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na prahu nového roku se ptáme, co asi přinese? Mladí se dívají s nadějemi, starší s obavami.
Najčteme v r.1986 svou lásku? Místo, kde budeme spokojeni? Skončíme s úspěchem studia? Nebo na
nás čeká nemoc, starosti, zmatky, nepři jeimosti - a smrt? Pohled na budoucnost a přijímání
současnosti je věc psychologie a zkušeností. Malý psík radostně skáče, starý nedůvěři
vě sleduje člověka, který se blíží ke dveřím.
Víra říká, že bez vůle nebo dopuštění Božího se nic nestane. Bůh dopouští i zlo, protože nám
nechce vzít svobodnou vůli. Oo by z nás bez svobody zbylo? loutka? Robot? Korrpjútr? Kromě to
ho umí Bůh zlo přivést nebo obrátit v dobro. Kolik nemocných si na lůžku uvědomilo svou víru?
Kolik jich poznalo, jak je rodina miluje? Mnczí začali v neštěstí přestavovat hodnoty podle
jejich skutečné ceny. Ba i největší zlo - hřích - ztrátu absolutního Dobra - dokáže Bůh obrá
tit v dobro. Pokud se člověk-ovšem nebrání. Bůh použije vždy správného nástroje - ne sekery
na stéblo a pilníčku na nehty na zatvrzelý pařez.
Sv.Františkem Borgiášem hluboce otřásl pohled na rozpadající se tělo krásné královny, které
měl po její smrti odvézt do vlasti. Tak hluboce, že po smrti své manželky, až zaopatřil děti,
vstupuje k jezuitům, stává se knězem, později generálním představeným řádu. Maličkost-řeknete! Kdyby byl měl silnější nervy, věděl by, že změna mrtvé krasavice v hnijící maso je přiro
zená. Jenže zde to nebyla věc nervů. Pohled do rakve mu připanněl slova: "Prach jsi a v prach
se obrátíš!" Zůstane po nás jen to, co jsme udělali společně s Bohem.
To jsou talenty, o nichž se zmiňuje Kristus a za které se dá koupit Bůh. Kře stan má jít živo
tem pozorně jako lovec; tam zachytit Boha dobrým slovem, jinde využít chvilky k doteku Boha
modlitbou, napsat povzbuzující dopis, vyslechnout, poučit, dát najevo knězi svou vděčnost za
jeho oběti a těžkou práci, pomáhat mu. ..v našem životě je spousta"zvěřiny dobra", kterou mů
žeme lovit. Nesmíme však snít, spát, podřimovat, lelkovat...!
Mnozí jsou tak zaměstnaní, že jim na"dotek s Bohem"-na modlitbu, sotva zbývá čas. Sv.Terezie
z Avily znala takového člověka. Když se s ním měla po letech setkat, očekávala, že to bude
člověk bez záře, prázdný, všední. Ale nebyl! Naopak, zářil ještě víc než dříve. Proč? Všechnu
svou práci obrátil v modlitbu. Ve vzácných chvilkách volna poklekl ke svatostánku, dostal od
Boha sílu-a pak se vrátil k práci, aby i tou se modlil. Je to těžké umění, ale jak vidět, dá
se uskutečnit. Vždyč. nakonec Bůh si volí sám prostředky, jimiž dává sám sebe.
Za ta léta, co tu jsme, už přitáhl Bůh nnohé k sobě, dal jim odvahu-někdy nadlidskou odvahuzanechat viny ve zpovědnici a začít znovu, tak, jak jsme kdysi začínali po první svaté zpově
di. Kéž by takových duchovních hrdinů bylo víc! Kéž by dokázali to, co hnisá a pálí v jejich
duši, vložit ve svátosti smíření skrze kněžské ruce do ruky Boží!
Naše lítost je guma, kterou Bůh všechny hříchy vymaže.
Je pozoruhodné, že všechny duchovní podniky, a£ exercicie,
duchovní obnovy, poutě, zájezdy po stopách svátých, dět
ské tábory, ba i exercicie mládeže s mlčením!!-jsou okam
žitě plné. Dobrá známka toho, že většina z nás už pozna
la, co nás skutečně živí a dává sílu, nadnášet se nad
kamením životních cest. A co je nejkrásnější-přibývá
apoštolských duší! Kolik přátel přivedli k víře, ke zpo
vědnici, na duchovní cvičení!
A tak Vám i sobě přejeme, abychom vždy poznali, co Bůh
po nás chce, abychom Jeho přání splnili- vždy£ chce jen
naše dobro-a až se koncem roku ohlédneme za sebe, viděli
cestu, vydlážděnou dobrými zkutky a porostlou květy apoš
tolské práce, vedoucí o kus dál k Bohu.,, ~
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byla zahájena jejž průmyslová výroba.
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1985
Na závěr mimořádné biskupské synody" 20 let
konal XII.mezinárodní kongres jesličkářů za účas
po II.Vatikánském sněmu" promluvil po 16.
plenárním zasedání 7.12.sv.Otec. V delší ře ti 1500 osob z 19 ti zemí světa; zahájení se zú
častnil sám rakouský president Kirchschläger;
či zhodnotil její význam a zdůraznil nut
řekl, že jesličky patří do každé rodiny ne jako
nost, aby se ve všech kulturách hlásaly
pravdy katolické víry. 29.11.přijal v sou živý forklor, ale jako živá památka, připomínají
kromé audienci kardinála Tomáška, který ta cí lidem pokoj a smíření. S kongresem se konala
ké dvakrát promluvil v čes.vysílání Vatik. i výstava jesliček z celého světa.
19.12 zemřel v st.gallenské nemocnici bývalý bis
rozhlasu. Synody se zúčastnila i vedoucí
kup
st.gallenské diecéze Hasler ve veku 85 let.
Focolarů Chiara Lubich a Matka Tereza a
akreditováno bylo 650 novinářů. 7.12.pozval 0 vánocích 1985 stál již po čtvrté na svatopetr
sv.Otec účastníky synody na oběd do vatikán ském nám. v Římě velký vánoční strom a umělecké
jesličky s postavami z min.století v nadživotní
ského pensionátu sv.Marty a odpoledne jim
velikosti.
Byl to dárek sv.Otoe římským farníkům
byl předveden film o Matce Tereze. Text po
selství synody je latinský. Synoda skončila a poutníkům. Půlnoční mši sv. sv.Otoe přenášela
8.12.na svátek Neposkvrněného Početí Panny řada televizních stanio-i švýcarská-a před začát
kem bohoslužeb bylo vidět i tyto jesličky.
Marie slavnou mší sv. u sv.Petra, kde s pa
Matka Tereza byla v prosinci propuštěna z nez>pežem koncelebrovali účastníci synody. Od
poledne položil sv. Otec podle tradice kvě yorkské nemocnice, kde se podrobila operaci šedé
tiny u sloupu, na kterém stojí socha Panny ho zákalu na levém oku. Bude operována po case
ještě na druhém oku.
Marie na španělském náměstí/z r.1857, na
památku vyhlášení pravdy víry o Neposkvrně V rámci zakončení mimoř.bisktpské synody v Římě
ném Početí Piem IX.,dne 8.12.1854/. Synodá- vydalo Vatikánské nakladatelství latinský doku
lové se setkali se sv.Otcem ještě u Panny ment mezinár. teologické komise o některých otáz
Marie Větší. Při modlitbě nešpor je sv.Otec kách eklesiologie/nauky o Církvi/ve světle koncilní konstituce Světlo národů. Rozebírají se ná
všechny zasvětil Panně Marii.To udělal už
měty: založení Církve Ježíšem Kristem, Církev ja
Pavel VI.při prvním výročí začátku II.Vati
ko nový Boží lid, Církev jako tajemství a histo
cana 1963 a když vyhlásil Pannu Marii Mat
rická skutečnost, Boží lid a inkulturace, místní
kou Církve v r.1964.
Církve a universální Církev, nový Boží lid v
Ve. slov.vysílání Vatik.rozhlasu 24/25.12.
hierarchicky uspořádané společnosti, všeobecné
promluvil na vánoční téma kord.Tomko. Den
kněžství ve vztahu ke kněžství služebnému/svátost
poté poděkoval tento rozhlas za pozdrav
nému/; Církev jako Kristova svátost, jediná Kris
nemocných a řenolnic ze Slovenska, kteří
venovali k vánocům sv.Otci sto tisíc modli tova Církev, eschatologický ráz Církve.. .Text je
zpracován podle různých studií, zejm.dvou studií
teb růžence!
církevní podkomise a říjnového zasedání této ko
Připravuje se italský film o pokusu o aten
mise.
tát na sv.Otce 13.5.1981. Roli Ali Agcy hra
V Nepálu bylo 5 křestanů odsouzeno na několik let
je Christopher Buchholz, syn Horsta Buchdo
vězenz, protože obraceli Hindy na křesranstvz.
holtze. Film má být předán veřejnosti na ját
V Nepálu, jediném hindustánském státě na světě,
ře 1986. Tehdy se ró znovu zahájit proces
je sice náboženská svoboda, ale zákon zakazuje
proti Ali Agoovi a těm, kteří k atentátu
jak kázánz, tak misionářskou činnost.
podnítili a jej financovali.
Papež letos pronesl vánoční přání v 51 ře Paní Jelena Bonerová, manželka Andreje Sacharova,
byla za svého prvního římského pobytu a na vlast
čech.
ní
přání přijata 6.12.1985 sv.Otcem.
V březnu 1986 bude v Polsku vysvěcen Augus
V
únoru
pojede sv.Otec do Indie. Je tam 18 proč,
tinián - poprvé po 43 letech. Polská řádová
provincie byla znovu zřízena v r.1980, hl. katolzků-tedy ze 700 mil.jsou jen 3 mil.katolzků.
Zdá se, ze sv.Otec snad v r. 1968 navštzvz Kubu.
zásluhou kard.Wyszyňského. Ve válce byly
Od 24.11.má byt šest dnz v Austrálii, kde navštz
jejich domy obsazeny a většina řeholníků
uvězněna, takže v r.1950 byla polská provin vz hlavnz města všech šesti států a sejde se i
s jednzm domorodým kmenem. Tento rok také navštz
cie augustiniánů zrušena.
Jedna 73 letá nizozemská řeholnice pracuje vz Francii-uplyne 200 let od nar.sv.Jana Viarmeye
V listopadu se konalo v USA pětidenní celoameric- ’
od r. 1940 v nemocnici v Malawi/Afrika/. Z
domorodých plodin se jí podařilo získat vy ké sympozium o řeholním životě. Zúčastnili se ho
soce výživnou látku, s jejíž pomocí značne i řeholníci z latinské Ameriky a Kanady. Hl.ná
snížila detskou úmrtnost a podvýživu. Novou mět: "Postavení řeholníka a jejich úvahy v součas
živinu prozkoumaly různé mezinár.organizace né, hluboce se měnící společnosti."
a prohlásily ji za tak vysoce hodnotnou,že Italského uměl.festivalu tělesně postižených v
listopadu mr.se zúčastnilo asi 5000 lidz.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

HVÍZDÁNÍ NA PLICÍCH

Ale o dechu nebylo pochybnosti, hvízdalo v něm
Dr.Finlay byl stále oblíbenější. Už mu ne strašně, cosi hrozného a neznámého, vymyká jícího
se jeho zkušenostem. Byl znepokojen. 3
říkali "nový Cameronův asistent", ale Dr.
"TO vaše poklepávání a naslouchání je k ničemu.
Finlay. A to znamenalo uznání. Měl už i
přátele, mluvilo se o místě na universitě. Dítě má nával krve do plic, "řekla paní Nivenová.
Přísně na ni pohlédl: "Není to překrvení, "řekl,
Byly divíle, kdy Cameron, pozoruje jeho
mladickou sebejistotu, na něho vrhal jíz jen aby jí odporoval. Pak se obrátil k vystraše
né rratce, ale než nohl provést slovo útěchy,
livé pohledy, ale neříkal nic.
Silvestr-křehký den s mrazivým třpytem ve vrhla se na něho paní Nivenová znovu: "Tak co je
to, když to není překrvení?"
vzduchu, kdy Finlay pracoval v"kunt>álu",
který překřtil na"laborku". S dýmkou mezi "Jsou to plíce!""No, to jsem věděla, hned jak
zuby pozoroval modrou tekutinu, bublající jsem vstoupila do d^ří. A máme se dívat na toho
ve zkumavce, jak mění barvu na červenou - drahouška, až se upíská k smrti? Nebo mu dávat
cukr, pro pána! Vyrušilo ho otvírání dve na záda obklady z lněného semínka?"
ří: "Mladý Duncan hledá doktora Camerona," Finlay si jí nevšímal a vzal paní Duncanovou v
podpaždí:"Je to těžký případ. Potřebuji ještě
oznámila briskně Jane ta, "Duncan, co se
jeden posudek. Za půl hodiny jsem zpět s dokto
před třemi lety oženil."
rem Cameronem!"
Finlay otráveně vzhlédl:"Doktor Cameron
Když odcházel, stály mu kapičky potu na cele.
odejel do Newtonu."
"To vím. Tak říkal, že budete muset tedy Dona byl o polovinu času rychleji než jel tam.
Cameron seděl v jídelně u čaje před hučícím
jet vy! Je v hrozné stavu!"
Finlay se zamračil: "Copak nevidíte, že dě ohněm a žvýkal ovesnou placku. Nabídl Finlayovi,
lám právě důležitý vědecký pokus? Co chce?' ale ten zavrtěl hlavou: "Mám případ. Ošklivý
případ. Dítě paní Duncanové!"
"Prý mu umírá dítě!"
Byla to pravda. Will Duncan stál v hale a "Čilé mmě. Poslyšte, -vezměte si kus dunlopskéchvěl se úzkostí. Zdá se, že maličká nemů ho sýra..."
že popadnout dech, tak strašně jí hvízdá "Copak jste nepochopil, že bych rád, kdybyste
se imou šel k Duncanovým? Dítěti pišti v pli
na plicích. Paní Nivenová říkala, že je
cích ..."
to překrvení.
Finlay se zamračil. Neměl paní Nivenovou "O tom jsem nikdy neslyšel. Na to se podíváme!"
rád; trochu porodní bába, trochu ošetřo
Sotva vstoupil Cameron bodře do pokoje se slovy:
vatelka, trochu umývačka mrtvol, tlustá,
"Copak se tu děje,"hned tu bylo klidněji.
všetečná a nekvalifikovaná, každý lékař
Zvedl dítě a pohyboval hlavou dolů a nahoru. Pak
ve městě ji nenáviděl jako mor.
se obrátil k paní Duncanové: "Má drahá, máte do
Camerom měl s sebou bryčku, proto musel
na vlásenku?" Když mu ji zaražená matka donesla,
Finlay ty dvě míle na kole. Dojel k
poprosil ji, aby ho nechala chvilku s Finlayem
úpravné vilce, vyšel po schodech a sotva o samotě. "TO se týká i vás, paní Nivenová!"
vešel do z terme lé místnosti, uslyšel dech dodal ostře.
dítěte - pronikavé, písklavé dýchání.
"A zrovna tu zůstanu!"
"Mohla byste trochu odtáhnout záclonu,"
"vypadněte, vy stará čubko, nebo vás nakopnu do
řekl Belle Ni venové, trčící svým mohutným zadku!" V okamžiku byla Nivenová venku.
poprsím nad dětskou postýlkou. Opovržlivě Cameron se obrátil na svého asistenta:"Víte, oc
zastpěla:"Nařídila jsem zatáhnout záclony je to slavík?"
Světlo dítě dráždí!"
"Slavík?"zděšeně opakoval Finlay.
"Nejsem kočka,"odsekl ostře Finlay,"nevi "Taková věcička jako knoflík, která vrzá a pís
dím potmě." Třesoucí se mladá paní šla k ká, když do ní foukáte. Dětská hračka. Přidává
oknu a napolo poodhrnula záclony.
se k sucharům a podoným šmejdům. A víte, jaké
Finlay viděl, že dítě je mrzuté, tvá
jsou malé děti—všechno strkají do pusy."Za řeči
řičky rozpálené, obrací se a zmí
se nakláněl nad postýlkou, vsunul opatrně za tá, štká a chňapá pěstičkami po
hnutou vlásenku do nosu dítěte a
obličeji, po pokrývce
pak ji vytáhl. Hvízdání ustalo. "To
po všem. A nad tím
je ten váš pne umotorax, "a ukázal mu
vším jeho dech, proni
"slavíka"na dlani. - 0 zázračném
kavý, hlasitý, děsící.
vyléčení Duncanovic děíátka se hod
Změřil mu teplotu,38°.
ně mluvilo. Nivenová přísahala na
Stetoskopem mu poslechl
lněné semínko, ale paní Duncanová
hrudníček, těžká práce,
měla jakési tušení, že ten zázrak
děvčátko se zmítalo
způsobila její vlásenka.
jako losos v nádrži.
Podle ň.J. Cronžna

ho se považuje ten, kdo si našetřil jmě
ní, kdo má dům, je zajištěný ve stáří.
Kristus blahoslaví chudé. Za šEastného
Cnes neaníme nikoho blahoslavit,
se považuje ten, kdo se směje, ale Kris
fekneme "děkuji "-tedy slovo vy
tus říká:"Blahoslavení plačící." Modlí
půjčené od sousedů. Staroslome se za mír a pokoj, za svobodu Církve.
věnština měla:blagoslovit, blaKristus říká:"Jste blahoslavení, když
godarit. Slovo nové-blahořečitvás vydají na soud a budou pronásledo
zní církevně, liturgicky. Na
vat a řeknou o vás všechno zlé kvůli
víc nemyslíme, že by se co změ
mně. Radujte se a veselte se.."Mt 5,11.
nilo, když nám někdo blahořečí.
Žádný z četných revolucionářů neformulo
Slova jsou dobra nebo zlá, ale
val přehodnocení světa tak radikálně ja
svět se jimi neřídí.
ko Kristus. Sv.Pavel píše o bláznovství
U starých národů znamenalo"blamoudrosti kříže: vše, co svět považuje
hořečit"dávat život, "zlořeče
za velké, je u křesEanů nic a načpak,
ní" jej ničilo. Otcové při smrti
hodnotí to, čemu se ostatní svět směje
blahořečili synům, zlořečení se
jako bláznovství.
i ti nejhorší synové báli.
ALE! Následují Krista jeho učedníci,
Bůh na počátku blahoslavil rost
křesEané? Není to jen utopie? U blaho
liny, zvířata, člověka/Gn 1,2/,
slavenství chudoby najdeme mnoho příkla
dal jim život a plodnost. Je
dů těch, kdo se zřekli jmění pro Krista
logické, že i Kristus, který
a dosvědčí, že byli šEastni. Blahoslave
přišel obnovit všechno stvoření,
ní plačící plakali nad svými hříchy a
na počátku své činnosti ve for
tvrdí, že není větší radosti než slzy
mě modlitby slavnostně blahosla
marnotratného syna, který poznal dobro
ví. Matouš má osm, Lukáš čtyři blahoslaven
tu Otcovu, jenž mu odpustil. I dnes je mnoho těch,
ství. Byzantská církev je zpívá jako mod
kdo jsou pronásledování pro spravedlnost a přijí
litbu před přinesením evangelia na oltář.
mají to rádi, aby vydali svědectví pravdě.
V Kittlově biblie.slovníku se však zdůraz Díváme-li se na dějiny Církve uznáme, že Kristova
ňuje, že je to Kristova výzva k úplné změ blahoslavenství nejsou utopistickým provoláním,že
ně života.
se stávaly a stávají rmoha lidem opravdu dobrovol
Oba pohledy jsou slučitelné, já bych raději ným životním programem - aspoň částečně.
podtrhl první-zapemíná se na něj. Zdůrazňu Z druhé strany však musíme stejně objektivně
je se spíš morálka, takže vzniká pochybnost uznat, že nejsou životním pravidlem pro všechny
můžeme-li je vůbec uskutečnit. Kázání sv. ani norma denního života. VždyE i my, křesEané,
Jana Křtitele i kázání Kristovo začíná:"ClŇ
vyděláváme peníze a jsme rádi, můžeme-li si něco
TE POKÁNÍ, KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ JE BLÍZKO!"/Mt 3 poctivě našetřit. Rádi se smějeme. Modlíme se,
2,4,17/. Cili-přijetí Božího království žá aby Bůh od nás odvrátil pronásledování.
dá mravní přípravu-pokání. Je to termín dů 00 NA TO ŘEKNEME? Máme se bít v prsa a vyznat, že
ležitý, široký a dosti nejasný. Jistě zna nezachováváme, co nám Kristus nařídil? Katolická
mená zásadní změnu. V hebrejštině znamená:
morálka mluví v tomto případě velmi opatrně.
vrátit se zpět po cestě, kterou se člověk
Nejde tu o přikázání, ale o RADY pro ty, kdo se
dal. V řečtině METTANOIA, odpovídající řec
chtějí snažit o větší dokonalost.
ké mentalitě, kladoucí důraz na poznání.
Ale nevydáváme se tím v nebezpečí, že zaretušuje
Je to změna snýšlení a hodnocení. Kdo dělá
me podstatné znaky Kristova učení? Logické myšle
pokání, začíná se dívat na svět jinak.
ní je tu proti nám, ale většina z nás se přece
Nové hodnocení je charakteristické pro růst
jen přidržuje normálního života a věříme, že je
v živově. Člověk se přehodnocuje v dospívá
nám přesto Pán Bůh milostiv.
ní, v zamilovanosti si cení toho, čím dřív
Abychom se nezapletli do sofismat a laxnosti, mys
pohrdal, v stárnutí ztrácí zájem o to,zač
lím, že je dobře, když se vrátíme k tonu rozliše
bojoval.4
ní, které jsme udělali na začátku. Vidíme v Bla
Nová doba začíná, když se objevují nové
hoslavenství ne tak mravní program jako spíš Kris
hodnoty. Revoluce je převrat, především v
tovu modlitbu. On je to, který blahoslaví, blaho
myšlení. Starověcí filosofové cynikové ří
řečí, žehná těm, kdo ho budou následovat. Jeho
kali otevřeně, že je nutno přerazit tj.dát
žehnání přináší život i radost i tam, kde by ji
jiné ražení všemu, co ve společnosti platí.
nak vůbec nebyla. Blahoslaví chudé-dobrovolné i
Dodnes se říká cynik tomu, kdo se směje,
nedobrovolné, jakoby říkal:Nebojte se, jsem ocho
když ostatní pláčí.
ten vás potěšit, kde lidské útěchy končí, dát ži
Horské kázání chtějí mnozí vysvětlit jako
vot tam, kde končí. Má modlitba je nový impuls do
radikální přehodnocení hodnot. Za šťastné
života a to věčně šřastného.
SpIDLlK/zkrdceno/

BLAHOSLAVENSTVÍ

bez vyšetřování, bez možnosti obhajoby a
soudního rozsudku jako divou zvěř vyhánějí!"
Řeč
vzbudila velké nadšení. Mnozí děkovali von
CÍRKEV - NEPŘÍTEL NACISMU
Galenovi za jeho statečná slova-katolíci i ne
Když se po r.1938 stále jasněji ukazovalo,že katolíci. V Mnichově se prý ptali taxikáři zénacisté považují Církev za svého nepřítele,
kazníků:”Už víte, co je nového?’’"Samozřejmě,
vynořila se mezi biskupy obdivuhodná osobnost to kázání!”
5
Clemens August von GALLEN
PROČ
SE
GESTAPO
NEODVÁŽILO
MLÁDÍ A STUDIA
biskupa zatknout a jen se snažilo za
Pocházel ze staré westfálské rodiny.
bránit rozšiřování kázání? Ovšem na
Narodil se 16.3.1878 na hradě Dinkzákazy a zabavování bylo už pozdě.
lage v Oldenburgu. Na tomto ro
V r.1945 se v protokolech zjistidinném sídle ztrávil s dvanác
“lo, že Goebbelsovi někdo radil,
ti sourozenci své mládí. Ro
aby biskupa oběsil. Ten odpověděl,
dina byla hluboce věřící a
že
se bojí-podnikne-li něco proti
velmi ušlechtilá.
biskupovi, mohl by obyvatelstvo
V květnu 1890 začal studo
Munsteru po dobu války odepsat.
vat u jesuitů ve Feldkirchu
K tomu klidně mohl dodat: celé
v Rakousku. Po maturitě stu
Westfálsko. Pomsta se má konat s
doval dva semestry -Filosofii ve
chladnou, ne s horkou hlavou.
Frýburku/Svýcarsko, a pak se rozhodl

LEV Z MÜNSTERU

studovat v Innsbrucku na kněze:1898-1903.
Poté přešel do semináře v Nunsteru a tam
byl vysvěcen na kněze.
KNĚZEM - BISKUPEM - KARDINÁLEM

HODINA CHLADNĚ POMSTY NENASTALA
Místo toho přišla hodina, kdy by se byl mohl
mstít biskup von Galen. Když však bylo po vál
ce a nacistická vláda u konce, řekl:"Ach, naši
ubozí zajatci, kdy se vrátí do vlasti a kolik
se jich už vůbec nevrátí?!”
Biskup von Gallen vždy pomáhal těm, kdo se
dostali pod kola nepříznivé situace. Nyní to
byli ti, kdo trpěli obsazením, zejména váleční
zajatci.

Stal se dómským vikářem v Nunsteru, pak kap
lanem a konečně farářem v Berlíně. Jako fa
rář se vrátil do Nunsteru. Na podzim 1933 byl
vysvěcen na biskupa. 17.2.1946 dostal kardi
nálskou hodnost a přesně za měsíc poté zemřel
Na jaře toho roku se hodně mluvilo a psalo
o konci války. Diskutovalo se také o postoji SOTVA DOSTAL KARDINÁLSKÝ PURPUR
Církve vůči nacismu.
navštívil tábor německých válečných zajatců v
NAPŘED MALÉ NEPŘÍJEMNOSTI-PAK VELKÉ. již.Itálii. Když se lidé dozvěděli,že byl jme
nován kardinálem, nesmírně zajásali. LEV Z
Kněží putovali do koncentráků a biskupové
MUNSTERU dostal z celého světa nesčetná blaho
Německa začali uvažovat, jak se mají vůči na přání. Sám nechtěl věřit, když slyšel z rozhla
cismu chovat.
su, že je kardinálem:
Pro biskupa von Galena padlo rozhodnutí,když "Taková hloupost! ’’
byl r.1941 zabaven jesuitský klášter Munste- Von Galen byl prvním kardinálem z Munsteru.
ru Gestapem. Týž osud čekal i jiné řády. Zde
V CHRÁMĚ
S V. PETRA
už neexistovala otázka, má-li být Církev
opatrná nebo rozhodně zasáhnout. Kde se jas V Římě jsou lidé nadšeni, když se rozdávají
ně poruší právo, musí stát Církev na straně
kardinálské klobouky. 17.února 1946 dostalo
bezprávných.
purpur 32 nových kardinálů,mezi
SLAVNÁ
KÁZÁNÍ
nimi i tři němečtí biskupové.
KDYŽ POKLEKL BISKUP Z MUNSTERU
13.a 20.července 1941 měl von Galen slavná

kázání proti rušení klášterů. 3.srpna se po
stavil v promluvě proti "zabíjení bezcenných
životů" tj.duševně chorých. Kdo tehdy tato
kázání slyšel nebo četl, věděl okamžitě, če
ho a koho se týkají a divil se, proč von Ga
lena hned nezavřeli do koncentráku a nezlik
vidovali ho.
"Stojíme nad troskami vnitřního národního
společenství, v tyto dny bezohledně rozbité
ho. Národní společenství s lidmi, kteří naše
řeholníky, naše bratry a sestry, bezprávně,

před papežem, rozpoutal se v chrámě nesmírný
potlesk, na který obyvatelé Říma dlouho vzpo
mínali. Von Galen byl kardinálem přesně měsíc,
zemřel 22.3.na prasklé zanícené slepé střevo.
Málo dbalo sebe, vždycky víc o druhé... Jeho
poslední slova:”Jak Bůh chce! Bůh vám to od
platí! AÍ Bůh chrání mou vlast. Pracovat pro
NĚHO dál! Ach - milý Spasiteli."
Hrob kardinálův je stále ozdoben čerstvými
květinami.1956 byl zahájen proces blahořečení.

NÁMITKY PROTI ZPOVĚDIsvátosti

pokání, např.Mt 18,18, Sk.19,18 aj.
Není tedy pochyby, že zpověd existovala v Círk
Slovo"zpověň"skutečně v Novém zákoně nenajde vi od samého začátku, jen vnější formy se bě
hem času měnily./Viz KLUB č.11.-12.1984,s.20/.
me; vzniklo později, čteme tam však o pokání,
Jádro svátosti se však neměnilo.
6
obrácení a křtu. Když sv.Jan Křtitel hlásal
příchod Kristův :"Jerusalemští obyvatelé se
NEPOTŘEBUJI KNEZE JAKO PROSlfeDNÍKA. KDYŽ
dávali od něho křtít...a vyznávali přitom
zhřeším, vyřídím si to s bohem sám
své hříchy. "/Mk 1, 5/.
"Oo je knězi po mých hříších?" - Pro
Všiímeme-li si působení Kristova,
zpovědníka není zpověd nic zajímavého.
vidíme, že zbavoval lidi nejen
Slyší stejné hříchy stále a hned na ně
tělesných chorob, ale i hříchů a
zapomene. Zpověd vyžaduje soustředění,
vin:"Odpouštějí se ti tvé hříchy."
schopnost vcítit se, psychologické zna
Jeho hlavní úloha přece byla? "...
losti a hlavně rtnoho trpělivosti.
spasit svůj lid od jeho hříchů."
Ani námitka"Bůh stejně mé hříchy zná"
/Mt 1, 21/. Nikdy neodpouštěl Ježíš
neobstojí. Nezpovídáme se ze svých hříhříchy celému zástupu, vždy jen jed
ěhů proto, abychom Boha informovali,
notlivcům např.Marii Magdaleně.
nýbrž abychom vyjádřili své pokání. Tím
Ježíš nechtěl smířit s Bohem jen
že vinu vyznáme ukazujeme svou lítost
své současníky. M/slel na všechny
a zároveň své hříchy odsuzujeme. Zpověd
generace, proto dal apoštolům po
je v jistém smyslu klanění: uctíváme jí
slání, v jeho díle pokračovat.Když Jeden z nejlep- Boha jako Pána našeho života, za který
dokončil Kristus svou obět a pře
sích zpovědníků jsme odpovědni.
mladých, sv.Jan
mohl smrt, propůjčil apoštolům
Můžeme ovšem litovat i v "srdci". Ale
slavnostně plnou moc odpouštět li- _ Bosko.
člověk se skládá z těla a duše. Když
dem hříchy"Jako Otec poslal mne, tak já po
se
na
něčem
podílí tělo a snysly, cítí to člo
sílám vás...Komu odpustíte hříchy, tem jsou
odpuštěny , komu je zadržíte, jsou zadrženy." věk intenzivněji, než když se to odehrává jen
v srdci.
/Jan 20, 21-23/.
1 Kristus dal tuto moc apoštolům v den Zmrt Kdo odmítá svátostnou zpověd, zaměňuje navíc
role; když jsme před Bohem selhali, mlže jen
výchvstání. Zpověá je tedy velikonoční dar
Bůh určit způsob, jak se s ním máme zase smí
Kristův mladé Církvi.
2 Začal slovy:POKOJ VÁM! a znovu je opakoval, řit. Je nedůstojné - ba drzé - předpisovat mu,
Jaký to má smysl? Smíření člověka s Bohem dá jak to má dělat. Kristus nás jasně odkázal na
Církev. Už to nám dává směr.
vá duši mír.
Je
tu další důkaz, nad kterým se musíme zamys
3 Krátce před tím jim řekl:"Jako Otec poslal
li t-dost nepovšimnutý. Michaela nám píše:"Zpo
mne, tak já posílám vás_ "Tedy se se svými
vídám se ráda, protože mám jistotu, že mezi
přáteli ztotožňuje a posílá je k lidem.
Bohem a mnou je zase mír. Když hřeším, nejsem
4 Apoštolově nemohli odpouštět hříchy z
vlastní mocí, jen skrze Ducha sv. '."Přijměte před Bohem sama jako hříšnice, ale před celou
Ducha sv. " I chybující kněz může jménem Bo Církví, které mé selhání uškodilo. Zpověd dává
žím odpouštět hříchy. Rozhodující je tu Kris do pořádku i můj vztah k Církvi."
Je to pravda! Hřích není soukromá věc, jak imotovo pověření.
5 Tedy: Ježíš dal apoštolům moc rozhodovat, zí tvrdí. Ovlivňuje naše prostředí, náš svět.
odpustí-li hříchy či ne. Svátost smíření ne Asi tak, jako kapka jedu otráví litr vody.
S dobrem je to stejné: kvasnice prokvasí celé
ní loterie, proto kněz nemůže odpouštět či ne
těsto, troška soli ochutí celé jídlo. Ježíš
odpouštět jak mu napadne či jakou má náladu.
To by bylo nespravedlivé. Ani apoštolově ne sám použil tohoto přirovnání, když nás vyzval,
byli jasnovidci. Aby lékař mohl léčit, musí abychom byli "solí zeme".
zjistit, jakou má pacient chorobu. Se zpovědí Každým hříchem ubližujeme i Církvi. Vypadá pak
je to stejné. Své poslání mohli apoštolově
nedůvěryhodně a druhým lidem ztěžujeme cestu
splnit jen tehdy, jestliže hříchy znali. Dá do Církve a k Bohu. Apoštol sv.Pavel pozname
se tedy ze slov Kristových logicky odvodit, nal : "Trpí-li jedna část, cítí tu bolest všech
že je nutné vyznání hříchů před odpuštěním. ny části."/I.Kor 12, 26/.
@ Apoštolově věděli, že zemřou. Proto pře Poněvadž kněz zastupuje Církev, je také partne
nesli svou plnou moc na své nástupce. Světili rem pro smíření s Bohem a s Církví.
biskupy a kněze a tak se starali o to, aby
KOMM MIT-německý kalendář pro mladé katolíky.
"tajemství Boží "platila, i pro budoucnost.
Stojí asi 6 frs. Objednejte pro své dšti, pro
/Srovnej 1 Kor 4,1 a 1 Tím 4,15./
sebe, pro své přátele:D 44 Munster PF76R0
Další místa v Novém zákoně jasně mluví o

V PÍSMU SV.NIC O ZPOVĚDI NEČTEME!

VEĽKÝ APOŠTOL BAROKA
V českých dějinách je řada obdivuhodných po
stav, o nichž se průměrný člověk ani nedozví,
ačkoliv to byli lide, které by nám cizina mo
hla závidět. Zmínili jsme se kdysi o obránci
Brna P. Martinu STŘEDOVÍ, jesuitovi nejen mimo
řádně zbožném a moudrém, ale i hlubokém a ob
dařeném zvláštními dary ducha. Nyní napsal
Vladimír NEUWIRTH článek o další skvělé posta
vě našich dějin, rovněž jesuitovi, na kterého
může být řád i český národ hrdý.

7

ze byl vysvěcen v r.1618.
MISIJNÍ
ČINNOST JEZUITŮ

Obecně je málo znána činnost misionářů typu
Alberta CHANOVSKÉHO z Dlouhé Vsi/1581-164 3/.
Byli to mužové usilující o křesťanskou dokona
lost, laskaví, mírní, žijící v naprosté chudo
bě a putující českými kraji od vesnice k vesni
ci. 0 Albertu Chanovském rád vyprávěl literár
ní kritik Albert WSKOČIL/189O-1966/. Chánom
ský chodil s tlumokem na zádech, v němě měl
všechno, co potřeboval. Přišel např.na okraj
vesnice, kde na kládách seděly děti. Začal s
Letos jsme slavili 1.100.výročí smrti sv.Meto- nimi hovořit, zpíval s nimi, pak je seřadil a
táhl s nimi a s korouhví, kterou vyňal z tlu
děje. Tomuto výročí byla věnována pozornost
nejen v českém prostředí, nýbrž v celém světě. moku a pověsil na tyč, vesnicí ke kostelu. Li
Musíme si však přiznat, že jsme přitom zapo- dé se sbíhali a zvědavě přihlíželi průvodu zpí
iměli na jiná význaimá výročí. Před sto lety vajících dětí. Večer zašel za lidmi do hospo
dy, vedl s nimi pohovory a pozval je na příští
zemřel PAVEL KŘÍŽKOXSKÝ, zakladatel českého
den do kostela, kde nejen kázal nebo se modlil,
sborového zpěvu, skladatel melodie jedné z
nýbrž i diskutoval z kazatelny. Na vesnici zů
nej krásnějších mešních písní, EJHLE, OLTÁŘ
HOSPODINŮV ZÁŘÍ, a reformátor české církevní stal někdy i měsíc. Těm, kteří uměli číst, vě
hudby. Před sto lety se narodil německý nys- noval knihy, katechismy, vytištěné písně atd.
litel italského původu, ROMANO QUARDINI,jehož Z nich pak obdarovaní předčítali po jeho odcho
dílo ovlivnilo i český náboženský a kulturní du svým sousedům při večerních besedách.
život. Před osmdesáti lety zemřel nejvýznam K tomuto typu misionářů patřil i Adam Kravařnější historik 19.st.vedle Palackého, Václav ský, který byl krátkou dobu Chanovského pomoc
Vládivoj TOMEK. Bylo by velmi užitečné pročíst níkem na jeho misijních cestách a největší čes
znovu jeho hlavní díla, jeho menší spisy, ko ký barokní básník BEDŘICH BRIDEI/1619-168O/,
který zemřel při ošetřování nemocných nakaže
respondenci a pane ti, abychom zkorigovali sami poučeni dějinami posledních desetiletí - ných morem.
svůj pohled na české dějiny zatížený ideolo KDE P. KRAVAŘSKÝ P 8s O B I L
giemi. Před čtyřmi sty léty se narodil jeden
Při četbě životopisu Adama Kravarského je vhod
z nejvýznaimějších misionářů barokní doby,
ADAM KRAVAŘSKÝze šlevic. 0 jeho ži né si sestavit geografický přehled míst a úze
mí, kde žil a působil, případně která jen krát
votě bychom chtěli říci několik slov.
ce navštívil. Tak např.kázal v r.1619 před vel
MLÁDÍ A RODINA
kým shromážděním lidu v Tmavě na Slovensku.
Pod tlakem vojensko-politické situace odešel
Adam Kravařský se narodil r.1585 v Bavorově
v Horním Slezsku. Bavorov je rrelé město v kra do Bavor a odtud do Korutan, čteme o něm, že
ji, který patří od r.1945 Polsku. Leží severně byl v hlavním městě Lužice Budyšíně. Byl rov
od Cpavy blízko české hranice. Adam pocházel něž na Moravě. Nejvíce ovšem působil v Čechách
ze zchudlé šlechtické rodiny. Rytíři ze šle proto byl nazván "opravdovým apoštolem země
vic dostali přídomek Kravařští podle vesnice české". K tomu je vhodné dodat, že byl rovněž
velkým apoštolem hlavního města královstvíKravaře na Hlučínsku, kterou spolu s Kouty
koupil jejich předek Mikuláš od Petra z Kravař. Prahy.
Dcera Bartoloměje šlevice Bohunka se provdala Všinněme si v krátkém přehledu jeho činnosti
napřed na českém venkově a pak v Praze. V dva
za Jana Skrbenského z Hřiště a stala se tak
pramátí známého kardinála Lva Skrbenského,kte cátých letech působil Kravařský jako misionář
ve východních Čechách, v rakovnickém kraji, na
rý byl v našem století pražským a později
Křivoklátě, v Čechách jižních a v okolí Karl
olomouckým arcibiskupem.
Adam Kravařský studoval na jezuitských gyímá- štejna. Později - od r.1634 - působil v Hrad
ci Králové a východních Čechách. V Hradci zaří
ziích v Olomouci a v Chomutově. V r.1607
vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v dil už v prvním roce řádový dům s latinskými
školami. Když v r.1639 přitáhli k Hradci Švé
Brně. Po krátkém pobytu v Lublani složil ře
holní sliby v Jindřichově Hradci. Čtyři léta dové, odešel se svými řeholními bratry na Mo
učil na nižších školách u sv.Klimenta v Praze. ravu. Po vypuzení švédů v r.1640 se vrátil do
Iradce. Pomocí dobrodinců cpravil pobořené bu
Teprve v 29 letech začal studovat filosofii.
Její studiím skončil v Olomouci. Teologii stu dovy, takže zde mohla být v r.1644 zřízena ko
doval ve štýrském Hradci a v Olomouci. Na kně- lej. Za svého pobytu v tomto městě kázal jako

misionář v řadě měst a vesnic širokého okolí, ho živá. Jeden jeho spolubratr o něm napsal : 8
jak o tom vydává svědectví Bohuslav Balbín. "Často putoval jsem městy, městečky a vesnicemi
mezi Prahou, Klatovy a Breznici, též mezi Prahou
POSLEDNÍ OBDOBÍ JEHO ŽIVOTA
Hradcem a Kostelcem, a opét ke Krumlovu; skoro
Jeho pobyt a působení v Praze v posledním ob povždy tázali se mne lidé po důstojném Otci Kradobí jeho života bylo přerušeno po dva roky vařském, rádi vzpomínajíce na neho..."
/1650-52/opět misionářskou činností na ven- Připomeňme si, že život a činnost Adama Kravař
kově-na Chrudimsku a ve vých. Cechách.
ského spadá do jedné z nejpohnutějších period
V Praze bydlel a působil Adam Kravařský řadu evropských a českých dějin. Když začala třiceti
let. 1621-24 bydlel v koleji u sv.Klimenta, letá válka, bylo mu 33 let. Prožil celou tuto
kde pečoval o seminář sv.Václava, v něirž na evropskou válku a zemřel 12 let po ní. Jeho tě
cházeli zaopatření chudí žáci. V r.1628 se
lesná konstituce mu napomohla překonat všechny
stal správcem misie Tovaryšstva při kostele útrapy - byl totiž velké postavy, ramenatý,
Božího Těla na Novém Městě, kde působil až
jiskrných očí a vážného vzezření. Nejvíc útrap
do r.1634 s výjimkou krátkého období saské
způsobovaly obyvatelům Střední Evropy vojenské
okupace Prahy. Za jeho vedení byl dům při
tábory obou válčících stran. Jejich manýry se od
kostele přeměněn v řádnou kolej a zřízeny
sebe podstatně nelišily. Zakusil je na svém tě
zde latinské školy. Od r.1647 až do své
le i Adam Kravařský. Na Karlově mostě byl v r.
smrti žil Kravařský v řádovém domě sv.Miku 1631 zbičován důstojníkem saských jezdců. V r.
láše na Malé Straně. Od r.1647 až do smrti
1648 ho stloukli do krve v kostele sv.Mikuláše
byl rovněž duchovním správcem benediktinek
na Malé Straně. Dvakrát unikl o vlásek smrti,
kláštera sv.Jiří na Hradčanech.
když bylo po něm střeleno. Jednou to bylo v ŽamAdam Kravařský zemřel 20.srpna 1660 v řádo pachu. Loupeživí císařští vojáci ho přepadli,
vém domě u kostela sv.Mikuláše. Jeho pohřbu když před nimi zavíral vrata a střelili ho do
se zúčastnilo velké množství prostého lidu a prsou. Kulka však bez velkého zranění uvízla v
měštanů a nejpřednější mužové a ženy české šatech. Jindy po něm střelil v lese loupežník.
ho království.
V posledních letech už chodil o holi a pro sla
TAJEMSTVÍ JEHO ÚSPĚŠNÉHO PŮSOBENÍ
bost a únavu musel často přerušovat oestu a od
počívat.
Kravařský byl především znám jako kazatel.
Adama Kravařského poznal i BOHUSLAV BALBÍN ve
Čteme o něm, že kázal prostě, jadrně, srdeč svých dětských letech. Ve svém díle BOHEMIA
ně a ohnivě. Hojně citoval bibli a úryvky z SANCTA se zmiňuje nejen o kanonizovaných český±
církevních Otců, řtejenže chodili lidé za nim světcích, nýbrž i o těch krajanech z Čech, Mora
nýbrž on sám chodil za nimi. Když byl v r.
vy, Slezska a Lužice, kteří zemřeli v pověsti
1628 ustanoven správcem misie při kostele
svatosti, ale kanonizováni nebyli. Přiřazuje k
Božího Těla na Novém Městě pražském, navště nim i Adama Kravařského.
voval měšťany a zval je k náboženským poho
vorům. Vyvracel jejich námitky a vykládal
POZOR. - Milí čtenáři, máte-li doma
jim křesťanské učení. Kravařský byl známým
známky, nálepky, obrázky, pohlednice, použi
a vyhledávaným zpovědníkem. Když bydlel v
té vánoční lístky, staré knihy, ružence, meřádovém doně u sv.Mikuláše na Malé Straně,
dajlky, křížky - i když je to poškozené zdůrazňují jeho životopisci, že za jakéhoko
zde je adresa(jak se toho zbavit)a ještě mít
liv počasí vysedával často dlouhé hodiny ve
dobrý skutek:
zpovědnici.
Soeur Marie-Agnes Emmanuelle VERSCHOORE,
Tajemství jeho úspěšného působení mělo svůj
25, Termaar, NL-6343-CL KLIMMEN.-HOLAND
základ v jeho vnitřním životě, v jeho mod
Tato francouzský mluvící Belgičanka pečuje o
litbě, v jeho lásce k meditaci a adoraci,jíž
postižené a osamělé, a aby jim vrátila ra
se věnoval několikrát denně. A především
dost ze života, sbírá tyto věci, postižení
sloužíval s velkou soustředěností mši sv.
to dají do pořádku pro ještě ubožejší z mi
Přemýšlím-li o vnitřním životě Kravařského,
sijních zemí a 3.světa-zřejmě se i opravené
Chanovského, Bridela a o řadě jiných misio
věci prodají a peníze pošlou hladovým.
nářů, docházím k závěru, že jsme později ne
měli tak usilovných hledačů Boha, jakými by
Město, které bylo v Kolumbii zničeno výbuchem
li oni. Wdává o tom svědectví mj.Bridelova
sopky, bylo"proslulé"po celé zemi velkou prosti
báseň 03 BCH? ČLOVĚK? Sotva najdeme v české
tuci. Brzo po válce tam obyvatelé vyvlekli z
poezii verše, které by s větší hloubkou a
kostela kněze a ubili ho. Pred smrti proroko
originálnějšími metaforami uváděly čtenáře
val, že Bůh posle na městečko trest.
do tajemství Boha živého.
V pel.prosince bylo vysvěceno na jáhny 33
PAMÁTKA A WZNAM P.KRAVAŘ5KĚH0
bohoslovců slovenských diecézí. Ve Vídni
Památka na Kravarského zůstala v lidu dlou
přijal kněžské svěcení řecko-katol.jáhen.

S URSEM VON BALTHASAREM let. V jejich způsobu vyučování často pozorujeme

il berálního ducha, který rád protestuje. A dřívěj
Rozhovor redaktora katolického italského de ší velcí teologové už většinou nejsou naživu. Je
níku L 'Avvenire se švýc. teologem Hans Ursem tu však i nová generace, která se teprve vytváří,
von Balthasarem/dokončené/.
čili mladí lidé, kteří se bouří proti určitému
□
konformismu a chtějí takovou teologii, která by
Zvláštní mariánská úcta Jana Pavla II.má te
byla otevřená Písmu sv.i velké katolické tradici.
dy podle vás i vyhrazeny teologický význam?
I mezi teology, kteří už přednášejí, jsou schopné
Ano, jistě. Papež dobře ví, že skrytým tě
a nadané osoby, které přemýšlejí o víře novým
žištěm Církve není on sám, nýbrž Maria. A
způsobem. Kus dobré práce v tomto směru vykonal i
náhoda, že za heslo svého pontifi
kátu si zvolil:TOTUS TUUS-CELÝ TvSj-tj .Ma Ratzinger. Nechrne však pracovat a působit i Du
cha sv. Jsou tu výhonky, které už ženou do kvetu
riin. Není ovšem třeba vyhlašovat nová ma
a jiné, které teprve vyrůstají. Určitě nejsou pro
riánská dogmata/články víry/spíše bychom mě
ti správně vykládanému koncilnímu učení, protože
li znovu objevit bohatství, obsažené v těch,
sami z koncilu vznikly.
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která již máme a která jsou rovněž velmi dů
ležitá pro opravdovou vyváženou víru.
Prefekt kongregace pro nauku víry, kord. Ratzinger
Řeholní sestry casto procházejí krizí. Ale uvádí mezi těmito znameními naděje i nová církev
ani mezi kněžírrri nebylo a není vše v pořád ní hnutí.
A má pravdu. Taková hnutí poskytují mj .Církvi mož
ku. Jaké jsou hlavní příčiny těchto zjevu?
nost nové, živé teologie. Některá však, po počá
Často je krajně těžké pracovat ve farnos
tech, kde už nejsou skuteční křesfané a kde tečním nadšeném rozmachu pak podléhají pokušení
farář už nic neplatí. Dříve byl středěn vše uzavřít se sama do sebe. Jiným hrozí nebezpečí,
že se z nich stanou sekty nepřístupné pro širší
ho, ale ted musí sám za každým
kruhy. Ale právě teá je třeba víc než
běhat a o všechno prosit. Majíkdy jindy strhnout bašty, to znamená
li kněží takové situaci čelit a
zaměřit se na misionářské poslání pro
vydržet ji, měli by být jinak vy
celý svět.
chováváni .

Není to snad jakési pudové uzavírání
Co tím chcete říci?
se proto, že se snaží uchovat si svou
Je nutno se vrátit k tradičnímu,
katolickou totožnost, nebot cítí, že
řekl bych tridentskému vzoru se
práve ta je dnes ohrožena?
mináře, ovšem s rozvahou a s
Sám se teá pokouším o zřízení sekulár
ohledem na současnou dobu. Sou
ního
institutu, kterému bych chtěl
hlasil bych s tím, aby se větši
vtisknout velmi katolického ducha a
ně mladých seminaristu nedovolo
vyhraněnou církevní totožnost. Ale na
valo studovat na universitách,
této základně bych ho rád měl co mož
jako se dnes všeobecně děje. Mě
ná
nejotevřenější, přístupný všem.Dům
li by studovat v opravdových se
se musí hlídat a udržovat v pořádku,
minářích, tj.seriozních a klerikálních, kteté by je měly vychovávat tak, aby z nich byl ale dveře mají zůstat dokořán otevřeny každému,
"klérus", čili připravovat je na to, že je kdo by chtěl vstoupit.
jich služba bude stále těžší. University to Formoval jste se a pracoval mnoho desetiletí v
nemohou dělat, protože jsou něčím vnějším. předkoncilní Církvi. A pak jste prožil-stále ja
Biskup by měl mít možnost, aby si vpravil
ko teolog-téchto 20 let po koncilu. Jaké rozdíly
semináře podle směrnic z Řina a jmenoval
vidíte mezi těmito dvěma údobími?
profesory ty osoby, ke kterým má hlubokou Mají pravdu můj přítel a učitel De Lubac a také
důvěru. Ale i kdyby to chtěl tak udělat,čas -Ratzinger, když nechtějí mluvit o Církvi před-a
to mu v tom brání všechny ty struktury,kte pokoncilní, ale pouze o jediné Církvi. Vidím, že
ré se ted kolem něho vytvořily.
přednosti a chyby byly a jsou před koncilem i po
Ve vašem přehledu pokoncilového období jsou něm. Pro ime vždy mělo a má největší význam žít
svetlé i stinné stránky. A zdá se^ ze tomu ve středu Církve, protože ten se nemění a nezmě
ní. O Církvi není třeba příliš hloubat; hlavní
tak opravdu je.
Po každém koncilu býval zmatek. Je dobré po je žít v církevním duchu. A přitom mít stále na
ložit na váhu i ty věci, které se teprve ro vědomí, že Církev vždy byla a bude jen'jnalé stá
do."
dí a které jsou jako poupata, ještě malá,
ale již plná života, protože jejich semena Vidím na vašem stole fotografii sv.Otce. To mi
potvrzuje známou věc:vaše přátelství a hlubokou
zaséval II.Vat.koncil. Cnes přichází na
teologické katedry generace, lidí, kterým v úctu k Janu Pavlu II. A víme také, že stejné je
bouřlivých letech 1968 a po něm bylo 18-20 tomu i z jeho, papežovy strany.
Ano, mám ho velmi rád. Ale není to v jádře ta

nejdůležitější věc. Pro celou Církev je spíše důležité, že nakonec ho mnoho církví odmítlo.
tento papež žije z modlitby. Když se vrací ze svých oprav Nynější situace na ekumenickém po
li nás proto nijak neopravňuje k
du velmi namáhavých cest, celý jeho průvod-od prelátů po
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novináře-se sotva drží na nohou. Ale on celý září radostí. iluzím.
Podle překladu české sexee Vati
A proč? Protože ho stále posiluje modlitba. Když přijel k
nám, do Švýcarska, v Einsiedeln na něj jeden člověk pokři kánského rozhlasu. Poslouchejte
koval a urážel ho. Ale on mlčel a pak nenápadně zmizel. Za tento rozhlas-d slovenský-oba jsou
velmi kvalitné!
chvíli ho našli v kapli, jak klečí před svatostánkem. Po
návratu jsem se s ním potem viděl znovu v Římě. Byl svěžejší a odpočatější než kdy jindy. Zeptal jsem se ho:"Svatos- CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ti, jak to děláte, že nejste nikdy unaven?" Odpověděl mi s
Čilští biskupové měli v prosinci
úsměvem: "Cfesta k vám do Švýcarska byla pro mne jen jakýsi
1985 plenární schůzi, kde diskuto
tréning, abych se připravil na návštěvu v Holandsku." Ta
vali
o situaci v zemi. V místnos
jemstvím jeho síly je modlitba, do které je stále ponořen.
tech bylo odposlouchávací zařízení.
Myslím, že z věcí, které sv.Otci pří jeho misijních ces
Gen.Pinochet - který zachránil ze
tách mimo Evropu nejvíc působí starosti, je hlavné pokles mi před ateistickým komunismem misionářského nadšení vůči nekřestanům.
požádal arcibiskupa ze Santiaga,
Ano. A za tento úpadek zodpovídá i určitý, velmi rozředěný kard.Laraina, aby na vánoce slou
a snad také špatně strávený výklad teologie Karla Rahnera, žil mši sv.v presidentském paláci.
hl.jeho teorie o tzv."anonymním křesťanství". Rahner možná Ten odmítnul. Maně nás napadne, ne
některým teologům poskytl příležitost, aby vyjádřili to,oo zneužívaj í-li komunisté Církve k
dosud v sobě skrývali; podle nich v každém člověku, ať už tomu, aby se dostali k moci jako
je jeho víra jakákoliv-nebo také jeho nevěra-je už Boží mi ■to udělali v Nicaragui? Kde pomocí
lost. Úkol křesťana by pak měl spočívat jen v tom, aby ho "užitečných idiotů"nastolili proti
posiloval v jeho přesvědčeních. Dále to byla také až vý
náboženskou diktaturu.
lučná, v každém případě však přílišná a přehnaná péče o
V prosinci 1985 vykonali vietnam
sociální a hospodářské povznesení člověka. Ve skutečnosti ští biskupové u sv.Otce návštěvu
je však evangelium tím prvním bohatstvím a statkem, který "ad limina". Z 39 biskupů jen 3
máme dát chudým. Není přece možné odkládat hlásání na kří dostali povolení cestovat do Říma.
ži zemřelého a zmrtvýchvstalého Krista až na dobu, kdy bu Apoštolský úřad pro svátost pokání
dou vyřešeny hospodářské otázky!
rozšířil dekretem z 14.12.85 pro
Jako Švýcar venujete stále velkou pozornost otázkám vztahů věřící možnost, získat odpustky i
mezi různými kře st. vy znáními. Co soudíte o současné ekume u těch posvátných obřadů/prakticky
hl.mše sv./které se vysílají roz
nické situaci?
Dialog se bohužel ukázal jen přeludem a vidinou. Nedá se hlasem a televizí. Dekret říká, že
z řady zemí přišly žádosti, aby ve
vést dialog s církvemi, které nemají své viditelné stře
řejné
sdělovací prostředky, rozši
disko jednoty, jako je v katolické Církvi papežství. Pro
testantské církve jsou velmi rozdělené, a to jak zevně na řující poselství spásy, mohly slou
rozličná menší vyznání, tak i vnitřně, takže se snad může žit k i šíření duchovního dobra.
me shodnout s jednou osobou, s jedním teologem, ale pak se Jde o plnomocné odpustky/odpuštění
TREStQ za hříchy/spojené s papež
vše zastaví, protože se najdou určitě jiní, kteří řeknou,
že mají na určité otázky odlišné názory. Mám zde vlastní ským požehnáním pro věřící, kteří
zkušenosti s Karlem Barthem. Po imoha setkáních a dlouhé nemohou být fysicky přítomni. Jinak
práci se nám zdálo, že jsme už dospěli k možnému základu je ovšem podmínka sv.zpovéä, sv.
pro dohodu. Ale jakmile jsme to zveřejnili, hned povstal přijímání a modlitba za sv.Otce.
jiný profesor teologie v Curychu a po něm další, všichni Je tedy možné získat odpustky za
protestanti. Spojovalo je jedině, že nesouhlasili s tím,co těchto podmínek při pohledu na
televizní nebo rozhlasové vysílání,
říkal a tvrdil Barth. A to platí i pro celý svět, který
vznikl po reformaci. Nikdo např.nikdy nedokáže vytvořit z kdy uděluje papež požehnání.
Nár.komise pro lidská práva v Nica
anglikánů jednu církev, protože už při svém vzniku
ragui sdělila 10.12.,ze brzo budou
se rozdělila na různé proudy.
opět povolena místa kaplanů ve věz
Taková situace ovsem působí rozčarování. To ale neplatí, nicích. Arcib.kurie nebyla o tom
aspoň bychom si to přáli, pro pravoslavné východní církve. hned uvědomena. Prý se uz připravu
Podle rme,bohužel,i pro ně. Athenagoras se sice s papežem jí knězi a sestry/?/pro tento apoš
Pavlem VI.rád objímal. Ale vždycky se najde jiný metropoli tolát, zrušený vládou před vyhláše
ta, archimandrite nebo biskup, který s tím nebude souhlasit. ním stanného práva.
I v ekumenickém dialogu je tedy potřebný realismus. Jaká je 21.11.požehnal sv.Otec nové sídlo
skutečná situace vyplynulo nedávno z tzv.Limského dokumen ústavu pro chrámovou hudbu ve via
tu o křtu, eucharistii a manželství. Stál nnoho práce, a Ibrre Rosse blízko Vatikánu.

OBJEVOVÁNÍ BOHA
Bůh, kterému Izrael slouží od
dávných dob, je jediným Bohem.
Není možno pochybovat o přísně
monoteistické povaze tohoto
patriarchálního náboženství.
Zde se dotýkáme největší záha
dy těchto dějin. Lid, který se
zrodil z Abraháma, objevuje
se v toku dějin, v přesně urče
né době, aby naučil lidi, či
spise aby je znovu naučil
uctívat jediného Boha. Z toho
plyne celý jeho další vývoj.

celá netafysika, z které žila západní
civilizace. Renan pronesl správná slo
va: Od pradávné doby nosí, semitsky
pastýř na cele peceí absolutního Boha
•
V tomto monoteismu se objevují dvě
otázky. Předkládají nám první knihy
Písma opravdu náboženské představy pa
triarchů? Není to snad obraz, promít
nutý do minulosti pozdějšími redakto
ry knihy? Mezi náboženskými formami
patriarchální doby a formami pozděj
ších dob se však vyskytuje řada roz
dílů. Jestli spisovatele' opravovali
představy minulosti, proč nezařadili
do dějin počátků všechno podstatné z
víry a zvyků svých dob?
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Patriarchové dávali nejvyššímu
božstvu různé názvy, z kterých
ani jediný není vlastně jménem v tom smyslu
jako je jméno Athéna či Osiris. Pojmenovat Druhá otázka otvírá širší obzory. Odkud tento monoteismus? Renan tvrdí, že to byl spontánní vý
by totiž znamenalo omezovat. Bůh je El plod
Hebrejců či dokonce Semitů, vyplývající pří
velmi stará slabika semitských jazyků, blíz
ká babylonskému lilu a arabskému Allah. Co mo z jejich kočovného života: "Poušt je monoteis
vlastně znamená? Zřejmě "první" nebo prav tická; protože je vznešená ve své jednotvárnosti,
děpodobněji "síla", tedy to, z čeho se vše odhalila člověku představu o nekonečnu. " Je to
uplatnění teorie vlivu prostředí na náboženském
zrodilo a z čeho vše žije, vánek, který
sku
oživuje stvořený svět. Je to vysoce metafy- poli, teorie, na které si zakládal Taine.
sické chápání, velmi vzdálené od modlářství. tečnosti studium náboženských zvyků u kočovných
Často používaný výraz Elohim je gramaticky Semitů, např .Arabů před Mohamedem, nepotvrzuje
nnožné číslo. Používá se ho však běžně jako tento názor, naopak, ukazuje bujný rozkvět imohobožství. Cnes už nikdo nepokládá za správné toto
jednotného čísla a tehdy vyjadřuje rmohonaivní uplatňování historického materialismu na
strannost síly.
zrod metafysiky.
o
•
V patriarchální tradici není ani stopy po
Vznikl
tedy
monoteismus,
který
pak ovládne tolik
rmchobožství, ale jsou v ní náznaky, které
oárodů,
jen
z
Abrahámovy
vůle,
ze zjevení, které
dokazují vysloveně monoteistickou vůli.
rěl? Nebo snad našel patriarcha pod nánosem obřaKdyž např.Laban přísahá "na Boha z hory",
tedy na mezopotámské božstvo, Jakub odpoví 3ů a postupných tradicí původní tradici, pocháze
dá vzýváním Jediného. A všechny pokusy něk jící od počátků lidstva? Vzniklo o tom rmoho teo
terých kritiků, aby z této jednoty vypitva rií, spíš krásných snů než důkazů. Jeden se dovo
li jakýsi Pantheon, vypadají uboze. Patri lává sklonu lidského ducha, který i u divochů vy
archové dávali často božstvu přívlastky ja tváří pojem velké, spravedlivé a dobré bytosti.
ko El-Olam, "věčný Bůh", El-roi "Bůh vidění',' Jiní se odvolávají na zvláštní shody. Když např.
El-šaddai,"Bůh, který koná", nebo označení, Aischylos mluvi o Zeovi:"Je vzduchem, nebem, zemí,
které připomínalo nějakou historickou udá vesmírem a tím, co je za vesmírem, "nevztahuje se
lost El-bethel, "Bůh z Bethelu", Bůh Jaku to snad na jediného Boha? Renouf, překladatel
egyptské Knihy mrtvých ujišťoval,že "už před víc
bova snu, nebo přívlastky jako "Izákův
jak
pěti tisíci roky se v údolí Nilu začínal ná
strach" nebo"Izraelská skála". A není v
tom o nic víc polyteismu jako v katolickém 1 boženský hymnus uznáním božské jednoty, "jistý ame
rický asyriolog tvrdí, že u Sumerů a Semitů"mono
zvyku označovat Pannu Marii jmény svatyň,
jejich zjevení nebo jejích přívlastků; nik teismus existoval ještě před polyteismem a před
do nikdy nevěřil, že Panna Maria z Chartres, vírou v dobré a zlé duchy."•
z La Saletty nebo "královna nebe "by byly
Velkolepý obraz lidstva, které poznalo Boha na
tři rozdílné osoby.
úsvitě doby, pak se od něho pádem vzdálilo a
•
Obdivuji se tomu, že tito kočovníci,jejichž později ho pomalu s velkým úsilím znovu objevilo,
odpovídá náčrtu, který podává Genesis o lidských
zvyky jsou nám už tak vzdálené, od nichž
nás dělí čtyři tisíciletí, měli o Bohu tak začátcích. Podle tohoto názoru Abraham a jeho
vysokou a jasnou představu. "Všemohoucí, ten, lid znovu našli víru, kterou jiné národy ztrati
jehož nemůžeme dosti hnout", říká kniha Job. ly. To mu nic neubírá na zásluze ani na původnos
A to je už představa kočovníků. El, Elohim, ti jeho poslání. Právě naopak, otvírá nám to no
v těchto výrazech je celé tajemství Boží, vé obzory, o kterých náš duch ani nesnil. Nepo
tvrzují snad tyto teorie starobylé tradice, ucho
DANIEL ROP S: BIBLIA A JEJ ĽUD.
vané Izraelity o stvoření prvních lidí?

lidském životě drtilo svou tíhou mé malé, dět
ské srdce, které je nemehlo zpracovat nebo na ně
Ruská židovka Raissa popisuje ve vzpomínkách odpovídat. Bylo zde, tížilo ně to a odbarvovalo
nůj dětský život.
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své vžívání se do prostředí Paříže, kam se
rodiče koncem min.století z Ruska vystehova Brzo se začala rýsovat jiná příčina mravního ne
klidu. Když ml šlo na čtrnáctý rok, začala jsem
li, aby dcerkám umožnili studia. Raissa se
si dávat otázky o Bohu. Ted, kdy jsem už věděsetkává s francouzskými klasiky.
Co se dělo s Racinovýrni hrdiny, tragedie sa la/nebo to aspoň temně tušila/, jak nohou být li
dé nešťastní nebo zlí, byla jsem zvědavá, je-li
ma, to na mne neudělalo takový dojem, jako
dokonalý jazyk, bezvadný rytmus, nekolísají- skutečně Bůh.
cí proud jejich jazyka. Byla to pro mne pod Vzpomínám si jasně, že jsem uvažovala takto:je
manivá hudba, tak dojemná, jako probouzející li Bůh, je také nekonečně dobrý a mocný. Ale je
li dobrý, jak maže dopustit utrpení? A je-li
se svět, jako zrození duše. V ní rostl můj
vlastní duch, prohluboval se, opouštěl zvol všemohoucí, jak může strpět zlobu? Proto není
ani všemohoucí, ani nekonečně dobrý. Není vůbec!
na dětství a začal vystupovat po schodišti
Tento závěr, který ně později vedl k zoufalství,
citů. Vedena jemnou rukou Racinova verše
vcházela jsem do jakéhosi šerosvitu, přeludu, zůstal zatím spíše v říši možných než jistých
domněnek. Byla to bolestná nyšlenka, kterou
v němě se zvolna rozvíjel lidský vesmír v
nádherné úplnosti, v nekonečných otázkách a jsem ve skutečnosti nepřipustila...
Podvědomě jsem vyčkávala a chránila se zoufalst
v nespočetných odpovědích.
ví. Čekala jsem: vložila jsem naději na rozluš
V té době-bylo mi asi třináct-mi věnoval
otec královský dar. Koupil mi celé dílo Vik tění do vědy, do téže vědy, která vypadala tak
tora Huga, deset nebo dvanáct velkých, červe slibně, do vědců, kteří se brzo měli stát mými
učiteli. A pokračovala jsem ráno i večer v taj
ně vázaných svazků. Jaký nesmírný poklad a
jaký objev samé postaty básnictví byly jeho ných modlitbách k Bohu, který sice vymizel z mé
ho rozumu, ale mé srdce Ho opustit nechtělo.
básně, které jiskřily jako slunce září ve
To byl začátek velkého dramatu a toto drama jsem
svých nesčetných odrazech. Kolik skvělých
nových slov a jaká různost básnických tvarů! prožívala sama. Rodiče mi pomoci nemohli. Svého
náboženství se skoro úplně vzdali a vliv mých
Viktor Hugo byl pro mne olympským bohem.
Zdál se mi tak málo složen z těla a krve, že prarodičů dávno vybledl. Přesto však si rodiče
později, když přibyl do kroužku našich přátel víru v Boha udrželi a nevěřili, že by tuto víru
nchly ztratit jejich děti - a v této klidné jis
jeho vnuk, malíř Jan Viktor Hugo a stal se
jedním z nás, zdálo se mi to tak podivné,ja totě žili dál.
ko kdybychom měli náhle mezi sebou některou Ani ve škole jsem do styku s vyučováním nábožen
ství nepřišla. Všechna děvčátka šla k prvnímu sv
pohádkovou bytost, Sněhurku nebo Šípkovou
Růženku. Racine na mne udělal hlubší dojem, přijímání. V určený den přišly celé v bílém, váž
ale Viktor Hugo mě víc ohromil. V jeho spo né, a rozdávaly svým spolužačkám svaté obrázky.
lečnosti - při četbě prvního románu Bidníci- Učitelky i ostatní žákyně je radostně zdravily,
jsem krok za krokem poznávala lidstvo. Četba objímaly je a blahopřály jim. Já v tom však vi
této knihy ve mně vzbudila vášnivé vzrušení; děla jen obřad a zvyk - neměla jsem potuchy o
svátosti a nikomu ani nenapadlo mě poučit; snad
připoutala mě k bytostem, které básník vy
si nysleli, že jako všechny děti mého věku, tyto
tvořil.
Setkání s básnictvím a díly fantasie způsobi věci dobře znám.
lo, že jsem začala považovat náš denní život O svaté obrázky jsem zájem neměla, jejich význam
za příliš "všední "-abych užila výrazu Lafor- neznala a o křesťanství jsem dál nic nevěděla.
A přece jsem četla Polyeucta a znovu a znovu od
queova. Začala jsem se nudit, a
říkávala proslulé"stanzy" a milovala jsem ho víq
to byl pro mne nový zážitek.
než jiná Oomeillova díla. Jak to, že jsem
Hned po probuzení jsem se cí
nezachytila sebe menší osvícení? Asi zůsta
tila nešťastná a vzdychala
lo všechno v říši pohádek, jejichž tajem
jsem při myšlence, že se mu
ství znají spisovatele, a proto jsem v
sím věnovat běžným povinnos
nich neviděla žádnou souvislost s pravtem ve škole - jako včera.
dou a životem.
Pocit nešťastnosti byl živý
a hluboký a trval několik
RAISSA MARITAINOVÁ: VELKÁ PŘÁTELSTVÍ
let. Snad pocházel z vel
kých zásob nových poznat
MÁTE BRÝLE
ků, vtěsnaných do mne v
které už nepoužíváte? Ale jinak jsou
poměrně krátkém časovém ob
ještě dobré? Můžete je poslat kapucínům:
dobí. Bohatství poznatků o
R.P.Francois MEYER, ODUVENT LES CAPUCINS,
F - 68560 HIRSINGLE - France. Je to pro
špatně vidoucí z rozvojových zemí.

NEKLID SRDCE

MÁM AIDS ?

je příliš moho, nevzpomenu si na všechny - a to
ně znepokojuje. V noci se vynořují otázky: Snad
Hrozná nemo c "AI DS'přiměla víc lidí k mrav
ní čistotě než všechna kázání sveta. V NSF jsem se nakazil, nakazím rodiče a ti budou mu
ji má na 340.000 lidí, z toho asi 60.000 set zemřít, protože syn se dal na cestu hříchu.
mladistvých. Není na ni lék a zatím celá Myšlenka, že bych mohl zavinit smrt druhých, ve
mě vzbuzuje sebevražedné rtyšlenky. Oo dělat?
léta nebude. Nemoc se projeví někdy i za
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dva roky-proto je nebezpečí nesmírné. Pře Vrhnout se s autem do řeky?
náší se nejen krví, ale i slinami a jinými Už se ani neodvažuji Boha o něco prosit, žadoním
výměšky, např.potem. Většinou ji mají homo _jen o jedno. Af potrestá me, ale ne moje nejmi
sexuálové nebo ti, kdo střídají sexuální lejší. Čím víc se blíží ráno, tím jasněji pro
partnery-po česku smilníci. Může se naka mýšlím svou situaci. Rád bych měl jistotu, dal
zit i ten, kdo se po nemocném napil, podal si vyzkoušet krev.
mu ruku ap. Rada ošetřovatelek při péči o Druhý den telefonuji pod jiným jménem na univer
takto nemocné sama onemocněla. Učenci ho sitní kliniku, kde je poradna pro nemocné AIĽS.
rečně pracují, aby našli serum, které by Všude mi odpovídají: "Na celé týdny dopředu jsme
viry této nemoci zničilo.
obsazeni!"
Jak se jí bojí ten, kdo má podezření,
Tu jsem se jako zázrakem dozvěděl,
že je postižený? Zde anonymní
že v blízkosti našeho města právě
zpráva evangelíka - kazatele otevřeli novou poradnu. Hned tam
s vrozeným sklonem k homose
volám. Jeden termín mají volný.
xualitě.
/ A vydávám se na cestu pokání.

» Snažím se modlit: "Hospodin je
AIDS! Není snad kiosk, kde
nůj pastýř." Ale je ještě můj
bych aspoň na jednom časopisu
i
pastýř?
Sám jsem ho hříchem opus
neviděl tato čtyři písmena. Sám
til!
Kdyby
tak lékař věděl, že
časopisy nečtu, ale tečí je ku
pracuji
v
evangelické
církvi!
puji s nejasným pocitem, že se
Oo jsem to Kristu vyvedl? prochá
toto téma týká i ime. Avšak
zí mi hlavou.
teprve po několika hodinách
se odvážím číst.
JSByl jsem na vyšetření. Výsledky mi dá lékař až
Hltám text. Po zádech mi stéká ,
"za týden. Prosím, aby to udělal co nejrychleji.
ledový pot. Jsem snad tím posti
Milý muž v bílém ani netuší strach a obavy člově
žen? Je tu velká pravděpodobnost.
ka, který se před zkouškou div nezhroutil.
Jsem křesían - ale od ranného mládí cítím, Snaží se. Druhý den ve 12,30 mám zavolat.Počítám
že mě víc přitahují muži než ženy. A jako hodiny. Nikdy bych něco takového nepovažoval za
křestan vím, že homosexuálita-aspoň aktiv možné. Vidím před sebou celý svůj život. Jak by
ní-je hřích.
lo leccos nesmyslné, jak špatně jsem využíval
Hodiny vzývám na kolenou svého Pána, aby času! Když si uvědomím, že mánb^ed sebou snad
mě udělal normálním, aby mě aspoň zbavil jen pár měsíců života, umiňuji si, že budu žít
silné sexuality! Po dlouholetém zápase cí soustředěněji a věnovat se docela jinak Kristu.
tím zlepšení, ale ne vyléčení. Tu a tam
Ale oo bude, až se někdo doví, že mám AIĽS? Snad
zase podlehnu. Ach, kdybych se tak mohl
jako první v naší církevní obci? Vrací se strach
vyzpovídat! Ale my zpoved nemáme!
z objevení hříchu. Již podezření, že jsem homose
Musím snad celý život žít ve hříchu? Tolik xuál je snad to nej horší, oo by se mi mohlo při
bych si přál, abych byl zdráv.
hodit, i když trpí homosexualitou víc křesEanů,
Hltám knihy o uzdravených homosexuálech, než se tuší. Proč člověk nemůže být "anonymním ho
nevzdávám se. Věřím, že mě Pán neopustí. mosexuálem" jako jsou "anonymi alkoholici"? Ne
Vždyí mě povolal za kazatele svého evange znám homosexuála, který by byl opravdu spokojen.
lia.
■
AIDS! Strachem se mi chvěje celé tělo, pot Jedna hodina se plouží za druhou. Než se rozbřesk
mi vyštipuje z pórů. Vidím před očima svou ne, hledám útěchu v Božích proroctvích. A našel
jsem řešení na tento den: "Děti Izraele promluvily
smrt. Sám jsem si ji zavinil.
Představuji si, že mám k dispozici ještě k Pánu: Zhřešily jsme, dělej s námi, oo se ti zlí
šest až třicet měsíců života. Nejhrůznější bí, jen nás dnes zachraň. "/Soud 10,15/. Řešení, ja
je myšlenka, že jsem snad už nakazil pří ko na mě ušité. Ano, Pane, udělej se imou, co se
ti líbí, jen...
buzné, přátele, známé - své nejmilejší.
Vždyč ve všech článcích stojí, že virus neJe 12,25. Nemohu to vydržet a telefonuji. Lékař
moci se přenáší i slinami, ba i potem. Ho říká:"Nález negativní. Velmi pravděpodobně žádné
diny uvažuji, s kým jsem se v poslední do AIDS." Nový život! Dosud jsem nikdy nechápal, oo
bě stýkal. Koho jsem se dotknul? Těch lidí znamená tělesné i duchovní znovuzrození.
Nyní jsem to cítil!
NEUE bILDPOST

SITUACE V AFRICE

JAKÉ JE TO VE"SV
OBODNÉ" AFRICE?14

V samostatných černošských zemích vládne
Evropané mají sklon, posuzovat
většinou chaos. Proto není divu, že bě
Již .Afriku podle západního nyšleloši v Již.Africe nemají chu£, zavést
ní. Objektivní posouzení je mož
ve
své vlasti stejné poměry. V ostatní
né jen tehdy, máme-li na mysli ce
Africe je nejen mnohem větší bída, ale
lou Afriku.
všech státech, kromě Již.
vládne i korupce, tyranství, diktatura
Afriky-vládnou černí politikové nebo vo
a nepředstavitelná krutost.
jáci. Překotným odkolonisováním dostaly
Zde několik příkladů:
sice mnohé ženě svobodu, ale brzo poté
HABEŠ- ETIOPIE: komunistická vláda se sna
vpadly do hospodářského chaosu a politické
ží národ vyhladovět, aby zlomila ducha odporu.
tyranie.
Nedá se ovšem soudit, že černí v zásadě ne GUINEA: 26 let tam řádilo hrůzné panství Sékou
jsou schopni k demokratické a výrobní spo Touré, který panoval jako starověký despota lečnosti. Příčina je spíš v tem, že převza ne-li hůř. Národ ho zazýval"Černý Nero" a v ce
ly západní model státu-jakoby převzaly nový lých houfech prchal do sousedních zemí. Z 5 mil.
obyvatel 2 milióny i v nebezpečných podmínkách
klobouk. Chybí jim však sociálně kulturní
^raději
uteklo. Skoro z každé rodiny byl někdo
kořeny, z nichž může vyrůst pravá demokraci
Zvi.v islamských státech je z náboženských “v koncentráku nebo ve vězení. Po svržení tyrana
důvodů nemožné, zavést západní chápání svo se situace poněkud normalizovala.
body. Ale i jiné země mají potíže; africká UGANDA: pověstný diktátor Idi Amin vládl dlouhá
kmenová tradice potřebuje čas, aby si zvyk léta s nepředstavitelnou krutostí. Své protivní
ky dal házet krokodilům. Dal si předkládat jídlo
la na demokratické smýšlení.
z dětí svých poddaných-tedy kanibalismus-lidoKOMUNISTICKÝ IMPERIALISMUS
žrout. Vystřídal ho generál Obore, po něm nastou
To je největší překážka pro úspěšný rozvoj pil rovněž voják Okelle. Země už celá léta trpí
"osvobozených"zemí. Většina afrických čer potyčkami kmenů mezi Langosem a Akolis.
nošských států je závislá na SSSR: politic MJZAMBIK; Samora Machel, marxistický president,
ky, vojensky a často i hospodářsky. 19 ze
změnil Mozambik za několik let v chudobinec. Dří
40 zemí je v moci vojáků; když někde vypuk ve to byla jedna z nejbohatších zemí Afriky. Je
ne zmatek, převezme vedení státu vojsko.
diná strana Frenilo kontroluje hospodářství, pro
Systémy více stran-demokracie-nůžeme spočí následuje ty, kdo smýšlejí jinak a utlačuje Cír
tat na prstech jedné ruky: Senegal, Gambia kev.
a Botswana. Ostatní státy ovládá diktatura ANGOLA - se stala kolonií Moskvy. Sovětská vláda
komunistického ražení, závislá na Moskvě,
tam místo sebe poslala Kubánce, kteří dnes tvoří
nebo polo-demokracie např.Egypt. Od konce
"vládu". Kromě 14.000 Kubánců je tam několik ti
kolonií před 25 lety následuje jeden státní síc "odborníků" z DDR a Sovětského svazu, a to na
puč za druhým; ve 40 zemích byl 60 krát puč,.nejvyšších a klíčových místech.
nepodařený pokus o puč nepočítáme.
ZIMBABWE /dříve RHODESIE/. Situace v této zemi
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PROČ SE NEDÁ ZAVÉST EVROPSKÝ TYP DEMOKRACIE^ je zvláště poučná. Do r.1979 tam vládli bílí. Za
-dlouhé, zákeřné války se podařilo černánu Rober
Většina lidí jsou analfabeti, čím méně je
tu Mugabemu svrhnout bílou vládu. Poté část bí
občan vzdělaný, tím větší je nebezpečí, že
lých zemi opustila, část byla zavřena nebo zavraž
"naletí"na demagoga, který mu slibuje modré
děna. Brzo začala černá vláda tyranizovat i čer
z nebe. Kromě toho jsou tam na denním pořád
né. Obyvatelé trpí krutostí Mugabeho vojáků,
ku krvavé boje mezi kmeny. Je to částečně i
kteří táhnou zemí, znásilňují ženy a podpalují
vina kolonisátorů, kteří dělali hranice u
vesnice. Už přes rok je tam válečné právo. Území
zelených stolů, bez ohledu na národnostní
Matabelů-kteří jsou odpůrci vlády-je obklíčeno,za
skupiny. Ale kdyby chtěl každý kmen svůj
vira" se jeden obchod za druhým, takže se dá sotva
stát, vznikl by nepopsatelný zmatek.
,co koupit a jsou odkázáni na milost nepřátelských
Ideální je, když v zemi působí běloši, kteří
'vojáků. Jako v Habeši-protivniká vyhladovět.
ji považují za svou vlast. Pomocníci ze za
Pro bělochy z Rhodesie nebylo vyhnání tak zlé,ja
hraničí jsou v Africe jen na určitou dobu,
ko pro Jihoafričany, žili v zemi jen několik desí
navíc se tam necítí dona. Bílé v Již.Africe
tek let, ale Jihoafričané přes 300 let. - Při kme
však spojuje se zemí cit, proto mají mnohem nových potyčkách utlačuje kmen Soňa diktátora Mu
větší zájem na jejím pokroku a blahobytu.
gabeho bezohledně kmen Matabelů. Panuje tam komu
Nejlepší pomocníci při rozvoji země jsou te
nistická diktatura, kde mají lidé dvě možnosti:
dy ti, kdo se tam narodili. To ovšem ne
bud vstoupit do strany nebo trpět a zemřít.
ospravedlňuje nerovnost mezi bílými a černý
KOMM MIT, 44 Munster, PF 7680, Výborný kalendář
mi v Již.Africe.
pro naše mladé!! Katolický,protikomunistický a
zajímavý.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

5.května 1923.
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Ľneš jsem šla na ulici Karla Marxe, abych se podívala, co dělají naši novonanželé. Když
jsem v stoupila do pokoje, ležel Igor v posteli, holinky na bílé pokrývce, tváří ke zdi.
"AIjo!" vrhla se mi Nataša do náruče."Má Ira právo lehat si s holinkami na postel? Kdo tu
deku vypere? Přirozeně že já - kdo jiný?"
"Deku vypere pradlena,"zazněl tupě Irův hlas. V poslední době užívá Nataša při rozhovoru
s Igorem lichotivého slůvka Ira; ostatně - toto dívčí jméno se k němu hodí.
"A já mu řekla, že si nemůžeme vzít pradlenu, dokud nebudeme mít peníze... A ostatně, je
tak líný - nechce pracovat. Prosila jsem ho, aby nakreslil Lenina a Trockého. Nakreslil
jen Kalinina a ten se podobá víc staránu Kalininovi než dnešnímu vůdci."
"Nemohu ponižovat umění," zaznělo od zdi.
"Ale jíst chceš? Když ses jednou oženil, musíš pracovat."
S údivem jsem zírala na bývalou jemnou, slabou a pasivní Natašu; ne - ta tu už nebyla. Pře
de mnou stála mladá žena, plná energie a rozhodnosti. Přistoupila k posteli, na které ležel
roztažený Igor.
"Hned vstaň a nakresli Lenina! Zde máš pohlednici jako předlohu. Pak to prodám!"
"Co? Ty? Budeš běhat jako handlířka? Dřív jsi to nedělala!"
"Chceš tím říci, že sis mě vzal jak pro mou "zlobu", tak pro mou pýchu? Ach, nech těch
hloupostí! Potřebujeme peníze! Vstaň a nakresli Lenina. Honem! Tak bude to?"
Igor se pomalu zvednul, přistoupil k malířskému stojanu a začal kreslit.
"Podívejme se, "bručel, "oženil jsem se se slabou dívkou a ted mi div jednu nevrazí! "
"Nataša má pravdu," podotkla jsem.
Igor má určitě velký talent. Za hodinu byl Lenin hotový - lip si ho člověk ani nedovede
představit. Nataša a já jsme šly obraz prodat. Měly jsme štěstí, hned na prvním úřadě, kam
jsme vstoupily - totiž ve spořitelně - se začali o obraz zajímat.
"Kreslila jste to sama?" zeptal se představený Nataši.
"Ano, sama," odpověděla Nataša, protože Igor jí nařídil, že se nikdo nesmí dovědět o tom,
jak ponižuje umění.
Prodaly jsme obraz za čtyřicet rublů a když jsme se vrátily, vrhla se Nataša Igorovi ra
dostně do náruče.
"Igore, podívej se, 40 rublů. 25 zaplatíme za byt a za zbytek si koupíme dřevo!"
"Jak banální!" odpověděl Igor. "Dej sem ty peníze!"
"Ne, ty do ruky nedostaneš, rozhazuješ je jen za hlouposti."
"Já jsem obraz nakreslil, patří tedy ty peníze mně!"
Vytrhnul Nataši peníze z ruky, sebral čepici a zmizel.
Nataša se vrhla na postel a začala hořce plakat. Nezbylo mi nic jiného, než ji utěšovat
a čekat.
Za půl hodiny se Igor vrátil. Nesl plno lahví a všelijakých balíčků. Postavil na stůl cukro
ví, konservy, víno a jiné dobroty. Ted je období NEPu - Nové ekonomické politiky - a kdo
má peníze, může si takové věci také koupit.
Pak dal Nataše tři rubly a řekl:"Zde máš na byt a na dříví. A ted pojd a sedni si ke stolu,
at se jednou pořádně najíme!"
"Nu - dobrá, budu jíst, ale jen když mi svatosvatě slíbíš, že se zítra zase pustíš do
práce a nakreslíš Leninův portrét!"
"Slibovat nic nemohu. Když chci, kreslím, když nechci, nekreslím!

KOŘENY EVROPSKÉKULTURY jiné

lidské společenství.
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V I.části přednášky na symposiu. Křest.akade
Máme-li to vyjádřit v křesťanských pojmech, bylo
mie v Ellwangen mluví prof. M.Lobkowicz o
třeba, aby židovský lid zradil svou smlouvu s Bo
vlivu řecké kultury, v II.o vlivu kultury
hem,
aby ho, tak řečeno, přinutil, zvolit si jiný
římské, v III. o židovsko-krestanské kultuře,
pro kterou není posvátná příroda, nýbrž je národ, jiné lidské společenství, kterým se tento
krát stali všichni, kdo vyznávají Ježíše jako své
jejím středem Bůh. Ve IV. hovoří o významu
ho Spasitele.
lidské práce.
Toto definitivní rozšíření smlouvy mezi Bohem a
žádný řecký či říneký nyslitel by nikdy ne člověkem má ještě jiný rys, na který se obvykle
mohl potvrdit nebo dokonce pochopit slavný zapomíná. Jsme-li dnes dědici starověkých Athén a
výrok s v. Benedikt a: MODLI SE A PRACUJ, čili
Říma, vděčíme za to křesťanství. Pro Židy bylo
modli se svou každodenní modlitbu a nevyhý sloučení s řeckým myšlením téměř zradou; všichni
bej se námaze; tento výrok však vyjadřuje je'židovští myslitelé se sklonem k helenismu, od Fiden ze zásadních rysů naší kultury.
lona až po Maimonida, vždy se vystavovali nebezpe
čí,
že se stanou racionalisty, pro než se nábožen
Velikost človeka nespočívá v jeho útěku ze
světa; není třeba, jak prohlašoval Platon v ství omezuje na kulturu. Křesťané byli naopak té
Faidonovi a jak to po něm opakoval Plotinus měř povinní vstřebat myšlení a kulturu každé ob
v Enneadách: PTECI ODTUD ZDOLA. Třebaže ten lasti, kterou dobyli, poněvadž hlásali Boží usmí
to svět je slzavým údolím a není naší defi ření s každým člověkem, nezávisle na jeho původní
nitivní vlastí, třebaže na tomto pozemském kultuře. 7. druhé strany i samo křesťanství je za
světě jsme jen poutníky na cestě k jinému žikázáno řeckému myšlení za to, že se nestalo orien
votu, přesto má hlavní význam právě každo tálním mystickým náboženstvím, nýbrž že získalo
denní život uprostřed tohoto světa zvládnuti základní rozmer kultury.
tisíce problémů na této zemi pro dobro člo- Kdyby Řekové byli tolik netrvali na pochopitel
věka/tento význam uznává alespoň drtivá vět nosti veškeré skutečnosti, měli bychom možná křes
šina lidského pokolení./
ťanský svět, ale chyběly by v něm teologie a
sklon k vysvětlování, výkladu, což je základem
Při rozboru židovské tradice anebo židov
ských kořenů naší kultury, o který jsem se všech duchovních věd, od literatury po historii.
právě pokusil, vyvstává otázka, co nám zbývá Všechny tyto charakteristické výboje naší kultury
jako vlastní křesťanské dědictví. Oo zbývá předpokládají četbu textů s přesvědčením, že je v
jako specificky křesťanský přínos, jestliže nich obsažena pravda ve smyslu objeveném řeckým
právě židovský kořen naší kultury přispěl
myšlením. Samo křesťanství by bylo upadlo do my
především k radikálnímu odbožštění světa
tického způsobu myšlení, které nikdy nedospěje tak.
našich zkušeností/jenž je základem každé vě daleko, aby si položilo otázku, kde jsou hranice
dy a technologie/ a dále k definování jedi mezi bájí a fakty, mezi představivostí a pravdou.
nečnosti člověka jako osoby, oož je podkla A bez římské říše by se křesťanství stalo jen
dem všech našich úvah a našeho přesvědčení o cistě duchovním přesvědčením; k tomu, aby z něho
lidské důstojnosti/která se pak stává cílem vyrostl i kulturní jev, bylo třeba, aby se stalo
každého sociálního a politického společenst náboženskou kulturou určitého politického spole
ví/; oo zbývá, jestliže to byla židovská kul čenství. Tím ovšem nechci zlehčovat problémy a ne
tura, jež objevila důležitost práce a každo bezpečí, jež z toho plyne pro křesťanské myšlení,
denního úsilí, oož také vysvětluje, proč se a to jak z řeckého sklonu k rozumovému uvažování,
evropská kultura stala nejbohatší v celých tak i ze smíšení náboženství s politikou. Avšak z
lidských dějinách?
křesťanského hlediska jistě není ani trochu náhod
Začnu jedním historickým a světským jevem. né, že Ježíš se narodil v oblasti pod římskou vlá
Židovství bylo náboženstvím určitého národa. dou a že sv.Pavel opustil Malou Asii, aby šel ká-'
Z židovského hlediska Všemohoucí Bůh neuzav zat do Řecka. Makedonec, který se sv.Pavlu zjevil
řel smlouvu s člověkem jako takovým. Z nes ve snu a žádal, aby přišel na pomoc, prosil apoš
četných národů, na světě si zvolil jen jediný. tola nejen o křest, nýbrž také, aby zachránil, co
A právě proto, to co jsem popsal jako židov je věčného v řecké kultuře./Sk 16/.
ský kořen naší kultury, se mohl stát tím, co Jak říkal Hegel, duch světa má mnoho času k tomu,
skutečně znamená jen tehdy, když se tato
aby vykonal, co si předsevzal, a nemá přitom
smlouva rozšířila i na jiný lid než židovský. strach z nebezpečí a konplikací, kterým ho vysta
Židé se považovali za představitele člověka vuje průběh a vývoj dějin. Bez křesťanství by řecpřed Bohem. V duchu svého náboženství necí ko-římské dědictví v našich dnech už nebylo živé;
tili potřebu zapojit do tohoto historického z druhé strany však ani křesťanství by bez tohoto
úkolu všechny lidi. Jinými slovy, bylo za dědictví se nestalo duší naší kultury.
potřebí nějaké nové události, aby se na tom
to dědictví židovského národa mohlo podílet i

TENTO BISKUPTĚ ZEZKLAME

Měl jsem pocit, že se roz
Náš budoucí exercitator P.Leo KUCtiAR z Vídně popsat ne
pouští sníh. Vnitřní hlas mi ří
mecky v knize Der Radar Unterflogen svou cestu ke kněžst
kal: TENTO BISKUP TÉ NEZKLAME! 17
ví. V Polsku se snaží najít biskupa, který by ho vysvětil.
Vzhlížel jsem k němu jako u vytr
žení. Jeho zrak a rysy tváře měly
Syr Naaman podnikl dlouhou cestu, aby ho prorok Eliseus lé v sobě něoo přitažlivého, pouta
čil z malomocenství. Eliseus ho nechal stát přede dveřmi
vého , uklidňujíčího, slibného...
a vzkázal po sluhovi, aby se 7 x vykoupal v Jordáně. Naa
Upokojil jsem se a měl jsem zase
man se rozčílil:"Představoval jsem si, ze jistě vyjde,priteplý pocit radostné jistoty.
stoupí ke mně a bude vzývat jme'no Pána, svého Boha, vloží
na mne své ruce.../4 Král 5,11/.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Milý Naamane, nevím, měl-li jsem stejné pocity tehdy v
Lublině. Spadla na mne ledová sprcha a napjala do nemož V lednu 1985 zemřel v čínském vě
nosti mé nervy. V okamžiku mezi návratem biskupa z čens- zení misionář-Verbista, Paul Yvan
tochové a jeho vstupem do chrámu-nebyla to ani hodina-sta- Yuan. Jeho kongregace o tem byla
čilo, aby mi "Eliseus"řekl, že o mně nic neví, žádný do vyrozurměna v půli listopadu.i.Byl
kument nedostal, je unavený po cestě a nemá čas. Ani slův zatčen 1957, pak na svobodě-ale
ko, abych přišel znovu. Stál jsem na dvoře. Hroznou zprá pod dozorem, r.1982 znovu zatčen.
3 z 9 misionářů Verbistů jsou v
vu jsem dostal z přízemního okna—
Milý Naamane, myslím, že jsem byl na tom hůře než ty.Ces Číně t.č. ve vězení.
toval jsi imoho dní. Já čekal po skončení teologických
Františkáni se sídlem u chrámu sv.
studií šest let na setkání s nějakým biskupem, jel jsem
Antonína v historickém středu
sta kilometrů do Lublina, čekal s nesmírnou trpělivostí
Isvanbulu-Turecko, dostali od
úřadů dovolení otevřít si vlastní
týden na návrat biskupa a sedm hodin div ne v horečce
před jeho sídlem-každá minuta’ byla jako věčnost-pak koneč tiskárnu, nazvanou podle sv.Maxmi
ně nastal čas-a výsledek? Tvrdé odmítnutí jako nebezpečná liána Kolbeho. Kromě několika tu
rána pěstí pod pás! Práh domu jsem překročit nesměl, bis reckých textů si začali vydávat i
kupa jsem ani neviděl. Nevěděl jsem, je-li zavalitý nebo časopis. Provozují ovsem i jinou
štíhlý, starý nebo mladý, zkostnatělý nebo otevřený. Vě duchovní činnost. Istanbulský
děl jsem jen, že je unavený a před slavností v katedrále apoštolský vikář vyzývá křestannikoho nepřijme. Musel se přece umýt, převléci...Byly to ské návštěvníky Turecka, aby ne
jasné výmluvy, ale to mi napadlo mnohem později. Dodnes
navštěvovali jen archeologické pa
nevím, jak jsem se vrátil do kapucínského kláštera, kde
mátky a pláže, ale navazovali styk
mě tak pohostinně přijali. Tato mezera v paměti asi zna s tureckými křestany a ták jim
mená, že jsem se dostal na pokraj nervového zhroucení. K ukázali svou solidaritu.
tonu mělo, ostatně, za týden také dojít.
Italská organizace pro pomoc roz
Kvardián P.Archangelus Brzeziřiski mi dal stručnou radu,
vojovým zemím "Mani Těše"oslavila
ač napíši latinský dopis, vmísím se mezi lid v katedrále v r.1985 dvacáté výročí svého za
a až půjde biskup kolem, mám mu ho vtisknout do ruky.
ložení.
"Bez drzosti se člověk ani v říši Boží dál nedostane,"
25 vědátorů, kteří na podzim v r.
prohlásil kvardián. Napsal jsem čtyřstránkový dopis. Byly 1978 studovali Turínské posvátné
tam i velké výčitky. Kristus přijímal všechny lidi, ná
plátno, požádali o možnost nových
stupce apoštolů si nemůže dovolit jednat jinak—Také ne výzkumů, aby mohli definitivně
chyběl poukaz na Naamana, Syřana. Připojil jsem i Barti- stanovit původ turinského plátna.
mea, slepého žebráka z Jericha. Čekal léta, než šel kolem Nejnovějšími metodami chtějí pře
někdo, kdo ho mohl uzdravit. Když byl Ježíš na doslech,
devším určit přesnou dobu vzniku.
chtěli žebráka apoštolé odehnat nebo aspoň ho umlčet.,
Arcibiskup z Tarragonu ve Špaštěstí, že byl dopis tak dlouhý. Když jsem udýchaný, s
; nělsku Mans Torella Cascante
obálkou v ruce, se přiřítil ke katedrále, bylo pozdě.
i obvinil 18.11.mr.v televiz
Biskvp seděl už na trůně. Protlačil jsem se jen ke ka
ním programu hnutí CPUS CEI,
zatelně. Adresát dopis nedostal. Snad by ho byl roz
,;t
že příliš ovlivňuje
zlobil. A tak skončil dopis v koši na papír-kam také
papeže. Vedení díla
patřil. Přesto jsem se rozhodl, bojovat o své kněž
hned reagovalo, že
ské svěcení jako lvice o svá mládata. Dokud mám pol
qeho zásada je po
skou půdu pod nohama, nesmím se vzdát naděje!
slušnost papeži a
Slavnosti trvaly od 17.hod.do noci. Na programu bylo
věrnost Církvi. Je ne
biřmování, procesí za zemřelé, dvě večerní mše sv.
uvěřitelné, že nástupce
a dvoje kázání a leccos jiného. Biskup také kázal.
apoštolů může zaútočit
Stál jsem pod kazatelnou a poprvé spatřil"Elisea".
na hnutí, které je jed
Polsky jsem nerozuměl, slyšel jen příval tónů jeho
ením z nejlepších nosi
telů pravé reformy v Církvi.
hlasu a pozoroval mimiku, gestigulaci.

DoPisy

v nocí. Při první návštěvě kněze nevěřil, že umí
rá, ale stale myslel na to, že má mít příští
úterý v Praze svatbu, a ta svatba měla být v
18
pražském katolickém kostele. To znamená, že Má
cha musel počítat s tím, že musí jít ke zpovědi
před svatbou a je možné, že u té zpovědi byl
krátce před svým onemocněním. Jiná možnost je,
že byl na zpověd připraven a chtěl jít ke zpově
di v Praze. Když se nemoc veěer kriticky zhorši
la, povolal pan domácí znovu kněze. Kněz přišel.
Byl v Máchově pokoji - samozřejmě bez svědků - a
"...Snažím si představit, jak je tea. u Vás. netrvalo to dlouho. Proto pan domácí pak prohlá
Doma máte asi teplo a venku se pomalu valí sil, že Mácha, který již věděl, že umírá,musel
mlha přes holá pole, po silnici, mezi stro být na zpověd dobře připraven. Tak to pak řekl
Máchovu bratrovi, který to také napsal do svých
my. Nastává čas, kdy bude dobře doma, v
útulném teplu, při hudbe radia a dobré kni zápisků. Je ovšem také možné, že Mácha řekl to
mu kněži, že má mít v úterý svatbu a že u zpově
ze nebo přátelském rozhovoru.
Sedím ted také ve svém pokoji u kamen, díván di již byl. Co se stalo opravdu, to nikdo nemůže
dnes dokázat, proto nelze tvrdit, že Mácha kněze
se na Tvůj poslední dopis a uvazuji, Sím
odmítnul.
Dr.N.má ovšem pravdu, když mluví o tom.
bych Té nejvíc potěšila.
životopis Frassatiho jsem kdysi také četla. že kněží neměli styk s tvůrci inteligencí. Ovšem
Když jsem ještě studovala, mluvilo se o něm Dr. H. tvrdí, že tak to nebylo v době obrozenecké,
ale později. Mluví tedy Dr.N.o důležitém problé
hodné, zvláště mezi kolegy. Byl to jisté
mu, měl by si však vybrat příklad víc přesvědču
velmi statečný mladý muž, statečný vůči
jící. S Máchou to není jisté, ba dokonce je to
svým slabostem i vůči nepřátelům víry. Byl
Austrálie
inteligentní, obratný, veselý. Domnívám se, velmi pochybné...''
ze jeho velkou zásluhou bylo, že se nestal "Kazeta o návštěvě sv.Otce v Nepomucenu je nád
otrokem svého majetku, rodinné cti a pohod herná. Bude to u nás slyšet mnoho lidí a už se
lí, kterým byl od dětství obklopen. Stává
pořizují další kopie zvukového záznamu. Jedna
se snadno, ze zámožní lidé jsou nesvobodněj známá, která to poslouchala, se mi pák přiznala,
ší než chudí. Ti mohou dělat, co chtějí.
že u toho plakala. Pro mne to bylo velmi povzbu
Nikdo jim nepředpisuje, co a jak mají jíst, zující..."
X.Y.
s kým se smějí stýkat, jak se mají chovat.
"Vzpomínám
na
Tebe
často
a
snažím
si vybavit
Svatí se také vyznačovali tím, že byli"doma”
Tvou
podobu.
Jde
to
ku
podivu
dobře.
Ale méně si
v jakémkoli prostředí. Všude zářili, nic je
neuhasilo. Ani bída, ani bohatství, ani ne mohu vybavit Tvou vnitřní podobu, protože jsme
se stýkaly zřídka a člověk Tě spíše tušil než
moc, ani pronásledování, ani vzdělání, ani
prostota, ani venkovský život, ani velkoměs znal... Byla příroda na dovolené opravdu tak
krásná, hvězdy tak čisté, řeka ták uklidňující,
to. Svatý přemáhá sebe právě tak, jako své
jak sis představovala? Je-li člověk mladý, dívá
okolí. Zaslechla jsem, že se jedná o jeho
se na přírodu s jistou samozřejmostí a zároveň s
blahořečení. Byl by jistě patronem vysoko
úctou. Možná i trochu sentimentálně, v těch le
školáků. Jak bude asi vypadat obraz světce
tech jsme plni nehlubokého, ale vroucího citu,
v moderním obleku, tak nepodobný středově
který je jako mlha na loukách, tak lehký, ták po
kým svátým nebo řeholníkům?
Ale co záleží na obleku, život svátých září míjející. Teprve pozdější léta nás jakoby upev
ňují k zemi - nebo k nebi, záleží na tom, kte
uvnitř ted jako před tisíci lety..." ČSSR
rým směrem svůj život namíříme.
/Frassati nenůže být blahořečen, protože
když otevřeli jeho rakev, zjistili, že se v Čtu knihu Případ Mauritiův od Wassermanna. Jed
ní probral k životu. U blahořečení je velmi nou z ústředních postav je okouzlující dívka,ta
jemná, vábící. Muž, který pro toto kouzlo ztrádůležitý fakt, jak onen člověk zemřel/.
vil ve vězení osmnáct let, ztratil tam sám sebe,
”0 tom rozhovoru s Dr.N.jsem několikrát de se s ní po letech setkává jako s vdanou ženou
batoval s přítelem, který je opravdovým
středního věku, bez kouzla, bez půvabu, jen s
znalcem české literatury a dějin. Má ve své pobožnůstkářskými frázemi, ačkoliv ji nevadilo,
knihovně knížku, jež nedávno vyšla v Praze: nechat nevinně trpět milovaného muže ve vězení.
Miroslav IVANOV: ÚVĚRNÁ ZPRÁVA 0 K.H.MÁCHO Odepírá mu jedinou útěchu, setkání s jeho dce
VI. Jsou to zápisky bratra K.H.Máchy o bás rou. .. Tak jsem se zamyslela nad kouzlem mládí.
níkově smrti. Kněz byl u něho dvakrát.V
O tom, co mě napadlo, Ti napíši příště..."
prvním případě se Mácha od něho odvrátil.
ČSSR
Otázka je však, proč. Mácha zemřel v sobotu

UČÍME DÍTĚ MODLITBĚ
JAK UČIT DĚTI MODLITBĚ
PROČ SE SYN BOŽÍ STAL ČLOVĚ
To je pro rodiče a učitele někdy tak obtíž
KEM?
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né, že se tomu raději vyhnou. Avšak držme
Syn Boží se stal člověkem,
se ryzích pramenů - totiž Písma a liturgie,
aby nás poučil slovem i
a částečně i žalmů, modliteb, vnuknutých
skutkem o Království Božím
samým Bohem. Ze zkušenosti víme, že jejich
a aby nás vykoupil z hříchů,
rytmická a básnická form dítěti dokonale
abychom se znovu mohli stát
"sedí", i když je třeba tu a tam jazyk
db tmi Božími.
zjednodušit. Dítě se má ovšem modlit i
MARIA-MATKA NAŠEHO PÄ4A
vlastními slovy, ale naučme ho také modlit
K ČEMU POVOLAL B^ NEJSVĚse slovy Církve.
TĚJČI PANNU?
ZPŮSOB MODLITBY
Bůh vyznamenal od věcnosti
Dítěti velmi pomůže v modlitbě, vidí-li, že
Pannu Marii jedinečnou dů
dospělý se modlí s úctou a rád. Pak dítě vi
stojností, a povolal ji k
dí, že Bůh je vznešený a to v něm nůže za
tomu, aby se stala Matkou
kořenit na celý život. Pak je přirozené,že
Ježíše Krista.
dítě poznává Boha v divech přírody nebo se
naučí modlit se k Němu v modlitbách církev
Bůh zasáhl zázračným způso
ního reku. To objasníme později.
bem při začátku života své
PŘÍPRAVA DÍTĚTE NA MODLITBU
ho Syna v lidském těle, to
Nejdříve mohou děti pomalu opakovat některé
tiž že Panna Maria počala
prosté věty, verše, podněcující je k činům,
ne z rmže, ale z Ducha sv.
a to v ovzduší ticha a úcty. Např:"Jak jsi
Na vrcholu světových dějin
velký Pane, rrůj Bože!" K tomu mohou roz
dokonal Bůh nejzázračnější
přáhnout ruce. "Jsi všude na zemi, Pane."
činy."/ Slovo tělem učiněno
/široký pohyb/. "K Tobě, Bože, zvedám své
jest" z Marie Panny.
srdce!"/pohyb rukou vzhůru/."Bůh je Pán ne
JAKŽ DOSTALA PANNA MARIA
be a země."/sepnout ruce/. "Bože, ty jsi
PŘEDNOSTI?
svátý, svátý, svátý,"/sklánět se níž a níž/
1. Nemela ani dědičný, ani
"Sláva na výsostech Bohu! "/Ruce se zvedají/
osobní hřích. Je milosti
Jistě sami doplníte těchto několik příkla
p Iná.
dů vlastním výběrem prostých vět.
2. Zůstala stále Pannou a
JEDNODUCHOST MODLITBY.
prece se stala také Matkou
Většinou je třeba slova z Písma nebo z li
Boží.
turgie pro dítě zjednodušovat. Máme to však
3. Byla vzata s tělem i s
dělat opatrně a pokud možno zachovat ducha
duší po smrti do nebe.
vět a básnických obrazů slov. Někteří rodi
če a učitelé si budou myslet, že dítě není Za tyto přednosti děkuje Panna Maria svému Sy
schopné tohoto druhu modlitby a ani se o ni nu a Vykupiteli.
nepokusí. Je to většinou proto, že se sami
necítí v tomto dru ČÍM JE PRO NÁS MATKA BOŽÍ?
hu náboženského ja .Matka Boží je i naše Matka, náš vzor a naše
zyka dona. Ale mě přímluvkyně u Boha.
li by se přece o Chceme věrně následovat Krista tak, jak ho ná
to pokusit. Vý
sledovala Panna Maria a zasvětit se jejímu ne
sledek je pře
poskvrněnému Srdci. Panně Marii je v týdnu za
kvapí. Je to
svěcena sobota, první sobota v měsíci po prvním
jazyk nábožen pátku-zasvěceném Nejsvětějšímu Srdci Páně, je
ství, daného
zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pan
Bohem, jazyk na Maria je Matka Církve. Vzýváme ji modlitbou
Církve v litur Zdrávas Maria, Anděl Páně a růžencem. Jsou jí za
gii - misálu svěcené četné chrány po celém světě, některé z
a breviári.
nich jsou proslulé poutní kostely, a tam se Pan
Budou-li se re na Maria zvláště uctívá. V nich bývají jí zasvě
diče i děti ta) cené obrazy a sochy.
modlit, Bůh jin Která známe mariánská poutní místa v naší vlas
požehná. K tanu ti? Která ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku?
,,je třeba víry!

NAŠE
VÍRA

SV. ANDĚLA

4.1.
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Zpovědník nařídil Anděle z Foligno, aby nadiktovala svá zjevení a vytržení bratru Arnoldo
vi. Anděla byla totiž jednou z největších m/stiček Církve. Patřila k oněm svátým ženám,
které osvěcovaly světlem svého života, příkladu a slova temné století Itálie. Byla sou
časnicí sv..řterkéty z Oortony a osud obou žen si byl podobný.
Obě napřed žily světáckým životem, v rozkoších a hříchu, obě se obrátily, obě se staly
členkami třetích řádů, obě obdařil Bůh podivuhodnými zjeveními.
Sv.Anděla založila ve Foljgno Společenství sester třetího řádu sv.Františka. Dostala titul
"theologorum magistra", rrystická učitelka teologů. Na obrazech ji často vidine, jak s se
bou vede spoutaného dábla.
Anděla pocházela z Foligno, několik mil od Assisi. Narodila se tam v r.1248. Sv.František
byl tehdy už mrtev. Krásná dívka vznešeného původu se provdala za bohatého měštana a poro
dila mu několik dětí. Bezstarostně se oddávala Anděla požitkům tohoto světa. Umožňovalo jí
to velké jmění jejího manžela. Ve městě žila velmi společenským životem a hrála v něm pro
svou krásu a nemalé jmění velkou roli.
Čas od času se její špatné svědomí probudilo - o tom svědčí zpovědi, které při takových
probuzeních vykonala. Ale z jejího vlastního životopisu víme, že určité hříchy úmyslně
zamlčovala. Tak přijínala často svátosti nehodně a to ji duševně trýznilo.
Zdálo se jí už, že ji Bůh volá. Měla velmi děsivé sny. O těch dobách sama vypravuje:
"Byla jsem nespokojená sana se sebou a začala jsem uvažovat o tom, jak bych změnila svůj
život..." Cítila tedy, jak si ji k sobě Bůh přitahuje, ale nevzmohla se k tomu, aby si
to upřímně přiznala. "Chvěla jsem se velkou hrůzou před věčným zavržením." Vfe svých obtí
žích se obrátila na světce z Assisi.
Konečně našla sílu se svým minulým životem skončit. Posilnil ji Kristus, jehož tvář se jí
zjevila. Upřímně se ze všeho vyzpovídala a vzbudila pravou lítost. Pak se rozhodla, úplně
se zasvětit Bohu. Stáhla se ze světa, a staré zvyky, které tak milovala, odložila. Trpělivě
nesla rány osudu, které na ni Bůh vložil: nejdříve ztratila matku, pak manžela, a konečně
jedno dítě po druhém.
.Anděla prodala svůj majetek, výtěžek věnovala chudým a žila životem plným obětí a odříkání
se svou stejně smýšlející přítelkyní. Obě ženy šly do Assisi a vstoupily do Třetího řádu
sv.Františka. Anděla vedla život tvrdého pokání a bolesti, které jí Bůh dal ve formě
tělesné nebo duševní přijírrala pokorně..
Měla sice obdivuhodná zjexení, cítila, že
je jí Bůh blízko, velmi blízko, ale vnější život byl plný trápení a nebeská vytržení se
neustále střídala s nejhlubsím utrpením a duševními mukami - ba i s probuzením zlých žádos
tivostí a vášní, o kterých si nyslela, že je už dávno překonala. Bůh ji však vedl dál po
cestě tzv.osvětné a nakonec žila jen nazíravým životem:"Viděla jsem Boha, "píše,"ale ptášli se, co jsem viděla, tak řeknu, že jsem Ho viděla a nic jiného nemohu říci. Viděla jsem
plnost a jas, které mnou tak pronikaly, že to nejsem schopná vyjádřit..."
Od té doby se změnil její život v jedinou modlitbu:"Chceš-li se dostat na nejvyšší cinbuří
dokonalosti pódii se! Začal-li jsi a chceš pokračovat, modli se! Modli se a modli se stále
znovu, nebot Duch svátý sestoupí jen skrze ty, kdo se modlí!"
Zbožná kajícnioe zemřela 4.ledna 1309 a je pochována ve františkánském kostele ve Foligno.
V r.1693 byla blahořečena.

MÍSTO
LEGENDY
Misto legendy zde uvedeme několik jejich mystických zážitků.
Anděla se horlivě snažila následovat Krista. Jednou se vypravila do Assisi a šlo s ni ně
kolik známých. Stoupali po strmé cestě vedle strašlivé propasti směrem k Assisi, a tu se
v ni něco pohnulo a slyšela tato slova: "Jsem Duch svaty a chci jit s tebou do Assisi, aniž
by mě tvoji společnici poznali. Miluj mě, má dcero, protože tě nevyslovitelně miluji, vic
než mě ty můžeš milovat. Bůh nežádá od duše nic jiného, než aby ho milovala, protože ji
miluje a protože je láskou duše. " Tu si vzporměla Anděla na své hřichy, zastyděla se a řek
la: "Kdybys byl Duch sv.,nemluvil bys tak se mnou a nevedl mě k marnivosti. ""Zkus to a mysli
jen na marnivosti ."Ale kamkoliv se podivala, slyšela hlas:"To všechno je dilo mých rukou!"

Když mělo toto jediné Slovo přejít z knížecích
výšin do našeho lidského života, spojilo se s
Promluva P.Cyrila STAVILA na duchovni obnově. přečistou a neposkvrněnou hmotou v lůně naší
Choeme-li, aby nás naše drahá Matka a Panna Paní a Matky a v ton lůně tiše dřímalo, vyslo
vovalo jen jediné slovo své nekonečné lásky ke
Maria uvedla do společenství s Nejsvětější
Trojicí, musíme získat kult ticha, kult mlče každému tvoru, v každém období jeho vývoje,
ní. A to proto, poněvadž kult mlčení a ticha tak záhadného a tak hlubokého, který začíná
je základem čistoty, základem panenství, zá v mateřském lůně.
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kladem oddanosti, základem síly, základem ži
Mlčení je nepostradatelným předpokladem našeho
vota. Pozorujeme-li postavu Mariinu v evange
styku s Bohem. Bez něho se nemůžeme setkat s
liích, zjistíme jednu věc: aby Kristus co nej
Bohočlověkem,
ani s Otcem, ani s Duchem sv. v
více vynikl, je Maria vtělené mlčení. Maria
sedmi svátostech - kterými k nám proniká
stojí v pozadí a tak dává svou nenápadností
Boží přátelství.
a tichostí zazářit všemu, co je a kdo
je Kristus.
Svátosti totiž nejsou ničím jiným,
než objetím Božím, který chce
Petr řekl o Kristu:"Ty jsi Kristus.
proniknout z rmoha stran do na
Syn Boha živého, " ale Matka svým
šeho života, do naší lidské
mlčením ukazuje všem Krista jako
existence, aby nás vrátil do
svého Syna, jako našeho Boha, jako
moře své nekonečné lásky.
Pána celých dějin. Dělá to mlčky a z tohoto kultu mlčení se můžeme
Předpokladem je však toto mlče
mnoho naučit. Přenesme toto mlčení
ní.
do sebe a do našich domácností.
Jesliže jsme nyní uvažovali v takřka extatické
■
modlitbě o mlčení, měli bychom toto mlčení pře
Jsou ovšem různé druhy mlčení: je mlčení,
sadit konkrétně do našeho denního života, ne
plné lásky, je mlčení, plné pochopení, je
boř
to je vlastně podstatné, o to se jedná.
mlčení úcty, je mlčení štěstí - ale také mlče
ní pýchy, nadutosti, opovržení, smrti, nená Poněvadž Slovo se stalo tělem. Ale jak to doká
žeme?
visti. Tomuto mlčení se za každou cenu a za
Budu mluvit jako mnich, ale tento způsob se dá
všech okolností musíme vyhnout.
uskutečnit i ve vašem životě, i ve vašich do
□
Požádejme Matku Boží, aby nás naučila mlčet mácnostech, i ve vaší rodině.
a mluvit. Chceme-li se naučit mluvit, musíme
umět mlčet. Jen v mlčení naše slova uzrávají. Jsou dva póly našeho lidského putování: ráno a
Promluvím-li slovo, které nedozrálo v mlčení večer. U nás, v našich klášteřích, jsou to po
mého srdce, v utrpení mého JÁ, v lásce mé by svátné chvíle. Ráno je posvátná doba zrodu no
tosti, v hloubce víry a naděje mé osobnosti, vého dne, večer je dozrání toho, co se zrodilo.
Jak jedno, tak druhé je zahaleno mlčením. U
pak je to slovo jako prázdný, hluchý klas.
nás do určité hodiny si nikdo nesmí dovolit
Takové slovo nikoho nenasytí, je to jen ná
zbytečně mluvit - byř i jen slůvko - se svým
hražka, je to droga, je to překážka, je to
popření věcí, poněvadž slovo je skutečnost a spolubratrem. Maže to být nejvýš nutné upozor
slovo se stane tělem jak ve mě a kolem nás, nění, ale jak říká sv.Benedikt, velmi stručné,
co nejméně slov, spíš pohybem než slovem.
když dozraje v mlčení.
■
Jak to působí? Představte si, že byste mohli
"Zatím co vše bylo pohříženo do nejhlubšího
ticha, "praví kniha Moudrosti,"tvé věčné Slovo z toho chaosu v Curychu či jinde vytrhnout
svou domácnost a mohli byste prožít majestátní
sestoupilo s knížecích výšin."
mlčení pouště, majestátní mlčení hlubokých
Pravé slovo dozrává v lásce, naději a ve víře hvozdů, majestátní hladinu tichého moře, ve
v utrpení a v naslouchání. Bez toho je každé kterém se zrcadlí vycházející slunce. Víte, co
slovo nezralé, bez toho je každé slovo padav by to znamenalo pro vaše nervy, pro váš dušev
ka, která spadla se stromu, je to červivý
ní a duchovní rozhled? Je to vzácné spočinutí,
plod, který se k ničemu nehodí, který každý
z kterého načerpáte tolik a tolik sil.
vyplivne nebo hodí na hnůj.
My
toto mlčení zachováváme od poslední modlit
■
Prosme tedy Matku Boží, aby nás naučila kultu by kompletáře až do 7-8 hodin. Protože jsme
pravého Božího mlčení. V něm můžeme postře
tím mlčením připraveni na mši sv., mažeme na
hnout něco z onoho úchvatného dialogu Nejsvě slouchat slovu, které zaznívá v duši každého z
tější Trojice, kde Bůh, věčný Otec, od věků
nás. Tomu Slovu, o němž čteme v liturgii, tomu
do věků vyslovuje, rodí, zplozuje své jediné Slovu, které se stalo Tělem a přišlo k nám ve
Slovo, skrze které je všechno stvořeno.
sv.přijímání. Tak se naučíme usebranosti.

KULT TICHA

PAPEŽOVÉ

CO JE POJEM?

OBSAH A ROZSAH POJMU
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VIGILIUS /29.3.537-7.5.555/
Císařovna Iteodora se de
Každý pojem má svůj obsah/compre
nnívala, že v bývalém nun
hensio/a svůj rozsah/extensio/ .
ciovi, ctižádostivém a
^OBSAH pojmu je souhrn podstat
chamtivém Vigiliovi, na
ných známek, které v sobě zahrnu
jde papeže proti Silveje
. Obsahem pojmu člověk je napr.
riovi, který byl dosazen
BYT! - ZlVČ - VE GETVJící - CÍTÍ
Go ty a který bude sou
CÍ - MYSLÍCÍ
hlasit s bludem monofysitismu, který vyznávala.
ROZSAH pojmu je počet předmětů,
Ale Belisarem v březnu
na které se pojem vztahuje. Po
537 dosazený Vigilius
jem člověka se vztahuje na tolik
změnil dosavadní dvojlidí, kolik jich žije na zeměkou
snyslný postoj a vrátil
li. Jeho rozsah je tedy řekněme
se k pravé víře. Byl uz
pětimiliardový .
nán jako právoplatný papež
OBSAH A ROZSAH POJMU bychom moh
teprve po smrti Silveriově.
li
znázornit
miskami vah. Jakmile jedna kle
Justinián uměle rozdmýchával novoorigenský
věroučný zmatek a domníval se, že tím získá sá, druhá stoupá. Jsou tedy navzájem v nepřímém
poměru. Věci s menším obsahem mají větší rozsah.
maníchejce k dekretu, který zavrhoval už
dávno zastaralé učení. Aby přiměl i západní Napr. těch věcí, které mají jen jednu podstatnou
země k uznání tohoto činu, donutil Vigilia, známku - totiž bytí, to, že jsou - je nejvíc. Do
jejich poctu vlastně patrí všechno, co je.
aby v r.544 přišel do Konstantinopole. Pa
pež sice dekret podepsal, ale zdůraznil mi Zvětšíme-li jeho obsah o další známku - totiž
nulá usnesení sněmu. Setkal se však s neoby živou existenci - zmenší se hned rozsah pojmu o
čejným vzrušením, podněcovatelé pochybných ten počet věcí, které známku^živýVvivens/nemají
bludů už totiž dávno zemřeli smíření s Círk
Přidáme-li do pojmu další známku - cítící - vy
ví. Vigilius byl charakterově dost slabý,
padnou z rozsahu pojmu rostliny a s tróny.
proto byl jeho postoj nejasný. Uprchl v r.
551 do Chalcedonu a cestou musel trpět rmo- Dáme-li do obsahu další znánku - MYSLÍCÍ ho ošklivých ústrků. Pátý všeobecný sněm,
sníží se počet na tolik miliard, kolik existuje
který svolal v r.553 Justinián do Konstan- lidí.
tinopole, Vigilius nejdříve odmítl, ale pak
A kdybychom přidávali další známky, došli bychom
se k němu ze strachu před jmenováním vzdo
ropapeže postavil dost kolísavě a podařilo nakonec ke konkrétnímu člověku, napr. Janu Nová
se mu dosáhnout relativního smíření. Pak se kovi, který sedí doma na určité adrese, má jistý
věk, hraje na kytaru blús. - Obsah pojmu by se
Vigilius vrátil a zemřel v Syrakusách. Mepak
snížil na jednotku.
zitím byli Gotové v r.553 definitivně se
svým posledním králem Ttejou Narsesem pora
JAK
DČLÍMEPOJMY
ženi. Novým potvrzením Qodexu Justiniánova 1.Podle vzniku na přímé' a reflexní. - Přímé si
bylo na půl století potvrzeno římské právo, tvoříme přímo z věcí, reflexní z pojnů, proto se
Rozpolcený papež Vigilius je po sv.Petru
jim říká i logické. Člověk je např.pojem přímý,
první, který nebyl zařazen mezi svaté. Za
živočich rozum ý je pojem reflexní.
jeho vlády zemřel Otec Západu, sv.Benedikt.
2 .Podle dokonalosti - jsou jasné a nejasné
PELAGIUS I.-16.4.556-4.3.561
3 .Podle předmětu na positivní a negativní. Positiv
Zastupoval Vigilia v Kcnstantinopoli a za
ní vyj aerují bytnost nebo formu-plot,žák, dobro,
svou volbu mohl děkovat Justinianovi. Za
ušlechtilý. Negativní nedostatek bytnosti či
obležení Řina předposledním ostrogotským
formy - nic, díra, tma, zlý.
králem TOtilou v r.545 prokázal Pelagius
skvělé služby městu i obyvatelům, ale v r. 4 .Na absolutní a relat-ivní/vztažné/. Absolutní po
551 v Kcnstantinopoli byl stejně nerozhod
jem se dá myslet i bez vztahu k jinému pojmu ný jako Vigilius. Jako papež se setkal s
kámen, stůl.. .Relativní jen ve vztahu k jinémuoprávněnou nedůvěrou, kterou se jen pomalu otec/jen 5« vztahu k dítěti/, pán/ve vztahu k
podařilo rozptýlit. Hlavně se staral o
sluhovi/, autor /
vztahu k jeho dílu atd.
zmírnění nouze v Itálii po gctských válkáď
P.Jan K.B Ä R T A OEM
a o boj proti povážlivě vzrůstajícímu
svatckupectví.

KRÁDEŽ V OBCHODĚ
Kukátkem ve zdi jsem viděl, jak strčila do
kabelky čtvrtku másla. Sel jsem do kancelá
ře samoobsluhy, kde Weaver kontroloval oeny.
"Ta žena v šedém kostkovaném plášti,"řekl
jsem,"před mrazícím pultem."
Strčil mezi zuby doutník:"Zdá se, že je z
East Sidu. Pěkně oblečená."
Mohlo jí být asi padesát, snad je už babič
kou. Jela s vozíkem k. polotovarům.
"Co vzala? Čtvrtku másla?" Zapálil si dout
ník, pak jsme vyšli z obchodu a zastavili se
na ulici. Řekl jsem:"Teči je u pokladny!"
Weaver se neotočil:"Neodolají pokušení krást
máslo. Právě se vejde do kabelky. Říkají:
kdo by si toho mohl všimnout?"
Hleděl jsem, jak dívka u pokladny markuje
jednotlivé položky, žena v šedivém plášti se
dotýkala prsty závěru ka
belky. Váhala. Někdy změní
zloději v poslední chvíli
úmysl. Řeknou:"Ach, to jsem
dala omylem do kabelky .Jsem
hrozně roztržitá."A pak to za
platí. Ale tahle otevřela ka
belku, jen aby vzala peněženku.
"Máslo neplatí,"zamumlal jsem.
Weax^r mlčky bafal. Za pár vteřin
vyšla žena s velkým nákupem z ob
chodu. Wěaver k ní přistoupil:
"Jsem provozní vedoucí a tohle je
můj zástupce. Vratte se. Musíme
si s vámi pohovořit."
Žena vyvalila oči:"Se mnou?"
"Ano. O čtvrtce másla, kterou jste ukradla
a máte ji v kabelce."
Zrudla. Pak pomalu otevřela kabelku a zíra
la do ní nevěřícíma očirra: "Chtěla jsem to
zaplatit, ale zapomněla jsem. Vyrovnám to."
Weaver zavrtěl hlavou:"Příliš pozdě!"
Ženě se třásly ruoe:"Ujiš£uji vás, že jsem
jen zapomněla. Nechtěla jsem krást."
"Pozoroval jsem vás,"zasáhl jsem sám."Když
kupujete máslo, rozhlížíte se vždy tak opa
trně, jestli vás nikdo nevidí?"
žli jsme do zadní místnosti samoobsluhy.
Weaver jí přistrčil židli, dal do stroje dva
papíry s průklepem a zeptal se:"Vaše jméno?"
Zamumlala váhavě:"Jenny Gi liánová".
"Adresa? ""Reziden. .rezidence Martin. ""Máte
děti?""Já..proč bych vám to měla říkat?"
"Je to ve formuláři. "Položil jí další otáz
ky a obrátil stránku. Přečetl, co tam bylo
napsáno a podal jí papíry:"Zde to podepište'.'
"Co je to?""Přiznání. ""Ale to nemohu přece
podepsat?'"'Jak myslíte. Pomohlo by vám to."
A zlostně dodal:"Víte, kolik náš obchod
ztrácí takovými krádežemi?""Ale-to byla jen

čtvrtka másla. Nikdy jsem nic jiného nevzala!"
"To říkají všechny.....................
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Žena se rozplakala: "Prísahám...
"Podepište,"ukázal Weaver na papír.
Náhle se rozhodla:"Nepodepíši!" Weaver se ke
imě obrátil:"Harry, běž zavolat policii."
Vyskočila:"A co se pak stane?"
Weaver žmoulal doutník:"Nemáte záznam v trestnírr
rejstříku?"
"Už jsem vám řekla, že jsem nikdy..."
"Dobře, dobře,"Weaver se nerozhodně škrabal na
bradě,"je-li to váš první přečin, nechají vás
asi na svobodě, ovšem pod dohledem."
"A budu...budu muset před soud?"
"To jistě!"
"A bude to v novinách?"
NAŠE KRIMI
"Nevím. Podle vašeho společenského postavení."
Zesínala:"To je nemožné. Mé děti.. .mí vnuci —
přátelé. Všichni se to dovědí."
Weaver vzdychl:"Lituji. Na to jste
měla nyslet, než jste máslo kradla'.'
"Když ale zaplatím.. .zapomenete..?"
Zdálo se, že Weaver o věci přemýšlí.
"Není to tak jednoduché,"řekl nako
nec. "Já bych snad zapomenout mohl,
dle..." pohlédl na mne. Obrátila se
i ke mně:"Nemohl byste i vy zapome
nout? "
Chvíli jsem mlčel, pak jsem se zdrá
havé pousmálľ'Nic jiného bych si ne
přál, paní Gi liánová."
Weaver zabručel:"Nemůžu se na něho
spolehnout. Půjde-li k řediteli,ten
mě vyhodí."
"Takového nic neudělám, "řekl jsem
prudce."Nechci dostat tvé místo."
Na okamžik jsem se setkal s pohledem paní Gillanové, pak jsem rychle pohlédl jinam. Zdálo se,
že mě chvíli zkoumá a pak zašeptala:"A co kdy
bych vám dala sto dolarů?"
Weaver vytřeštil oči:"Paní Gillanová..."
"Nechápete? Když ty peníze přijme, nemůže jít
k řediteli - sám by se shazoval."
"Mám zaplatit účet v nemocnici. Myslím, že za
dvě stě dolarů bych mohl na vše zapomenout!"
Weaver přistoupil ke mně, ale zadržela ho:"Pro
sím, prosím, nechte ho." Pohlédl mi do očí, pak
se otočil a odešel.
Sám jsem roztrhal vyplněný protokol.

O půl třetí odpoledne jsem znovu vyhledal Weavra."Ta v tom širokém červeném plášti.""Co vza
la? ""Půlku másla, tucet vajec, sýr. Ted je u
zmrazené zeleniny. Vespodu má asi kapsu."
Wteaver se rozvzteklil:"Zatracená profesionálka!
Z té nevymáčkneme ani cent. Radši ji pošlem do
basy." Zlostně kousal doutník:"Jdi za roh uli
ce a přived policajta!"
Jack RITCHIE

ŠVÝCARSKÝ
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V San Francisku byla 10.^.odevzdá
PRODLOUŽENA - čili ples
na salvadorské právní poradně, ve
mladých - na končení tanečního
které pracují jezuité, cena Chuchu
kursu ve Winterthuru, v sále u kos laina Moriastyho za ochranu lid
tela sv.U1 řidna. Večerní společen ských práv. Cenu převzal předseda
sky ibor. Vstipne 6 frs, mládež Ofr Robert Cuellar, býv.poradce zavraž
děného arcibiskupa Romera. P.Moria
Večeře, řízek s vlašským salátem
sty zemřel 1982 a byl předsedou ko
za 7 frs. Při reservování míst
/tel.052/273917 je nutno si zajis mise pro sociální spravedlnost v
arcidiecéz! San Francisko.
tit i večeři. Nápoje v bufetu.
Sv. Otec pověřil kard.Etchegaraye,
Začátek 20 hod.
1. února
vředsedu papežské komise lustitia
et^IPax3aby předal vál. zajatcům v
NA SV.DONA BOSCA - v klubovně P.šimčíka
v Iráku u příležitosti vá
/Curych,Brauerstr.99/schůzka mládeže,
nočních svátků poselství
meditace o světci a v 19,30 v klubovně
modlitby a solidarity sv.
mše sv.
31.1.
Otce. Na pozváni iránské
pobyl mezi irákskými
ZIMNÍ T Á B O R Y PRO ODE
24 vlády
zajatci a pak měl navští
LYŽOV^Í V UNTERĽBERGU. Cena 230frs
vit ješte iránské v
/cestovné, ubytování strava, vlek/ ,
Iráku.
Pro mládež od 8-14 let-chlapci i děv
Pozitivní odezvu na koncilu mělo
čata. Podmínka: SAMOSTATNOST A UKÁZNĚNOST!
prohlášení Mons.Castriiléna HoyoPřihl.P.J.šlMČÍk, Brauerstr.99. 8004 Zurich,
se, bisktpa diecéze Pereira v Ko
tel.01-2415025
8.-15.února
lumbii, že řada"teolo
gií osvobození"objevu
LYŽAŘSKÍ TÁBOR VE SV.MARTINĚ,
je v slově Božím výzvu k úplnému
CASIES, Itálie. Pořádá Orel a
osvobození člověka. Některé směry
Skaut. Sportovní vedení, nutná UKÁZNĚNOST. Po duchovní
však žádají násilné prostředky
stránce povede P.J.ČUPR z Vatik.rozhlasu. Cena 160 frs.
proti"osvobození"-a ty jsou protiInf.a přihlášky: prof. Jiří MALÁ5EK, Abt-Joscio Weg 1.,
evangelické. Předseda brazilské
D-8351 Niederalteich.
23.2.-1.3.
bisk.konference J.Ivo Lorscheiter
tvrdí, že to není"teologie",která
E X E R C I C I E V B E T H A N I E N povede
přijímá nebo ospravedlňuje marxis
P.Tcmáš Spídlik, prof.gregoriáiské iniversity v Rútě
Přihlášky a informace P.Birka, 6006 Lucem, Schadriitistr. mus. /To se dá lehce dokázat z
knih "teologů osvobozeni". Kdyby
26.Tel.041-312635
13.-16.3.
tu nebylo nebezpečí marxismu 3 byl
by před tím kard.Ratzinger nevaroDUCHOVNE VÍKENDOV QlÄRTENU-povecfe zkušený exercitator
Pi L, Kuďiar Z Víchě, v knize Den Radar unterflogen popi val/. Arcib.z Rio de Janeiro,kard.
de Araujo Sale z má sice radost z
suje, jakou složitou cestou byl před 25 lety vysvěcen
tajně v Polsku na kněze. Kniha bude k dispozici na víken růstu kněžských povolání, ptá se
však, odpovídají-li semináře poža
du.
přihl.P.V.Vondra
21.-23.3.
•••••••••••••••••••••••••••••
davkům správného formování kněžské
RBQUIEM-zádušní mše sv.-za zesnu ho dorostu.Učí se tam věroučné a
mravoučné lži-a i na jiných teol.
lé polit.vězně v Curychu
1.3.
učilištích. Náboženský život zani
NAJOVÄ POUT V EINSIEĽELN 25.5. ká', představení jsou slabí, řada
řeholních osob se chová neuctivě
vůči papeži nebo přímo proti němu,
VÍLETNÍ NEDĚLE NA SCHWÄGALPU
pod Santisem
8.6. resp.proti kurii. - Zde je na mís
tě poznámka jednoho z našich čte
NEVALNÍ VÍLET DO SCHWARZWALDU 22.6. nářů: Lepší jeden svátý farář z
Arsu nebo sv.Don Bosko, než tisíc
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI U MDČE V ITÄ- Kungů. Nezáleží na nnožství, ale
LII/Torvaianica/přihl.P. ŠIMČÍK a na kvalitě. - Na schůzi před mimo
P.BIFKA
20.7.-3.8. řádnou synodou získal arcib.z Mexi
ka kard. Corripio 15 podpisů na ma
nifest, děkující kongr.pro nauku
PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND POVEDE
víry za dokument o teol.osvobození
OTEC BISKUP ŠKARVADA
19.-21.9.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

BOHOSLUŽBY

AARAU - u sv. Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15
BALEN - kaple sv. Šebestiána/vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA
11,15
BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě
české a slovenská, sobota
18,CO
BASU^-Hl. Geist Kirche, 3.ned. 18 h.
s lovensk á-Rumelinbachweg 14.ned. 9 h.
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46., neděle
19,CO
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinoergstr.34. , v neděle a svátky 9,0
CORTATTIOD-IO km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci P.MAZÁK
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00
LAUSANNE—v kaplnke"Foyer du Serván"
Rue Euoěne Grasset, 3. a 5.ned. 9,15
RĽTI-TANN-kaple u katol.kostela.
Víz oběžník HLAS MISIE
9,15
WLEEU-St.Peterskapelle, neděle 18,30
SQlAFFHAlEEN-Kaple pod kost.sv.Petra,
St.Peterstr.il.VIZ HLAS MISIE
10 h.
SOLOIHUFN-Spi ra 1 kirohe, každou 2.nedě
li, P.BIRKA
10,30
ST. GAIJ EN-doslední sobotu v měsíci v
Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nádvo
ří. Po mši sv.kulturní program a bese
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
18,00
WINTERITiUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mse sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terezky
14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,33

vv ▼ vvvvvtwwwvvvv vrvrvTvrw vtvvvwvvv

Data nepravidelných mší sv.vám misioná
ři rádi sdělí i telefonicky. Na ne se
obračte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku nebo obnovení katolického sňatku
vyučování náboženství, návratu do Círk
ve/konverse/, detských táborů atd._____
P.Jan BIFKA,6006 LUZEFN, Schadriit-i si-r.
26., tel. 041-312635
P.Jos.šlMŽÍk,8004 Zurich,Brauerstr.99.
tel.01-2415025
P.Anton BANÍK -"- tel.01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 MDRGES,La Longeraie, tel.021-717713
P.VCNDRA,8735 St. Gallenkappel ,055-881460
P.CNDFEJKA,4O58 BASEL, Linctenberg 21,
tel.061321944

Peruánsky teolog Gustavo Gutierres, "otec""teologie
osvobozená" bude o n-í přednášet na katolické univer
sitě Sao Paulo v Brazílii a na universitě Sofia v
Japonsku, kterou rádi jesuité. Tuto "teologii"
spáše "ideologii"v podstatě Cárkev odsoudila. 25
V Japonsku je 304 katolických škol, 54 obecných,
115 lyoeí, 91 nižších středních a 33 vyšších a uni
versit. Chodí do nich 275.000 žáků a studentů. Také
je tam 589 katol.mateřských školek a 141 jeslí.
7 Odese - SSSP - se konalo VI. kolokvium mezi mezinárodnám hnutám Pax Cnristi a ruskou pravoslavnou
cárkvá; postavilo se proti vývoji dalšách zoraná
ve svých zemích a zavázalo se bojovat proti"nelidským poměrům", které jsou v jejich vlastech. Jader
nou válku prohlásily za nemorálná.
Při mariánské svatyni Kevelaer u Munsteru/NSR/se
bude od 11.-17.9.87 konat mezinárodní mariánský kon
gres na téma: "Mariánská úcta v XIX.a XX.stol.až do
začátku II.Vatik.sněmu. Od 18.-20.9.87 se tam koná
mezinár.mariánský kongres na téma:Maria, matka věří
cích.
V listopadu mr.se konalo na papežské Urbánské uni
versitě v Rámě studijná symposium: "Cárkev, hospodář
ský svět a odpovědnost za budoucnost světového hospodárstvá." Diskutovalo se na něm hl.o tom, co mo
hou průmyslové státy udělat pro rozvoj národů a jak
k němu mohou přispávat i rozvojové země samy. Sympo
zia se zúčastnilo asi 350 osob.
23.11.m.r.byly ukončeny mší sv.u sv.Petra v Římě
oslavy 450.výročí založení společnosti sv.Voršily
sv.Andělou z Merici. Se světícím biskupem Plottim
koncelebrovalo asi 40 kněží, mj.Msgr Hrušovský,Ste
fan Vrablec a Msgr Laštovica, rodák z Moravy, spolu
pracovník kongr.pro řeholníky a sekul. instituty.
Kniha kard. Ratzingera o váře vyšla už i francouzský
pod titulem Entretien sur la Foi.
Úmysly Apoštolátu modlitby: základní modlitba:"Bož
ské Srdce Ježíšovo, prostřednictvím neposkvrněného
Srdce Panny Marie, Matky Církve, ve spojení s eucha
ristickou obetí/mšá sv./obětuji ti modlitby, práce,
radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí
Ducha sv.a k slávě Boha Otce odpykával hříchy a při
spěl k spáse všech lidí. Zvláště to obětuji na
úmysly, doporučené sv. Otcem."
Před vác než 60 ti lety byla unesena 20 ti letá Ila
ria Meloni a propuštěna za výkupné 250 mil.lir;koncem roku jeden z únosců telefonoval, že svého činu
lituje a část výkupného vrátá. Penáze, které z úno
su sám měl nechal v zpovědnici jednoho milánského
kostela - celkem 120 mil.italských lir.
Oena Roberta Kennedyho pro lidská práva-50.000 dol.
byla udělena Winnie Mandelové-manželoe Nelsona Man
de ly-který má na svědomí stovky nevinných lidských
životů, o hmotných škodách ani nemluvě-a za tyto
kriminální činy byl odsouzen v r.1964 na doživotí.
Dále pastorům Beyers Naudému a Boesakovi z Již.Afri'
ky. Byla jim předána na jesuitské washingtonské
universitě v Georgetcwnu.

G. BROWN

ANO, MADAM !
Bill must bez vyhazovu sloužit dva měsíce jako komorník, aby zdedil jmění po strýci. Plní roz
kaz svého ctižádostivého pána a jde ukrást jeho milostné dopisy nerecce. Ta ho překvapí...
"Řekněte, proč jste se sem vloupal? Na lupiče nevypadáte!"
"Tohle je má první práce. A poslední. Člověk musí být z něčeho živ...když nemá prachy a..."
"To znám,"řekla Beresfordová ostře. "Byla jem často bez prachů a bez jídla a všechny majite
le zastaváren znám křestními jmény. Proč si nenajdete práci? Umíte něco?"
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"Vyznám se dobře v ovcích. Jak je stříhat a podobně. Ale v Londýně mi to nepomůže."
Beresfordová ho tiše pozorovala a pak, aniž změnila tón nebo výraz řekla:"Dejme tomu, že mi
ted povíte pravdu. Nejste loupežník, jako jím není ró teta Charlota."
"Proč...proč myslíte?" zakoktal Bill.
Usmála se jako vzdělaný misionář, který se chystá zaostalým Hotentotům vysvětlit tajemství
Nejsvětější Trojice:"Proč? Jste bez práce, ale máte nový oblek z Bond Street. I střevíce
jsou nové. Kravata stála aspoň šest šilinků. Kdybyste byl úspěšný lupič, nechodil byste
loupit do takové díry jako jsou Rochester fusions. Tedy lupič nejste! Lupič by div nepadl
do mdlob, jako vy. Ale jak jste se dostal dovnitř. A proč?"
Beresfordová dospěla k správnému závěru s bystrostí detektiva Scotland Yardu. Váhal.
"Neřeknete-li mi to, zavolám na vás toho policajta. Viděl, že se podezřele chováte."
Bili sebou zavrtěl, odkašlal si a poškrabal se za uchem:"Máte pravdu. Nejsem lupič. Jsem ko
morník a ve volném čase šoféruji. Vzpomeňte na Leeds...Jméno Peabody!"
Beresfordová se užasle napřímila na židli:"Co? Strýček Albert? vy jste jeho komorník? Už
ho nebolí kuří oka? Byl na mne v Leedsu strašně hodný. Spíš by potřeboval chůvu. Ale proč
vás sem poslal?" Bili se začervenal:"Jeslím, že když byl do vás blázen, psal vám dopisy."
"A vy jste je měl ukrást!" Beresfordová se zairyslila:"Takový hlupáček! Má starosti?"
"Ale ne. Jen chce nastoupit politickou dráhu a tedy..."
"Si nyslí, že bych ho mohla vydírat! Tyhle herečky,"slabě se otřásla,"jsou už takové. Ale
nechápu, jak jste se dostal do mého bytu. Strýček Albert nebýval čaroděj."
Bili šoupnul nohama a znovu se začervenal:"Dal mi klíč,který vám šlohl v Leedsu!"
"lén starý paprika,"řekla užasle Beresfordová,"nikdy bych ho za tak smělého nepovažovala.Mu
ži jsou krutí, že?" "Ten smělý je. Dostanu výpověd, když dopisy nepřinesu!"
"Už jsem mu odepsala, že mu je dát nemohu. Netoužím po tom, aby ně urážel. Jestli si strýček
Albert nyslí, že jsem taková osoba, za jakou mě pokládá, a£ si to nyslí dál. Za druhé nejsen
v náladě, abych pro někoho něco udělala. Je mi velmi ošklivě. Kolik je hodin? Dvacet po de
sáté? To už bych měla začít s humrem! Můj nápadník chtěl se mnou dnes jít na večeři..."
"Jste zasnoubena?" překvapeně se zeptal Bili.
"Nevím. Včera jsem byla, dnes nejsem, snad budu zítra. Včera večeřel Towser s jinou dívkou.
Poručil jí vařenou rýži. Don Juan - a vařenou rýži! Prý ji má ráda. Prostě-pohádali jsme se.
Znáte Knucklebone? Ne? Je to noční klub, kde mají nej lepší humry na světě. Chci jít do
Klucklebone a dám si humra. A vy,"řekla po krátké přestávce,"půjdete se rmou!"
"Pro Boha - ne," ustoupil Bili, "srdečně vám děkuji, ale nemohl bych jít...""Proč ne?"
"Proč ano? Nemám f tomu důvod,"řekl negalantně leč upříímě Bili.
"Půjdete. Towser W to doví, že jsem tam byla s neznámým mužem a bude zuřit.. .Urazila bych
se, kdybyste nešel. Chci říci, že policista je ještě dole a já neztratila svůj hlas!"
Bili se zamyslil. Snad tam na ní ty dopisy vyláká? "Dobrá, souhlasím!"
"Mimochodem - jak se jmenujete?" "Quin.. .Quimby!""Mohlo by to být horší, "řekla Beresfordová,
"znala jsem muže, jmenoval se Býčívíčko. Přejel ho autobus. Zařičíte se jako dcma,obléknu se?
Za pár hodin po dobrodružství v Rochester Mansion seděl Bill u stolku proti vesele pomalova
né stěně a jedl humra. Vedle něho Beresfordová v toaletě z měkké modré látky a nepatrným
kloboučkem v týle:"Líbí se vám tu?" zeptala se herečka. Zanyšleně se rozhlédl. Zřejmě zača
la místnost svou kariéru jako malý sklep nepravidelných tvarů, stoly kolem zdí, uprostřed
taneční parket o něco větší než boxerský ring. Vše v rudých a zlatých barvách. Pokračování.

HUMOR
"Vy máte domácího lékaře? "ptal se Ludvík XIV. Moliera.
"Jste s ním spokojen?""Ale ano. Chvilku
Svědomitý leKař se ptá pacien
spolu přátelsky klábosíme , pak mi
ta: "Skutečně nekouříte? Máte
dá léky, já je zahodím a jsem za
zánět průdušek. ""Nekouřím
se zdráv!" 27
vůbec, pane doktore. ""Co dě
Přišel starší pán s dopisem na
lat? Musím vám zakázat něco
poštu, úřednice dopis zvážila a
jiného. "
řekla:"Musíte na něj nalepit
Poslušného chlapečka se ptá
ještě jednu známku, je příliš
pan učitel: "Jaké y se píše
těžký."Pán zabručel:"Aby byl pak
ve slově nyslivec?""Až oo
ještě těžší!"
řekne nsminka."
"Představ si, po pěti letech si
"Tenhle Jim je báječný stře
dám ušít nový oblek. Jdu v něm
lec, " libuje si poručík po
na flám a ten kandelábr před
střeleckém cvičení na vojně,
naším domem je zase znovu natře
"každý cíl perfektně trefí. "
ný! "
"To je ovsem dobré, ale co mě
Tatínek jde se synkem, který se
udivuje, ze po každém výstřelu vždycky peč
sotva naučil číst, na hřbitov. Chlapec si pečlivě
livě otře místo, kde držel pusku. "
Inserát kosmetické firiry:"Když už se nerry- čte všechny nápisy, kde se vychvalují zesnulí a
pak se obrátí k tatínkovi:"Tatí, řekni mi, kam
jete naším mýdlem, tak určitě potřebujete
se vlastně pohřbívají zlí lidé?"
náš parfém!"
"Kam jdeš?""Do městského parku! ""Proč?""Je tam
Velmi spatná zpěvačka říká svému muži: "Víš,
jediná lavička / die Bank/, na kterou se člověk
ze můj hlas je pojištěn na 20.000 franků?"
múze ještě spolehnout. "
"Výborně! Jdeme si hned peníze vybrat!"
Na otázku, je-li sytý, odpovídá velmi baculatý
Setkali se dva američtí obchodníci: "Jak se
host:"Tohle slovo neznám. Bud mám hlad, nebo je
ti daří?""špatně. Mám moc starostí. ""Udě
mi zle."
lej to jako já. Vezmi si zástrpce a ten
Mladá paní jde nakupovat: "Máte i živá kuřata?"
převezme za tebe všechny starosti. Dáš mu
"Samozřejmě ! ""Tak mi z něho dejte půl kila. "
plat 5000 dolarů měsíčně..'.'"Ale kde vezmu
V poradně pro volbu povolání."Už nevíme, co počít
těch 5000 dolarů?""To bude jeho první
s naším synem. On by to chtěl dotáhnout hodně
starost!"
vysoko"Jednoduché. Dejte ho do nějakého hotelu
Mladý komponista, v jehož melodiích se ob
jako liftboye."
jevují i melodie slavných mistrů, vykládá
Konečně dostala paní Mauerová služebnou. Vlídné
svému bývalému profesorovi:"Já komponuji
ji přivítala, aby na ni udělala co nejlepší do
nejraději v noci. ""Chápu. Většina zlodě
jem a pak se zeptala: "Pošlu svého muže
jů pracuje v noci!"
na nádraží, aby vám vyzvedl a přivezl
"Mami, kdy mě přinesl čáp?""Třetího (
zavazadla. ""To ne. Nechávám prvních
února.""To je zvláštní. Právě na moje,
deset dní vždycky zavazadla na nádraží
narozeniny."
v úschovně ! "
"Dám se s tebou rozvést. Vracíš se
"Dobrý den, pane doktore. Jak to sto
tak pozdě z hospody, že mi nestačíš,
jí se zdravím naší drahé, bohaté te
Karle, připravit snídani do postele. "
tičky? ""Připravte se na nejhorší!"
Evropan v plavkách se ptá řidiče
"Strašné! ""Ano, je už zdravá!"
nákladního vozu: "Jak daleko je k mo
Hovoří spolu dva bohatí šejkové.
ři. ""Asi tak devadesát kilometrů." .
"V poslední době se mi líbí spor
"To mají v Afrioe ale široké pláže!1
tovní typy. ""Mně také. Minulý tý
Když jistá slavná herečka zestárla,
den jsem se oženil s volejbalovým
chtěl ji navštívit bývalý
družstvem!"
ctitel. Bez dechu se vyšpl^
Myš z pokusné laboratoře se vráti
hal do čtvrtého patra.
la ke svým družkám do klece.
"To musíte bydlet tak vy
"Kdykoliv jsem šlápla na páku,
soko? ""Co chcete, milý
přinutila
jsem člověka v bílém
příteli, "odpovídá stará
oděvu, aby mi přinesl něco k
paní s úsměvem, "to je je-,
žrádlu. Ale chvilku to trvalo,
diný prostředek, aby se
než to pochopil."
srdce mých ctitelů zase
"Jak to, ze si dáváte střvhat
rozbušilo!"
vlasy v pracovní době?""Však mi
vlasy také v pracovní době rosvou! "

KLUB
PP 8735 ST. GALLENKAPPEL

JAK SE ZACHOVÁTE, KDYŽ . . .__________

b. Zůstanete s návštěvou doma a litujete zmařené
zábavy
..
. .
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1. SI PřED VÁS SEDNE V KINĚ PANÍ S VYSO
c. Osopíte se na neho a řeknete,ze nemáte oas
KÝM KLOBOUKEM A VY NEVIDÍTE NA PLÁT
NO?
9. POTKÁTE NA ULICI PLAČÍCÍ DÍTĚ, KTEŘÍ SE ZTRATILO
a.Slušně ji požádáte, aby klobouk
a. tklidníte je a odvedete na policii.
odložila.
b. Upozorníte na ně jiné chodce
b.Natahujete krk, abyste zahléd
c. Myslíte si-to je věc rodičů, aby si děti lé
li aspoň kousek plátna
pe hlídali.
c.Zlostně vybuchnete
10. NĚKDO VÁM VRÁTÍ VYPOJČENOU KNIHU VELMI POŠKOZE
2. NA NÁVŠTĚVĚ NEDOPATŘENÍM VYLIJETE
NOU
nápoj na Sáty druhé osobě
a. Upozorníte ho, že s knihami se má zacházet
a. Snažíte se potřísněné místo vy
slušně a požádáte ho, aby vám opatřil jiný
sušit a vyčistit.
výtisk
b. Rozpačitě zašeptáte omluvu
b. Je vám to líto, ale tváříte se, že vám to
c. Opovržlivě řeknete, že se svět
nevadí
nezboří.
c. Hodíte mu knihu pod nohy, zlobíte se, vyhu
bujete mu
3. PŘI JÍDLE V AUTOMATU NĚKDO PŘED
vás přistrčí

Špinavé nádobí

a.Upozorníte, aby nádobí dal jinam,
b.Odnesete si jídlo k jinému stolu,
c. Hodíte mu přisunuté nádobí po sto
le zpět a hrubě jí vynadáte.
4. NĚKDO VÁS NEOMALENĚ PŘEDBĚHNE VE
FRONTĚ
a.Upozorníte, že čekáte také a on
nemá právo na výjiirku.
b.Mlčíte.
c. vyhubujete mu a popudíte proti
němu ostatní čekající.
5. DO AUTOBUSU PŘISTOUPÍ CESTUJÍCÍ A
ZJISTÍ, ŽE NEMÁ DROBNÉ
a. Nabídnete mu je
b. Politujete ho, ale nic neuděláte. _
c. feknete, že měl na to myslet
dřív

6. NAJDETE NA ULICI BANKOVKU
a. Odevzdáte ji na policii
b. Ptáte se druhých, co dělat
c. Necháte si ji

7. NĚKDO OMYLEM VYTOČÍ VAŠE TELE
FONNÍ ČÍSLO?
a. Klidně vysvětlíte, že jde o
omylb.Beze slova položíte sluchátko,
c.Oboříte se na něho.
8. NĚKDO VÁS PŘÍJDE NAVŠTÍVIT VE
CHVÍLI, KDY ODCHÁZÍTE NA ZÁBAVU
a. vysvětlíte situaci a požádá
te hosta, aby šel s vámi kou
sek cesty a řekl, co chce

HODNOCENÍ
Máte-li 10 odpovědí A, jste vyrovnaná osobnost,
váš život nekomplikují konflikty a lidé vás mají
stejně rádi jako vy je. Je-li A odpovědí aspoň 5,
máte dost společenského taktu a se společností
slušně vycházíte. Zlé je, je-li A méně než 5.

Deset odpovědí B znamená, že jste pasivní, neprůbojný člověk, často vás okolí zneužívá. Cvičte si
vůli a odvahu! Pět B je typické pro osoby zdržen
livé, uzavřené, s dobrým srdcem. Je-li B méně než
5 ve prospěch odpovědí A, je to v pořádku.
Deset odpovědí C znamená, že jste osoba neurva
lá, nesnášenlivá, která má nnoho sporů s druhými.
Pět odpovědí C je na horní hranici společenské
přizpůsobivosti. Cvičte se v sebeovládání a víoe
si važte svvch bližních!

