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drazí
přátelé
mám před sebou brožuru z r.1919, Die apokalyptische Welt-Revolution. Na obálce je rudá ne
stvůra, na ní sedí žena, v jedné ruce nápis mystérium Babylon, v druhé kopí. Míří na beránka,
který se úzkostlivě krčí pod keřem. V pozadí množství lvů, na nichž sedí bojovníci a mají na
štítech odznaky různých nepřátel víry, svobodných zednářů, komunistů aj.
Beránek je obraz Krista a Církve, která je jeho tajemným tělem.
Ještě se ani nenarodil, a už hrozí nebezpečí, že jeho Matku opustí snoubenec, který si neumí
vysvětlit, jak se Maria dostala do jiného stavu. Zakročí sám Bůh a Josef Marii přijímá.
Ani narození Kristovo není sladkou romancí. Únavná cesta z Galileje do Betléma, tvrdé odmítá
ní hospodských a pak porod v chladné, nečisté jeskyni, bez pomoci, v samotě, na troše slány.
Když se Matka se sv.Josefem a Ježíškem usadí v betlémském domě a dítěti vzdají hold mudrci od
Východu, už se řítí na Beránka další saň - Herodes. Dva roky vyhnanství v Egyptě, návrat do
daleké vlasti, tichý, skromný a chudý život v Betlémě a veřejné vystoupení. Vedoucí židov
ského národa Krista odmítnou. Kdo se za ním táhnou, touží víc než po slovu Božím po zázra
cích, senzaci a po jídle. Ale pokání? Modlitba? život podle Krista? Či dokonce odtrhnout
srdce od majetku, od rodiny? Ne-žádá příliš mnoho. Netuší, že Bůh dává za člověka všecko.
Vnitřně přijalo Krista málo lidí. Pod křížem se chvěje malý hlouček s Matkou v čele.
O narození Páně hovoří stručně sv.Matouš, podrobněji sv.Lukáš.
Co obklopilo vánoce kouzlem? Proč měknou o vánocích i tvrdá
lidská srdce?
Je to LÁSKA! Ano-láska, která vytryskla jako mohutný pramen z
Krista, přelila se do otevřených srdcí a i když se láska věr
ných někdy zachvěla, couvla-jako v Getsemanské zahradě-zase
se rozhořela a vlivem Ducha sv.koná divy. Vzdor vnějším i
vnitřním pronásledováním se křesťanství rozšířilo po celém
světě, takže katolické Církvi se říká dnes "Církev světová.
Často se zdálo, že se Petrova skála rozpadá. A tu vystupuje
sv.František se svou láskyplnou chudobou, sv.Dominik se svou
láskyplnou odvahou, sv.Terezie se svou láskyplnou moudrostí,
sv.Ignác se svou láskyplnou odhodlaností, sv.Don Bosko se svou
láskyplnou vytrvalostí...stovky a tisíce známých i neznámých
světců, kteří přijali do čistých jeskyní svých srdcí Krista.
Díky jim odráží Beránek své nepřátele a slaví nové vánoce.
Dnes prožíváme boj Beránka s povrchním liberalismem, neplodný
humanismem, zákeřným progresismem-a díky JEMU rostou stateční
křesťané, plnící slova sv.Benedikta-také vzbudil v zeschlé
Církvi své doby nové vánoce-MDDLI SE A PRACUJ! Jednou rukou se
držet pevně Pána, druhou mu sloužit. Zušlechťovat svůj život
a apoštolovat. Jedno bez druhého je neživé, jako půlka srdce.
Zde je sice hodně nepřátel, ale i hodně zbraní. Dobří kněžívybrat si dobrého zpovědníka znamená polovinu vlastní námahy.
Dobré knihy - české i slovenské, z Křesťanské akademie, Ústa
vu sv.Cyrila a Metoda, od kanadských jesuitů aj. Společenství,
občasná i trvalá, s jinými věřícími.
Sv.Terezie zaručila spásu všem, kdo budou denně aspoň čtvrt
hodinku rozjímat. Vstupovat do jeskyně svého srdce, zahřívat
ji a čistit, aby do ní mohl vstoupit Beránek a chránit nás,
jako ny chráníme Jeho!
Vaše
redakce

Ve Španělsku, kde bylo nejvíc
kněžských odpadů, zájem o kněžské
Sv.Stolec potvrdil návštěvu
poslání stoupá. Letos se přihlási
sv.Otce v Indii od 1.-1O.2.
lo do seminářů 507 studentů, cel
86. Navštíví: Dili, Rančím,
kem je tam 2.022 studentů bohoslo
Kalkutu, šilong, Madras,Goa,
ví. 133 senůnaristů studium přeru
Bengalor, Trithu, Kočin,Kotšilo. Záleží ovšem ne na počtu, ale
tayor, Trivandum, Vasai,
na duchovních kvalitách. Lepší je
Bombaj,Pooha.
den svátý farář Arský než 1000
U příležitosti setkání US pres. '
(
lhostejných nebo heretiků.
Reagana a I.sekretáře kom.str.SSSR poslal2 •Před nedávném oslavili redemptoris té 250.výr.
15.11.Svaz cs.spolků ve Švýcarsku s.Gorba- založení sv.Alfonsem z Liquori. Mají v 60 zemích
covovi telegram, v němž protestuje proti
asi 800 domů a přes 6500 řeholníků. Věnují se hlsovětským vojskům v naší vlasti. Komuniké
lidovým misiím, katechesi a misijní činnosti.
v anglické a francouzské řeči dostaly všech 19.11.byla zahájena schůze kardinálské rady, po
ny agentury, tisk, rozhlas a švýc. televize. .věřené studiem organisačních a hospodářských
Pražský arcib. František kard.Tomášek při- ,otázek sv.Stolice.
jel 18.11.do Řina, aby se zúčastnil porad
V noci z 20.-21.tr.-zpráva došla teprve nyní-byse sv.Otcem a mimořádného synodu k 20.výr. li zatčeni dva slovenští evangelíci, Marek Roháskončení II.Vatik.sněnu. Zdrží se do 13.12. ček-p rop ústěný za tři dny, a Jan Večan, který
Těšíme se, že ho uslyšíme ve Vat.rozhlase. byl zatčen. Vezli v zavazadlech bible a knihy
Pražský světící biskup Kajetán Matoušek,
pro deti od Billy Grahama/téhož, co tak chválí
titul.biskup ze Serigene, oslavil 7.8.t.r. ‘SSSR/ a Dietricha Bonhoeffera.
75.narozeniny. Tomuto jubileu venoval po
Lovaňskou universitu navštívili na pozvání býv.
zornost i český Vatik.rozhlas. Patron bisku- rektora de Sommera/mezitím zemřel/ tři biskupo
pův, sv.Kajetán, založil Teatíny.
vé vlastenecké katol.církve Antonius Tu Shih Hua
Kard.Bernardin Gantin, prefekt kongregace
/66/, Hangang,prov.Hu Bei a rektor národního se
pro biskupy, odhalil 10.11.v Tremoli/Moli- mináře Beijing, Franciscus Wang Xue Ming/74/z
se/I.pomník-spíše bustu-Jana Pavla II. v
vnitřního Mongolska, Michael Fue Tie Shan/54/
Itálii. Vytvořil ji sochař Benetto Rebazzo Beihing. Pobyli od 1.-13.11, navštívili teolog,
a má připomínat návštěvu sv.Otce v oblasti fakultu a vyšší filos.ústav. Doufají, že posilní
Molise 19.3.1983.
přátelské vztahy a spolupráci s lovaňskou univer
Poprvé po 50 ti letech vstoupil mladý tu
šitou, belgickými katol.organizacemi a katol.
recký duchovní ke kapucínům.
(Církví v Číně. Tito preláti jsou místopředsedové
Na valném zasedání svazu gener.představe
čínské biskupské konference a vedou "vlastenecké
ných mužských řeholí v Římě byl 18.11.zvo sdružení čínských katolíků" - je tedy divné, že
len nový předseda - gener.předst.Františká katolická universita pracuje s těmi, kdo se od
nů P.John Vaugh,/57/ z Kalifomieja místo katolické Církve na nátlak komunistů odtrhli
předseda výkonné rady opat prinas benedik a chovají se vůči Římu nepřátelsky. Lovaňská uni
tinů P,Viktor Dammertz/56/původem z BRD.
versita byla jedním ze semeniš€"teologie"osvoboSvaz sdružuje asi 200 gener.řehol.předst.
zení - asi tedy nebere katolickou víru vážně.
17.ll.se v Ríme konal 8.kongres náboženské Věřícím v Čine byl otevřen nejstarší katol.kos
hudby. Kard.Ratzinger řekl, že rocková a
tel v Šanghaji - sv. Františka Xaverského. Musely
pop hudba nemají místo v katol.liturgii,
se nejdříve opravit velké škody, způsobené tzv.
neboš tyto formy se snaží o takovou spásu a kulturní revolucí. Zatím bylo otevřeno 52 katol.
svobodu, které jsou v protikladu ke křeskostelů-ovšem ovládaných odpadlou vlasteneckou
tanství a dnes je rozhodne protináboženská. "církví". V Šanghaji žije asi 100.000 katolíků.
Rezenský biskup Muller se však domnívá, že Před vánocemi bude otevřen i největší katolický
rocková hudba v liturgii je ideálním prost chrám v Pekingu, sloužící drive jako skladiště.
ředkem inkulturace náboženství u mladých.
,
Slavný
španělský kytarista Andres Segovia se
Ve Třetím světě je 250 benediktinských
5.11.ráno zúčastnil s manželkou a synem mše sv.,
klášterů. Od r.1950 se benediktinské a cis kterou sloužil sv.Otec ve své domácí kapli. Po
terciácké kláštery značně roznnožily. Dříve mši
,
sv.mu zahrál na kytaře Haendelovo Allegretto
závisely na evropských a severoamerických
V pátek 8.11.byl na soukromé papežské mši sv.
klášterech, časem se osamostatnily. Začát Známý hráč kopané, argentinského původu, Diego
kem století bylo v misijních zemích 16 be Maradona i s rodinnými příslušníky.
nediktinských klášterů, v r.1950 bylo 56.
Sv.Otec sloužil lO.ll.u sv.Petra mši sv.pro FAO
Dnes 101 v Latinské Americe, 76 v Africe,
/Food and Agricultural Organisation/u příležitos
61 v Asii, 12 v Oceánii, z toho je 188
ti 40.výr.zal. SN, ke které FAO patří. I katol.
klášterů benediktinských a 52 cisterciáků. ;me zinár .pracovníci v Ženeve měli k 40.výr .mši sv.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

SIBIŘSKÝ MOR
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Babička má svátek. Jedeme z mlýna do města,
"Bohu díky! To mi spadl kámen ze srdce! Sibiř
abychom jí blahopřáli. Každý jí vezeme dáreček, ský mor je hrozně nakažlivý a každý na něj
který jsme sami uplétli - dokonce i Tblja.
tmře!"
Pletení se mu líbí, zajímá ho a diví se, proč Maminka mě políbila a pak jsme šly k večeři.
se tím chlapci nemají zabývat.
Avšak má lež mi nedala pokoj. S těžkým srdcem
Byla tam spousta hostů. To mi nebylo příjemné, jsem si vlezla do postele. Byla jsem přesvěd
protože mě přinutili obléci se do bílých šatů, čená, že mě Bůh za mou lež musí potrestat.
natáhnout si bílé punčochy a
Obvykle okamžitě usnu, ale tentokrát jsem se
obout bílé boty. Kromě toho převalovala po posteli a dlouho do noci se mi
jsem musela sedět úplně ti nepodařilo zavřít oči...
•
še a mluvit, jen když se mě
někdo zeptal. A přívětivě Náhle jsem cítila v paži prudkou bolest! Po
se usmívat. Nejhorší by dívala jsem se na ni a - ó hrůzo! Byla tam
■velká, červená skvrna, uprostřed ní byl čer
lo, že i při jídle
ný
bod. Sibiřský mor!!! U Fen ji jsem se také
jsme museli způsobně
nakazila.
a klidně sedět a
jídlo trvalo Za několik hodin určitě umru. Ne - pro Boha
hrozně dlou ne - chci žít, žít, žít!!
ho. Ale Klekla jsem si před ikonu a začala jsem se
bylo modlit. Tak vroucně a tak úpěnlivě jsem se
dob dosud v životě nikdy nemodlila. Najednou jsem
ré! Na si vzpomněla na to, co nám vyprávěla babička
před o ostatcích svátých v jednom klášteře. Ty
rybí uzdraví každého, kdo si na ně s vírou vzpome
ne a při tom se modlí.
koláč,
pak sterlet Pozdě večer přišla maminka do pokoje, aby mi
s červenou omáčkou, pak jiná velká ryba, poté dala dobrou noc. Našla mě na kolenách před
pečený kapoun, po něm husa a tak dále; nej
ikonou. Užasla.
lepší byly komoutky plněné šlehačkou. Když
Ted jsem jí musela říci pravdu.
dospělí s jídlem skončili, směli jsme konečně Když to uslyšela, div neomdlela. Hned vzbou
vstát a jít na drůbeží dvůr. Seděla tam služ řila celý dům a poslala kočího pro doktora.
ka Gruša a plakala do zástěry. Zeptala jsem
Mezitím mi změřila teplotu-. Ano - měla jsem
se jí, proč pláče. Řekla:"Ach, takové neštěs 39,5 stupňů.
tí. Onemocněla mi dceruška. Dřív bývala zdra
vá. Jeli jsne společně s milostivým pánem do Doktor přišel a dlouho si prohlížel mou ru
města, abychom koupili milostivé paní koberec. ku. Konečně řekl:
"To není nic zvláštního. Určitě to ovšem ří
Když jsme se vrátili, rozložila si koberec a
válela se po něm. Hned pak se jí objevila na ci nemohu, ale sibiřský mor to v žádném pří
padě není. Ještě přijdu a podíváme se na to.
tváři rudá skvma, stále rostla, vprostřed
byla černá, kolem toho žlutá a tak jsem zavo Zatím a£ zůstane v posteli."
•
lala felčara. Řekl, že je to sibiřský mor.
Druhý den skutečně přišel a změřil mi teplo
ited chtějí Fenju odvést do nemocnice."
tu. Byla normální. Po skvrně nezůstala skoro
"Kde je Ftenja?" zeptala jsem se.
ani stepá. Obrátil se k mamince:
"V pokoji." Běžela jsem k nemocné Ffenji, Gru "Ta horečka byla asi z rozčilení. Nebo snad
ša za irnou. Nosila jsem maličkou v náručí,ale to bylo lehké nachlazení. Ovšem ta skvrna,
už mě nepoznávala. Vtom přijel kočí. Gruša
nevím, co by to mohlo být? No - Bohu díky,
vzala s pláčem nemocnou chudinku do vozu.
je pryč a nemusíte se ničeho bát!"

K večeru došla zpráva, že nešťastná Benja v
nemocnici zemřela na sibiřský mor. Koberec
byl z Turkes tanu, a v takových se často drží
bakterie nejhroznějších nemocí. Když se o
tom maminka večer dověděla, hrozně se lekla
a zeptala se mě:" Doufám, že jsi nakonec ne
byla u Ftenji?"
Nevěděla jsem, co odpovědět. Nechtěla jsem
opravdu lhát, ale vyhrkla jsem rychle: "Mluvi
la jsem jen s Grušou!"

Ale určitě jsem nebyla nachlazená. Vím napros
to jistě, že to byl sibiřský mor! A vím také,
že má úpěnlivá modlitba mi pomohla. Bůh mě
přece zachránil.

Přemlouvala jsem maminku tak dlouho, až mi
slíbila, že spolu půjdeme na pou£ do toho
kláštera, kde jsou ostatky svátých. Abych
Pánu Bohu ještě jednou za uzdravení poděko
vala!
ALJA RACHMANOVÁ

PROČ SE STAL BŮH ČLOVĚKEM?

4 ideu nevyjadřuje? Buä je špatně nanelo-

ván, nebo ho někdo pokazil. U nás může
je titul knihy sv.Anselma. Je to stře
jit jen o druhý případ, Bůh nás stvo
dověká disputace, dnes se nám zdá
řil dokonalé, ale obraz se znetvořil
zbytečná. Stal by se Kristus člo
hříchem. Je krásný a ošklivý sou
věkem, i kdyby byl Adam nezhře
časně. Taková je situace lidstva.
šil? Pak by nebylo třeba vy
Je třeba zásahu umělce , který
kupitele. A byl-li Adamův
první obraz namaloval, ten ho můhřích příčinou, že se Syn
že odborně zrestaurovat.
Boží vtělil, pak je dobré,
"Kdyby se pokazil portrét, nama
že se Adam hříchu dopustil,
lovaný na desce ,nánosem špíny,
Bludiště úvah, že? Franc,
která jej přikryla, je nám jas
přísloví říká:"Několik kdy
né, že se tu must objevit za
by a dostane se i Paříž
se ta osoba, cí je portrét, "
do láhve!"
píše sv.Atanáš. K pochopení tex
Vých.autoři obvykle tvrdí:
tu si musíme připomenout častá
Bůh se stal člověkem, aby
opakování řeckých Otců. Člose člověk stal Božím. Proto
. věk byl stvořen podle obra
bylo za všech okolností tře
zu Božího. Jediný pravý
ba Božího vtělení.
obraz Boží je Kristus. Bůh v
Máme-li vniknout do vánoční
nás tedy vymaloval podobu
ho tajemství, je nejlepší
Krista. Když jsme ji zakryli
cesta od nás samých.
špínou, objevuje se Kristus jako pravý portrét
Ale stačím na to sám, abych byl opravdovým čloa podle něho se dá náš obraz restaurovat. Pro
věkem? Humanisté tvrdí, že člověk má dost síly to dodává sv.Atanáš: "Nejvyšší Boží Syn, který
a schopností k tomu, aby se stal velkým. Ale je pravý obraz Boha, sestoupil k nám, aby re
víme, že skutečnost je jiná. Kdo se pochlubí, stauroval člověka stvořeného k svému podobenst
že dosáhl touženého ideálu? Kdo zaručí mladému ví, aby člověk znovu nasel to, co ztratil."
člověku, že dojde tam, kam by rád dospěl?
Je tedy pro Otce Církve jasné, že pravý člověk
Odkud vůbec jsou ideály, které přesahují náš nonůže zůstat jen člověkem. Obraz bez idei není
konkrétní život? VždyE se to zdá nerozumné!
není obraz, je to jen líbivá nebo nepodařená
Nestačilo by nám najíst se, vyspat, spokojit se šnůška barev. I člověk, má-li zůstat Božím ob
se svým místem, se svou prací? VždyE bychom by razem, musí vyjadřovat Boží ideu a tou je Kris
li spokojenější a klidnější. Tzv.buržoasní po tus.
stoj k životu má dobrý vliv na trávení. Idea Dnes se hodně mluví o lidských právech. Správ
listé bývají hubení a neklidní. A přece si víc ně! Nestačí budovat státy, města, blahobyt, no
vážíme člověka s ideály a za hrdiny považujeme vou společnost. V nové společnosti se má člo
mučedníky lidstva, kteří šli za velkým cílem a věk vyvinout do plnosti svého lidství. A ta je
bohužel ho nedosáhli. Není to nelogické? Není jen v Kristu.
to příčina velkých tragedií?
Slovek se od ostatních liší tím, že poznává
Ve starověku byli moralisté, kteří považovali pravdu. Kde ji hledat, než jen v dokonalém od
nadlidské úsilí za hříšné, za"hybris",která se lesku Otce, t.j. v Kristu? Sv.Atanáš píše: "Od
bohům protiví a vždy předchází pád. Ale i teh chvíle, kdy se po celé zemi rozmnožila modlo
dy ctili bohorovné hrdiny jako dokonalé lidi. služba a bezbožnost, kdo může lidi zase naučit
Sv.Pavel cituje Athéňanům jejich básníka Arata boznávat nebeského Otce? Snad někdo, kdo by byl
"Nevíte, že jste jeho rasy?" - žijeme v proti jen člověk? Kde by vzal sílu, projít celou zemi
kladu. Člověk je člověk, chce-li dosáhnout ně 2 kde by vzal moc, aby vzdoroval nástrahám a
čeho nadlidského, ale tím ničí sám sebe. Chce schopnostem démonů?" Kristus zná pravdu, má Bo
li se spokojit jen s typický lidským, s hrůzou zi sílu, kterou nám může vštípit do srdce a jezjišEuje, že velká část lidstva bojuje dosud podle sv.Atanáse-i neuvěřitelně dobrý pedagog.
za svá lidská práva. Scholastická zásada, že Kdo chce mluvit s dětmi, musí mluvit dětskou
když Bůh něco tvoří, dělá to úplné, se jaksi řečí. Aby mluvil Kristus s člověkem o Božích
na člověka nehodí. Něco v jeho stuktuře chybí, pravdách, stal se sám člověkem. A tak lidé,kte
aby se mohl správně vyvinout. Je tu stálá roz- ří mysleli na lidské věci a mluvili lidskými
polcenost mezi ideálem a skutečností.
slovy mohou skrze lidské věci pochopit věci bož
Na této rozpolcenosti ukazuje sv.Atanáš z Ale ské . Pravým obrazem zahlédneme neviditelnou
xandrie potřebu vtělení Božího Syna. Nediví se pravdu skrze viditelné formy.
že máme velké ideály, Bůh nás přece stvořil k Přestane-li být člověk Božím obrazem, co z něsvému obrazu a podobenství/Gn 1,26-27/.Obraz no zbude? Božím obrazem se stáváme však jen
vyjadřuje ideu-u člověka ideu Boží, která se skrze Krista a v Kristu.
má na světě zjevit a uskutečnit. Co však když
Podle P. T.Spidlíka/zkráceno /.

víme, že Bůh je silnější než dábel,"vzhlédnul
zamyšlený sedlák. "Ostatně, mýlíte se, myslite
8.května 1786 se narodil v Dardilly u Lyo li si že nonáte úspěch. Semeno, které jste zasel
vzejde a v mnoha rodinách už vzešlo!"
5
nu sv.Jan M. VIANNEY} arský farár, patron
farářů. Na oslavu jeho 200.narozenin přije "Jsem rozsévač, ale seji na kameny."
de do Arsu ve Francii i sv.Otec. Uveřejňu "Pane faráři, i mezi kameny vyrostou často dobrá
jeme kapitolu z knihy Wilhelma HUNERMANNA: stébla. Až nebude smutek zamlžovat váš zrak, po
znáte to.V domech, kde neznali už společnou mod
S V E T E C A JEHO D E M O N
litbu, zase spínají ruce a imoho matek přidržuje
Starosta Arsu, Antonín Mandy, zíral užasle své děti stále víc ke svaté kázni. Musíte mít s
na faráře Vianneye, který vstoupil za ledo námi trpělivost!"
vě chladného zinního veřera do jeho domu a "Trpělivost! Trpělivost!"zalomil farář rukama,
"jak mohu mít trpělivost, jde-li o nesmrtelné
vysíleně klesl na židli.
"Copak?" zeptal se starosta, zíraje starost duše?"
"Jste ze selské rodiny,"odpověděl sedlák po chví
livě na jeho bledou, vyhublou tvář.
"Máte pro me kousek chleba?"zašeptal kněz, li zamyšlení."Váš otec měl vinici. Sám jste tam
pracoval. Víte tedy, jak vypadá práce vinaře.Mo
"už jsem tři dny nejedl."
ří se celý rok, kope a hnojí, přistřihuje a přiDobrým mužem to hluboce otřáslo. Zavolal
manželku, aby vyhladovělému knězi připravi važuje, pečuje o vinné kmeny a s láskou je chrá
la dobré jídlo. Sám donesl džbán červeného ní před škodami. Když přijde podzim, často vidí,
že všechno bylo zbytečné. Bud vůle Boží-řekne
vína.
"Pročpak to děláte?" zeptal se, potřásaje vinař a příští rok zase pracuje, zase není úroda
hlavou. Pan farář poděkoval a pustil se do až ho konečně nebe odmění za jeho námahu a damje dobrý, bohatý rok, který mu tisíckrát odplatí
jídla.
"Zloduch se vyžene jen postem a modlitbou," všechnu práci. Vy jste vinař Boží a potřebujete
vinařovu trpělivost. I pro vás nadejde jednou
odpověděl Vianney a lámal chléb.
rok, kdy sklidíte skvělou úrodu."
"Nerozumím, o čem mluvíte?"
"O něm! 0 "kotvě"." V unavených očích kně Kněz dlouho zíral před sebe. Pak se pevně podí
val na starostu:" Dekuji vám za dobré slovo. Ale
ze se zablesklo. "Náš dobrý Pán řekl, že
prosím, nenechávejte mě samotného! Neunesu to,
dábla přemůžeme jen modlitbou a postem.
Chtěl jsem ho přinutit, ale vysmál se mi. zůstanu-li sám. Dobří venkované se musejí snažit
se imou zlo přemoci. Ano, pomozte mi, Antoníne
Došlo to tak daleko, že musím o kousek
Mandy, pomozte mi!!"
chleba žebrat u dobrých lidí."
Tento výkřik o pomoc vniknul sedlákovi hluboko
"Přeháníte, pane faráři!"
"Ďábel přehání také,"odpověděl farář tlume do duše. V místnosti bylo ticho, přerušované jen
ným hlasem. Pak vytrysklo z jeho utrýzněné- jednotvárným tikáním starých hodin na zdi.
ho srdce všechno utrpení posledních týdnů a "V obci máme eucharistické bratrstvo,"řekl koneč
měsíců, všechny starosti o hříšnou vesnici, ně Mandy. "Vzniklo v r.1727, ale za revolučních
která-zdálo se-propadla zloduchovi. Mluvil let upadlo skoro do zapomenutí. Zůstalo však ně
o znes věčen ých, zhanobených nedělích, kdy kolik členů, patřím mezi ně, i starý Chaffangeon,
rámus práce přehlušil nesmělý hlas ranních Cinier, Fleury, Treve a jiní. Což kdybychom je
zvonů, o hříších pod ořechovými stromy, o znovu oživili? Má-li se Ars obrodit, musíme se
řvaní a vřískání na tancovačkách, o pošetí- my, muži, přimknout blíž ke svatostánku. Od nás
lostech opilců v hospodách, o večerech na musí vzejít obroda. Tb je můj názor na věc, kte
huimech statků, kdy se úplně zapomíná na rá vám tolik leží na srdci!"
Boha, o přástkách, kde se dělají věci, je- Farář Vianney poslouchal stále pozorněji. Pak vy
skočil, stisknul starostovi ruku a řekl:"Máte
jichž jména nemá dobrý křestan ani z úst
pravdu, Mandy! Máte pravdu! Od mužů musí přijít
vypustit.
"Máte pravdu,"řekl zamyšleně sedlák."V Arsuobrácení! Shromáždím je všechny kolem svatostán
je to hrozné. Bylo to tu takové od pradáv- ku. Pomůžete ubohénu faráři modlitbou a dobrým
příkladem! Eucharistické bratrstvo! Děkuji!"
na, ale je mezi námi dost lidí z jiných
obcí, kteří
nás předčí!"
"Má práce je
zbytečná,"vzdychl
kněz. "Mohu se
sebe víc snažit,
ale"kotva"je
silnější!"
"Z katechismu

ĎÁBEL Z ARSU

Děkuji, pane starosto! Nasytil jste nejen mé védcmá, dlouhá řada ministrantů, kteří se snažili,
tělo, ale i mou duši. Ano! Duši!"
6 tvářit se vážně. Čtyři muži bratrstva nesli bal
dachýn, pod nímž kráčel farář Vianney, se trovti
er
se monstrancí. Na konci procesí byli členové
Itento večer se vrátil Jan Vianney uklidněný
bratrstva se svícemi a pak další muži a chlapci.
doma, ale před vstupem na faru poklekl u
svatostánku a prosil Pána o pomoc, aby mohl Takovou nádheru pan farář dosud neviděl, Chvěl se
uskutečnit plán, který mu navrhl prostý muž radostí při zpěvu Tantum ergo u čtyř oltářů a vy
Příští neděli předloží tento plán při kázán: soce zvednutou monstrancí žehnal svou vesničku a
svým věřícím. Ten či onen trochu váhal, ale zasvěcoval ji se všemi dony a chatkami Pánu.
přece jen rostl hlouček věrných mažu, přidá."Nejste unaven?"zeptal se polohlasem Antonín Civajících se k bratrstvu. Zavázali se, denně nier po procesí v zákristii. "Vždyť, je namáhavé
se pomodlit před Nejsvětější v kostele-pokuc jnést v tom horku a tak dlouho těžkou monstranci!"
nebudou příliš zaměstnáni. Starali se o po "Ach, milé dítě,"odpověděl Vianney,"jak bych mohl
řádek při mši sv. a přinutili liknavce před být unaven, když nesu toho, koo mě sám drží v
kostelem, aby šli včas na mši, a dávali tak rukou!"
Odpoledne pohostil ministranty. V zahradě bylo
svým rodinám a všem dobrý příklad.
Horlivým apoštolem se stal hlavně starý chu.dost ovoce, třešně, rybíz, mohli jíst, jak dlouho
dák Chaffangeon. Obcházel za dlouhých zim chtěli. Vianney sám si radostně hrál s mládeží,
ních večerů dony a získával pro bratrstvo. takže dospělí, nakukující přes plot, žasli, kde
se ta veselost v jejich faráři najednou vzala.
Mnozí se mu vysmáli, jiní ho s posměchem
a nadáváním vyhnali, ale tu a tam se přece "Bylo to nádherné, "vypravoval doma František Perjen našel někdo, ke komu nepřišel nadarmo, tinan,"pan farář hrál s námi na schovávanou a bo
a když vyprávěl stařec svému faráři o tako lí ně skoro žaludek, co jsem se najedl třešní."
"S dětmi umí zacházet, jen co je pravda,"podotk
vém úspěchu, zářila mu tvář radostí.
nul
hostinský od Stříbrné růže při kartách se zá
Přišlo jaro a se střeny na zahradách
kazníky. "Jen kdyby pořád nekáral a nenapomínal!"
rozkvetla i obec Ars.
"Vzal si na mušku hlavně hostinské,"šklebil se
Za pomoci eucharistického bratrstva chtěl
pan farář tento rok zvlášt slavnostně osla sedlák Perroud."Nedávno nazval putyky ďáblovými
vit Boží Tělo. Dlouho se na ten den připra dílnami a školami, kde vyučuje Satan!"
"Přivede nás na žebrotu,"zabručel podrážděně hos
voval. Roznnožil řady ministrantů, děvčát
kům opatřil bílé šaty-měla doprovázet Pána tinský. "My, hospodští, ještě vyhladovíme!"
s věnečky na hlavě jako andílci. Snažil se "U tebe by to trvalo hezky dlouho, "uchichtnul se
krejčí Lacour."Bříško máš pořádné!"
oo nejkrásněji vyzdobit kostel a opatřit
"Kříže!"hlásil sedlák Perroud."Trtmf. A trumf!"
mešní roucha.
Do Lyonu ho doprovázela slečna ze zámku. V "Ještě máme všechny trumfy v ruce,"zavrčel hostin
ský, skládaje karty."Ale kdo ví, co ještě přijde?
obchodě s mešními potřebami si přehlížel
mešní roucha, ale nic mu nebylo dost dobré, Jen kdyby byl farář Vianney za všemi horami! Verchere už do hospody nechodí, Villiers také ne.Ani
i když mu předložili skvostný pluviál.
Renské
si nedopřejí doušek!"
Prodavač užasle zíral na ubohého venkovskéhc
faráře v ošumělé sutaně a sama Anna de Ca V té chvíli říkal starosta Mandy faráři, který ho
rets kroutila hlavou, když ani to nejlepší přišel navštívit:"No, vidíte, zase to jde v Arsu
lip! Však vy tu svou"kotvu"chytnete, a pak se
nenašlo u něho milost. Konečně vybral to
nejkrásnější, ale lekl se, když mu řekli ce smát nebude!"
"Ano, ještě mě pozná, áábel z Arsu,"kývnul farář
nu. Drobná, křehká slečna ze zámku však
a sevřel pěsti.
otevřela peněženku a účet zaplatila.
"Ďábel z Arsu?"
U zlatníka kotpili monstranci z těžkého
stříbra. Půlměsíček pro Nejsvětější byl zdo "Ano. Jsem přesvědčen, že každá ves a každé město
má nejen svého anděla, ale i svého äábla. Zdá se,
ben drahými kameny.
0 výzdobu ulic a o oltáře se staralo bratr že Ars chytnul ten nejhorší pekelník. Ale já se
ním vypořádám, to vás ujišťuji!"
stvo. ženy pletly věnce a girlandy a ozdobi s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ly své dony a okna květinami a prapory.
ZWANZIG JAHRE NACH DEM KONZIL, kritické zhodnocení
•
předsedy Křes ť. akademie a rektora jediné katolic
Konečně přišel toužený den. Na kostelní věž: ké university v Nemecku prof.Dr.Mik.LOBKOWICZE
jásal zvonek tak hlasitě, jak jen mohl. Za před děkanskou konferencí v Kolíně n.R.O promluvu
prapory a vlajkami šla štěstím zářící děv byl tak obrovský zájem, že ji pan profesor předal
čátka, rozsévající květiny, pak chlapci zvo■k vytištění Naumanverlaq, ^uliuspromenade 64.,
D-87 WLirzburg, kde si ji můžete objednat. VŘELE
nící* rolničkami, první se zbožně modlily,
chlapci se občas hrdě rozhlédli, jestli si DOPORUČUJEME - sami jsme objednali 10 kusů. Obsta
lidé té nádhery všine jí. Po nich šly ženy a rá' Vám ji i místní knihkupec. Dostali ji všichni
dívky a modlily se růženec. A konečně sebe- knězi kolínské arci di ece’ze*

NÁŠ PAN KARDINÁL MLUVÍ.....

co si myslím, aniž bych někoho urazil,
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Jste ochoten k dialogu s vládou?
Píši stále vládě, úřadu pro cirk.záležitosti,pre
sidentovi. žádám to, co považuji za nutné pro
Eminence, co znamenají pro Církev v CSSR ju Církev. Nikdy mi dosud neodpověděli.
♦
bilejní oslavy ke cti sv.Metódeje?
Kdy jste se naposledy setkal s pres .Husákem?
Je to výzva, obnovit do hloubky duchovní ži 9.května, při státních slavnostech. Zvou mě tam
vot jednotlivců i společnosti. Sv.Cyril a Me každý rok a jdu. Formálně se pozdravíme. Pak už
toděj, první hlasatelé víry na slovanské pů nemohu s presidentem mluvit, i když jsme blízko..
dě, nám dali nesmírný příklad ušlechtilosti
♦
Jak je to s jednáním mezi vládou a Sv.Stolicí?
v apoštolátě a velké svobody ducha. Proto
měli těžkosti a často trpěli nepochopením. Za několik týdnů se má v rozhovorech pokračovat.
Víc nemohu říci, nebývám při tom. Delegace Sv.
Dnes se od nich všichni musíme učit.
♦
Stolice, vedená Msgrem Poggim, rmohokrát žádala,
Může se poučit i Západ od dvou bratří?
abych byl při jednáních. Vláda to odepřela.
Jistě; síla víry má proměnit celý svět. Je to
♦
výzva všem národům, nejen evropským. Oba při Které jsou hlavní problémy při rozhovorech?
své misijní činnosti překročili přirozené, První-jmenování biskupů. Vatikán navrhuje jména,
politické a kulturní přehrady...Je nutné znovláda je odmítá. V 13 ti diecézích jsou 3 bisku
vu odkrýt kořeny jednoty. Proto je vyhlásil pové. Ostatní čekají už 20 let. Diecéze bez bis
papež za spolupatrony Evropy. Právě posílám kupa je jako tělo bez hlavy. Podobně je to ve far
poselství evropským biskupským konferencím, nostech. Z 4.336 farností je 1.161 bez faráře.
kde uvádím důvody našich oslav./KLUB č.10/. Dbtíže jsou při vsttpu do semináře. loni bylo 94
*
žádostí, vláda udělila jen 38 povolení.
Pozval jste loni sv.Otce na Velehrad, aby
♦
4 co sdružení Pacem in terris?
vedl tamější slavnosti.
Bohužel nepřijede, čekáme jeho zástipce.Zato Smutný případ. Výnosem Sv.Stolice Quidam episcopi
■ z r.1982 bylo zakázána
radostná zpráva, k
I Existuje dál. Patří k
svátku obou bratří
I něnu 5 % kněží v &vydá sv. Otec encykli
I chách a na Slovensku,
ku, na kterou napja
I 10 % na Moravě. Mnozí
tě čekám.
I jsou v srdci Církvi
Kdy se zase setkáte
I věrni, říkají, že přís papežem?
B slušnost k Pacem in
Asi v listopadu. Na
I terris jim ulehčuje
posledy jsem ho vi
j pastoraci, nemají proděl v říjnu mr.Dodal
I blérry se státními funk
mi odvahu a řekl,že |
I cionáři. Ale Sv.Stolise denně za Církev
I ce promluvila jasně.
v ČSSR modlí.
Italský týdeník II Sabato uveřejnil 4.6.t.r.
rozhovor red.L.Genianzziho s kard.Tomáškem.

♦

Nežádal vás Řím,
abyste se z vekových
důvodů vzdal úřadu?
Sám jsem o to něko
likrát žádal, ale
sv.Otec řekl, že je
mou povinností zů
stat. I když už ne
mohu mnoho
udělat.
♦

Vláda vás má za ne
bezpečného. Napada
jí vás stejne casto,
jako papeže.
Papeže kritizují,
protože mluví jasně
a přímo, podle slov
evangelia:ANO ANO,
NE NE-bez dvojsmyslnosti. Sám se sna
žím říci otevřeně,

♦

I Nekteří tvrdí, že na
I Pacem in Terris se to
to prohlášení nevzta
huje!
Zde dopis prefekta
kongregace pro kněze,
kard.Oddiho. Odpovídá
[ na dvě otázky:Patří
Pacem in terris k těm
sdružením, o nichž je
řeč v Quidam episcopi 7
Platí to i pro bisku
py, bisk.vikáře a
apošt.administrátory?
Na obě otázky jasně
odpovídá AND.

Ukázal jste ten dopis
i Msgr. Vránovi z Olo
mouce?
Ji stě.Ale neodpověděl.

Před 24 ti dny vám postál státní sekretář Vatikánu Casaroli telegram, v němž na tuto záleži
tost upozorňuje. Msgr.Vymětal prohlásil, že tímto telegramem zřejmě sv.Stolice couvá a zaují
má opatrnější postoj vůči sdruženi.
Ale to vůbec nesouhlasí. Text je diplomatický, ale jasný. Čtěte sám: "Firmis autem manentibve normis." Zákony trvají. Ale někdo má zájem na vyvolávání zmatků.
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Eminence, nejste unaven bojovat bez naděje na úspěch?
Situace je těžká. Nevímezkdy a jak se zlepší. Ale mám stále naději. Tvrdívám vždycky: Ten,
kdo pracuje pro Boží království, dělá imoho. Ten, kdo se modlí, dělá víc. A ten, kdo trpí,
dělá nejvíc. To je právě to důležité, co v ČSSR děláme.

NOVÝ START!
KDY JE NUTNÉ OSOBNÍ VYZNÁNÍ ?

tedy brát vážně i své denní chyby a bojovat
proti nim častější sv.zpovědí. Nejlépe je
najít si kněze - jako si najdeme lékaře který je vzdělaný a kterému důvěřujeme a
o svých problémech a těžkostech se s ním
radit. Každý z nás chce být přece zdravý.
Nejen tělesně - i duchovně.

Církev učí, že zpověd je nutná u
smrtelných/těžkých/hříchů. Zraňu
jící hříchy je možné odpustit i
bez zpovědi např.soukromou lítos
tí, modlitbou, dobrými skutky,
četbou Písma sv.,dobrovolným poká
PAK SE ALE ZPOVĚĎ STANE NÁVYKEM!
ním, prací pro Církev, apoštolátem,
Spíš zvykem než návykem. Záleží totiž na
smířením s bližními, zbožným slave
postoji. Kdo se zpovídá jen ze zvyku, bez
ním mše sv., trpělivým snášením
vnitřní účasti a vztahu k této svátosti,
utrpení a j . "Láska přikrývá mnoho
ten propadl rutině a jeho zpovědi jsou
hříchů." 1 Petr 4,8/.
bezcenné.
JE DOBRÁ ZPOVĚĎ I ZE ZRAŇUJÍCÍCH
CD JE TO ZPOVĚĎ ZE ZBOŽNOSTI?
HŘÍCHŮ
Není bezpodmínečně nutná, ale je žádou
Zpověď ze zbožnosti je častá svátá zpověd,
cí. Zde člověk nemusí vyjmenovat všechny
která má tu výhodu, že při ní vykořeňujehříchy, vyzná se především z těch, které me plevel svých klíčících chyb, které by nás po
jsou zvlášt závažné nebo kterých se často zději mohly ujařmit a daly se jen těžko odstra
dopouští. Smrtelné hříchy se musejí vyznat nit. VždyE plevel na zahrádce se také nejlépe
všechny, jinak je zpověd neplatná. Smrtel vytrhává, pokud je ještě mladá. Zároveň se tím
ný hřích se odpustí také dokonalou lítostí, bráníme tomu, abychom podléhali dal ším chybám a
tj.litujeme-li z lásky k Bohu, ale při nej- aby se v nás hříchy jako ta plevel rozmohly a
bližší příležitosti ho musíme vyznat knězi přerostly dobré rostliny ctností.
ve sv.zpovědi. Do té doby nesmíme k sv.
A ještě něco! Sotva vyplejeme plevel hříchu,
přijímání.
hned zasévejme nové semeno dobrých vlastností.
VŽDYŤ CÍRKEVNÍ PŘÍKÁZÁNÍNAŘIZUJE JEN JEDNU Kdo se zbaví pýchy, a£ hned pěstuje pokoru. Kdo
ZPOVĚĎ ZA ROK!
odstraní smyslnost, a£ hned přilne k čistotě.
Komu se podaří překonat lakomství, musí se cvičit
Ano, ale doporučuje zpověd častější, jinak v dobročinnosti a v tom, aby k svému majetku ne
člověk ztratí přehled o svých nedostatcích. přilnul srdcem.
Kdo se zpovídá jednou za měsíc nebo za dva, Tedy - ve zpovědi se nejen odpouštějí hříchy,
je to v časovém období, které lehce pře ale dostává se i nová síla, konat dobro.
hlédne. Ani v manželství nezačneme omlou
CD ŘÍKÁ KARDINÁL?
vat a vysvětlovat své chyby, když už je
vztah zničený.
Kardinál Jam Sin, arcibiskup z Filipín, odůvodnil
Hubert B.nám píše:"Zpověd je vlastně jako v jednom časopise svou častou svátou zpověd:"Kažmanželství dvou lidí; když nuž a žena se den den musím mluvit a jednat s lidmi; znamená
nemohou vymluvit a ukázat si svou lásku,
to velkou odpovědnost. Velmi často vidím, že jsem
tak se brzo manželství rozpadne. I Pán Je udělal chybu. Ft)tom ni opravdu velice pomáhá,
žíš ustanovil svátost pokání jako výraz
když nohu pokleknout před jiným knězem a prosit
své lásky k nám. Máme mu odpovědět tím,
o odpuštění s vědomím, že je v něm přítomen Bůh."
že jeho pozvání přijmeme."
Z kalendáre pro mladé KOMM MLT
I MENŠÍ NEMOCI JE TŘEBA ĽČČIT!
Nezačneme přece s léčbou, když už je člo "považuji jediný den pokorného sebepoznání-i když
věk na smrtelné posteli. Léčíme i nachla NÁS TO STOJI HODNĚ ZÁRMUTKU - ZA VĚTŠÍ MILOST,
Sv.Terezie z Avily
zení, zánět, škrábanec nebo modřinu. Máme NEŽ MNOHO DNI MODLITBY,"

pro celou naši Církev, vrhají světlo do
tmy, což je první předpoklad, aby se Cír
Už jsme upozornili na vynikající
kev mohla opět svobodně nadechnout.
filosoficko-literámí revui
Jako symbol je náš Otec kardinál da
ROZMLUVY. Vychází teprve
rem od Pána Boha a jistě nám ho vypro
5.č.,/o 220 str./,ale úroveň
šili ti, kteří se už před námi zcela
ROZMLUV, vycházejících dvakrát
pro Církev vydali.
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do roka, stále roste. A obliba
CELKOVÁ SITUACE MEZI KLÉREM
u čtenářů také. Stojí cca 30 frs
je však dosti žalostná, Phozi knězi
ročne a můžete si ji objednat
starší generace upadli za ta léta pro
pod stromeček na adrese: Alexander
následování, podezírání, pomluv a špehová
TOMSK.Y, 18, Church Hill, Purley, Surrey
ní do spárů strachu nebo v lepším případě ne
CR2 3QN, England. Uveřejňuje často také
sympatické
defenzívy, do ustrašenosti, nedůvěry a
články z podzemních tiskovin doma. Zde část
skepse. Státní správa se činí, jak jen může, aby
jednoho - o stavu duchovenstva ve vlasti.
tyto tendence podpořila a živila. Kněží, kteří se
Lékujme Pánu Bohu za Otce kardinála! Mezi těmto tlakům nepoddali, ztratili během doby stát
věřícími se už dnes jeho odpůrci nenajdou, ní souhlas, anebo byli povolnými či přímo odpad
alespoň sám jsem se nesetkal s názory, jež lými kapitulními vikáři a biskupy vmanévrováni do
"mrtvých farností". Je důležité, aby i tam doved
by svědčily o opaku. Ovšem, jistě má odpůr li žít aktivně a nadšeně. Někteří z nich tak
ce mezi odpadlými kněžími z Pacem in terris,
a mezi komunisty. Pro nás je však velikou opravdu i žijí, přijímají svůj úděl s vědomím, že
posilou, protože je symbolem opravdovosti v se tak připodobňují trpícímu Kristu, věnují se
následování trpícího Ježíše, i když po prak modlitbě a duchovnímu životu, který lze objevit
tické stránce může ve prospěch Církve učiní' .právě jen v takových situacích. Jsou to však vý
velmi málo. Avšak to, že se nedá vmanévroval jimky, většinou se setkáváme s pasivitou, s dobdo obojakých postojů, je obrovskou morální 'ře zařízenými farami a někdy až s přepychem/typic
posilou pro všechny věřící a troufám si ří ké pro Slovensko/, což svědčí o celkovém úpadku
ci, že také pro nevěřící. Je pochopitelné, duchovních kvalit. Je pak logické, že se takto
zabydlení kněží kvůli pohodlí stávají zcela po
že již svým úřadem je v Církvi prvořadou
volnými nástroji v rukou církevních tajemníků,
autoritou, kterou nelze jen tak obejít, i
když někdy pokročila lhostejnost už tak da zvláště schvalují-li tento postoj jako moudrý a
leko, že nnozí neposlouchají. Je to důsle obezřetný i mnohé církevní autority:
"Pozor, at prílišnou autoritou zvláště mezi mla
dek mnoholeté absence takové sjednocující
dými
neztratíte státní souhlas!" Církevní tajem
osobnostní instance, která by byla pro kně
ze příkladná. Poměry donutily duchovní spo níci s těmito kněžími nemají mnoho práce, a na opak se lze právem domnívat, že se od nich spíš
léhat se jen na sebe. Nebezpečí svévole i
nejednoty je tudíž vážným problémem. Proto i leccos i dozví. Jsem přesvědčen, že mnohé rozho
po této stránce působí autorita Otce kardi vory kněží s tajemníky jsou vlastně výslechy po
nála velice kladně a sjednotivě. Pokud je mi dezřelého vy setrovate lam, anebo přátelským rozho
znáno, Otec kardinál se nemůže spolehnout na vorem s informátorem, který se snaží "neškodnými"
nikoho ve svém bezprostředním okruhu/situa- nebo polovynucenými informacemi zajistit si klid,
ce je po této stránce přímo úděsná a předčí ^hodnou faru nebo dokonce kariéru. Pamatuji si,
zřejmě všechny domněnky/, je zato podporo jak mi jeden bohoslovec vyprávěl ze své zkušenos
ván mnoha modlitbami.Vláda s ním nejedná ji ti z vojenské služby, kde s nimi na světnici spá
nak než jako s nebezpečným a obtížným pro val syn významného komunistického funkcionáře; vy
tivníkem, a nejraději by se ho zbavila. Jed kládal svým spoluvojákům, jak otec chodívá po fa
rách a kněží se ho bojí, takže si vždy z těch far
nání s touto vládou je tedy víceméně bez
dovleče
plné tašky jídla a pití. V litoměřické
praktického významu, takže kardinálova vněj
ší noc má opravdu jen symbolický ráz,avšak diecézi se tenkrát kněží mohli odrolávat alespoň
právě SYMBOL VIDITELNÉ KRISTOVY CÍRKVE nezi na kard.Trochtu. Pak však přišel onen osudný den
jednání mezi nemocným kardinálem a krajským ta
námi působí obrovskou silou. Vše, co nese
výraznou pečet hluboké a jednoznačné věrnos jemníkem Dlabalem, který, namol opilý, začal kar
ti Římu, kardinálovu autoritu podtrhuje a dinálovi tykat a posléze přešel do hrubých nadá
zároveň upevňuje AUTONOMII Církve tváří v vek/"^ plesnivý dědku... "/Ráno pak naši i Otce
tvář světské moci. Vůbec nevadí, že se tak kardinála v bezvědomí, z kterého se již neprebral
rmohdy děje jen formou deklarativní, uvědo Tento Dlabal se pokoušel přimět kardinála, aby z
mujeme si hranici možného, avšak kardinálo rezidence propustil své spolupracovníky, saleziány, a souhlasil s těmi, které navrhuje církevní
va prohlášení posilují naši víru, správně
sekretariát. Osobně si mys lim, že tento příklad
nás orientují, vytvářejí jasnou koncepci
je velmi poučný;dá se z něho totiž vyvodit jeden

KNĚŽÍ VE VLASTI

důsledek:nic od církevních tajemníků ne
KNĚŽSKÁ PROBLEMATIKA
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očekávat. Má se s nimi jednat důstojná, ale Vratne se ale ke kněžské problenatioe. Duchovní,
přitom nevytvářet dojem, že by mohli s vámi kteří začínají pošilhávat po klidu,vstupují, na
tak či onak počítat. Oni sami se pak takto vzdory papežskému zákazu, do Pacem in terris vedeným jednáním vyhýbají, najednou se nebo tedy"pokoj na zemi", nebo ztrácejí kněžskou iden
jí kněz, ale tajenník.
titu, protože se jejich služba postupně stává za
Je to sice jednoduché a jasné, ale ne všich městnaneckým poměrem, úroveň klesá někdy tak, že
ni to rádi tak vidí. Vím z vlastních zkuše na kněžských schůzkách poslouchají s předstíra
ností, že největší utrpení nepochází od vylo nou pozorností bláboly církevních tajeimíků a do
žených nepřátel, ale od vlastních spolubrat konce tleskají přímým útokům proti poslušnosti
ři. Mnoho kněží a věřících se přímo straní Církvi a sv.Otci. Takoví kněží si v pastoraci té
těch, kteří žijí svobodně, a dokonce poklá měř nevšímají mládeže, nebot péče o mladé zvlášt
dají za nebezpečné i jenom číst neoficielní nebezpečně ohrožuje těžce nabyté pohodlí. Jejich
literaturu, natož ji rozmnožovat. Znám např. kázání bývají frázovitá, v květnatém, nasládlém
jednu ženu-v padesátých letech statečně od slohu josefínské doby. Nebo čtou z homiletických
seděla rmoho let ve vězení-která na pokyn
příruček, vydávaných konsistoří-a ty bývají čas
svého kněze zašila českou knížku, vydanou v to dobré. Nadšení však chybí. Není divu, že z ta
Kanadě, do křesla u své provdané dcery. Je kového kněžského poslání se pak vyklube jermě ve
tomu již pěkných pár let a kniha je doposud dená souhra mezi zájmy tajermíků a oslabenou vů
v křesle. K tomu dnes někteří kněží nabáda lí kněží. Ateistický režim rád takové kněze odmě
jí, ale tato opatrnost má málo společného s ňuje za to, že zatemňují evangelní zvěst a svou
novozákonní holubicí, jde tu spíš o zbabě vlažností pomáhají omlouvat vlažnost věřících,ba
lost. Někteří dokonce spalovali INFORMACE 0 i jejich kolátorantství. Odměňuje se penězi,boha
CÍRKVI z obavy, aby u nich nebyly objeveny. tými farami, straší se bídou. Jde o podivné bo
Tohle už není jen nedostatek odvahy, ale pří hatství a podivné výhody, ale tam, kde zabírají
mo projev nezájmu o osud bližních i Církve. svědčí snad nejvýrazněji o povrchnosti duchovní
Jeden z typicky zhoubných argumentů, podrý ho života ba o úplném odpadu a ztrátě kněžské
vající nejen aktivitu věřících, ale svědčí identity. Vinu nají nejen lidské slabosti, ale
anargie v hierarchii a z toho vyplývající mnoho
cích také o alibismu, který se tváří jako
ctnost,zníJsem katolík, o politiku se ne leté oslabení vazby mezi knězem a jeho nadříze
starám." Před časem jsem jednomu takovému
nými. Dlouholeté přežívání dočasného úřadu kapi
duchovnímu nabízel samizdatové vydání vybra tulních vikářů, nežádoucí už z hlediska církevní
ných projevů Solženicyna s Havlovou statí
ho práva, se už přijímá lhostejně a vikáři ztrá
Moc Bezmocných. Odmítl s poukazem, že by ra cejí úctu. Jejich servilnost vůči státu působí v
ději něco z náboženské tématiky, aniž si uvě kněžských řadách rozkladně. Vede to k ústvpnosti
domil, že tu vlastně pejorativně za"politi- a u těch morálně pevnějších a duchovně kvalitnej
ku"označil nepřímo žité křestanství. Spoji ších k samostatnosti-na úkor církevní jednoty.
tost každodenního života s religiozitou krás Od jiného zbývá? Jak odpovědět pozitivně a bez
ně vyjádřil kard.Glemp nad rakví Otce Popie- rezignace? Kněží, věrní sv.Otci,by se měli vyhle
luszka, když řekl, že křestanství bez zakot dávat, co nejčastěji setkávat v soukromí a uva
vení v dané společenské situaci je nemysli žovat, jak čelit rozkladu Církve. Mnozí mladí bo
telné . Odmítat spoluzodpovědnost křestanů za hoslovci vytušili nebezpečí v tomto zápase a za
politické dění je prostě v rozporu se sociál kotvili v řeholích. Význam řeholí, vzdor problé
ní naukou Církve; naštěstí takový názor vět mům s přijímáním nových členů, je obrovský. Řeší
šina mladých křestanu nesdílí. Když nedávno se v nich problény a jsou školou duchovního ži
jeden z kroužku mladých laiků vystoipil pro vota. Cirk.tajemnící mohou ovlivnit jednotlivé
ti chystané veřejné akci, protože prý souvi členy, ale ne celý řád. Proto jsou jim trnem v
sela s činností Charty 77,čili s"politikou", oku...
setkal se s nesouhlasem u svých kolegů,kte Je pro nás nepochopitelnou záhadou i zklamáním,
ří byli přesvědčeni, že utlačovaným je nut že marxismus stále ještě přitahuje západní levi
no nestranně pomáhat. V době vzniku Charty ci... Západní pošilhávání po socialismu, by£ s
to byli hlavně"fokolarini",kteří razili ná lidskou či andělskou tváří, je to nejodpornější,
zor, že od politických aktivit je třeba se co k nám proniká. Tyto naivní iluze jsou snad
distancovat, ale později jsem v osobním sty důsledkem liberalismu a odpadem od filosofie
ku s nimi zažil známky určitého napětí/kri- perennis, jsou ústupem od absolutních hodnot a
výrazem naivní představy, že ráj lze vybudovat
tikové jim dokonce vytýkali sklon k výluč
nosti a sektářství/.Jaký je nyní jejich cel už na této zemi.
2krSceNo
kový vliv, nemohu posoudit, zdá se však, že ale přesto dobré, že?
____
stále mají přívržence ve vých.a sev.Čechách.

ZÁKON RADOSTI

Xapito iKa z kniny zemreléno televiz
ního biskupa z USA, Fultona J.
SHEENA, která vyjde v našem nakla
datelství Křes tans ké akademie.
Protože radost a potěšení jsou
najvyšším cílem egoistického bytí,
bude dobré vědět něco o jejich zá
konech. Právě ona nenasytná zuři
vost, s jakou se dnešní lidé vrha
jí na každou příležitost k rozkoši
a k zábavě, je nej lepším důkazem,
že nenašli radost. Kdyby se totiž
po ulicích našich měst začaly zuři
vě prohánět sanitky, kdyby v přeplně
ných nemocnicích pobíhala spousta
ošetřovatelek, vytušili bychom, že ve
zdravotnictví je něco v nepořádku, že se
někde něco stalo, co ohrozilo běžnou péči o
zdraví. Tak je tomu i v případě křečovité
honby dnešních lidí za zábavou, rozkoší,po
těšením. Není to normální. Zábava, rozkoš a
potěšení jako snysl života jsou fatou morganou, nelze je zachytit.
PRVNÍ ZÁKON RADOSTI - PROTIKLAD

DRUHÝ ZÁKON-KAPKA BOLESTI V RADOSTI
Žádná radost se nenůže natrvalo stát vlastnict 11
vím, pckud neprošla okaněikem bolesti. Bě
žec nechytí "druhý dech", pokud mu nedošel
dech první. Četba latinských klasiků nás
okouzlí, až když se prokoušeme nudnou grama
tikou. Je nádherné pořádně si zapla
vat, napřed však musíme překonat šok
skoku do studené vody. Tomuto zákonu
podléhá dokonce i věčná radost: neníli v životě Velký pátek, nepřijde ve
likonoční nedělní jitro. Bez trno
vé koruny není svatozář. Bez kříže
nezůstane prázdný hrob. Tento zá
kon platí i pro všední dny; tepr
ve když jsme prošli první zkouš
kou manželského nedorozumění, za
čínáme chápat, jakou radost přináší soužití.
TŘETÍ ZÁKON - SNAHA, ZMOCNIT SE NEKONEČNA

Všechno naše hledání radosti je v podstatě sna
hou a úsilím, zmocnit se nekonečna. Rozkoš a po
těšení nás přitahují proto, že od nich čekáme ně
co, co intenzivnější radosti ještě překoná.Tou
žíme po radosti, kterou nám dá příroda, pes-kama
rád, vytoužená kniha. Měli bychom být nasyceni,
když toho dosáhneme-ale hlad po radosti trvá dál.
S radostí je to jako s krásou; roste, když Nedosáhneme uspokojení, protože naše možnosti
ji konfrontujeme s protikladem. Má-li dáma jsou namířeny k nekonečnu. Člověk je velká loä,
v bílé róbě snysl pro efekt, nepostaví se určená k plavbě po oceánu. V mělkých vodách plupřed bílou záclonu, ale vyhledá si tmavé po je nejistě. Choeme-li, aby se spokojil s něčím
zadí, kde krása jejích šatů víc upoutá. Tak menším než je nekonečno, narušujeme a rozvracíme
i potěšení, má-li být opravdu radostným zá jeho přirozenost. Náš hlad po dobru je tak velký,
žitkem, musí přijít nečekaně, překvapivě,
že ho země neutiší. Láska v poesii je jediný vý
musí být kontrastem denní všednosti. Vezmě křik, vzdech, úpění. Čím je pravdivější a vzneše
me např.komické situace, vyvolávající smích, nější, z tím větší hloubky stoupá její nářek. I
Půjde-li po ulici chlapík s kloboukem na
když může duši na chvíli okouzlit štěstí, že do
křivo, není to nic tak směšného. Ale obje- sáhla vytoužené věci, přichází znovu teskná chví
ví-li se při slavnostních obřadech biskup s le, kdy se vrací k nekonečnosti neutišené touhy.
mitrou nakřivo, budou lidé potlačovat smích. Náš hlad po nekonečnu se nedá utišit. I ti, kdo
Co není na ulici nic neobvyklého, působí v jsou zábavami přesyceni, stále si představují,že
protikladu k vážnosti obřadů smích nebo po by mohli ještě najít dosud neodkrytý pramen uspo
horšení .
kojení. Naše hledání a touha po nekonečné lásce
Není možné se bavit stále. Kdyby vše kolem nikdy neskončí. Vlastně bychom nic neměli milo
nás bylo jen komické, neměli bychom důvod vat, pckud to nepovažujeme za hodné trvalé lásky.
k smíchu. Kdyby byl každý den 1.apríl, ne Ne každý zná jméno nekonečnosti, po níž touží.
bylo by směšné vyvést někoho aprílem. Pro Jsou lidé, kteří to jméno znají. Je to B 9 H !
to nemá tolik lidí štěstí dobře se pobavit,
protože stále nyslí jen na to, jak by se co OSAMĚLOST ČLOVĚKA NA TÉTO ZEMI
nejlépe pobavili. Při tom však vylučují
Honba za radostí a rozkošemi se tak stává zname
základní podmínku dobré zábavy a radosti:
ním vyšší přirozenosti člověka, příznakem jeho
změnu. V liturgii Církve se nepřestává
osamělosti na zemi. Zmítán mezi tím, co má a čím
střídat radost a oběE, půst a hody. Na kon je přesycen a mezi nadpřirozeném, které ho ne
ci adventu a do postní doby-což jsou období přestává přitahovat, dostává se světácký člo
kajícnosti a lítosti, vkládá Církev neděle věk do nebezpečí, že se bude nenávidět, že si
Laetare a Gaudete, které nás vyzývají k ra snad zoufá, nenajde-li tu nekonečnost v Bohu.
dosti. Církev chce připomenout, že pokání
Pascal to vyjádřil slovy: "Vedet o Bohu a neuzná
netrvá věčně a varovat, aby se nes jelo do
vat lidskou bídu, vede k pýše. Vedet o lidská
vyježděných kolejí.
ubohosti a neznát Boha vedie k zoufalství. Vedet
o Ježíši Kristu znamená, znát strední cestu,v něm
totiž nacházíme Boha i naši lidskou bídu. "
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přechází nezadržitelně od subjekt! vismu k a človek v něm měl hrát skvělou úlohu pána tvor
hedonismu. Subjekt! vismus mu představil JÁ stva .Ale sotva dostal svůj text,vypadl z role.
jako absolutno. Protože to člověku nestači Chyba, která ho stála jeho roli, byl HŘÍCH. Tím
lo, nabízí mu světový názor hedonismu smysl hříchem byla nepřiměřená vážnost: člověk se vzpí
a cíl lidského života v požitcích a smyslo ral brát věci v jejich přirozené povaze, jako
vých radostech. Vychází-li člověk z před směrovky na cestě k Bohu, jako prostředky, jimiž
pokladu, že nejvyšším zákonem jsou jeho
se dosahuje účelu. Člověk je začal považovat za
egoistické touhy a že kromě vlastního JÁ
samoúčelné. I dnes je tomu přesně tak s povahou,
nemá nic význam, pak bude posuzovat cenu
podstatou hříchu. Když ani při své vtipnosti ne
zážitku jen podle toho, jak je mu příjeimý postřehne člověk pointu věci, ztrácí smysl pro
a jaké přináší potěšení. Pravdivější se mu humor. A smysl pro Boží humor ztratí úplně,když
bude zdát to, co je příjemnější. Motivem
už nevidí pointu světa. Ta je v tom, že všichni
lidského skutku a pohnutkou jednání je po tvorové jsou zjevením, symboly, připomínkami Bo
těšení-vyznává své krédo hedonista. Jenže ha Tvůrce. Považovat věci za samoúčelné znamená
je v zásadě chybné. Kdyby bylo tomu tak,
měnit jejich hodnotu, přeceňovat je, brát je ne
jak vyznává, už by dnes nebyl. Kdyby jako
přiměřeně vážně.
malé dítě upadl, podle své zá
HROZNÁ VÁŽNOST POHANSKÝCH DOB
sady by zůstal ležet a od
ležela na lidstvu jako pohřeb
mítnul by vstát. Děcko s
ní příkrov. Řečtí autoři tra
rozbitými koleny nevstane
gedií byli geniové a přece
proto, že by mu to půso
nebyli s to, aby zastřeli
bilo potěšení; pud,kte
zoufalství stísněného lidské
rý je v člověku, ho
ho srdce. Ve světě viděli
nutí, aby rozvinul
jen zlomek krásy, formy, bar
všechny lidské mož
vy, souladu. Nejvznešenější
nosti, ten přiměje
paní, jíž antický básník ne
dítě, aby vstalo a
bo filosof sloužil, byla
běželo dál.
PRAVDA. A přece ji viděli ja
ko neosobní a bez lásky.
RADOST JE VEDLEJŠÍM
Smutné zoufalství pohanského
PRODUKTEM POVINNOSTI.
světa zaslechlo v tichém zimním
Není dostupná přímo, vznikc
vánku dětský hlas. Velcí tohoto
jako průvodní zjev splněné po
světa jeho volání neslyšeli, byli
vinnosti. Jak poznamenal Aris
příliš zaujati záležitostmi svého JÁ,
toteles, podobá se červeni na
jen dva typy lidí toto volání zaslechly:
lidské tváři. Lidem nejde v podstatě o to,
aby měli červené tváře, chtějí být zdraví pastýři a učení mágové. Pastýři zosobňovali ty,
a růžové tváře jsou průvodním znakem zdra kdo vědí, že nic nevědí. Učení mágové se stali
představiteli těch, kdo vědí, jak málo nůže člově;
vého organismu.
ka poučit velké vědění. Tedy přišly k Dítěti dva
SPRÁVNÝ VZTAH K ŽIVOTU
druhy poutníků a viděly je s Božím humorem. Vidě
není tedy shon po radostech a rozkoších,
nýbrž onen božský humor, který je do jisté li Boha v člověku. Bylo to Slovo, které se stalo
míry ukryt v nás. A co ten humor je? Umí-Li Emanuelem, BOHEM MEZI NÁMI.
člověk vystihnout pointu, říká se, že je UČENÍ BOŽÍHO HUMORU
vtipný, má smysl pro humor. Kdo pointu ne Když Dítě dorostlo do moudrosti, ■věku a půvabu,
postřehne, smysl pro honor nemá. Ale Bůh vyšlo do ulic a na náměstí a začalo hlásat lidem
stvořil svět tak, že vše viditelné svou
nové učení: učení Božího humoru. Dalo by se shr
pointu má. Spočívá v tom, že má odkrývat v nout asi takto: Na tcrnto světě není zapotřebí
hmotném to, co je duchovní .Prchavé zážitky brát něco příliš vážně. Nic není důležité kromě
našich dnů nám mají odhalovat věčnost.PodleSpásy duše. Jednoho dne svět pomine. Jako stan
původního Božího plánu byl vesmír průhled kočovníků bude svinut se vším, co tady je. Neměli
ný jako okenní sklo. Hora neměla být horotv byste žít jen pro tento svět! - Lidé, kteří bra
nýbrž i symbolem Boží Všemohoucnosti. Sně li tento svět vážně, byli otřeseni, když Bohočlohová vločka neměla být jen sněhovou vloč věk zahřímal: "Vždyt co člověku prospěje, když sis
kou, n$Drž odrazem Boží čistoty .Každé
ká cely svět, ale z trati svůj život? Co může člo
stvoření mělo něco o Bohu vypovídat, neboř věk dát, aby svůj život dostal zase nazpět? Syn
"skrze všechno viditelné na světě se zjevu člověka přijde ve slávě svého Otce se svými andě
je neviditelný Bůh." Podle Božího plánu měl ly a tehdy odplatě každému podle jeho jednáni. "
být každý básníkem a humoristou, se smyslen /Mt 16,26-27/. Zdráhal se brát vážně rybáře, pro
pro věčné hodnoty v každém stvoření.
něho byli "rybáři lidí". Svatební roucho jako

a to spočívalo v tom, že mělo vést duše
zpět k Bohu. VždyE je-li pro nás Bůh mi—
lým Otcem a Tvůrcem, vážíme se i jeho dí
la a stop jeho rukou. Když se mu snad za
líbí, vzít nám některé ze svých stvoření,
nezáleží nám na tom tak příliš, vždy£ ON
sám nám zůstává. Když Job ztratil vše,co
měl, zůstal mu Boží humor: "Pán dál, Pán
vzal, jméno Páně budiž pochváleno. 13
S touž bezstarostnou moudrostí se po svě
tě rozhlížel sv.František, když zpíval ke
cti bratra Slunce a sestry Luny, když se
cítil zajedno s Ohněm, Větrem a s Vodou a
pozdravoval "vítanou sestřičku Smrt".Větši
nou cítíme odpor ke komárům, utíkáme před
nimi, ničíme je. Ale svátá Růžena z Limy
je měla ze všech božích tvorů živé pří
rody nejraději. Oni jí lásku opláceli,nik
dy ji neštípali, a když je upozornila, že
se bude modlit, zpívali s ní.
AŽ PŘIJDE NA KONCI SVĚTA NÁS PÁN
soudit živé i mrtvé, možná, že bude mít
zvláštní dar pro ty, kdo nebrali svět moc
vážně, kdo užívali hmotných věcí jako pro
středků k jedinému účelu - viděli v nich
NEVČRCI, AGNOS TIKOVĚ, SKEPTICI A MATERIALISTÉ
prostě jen směrovky na cestě k Bohu. Tak
musejí brát všechno vážně. Nemají duchovní rozhled- všem těm, kteří nebrali svět moc vážně a
nu, odkud by mohli svrchu vidět, jak jsou směšní.
spíše jako lešení a měli Boží humor, dá
Není nic komičtějšího než se naparovat a vypínat .A asi ten nejkrásnější dar: svůj zvláště
protože jim k léčení vypínavosti chybí sebepoznání, oblažující úsměv.
které odmítají, je to s nimi čím dál horší. Je-li
lidská pýcha a povýšenost sražena a člověk neví o
KNĚŽSKÝ ZÁPISNÍK
Božím milosrdenství, které člověka pozvedá a napřimuje, může to vést k zoufalství. Aby byl člověk ra Spasitel udělal mezi jinými zázraky i ten
to: dal účast na své velké moci někomu
dostný a veselý, k tomu je zapotřebí Boha.
Jen na jednom místě se Písmo zmiňuje, že se Bůh smál tak ubohému, jako jsem já. Je to zvlášt
"Ten, který trůni v nebesích se smeje, Panovníkovi dvojí veliká moc - PROMENOVAT CHLÉB 7 JE
jsou k smíchu."/Z 2,4/. Nevhodným chováním a tretka HO TELO a VÍNO V JEHO KREV a ODPOUŠTĚT
mi se vždy zesměšňujeme; chlapec, který se holí a HRÉCHí.
děvčátko, které se vyšňoří do šatů starší sestry či Jak to vykonávám? Dbám, abych ták svaté
maminky, vzbuzují smích. Hrají si a předstírají ně mod užíval svate - ve stavu posvěcující
co, čím nejsou. Když se tedy ateista a materialista milosti? Sancta sancte! A s největší - po
dělá bohem, nechce ani slyšet o své závislosti na kud jen možno - i vnější zbožností a úc
nějakém Tvůrci, odmítá, že by potřeboval vykupitele tou? Pečuji o to, aby hmotnost této Svá
ze svých hříchů, je také směšný. Sám Bůh se mu musí tosti byla valida a licita?/Platná a
vysmát. Pýcha a nadutost směšnost ještě zveličují. dovolená/. Aby víno bylo ryzí a živé?Aby
Když uklouzne na ledu člověk v cylindru a jiný v če hostie nebyly snad už 2-3 měsíce staré?
pici, lidé se smějí tomu v cylindru. Je-li nadutost A moc odpouštět hříchy! Spasiteli na ní
a falešná póza odhalena a zveřejněna, bývá to lidem tolik záleželo, že ji opřel o zázrak všemohoucnosti, s jakou četl zlé myšlenky v
k smíchu. Je možné, že je to k smíchu i Bohu.
srdcích farizeů. Nekl jim: "Abyste viděli,
SVATÍ SE WSMfVAJÍ SAMI SOBČ
Zatímco ateistům se vysmívá Bůh, vysmívají se jeho že Syn člověka na zemi má moc odpouštět
hříchy, pravím ti/ochrnulému/vstaň, vezmi
svati a Božím humorem obdaření sami sobě. Poučeni
vírou vidí, že tento svět je jen předsíní života bu své lože a jdi do svého domu. " Záleží mi
doucího, že všichni tvorové jsou svým způsobem ně také na této svaté mod, tak odpovědné?
jak svátostní a tím vedou duši k Bohu. Svět považu Poučuji o sv.zpovědi, káži o ní? Jak k ní
jí Boží humoristé za lešení, po němž se šplhají du připravuji děti, jak dospělé, zvláště
snoubence a nemocné? Vybízím k ní často,
še k Bohu. Až bude nahoře ta poslední, lešení se
zřítí a sežehne je velký oheň. Ne snad proto, že by a sedám aspoň v neděli se Spasitelem"u
bylo špatné a bezcenné. Ale splnilo už své poslání studně Jakubovy" až přijde některá duše
navážit vodu?... "
takové pro něj neušlo význam, bylo nu jedině symbo
lem lásky. Hořčičné semínko se stalo předobrazem
Církve. Tráva a polní lilie byly znamením Boží pro
zřetelnosti. Ovečky a kozlové představovali spra
vedlivé a nespravedlivé. Ba i chudí-ano, chudým byl
on sám a chudí jsou po všechny věky jím, Ježíšem.
KŘESŤANÉ MĚLI BRÁT VĚCI NA LEHKOU VÁHU.
Žádný totiž, kdo se jimi příliš obírá a bere vážně
jejich povrchní význam, nemůže objevit a najít pra
vé hodnoty. A přece dodnes trvají dva světové názo
ry: hedonismus, který bere tento svět vážně a nevě
ří ve svět budoucí a filosofie Božího humoru, která
umožňuje člověku "dívat se skrze tento svět" k svě
tu, který mu bude jednou patřit. Dítě, které má jen
jeden míč a říká se mu, jak je vzácný a nenahradi
telný, si s míčem bude hrát velmi opatrně a trochu
i se strachem. Tak bude mít jeho hra cosi nejistého
a vážného. Stačí mu říci, že jednou dostane jiný
míč, který se nikdy neztratí a nezničí. Dítě už ne
bude považovat první míč za něco důležitého, nena
hraditelného, vyhraje si s ním rádo a dosyta, pro
tože se už o něj nemusí bát. Tak jenom ten, kdo vě
ří ve skutečnost onoho druhého světa, může projít
tímto životem s jistým humorem.

žebrá! Kdybych jen věděl, jak se jmenu
je, napsal bych jeho příbuzným dopis."
"Opravdu? "Drobný Petr se spokojeně usmál
Nikdo nemohl popřít, že Psí
"Vždy£
bys ho ani nedopsal.Za ty dva ro
ulička nese své jméno právem.
ky, co tu spolu jsme, jsi nenapsal ani
0 původu jména si ovšem lidé ne
jediný dopis." 14
byli jisti. Studenti z Montaigu
"To se tedy noc mýlíš. Sotva potřebuji
tvrdili, že má jméno po studen
peníze,
už píši donů. Třikrát ročně!"
tech ze Sv.Barbory. Studenti ze
"Ale tvůj slavný dopis španělskému králi
Sv.Barbory zase odvozovali jméno
leží stále na tvém psacím stole. Už celé
ulice od jejich kolegů z Mon
měsíce!
"
taigu. A důstojní občané Paříže
"Tobě se lehčeji píše než imě, milý Pet
dali Psí uličce nestranné jméno:
ře. Kromě toho je to dopis velmi obtíž
Ulice studentů.
ný. U svaté Panny, nemáš tušení, jak je
Psi tam skutečně nebyli. Byla
těžký! Má rodina chce, abych vstoupil do
to jedna z mála pařížských ulic,
kapituly
v Pamloně. Ale kapitula mě ne
na které by sotva našli něco k
zvolí, když nepředložím svůj šlechtický
žrádlu. Jestli tam však pes ně
dopis."
co našel, odhodil kus masa obvykle student
ze Sv.Barbory. Studenti z Montaignu nic ne "Ale Františku, vždy£ jsi přece šlechtic, že?"
odhazovali. Snědli všechno sami. Montaignu "Ano, ale dnes se na šlechtice jen nadává..."
byla totiž jedna z nejchudších, Sv.Barbora "Já ne, "zasmál se Petr. "Nikdy jsem nebyl velkým
pánem. Jediné, oo jsem ovládal, bylo stádo ovcí v
jedna z nejbohatších kolejí university.
Za suchých, slunných dnů byla Psí ulička Savojsku. Když jsem je hlídal, div jsem neplakal
touhou po vědění. A teči zase toužím po ovcích."
dost špinavá. Když pršelo, nedalo se po
"Však se jich dočkáš,"výsměšně řekl František.
ní skoro vůbec chodit.
"Za pár let budeš knězem a dostaneš pěkné stádeč
Tmavovlasý muž u okna malé světničky ve
Sv.Barboře se zasmál:"Petře, viděl jsi už ko ovcí. Ostatně-i já mám s ovcemi zkušenosti. Mu
sel jsem otci a bratřím pomáhat shánět dohromady
jít do koleje osla?"
Petr Favre, dvadvacetiletý student s jem zvířata, když je najitelé chtěli hnát přes naše
pozemky bez zaplacení cla."
nou tváří snílka, psal sice horlivě dál,
"Cla? ř^slel jsem, že je to jen výsada krále?"
ale zasmál se. Netušil, že svým úsměvem
"Právě! Před padesáti loty král tuto výsadu otci
dokáže každého získat.
"Kdyby to nebyl hřích proti lásce k bližní přepustil-pro něho i pro jeho potomky. Civilní
mu, řekl bych,že jsem viděl už oslů imoho." oprávnění v Ydocin, v údolí Ybargoiti, se všemi
"Jsi sám osel,"odpověděl muž od okna,"nys- homi ci dierni, semi-hornici dierni, sixanteny, kanonie
mi a civilními právy a pak se zvláštním právem
lím skutečného osla, s kopyty a ocasem.
jmenovat soudce, konšely a jiné úředníky."
Pojd se podívat."
Petr se poslušně zvedl, s husím brkem v ru "Ale ale?"podivil se Petr."Oo jsou semihomiciíiia?
"Peněžní tresty,"odpověděl hbitě František."Od
ce, a postavil se vedle přítele u okna.
rodin vrahů, křivopřísežníků a podobných. Ty jsi
"Skutečně-osel! A s ním žebrák!"
"Blázen! žebrá v Montaignu. Sami nic nemají! pvšem ovce hlídal a já je honil."
"Když má tvůj otec ty plné moci,proč píšeš králi ?"
"Kdo ví? Na oslu je hronada knih. Snad je
"Ach-to nic neznamená. Kapitula v Parrploně má vy
chce prodat."
soké nároky. Člověk musí být hidalgo, muž se
"Ani s tím nebude mít ten ubohý, starý
čtyřmi šlechtickými prarodiči. To jsem, opravdu,
chlapík štěstí."
ale jeho veličenstvo to musí potvrdit!"
"TO je zvláštní/'zasmál se Petr. "Vím ze
"To je tedy lépe být prostým člověkem, "uvažoval
zkušenosti, že říkáme o každém muži, který Petr."Ale když je to tak důležité, proč ten dopis
je o patnáct let starší než iry, že je sta
králi nedokončíš a neodešleš?"
rý. Tomuhle je asi tak třicet pět."
"Není to tak snadné. Mezi námi-nevím, jestli bych
"Sotva! Už plešatí. Kéž by se otočil,abych
měl vstoupit do kapituly. Mám jiné plány, ale ne
mu viděl do tváře. Aha-rozhovor ve fortně
vím přesně, co budu dělat. Však mám čas."
je u konce, žádný obchod!"
"Ano, na hry s míčem,"zasmál se Petr Favre.
"Kulhá, Františku. Ten ubožák je zmrzačený'.' "Proč ne?"suše odpověděl František."Však mě také
František Xavier se odvrátil od okna: "Jaká
tak lehce nikdo neporazí. Uvidíš, že při univer
hanba,"řekl hněvivě.
sitních závodech vyhrám, jako minulý rok. Však
"Nu, mohli mu přece něco dát..."
si ještě prostuduji řeči starého Picara,neboj se’.'
"Tak to nemyslím, Petře. Ten člověk je Bask'
"Picara?"
"No a?"
"Ano...proti Catalinovi a Averroesovi..."
"V rysech tváře a na jeho rukou vidím, že
Petr
Favre se rozesmál:"Myslíš dcera. A jméno
je z dobré rodiny. Bask - snad šlechtic - a
je Catilina, ne Catalina a Verres, ne Averroes?"
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"A ta nej těžší si dobře pamatuješ. Ydocin a "ve Francii je možné všechno, "odpověděl tvrdě je
ho bratr. Nemiloval zemi na sever od jejich hra
jak se to další jmenuje? Ybargoitia?"
"To je něco jiného. Jsou to baskická jména. nice. Francouzský král nechal padnout záležitost
Opravdová jména. Jinak je mi srdečně jedno, Navarry hned poté, kdy se zhroutila revoluce,
jestli mluvil Picaro proti Averroesovi či kterou předtím podporoval.
proti Verresovi. A ted mě cmluv, jdu na zá "Sluha a kůň,"opakovala dona Maria. "A oo ještě?
Neměla jsem chlapce do Paříže posílat. Nikdy
vody na louce Pre-aux Clercs."
zkoušky neudělá. Zavolám ho zpět. Je mu dvaadva
"Zase hra s míčem?"
"Ne - šermováni. Tihle Francouzi si myslí, cet, není sice tak hezký, jako ty, Juane, ale i
že to znají. Ale dokážu jim, že je to poli tak může najít děvče s věnem pro oba."
Vstoupil stařičký sluha a něoo doně Marii zašep
tování hodný onyl. Migueli!!!"
tal. Byl stejně hubený a kostnatý jako jeho paní
"Pán volal?" Sluha s hluboko položenýma
a vzrušením se mu chvěly rty.
očima a vysokými lícními kostmi byl nepo
"Vzpamatuj se laskavě, Matteo? Kdo že je to?"
chybně Bask.
Starý muž začal znovu šeptat.
"Sem s koněm. Dáme si půl dne volna!"
o
"Magdalena!" zvolala dona Marie rozčileně. Ale
Kulhavý muž s oslem, naloženým knihami, byl hned se ovládla."Uved okamžitě její milost do
skutečně žebrák. Ale vrátného koleje o nic pokoje, ty blázne." Starý maž se rychle vytratil
neprosil. Spíš se chtěl zapsat do seznamu a dona Maria se obrátila ke svým synům.
studentů. Vrátný ho však považoval za troch /'Milostivá paní abatyše k nám přišla na návštěvu'.'
trhlého. Student, kterému je sedmatřicet a Oba mladí muži se zdvořile zvedli a zároveň na
sebe s úžasem pohlédli.
vypadá o pár let starší! A peníze nemá!
Vrátný mu dal adresu chudobince, kde maže Dáma, kterou Matteo ohlásil, byla jejich sestra,
spát zdarma a dostane i jídlo a pití. Podiv .nejstarší dcera dony Marie. Před sedmi lety slo
ný muž poděkoval s důstojností španělského žila v klášteře klarisek v Gandii věčné sliby a
šlechtice, ale nedal se odbýt. Když mu vrát nyní tam byla abatyší. Samo o sobě nebylo neobvyk
ný sdělil, že nikdo nesmí opustit dům po zá lé, aby abatyše přísného řádu navštívila dům
padu a před východem slunce, objevilo se na svých rodičů. Ale Magdalena to dosud neučinila.
bledé cizincově tváři hořké zklamání. Zna Od slavných slibů ji nikdo na veřejnosti neviděl
mená to promeškat dvě přednášky denně. Ale a když ji navštívili příbuzní, museli s ní mlu
nedalo se nic dělat. Když zapisoval vrátný vit skrze železnou mříž.
Když vstoupila urostlá, štíhlá řeholnice, zvedla
žebrákovo jméno, stáhnul opovržlivé ústa:
Inigo de Loyola. Tedy španěl! A ze Španěl se i dona Maria.. Magdalena už nebyla jejím dítě
tem. Byla vyvolená služebnice Boží. Její synové
ska nepřichází nic dobrého.
•
také vstali. Abatyše se uklonila, "polibek zdvo
řilosti "ale vynechala. Každá důvěrnost, dokonce
Na zámku Xavieru zasedala rodinná rada.
Pochmurná stará stavba, skoro předhistoric- i synbol příchylnosti, byl vyloučen.
ky prostá, se zvedala v temné a pusté kra "Smím nabídnout vaší milosti židli?"
Abatyše zdvořile odmítla a usadila se na okraj
jině. Daleko široko nerostl strom či keř,
kde by si ptáci vybudovali hnízka. Na zámku nižší židle, proti své matce. Juan Xavier si
panovala Donna Maria ďAzpilcueta. Od smrti všiímul, že celá její tíha spočívá na svalech lý
svého muže před čtrnácti lety a od nešťast tek. Zůstala by ve stejné pozici, i kdyby někdo
né navarské revoluce-bohužel se jí zúčastni pod ní židli vytáhnul. Sedla si ze zdvořilosti,
li i její starší synové-nezhubla sice dona ale odpočinout si nechtěla.
Maria jako stín, přesto však to byla kostna "Je jako duch, "napadlo Juanovi a cítil nepokoj.
tá stará dáma s ostrými rysy obličeje a vy Matka si všimla hlubokých vrásek kolem Magdalenihlížela stále tak, jako kdyby přišla z pohř ných úst, rudých kruhů pod očima-byly to stepy
bu. španělská pomsta oloupila zámek Xavier dlouhých postů a tvrdého nočního bdění. "Přehání
o jeho věže a vnější hradby. Spouštěcí most to,"myslila si,"nebude dlouho žít." Otřáslo jí
byl nalomen, příkopy zasypány. Matce dvou to do hloubi srdce, chtěla dceru varovat, prosit,
aby se šetřila, ale věděla, že k tomu nemá právo.
rebelů zůstaly jen obytné pokoje. A málo,
"Jsme velice vděčni za návštěvu vaší milosti,"
velmi málo finančních prostředků.
"Sluha!"zasmála se hořce dona Maria ."Kůň!" zašeptala.
"Jedná se o Františka, "řekla abatyše tiše a jasně.
"Nu, maminko,"zabručel Juan Xavier,"není
'0 Františka?" Dona Marie na ni užasle pohlédla.
lehké vést šlechtický život, když člověk
"Právě jsme o něm hovořili."
tyhle dvě věci nemá."
"Zamlouvalo by se mi, kdyby sis oblíbil to, teholnice s úsměvem kývla hlavou. "To mi právě dě
lalo starost." Bratři vyměnili rychlý pohled.
co tvůj bratr, "pokračovala dona Maria •
"I my máme starosti,"kývla dona Maria, "nebere
"Ten Miguel Tandívar je sám student,"řekl
Miguel Xavier,"je možné, že v téhle koleji svá studia vážně. Má sluhu, koupil si koně,maří
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dobrých skutků, modliteb, obětí, mší sv. ,desátků rů
žence, sv.přijímání obětovaných za něho a věnova
ných mu k svátku jako duchovní kytičku.
Msgr Lemaitre, předseda KIRCHE IN NOT/64 let/byl
jmenován nunciem ve skandinávských zemích. Doufejme,
že dílo P.Werenfrieda dostane schopného nástupce.
Od 4.-13.4. organizuje v Rakousku federace katolic
kých rodičovských sdružení Týden katolických škol.
Týden vyvrcholí kongresem v Solnohradu, kterého se
zúčastní na 400 učitelů, rodičů, studentů a ředite
lů škol.
Ve čtvrtek 31.X.mohli poprvé od šestidenní války
sloužit Minori té františkánské kustodie ve sv.Zemi
mši sv.pod širým nebem na místě v Cisjodránii, kde
podle tradice přijal Jažíš Janův křest v Jordánu.
Slavit mši sv.na tomto místě poslední čtvrtek v říj
nu je starobylá tradice, sahající do pol.XV.stol.
Na rok 1987 připadá 600.výr.smrti sv.Mikuláše z
Flue, patrona Švýcarska.
Sv.Otec vyhověl žádosti polského kardinála Rubína
/68 let/a ze zdravotních důvodů ho zprostil úřadu
prefekta kongregace pro vých.Církve. Na jeho místo
jmenoval nového indického kardinála Lourdusamyho
/61 let/, dosavadního tajemníka kongr.pro evangeli
zaci národů, jejímž prefektem je kard.Tomko. Na
místo tajemníka byl jmenován Msgr José Sanches/65/,
dosud biskup diecéze Nueva Segovia na Filipínách.
Kongregaci pro vých.Církve zal.Pius IX.v r.1862,
Pius XI.jí dal značně větší moc.
l.ll.t.r. tomu bylo 36 let, kdy Pius XII.prohlásil
Nanebevzetí Panny Marie za článek víry/dogma/.
Chceme upozornit, že spolupatrony Evropy nebyli sv.
Cyril a Metoděj jmenování encyklikou Slavorum Apos
toli, nýbrž už dříve papežským dokumentem Egregiae
Virtutis z r.1981.
31.10.přijal sv.Otec v audienci ženevského velkého
rabína Alexandra Safrana, rumunského původu.
20.10.začaly přednášky na Cyrilometodějské bohoslo
vecké fakultě v Litoměřicích. Přihlásilo se 92 kan
didátů, ale jen 51 bylo přijato, jeden nenastoupil
pro nemoc, druhý z neznámých důvodů. Nyní studuje
v Litoměřicích celkem 220 seminaristů na kněze.
Brazilská bisk. konference svolala na 3.-6.ll.t.r.
do Sao Paulo panamerickou konferenci o vztazích me
zi katolíky a židy. Druhým svolavatelem byl americ
ký židovský výbor. Zúčastnilo se jí přes 100 bisku
pů, knězi, rabínů a židovských laiků. Podnětem ke
První kapitola z knihy Louis de Mohla:
konferenci bylo 20.výr.konciIního prohlášení Nostra
BOUŘE NAD OCEÁNY, život jednoho z prv
Aetatae - o vztazích Církve k nekřesťanským nábožen
ních sedmi jesuitů - sv. Františka Xaver- stvím. Ve své řeči prohlásil rabín Sohek, ze tyto
ského, apoštola Indie.
vztahy jsou vzdor překážkám stále častější. Konfe
rence se zúčastnil i pařížský arcib.kard. Lus tiger,
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
židovsko-po Is kého původu; byl pokřtěn ve 14 ti le
Od francouzského automobilového závodníka tech díky francouzské katol.rodině, která se ho za
Alaina Prosta, přijal sv.Otec v audienci války ujala. V Brazílii je přes 150.000 Židů.
jeho - nalý ovsem - model závodního auta. V r.1986 vplyne 300 let od jmenování I.biskupa na
V r. 1987 vydají USA k výročí "spolku"
Kubě a 70 let od prohlášení Panny Marie Milosrden
Laurela a Hardy ho-60 let-známku s jejich ství /Charitas/za ochránkyni, patronku Krby.
obrazem.

čas dětinskými hrami a nemá žádný cíl!"
K jejímu úžasu se objevil na voskové tvá
ři Magdalenině teplý, přátelský úsměv:
"Milý František,"zašeptala.
"Vaše milost je velmi shovívavá," pozna
menala příkře matka.
"Ve Františkovi není rmoho zlého, "řekla
Magdalena,"je v něm tolik dobrého, že
Bůh nedopustí, aby padnul."
"Chci ho zavolat zpět,"řekla Maria.
"Ifed vím, proč jsem musela přijít, "pro
hlásila klidně řeholnioe.
"Protože si o něho děláme starosti a vy
jistě také. Saira jste to řekla."
Magdalena potřásla hlavou."Nedělán si sta
rosti o něho, ale o jeho matku a bratry."
"Nerozuním vaší milosti," řekla přísně
matka.
"Cítím v srdci, že byste mu mohli klást
do cesty překážky, "prohlásila řeholnioe.
"Nesouhlasím s životem, který vede a chce
vést dál, "zvolala dona Maria. "Bůh ví,že
mám i tak dost soužení!"
"Bůh to jistě ví a vidí všechny tvé obě
ti, "řekla řeholnioe vlídně."Nejedná se o
to, abyste dovolila Františkovi přepycho
vý život. Chci jen, abyste ho nevolala
zpět. Vřele prosím..."
"Ale...sluha! Kůň!"
"Naučí se obejít se bez těchto věcí','odpo
věděla Magdalena."Sám se stane sluhou,
sluhou Božím a v jeho službách vykoná
velké věci. Musí na to přijít sám, a pro
to je nutné, aby zůstal tam, kde je."
Hluboké ticho.
"Když si to vaše milost přeje,"řekla ti
še dona Marie, "nezavolám ho zpět."
"Je to přání Boží,"usmála se zářivě řeholnioe. Povstala, poklonila se nejdříve
před matkou, pak před bratry a bez další
ho slova odspěchala rychle a lehce
jako děvče, překypující radostí.
Matka pokynula synům, aby odešli. Mlčky
poslechli. Miguel zamířil přímo ke dve
řím sklepení. "Víno, "zabručel, "musím se
napít vína!"
"Já také!" zvolal Juan."A pořádnou láhev.
Počkej, jdu s tebou. Je mi docela mdlo."

které bylo příliš malé, příliš dětské, než aby
je mohlo zpracovat nebo na ně odpovídat. Tato
Studentka Raissa poznává francouzské, básní tíha mě drtila a odbarvovala můj dětský život.
ky a spisovatele rychleji, než je zdravé.
Brzo se vynořila jiná příčina mravního neklidu.
Co se dělo s Racinovými hrdiny, tragedie sa- Když mi bylo čtrnáct, začala jsem si dávat otáz
ma, to na mě neudělalo takový dojem, jako ky o Bohu. Iteá, kdy jsem už věděla-nebo temně
dokonalý jazyk, bezvadný rytmus, nekolísají tušila-jak mohou být lidé nešťastní nebo zlí, 17
cí proud jeho mluvy. Byla to pro mne hlubo byla jsem zvědavá, existuje-li Bůh. Vzpomínám si
ká, podmaňující hudba, tak dojímavá jako
jasně, že jsem uvažovala takto: je-li Bůh, je
probouzející se svět, jako zrození duše. V také nekonečně dobrý a mocný. Ale je-li dobrý,
ní rostl můj vlastní duch, prohluboval se, jak může dopustit utrpení? Je-li všemohoucí,jak
opouštěl zvolna dětství a začal vystupovat může strpět zlobu? Proto není ani všemohoucí,
po schodišti citů. Vedena jemou rukou Ra- ani nekonečně dobrý; proto není vůbec.
cinova verše vstupovala jsem do jakéhosi še Tento závěr, který mě později vedl k zoufalství,
rosvitu, přeludu, v němž se zvolna rozvíjel zůstal zatím v říši možných než jistých myšle
lidský vesmír do nádherného celku, v neko nek. Tuto bolestnou myšlenku jsem si ve skuteč
nečných otázkách a nespočetných odpovědích. nosti nepřipustila...
Když mi bylo něco přes třináct,daroval mi Podvědomě jsem vyčkávala a chránila se před zou
otec královský dar - celé dílo Viktora Huga, falstvím. čekala jsem. Vložila jsem naději na
deset nebo dvanáct velkých, červeně váza- rozluštění do vědy, která vypadala tak slibně,
ných svazků. Jaký nesmírný poklad! Jaký ob do vědců, kteří se brzo měli stát mými učiteli.
jev samé podstaty básnictví v básních, kte Zatím jsem pokračovala ráno i večer v tajných
ré jiskřily jako slunce v nesčetmodlitbách k Bohu, který vymizel z mého rozumu,
ale kterého mé srdce opustit nechtělo.
To byl začátek velkého dramatu a v něm jsem
jsem byla úplně sama. Rodiče mi pomoci ne
mohli. Svého náboženství se skoro úplně vzda
li a vliv prarodičů dávno vybledl. Přesto
si trochu víry uchovali a nenapadlo je, že
by jejich děti víru mohly ztratit. A v té
ných odrazech. Kolik
to klidné jistotě žili dál.
skvělých nových slov! Jaká rozmanitost bás Ani ve škole jsem nepřišla do styku s vyučová
nických tvarů. Viktor Hugo se pro mne stal ním náboženství. Všechna děvčátka šla k prvnímu
olymským bohem. Zdál se mi tak málo složen svátému přijímání. V ten den přišly vážně, celé
z masa a z krve, že když přibyl do kroužku v bílém, a rozdávaly spolužačkám svaté obrázky.
našich přátel později jeho vnuk, malíř Vik Učitelky a ostatní žačky je radostně zdravily,
tor Hugo a stal se jedním z nás, zdálo se objímaly je a blahopřály jim. V tom jsem však
mi to velmi podivné a nezvyklé, jako by
viděla jen jakýsi obřad a zvyk-o svátosti jsem
chom mezi sebou měli pohádkovou bytost,
neměla potuchy a nikomu ani nenapadlo mě poučit,
Sněhurku nebo Šípkovou Růženku.
domnívaly se asi, že jako ostatní děti mého vě
Racine na mne udělal hlubší dojem, ale Vik ku tyto věci také znám.
tor Hugo mě víc ohromil. V jeho společnos 0 svaté obrázky jsem zájem neměla. Neznala jsem
ti, při četbě Bídníků, jsem krck za krokem jejich význam. Má neznalost křesťanství pokračo
poznávala lidstvo. Čtetba této knihy mě váš vala. A přece jsem četla Polyleucta: znovu a zno
nivě vzrušila; připoutala mě k bytostem,
vu jsem odříkávala proslulé"stanzy"a milovala
které básník vytvořil.
jsem ho víc, než kterékoliv jiné Comeillovo dí
Následkem setkání s básnictvím a s díly
lo. Jak se mohlo stát, že jsem z toho nezachyti
fantazie bylo, že jsem začala náš denní ži la ani sebe menší světlo? Asi zůstala celá ta
vot považovat za příliš "všední "-mám-li užít věc v říši krásných pohádek, jejichž tajemství
výrazu Laforqueova. Začala jsem se nudit,
spisovatelé znají, a proto jsem v nich neviděla
což byl pro mne nový zážitek. Jakmile jsem souvislost s pravdou a s'životem.
se probudila, cítila jsem se nešťastná a
Mé vztahy k spolužačkám byly obvyklými vztahy
vzdychala jsem při myšlence, že se musím
mezi studentkami. Věra a já jsme měly hlubší
věnovat běžným povinnostem ve škole jako
vztah jen k jediné - a toto přátelství přetrvalo
den předtím. Tento pocit nešťastnosti byl
léta. Jmenovala se Jana Bouvrayová. Měla jemnou
živý a hluboký a trval několik let. Pochá- mysl a cit a trpěla drsnou a panovačnou povahou
zel-nyslím-z velkých zásob nových poznatků, své nátky. Brávaly jsme ji denně po škole k nám
které se do mě vtěsnaly v poměrně krátkém na čaj a hovořily o událostech ve škole a o prá
časovém období. Toto bohatství poznatků o ci. Svěřovala mi své dětské žaly, ale já se ne
lidském životě drtilo svou tíží mé srdoe,
svěřovala nikomu a nesla sama své starosti.
Raissa M A R I T A I lí O V Á

SVĚT POEZIE

jeho Zpráva o víře.
S URSEM VON BALTHASAREM Četl jste už německé vydání této knihy? 18
Jistě. Ratzinger má pravdu. Někdo však nazývá pe
Jaky je 7á3 názor na Hanse Kúnga?
simismem to, oo je realismus. Kdo se nebojí říci
Hans Kúng už aspoň 10 let opakuje stále ty pravdu, nusí to uznat. Nikdo nemluví o tom, že
též věci. Jediná novota je, že zostřuje po hromadně odcházejí knězi a sestry. Odešli a od
lemický tón. Od té doby, kdy vydal knihu
cházejí stále po tisících.
"Být křesťany"už Hans Kúng není křesťanem.
o
°,
Souhlasíte tedy s tím, co pise Ratzinger o po
Chtěl jste snad říci, že už není katolíkem? sledních 20 ti letech. Jak si to vysvětlujete?
Už není ani křesťan. Stačí si přečíst jeho Můžeme si položit otázku, zavinil-li to min.konposlední knihy, i tu nejnovější o jiných ná'cil/ale Ratzinger to vylučuje/nebo podmínky,kte
boženstvích. Ježíš je pro něho pouze prorok ré způsobily výbuch krize, už existovaly dříve.
Cfelá otázka se vlastně redukuje na to, byl- Jan XXIII/ten opravdový, bez nythu, vytvořeného
li xětším prorokem než Budha, Konfucius ne o něm po jeho smrti/, nečekal, že věci půjdou
bo Mohamed. Není náhoda, že Khomeini ho po tímto směrem.
o
zval do Iránu na přednáškový cyklus. Kúng
Byl
jste
jedním
z
těch,
kdo pripravovali ovzduší
stále zdůrazňoval, že je jen jeden Bůh,ale
mnoho proroků. V poslední knize píše jasně, vedoucí ke koncilu. Mel jste velké problémy s
že křesťanství je jen jednou z cest ke spá Římem kvůli vaší knize "Strhnout bašty".
Kniha byla špatně pochopena. Chtěl jsem strhnout
se.
o
Je-li tomu tak, je zbytečný dialog, o který bašty, ale ne aby se utíkalo z Církve, nýbrž aby
se Církev stala misionářštější, aby mohla hlásat
tak hlasité žádá katolickou hierarchii.
Kúng se nyní sám postavil mimo Církev a pro evangelium účinněji než předtím.
to už nemá co říci biskupům-ani jiným, po I koncilní Otcové měli misionářské úmysly. Zdá
čínaje protestanty. Jeho teologický ekume se, že místo, aby je vyzařovali mimo Církev,
nický ústav už se nepovažuje za katolický a stáhli se jen do ní v jakési nekonečné diskusi
Kúng proto mluví jen sám za sebe. Snad prá mezi sebou, tj.mezi cleny, tedy v diskusi jen
vě proto přešel z ekumenismu mezi křesťany pro vnitrní použití.
na ekumenismus s nekřesťanskými náboženst Ano. Je tu tolik dokumentů, které nikdo nečte,to
vími.
°
lik papíru, který sám házím do koše a
Přesto věří, že bude mít i dál
všechny ty struktury a úřady našich
velký vliv. Všechny buržoasní
biskupských konferencí a diecézí .Prá
deníky bohatého světa vyhradi
vě ti,kdo chtěli pružnější římskou ku
ly celé stránky jeho obžalovarii, sami přispěli k vytváření neko
címu spisu proti papeži a kar
nečné řady minikurií na cirk.periferii
dinálu Ratzingerovi.
o
Souhlasíte tedy s těmi, kdo zvoní na
Okruh jeho čtenářů a stoupen
poplach, že totiž Církev se bujícími
ců tvoří jistá tzv."inteligen
strukturami nakonec promění v jakousi
ce", intelektuálové, jeho vá
samoúcelnou byrokratii.
ha je však stále menší. V Ně
Jistě. Přečtěte si, co píše evange
mecku už vliv ztratil a zříd
lium. Ježíš vždy pověřoval nějakou
ka ho žádají o přednášku, hl.
službou jen osoby, nikdy instituce.
na universitách. Jezdí proto
__
Základní církevní strukturu tvoří bis
do ciziny, kde je znám jako dobrý řečník a
především zuřivý nepřítel Říma. Tím získá kupové^ byrokratické úřady. Není nic směšnější
ho než představit si Krista, jak zřizuje komise.
vá v určitých kruzích rmoho synpatií.
O
Mísíme zase objevit katolickou pravdu: v Církvi
Jeho útok proti prefektu kongregace pro na je všechno osobní, nic nesmí být anonymi. Ale
uku víry byl tak prudký, že překvapil i ty, naopak, vidíme anonymní struktury, za nimiž se
kdo védéli o napjatých vztazích mezi ním a skrývají biskupové. Komise, podkomise, skupiny a
prof.Ratzingerem ještě z Tubingen.
úřady všeho druhu. Naříká se, že máme málo kněží.
Myslím, že Kúng je podrážděný hlavně proto, Ale tisíce duchovních patří ke kněžské byrokra
že ztrácí posluchače. A mj.je holá lež,když cii. Vydávají se dokumenty, které nikdo nečte,
vyčítá Ratzingerovi, že se změnil od doby, protože pro živou Církev jsou bezvýznamné. Víra
kdy/podle Kúnga/dělá kariéru. Znám už Rat- je mohem prostší než ^všechny tyto věci.
zingera velmi dlouho; je stále stejný a
své názory nezměnil. Proti II.Vat.sněmu ne■/4 proč se podle vás tohle všechno děje?
útočí Ratzinger, nýbrž Kúng, který ho pova ■ Snad mají dojem, že tak zastavují krizi, žijeme
žuje za klerikální, úzkoprsý, nedostatečný v technickém světě, všude máme samočinné počitaa žádá proto III.Vat.sněm. Ratzinger zůstá. če. V diecézích už i elektronkové, dělají se sta
vá minulému koncilu věrný, jak dokazuje i tistiky o účasti na mši sv.,o počtu udělených

s v.při jímání. To není důležité. Takové účty Zdá se, že vedeckým přístupem k Písmu utrpela
°
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má vést Bůh a pro něho jedno tpřírmé sv.při pastorace.
Doměnky odborníků se dostávají ke kněžím a lai
jímání platí víc než tisíce povrchních.
o
kům rozředěné, někdy překroucené-a to je škodliŘíká se, že nejnaléhavějším problémem je kri vé. Nedávno jsem poslouchal kázání, kdy farář vy
ze ryze katolického pojímáni Církve.
kládal o Kristově setkání s učedníky na cestě do
Poslední koncil snad příliš zdůrazňoval cír Emauz. Upozornil posluchače, že to není "historic
kevní strukturu. Ale "Světlo národů", o němž ká událost". Takové pochybnosti pronikají do sa
mluví stejnojmenná konstituce, není církev, mých kořenů víry, i do vyprávění o zmrtvýchvstá
nýbrž Kristus. Při povrchní četbě koncil.do ní.
°
kumentů se zdá Církev spíš sociální než mys’ Tím vzniká mezi prostými věřícími zmatek a nejis
tická a svátostná. Ale křesťanské společenst tota a navíc chybí lidem dobrá katecnese. Někte
ví mělo od počátku určitou strukturu a hie ří učitelé rádi uvádějí, že na jejich teologické
rarchii, jak si to přál Kristus, a ta byla kursy chodí málo laiků, ale netuší, že laikům
založena na sboru apoštolů. Dnes lidé hleda chybí základ - totiž katecheze.
jí víc Krista než Církev, jejíž viditelná
Ano. Je třeba se vrátit k dobře psaným katechistvář se zdá mnohým pozorovatelům zvenčí dost núm. Ratzinger má pravdu, že musíme znovu najít
nevěrohodná. Dnes se má při hlásání víry víc nevylúčitelnou strukturu správné katechese:vyzná
než kdy jindy zdůrazňovat Kristova jedineč ní víry, Otčenáš, svátosti, Bůh Stvořitel, Bůh
nost a jeho osoba, protože On přitahuje lidi Vykupitel a Duch sv., žijící v Církvi. Nesmíme v
v každé době. Nesmíme však zapomínat, jak po naší německé oblasti už dopouštět, aby si každý
dotýká II.Vat.koncil, že není Kristus bez
dělal učební text podle své chuti. Takových kolu
Církve. Proto musíme dokazovat i její abso jí celé stovky, a často nejsou ani povoleny bislutní nutnost.
o
ktpy.
°
Které téma, kromě eklesiologiakého, by melo Jsou vsak i tzv. úřední katechismy/jako Pierres
byt podle vás těžištěm diskusí nastávajíaíhi Vivantes ve Francii/schválené biskupskou konfe
rencí, ale v Říme ho kritizovali a bylo nutné ho
mimořádného biskupského synodu?
Můj přítel Karel Barth, velký protestantský znovu přehlédnout.
teolog napomínal v rozhlasové přednášce ze Tím se vracíme k otázce "anonymi ch struktur".
Anonymní bývají často úřady a komise. Biskupové
svých posledních let:"Katolíci, nedělejte
pošetilosti, které jsme dělali my v posled svým jménem obvykle schválení nedávají a mám do
jem, že někteří mají skoro strach z určitých bo
ním století."
o
jovných a útočných menšin. Říká se, že 4-5 osob
Kdybychom si mezi těmito pošetilostmi mohli dokáže ovládnout i celé důležité a početné bis
vybrat, kterou byste doporučil pozornosti
kupské konference.
synodu jako nejnaléhavější?
Snad problém, o kterém se mluvilo na nedáv Je ale třeba uznat, že otázky, které mají bisk.
ném římském symposiu o Adrienne von Speyer- konference řešit, jsou tak palčivé, že někdy je
totiž otázka studia Písma sv a jeho tzv.vě těžké najít jednomyslné řešení. Např .brazilská
deckého vykladu. Odborníci tu vykonali mnohc konference se musí zabývat mimořádným případem
práoe, ale ta neutvrzuje a neprohlubuje vín jako je Leonard Boff.
věřících. Je nutné objevit znovu Písmo sv., Leonardo Boff, podobně jako Kung.už není křesEan.
tj.číst je prostěji a uvést vědecký vyklad v Co jste řekl, je velmi vážná věc.
rovnováhu s duchovním-ne technickým, ale vy Říká to sám ve své knize Utrpení Páně/a/utrpení
plývajícím z velké patristické tradice. Ne křesEana. v 10.vyd.připouští, že nevěří v Kristo
myslím, že by tento problém synod vyřešil,
vo božství a pokládá za jisté, že Ježíšovo zbožale mohl by být v tomto směru průkopníkem a štění bylo dílem učedníků po jeho utrpení a smrtí
předzvěstí.
°
na kříži. Podle něho byl Ježíš jen prorok, který
Nedalo by se exegetům v jejich práci zabrá hlásal bezprostřední příchod Božího království.
Ale to nepřišlo, proto byl v očích lidí vyřízen.
nit nějakým dekretem?
Tak jsem to nemyslel. Sami odborníci prožívá ■Prý výkřik na kříži:Bože nůj, Bože můj, proč jsi
jí vnitřní drama; často jsou to zbožní křes- mě opus til-je výrazem zoufalství člověka, který
o
tané, ale jejich práce musí mít úroveň uni ztroskotal.
versit, na kterých přednášejí. Studenti mají Tím se ohřívají staré teorie liberalismu z tzv.
právo považovat Písmo za jednu ze starých
evropské Belle Époque. Mohlo by to potvrzovat i
knih a studovat ji stejně jako ostatní texty podezření mnohých, že některé tzv.teologie osvo
jenže takto pojaté Písmo nemá pro víru vý bození se vyvážejí do Třetího světa jako výrobky,
znam. Pro víru je důležité považovat Písmo které už u evropských intelektuálů vyšly z mody.
za místo, kde mluví Duch sv.o Kristu novým
V tom je kus pravdy. Jádro teologií osvobození
způsobem a to pro všechny generace.
je evropské, ale k zpracování, hl.pokud jde o

násilí, došlo až na místě určení.
Jeden z otců"teologie osvobození"
Němec Metz, měl serii přednášek
v latinské Americe, ale tam se
zdál posluchačům příliš absträctní. Jeho teorie bylo třeba pře
pracovat na ozbrojenou revoluci.
Myslím, že dokument kongr.pro na
uku víry má pravdu; není možno po
užívat marxistické rozbory jako tech
nický nástroj.
o

bojové heslo. Nezapomínejme, že stredisko
Ĺefebvrova hnutí je ve Švýcarsku a z té
to strany se útočí na papeže a kard.
Ratzingera.
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Mens .Lefebvre a ti, kdo ho podporují,
nejsou opravdoví katolíci. Pravicový
tzv.integrismus je podle mého názoru
ještě nenapravitelnější než levicový li
beralismus. Fyslí si, že všechno vědí a že
už se nepotřebují ničemu učit. Z druhé strany
si protirečí svou zdůrazňovanou věrností papežům,
ale jen těm, kdo jim dávají za pravdu. /Věrnost
svátému papeži, který bez koncilu důkladně zre
formoval Církev, se nedá odsuzovat! pozn. red./
Ale tyto útoky ze dvou stran, pravicové a levico
vé, jsou ostatně typické pro každé pokoncilové
období.
o

Dosud se diskutuje, mají-li tyto"teologie"
opravdu vliv na prosty lid. Někteří tvrdí,
že se tykají jen tzv. "elitních vrstev".
Nhcho lidí věřilo, že marxistická revoluce
se uskuteční v několika letech. Ve skuteč
ností k ni nedošlo. Ted ale-jak říkají-burNěkteré zjevy v Evropě a v sev. Americe by mohly
cují svědomí lidu brožurkami, jejichž
ústřední postavou je Kristus osvoboditel, budit dojem, že řeholní sestry jsou určitými věc
podvratný živel z Nazareta. Ratzinger dal mi nejvíce ze všech rozrušeny, že krize doléhá
přednost tomuto výkladu, protože se dotýká hlavně na ně.
předních bodů víry. V lat.Americe se musí Chceme-li správně odpovědět na problémy ženy v
opravdu naléhavě něco dělat. Teologové už Církvi, je nutno vyhradit náležité místo střízli
nesmějí vystepovat jako sociologové a náro vě pojaté mariologii, která musí být také velmi
dobře zpracována. Všem katolíkům by se mělo při
dohospodáři. Podle mne všechny "teologie
osvobození "zapomínají, že v Novém zákoně je pomenout - a hlavně ženám - že Mariino místo v
hlavní láska; stačí podle ní žít a nic ji Církvi je vyšší než Petrovo. Církev je vlastně
ženskou skutečností, před kterou byli postaveni
ného už není zapotřebí.
o
mužští následovníci apoštolů. Maria jako ženský
Mnoho lidí by však mohlo namítnout, že lás princip je důležitější než hierarchický princip,
ka znamená právě pomáhat chudým a proto se svěřený mužům. Některé řeholní sestry-ale \edou
má dělat revoluce.
je k tomu často určité teologie, který vypraco
I papež řekl, že je třeba dávat přednost
vali muži-vidí jen faráře a kněze a myslí si, že
chudým, neboť tak učí evangelium; ale v
kněžské svěcení přináší nejvyšší moc v Církvi .To
Pueble jasně zdůraznil, že křesťan nemá sa je ovšem klerikalismus. Maria-bez jakéhokoliv
hat k násilí, že kněží se nenají míchat a semtimentalismu-je srdcem Církve. Je to ženské
ztotožňovat s politikou stran. Bibličtí
srdce, které musíme znovu po zásluze zhodnotit,
"chudí Jahvovi "nejsou v žádném případě
v rovnováze s Petrovou službou. To není pobožnůst
Marxovým proletáři átem.
kářství, ale teologie v duchu velké katolické
o
Problému je tolik a takových, že někdo,kdo tradice.vatikánsk! poZHLAS-české vysílání
vychází z toho, co se děje v těchto dobách
Nepatrně zkráceno, III.část uveřejníme
by mohl mít strach, že Církev možná už ne
v lednovém čísle.
bude možno řídit z Říma.
Il.Vatik.sněm užívá výraz "hierarchické spo
lečenství "pro společenství všech biskupů s
Římem, jako viditelným syrrtoolem jednoty.
Vracíme se tedy opět k biskupským konferen našim milým zde i za Železnou oponou skvostnou
cím.
Koncil jim věnuje jedinou krátkou větu, ale ve 2 sv.cca 4.000 s.v bílé plátěné vazbě, 100 frí
někteří z nich udělali všeobecný ústřední Ve Švýcarsku u českých misionářů, jinak Rev.Jaro
bod. Příliš těžká struktura nakonec bisku slav POPELKA, 5322 Franklin Avenue, LOS ANGELES,
pa ochromí.
o
Calif.90027 USA.
Jaký je podle vás současný stav liturgie? KNIHY Z KřESŤ.AKACEMEE A SLOVENSKÉHO ÚSTA
Posuzuji-li ho podle německy mluvící oblas VU SV.CYRILA A METODA V ŘÍMĚ-u čes.a slovmisionářů. Ti Vám řeknou, které knihy
ti, řekl bych, že je střízlivá. Když se
opravdu respektuje, co je posvátné, pak ji se smějí posílat do vlasti.
A NEZAPOMEŇTE si předplatit katolic
většina, co chodí do kostela, přijímá.
ké časopisy: NOVÝ ŽIVOT, SLOV.HLASY
To je potěšitelná odpověd, nebot některé
z ŘÍMA, STUDIE, ROZMLUVY/Londýn,viz
kruhy si vzaly liturgickou reformu za své s.9./a jiné. A TAKÉ KLUB!

POD STROMEČEK

PODLAHOVU BIBLI

sobě řadu válek. V první válce o samostatnost
r.1880 zvítězili Burové, v druhé válce v r.1902
zvítězili Britové. Ti poslali burské rodiny do
PRVNÍ HOLANĎAN
přistál na jihoafrickém pobřeží - Mysu dob pracovního tábora, kde zahynulo na 26.000 Burů.
ré naděje v r.1652. Jmenoval se Jan van Hře ZAČÁTKY DEMOKRACIE
21
be ck a usadil se s rodinou a jinými 90 ti
V r.1907 se koloniální sebeurčení uvolnilo: ně
Holandany na pobřeží, aby tam zřídil záso kolik burských sídlišt dostalo samovládu. Počet
bárnu pro obchodní lodě, které pluly z da bílých obyvatel rostl, protože v r.1886 tam by
lekého Východu kolem Mysu Dobré naděje.
lo nalezeno zlato. To lovce štěstí lákalo.
Bílí průkopníci se tam setkali s pastýřským Při všeobecných volbách v r.1948 volili jen bě
kmenem Khoi-Khoi čili Hottenttoty a s lovec loši a zvítězila při nich burská Národní strana.
kými kmeny - křováky. Není jisté, žili-li
Příští rok bylo zavedeno jihoafrické občanství.
tehdy v jižní Africe černí, ale zdá se,
V r.1961 se odloučila země úplně od Anglie a
že brzo poté tam přitáhli ze severu a osíd Jižní Afrika byla prohlášena za parlamentní re
lili zemi. Byla to součást afrického stěho publiku.
vání národů.
NEPOKOJE
OBTÍŽE PrBkOPNÍkB
V r.1976 vypukly v řadě černých sídlišf těžké
V r.1657 dala lodní společnost poprvé bílým, nepokoje, především v Scweto, černém předměstí
průkopníkům a farmářům vlastní půdu. Ukáza Johannesburgu s miliónem obyvatel. Povstání lo se však, jak těžké je vybudovat v této
v podstatě podnícené komunisty - nemělo velký
divočině zemědělství a pěstovat dobytek. Za úspěch, nevznikla revoluce, o kterou se dnes
sto let se usadilo v již.Africe asi 15.000 snaží komunisté. Zločinci tohoto povstání, kteří
průkopníků. Měli plochu asi pětkrát tak vel se dopustili hrdelních zločinů, byli zavřeni.
kou jako je Holandsko. Necítili se tam ja Za rok poté získala Národní strana absolutní
ko cizinci, pracující jen pro lodní společ počet hlasů - bílých. Černí zatím hlasovací prá
nost, ale jako svobodní farmáři. Během doby vo nenají - ale také neplatí daně a mají velké
se vytvořila germánsko-africká řeč, tzv.
výhody v nemocenském pojištění.
afrikaans, kterou dodnes hovoří asi 60 proč,
SPOLKOVÝ
PARLAMENT
bělochů.
Černí ve Spolkové sněmovně zastoupení nejsou;
OBDOBÍ VÁLEK
ale jsou tam bílé opoziční strany, které žádají
V r.1770 narazili farmáři na černé Xhosaplná občanská práva i pro černé. Pokroková
kmeny u velké rybí řeky. Tato krajina se
strana odmítá Apartheid /oddělení ras/. I nová
stala pak celých sto let místem bojů - cel republikánská strana se přiklání tomuto názoru.
kem devět válek. Běloši zajatce bud zotro Bílí mají pět stran, Indové tři a míšenci dvě.
čili, nebo si z nich udělal i pomocníky.
Asiati a barevní smějí volit od r.1984. Černí
V r.1833 bylo otroctví bílým parlamentem
mohou volit své zástupce v tzv.
zrušeno.
domovských zemí ch/Home lands/;
týká se to asi 45 proč.černých.
BUKOVĚ A BRITOVÉ
Homelands jsou něco podobného ja
Holandští osídlenci se nazýva
ko naše kantóny a volby jsou něcc
li Borové a drželi pevně po
jako kantonální volby.
spolu. Tato solidámost se extréimě vystupňovala; mnozí se
BÍLÍ NEJSOU CIZINCI
považovali za vyvolený Boží
Běloši žijí v jiz .Africe už přes
lid, podobně jako Izraelité
400 let, dokonce vstoupili do ze
ve St.zákoně. Burové jsou
mě dříve než černí. To vzdělaní
velmi pracovití, vytrvalí, ale
černí vědí a bílým právo na domov
i tvrdohlaví lidé.
neodpírají. Kdyby bělochy vyhnali
Rok 1795 byl v jistém siryslu
kam by šli? Jejich vlast je Již.
osudové datum; Angličané tam
Afrika, stejně jako vlast Ameri
poslali expediční jednotky
čanů je USA, i když původní oby
a za deset let prohlásili ze
vatelé byli Indiáni. Tedy již.
mi za britskou kolonii. Tt>u
Afrika patří bílým i černým
také 105 let zůstala. Opuště
společně, i když soužití je ob
né Bury Angličané vytlačovali,
tížná věc a budou se tam muse ře
ale osídlenci se nechtěli
šit různé problény, ne však pře
Josef
Mukasa
Balikuddenté
stát poddanýmť'cizí vlády".
kotně
- to by byla sebevražda ze
majordomus krále Mvandy,
Tak se stalo, že Burové a
mě, ale postupně. KOMM-MIT VERLfiC
první
africký
mučedník
Angličané vedli proti
Gunter Stiff, 4400 Munster,PF
pro víru.
7680 Deutschland.

DĚJINY JIŽNÍ AFRIKY

sociální pomoc, úzkostlivě se ve svědomí zabývat
zda se tomuto konkrétnímu jedinci zjed
V IV. části prednáSky prof.Mikuláše LOB- nává spravedlnost či ne, vyhlašovat zákony zajiš
K0VIC2E na sympoziu Křesťanské akademie
tující každému jedinci jeho důstojnost. 22
mluví autor o křesťanském pojetí osobnosti
a vztahu lidského jedince k Bohu a naopak. Tento poznatek, jenž se stal klíčovým prvkem na
ži kultury, nemá smysl, chybějí-li pádné důvody,
Bůh považuje za svého přítele každého lid abychom věřili, že tento pomíjivý a smrti podlé
ského jedince již od chvíle jeho početí a hající jedinec má nekonečný a věčný význam, neto se vztahuje na všechny lidi. Každého zná tvrdíme-li spolu se sv.Tomášem, že plnost bytí,
a volá jeho jménem a bude ho sledovat svou tj.Bůh, je stvořitelem každého člověka a nedodážárlivou láskou. Poselství židovského nábo me-li, že tento Bůh si zvolil za svého služební
ženství je nám prostřednictvím křesťanské ka a přítele každého člověka, at je jakkoliv zne
víry tak dobře známo, že nám, Evropanům,ne tvorený.
o
působí obtíže uvědomit si jeho důležitost; Vznik přesvědčení, které dnes vyjadřujeme pojmy
tato důležitost má i hluboce kulturní vý
"osoba"a"osobnost", vede k takovému pojímání sta
znam, neboť smlouva, kterou Bůh uzavřel se vu a postavení člověka, jež je hluboce odlišné
židovským lidem, a skrze něho s každou lid např.od řeckého. Pro feky byl člověk především
skou bytostí, má za následek, že každý člo nyslící duší, jež vstoupila do živočišného těla,
věk má svůj význam. Nezáleží na tom, že člo do něhož je ponořena a s nímž je svázána. Aristo
věk jako jedinec je nevyjádřitelný, že není teles sice ku konci svého života rozvinul teorii,
něčím universálním, z čeho vyplývá možnost které dnes říkáme hylemorfismus; člověk podle ní
chápat skutečnost, jak tomu rozuměli Řeko není ani duše ani tělo, nýbrž celkem a souhrnem
vé. Ifento nevyjádřitelný jedinec, tento má obojího, takže každá činnost a vášeň je jak du
lo zajímavý exenplář určitého druhu, spíše chovní tak i hmotná. Když však Aristoteles psal
získává nekonečný význam. Už od narození,
svou etiku a svou politiku/v těchto dílech psal
ba již od svého početí, dostává své vlast o politické ctnosti, kladl však důraz na teore
ní jméno, známé jen tomu, kdo je zdrojem
tický život myslitele/, neměl ještě sestavenu
jeho bytí a Bůh na něho nezapomene, ani kdy svou knihu o duši, v níž je obsazeno učení o hyby všechny vesmíry zmizely v neznánu. Zde lemorfismu. Jeho pojednání o duši však mělo po
má svůj původ vše to, co dnes nazýváme lid imoho staletí jen malý vliv.
skou důstojností. Je pravda, že člověk ja
ko živočišný druh bude i nadále takový,jaký K vytvoření stredomorské kultury přispělo hlavně
je. Jeho členové mohou přežít jen jsou-li jeho dílo NIKOMACHEOVA ETIKA, jejímž ideálem byl
zařazeni do sociálního společenství, a bu člověk osvobozený od životních nutností, svobod
dou schopni dosáhnout svůj dobrý a opravdu ný a volný pro jediný úkol, jenž mu umožňuje pře
lidský život, jak říká Aristoteles, pouze kročit hranice své konečnosti, tj.pro rozjímání,
přemýšlení. Naproti, tomu hebrejská myšlení vidí
v tzv.společenství obce. Přesto však je
každý člověk jedinečný, neopakovatelný, vy- už od začátku ideál člověka ve zcela normálních
volený/Bohem/jako konkrétní jedinec/od své životních podmínkách; je jím člověk, který pracu
ho početí až do smrti/, jako bytost známá je, aby mohl žít, který ve svém každodenním živo
tě a práci má být svátý a má hledat svou spra
a milovaná jediným existujícím Bohem.
vedlnost
u Boha.
q
O
Stačilo by např.jen navštívit na několik
Genese sice nepopírá, že práce je následkem pádu
týdnů Indii, abychom pochopili nesmírný
kulturní význam takového vyhlídky. V Kal- člověka po prvním hříchu, důsledkem jeho vyhnání
z ráje; práce však v ní má specificky lidský rozkuttě by vás jisté zdesilo, ze stovky osob měr:V
POTU TVÄŔE BUĽEŠ JIST SV0J Cffl^B./Gen 3,19
umírají na ulicích jako psi; kdybyste se
o
snažili pochopit, jak mohou ostatné snést Bůh téz říká člověku po jeho stvoření, že jednou
takový pohled, slyšeli byste následující
z jeho povinností bude podmanit si zemi, užívat
odpověd: "V předešlém životě se něčím provi ke svému užitku všechno tvorstvo pod kSSÍCEM,aby
nili; doufejme, ze v příštím životě se bu tak přetvářel svět a doplnil, co Bůh začal stvo
dou mít lépe. "
q
řením.
Q
Tyto
věci
jsou
nám
tak
dobře známy, že jen ztěží
A přece i ten, o kterém Ind takto mluví,je
lidský jedinec; ne však konkrétní jedinec si uvědomujeme, že jsou znakem naší evropské kul
zde a nyní, před vaším zrakem. Není to kon tury, jímž se odlišuje od jiných, té kultury,je
jímž hlavním kořenem je židovství, spolu se svým
krétní a jedinečný, zde přítonný člověk,
květem,
tj .křesťanstvím. Pokládáme-li práci za
který má význam jako takový; je to nanej
přirozenou
podmínku, kterou člověk nemaže překro
výš duše, která se vtěluje do lidských je
čit, a tomuto přesvědčení vděčíme, za náš průmysl
dinců a pomíjivých živočichů. V takové
a bohatství, je to opět židovsko-křesťanská tra
kultuře je nemožné starat se o lidumilnou
dice, která nám je vštípila.

KOŘENYEVROPSKÉ KULTURY otázkou,

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

30.dubna 1923.
Dnes u nás byla manželka felčara Filipova. Její Varja je už několik měsíců v komsomolu a
brzo se docela změnila. Je drzá, sprostá, odchází a neřekne kam, a často nepřijde dcmů ce
lé dny. Když se matka odváží zeptat, kde byla, řekne:"Ach, maminko, ted už to není jako za
stara, kdy se muselo rodičům vysvětlovat, kam se jde."
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Zve k sobě všechny možné podezřelé lidi, kteří sedí na postelích a na pohovkách, kouří a rá
musí, aniž by měli ohled na těžce nemocného felčara. Vidí, že tím její matka strašně trpí,
ale dělá, jako kdyby to vůbec nepozorovala. Navíc ještě proti ní štve mladší sourozence.
"Dnes jsem slyšela na vlastní uši,"výpravuje žena felčara,"jak řekla osmileté Fedi: Nesty
díš se? Stále poslouchat matku! Měla bys jít do pionýra a ty se věšíš jen matce na paty.
Nejvyšší čas, abys odložila své buržoázni předsudky. Místo abys budovala stát, tak sedíš
u matky."
Ubohá felčarka se na to musí nejen dívat, ale musí celou svou fantazii namáhat, aby tyto
změny před smrtelně nemocným mužem skryla.
1.května 1923.
Je pochopitelné, že celá universita se musela zúčastnit májového průvodu. Rudé prapory, dě
ti v rudých šatech - to všechno proudilo ulicemi v průvodu jako proud krve. Zpívala se
Internacionála. V čele pochodovali národní hrdinové se svými vyznamenáními, především veli
tel města, tlustý, neohrabaný Balachin s narudlou tváří alkoholika. Pak se postavil na po
dium a štěkavě přednášel ochraptělým hlasem svou řeč, kterou nikdo neposlouchal, poněvadž
sice jeho hlas naplňoval svým zvukem celé prostranství, ale ani ti, co stáli vedle něho,
nebyli schopni pochopit něco ze záplavy jeho tupých, neartikulovaných zvuků nesouvislé
řeči. Vzdor tomu se po skončení velké náměstí otřásalo potleskem.
Pak mluvili nekonečně zase druzí řečníci.
Když jsme se po rozpuštění průvodu vrátili domů, potkali jsme zvláštní skupinu. Na koni je
li chlapci a děvčata, oblečeni do kněžských oděvů a žehnali ostatním. Nejodpomější bylo
mladé, hezké děvče, které se vždy zvedlo v sedle, jednou rukou žehnalo lidem, druhým si
neobyčejně nestoudným způsobem zvedalo sukni.
Ulice byla ucpána lidmi. Všechno zůstalo stát a přihlíželo, ale neozval se ani smích, ani
potlesk - ve všech tvářích se odrážel hnus a pohrdání. Jen pár kluků a děvčat odpovědělo
"žehnajícím"stejnými posuňky a hrubým smíchem. Předměty, kterými si dodávali tito chuligáni
vzezření duchovních, byly ostatně všechny pravé, zřejmě z právě zabaveného kostela.

2.května 1923.
Cnes si mi stěžovala má bývalá učitelka zeměpisu Anna Nikolajevna, že už to ve Škole nemůže
vydržet, tak hrozné jsou dnes požadavky, které se kladou na učitele.
"Během hodiny," vyprávěla,"sedí děti na lavicích jako na koních, křičí a kouří a nadávají
jako kočí. Napomínat je nesmíme, nesmíme jim ani dávat úlohy, kázeň je jen v politických
předmětech, protože ty vyučují soudruzi. Musí se učit vojenské kázni, ale pro nás platí
dekret z prosince, v němě stojí:"Ve škole nejsou tresty dovoleny." Ale žáci zřejmě mají prá
vo rozhodovat, jestli jsme jim vhod. Jsem přesvědčená, že brzo vyletím, a dovedete si před
stavit, co to pro mne znamená - když
. .května
x.
nooo
1 mám tři malé děti!"
4.
1923.
Cnes se Nataša vdala. Byla to podivně smutná svatba. Nataša plakala ještě v kostele a také
Igor byl dost sklíčený; říkal, že se prostě nemůže smířit s tím, že nesehnal pro Natašu bí
lé růže. Před kostelem řekl Nataše:"Jsi tak bledá, celá ztrnulá a máš tenký nos. Tvůj oblek,
se mi nelíbí, je moc prostý, žádné krajky. Představoval jsem si to docela jinak."Nataša k
něrru obrátila svou bledou tvář s velkýna očima, nepromluvila však ani slovo.
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Tajemstvístatečnost i TRPĚLIVOST
je jádrem statečnosti. Je to namáhavě získaná
CO JE STATEČNOST?

schopnost, z prožitků a utrpení. Je to nahromadě
ná a udržovaná síla, plná napětí, ale ovládaného
napětí. "Trpělivosti ziskáte svůj život. "/Lk 21,
19/. Je to majetek duše, která umí svobodně za
cházet se svými schopnostmi. Pak dokáže klidně
uvažovat o situaci, uvědomit si obtíže, čekat na
okamžik, k činu nejvhodnejší. Netrpělivost je
znamení slabosti, neumí se ovládat a ztrácí rov
nováhu; a tak roznnožuje zlo, proti němuž chce
v9le, OBSTÁT V NEBEZPEČÍ A VYDRŽET ZLO - A
bojovat. K statečnosti patří rozhodnost jak v od
TO PODLE ZÁSAD ROZLMU. Jako každá ctnost
vaze, tak v snášení, a umírněnost čili rozvaha.
je v podstatě silou duše, ne nervů či sva Rozhodnost je ostruha, umírněnost uzda statečnoslů. Kdo chce být statečný, nic mu v tom ne
brání. Zdraví a síla těla jsou výhodné před
poklady pro statečnost, tělesná slabost za ROZHODNOST
se svádí k duchovní slabosti a poddajnosti. chrání před tím, oo je příliš málo, rozvaha před
Na rozhodnutí a závěru duše mívá často po tím, oo je příliš imoho.Člověk má strach riskovat
a nést odpovědnost. Rád přenechá
díl i slabost těla, nervů
rozhodnutí jiným nebo nebi. Pak
či vůle. Od nemocných a
lehce upadne do trapného, roze
unavených lidí se velká
rvaného váhání, přešlapování,což
statečnost nečeká.
včasný zásah ztěžuje nebo znemož
Tím víc si zaslouží obdiv
ňuje. Statečný musí proto obstát
ten, kdo silou duše přinu
tí křehké tělo ke stateč
v první, často nejtěžší zkoušce
své odvahy. Bez rozhodnutí se žád
ným činům. Statečnost je
ná obtížná situace nevyřeší. Me
v podstatě vždy výkon du
še. Proto jsou v době ne
rozhodnutí musí být pevné-ne cha
bé, které se polovičatými prost
bezpečí nejstatečnější du
chovní, kultivovaní,
ředky dostává k polovičatému cíli.
vnitřně ušlechtilí a šle
Rozhodnost musí ochotně převzít
chetní lidé a naopak, nej
riziko, tj.nejistotu. Čím těžší a
dříve propadnou panice a
důležitější- je podnik, tím je men
nesmyslnému strachu ti,
ší jistota úspěchu a proto je tře
kdo se dají vést jen hru
ba větší odvahy, aby se možnost
bou, zvířecí prudkostí a
úspěchu změnila v jistotu. Odváž
řvavostí.
ný musí s důvěrou riskovat, zku
sit štěstí a za jistých okolností
PASIVNÍ PRVEK STATEČNOSTI
v kritickém okamžiku vsadit vše na jednu kartu Při myšlence na statečnost se nám vynoří
obvykle voják, vrhající se nebojácně na ne aby získal vše. Může to být těžké rozhodnutí ,hl.
přítele. Ale statečnost má i pasivní prvek: u lidí s velkým smyslem pro odpovědnost, kteří
nemyslí na to, jaké to má následky pro ně, ale
tedy nejen se něčeho odvážit, ale i něco
snášet. Vytrvalé snášení nesnází je obtíž pro druhé! Právě vědomí odpovědnostije zavazuje
nější, protože pozornost neodlákává napja k jasnému, pevnému rozhodnutí. V hodině nebezpe
čí je nejhorší nerozhodnost - jako kdyby někdo
tá vlastní činnost.
Nečinnost statečného vojáka v palbě se mů pustil za bouře kormidlo lodi. Váhání a nevšíže stupňovat až k nesnes i telnosti a výzva mavost neosvobozuje od odpovědnosti, načpak, víc
k boji je pro něho vysvobozením. Stejně nu přitěžují než nesprávná volba prostředků, proto
že takoví lidé se od začátku vzdávají pokusu o
cené čekání lidí v krytech. Sílící zvuk
motorů hlásí blížící se letadla, vzduch se záchranu.
KOLÍSÁNÍ A VÁHÁNÍ
chvěje střelbou, v krytech je cítit tlak
vybuchujících bomb, světlo bliká a uhasíná, Upřímnému rozhodnutí se staví casto do cesty pod
vědomá snaha, nepoznat svou povinnost. Tak lidé
zmlknou rozhovory, je slyšet jen třeskot
mučí
mozek, svěřují se s úzkostmi jiným, že ne
nárazů a hroutících se domů-v takových ho
dinách si člověk víc uvědomuje, že existu vědí, co dělat a tvrdí, že jsou ochotni ke každé
oběti, jen aby se zbavili pochybností a viděli
je statečnost, spočívající v trpělivém a
vytrvalém snášení obtíží./Knihu psal autor před sebou jasnou cestu. Ale při bližším zkoumá
ní zjistíme, že váhavost není v rozumu, nýbrž v
těsno po válce,pozn.red. /
nerozhodné vůli, která nemá odvahu postavit se
proti těžkostem složité situace!

Scholastika bohatě sesbírala a přehledně
roztřídila mnoho bystrých poznatků a život
ních zkušeností o podstatě statečnosti.
Z tohoto pramene se poučíme, co je stateč
nost a co ne, jaké má vlastnosti a jak se
rozvíjí její záře. Od klasiky převzala de
finici, Že STATEČNOST JE PEVNÉ ROZHODNUTÉ

nout nebezpečí za každou cenu, ten není
Prostě-uchopit býka za roky! Tímto váháním trpí,
ale zároveň cítí, že jejich nejasnost je trochu ja statečný. Ostatně, setká se s nimi pozdě
koby omlouvala. Domnívají se, že se nemusí odhodlat ji v ještě horší podobě a tak se vlastní
k činu. Ale v obtížných situacích nesmí člověk če vinou připravuje na velnu, nepříjemná pře
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kat, až bude jeho rozhodnutí naprosto jasné a za kvapení.
stavit se u neustálého hloubání, nechat všechno re- Vítězství nejlépe zaručuje střízlivá roz
vaha a pečlivé přípravy, spojené s odva
dokončené. Jinak propase vhodný okamžik.
Musí volit mezi pro a proti a pustit se odvážně do hou a vytrvalostí. Povrchní nadšení shoří
toho, k čemu se rozhodnul. Má se rozhodovat svobod jako slám, dobrý není ani svazek mezi
ně a nedat se pokud možno ovlivňovat vnějšími okol přílišnou odvahou a selháním. Správná je
nostmi. Jakmile podlehne náladám a vlivům, neodhod klidná rozvaha, která má cíl jasně před
lá se k činu. A k tornu se musí rozhodnout, i když očima a kráčí k němu s neústupnou vytrva
lostí - to je nejlepší vnitřní postoj,
nemá docela jasný přehled o věci.
aby člověk uskutečnil dílo statečnosti.
STRACH PŘED ODPOVĚDNOSTÍ
Podle: Max PBIBILLA,S.J.:
Člověk se nemá snažit vyhýbat odpovědnosti. Když se
ODVAHA A OBČANSKÁ STATEČNOST
poddává vnitřnímu kolísání, ztrácí čím dál víc sílu
vůle až nakonec ochrne úplně-a to jeho životní plá
CO NOVÉHO VE SVĚTEĚ
ny ohrozí. Kdo se dokáže rozhodnout, je pánem svého V Equadoru
roste počet duchovních povolá
osudu - pokud je to vůbec beze zbytku možné.
ní. Ted připadá 1 kněz na 6000 katolíků,
ROZVAHA-PROZÍRAVOST - OPATFW06T kterých je z 8,5 mil.obyvatel 94 %. Třeti
Statečný není ten, kdo podlehne náporu slepých váš- na kléru je ze zahraničí.
Gállupův výzkum zjistil, že v Argentine
ní. Nezaměňujme odvahu za vztek nebo hněv.Odvahu
je nejobdivovanější osobou Jan Pavel II.
neženou ani vášně, ani tvrdohlavost, ale vede ji
rozum. Kdo vyřadí z činu rozum, jedná lehkomyslně, a Matka Tereza.
Ve. Vietnamu byli v posledních měsících
překotně, hledá nebezpečí jen pro nebezpečí, vrhá
se do všeho se šílenou smělostí - nemá dost rozvahy. zatčeni 4 Jesuité a 3 bohoslovci; mnoho
kněží a bohoslovců je v pracovních tábo
Nerozvážnost, hra s nebezpečím - nemají s odvahou
rech, je tam i provinciál Jesuitů a jeho
nic společného. • Ani není odvážný ten, kdo se vy
chloubá svou silou nebo podceňuje nepřítele. Člověk asistent. Jiného Jesuitu ve vězení obvi
nili, že je nebezpečný delikvent, dva dal
musí znát hranice svých sil - jinak ztroskotá.
Statečný člověk netouží při klidném moři po bouřce ší řeholníci jsou na svobodě, ale hlídaa nestaví si domek na sopce. Nevyhledává nebezpečí , ní. Jesuité tam mají ještě dva dary, v
Tam Han s 1 knězem, 2 laiky a 1 bohos lov
pronásledování a utrpení bez nutného a závažného
cem, a jeden v hlavním městě s 1 knězem
důvodu. Prvotní Církev si cenila mučednictví jako
největšího hrdinství, ale odepřela jméno mučedníků a dvěma bohoslovci.
Maristé mají nového gener.představeného
těm, kdo se do mučednictví úmyslné hnali.
Johna Jago, 53 let. Dosud byl od r. 19 79
SNAHA 0 BEZPEČNOST
představeným Maristů v Austrálii, Teolo
není zbabělost. I ve vojsku se dbá o to, aby se vo gii studoval ve švýc.Frýburku. Maristy za
jáci bez vážného důvodu nevrhali do boje, aby se
ložil r. 1895 Jean Claude Colin, jejích
kryli - tak jak to dělali za poslední války Američa cílem je misijné služba a křesťanská vý
né, na rozdíl od Rusů. Svědomité vedení armády se
chova mládeže. Podle papežské ročenky by
snaží, zmenšit nebezpečí pro vojáky na nejmenší mí li zal.23.7.1816. Tč.je 1800 Maristů a
ru a proti novým bojovým prostředkům dávat vojákům 250 bratři', v Evropě, Americe a Oceánii.
nový způsob ochrany a obrany. Statečný se neproviní U příležitosti srpnového eucharistického
když před každým krokem pečlivě zkoumá situaci,
kongresu v Nairobi dostaly keňské děti
vyčkává, až nadejde vhodná chvíle a nedostane-li
120.000 biblí v jazyce Išvahili, dar po
rozkaz, vpustí od toho, co zamýšlel. Opatrnost je
mocného díla Kirche in Not v Konigsteinu
tedy lepší část statečnosti. Dokonce i ústup před
a papežského díla dětských misí. R.1986
nepřítelem, aby se vyhnuli zajetí, neodporuje sta bude táž kniha vytištěna v Tanzánii.Před
tečnosti: ''Když vás budou pronásledovat v jednom
2 lety byla vydána pro zairské rodiny,
městě, utečte do jiného. "/Mt 10,23/. Pokračovat ve mluvící stejným nářečím.
ztraceném boji není statečnost, ale bláznovství.
EXERCICIE,organisations P. Mazákem v BEK
"Když některý král vytáhne proti jinému králi, aby 18.-20. X. byly pěkně navštívené. 0.biskup
s nim vedl válku, napred si přece sedne a uvažuje,
Hrušovský mluvil na téma OTCE NÁS. 20. X.
zdali se může se svými deseti tisici vojáky utkat s udelil svátost biřmování několika věří
tim, kdo proti němu táhne s dvaceti tisici. "/Lk 14, cím, dětem i dospělým. Tyto dvoudenní e.
31/. Znemožňují-li okolnosti provedení plánu, musíme se konaj v pravidelně na jaře a na podzim.
plán změnit nebo se vzdát a to včas. Kdo chce unik-

OBDIVUHODNÁ ŽENA

Vůbec ne, vezme-li se jen jeden výtisk. Sovět
ské vyslanectví ve Vídni na dotaz P.Jakuba ForZmínili jsme se, že přítelkyně Tatany Gori- ga z CSI potvrdilo, že každý turista si smí s
čevy, paní Dr.Alla SARIBANOVÄ se zúčastnila sebou vzít do SSSR jednu bibli. Kdyby snad cel
schůzky přátel KIRCHE IN NOT v Quartenu.
ník přece dělal obtíže, nůže se cestující na
26
Paní doktorko, můžete nám o sobe něco říci? toto rozhodnutí odvolat.
Narodila jsem se v Oděse u óemého noře v r. Znáte dobře Tatanu Goričevu. Můžete nám něco
1948. Maminka byla Ruska, tatínek Karaimec; říci o vaši společné práci?
jsou to tatarsky mluvící židé, bývali dříve Taťana byla vypovězena rok přede mnou. V Moskvě
na Krymu, v Galícii a na Litvě, dnes tento byla motorem naší skupiny, dokázala každého
národ skoro vymřel. Rodiče mi brzo zemřeli, nadchnout. To se jí daří i ted na Západě, jak
wcnovala mě teta a strýc v Leningradě, kde knihami, tak svými přednáškami. Sama jsem praco
jsem studovala a studie ukončila v Moskvě.
vala nejvíc v náboženském hnutí žen, protože
V 26 letech jsem se dala pokřtít. Poněvadž nikde není žena tak vykořisťována jako v tzv.
jsem pracovala s Tatanou Goričevou a jinými reálném socialismu. Je obtížné popsat několika
disidenty v náboženském hnutí, musela jsem slovy naši práci. Na Západě může každý, kdo
v r.1981 svou vlast opustit.
nespáchal nějaký trestný čin, bez velkých vnitř
ních rozhodnutí a obtíží žít tak, jak chce, te
Od dětství jste byla vychována v ateismu,
dy i dobrým životem. V přemíře lži a zloby v So
Jak jste-jako přírodovědec-došla k víře?
Duch Boží vane, jak chce, a lidská duše svou větském svazu, v systému útlaku a korupce, se
přirozeností tíhne k Bohu. Mohu a musím říci musí křesťan každý den znovu rozhodovat mezi
dobrem a zlem. Nejdůležitější část naší práce
že jsem po Bohu toužila už jako dítě. Ano,
často jsem si říkala: jak by bylo krásné,kdy spočívá pravděpodobně v tom, že dáváme dobrý
příklad. Myslím, že to právě bylo rozhodující,
by existoval Bůh! Když jsme na universitě
povinně poslouchali přednášky z oboru"vědec- oo přátele, kolegy nebo vůbec bližní přivedlo
kého ateismu "-a dělali z něj i zkoušky-sly- k víře.
šela jsem poprvé, že na světě jsou také bo Jste Západem, zklamaná?
jovní, "zaostalí, reakcionářští křesíané".
Ne. Je přirozené, že bylo těžké přizpůsobit se,
Tehdy jsem si myslila: Jak mohou být lidé
když člověk musel běhen dvou hodin opustit svou
tak hloupí, hloupější než náš poměrně primi vlast a přejít hranice a zdi, které do té doby
tivní partajní docent? Následovalo dlothé,
byly nepřekročitelné. Zde musím říci, že má
vnitřní hledání a zápasy, ale milostí Boží
pravdu Churchill, který prý řekl, že nejhorší
a s pomocí dobrých přátel jsem našla cestu
demokracie je stále ještě jediná alternativa
až ke křtu.
—
vůči diktatuře. Je pochopitelné, že mě bolí
náboženská lhostejnost Západu a zlobí mě hlou
Ryl vás křest tajný?
Bohužel ano. Psala jsem tehdy právě v Mosk post, naivita, ba slepota, s kterou se často
vě doktorskou práci a byla bych měla nesmír soudí o komunismu. Leninova slova o "užitečných
idiotech" se dokonale hodí na velmi mnoho lidí
né těžkosti, kdyby se byli dověděli o mém
Západu.
křtu. Má křestní kmotra - spolužačka - pak
Ale našla jsem tu i hodně pozitivního, právě v
všechno připravila a byla jsem pokřtěná v
klášteře. Nejkrásnější křestní dar byl Nový náboženských hnutích. Proto se varuji usuzovat
zákon, který daroval jeden turista ze Zápa čemo-bíle, např .mládež na Východě je nábožen
ská, věřící, dobrá, na Západě špatná. Netušíte,
du má kmotřence v jednom z mála otevřených
oo systém na Východě, především v SSSR, dokáže,
kostelů. Pro me to tyl úplný zázrak!
jak umí zničit lidi a oo působí hlavně alkohol
Je těžké dostat v SSSR Písmo svaté?
a nemravnost. Zde byste neměli tolik naříkat,
Na imoha místech SSSR je to skoro nsnožné!
ale raději dávat dobrý příklad.
Na černém trhu stojí Písmo sv.často i dvě
Církev na Západě platí také svou cenu za svobo
měsíční mzdy odborného pracovníka. Teä si
du. Vzpomeňte na legendu o Velkém inkvisitorovi
lehce domyslíte, jak cenným pokladem je pro z péra Dostojevského. Kristus nám přinesl svo
nás slovo Boží. Západní turisté by měli brát bodu. Doufám a modlím se za to, aby Církev víry,
s sebou do SSSR víc biblí a v kostele je
naděje a lásky i na Západě zase dávala světu
prostě někomu darovat. Jsem ráda, že cestu zářivý příklad křesťanství. Ten se nedosáhne
jící do Leningradu nebo do Moskvy nebo jinam konkordáty, církevními daněmi a funkcionáři na
do SSSR může dostat zdarma tyto ruské bible ordinariátech, ale láskou, modlitbou a obětí.
nebo modlitební knihy od Ostpriesterhilfe
Co všechno při tom vykonává Kirche in Not/OstV Konigsteinu zdarma! _
priesterhilfe, to ocení plně teprve příští gene
Není to však při proclívání na hranicích ne race.
bezpečné?
Pant frr.Saribanová, dekujeme za rozhovor.

ZAJÍMAVÝ ROZVOJ UNIONISMU
Rok sv.Metoděje - 1100 let od je
ho smrti - končí. K poctě našich
apoštolů přinášíme článek z péra
Dr.P.Františka PLANNERA o vyznarmérr
a neprávem zapomínaném unionis tickém hnutí, které se snažilo při
blížit pravoslavné ke katolíkům,
aniž by se vzdávalo pravd víry,
které jsou oběma církvím drahé.

PŘÍPRAVA A "TATÍČEK"STOJAN.

pro východní církev. Aurelius Palmie
ri, augustinián z Říma: 0 katolisuicích tendencích v ruské teologii.
Prof.Fr.Grivec z Lublaně, 0 pokusech
o unii s Ruskem. P.Haluščinskyj:0
epiklesi ve vých.liturgii, jesuita
P.Adolf špaldák: Jak by se měli zacho, vat Rusové k církvi řínské, a koneč
ně arcib. archivář Fr.Snopek: 0 pomě
ru sv.Cyrila a J^toděje k Římu. 27
Sjezd se zdaril díky organizaci Dr.
Stojana a vedení metropolity Septic
kého. Ten dovedl v bouřlivých disku
sích taktně a odborně zasáhnout,tak
že všichni byli jeho vedením nadšeni. Pozdravný
telegram poslal i sv.Pius X., podepsaný kard.Me
ry de Val. Zároveň se sjezdem se pak konala val
ná hromada Apoštolátu sv. C + M a sjezd seminaristů a akademiků. Další sjezd se měl konat za
dva roky. Sjezdu se zúčastnil i Andrej Hlinka,
farář z Ružomberoku, který prohlásil, že Slováci
čerpali své cyrilometod^ství právě na Velehradě.

Cyrilometodějská jubilea v r.1863,
1869 a 1885 byla podnětem k velké
mu národnímu obrození a k prohloubení nábo
ženské horlivosti na Moravě i v Čechách.
Duší cyrilometodějského hnutí byl arcibiskup
Antonín Cyril STOJAN z Olomouce. Lidé ho tak
milovali, že mu dojemně říkali "tatíček"S tojan. Nejdříve mu napadlo, založit Apoštolát
sv.Cyrila a Metoděje, aby pokračoval v cyri
lometodějské tradici. Ta se měla udržet a
znovu oživit u všech Slovanů, protože je mno DRUHÝ UNIONISTICKÝ SJEZD
ho slovanských národů ctí. Bohužel větší část
je odloučena od rrateřské římské Církve. Sto se konal na Velehradě od 31.7.do 3.8.19O9.Zůčastjanoví bylo jasné, že tato tradice může být nilo se ho 168 odborníků. Z biskupů tam byli
metropolita moravský za latinskou Církev, metro
pohnutkou k sjednocení. Založil Apoštolát
sv.Cyrila a Metoděje, který měl podle příkla- polita Ivovský a karmelitán apošt.vikář z Bulhar
du velkého slovinského biskupa Slomšeka mod ska za církev východní. Byl tam i zástupce pra
litbou a obětmi připravovat sjednocení ve ví voslavných protohierej Alexander Malcev a promlu
ře. Ale sjednocení se musí připravovat také vil O epiklesi v římské literatuře. Petrohrad
vědecky. Tato nyšlenka se ujala hlavně v olo ský metropolita Antonín poslal s požehnáním své
mouckém semináři a při Apoštolátu sv.C + M ho zástupce faráře Vasila Goekena. 0 sjezd se
zajímal Petrohrad, Moskva, Cařihrad, Sofia a
se založil vědecký odbor. Stojan se dohodl
s pražským kanovníkem Dr.Ant.PODLAHOU, aby samozřejmě i Řím. Kromě Malceva měli hlavní refe
při Časopise Katol.duchovenstva-který Podla ráty: augustinián Aurelius Palmieri:Nauka staro
dávné akademie kyjevské o Neposkvrněném Početí
ha redigoval, vycházela příloha Slavorum
litterae theologicae. Vycházela od r.1905 do Panny Marie, asurrpcionista Martin Jugie: Byzant
ští spisovatelé, hájící po rozkolu Neposkvrněné
r.1911. Po III.velehradském kongresu byla
založena Academia Velehradensis a místo pří Početí, Dr.Ant.Straub, profesor s Kalksburku:
lohy začaly vycházet Acta Academiae Velehra O církevní jednotě a zásadách této jednoty, profdensis. Tam se uveřejňovaly vědecké příspěv Gratieux z Chalon s.M:O mravním prvku v teologii
Chomjakově vzhl.k názorům a podstatě katolicismu
ky o unionismu.
Bylo však nutné i osobní poznání, výměna ná a protestantismu, prof.Josef Bocjan ze Lvova:Kte
zorů. Kde? Na unionistickém sjezdu u hrobu rak liturgická studia mohou pomáhat k odstranění
sv.Metoděje na Velehradě, místě, posvátném rozkolu, Fr.Snopek:0 poměru žáků sv.Metoděje k
Římu. 0 epitimiích promluvili prof .Alois Bukow
všem Slovanům.
ski z Vidnavy a Dr.Basil Suciu ze Sedmihradska.
PRVNÍ UNIONISTICKÝ SJEZD Dr.Maryan Zděchovský, prof .jagelonské university
v Krakově, mluvil na téma:Co skýtá ruské písem
se konal od 24 .-26 .července 1907. Protekto nictví západnímu světonázoru, Rittig, prof.v
rem byl olomoucký metropolita František Sa- Djakovo:0 vztazích Solovjeva k Chorvatům a dr.
leský BAUER. Předsedou byl zvolen Ivovský
Martin Končar ze Sarajeva :0 překážkách sjednocen
metropolita Ondřej Septický, zapisovatelé
Uvádím hlavní referáty,abych ukázal, že první
Stojan, špaldák a Černý. Sjezdu se zúčastni kongresy se nevyhnuly jisté inprovizaci. Námět
lo 76 teologů, většinou Slovanů, několik Ra "sjednocení" je příliš široký, účastníků bylo
kušanů a jeden Ital. Přijel také arcibiskup rmoho, i otázek, teoretických i praktických.Už
Robert Menini, apošt.vikář v Bulharsku. Něk v druhém kongresu zasedání se musely oddělit růz
teří biskupové poslali své zástupce. Hlavní né sekce: západní a východní, teoretická a prak
referáty měli: Jan Urban, jesuita z Krakova: tická. Ty v dalším kongresu zůstaly, ale první
Co mohou a nají dělat katoličtí teologové
dvě zanikly.

Na sjezd totiž přijeli kněží, pracující ne su se ujal arcib.Leopold Prečan. Svou uhlazenou
ži katolíky různých obřadů a chtěli odpově latinou, jemným taktem a pohotovostí vzbuzoval
di na své problémy. Dále pracovníci unie
obdiv. Z Paříže došel dopis pravoslavného teolo
Apoštolátu sv.C + M z různých zemí-ti si
ga Sergije Bulgakova, pode psaný býv. ministrem 28
chtěli sdělit své zkušenosti. Praktická sek Kartaševem, Tobeckojem a prof .Berdjajevem, vyja
ce měla vyjít vstříc těmto naléhavým poža dřující se ostře proti papežské neomylnosti. Are.
davkům. I na tento sjezd navázala valná hro Prečan taktně překlenul nepřijeimý okamžik. Vel
mada Apoštolátu a sjezd seminaristů a učite mi vřele poděkoval pisateli za jeho zájem o kong
lů.
O
res, litoval, že není přítomen, jistě by svůj ná
TŘETÍ UNIONISTICKÝ SJEZD zor o neomylnosti poopravil,kdyby slyšel, oo se
ukázal, že zájem o kongresy stále roste.
mluvilo na Velehradě. Hlavní pozornost se soust
Projevil se hl.v časopisech, zabývajících ředila na otázku Církve, na její konstituci a
se otázkami východu např.Bessarione, Echos právní charakter, ale přednášející měli určitou
d"Orient, Roma e 1"Oriente/z Grottaferata u volnost ve výběru témat. Pozornost upoutal Michal
Říma/, Missionen von Maria Himnelfahrt se
D^Herbigny, jesuita, který ukázal účastníkům
čtvrtletní přílohou Unions-Stimmen aj. Ze dia z doby hladu v Rusku a oo pro hladovějící
Soluně přijel apošt.vikář Macedonie biskup udělal sv.Stolec. K večeru měl pro všechny do
Epifan Sanov, opat Arsenius Bellerini z
jemné meditace před vystavenou Nejsv.Svátostí.
kláštera Grottaferrata, velký znalec vých. Vrcholem kongresu bylo svěcení nového biskupa
liturgie a obnovitel staroslavného klášte pro řecko-katolickou diecézi Munkaoevo Petra Gera. Hl.referáty měli: ruský konvertita Fe oeje biskupy vých.obřadu Njaradi a Kocylovským
dorov^ možnosti unie, Ad.Špaldák SJ:O psy a záp.obřadu košickým Fischer-Colbrie. Při ton
chologických obtížích unie, asunpcionista
Krásně zpívali seminaristé z Olomouce.
Martin Jugie:O modlitbě za unii, Dr.J.Simrak ze Záhřebu: 0 překážkách unie u Jihoslo- PÁTÝ UNIONISTICKÝ SJEZD
vanů, Dr.Julius Hadtega z Užhorodu:0 názoru byl ve znamení cyrilského jubilea. V r.1927 vply
sv.Jana Zlatoústého na primát. Igumen
nulo 1.100 let od narození sv.Cyrila. 13.2.t.r.
Christov mluvil o rmichu Pan tele jmonovi - poslal Pius XI.jugoslávským a čs.biskupům zvlášt
naši muži jeho lebku líbali v ruském kláš ní list Quod S.Cyrillum Thessalonicensem. Sjezd
teře na Athosu-a o jeho heslu:Svatým přijí se konal od 20.-24.7. Věnoval mu pozornost i čs.
máním ke sjednocení.
rozhlas. Oslavné a vědecké přednášky se snažily
Akta sjezdu se měla poslat východním círk vyjasnit pojem jurismu. Prof.Orientálního ústavu
vím a přeložit do ruštiny. Zdůraznila se
z Řina Španěl Mauritius Gordillo mluvil o jurisnutnost modlitby za sjednocení a kněžím se nu u vých.a záp.svátých. Dr.Konrád Liibeck:0 poj
předložila prosba, aby za unii sloužili
mu svatosti vůbec, a o svátosti biřmování, poká
aspoň jednou za rok mši sv./Ttehdy byl v mi ní a pomazání nemocných ve vých.liturgii. Dr.J.
sálu formulář Ad tollendum schisma/.
Vašica mluvil o významu sv.C + M pro sjednocení
, O
ČTVRTÝ UNIONISTICKÝ SJEZD -na který se mu Církve a Dr.Fr.Dvomík o sv.C + M ve světle by
selo čekat. Vypukla válka a po válce se ra zantských dějin. - Východní badatelé měli velkou
zilo heslo:Řím musí být souzen a odsouzen. volnost, přednesl svůj referát i titul.biskup z
Katolíci bojovali o svá práva. V Praze se Arady a vikář babylonského patriarchy chaldejské
církve v Egyptě Mons.Petr Azziz Hoh,o epiklesi u
stal arcibiskupem Fr.Kordač, v Olomouci
Ant.C.Stojan. Biskupům se podařilo odpad- syrochaldejců. Odpoledne se debatovalo o praktic
kých a pastoračních otázkách. První den sloužil
lický nápor zastavit a posílit katolické
sebevědomí lidu. Ožívají velehradské pouti slavnostní pontifikální liturgii v byzantsko-sloa s nimi myšlenka na pokračování unioni s- vanském obřadu metropolita Septickýj, druhý den
tických sjezdů. Porady se konaly v r.1921 a v syro-chaldejském obřadu biskup Petr Azziz Hoh,
třetí svět.biskup olomoucký Stavěl mši za zemřelé
1922. Měly ráz kongresů, protože na nich
mluvili odborníci o problémech unionisrau - Sieny apoštolátu a arcibiskupa Stojana. V neděli
v rámci velehradských poutí. Poprvé se jich zakončila sjezd pontifikální mše sv.záhřebského
zúčastnil Bohumil Spáčil, jesuita, a prof. arcibiskupa Ant.Bauera. Večer měl před vystave
nou Nejsv.Svátostí zase krásné meditace jesuita
Fr.Činek, i předváleční účastníci, prof.
Michael D^Herbigni, který byl v r.1926 před svou
Grivec, Hadžega aj. 29.září 1923
misí do Ruska vysvěcen na biskupa. A zase zpíva
zemřel arcibiskup Stojan.
li olomoučtí bohoslovci.
Teprve v r.1924 se konal 20.7.-3.8.další
V
svatováclavském miléniu prožívala unionistické
sjezd. Protektorem byl apošt.nuncius Frant.
Marnaggi; předal kongresu list Pia XI. Me nadšení i Praha. Jako gymnasista jsem byl na ně
zi 389 účastníky bylo 24 biskupů, byli tu kolika přednáškách v Sladkovského sále Obecního
kromě Slovanů i Němci, Francouzi a Angliča domu. Biskup A.Podlaha přednášel o sv.Václavu s
né - ba i Rusové z diaspory .Vedení kongre- dia obrázky-česky, s latinským překladem.

Hlavní přednášky se konaly
v Bnauzském klášteře za
předsednictví arcib.Prečana
a biskupa D^Herbigny. vypo
máhali prof.Grivec a prof.
Vajs. Témata byla o církvi.
D'Herbigny:Idea katolicity
a život modlitby. Grivec:
Pojem církve na Východě.
P.Spáčil:Pravoslaví a prin
cip církevní jednoty ap.
Vašica mluvil o sv.Václavu,
jak se jeví v staroslovan
ských dokumentech. Dr.Josef Slypij, ředitel
teol. akademie ve Lvově mluvil o směrnicích
v teol.vývoji na Východě. Mons.D’Herbigny
oznámil smutnou zprávu,že koncem července
byla v Moskvě v noci zbořena svatyně P.Marie
Iverské. Arcib.Prečan dojermě projevil bo
lest katolíků a soucit s ruskými věřícími.
Jménem dojatých pravoslavných Rusů poděkoval
prof.cirk.práva na pravosl.fakultě ve Varša
vě Zyzykin a řekl, že se o tom dovědí všich
ni Rusové v diaspoře. Na sjezdu byl i apošt.
delegát v Bulharsku Angelo Roncalli, budoucí
papež Jan XXIII. Při zakončení sjezdu ve St.
Boleslave nesl v eucharistickém průvodu mon
stranci a uděloval svátostné požehnání - na
to rád později vzpomínal.
Sjezdy pro studium vých.otázek se konaly i v
Chicagu při svět.euchar.kongresu 1926, v
Polsku v Pinsku 1930 a 1931 a v Lijolani 1925.
Velehrad však zůstává středem.

smířlivý tón dopisu a zdů
raznil, že jen tak může do
jít k opravdovému smíření.
Pro množství referátů byl
kongres rozdělen na sekci
dogmatickou, liturgickou a
historickou. Z římského
Orientálního ústavu přijel
prof .Emil Herman, Mauricius
Gordillo, Bohumil Spáčil a
Tyckievič. Primici sloužil
nově vysvěcený biskup z
Užhorodu Alex.Stojka. Zpívá
li bohoslovci z Olomouce,
které chválil tisk jako vynikající zpěváky. Zá
věrečné kázání při lidové části kongresu měl re
gens brněnského alumnátu Dr.Karel Skoupý/budoucí
biskup/. Zakončeno chvalozpěvem Ite Deum laudamus.
SEDMY UNIONISTICKY SJEZD

od 15.-19.7.1936 převýšil impozantností všechny
předešlé. Byl to jubilejní rok, 1050 od smrti sv.
Metoděje-měl to byt r.1935, ale ten rok byl ka
tolický sjezd v Praze. Zástupy, vyzvané pastýř
ským listem čs.biskupů putovaly na Velehrad; už
při úvodní slavnosti 14.2.bylo asi 4.000 poutní
ků. 6.dubna-výroční den smrti sv.Metoděje-tam
bylo 10.000 poutníků. 17.5.-pout žen a dívek,by
lo tam asi 20.000 účastnic. Tehdy přijel na Vele
hrad apošt.nuncius Saverio Ritter, který přines]
apoštolský list sv.Otce olomouckému metropolito
vi. 24.5.přišli Slováci, vedeni biskupy VOjtaššákem a Jantauschem. Týž den i pravoslavní Bulhařj
kteří na velehradském nádvoří odhalili bronzovou
„ O
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desku s obrazem sv.C + m. Po čs.a bulharské hym
se konal od 13.-17.7.1932. Přes 300 účastní ně promluvil bulharský velvyslanec Ivan Popov o
významu soluňských bratří pro Bulharsko. 30.-31.
ků. Odborných přednášek asi 20. Byli tam i
5.byla pout katolických mužů. Studenti kroměřížpravoslavní, věděli, že na sjezdu panuje
duch smířlivosti a křesťanské lásky. Odbor ského semináře hráli Calderonovu hru:Velké divad
níci byli nejen z ČSR, ale i z Bulharska,Ju lo světa. Dívky přijely na Velehrad 14.6. Euchar.
průvod vedl brněnský biskup J.Kupka. 18.6.přijel
goslávie, Francie, Belgie, Anglie, Polska,
Itálie, Švýcarska, Německa, Rakouska, Holand na Velehrad president Beneš. Měl k lidem proslov
ska a Madarska. Pozdravy od kard.Hlonda z Po o významu cyrilometodějské myšlenky. 21.6.se seš
znaně, kard.Kakcwského z Varšavy, kard.Kaš li mladí muži. Za týden byly oslavy v senátě v
Praze pod záštitou čs.vlády. Min.školství naří
para, nuncia Ciriaci aj. Metropolitu Septic
dilo, aby se ve školách koncem roku připomnělo
kého zastupoval Dr.Slypij a měl 2 vědecké
referáty. Sjezd pozdravil i záhřebský arci toto jubileum. Velká pout byla na Velehradě na
biskup Bauer a jeho koadjutor Alois Stepinac den sv.Petra a Pavla a slavná pout.5.7., za účas
ti kard.K.Kašpara-slavnost trvala celý týden.
Pozornost vzbudil pozdrav přítomného prof.
Korunou všeho byl 7.unionistický kongres, jehož
Kurtaševa z pravosl.akademie v Paříži. Je
se zúčastnili i mladší badatelé. Byl rozdělen na
rád, že maže spolupracovat na sblížení .Prof.
sekci
teologickou, liturgickou a historickou a
Bulgakov-pravoslavný-z Paříže lituje, že ne
mohl přijet, ale modlí se s účastníky sjez v malých kroužcích debatovali odborníci. Eucha
du za trpící Rusko. Za hlavní překážky unio- ristické meditace měl tentokrát gerer.asistent
jesuitů P. Pre šeřen a předsedal metropolita Prenismu považuje proselytisnus, konfesijní
čan.
Kard.Pacelli poslal jménem Pia XI.sjezdu
fanatismus a nedůvěru. A také primát římské
ho biskupa, definovaný ukvapeně-říká Bulga- list. Bylo víc účastníků a víc nadšení.
kov-na I.Vaticanu;; potřeboval by doplnění. CHARAKTERISTIKY VELEHRADSKÝCH KONGREsS.
Ale spojuje nás Kristus v eucharistické obě Byly převážně slovanské, poněvadž cyrilometoděj
ti. Předseda arcib.Prečan v.odpovědi vyzvedl ské a ekumenické, vyrostly ze Stojanová ducha.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
30
Proto většina účastníků, hl.na prvních
Sjezdech, byla slovanská:Češi, Slováci, Ru Diecéze České Budějovice oslavila 200 let od své
sové a Bulhaři. Proto se objevila v tisku ho založení, i když se její založení připravovalo
jistá nedůvěra-Rakušané v nich viděli ne už koncem XVI.st. Iniciátorem byl pražský arcibis
bezpečí panslavismu. Metropolita Septický kup Zbyněk Berka z Dibé. Nej význame jším biskupem
se na druhém kongresu proti tomuto podezří byl Mons.Jirsík, který se zúčastnil I .Vatik.sněmu
vání ohradil a zdůraznil, že jde čistě o
a zasloužil se o založení Bohemica v Římě. Posled
otázku náboženskou a cyrilometodějskou.
ní biskup - Josef Hlouch - po utrpení v interna
Cyril a Metoděj jsou apoštolově všech Slo ci, tělesném i duševním, zemřel v pověsti svatosvanů A mezi východními národy tvoří Slovana ti, po krátkém působení v době uvolnění. Mnozí s
většinu. Proto se musíme snažit - i dnes! - láskou vzpomínají na jeho nesmírnou lásku k víře,
sblížit s těmi, kdo jsou nám vírou a řečí k lidem, ke své diecézi. Vzpomíná i redakce.
nejbližší.
Ve velké posluchárně sáleziánské university byl
Na Rusy měla velký vliv konverze - návrat 29.10.zahájen II.světový sjezd saleziánskych pra
ke katolické víře - slavného filosofa So- covníků, tzv.kooperátorů, za přítomnosti asi 220
lovjeva. Za cara Mikuláše II.byla pravo
laiků a 80 kněžl z 42 zemi. Sdružené má asi 38 ti
slavná církev na Rusi vůči Západu otevřeně; síc členů. Pro toto sdruženi pracuje také P.Polá
ší. Když tyto naděje potlačila bolševická ček a má už řadu příznivců ve Švýcarsku, kam
revoluce, svitla nová naděje mezi ruskými občas jezdévá-ds Curychu-na krátké duch.obnovy.
intelektuály, žijícími na Západě, kteří mě V Římě se konal koncem října I.mezinár.sjezd pra
li možnost poznat západní křes fans tví.
covníků v katol.nemocnicích-asi tisíc lékařů a
zdravotního personálu. Cílem sjezdu bylo založení
Velehradské kongresy byly vedeny v duchu
světové federace katol.nemocnic a vzájemná koordi
opravdového ekumenismu. Pravoslavní byli
vždy srdečně vítání a mohl mluvit svobodně. nace jejich činnosti s příslušnou papežskou pasto
rační komisí. Účastníky přijal i sv.Otec.
0 tom se všichni přesvědčili. Proto byl
Předseda
pap .komise "lustitia et Par",býv.marseilltento ekunenismus podporován Sv.Stolcem. Již
v r.1909 mluvil metropolita Septický o do ský arcib .kord. Roger Etchegaray bude jako I. vy zna
pisu sv.Pia X., který jako odpověd na zprá menán mezinár.cenou Lad.Ladce, udělovanou každý
vu o prvním kongresu tuto iniciativu schvá 2.rok. Založila ji izraelská Ben Gurianova univer
sita Bethsabei. Bethsabea je na místě, kterým pro
lil a vyzval ho, aby se v této práci dál
sel Abrahám při své pouti do země Kanaan. Cena
pokračovalo. Zmínili jsme se o srdečných
a otcovsky vřelých dopisech Pia XI., posla bude předána 18. XII. za jeho úsill-jak se odůvodňuje-o větší porozuměné mezi vyznavači různých ná
ných velehradským kongresům. Pius XI. se
zmínil velmi pochvalně o kongresech v kon- boženstvé.
sistoři 18.prosince 1924, když vypočítával Koncem října se v Římě oslavovalo 450. výr .od za
důležité události roku a vyjádřil svou ra ložení Voršilek římské unie, zal.sv.Andělou Meridost, s jakou horlivostí se na Velehradě
26.10.byl film o Matce Tereze předveden poprvé a
pracuje o sjednocení.
Účastníci se na Velehrad rádi vraceli, vy to valnému shromážděné SN-a zároveň to byl první
jádřil to metropolita Septický slovy:"Qui film, které shromážděné vůbec vidělo. Je to délo
semel Velehradium visitaverit, libentissime riejlepšého britského režiséra sira Richarda
Attenborougha, jenž byl před 2 lety vyznamenán za
huc revertetur."
film o Ghandim. Týž den k valnému shromážděné SN
Neúnavný cyrilometodějský pracovník olo
moucký kanovník František Jemelka na konci promluvila Matka Tereza a také požádala pana Fuoposledního velehradského kongresu, kterého na, guvernéra státu New York o spolupráci při zři
se zúčastnili zástupci z různých evropských zené střediska pro děti postižené nemocé AIDS. Gu
zemí, prohlásil:"Cela katolická Evropa se vernér jé to přislíbil.
POMOC POTŘEBUJÍ:
spojila k poctě sv.Cyrila a Metoděje." Ne
S.Ludmila HRABCOVÁ, Bernardaheim, Pf.84 A 6800byla to prorocká slova? 31.prosince 1980
prohlásil Jan Pavel II.sv.Cyrila a Metodě Feldkirch, četerreich-pro studenta z Bogoty. Pení
je za spolupatrony Evropy. Tím se tomu, co ze je nejlépe poslat poštou nebo přes banku!!!
se zrodilo na Velehradě, dostalo nejvyššího S.Walentyna Czernik, Auxilium Convent, Wadala,
papežského schválení.
Bombay 400 031 India/PoIka,potřebuje sušené mléko
P. Dr. Front. PLANNER
P.MED, salezián a misionář. Příspěvky posílat
Mluvím pravdu před císaři a nestydím se.Vy P.J.Šimčíkovi, 8004 Zurich, Brauerstr.99. Na stej
si však se mnou činíte, co vám libo, neboř nou adresu podporu našim mladým, kteří už vydali
nejsem lepší než ti, kteří proto, že mluvi druhé svěží číslo ŠPUNTA M-tj .od mladých pro mla li to, co je spravedlivé, přišli v mnohých dé! OBJEDNEJTE PRO SVÉ CĚH!
mukách o tento život. - SV. METODĚJ PŘED
Naše NEPOMUCENUM v Římě,Via Concordia 1.,I-OO183
SOUDEM BAVORSKÝCH BISKUP^.
ROMA

bol zasiahol úder len o kúsok äalej, mohlo ho to

K RADOSTI ŠTĚDRÝ DEN NESTAČÍ zabit.
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Stanko mal ešte troch mladších súrodencov, ktorí
nechápali ,čo sa stalo a tešili sa na večer. Kvô
li nim bolo všetko ako obvykle. Stromček, darče
ky, prestretý stol a výborná večera. Stanko mal
pod stromčekom autodráhu, ale stále mal pred oča
Situácia:Nemusí to byt práve Štedrý deň,
mi zakrvavenú tvár, nosidla, sanitku. Rodičia
ale aj skór, keď už vidno, že deti sú v
ani neprehovoríli. Otcovi sa triasla ruka, mama
atmosféře velkého očakávania. Necháme si
si utierala slzy. Len najmenší nič nezbadali a
rozprávač, na čo sa kto najviac teší, kto
tešili sa s hračkami. Pred pár hodinami si Stan
aký darček očakáva.
ko myslel, že krása Štedrého večera závisí od
Vsak je to krásne, takto sa tešiť? Len už
autodráhy-ale tu mal, radost nie.
aby to bolo tu! Hádam by ste aj čas posunu Zdenku škrelo, že sa Stankovi podarilo objavit
li,aby čím skór bol už ten očakávaný večer,
skrýšu dárčekov. Kým bola v byte sama, hladala,
keďkonečne budete pod rozsvieteným stromče
ale nič nenašla. Podarilo se jej však zhodit z
kom prezerať darčeky! Len aby sa dovtedy
police maminu obTúoenú vázu-rozbila sa na kúsky.
niečo nestalo, aby ste si to nejako nepoka Ke3 to vyjde najavo, určite bábiku nedostane.
zili!
Starostlivo odpratala črepiny. Dnes mama určite
Čudujete sa, Čo by sa mohlo stač? Núž po
nebude vázu hladat. Potom už znesie nejaké vy
viem vám takýto príbeh. Počúvajte!
hrešenie. Ale bábiku bude mat, a o to ide!
Stanko a Zdenka boli spolužiaci a bývali v Dostala ju. Takú krásnu, akú si vysnívala. Ale
tom istom činžiaku. Keď išli posledný raz
voTajako sa jej nevedela teší t. Nebol to pre ňu
zo školy pred vianočnými prázdni nami,samo
taký kúzelný večer, ako mal byt, hoci navonok bo
zrejme, Že sa rozprávali o darčekoch. Zden
lo všetko ako inokedy. Sviečky, prskavky, hudba,
ka hovorila, ako veľmi túži mat pod strom
všetko sa ligotalo, rozvoniavalo, mamička vôbec
čekom chodiacu a hovoriacu bábiku. A že ju
nevyzerala unavene, otecko nebol nervózny. Ozaj
zrejme aj dostane, lebo začula, ako sa mama
šťastný večer. Ale pre Zdenku nie. Ešte nikdy
s otcom o tom rozprávali. Stanko mal už
pred rodičmi nič nezatajila. Urobila to pre túto
autodráhu i stú.'Dokonca ju objavil schovanú
bábiku. Má ju. Lenže klamstvom stratila čosi
v garáži. Keä sa na schodoch rozišli, zakri
vzácnejšie. Aj ona pocítila, že krása Štedrého
čal ešte Stanko na Zdenku, ze oni si už ani
večera nezávisí len od darčekov.
nemusia pri at pekné Vianoce, lebo ich už
Takže pozor, deti, aby ste si to ešte nepokazili.
vlastne majú isté.
Však sa oudete velmi snažit? A nie preto, aby ter
Ale čo sa stalo! Stanko si na Štedrý deň do
večer bol ozaj krásny. Pretože iste chápete, že
obeda išiel ešte zahrat s chlapcami hokej.
to najkrajšie, to nie sú ani dárčeky, ani dobroty
Ale dnes sa mu akosi nedarilo. Bol v bráne.
ani stromček, ale to, keď je celá rodina spolu.
Keä pustil tretí gól, začali mu kamaráti na
Ak sú na sebe všetci dobrí, pozorní, nik nie je
dávat. Stanko sa rozzúril a rozohnal
nervózny, nik nekričí, nenadáva, neškriesa hokejkou na najbližšieho. Ten
pi sa, ale každý chce urobit druhému ra
sa chcel uhnút, ale tak nedost. Ak je to tak, je to naozaj naj
štastne, že úder ho zasiahol
krajší večer v roku. Len škoda, že
cez čelo. Musela prísť záchran
trvá tak krátko! A nielen ten večer.
ka a chlapca odviezli do ne
Ani sa nenazdáte a je po prázdni
mocnice. Vyšiel z toho síce
nách. Stromček uschne, cukríky sa
bez následkov, ale krátko po
zjedia, hračky zovšednejú. A zase
úraze to vyzeralo hrozivo.
je tu všedný život, každý sa poStanko sa velmi zľakol. Nebol
náhla, je nervózny, podráždený schopný na nič iné myslieť.
kde je to od štastného Štedrého
Veľmi sa bál, čo bude s ra
večera!
neným kamáratom. Nebál sa
Raz zažijeme niečo ešte krajšie
trestu, bol by vďačne znie
než Štedrý večer? Nuž raz v nebi
sol výprask, len keby ve
Tam budeme mat to, čo je najkraj
del , ako to skončí ešte pod
šie z Vianoc. Radost, že sme
večer telefonoval otec do
všetci spolu a že sa máme radi.
nemocnice. Lekár však pove
To už nikdy neprestane. Lenže aj
dal , že až po troch dňoch
to si môžeme pokazit ako Stanko
bude môcť povedať, či je
a Zdenka. Oplatí sa dávat si
už chlapec celkom mimo ne
vždy pozor, aby sme nepokazili
bezpečí a. Keby ho ale vraj
večný Štedrý večer!

Kapitolka z vynikající pomůcky pro nábožen
skou výchovu detí od V.Montana:Nebojte sa
života. Vydal Slovenský ústav sv.Cyrila a
Metoda v Říme, obj .u slovenských misionářů.

OD KOMUNISMU K VÍŘE
ROZČAROVÁNÍ
řtené LEYVRAZ se narodil 1898 ve vesničce
Oorbeyrier/Waad/. Měl zbožnou matku, vzdor
tomu, že v okolí měla reformovaná víra sla
bé kořeny. Ve dvaceti letech víru skoro
ztratil. Zvlášč vlivem ochotného, dobrácké
ho učence ze sousední vsi, jehož bohem byla
věda a byl zavilým nepřítelem zjevené víry.

V Hlasu mladých uveřejňoval ostré články. Tehdej
ší mládež prožívala mocné duchovní kvašení. Žalo
čil s kamarády sekci socialistické strany práce
a začal ji horlivě propagovat.
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Po krátkém období nezaměstnanosti se stal v úno
ru 1919 redaktorem socialistického týdeníku později deníku - Práva lidu.

ZKOUŠKA
Tehdy věřil, že jeho přesvědčením nic neotřese.
Psal pravověmé články, útočil proti buržoasii.
Ale vnitřní"hlas předků" do jisté míry bránil to
mu, aby zničil všechny hodnoty minulosti.
V Lausanne zjistil, že mezi soudruhy panuje cti
žádost a intriky. Jen šéfredaktor Charles Naine
byl čestný a umírněný, chtěl demokracii-ale ex tremisté, snící o diktatuře proletariátu, ho tak
pronásledovali, že byl nakonec ze strany vylou
čen. A tak se ctižádost potentátů v hlavním sta
nu mladému žurnalistovi brzo zhnusila. Snažil se
umožnit lidem svého věku solidní vzdělání. Ale
"čistí" mu vytýkali, že se nemá hned k činu .
Když se postavil proti žádosti tajného vyslance
Spartakiády, aby se v r.1920 zúčastnili mladí vý
tržností a randálů, považovali ho za zrádce so
cialismu. Ale přesto chtěl vytrvat!

VZPOURA
Rodiče ho poslali na učitelský ústav do Lau
sanne. Studoval důkladně a nepropadl skepti
cismu, tak častému u mladých lidí. Lakadel
města si nevšímal, chodil do přírody či četl
romantické básníky. Sám měl básnický talent
a díky i tomuto nadání prošel později všemi
překážkami k Bohu. Zatím považoval nábožen
ství za věc citu; reformované víry se vzdal,
ale Kristus žil v jeho srdci dál.
"Proč si ponechat Krista, kdys jsem s křes
ťanskou. virou skončil? Poněvadž jméno a rysy
Ukřižovaného zůstanou vzdor všemu v mém nit
ru. . . Pokusil jsem se vytvořit z něho vůdce
své nové viry, apoštola lidskosti, socialis
tu nebo tolstojovce... "
Ke kontemplaci mu stačila příroda, žízeň po MRAVNOST
činnosti uspokojilo zbožňování lidstva. Od Jasně cítil, že je konec s tím, kdo propadne
por ke kapitalismu v něm vzbudila bída a ne vášním. Díky Bohu sám volil ušlechtilou lásku a
řest v Lausanne a nenasytná chtivost po zis uniknul mravní zkáze. Když se později rozhodl
ku. V tom viděl příčinu zla. V Maison du
konvertovat, nemusel ztrácet odvahu a nebyl ne Peuple se na jedné večerní přednášce nadch zřízenými vášněmi otupělý.
nul pro socialismus. - Ale - i když se nábo Ale co jsou základy života? Jaké jsou mravní zá
ženství v jeho škole vyučovalo povrchně, i sady? V tomto ohledu ho socialismus zklamal. Sou
když byl kalvinismus rozředěný, přece jen
druzi čerpali mravní zásady z laicizovaného křesbylo vedení ústavu věrné waadské národní
íanství nebo se ploužili kalnými vodami. Kde je
církvi. Sotva se stal Leyvraz nadšeným šiři kategorický imperativ, jehož síla by byla tak
telem socialismu, už se to dovědělo vedení velká, že by přispěla k obecnému dobru?
školy, dalo mu pochvalné vysvědčení - a pro Měl cit pro mravní čistotu, tušil, že v oblas
pustilo ho! Společnost ho vyvrhla. Odpově tech mravnosti, především sexuální, je řada strp
děl vzpourou. Přijal marxismus!
ňů. Na jedné straně hájil všinou lásku, rozvody,
omezování porodů - na druhé byl osobně ušlechti
LÁKÁNÍ SOCIALISMU
Mladý revolucionář získal v Neuchatel diplorry lý a hluboký. Propast mezi oběrre směry se stále
aby směl vyučovat "v jinojazyčných oblastech' víc prohlubovala.
franštinu. Nejdříve učil v rakouské rodině v PRVNÍ PCHLED NA KATOLICKOU VfRU
Leysinu. Okolí-totiž sanatorium-ho v revoluč Tu se setkal s knihami Leona BLOYE. Dosud pova
ním postoji jen posilovalo. Pustil se do
žoval katolicismus za červotoči prožranou loä.
studia základů socialismu a brzo
dojemnou ve své opuštěnosti, která se sa
se socialismus stal jeho nábožen
ma od sebe jednou potopí..."Kdyby rd byl
stvím. Matce ovšem krvácelo srdce.
někdo řekl, že móru hledat řešení v katoli
I on si brzo všimnul nedostatků
eismu, byl bych se mu vysmál!"
socialismu.
Knihy Leona Bloye považoval napřed za ha
To vše se stalo ke konci I.svět.
nopisy. Pak mu napadlo: je snad katolicis
války. Z odporu k válečným jatkám
mus něco jiného, než co jsem v něm dosud
se vášnivě oddal internacionalismy
viděl? V každé Bloyově větě zněl hran!
antimilitarismu, pacifismu a bolšeStál tu prorok, jehož volání a život za
vismu prvních dob. Hlásal nej výst
hanbovalo naši mazanost, polovičatost,
řednější názory, chtěl, aby se ve
vlažnost a prostřednost. - Poprvé viděl
Švýcarsku zavedl bolševický systém.
katolickou logiku. A divil se, proč se

dopouštějí katolíci často osudné chyby tím, bez autority neexistuje. Horlivé se snažíme vy
že svou víru rozředují, přibližují nevěřícím hnout se zdání autority a nepozorujeme, jak indi
a oslabují své pravdy. "Nic se neprotiví ne- viduum víc a víc zapadá do otroctví. Nestačí jen
věrcům tak, jako kňučení slabošských katolí chtít ovládnout vnitrní síly. Kdo věří, že si sám
ků. Tohle ufňukané, medové, opatmické křes muže dávat zákony, je ještě dítě. Je-li člověk
ťanství v nich budí jen opovržení. Bloy ve ponechán sám sobě, nedojde k dokonalosti ráje,
mne rozpoutal bouři. Ukázal mi lásku k chu ale k rozpadu..."
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dým, hlubší než třídní bratrství. Skrze lás Pri hledání náboženské autority na reformované
ku k chudým mé dovedl k lásce k Bohu. Ukázal, náboženství ani nepomyslil. Znal zpustošení,vzni
že Církev není služka kapitálu, ale Matka
kající se svobodného výkladu Písma, vyrábí obrazy
chudých... "
Krista všeho druhu a často falšuje náboženství
Rozum Ffeného kráčel ještě cestou mírněného tím, že z něho vyřazuje tajemství Božího Syna.
marxisty, ale jeho srdce stále víc přitaho Foerster ho osvobodil od falešného hodnocení vě
vala pravda a volání věčnosti.
dy. Pravá věda ví, že k velkým problémům duše a
jejího cíle nemá 00 říci. Věda, která se obalí
JAKÝ JE CÍL ČLOVĚKA?
Materialisté odpovídají zHmota! "V nitru mi materialistickou filosofií, je směšná.
Díky Foersterovi se osvobodil od takové vědy, brá
zněl hlas:Ne. - Neboť jsem nechtěl zemřít,
přesně řečeno, v nejhlubším nitru jsem si byl nící mu uznat postavu Krista-Vykupitele . Ale řím
jist, že bych neumřel. Nemohl jsem myslet na skou Církev považoval za neplodný hřbitov.
svou smrt. Ne z nedostatku odvahy. Přirozený "Nic jsem o ní nevěděl. Nikdy jsem nevstoupil do
fatalismus by mi byl pomohl. Ale nevěřil jsem kostela, nikdy neotevřel misál. Katolická litera
tura. ..byl svět sám pro sebe. Katolík byl pro mě
ve smrt vzdor snaze, vzdor učeným důkazům,
které jsem si sám uváděl..Odpor ke smrti mi hlupák. Pohled na sutanu...vzbudil ve mně oohoržení. Stál jsem na prahu, neznámého světa a přece
byl vrozen..."
Když se později vrátil k Bohu poznal, že slo daleko od konverse. Četba Foerstera mi pomohla
vo život se pojí se slovem věčnost, a že vše, osvobodit se od předsudků.. .a dostat se k srdci
co je na světě krásné, pravdivé a dobré musí svátých tajemství a k úvodu do liturgie. Správně
žít dál v Bohu a že oo je zlé, lživé a oškli poznat Církev znamená milovat ji."
vé má jinou věčnost. Že život dostal snysl NEBEZPEČÍ VYHNANSTVÍ
od Boha."Proto jsem mohl zkrotit v sobě
Americká kolej na březích Bosporu, vyhnanství,od
všechny pozemské sklony; věděl jsem, že mi
loučení, samota! Zanikly v něm všechny opory, i
je Bůh očištěné a zušlechtěné svým neproměn láska, která osvětlovala jeho život, vyhasla,sám
ným světlem zase vráti. "
nevěděl proč. Cítil se nesmírně opuštěný.
Poznal, že smír mezi křesťanstvím a socia
Nepomohl program YMCY, humanitní, sportovní, pěs
lismem je nemožný. A přišel i den, kdy popr tování ctností amerického protestantismu, ani zá
vé volal po Bohu a modlil se k Panně Marii. dumčivý půvab nagie východu. Stále ho vsak vedla
síla, přesahující jeho samého, na cestu k výšinám
AUTORITA, KTERÁ OSVOBOZUJE.
Pod záminkou, ze musí šetřit, ho z Práva li Zachránily ho dvě veci: obraz vzdálené vlasti a
du propustili. Byl svobodný, ale s prázdnýma jejich dějin a milost Boží, která v něm neustále
rukama. Celý k dispozici Bohu. Vrátil se do pracovala."buch si budoval nové obydlí, ale zvyk
mě vedl dál po ruinách
Oorbeyrier a rozhodl se vycestovat. Ame
mylných cest a zvyků a k
rická kolej v Konstomu se připojilo přání
tantinopoli mu na
srdce, bojícího se, že se
bídla místo učite
od toho bude muset odvrh
le franštiny. Dva
nout. .. "
měsíce čekal na
Vidět a poznat záři prav
vyřízení formalit.
dy je mnoho, ale ne vše.
Nadpřirozené
Je nutná síla, při ní
pravdy viděl
stát... Kolik vrásek se
temně, ale
mělo vyhladit, kolik sítí
přitahovaly
zvyků pře trhat! Srdce vá
ho. Rozum,za
halo, ale už tu byla trh
střený pýchou
lina. ffené pochopil Krisa falešnou
tova slova o pravdě, odloučil se
vědou se ovšem zdráhal.
od smutných spekulací. "Co jsem věděl o po
A znovu nu pomohla kniha Fr.W. Foersteraz
AUTORITA A SVOBODA. Tam četl odsouzení indikání, o Eucharistii, dokud jsem se nevyzpovídal a
vidualismu a o nutnosti náboženské autority. nepřijal Tělo Páně?" Léon Bloy ho upoutal"bouřli
"Těžko vniká do hlavy fakt, že pravá svobodc vostí lásky", pozvedl ho k nadpřirozené úrovni ,

"na níž vidí tajemství duše, svátosti, ba i cizí
stava, Se si lidé mohou vybudovat dokona
obřady ve světle, které by mi nedaly ani nejhlubší lý život a pak v klidu zemřít. "Ze tajná
úvahy. Vedl me k branám Církve... nic nezamlcel... příčina našich běd a neštěstí je v tom, že
podnítil a dosud podpírá mou odvahu. "
se stále obracíme jen k smyslovým věcem.
Bloy ho tpozornil na Arnošta HELLO. Ten nu ukázal Chceme-11 najít na této zemi mír a štěstí,
ve"Fysiognomii svátých "katolický ideál svatosti.
musíme neustále vzhlížet k Bohu. 34
Hello nepřistupuje k Písmu s racionalistickou a tím Po návratu do Švýcarska se stal René
ničivou exegezí, ale jako žíznivý jelen k prameni Leyvraz redaktorem katolického Oourrier
vody. Jorgensen ho vedl svým svěžím a ryzím dílem, de Geněve. Slovem i pérem bojoval za
podobným horskému jezeru, ke sv.Františkovi z Asissi •dobrou věc, věděl ze zkušenosti, "jak
U Peverella našel nepoddajnou, hrdinskou mírnost
smutný je omyl, který je pyšný na svá
křesťanské lásky a božský smysl pro chudobu.
krátkodobá vítězství. "
A konečně NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA. Titul v něm vzbudil Chtěl své bližní vést k světlu v bouři,
nesnyslný odpor, pak se stala kniha jeho nejmilejší k pravé vnitřní svobodě. + 24.11.1973.
průvodkyní. Osvobodila ho od temnot "nes četných mlha
Pod/<í P.Vlzajzana
vých názorů "a ukázala jeho vlastní obraz lépe než
nejlepší psycholog.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
"Moderní psychologie. .se ráda zabývá abnormalitou,
Policie
sandinistické
vlády zabavila v
obludami, které bohatě produkuje naše vyděšené, roz
sobotu 12.X.v Managuě 10.000 výtisků
rušené století...Příliš casto ztrácí z očí věcný,
společný základ.. .Ten muž, který se modlil před sto arcidiecézního deníku Iglesia/Církev/,i
letími, mě znal a chápal lépe než nejbystřejší psy- když předtím jeho vydávání a prodej v kocnologové...Jak bratrský a bystrý, jak moudrý a pev . stelích slíbila.
V říjnu příštího roku se koná v New Del
ný vůdce!"
hi
v Indii svetový sjezd svazu pro kato
Toto pozvání ho mistrovskou prostotou vedlo k tajem
lický tisk-poprvé na asijské pude. Heslo
ství víry, k svátosti oltářní.
sjezdu:Informace, kultura a náboženství.
KONVERSE
Poprvé budou udelená dvě vyznamenání za
"I když jsem cítil nátlak, udělat posled
ložená tímto svazem, jedno za boj o svo
ní krok, oddaloval jsem ho pod záminkou,
bodu tisku.
že musím ještě zkoumat.. .čekat. " Znox
Pařížský arcibiskup kard. Lustiger byl vy
zasáhla Panna Maria."Už řadu měsíců s
znamenán nejvyšším libanonským řádem
modlím k Marii, aby mi pomohla. Jednc
cedru.
v noci jsem měl dojem,že mi něco ta
13.8.t.r. zemřel v Argentině český Fran
jemného v nohách postele dává rozkaz,
tiškán P.Jáchym Procházka, který 44 let
kterému jsem nemohl odporovat, abych
pečoval o malomocné. Narodil se v r. 1902
bezodkladně jednal... Vzpomínka na
v Cítolibech. - 7 Paříži zemřela a 19.10.
tento okamžik plný světla mi nikdy nevymizí z pamě byla pochována slovenská řeholní sestra
ti. .."
Agata Ilčíková, která byla dlouhá léta
Druhý den navštívil školu bratří maristů.
misionářkou ve Vietnamu. R.I.P.
"Duše!"zašeptal bratr Aubry, když pochopil, oč jde. Tři francouzští faráři z venkova začali
"...cítil jsem, jakou cenu má duše pro Církev, s
v červnu "dopisem věrnosti papeži"akci,
jakou nesmírnou, nadpřirozenou starostí o duše peču v níž je podpořilo 30.000 francouzských
je. Je schopný to pochopit k tělu přimknutý, mate
katolíků, z toho přes 3.000 kněží, řerialismem prosáklý svět?.. .Jedná se o mou duši...
holníků a řeholnic. Dopis byl odpovědí
to mnou otřáslo!"
na tzv. manifest z Montpellieru-sktpiny
Jesuita P.Baille ho připravil na křest a koncan ma kněží a laiků franc.diecéze Montpel
riánského měsíce byl René pokřtěn. Když přijímal
lier, nazvaný"ano synodu, ne pohřbu sně
po křtu Nejsvětější Svátost, omdlel. Probudil se v
mu", podepsaný také biskupem z Evreux,
zákristii. Skláněly se nad ním s úsměvem dvě sestry. jež je reakcí na knihu kard. Ratzingera
"V nich se usmívala Církev na své nové dítě. "
Rozhovory o víře. Tito tři faráři se
obávají/a nejen oni/,že začne velký boj
OBJEV KŘESŤANSKÉHO SOCIÁLNÍHO ŘÁDU
Vhitřní neklid přešel z náboženského pole na sociál proti jednotě Církve a vyzývají katolí
ní. Má snad přijmout liberální hospodářský názor?Na ky, aby se semkli kolem papeže a bisku
pů, kteří se zúčastní synodu "20 let po
křesťanské sociální učení ho rpozomily spisy Jiří
.
ho Valoise, který byl tehdy členem Action Francaise. II.Vaticanu"
19/20.1.1986 se sejdou v Einsiedelnu ve
René si dříve nyslel, že Církev je na straně boháčů
doucí velkých poutí a velkých evropských
a dělníkům káže o nadpřirozeném štěstí, aby je udr
svatyní.
žela v poddanství. Považoval to za zbabělost. Nyní
však pochopil, že "vražedná iluze není ráj, ale před-

NAŠE DÍTĚ A VÍRA
JAK MLUVIT S DÍTĚTEM O NÁBOŽENSTVÍ ?
Především se musíme varovat slov, která náboženství nějak snižují nebo nevystihují
jeho vážnost - např .neříkáme Pánbíček ap.
Jak rrůže dítě poznat posvátnost a mimořád
ný charakter nadpřirozeného, vzneseného a
nedostižného Boha, když užíváme jen jeho
dětských slov? Snažme se dítěti Boha při
blížit jazykem Písma sv.a Církve v liturgii

SÍLA A VELIKOST SLOVA
Na dítě působí to, co je velké a vznesené.
Dokáže pochopit sílu slova. Působí na něho
vznešenost Božího jazyka v Písmě a v litur
gii nebo kázání Církve. Posvátnost mu před
vádí zároveň posvátnost a vznešenost Boží.
Nasládle a příliš citově o náboženských vě
cech mluvit nemáme - snižujeme je tím.
Všimněme si také psychologie. Říkáme-li vět
šinou "Bůh" nebo "Pán" - je to lepší, než
stále říkat "dobrý Bůh". 0 Pánu Ježíši nebo
Ježíši Kristu neříkejme - aspoň ne často "drahý Ježíš" nebo "sladký Ježíš". Nikde v
evangeliích nebo v liturgii Církve tato slo
va nenajdeme. Užijme raději slova"dítě"než
"děíátko", přece jen v prvním slově je skry
to víc vznešenosti.
Kostelu máme říkat "dům Boží" nebo "Pánův
dům" ne kostelíček, či půjdeme k Ježíškovi.
Oltáři říkejme "stůl Pána Ježíše" - aby si
zachoval svůj pravý význam, totiž obětního
stolu.
Výpravujeme-li dítěti něco z Písma svátého,
nůžeme také užít slov "kniha Božího slova".

MÁME CITOVAT EVANGELIA?__________ _______
Je dobré citovat evangelia doslovne, ne jejich slova přizpůsobovat nebo překrucovat.
Místo slov "Ježíš řekl, abychom byli k dru
hým laskaví" citujme raději:"Pán Ježíš řekl,
Milujte se navzájem jako jsem já miloval
vás. "Má to na dítě větší vliv. Často je
ovšem třeba několika slo-:
vy tuto větu nebo i
jiné vysvětlit.
Mnohým se to snad
zdá revoluční, je to
však návrat k ry
zí tradici, věr
nost k vyučova
cím metodám Círk
ve. Ze zkušenos
ti víme, že je to
pro dítě užiteč
nější, plodnější.
Zpřístupníme slo
va Písma přízvu
kem vážnosti a
úcty.

NAŠE
VÍRA
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JEŽÍŠ KRISTUS JE PRAVÝ BŮH
Ježíš Kristus není pouhý člověk, z něhož mluví
nebo z něhož prosvítá něoo božského. Je pravý
člověk a pravý Bůh zároveň. Má dvě přirozenosti
v jedné osobě, víra v božství Kristovo je
středem našeho náboženství.
ODKUD VÍME, ŽE JEŽÍŠ JE SLÍBENÝ VYKUPITEL SVÍTÁ?

Ježíš je slíbený Vykupitel sveta, protože se na
něm splnila všechna proroctví Starého zákona.
Židé mohli poznat Ježíše jako Syna Božího a Me
siáše ze Starého zákona; jeho božské působení
je tam prorokováno.
KDO ŘÍKÁ, ŽE KRISTUS JE PDA VÝ B^JH?
Že je Kristus pravý Búh nám říká nebeský Otec,
Kristus sám, apoštolově a katolická Církev.
Ježíš není jen vynikající projev božského v lid
ské postavě-jak dnes tvrdí heretikové-i v Církvi.
KTERÝMI ZÁZRAKY DOKÁZAL KRISTUS SVOU BOŽSKOU MOC.

Ježíš je Pánem světa hmotného i nehmotného, okam
žitě uzdravoval nemocné a křísil mrtvé a sám
vlastní mocí vstal z mrtvých.
Protože rmozí si nevšímají Kristova svátého živo
ta a jeho slov, napomíná Pán:"Věřte skutkům."
/Jan 20. 38/.Ti, kdo viděli Kristovy zázraky, žili
většinou ještě v době, kdy byl napsán Nový zákon.
ODKUD VÍME, ŽE KRISTUS BYL PRAVÝ ČLOVÍK?
1. Narodil se z Panny Marie v Betlémě před 2
tisíci lety. 2. Prozíval s lidmi dětství, mládí
a mužný věk. 3. Nesl tělesné i duševní obtíže a
jeho tělo zemřelo.- "Ježíš nám byl podoben ve
všem, kromě hříchu, "žid 4.15/.

PAPEŽOVÉ

BCNIFÁC II./22.9.530 až 17.10.532/

Ačkoliv Felix IV.předal před svou
smrtí arci diakonovi Bonifácovi pa
linu a tím ho určil svým nástipcem
což bylo velmi neobvyklé, byl napřed
"vzdoropapežem"jáhen "Dioskur" z Ale
xandrie. Teprve později byl uznán Boni
fác, v Římě narozený Got - první papež ze
severu. Později ho uznali všichni. Za jeho
krátké vlády se nic zvláštního nestalo. V
Byzanci si r.527 dobyl Justinián trůn. Jeho
vláda se snažila o úzeimí jednotu víry a
o právo.

UMÍTE SPRÁVNĚ MYSLET?
Má-li se člověk naučit dobře nyslet, je tře
ba, aby znal aspcň základy filosofie. Uve
řejňovali jsme dějiny filosofických směrů,
nyní si všinnene jedné části filosofie,
totiž DIALEKTIKY čili logiky minor.
LOGIKA minor cíli dialektika zkoumá postup,
řád, tedy formální- stránku lidského myšlené.
Proto ji některé nazývajé logikou formálné. 36

DIALEKTICE záleží na tom, aby se při usuzování
postupovalo správně, tj .podle stanovených pravi
del. Bude-li přitom výsledek nyšlení také pravdi
vý, o to se nezajímá. Tuto starost přenechává
KRITICE. Všímá si jen správnosti usuzování.

JAN II. /2.1.533 až 8.5.535/.
POKLAD.’ Co vzdzme,
...
urazte exzstuye.
Jmenoval se původně Mercurius a byl prvním
Náš
soused
videi
strašidlo.
papežem, který změnil své jméno. Za jeho
Tedy: strašidlo existuje.
vlády se Justinián sblížil s Římem.
Dialektika řekne: je to správné. A splnila svou
AGAPET I. /13.5.535 až 22.4.536/.
úlohu. Zdá má soused dobré oči, jestli nebyla v
Na přání Teodata, který se stal králem po noci příliš tma, zda "strašidlo"viděl "v náladě"
brzké smrti Athalaricha, syna Amalaswint- nebo v horečce, jestli občas nenadsazuje - toho
hova, musel Agapet cestovat do Byzance,aby si všiíme KRITIKA, protože jejím úkolem je zjišzabránil Justiniánovi válčit proti Ostrogo- tit, za jakých podmínek může být
tům. Neměl úspěch, zato se mu podařilo se náš úsudek pravdivý.
sadit mcnofysitského/hlásali, že v Kristu
je jen jedna přirozenost-ne dvě, božská a Dialektika se nezabývá myšleném v širšém smyslulidská/patriarchu v Konstantinopoli, které tedy jakoukoliv rozumovou cinnosté - jejém vlastho podporovala císařovna Theodora. V Kon- ném předmětem je spekulace, usuzováni, tj.taková
rozumová činnost, při nézze zéskaných pojmů vvostantinopoli/Byzanci papež Agapet zemřel.
řéme
soudy a ze soudů úsudky.
Propagoval s velkým státníkem, historikem
a imichem Cassiodorem studium Písma. Jejích Proto v dialektice pojednáváme o pojmu, soudu a
společný plán, totiž založit vysokou školu úsudku. Protože každá z těchto věcí má i své
teologickou v Římě, se pro války GÓtů ne- vnější vyjádření: pojem - slovo, soud - věta,
mohl uskutečnit.
úsudek - důkaz - budeme mluvit i o těchto. Dělí
se tedy dialektika na tři části:
SILVERIOS /l.nebo 8.6.536 až 11.11.537/.
Byl synem papeže Hormisdasa a zvolen na
A. 0 POJMU A SLOV^
přání krále Theodahada. 9.prosince 536 ob B. 0 SOUDU A VČTE
sadil Řím Belisar - byl to začátek byzant C. 0 ÚSUDKU A D^ZU
ského panství v Itálii. Silverius byl rád,
že je nablízku byzantské vojsko, nebot tím 0 POJMU A SLOVĚ
se zabránilo krveprolévání. Vzdor tomu ho Pojem/conceptus, idea/je úkon rozumu, jímž nabý
byzantinci označili jako "velezrádce" a
váme první a nejméně dokonalé znalosti o věcech
"přívržence" GÓtů a obžalovali ho před vá
Rozum je jako spécé lev. Aby se pohnul k činu,mulečným soudem. Tornu předsedal Belisar a
pod nátlakem své manželky Antoníny papeže sé ho vyprovokovat nějaký předmět zvencé. Každý
sesadil a poslal ho do vyhnanství, nejdří impuls z vnějšého světa skrze smysly je výzva,
která končé tém, že se rozumový"lev"probudé, obove do Syrie, pak z nařízení papežova nářé
se na rušitele, pokoje, celého ho zhltne-obrazstupce Vigilia na ostrov Ponza, kde Silve
rius, zlomen žalem a také proto, aby zacho ně ovšem. Vtlacé do sebe jen jeho odhmobnělou po
val mír, se vzdal ve prospěch Vigilia trů dobu a tak zéská obraz, pojem, v němž bude onen
předmět nejen poznávat, ale i jej vyjadřovat.
nu a zemřel.
POJEM je tedy v naší mysli existující odhmotnělý
obraz nějaké věci. Je to zachycení věci v jejich
0 CHARAKTERU NÁRODA SVĚDČÍ JEHO ČINY podstatných znacích:co ji činí tím, čím je a od
0 JEHO DUSÍ JEHO BÁSNÍCI.
lišuje ji od věcí ostatních. Demokritos by řekl,
že pojem je stínem věci.

SV. AMBROŽ

7.12.

Sv.Ambrožovi je zasvěcen nejkrásnější a nejdůstojnější kostel v Miláně, basilika Sant 37
Ambrogio, který sám založil. V kryptě jsou jeho ostatky vedle ostatků sv.Gervacia a Protacia/18.5./, jejichž relikvie sám našel. Sv.Ambrož znamená řecký nesmrtelný, božský. Je nej
starší mezi čtyřmi západními učiteli Církve. Měl silný vliv na liturgii a jeho mše sv.,liší
cí se od římské ambroziánskou formou, se slouží snad dodnes. Jako karponista je sv.Ambrož
"otcem církevního zpěvu"ale tzv."ambroziánský zpěv"-Te Deum-není od něho. Podle O.Wiirmera
pochází od biskupa Nice tase z Remisiany/cca 340-414/a teprve pos trpně nabyl dnešní formy.
Ambrož byl i vynikající teolog a zanechal nám mnoho spisů a dvanáct nádherných hymnů. Byl
skvělým kazatelem a pokřtil sv.Augustina, jiného učitele Církve. Můžeme ho právem považovat
za spolubudovatele středověké křesťanské kultury, kterou šířil. Zasadil se i o to, aby mrav
ní čistota-panenství a panictví-se staly křesťanskými ideály. Jeho největší význam však spo
čívá v síle a nebojácnosti, s kterou se jako statečný bojovník Církve postavil proti pohan
ství a herezím, za pravou víru, i proti státní moci. Od něho pocházejí slova:"Císař stojí
uprostřed Církve, ne nad ní." Splynuly v něm podivuhodně římské ctnosti a křesťanství. Jeho
velký žák Augustin ho nazval jedním z největších mužů, kteří putovali touto zemí.
Ambrož je jediný církevní Otec, jehož portrét se nám zachoval - je to mosaika v kapli, vybu
dované na rozkaz Ambrožův jeho bratrem Satyrem v basilice sv.Ambrože. Byla zhotovena začát
kem 5.stol., tedy několik let po jeho smrti. Není tam idealizovaný a jsou důvody pro to,
abychom obraz považovali za pravý.
Pocházel z křesťanské rodiny, otec byl římský prefekt v Gallii. Narodil se asi r.34O v Tre
vi ru. Po studiu řečnictví se stal nadaný mladík"advokátem"u soudního dvora v Sirmiu. Kd/ž
otec zemřel, šel s matkou do Říma a sloužil hlavnímu správci Itálie. Tten mu dal úřad konsula
dvou severoitalských provincií se sídlem v Miláně. Tehdy byly obě provincie zamořeny ariánskými bludy. Když zemřel milánský biskup Auxentius, katolíci a ariánci zuřivě bojovali za
nového biskupa. Náhle se obě strany sjednotily-legenda vypravuje, že dítě hlasitě volalo
jméno Ambrožovo-a zvolily ho biskupem. I když byl Ambrož vychován křesťansky, nebyl ještě
pokřtěn, byl katechumenem. Nechal se pokřtít a 7.prosince, v den svého pozdějšího svátku 374 byl s císařovým souhlasem vysvěcen na biskupa.
Ambrož patří k nejoblíbenějším a nejvýznamnějším biskupům dějin. Okamžitě prodal své zlato a
stříbro a výtěžek rozdal chudým. Otcovské statky věnoval Církvi. Kromě kázání, péče o duše,
vyučování, dobročinnosti a boje proti herezím a práci s církevně politickými záležitostmi
musel důkladně studovat... "Stal jsem se učitelem dříve než jsem byl žákem, ,lpíše "byl jsem nu
cen se natolik učit, nakolik jsem učil..." Po smrti císaře Valentiniana I.měl ještě víc po
litických povinností. Sedmnáctiletý císařův syn Gracián ho prosil o rady. Na podnět Ambro
žův dal odstranit zbytky pohanství v zemi. Když dal usurpátor Klement Maximus v Lyoně císa
ře zavraždit, poslal dvůr Ambrože k vyjednávání do Trevíru. Ten vyčetl ostře Maximovi jeho
krvavý čin. R.384 dosáhl míru. Maxim uznal vedle Valentiniána II.,nevlastního bratra zavraž
děného Graciána, i východního císaře Theodosia za třetího císaře.
Teči se postavila proti Ambrožovi císařova vdova Justina, vášnivá ariánka. Žádala pro ariány
kostel v Miláně a došlo ke zmatkům. Národ se postavil za svého pastýře. Tfehdy byl zamčen
odvážný biskup i jeho dvůr na dva dny do kostela. Ambrož uklidňoval rozhořčené tím, že zpí
val hymny, pocházející z východu, takže pozapomněli na strach a hlad. Poslali proti němu vo
ják y-ani to nepomohlo, ti složili svátému biskupovi zbraně k nohám. Dvůr se musel vzdát.
Úcta k světci stále stoupala. Jeho postavení upevnilo slavnostní povýšení ostatků milánských
mučedníků Gervacia a Protacia v r.386. Musel se před ním sklonit i Theodosius Veliký. Po
krvavé lázni v Soluni mluvil Ambrož panovníkovi do svědomí a žádal na něm ueřejné vyznání
hříchů. Když se vzdor tomu pokusil císař vstoupit do milánského kostela, biskup se proti
němu postavil a odehnal ho. Pak odvolal Theodosius nespravedlivé trestní výnosy a přijal
určené pokání. Vládl ve východních i západních zemích a zemřel v 50 ti letech, v lednu 395.
Ambrož ho přežil o dva roky. Při nádherném pohřbu císaře chválil:"Císař odhodil zář své ko
runy, oplakával veřejně své hříchy v kostele a žádal se slzami a vzdycháním o boží odpuště
ní...Měl jsem tohoto muže rád," zakončil dojemnou řeč.
Jako jiní svati i Ambrož předvídal svou smrt. Zemřel v noci z Velkého Pátku na Bílou so
botu po sv. přijímání v r.397.

ŠVÝCARSKÝ

PLÁN

SPOT.ECENSKY VEČÍREK PRO MLADE - s programem a pohoš
těním. Vstupné dobrovolné. Sejdeme se v Gemeindezent-•
ru Unteraffoltem-Bodenacker 25. Zve a pořádá
FOLKLOR 75, od 20 do 2 hodin
14.12.
ZIMNÍ TÁBOR PRO ŠKOLNÍ
MLÁDEŽ

Lyžování na Unteribergu.
Přihlaste své děti VČAS.
Tábory bývají okamžitě
osazené. U P.šimčíkaJ
A&a^-2-1986LYŽAŘSKÍ TÁBOR VE Sv.mRITNĚ, Casies,
Již.Tyroly-společný
podnik Orla a Cs.
Skauta v exilu - pro
mladé a mladší, pokro
čilé i začátečníky. O
sport.vedení je posta
ráno, duchovní vedení
převzal P.J.ČUPR z
Vatikánského rozhlasu.
Cena cca 160 frs bez
nápojů s výjim
kou čaje, a bez úhrady
výletů mino stře
disko. 0 přihlášku si napište: Prof.Jiří MALÁšEK,
Abt-Joscio Weg 1., D-8351 Niederalteich, BRD.
PODMÍNKA - UKÁ Z NÉ NOS T
23.2.-1.3.
EXERCICIE v Bethanien povede.P.Tomáš ŠPIDLÍK, prof.
Gregoriánske university v Římě. Přihlášky P.Jan
BIRKA
13.-16.1986.

Kdysi jsme se zmínili o prof.Dr.Hubertu JEDINOVI, jednom z nejlepších němec
kých historiků. Svého času varoval kardDopfnera před nezdravým vývojem v Círk
vi. Nyní vyšly jím redigované CÍRKEVNÍ
DĚJINY v německé řeči o 10 ti svazcích.
Handbuch der Kirchengeschichte. Objednáte-li je pro sebe nebo pro někoho ja
ko dárek do 31.12.t.r. zaplatíte pouze
198 DM, nebo 182 trs. Objednat můžete
v katolickém knihkupectví Dr.Hanse von
Matta, 8001, Zurich, Weinbergstr.20.,
tel.01-2525277. Dějiny jsou psány so
lidně a důkladně, pracovalo na nich 41
odborníků-historiků, mj.Leo Schefrczyk
Vydal HERDER, V příštím roce stojí o
50 marek víc.
ZWANZIĽ JAHRE NACH DEM KONZIL - před
náška prof.Mikuláše Lobkowicze děkanům
arcidiecéze Kolín. Vzbudila neobvyklou
pozornost a vydal ji Naumann Verlag,
Juliuspromenade 64.,87 Wurzburg, BRD
JOSEPH KARP, RATZINGER, ZUR LAGE DES
GLALEENS, rozhovory pre-fekta kongr.ví
ry s italským novinářem. Vydal Neue
Stadt, Mnichov-Curych-Vídeň

GOTTES LT4TERGRLNDKÄMPFERIN
- 9 Trs
N I J 0 L E S ft U U N ň I T E
Podivuhodný život Anděla Sibiře, ka
tolické Litevky, Christiana Verlag

DUCHOVNÍ VÍKEND v QUÄRTENU povede zkušený exercitátor P.Leo KUCHAŘ, eucharistián z Vídně 21.-23.3.86.
REQUIEM za zesnulé polit.vězně v Curychu

1-3.86.

VELKÁ MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDELN

25.5.

POUŤ NA SCHWÄGAĽPU POD SENITSEM

8.6.
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Dr. jur. J.EHRLICH si otevřel s H.P.Klopfensteinem
advokátní a notárskou kancelář v Bernu/3001/,Neuengasse 43,tel.031-22-68-22. Dr.Ehrlidia Vám můžeme
vřele doporučit, znáne ho dlouhá léta a přesvědčili
jsme se, že je svědomitý a dobrý advokát.
NEDĚLNÍ VÝLET DO SCHWARZWALDU

22.6.

MNOHO RADOSTÍ
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZEN
A POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
PŘEJÍ VAŠÍ
MISIONÁŘI
AREDAKCE

Švýcarské

vánoce
ŠTĚDRÝ DEN

24.12.

BEFN-Dreifalti^<eitskirche
18,00
LUZEFN - St.Peterskapelle-půlnoční
22,30
OORTAILLOD - far.kostel sv.Petra
17,00
LAUSANNE - Chapelle du Serván, ChenrLn Eug.Grasset 22,30
WINTERTHUR - kostel sv.Ulricha, Seuzacherstr.l.
Zpívá sbor dětí a mladých. Parkov.ABM 21,00
CURYCH - v kryptě kostela Božského Srdce Páně, Aemtlerstr.45. Zpívá a hraje sbor
dětí a mládeže Steckerovy koledy /zde jsou všechny další bohoslužby/
23,00

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

25.12.

SOLOTHURN - Spitalkircne
10,30
AARAU - sv.Petra a Pavla u nádraží v kryptě
18,15
FRIBURG - Chapelle des Pěres Marianis tes Rue de Faucigny
10,00
ŽENEVA - kostol svätej Terezky, 14 Ave Peschier
18,00
ST. gat len - Herz Jesu Kapelle v dome/vchod z nádvoří/
18,00
SCHAFFHAUSEN - v kapli pod kostele sv.Petra, St.Peterstr.il. 9,00
RUH-TANN - v kaplí vedle katolického kostela
11,00
CURYCH - v kryptě kostela Božského Srdce Páně, Aemtlerstr.45.,
se zpěvem koled
19,00

SV. ŠTĚPÁNA 26.12.
SV. BETLÉMSKÝCH DĚTÍ

BADEN - Kaple sv.Šebestiána- yedle far.kostela

39

11,15

28.12.

____

WINTERTHUR - kostel sv.Ulricha, Seuzacherstr.l.,se zpěvem koled

SV. RODINY 29.12.
CURYCH - v kryptě kostela Božs.Srdce Páně,Aemtlerstr.45.
DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA 31.12.

19,00
19,00

CURYCH - v kryptě kostela Božs.Srdce Páně,Aemtlerstr.45.
17,00
WINTERTHUR - novoroční mše sv.Seuzacherstr.l.u sv.Ulricha 19,00

NOVÝ ROK-SLAVNOST MATKY BOŽIRMARIE
CURYCH - světový den modliteb za mír, Aermlerstr.45.
BADEN - kaple sv.Šebestiána, vedle far .kostela
LUCERN - St.Peterskapelle
ST.GALIEN,- Herz desu Kapp*, - 18.00

19,00
11,15
18,30

ZJEVENÍ PÁNĚ-SV.TŘÍ KRÁLŮ
4.ledna WINTERTHUR - Kostel sv.Ulricha, Seuzacherstr.l.
5. ledna CURYCH - neděle - zpívá sbor dětí a mládeže v kryptě Božského Srdce Páně,
Aemtlerstr. 45.
19,00

19,00

0 vánocích slavíme narozeniny Ježíše Krista - který je Spasi
telem celého lidstva.
Vánoční doba končí 12.letna svátkem Křtu Páně.
Pořad slovenských bohoslužeb u misionářů P.Antona BANÍKA,
8004 Zurich, Brauerstr.99.a P.ONDREJKY, 4058 BASEL, Lindenberg
21./tel.061-321944 - P.Baník 01-2414455/

SPUNT - M!!

měsíčník mladých pro mladé!

Objednávky u P.J.šimčíka,8OO4 Zurich,Brauerstr.99.t.01-2415025

SLOŽENKU NA PŘEDPLATNÉ KLUBU
pro ty, kde složenku založili nebo snad z říjnového čísla vypadla. Předplatné je dobro
volné - asi 30 frs - dáte-li víc, přispějete na ty, kdo mohou dát méně.

rameny. "Mrtvolu nemůžeme zatím vydat...Ostatně,
jaké je vaše povolání, pane Bänschi?"
40
"Mé srdce! Můj Bože, mé srdoe! Umírám..." S Jsem ošetřovatelem v nemocnici u Johanitu.
obličejem staženým bolestí se Alma Zieglero- "Cpravdu? Tam prý nedávno zmizela spousta jedů."
vá držela za levou stranu hrudi. Oba synov- Artur Bänsch mlčel. Komisař zavolal personál a
nakonec Filipa Holzmana. "Jaké je vaše povolá
ci, Artur Bänsch a Filip Holzmann, seděli
ní ?"zeptal se ho, když zazněl vedle telefon.
mlčky proti své tetě.
"Máme zavolat doktora Paula?"zeptal se Arthur Pečlivě za sebou zavřel dveře. Když se vrátil,
Ttetiny oči zlobně zablýskly. "Nepotřebuji lé opakoval svou otázku.
kaře. Ještě jsem žádného lékaře nepotřebo "\fedu obchod s elektrickými potřebami."
Komisař Stefen mu položil ještě několik otázek
vala !"
a pak výslech skončil.
"Buá ráda,"řekl Filip.
"Raději si půjdu lehnout." Teta Alma povsta Večer si zavolal komisař oba bratrance:"Pánové,
la a unárně se belhala ke dveřím.
octli jsme se v slepé uličce. Snad nám pomůže
"řtyslíš, že je opravdu nemocná? "ptal se Fi rekonstrukce činu. Byli jste už v pokoji své te
lip. Arthur se ušklíbl:"Už pět let se ročně ty?" Oba zavrtěli hlavami. "Nevadí. Každý z vás
jednou sejdeme a vždycky je teta Alma pře půjde sám do její ložnice a "otráví"mléko,
svědčena, že má smrt na jazyku. Ženeme se
ovšem jen cukrem. Začneme s panem Bänschem."
sem-a ona má lehkou chřipku nebo rýmu."
Zatím co stoupali oba vzhůru, čekal Filip dole.
"Snad to souvisí s jejími srdečními potíže "Prosím, vstupte, "řekl komisař Arthurovi. Za
mi, když šla dnes tak brzo spát."
chvíli se mladý muž objevil a řekl vztekle: "Je
Arthur se znovu ušklíbl: "Itetě Almě je sedm tam taková tna, že nenajdu ani postel, natož
desát. Zdá se, že se dožije stovky."
pak sklenici s mlékem. Proč nerozsvítíte?"
"Její sluha Hannes má jiný názor. Prý nalé Komisař ho uklidnil:"Stačí, pane Bänschi. Ted
havě potřebuje lékařskou péči,"řekl Filip. zavolejte bratrance."
"Hannes! Toho vyvede z míry,když
Do ložnice byl poslán Filip Holzman. Několik
tetička jen kýchne! Než se dočká
vteřin váhal v temném prostoru, pak se dal smě
me dědictví, uteče ještě hezká
rem, kde podle jeho názoru stála postel. Ve
řádka let! Jdem spát!"
chvíli, kdy narazil na pelest, vzplálo světlo.
V domě bylo noční ticho.
Komisař Stefen k němu přistoupil: "Zatýkám vás
Jen nějaká postava se po
pro pokus zavraždit Almu Zieglerovou."
špičkách plížila chod
Filip Holzman zbledl:"Jaký nesmysl,"vykřikl.
bou v prvním patře.
Komisař se zhluboka nadechl. "Váš malý obchod
Stanula přede dveř
je úplně zadlužen. Srdeční potíže vaší tety vám
mi ložnice tety
přišly jako na zavolanou. Před spaním jste si
Almy. Chvíli bez
přinesl z kůlny za domem trochu cyankáli. Věděl
hnutí, pak do
jste, že se ho používá k hubení obtížného hmyzu.
ni vjel život.
Vaše teta by vypila sklenici mléka a její smrt
Otevřela dveře,
by všichni přičítali srdečním obtížím. Kdyby
vklouzla do
však přece vznikly pochybnosti, měla by policie
vnitř a vlila do
podezřelého - vašeho bratrance Arthura Bänsche,
sklenice s mlékem
protože v jeho nemocnici byl ukraden jed. Ale
na nočním stolku
bylo tam ukradeno morfium, ne cyankáli."
tety Almy bezbarvou tekutinu. A jako kočka Filip stál bledý, jako zkamenělý a bez jediného
rychle zmizela...NAŠE KRIMI
slova před komisařem. Komisař pokračoval: "Navíc,
Ráno zaklepal Arthur rázně na dveře Filipo vzhledem k tomu, že jste nikdy nebyl v ložnici
va pokoje:"Co je? Hoří snad?"broukl Filip. své tety, vyznáte se tu velmi dobře."
"Arthur vpadl dovnitř:"Honem, v domě je po Teprve nyní si uvědomil Filip, že nevrazil do
pelesti postele, ale do psacího stolu. Komisař
licie? Myslím, že teta Alma zemřela!"
zvedl husté obočí:"Postel jsme z pokoje odnesli.
Filip zpozorněl:"A co policie?"
"Hannes zavolal lékaře a ten poslal pro po Stála tam, kde ted stojíte vy - a to mohl vědět
jen pachatel."
licii. Snad ty srdeční potíže, ale__ ”
Vtom se otevřely protější dveře a vstoupila Alirt
"Byl bych přísahal, že to jen hrála..."
Za chvilku seděl Arthur proti komisaři Ste- Zieglerová.“"Ještě dnes přepíši svou závěE.
fenovi: "Víte, že vaše teta má ve zvyku vy Arthur dostane svůj podíl vyplacený hned zítra.'
Holzman na ni zíral široce otevřenýma očima.
pít po probuzení sklenici mléka, že?"
"Měl jste smůlu. Vaše teta před pitím odlije
"To ví každý, kdo zná mou tetu."
trochu
mléka kočce. Byl to pro ní šok, když vi
"Její mléko dnes v noci někdo otrávil. Teta
děla, jak její miláček umírá...A nyní jdeme!"
vyprázdnila půl sklenice a pak..."Pokrčil
Robert VOLLBOM

DĚDICOVÉ TETY ALMY

G. BROWN

ANO, MADAM !
Bill zdedí značne jmění, vydrzí-li bez výpovědi d.va měsíce ve službě politicky ctižádostivého
továrníka. Ten mu poručí, ukrást herečce jeho milostné dopisy, ktere-jak se bojí-by mohla zne
užít a ohrozit jeho politickou kariéru. Bili vzbudí před domem herečky pozornost policisty41
Bili zavřel dveře bytu, ale nezastrčil, kdyby snad musel rychle zmizet. V bytě bylo ticho.
Prošel úzkou chodbou a stál ohromeně na prahu obytného pokoje. Zdálo se, že jej zařizovalo
barvoslepé dítě pod vlivem opia. Základní barva oranžová, pohovka a záclony z černého vos
kovaného plátna. Samá ocelová trubka. Z lampy proudilo růžové světlo. Psací stůl tam nebyl.
Kde mívá žena psací stůl? Inu, v ložnici. Bili se otočil a jako střelený králík, s otevře
nými ústy, zíral na štíhlou dívku s velmi světlými vlasy, velmi modrýma očima a s výrazem
chladné sebevlády v živě modrém kimonu se stříbrnými čápy. Zvědavě na něho pohlížela.
Ticho bylo skoro slyšitelné. Konečně promluvila a Bili se zachvěl.
"Kdo jste?" Měla jasný, příjemný a dokonale klidný hlas. Ani známka po strachu.
"Jak jste se sem dostal?" pokračovala, když vyděšený Bili neodpovídal.
"Co tu chcete?" Bili přenesl svou váhu z levé nohy na pravou a pokusil se o úsměv.
"Jste němý?"ptala se dívka-ne hněvivě, ale jako člověk, který to chce vědět.
"Ne!" zachraptěl náhle Bili.
"To mě těší. Nevím, jak zacházet s němým lupičem. Jste lupič, že?” Když to Bili popřel, zaobalila se dívka těsně do kimona a řekla: "Neznáte víc slov? Jste Rus nebo Turek?"
"Ne!"vyhrknul znovu Bili.
"To je dobře. Turecký lupič by byl horší než němý. A ted něco řekněte."
Bili polkl sliny:"Co - kdo - co - kdo jste?"
"Ne - tohle jsem řekla už já. Nepamatujete si? Řekněte něco jiného."
"Jste...jste slečna Beresfordová,"opět polkl sliny Bili."Co tu děláte?"
"Ach, vy jste myslel, že nebudu doma. Copak vy, lupiči, nečtete noviny?"
"Já nejsem.. ."začal Bili, ale jeho řeč se utopila v mohutném bušení na dveře.
"Hrome!"řekla Beresfordová."Zůstaňte tam, kde jste. Podívám se, kdo to je,"a vyšla ven.
Bili napjatě poslouchal. Zaslechl hlas, při němž ho zamrazilo v kříži.
"Brej večír, slečno. Vidím, že máte votevřený dveře."
Slečna neprojevila, vzdor výstřednímu oblečení, k otázce ani překvapení, ani zmatek.
"Opravdu! To je ode mne hloupé, pane inspektore. Máte jistě dobré oči." Nastala přestávka,
kdy bylo skoro slyšet, jak to v policistově mozku praská:"Oči?"
"Že vidíte k mým dveřím až z ulice. Schody přece nepatří k vaší pochůzce, či ano?"
"Ach, rozumím. Viděl jsem moc podezřelýho chlapíka, jak vklouz do domu."
"Jste velmi laskav. Až poznám, že mě někdo vraždí, zavolám vás." Policejní chichot, podo
bající se vzdálenému výbuchu v dolech, otřásl bytem. Když se slečna vrátila, Bili si od
dechl. Byl si vědom, že cesta do cely ve vězení by se mu nelíbila.
"vy jste ten podezřelý mladík? Proč jste mezitím nezmizel? Balkonem!"
"Nejsem lupič. Dokonce ani fušerský lupič."
Beresfordová si s jistými obtížemi upravila kimono: "Právě jsem se koupala a nemohla vám
otevřít. Posaňte se na kanapíčko. Hrozný nábytek,"otřásla se,"věnoval mi ho kamarád, který
má obchod s nábytkem, asi ho nemohl prodat. Je ďábelsky moderní a dostávám z něho bolení
hlavy. Ale nikdy jsem se dosud nesetkala s lupičem!""Nejsem lupič. Proč jste toho policis
tu poslala pryč?""Protože jsem zvědavá. Ale mohu ho zavolat zpět. Stačí zakřiknout, stěny
jsou jako z papíru. Měla jsem strach, že dostanete záchvat, když jsem na vás kápla!"
"Trochu jste mě překvapila,"přisvědčil Bili. -"Nebyla jsem v divadle, revue v sobotu skon
čila. Nečtete noviny? Jak jste sem přišel? Dveře byly zamčeny. To jste machr. Já jednou za
pomněla klíč, ale pilníčkem na nehty a tyčinkou na rty se byt otevřít nedá. Máte paklíč?"
Bili mlčel a kvapně uvažoval. Náhle si uvědomil, že Beresfordová mluví dál:"Proč jste se
sem vloupal? Nic jsem vám neudělala. A kromě rádia tu není nic dražšího než za 6 pencí .Jak
dlouho jste lupičem?"
Pokračování

placičky a při 180° asi 10-20 min pečeme. Po vy
chladnutí potřeme každou druhou koňakovou náplní
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
a na ni položíme nepotřenou placičku. Nakonec
300 g mouky, 200 g másla, 100 g cukru, va potřeme koňakovou polevou.
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nilkový cukr, špetka soli, kůra z citrónu, KOŇAKOVÁ NÁPLŇ: smícháme mandle s cukrem a potřeb
žloutek, vejce, lžíce vody, sekané mandle, ným množstvím koňaku a zpracujeme v tužší masu.
ořechy nebo lískové oříšky.
Rozdrobíme mouku s máslem, přidáme cukr, ko KDAŇSKÉ ROHLÍČKY
140 g mouky, špetka solv, 100 g másla, 50 g
ření a žloutek. Rychle vypracujeme a půl
strouhané
čokolády, 100 g strouhaných lískových
hod.dáme v chladnu odpočinout.-Pak rozválí
oříšků, 50 g cukru, sáček vanil.cukru, žloutek,
me těsto asi 2-3 im silně a vypichujeme
různé tvary. Dáme je na plech, potřeme roz práškový cukr, meruňková marmeláda.
kvedlaným vejcem ve vodě a posypeme strou Mouku se solí promícháme a pak s máslem. Přidáme
hanými nandlemi, ořechy nebo lískovými oříš čokoládu, oříšky, cukr, vanilkový cukr a žloutek.
ky. Při 18CP pečeme do zlatova/10-20 min./ Těsto dáme přikryté půl hodiny odpočinout. Pak
NEBO: pečeme placičky bez potření, po upe vyváléme na palec silnou roli a ukrajujeme asi
cm kousky. Každý rozválíme na 5-6 cm, zformujeme
čení je potřeme citrónovou polevou/200 g
cukru, 2 lžíce citr.šřávy a 1-2 lžíce vody/ do rohlíčku a pečeme 15 min při 180^. Horké roh
líčky posypeme práškovým cukrem. Po vychladnutí
a posypeme pestrými perličkami
spodek potřeme horkou meruňkovou
BIEĽFELDSKÉ PEČIVO.
marmeládou a spojujeme po dvou.
250 g mouky, 125 g másla,
DUKÁTY Z LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ
lžička skořice, kůra z citró
250 g mouky, 200 g másla, 125 g cuk
nu, špetka muškátového kvetu,
ru,
špetka soli, kůra z citrónu,
špetka koriandru, špetka so
1/2 lžíce koriandru, 1/2 lžíce práš
li, 125 g cukru, 50 g mandlí
kováno hřebíčku, 200 g lískových
/loupaných a strouhaných/.
oříšků, vejce. - 125 g kokosováno
Rozdrobíme mouku s máslem.
tuku, 75 g práškováno cukru, 30 g
Přimícháme koření, pak cukr
kakaa, balíček vanilkového cukru,
a strouhané mandle. Vše rych
lžíce rumu. - Poleva.
le zpracujeme v těsto a dáme
Mouku rozdrobíme s máslem. Přidáme
půl hod.do chladna.- Těsto
cukr, koření, oříšky a vejoe a
rozválíme velmi tence, vykra
zpracujeme
v hladké těsto. Fbrmuje
jujeme tvary a na slabě vyme 2 1/2 až 3 cm silnou roli a dá
maštěném plechu pečeme asi
me do ledničky na 2 hodiny odpoči
5 min.při 150° do světlehnědá.
nout. Pak z ní vykrajujeme asi 3 rrm
KOŇAKOVÉ KROUŽKY
silné plátky a pečeme do světle
140 g mouky, 140 g másla,140g
hnědá 10-15 min při 180°. - Polovi
loupaných a strouhaných mand- nu placiček potřeme čokoládovou ná
lí, žloutek, strouhaná kůra z citrónu, na plní, na to dáme ostatní placičky a lehce při
špičku nože skořice, špetku soli, 2 lžíce máčkneme. Necháme ztuhnout. Horní část placiček
koňaku.
do poloviny potřeme rozpuštěnou polevou.
Rozdobíme mouku s máslem přidáme mandle,
ČOKOLÁDOVÁ NÁPLŇ: Rozpustíme kokosový tuk a při
žloutek, koření a koňak a uhněteme hladké mícháme práškový cukr, kakao, vanil.cukr a rum.
těsto, které dáme 2 hod.odpočinout. - Pak
na 3 mm rozválíme a vykrajujeme kroužky, ty HUSARSKÉ KOBLIHY
potřeme koňakem a silně posypeme práškovým 210 g mouky, 150 g másla, 70 g cukru, vanilkový
cukrem. Do světla 10-15 min.pečeme, při 14C yrukr, špetka soli, strouhaná kůra z citronu, 2
JINÝ ZP&OB: Smícháme žloutek s lžící koňa žloutky, 50 g mandl/.- Žloutek, lžíce medu, mar
ku, potřeme tím vypíchané kroužky a posype meláda/meruňková nebo rybízová/.
Mouku rozdrobíme s máslem, přidáme cukr, vanilku,
me krystalovým cukrem.
sůl, strouhanou kůru z citrónu, žloutek, loupané
KOŇAKOVÉ TYČINKY
a strouhané mandle. Uděláme křehké těsto a hodinu
160 g mouky, 100 g másla, 60 g cukru, 50 g necháme v chladnu odpočinout. - Zformujeme na pa
strouhaných mandlí, kůra z citrónu, špetka lec silnou roličku a odkrajujeme asi 1 1/2 cm
soli, žloutek, 50 g mandlí, 50 g práškového velké kousky. Z každého uděláme kuličku a dáme na
cukru, poleva z koňáku.
plech, pomoučenými prsty uděláme vprostřed důlek.
Rozdrobíire mouku s máslem, přidáme cukr,ko Pak potřeme každou kuličku žloutkem smíchaným s
ření, mandle a žloutek, dobře propracujeme medem a upečeme do zlatohněda při 150°. - Hotové
a hodinu dáme odpočinout. Pak těsto rozválí kobližky ještě horké plníme ohřátou marmeládou.
me na 2-3 nrn, vykrajujeme 3-4 cm velké
DOBRÉ CHUTNÁNÍ POD STROMEČKEM - I NA NOVÝ ROK I

POD STROMEČEK

"Mé slovo v rodině platí, "chlebí se v hospodě
pan Nováček,"když řeknu: Zítra se pere! tak se
pere, i kdybych byl v prádelně
Mařenka vidí u tety krás
úplně sám!"
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nou předložku z ledního
K Bertoldu Brechtovi přišel
medvěda:"Maminko, to nů
mladý herec a naříkal, že mu
še li tak krásné zvířátko
poctivost
uškodila a kolikrát
takhle rozšlápnout?"
byl napálen. Brecht odpověděl:
"Slyšel jsem, ze jdeš do
"Máme být poctivými lidmi, ale
nemocnice na operaci.
nemáme si na to stále stěžovat.
Máš strach?""A jaký! Trž
Přišel přítel do vinárny a vi
z mých kamarádů se oženi
dí, jak tam popíjí víno kama
li s ošetřovatelkami!"
HUMOR
rád, kterému imohokrát půjčil
"Pojd sem, cukrouši! "vo
peníze
a dosud je nedostal
lá manželka z kuchyně.
zpět. "Tak víno pít dove
Muž zazáří a vběhne ra
deš, ale dluhy mi nepla
dostně do kuchyně."Zde
tíš. ""Jen trpělivost, ka
jsem, miláčku. Co je?"
maráde.
Určitě neuvidíš,
"Hlupáku! "zasyčí žena,
že
bych
za víno platil!"
"volám přece našeho psa."
Povídá příte Ikyně příte Ikyni: "Tak chci chodi t
"Vezmi s sebou dnes tu hezkou slečnu, já
vezmu svého nejlepšího přítele. "Přivedl psa! do školy a muž mi necnce koupit školní pomůcky. '
"Tati, to je divné, že se vždycky píše:Byli "Do jaké školy?""Do autoškoly a potřebuji auto. '
"Včera se mi vloupali do bytu a přehrabali celý
to chudí, ale čestní lidé. Proč se někdy
byt.""No a!""Všechna šuplata vytahali a pak
nenapíše: Byli to bohatí, ale
mi nechali na stole dvacku!"
čestní lidé?"
"Co by asi říkala vaše paní, kdybyste dnes
Kohout uvidí pštrosí
přijel domů v novém autu?"ptá se prodavač
vejce a hned shromáždí
losů.
"Co by říkala? Ne
svoje slepice: "Dámy,
vraz do plotu! Jak to je
nechci vás kritizovat,
deš? Koukej na cestu! Při
ale ukázat vám, jaký
brzdi! Pozor, před tebou je
výkon podávají jinde!"
auto! Co se couráš? Ne za
"Tak jak jdou naše
se tak rychle! Kdy se koneč
kukačky, které jsem
ně naučíš jezdit? A tak dále. ..'
včera spravil?" ptá se
"Pane vrchní! Už hodinu čekám
muž po návratu donů,
na oběd!""To jste hodný! Kdyby
"Tak, tak,"s kyselou
všichni hosté byli tak trpěli
tváří odpovídá žena:"Do
ví!"
sud třikrát vylezla kukačka
Manžel představuje svého příte
a ptala se, kolik je hodin."
"Bille, "vyslýchá šerif, "našli jsme na mýti le manželce. "Jsem rád, že vás poznávám. Váš
ně mrtvého muže. Zabils ho?""Jak je velký?" muž mi casto vypravuje o své drahé Márince. "
"No, tvá velikost. ""Má černé kalhoty?""Ano. ' "Ale já se jmenuji Anna!"
"A zelenou košili. ""Ne-modrou. ""Tak to jsem "Zlepší-li se naše finanční situace, pak poje
deme do Jugoslávie k noři.""A nezlepnebyl já!"
ší-li se?" "Pak musí žena zůstat
"Nebudeš vůbec nic cítit, když
dona!
"
ti utnu hlavu, "těší kat od
"Tohle je má nejvzácnější knížka.
souzence. Utne hlavu a ptá
Představ si, půjčil si ji ode mne
se."Tak co, cítils něco?""Ne;
jeden můj přítel a zase mi
už je po tom?""Tak zkus kýv
■ji vrátil!"
nout!"
"Náš účetní je rozený kon
Majitel chaty si dal opravit
struktér. Sám si sestavil
od zedníka "načerno "komín.
auto. Část vzal z Volhy,kus
"Dal bych vám na pivo,ale
z Wartourgu, část ze Žiguli’.’
mám u sebe jen stovku. "
"A kolik za to dostal?""Dva
"Nevadí. Zítra mi dáte
roky!"
tu druhou. "
"S jídlem nikdy neutíkejte! "
"Jaký je rozdíl mezi
napomíná vedoucí restaurace
hezkou a okouzlující
nového číšníka. "Mohl bych spadnout nebo zakop
ženou?""?""Hezké si všiímeš ty a okouzlují
nout,
že?""Ano, a také by vám uletěly porce masa."
cí si vširme tebe."
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1. JAK SE JMENUJE KATOLICKÁ FILOSOFICKO
LI TERÁRIÍ REVUE. VYCHÁZEJÍ CI V LONDÝ
NĚ? KOLIK SVAZKU UŽ VYŠLO?

2. JAKOU ZKRATKU ZA JMÉNEM MAJÍ MILOSRDNÍ
BRATŘI?
3. 00 JSOU ODPUSTKY? MOHOU SE SKUTEČNĚ
PROCÁVAT?
4. 00 JE KONSISTOŘ ?

5. KDO BYLI KATECHUMENI ?
6. CD JE CELEBRET?

7. 00 JE BULA?

