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někteří teologové přirovnávají poměry v Církvi k pubertě.
Puberta-neklid dospívání-je první vážná krize člověka. Církev trpěla vážnými krizemi od sa
mého začátku. Jednou z nejnebezpečnějších krizí bylo rozšiřování bludů-heresí-v prvních sta
letích. Kněz Arius tvrdil, že Kristus je stvořená bytost. Jeho hereze zachvátila dvě třetiny
Církve. Herezi odsoudil Nicejský sněn/325/ a přidal do vyznání víry upřesňující slova. Proti
této herezi celý život bojoval sv.Atanáš, učitel Církve a skoro úplně ji vykořenil.
Krize v Církvi byly i při stěhování národů. Nebo odpad východní části Církve do řady samo
statných pravoslavných církví. Mají skoro stejnou víru jako ny, ale nástupce sv.Petra papeže - nemají. Každé církvi vládne patriarcha.
Pak velká krize hromadných odpadů k protestantismu, zapříčiněná trpěnými zlořády v Církvi.
Ale ne\ezmeme dítě ze školy jen proto, že ve třídě je pár uličníků.
Krize renesance, jejíž špinavé vlny zavalily i papežský trůn. Mniši místo svátých knih opi
sovali pohanská díla Řeků a Římanů - není divu, že i na ně zapůsobil duch pohanství - člo
věk je nakloněn k horšímu - a při první příležitosti odpadli.
TRIDENTSKY SNĚIV1545-1563/ věroučné a mravoučné zmatky ukončil a za tři roky/1566/vydal la
tinský Římský katechismus, který platí dodnes.
Puberta je krize mládí. Diešaí krize se spíš podobá krizi stáří - rozpadu. Sám sv.Otec,
který o negativních zjevech mluví málo, se ve své řeči na synodě evropských biskupů hrozí
hromadných odpadů knězi a řeholníků. Zmizí-li z ústředního místa Kristus-Bůh, a nastolí
se tam člověk, málokdo je ochotný k tak velké oběti, jako je celibát, poslušnost a chudoba.
Oelibát-bezženství-se dnes označuje v němčině"Ehelosigkeit". Ale to není ctnost. Mimo man
želství žijí i nenormální lidé a různí Don Juani nebo Casanovové. Ctnost je mravní čistotaKeuschheit! Kristus o tom mluví naprosto jasně. Z lásky k Bohu!/Mt 19,12/.
Církev se dá obrodit, omladit, zpružnit jen PRAVDOU KRISTOVOU! Dnešní Boží lid ztratil pev
nou půdu tradice pod nohama: bud přestává bojovat - pak ho lehce přemůže nepřítel, at hřích,
nebo komunismus, nebo svobodní zednáři- kterým jsou nyní otevřeny dveře do ovčince-a za tím
vším stojí zlý duch. Nebo zbloudí z cesty, protože potemnělo světlo Kristovo, které jediné
může vést, a na jeho místo nastoupil člověk.
Jsme-li v pubertě, proč si říkáme "dospělí křesíané"? Toto označení
nás vede k dětinství, ne k dětství. Dětskou víru Pán chválí/Mt 18, y
Až překročíme práh času, poznáme, jak dětinští byli "dospělí křestané"a jak blízko dospělosti byly Boží děti.
Kristův jazyk není měnícím se jazykem světa. Jeho pojetí hodnot se
od hodnot světa liší. Stačí přečíst si Blahoslavenství!/Mt 5-11/.
Svět stárne - ale Církev je nesmrtelná a ve své hlavě - Kristu je věčná. Do blažené, svobodné aktivity Nejsvětější Trojice jsou
strženi všichni svati - a£ svatořečení nebo neznámí, a£ bojující
na světě nebo spojení s Kristem v nebi.
Můžeme říci, že dějiny Církve na zemi jsou dospíváním, bojem, puto
váním - v tom smyslu mají autoři o "pubertě"pravdu. Dospělosti na
zemi do jisté míry dosáhne jen světec-člověk naplněný Kristem!
Církev - jak říká sv.Otec v téže promluvě - potřebuje k svému obro
zení svaté/Mt 5,48/. Malé, velké, známé, neznámé, dospělé, děti,
prosté, učené, ženy, muže, posvěcené svátostí kněžství i laiky.
TEBE I MNE! „
Vaše
redakce

Biskupove varujŕ hlavne před marxismem, který
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
stále hlouběji proniká do této tzv.teologie,
Podle KNA byl propuštěn učitel na
ve skutečnosti ideologie, která má s vírou
technické škole Karol JAKUBČÍK z
málo společného. "Kdo neposlechne Církve, ať
Trnavy pro své náboženské přesvědče
je pro tebe jako pohan a veřejný hříšník!"
ní; vyslýchali ho na policii krátce
Před vánocemi zemřela u Mijnsteru v NSR ve
poté, kdy se 15.9.se skupinou stu
věku 86 let sestra Priscilla, spoluzakladentů zúčastnil pouti v národní
datelka kongregace Mariiny pomoci. Kon
svatyni v šaštíně. Policie prý
gregace působí nyní na asi 30 místech v
chtěla vědět, zda byl také na pou
Indii
a podobá se misionářkám Matky Te
ti na Velehradě. Vytýkají mu, že
rezy.
Sestry
žijí s nejchudšími v je
pravidelně chodí do kostela, což
jich
předměstských
brlozích a sdílejí je
je uvlášt učitelům zakázáno. Kdo
jich
starosti.
Místní
obyvatelstvo je nazý
začne studovat na učitele, musí vy
vá
"usměvavé
sestry".
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stoupit z Církve. Na policii ho ujis
Mezinárodní rada hnutí charismatické obnovy se
tili, že školní úřady se o výslechu ne
sídlem v Římě svolala na květen příštího roku 6.
dozví, ale příští den ho ředitel školy
vyzval, aby se vzdal učitelské funkce do sjezd vedoucích hnutí,- koná se v Římě pod heslem:
"Duch Páně je nade mnou, vyvolil mě, abych hlásal
1.11.1985.
radostnou zvěst chudým".
Z.l.t.r. zemřela na Slovensku sestra Hav Mezinárodní
středisko pro stálé jáhny se sídlem
líková, 84 lei, by v. provin dálka sester
sv. Vincence z Pauly; před smrti mela ra ve Freiburgu/NSF/ uveřejnilo v rámci 20. výročí
dost z poselstvi, které ji jménem sv.Otce svého založení zprávu, podle níž bylo od r.1968
vysvěceno kolem 12.000 stálých jáhnů: 67% pracuje
poslal kard.Casaro li.
Katolická misie v Laosu, který je nyní li v sev. Americe, asi 20% v Evropě, zbytek v latin
dovou republikou pod diktaturou komunistů, ské Americe a v jiných světadílech. 94% má vedle
slaví 100 let svého trvání. Na památku to pastorační činnosti jiné zaměstnání, 90% z nich
hoto výročí vyhlásili všichni biskupové je ženatých.
Ve Vídni zemřel l.l.t.r. náhle prof .Richard Bárta
pro těžce zkoušenou Církev 10.12. mr. rok
/75
let/, od r.1981 vydavatel Kathpressu, jehož
modliteb a díků. Církev tam spravuje hrst
ka laoských biskupů, kteří byli po léta byl od r. 1.6.55 do 31.12.80 šéfredaktorem a ředi
vystaveni nelítostnému pronásledování a telem. Pak spolupracoval ještě jako komentátor.
nesčetným utrpením. Zahraniční misionáři a Na svátek sv.Rodiny, 29.12 .mr. navštívil sv.Otec
věřící byli ze země po převzetí moci komu farnost sv.Marka-evangelisty nedaleko Benátského
nisty vypovězeni. Nynější režim nedovolí nám.ve středu Řinu. Je to jedna z nejstarších far
ností a také z nejmenších, má snad jen 300 farníani údaje o počtu a činnosti katolíků.
Před komunistickou diktaturou, tj.v r.1974 ků. Má však postranní kapli se stálým výstavem
bylo v Laosu 34.000 katolíků z 3 mil.oby Nejsv.Svátosti. Od začátku svého pontifikátu na
vatel. Vzdor útlaku a pronásledování život vštívil sv.Otec 105 farností.
Francouzský režizér Dominique Lapiěre dokončil
z víry neuhasíná, ale naopak roste.
film
o Matce Tereze. Poprvé se bude předvádět v
Od 1.7. do ?.7.vr.prý navstivi sv.Otec Ko
Kalkate
v Indii a polovinu výtěžku dostanou dobro
lumbii a otevře tam mj."národni park nade
jela pamet 22.000 obeti nedávného výbuchu činná díla Matky Terezy.
sopky Nevada del Ruiz. Park bude mit za Vzdor výzvám a protestům záhřebského arcibiskupa
kard.Kuhariče byl i o těchto vánocích Hod Boží
rámec zřiceniny mestečka Armero, které
pracovním dnem-jak je tomu už celých 40 let. Ale
zmizelo z povrchu zeme.
při půlnočních byly všechny kostely přeplněné.
Polsko mělo koncem 1985: 27 diecézí. 42
mužských kongregací. 8464 bohoslovců - z 7 španělských Dominikánok založilo první klášter
toho diecéznich 5394, řeholních 2901/v r. pro řeholnice rozjímavého typu a to v jihoafrické
1980 "jen"6285. Nejlepší diecéze je Krakov diecézi Bethlehem, kam je povolal místní biskup
s 394 bohoslovci a 964 kněžskými svěceními Mons.Bucher. Už několik dívek požádalo o přijetí.
/683 diecezních kněží, 281 řeholních, v r. ř^atka Tereza a její řeholnice zdědily po knihovni
ci Ann Murray v US Oklahoma City 300.000 dolarů.
1980 jen 632/. Působí tam 22.381 kněží,
diecézních i řeholních, nejlépe působí sa- Paní zemřela nedávno ve věku 94 let, poznala osob
leziáni. V r.1980 tam bylo 20.234 kněží. ně Matku Terezu za jedné cesty do Indie a Pakista-'
Uruguaj ská biskupská konference veřejné nu a rozhodla se věnovat majetek nej chudším lidem.
oznámila, že pinč souhlasi se směrnicemi Starosta New Yorku slíbil Matce Tereze pomoc. Rá
Sv.Stolice, tykajicimi se tzv. "teologie" da by, aby byli propuštěni všichni vězni s nemocí
osvobozeni. Odpor proti těmto směmicim je "aids". Starosta chce požádat guvernéra, aby prooustil aspoň ty, kdo nejsou nebezpečnými zločinci.
škodlivý jak viře, tak životu katolíků.
Pan Josef Adámek, hluchý stařeček přes 70 let,
chodí zase k výslechům na STB.

zapojil elektriku a odpálil nálož. Ozvalo se
ZÁKON KOMPENZACE
hlučné zadunění a serie rychlých pšouků, jako
Finlay se vracel pěšky rozkopanou ulicí, kde hluboké rachocení. Ale skály se nevzedmuly kladli vodovodní potrubí.
čelba se prostě odloupla a sklouzla jako sníh
"Hezkej večer, doktore!" pozdravil ho nějaký ze střechy. Zvedl se oblak prachu.
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hlas. Přes ulici seděl v malé boudě noční
"To
je
blbej
odpal!"
zařval
Dan
a
vrhnul
se
hlídač. Finlay přešel ze studené tny říjnové Greena. "Zavrtals moc hluboko a vrchly zůstalyna
noci a ohřál si ruce nad kotlíkem.
stát. Nejraději bych ti zakroutil krkem."
"Máte to tu útulné," podotkl.
"Dělal jsem, co jsem mohf" reptal Green. Všich
"To bych řekl,"zasmál se noční hlídač."V ži ni se vydali ke stěně."Musíme ten převis sundat
votě jsem se tak neměl. S prácí jsem spokoje Odpal odkryl nižší nesy horniny, ale vrchly zů
né j. Byla to, iryslím, šřastná trefa!"
staly stát. Všichni věděli, že je to nebezpečné
"Necítíte se tu celou noc opuštěný?"
Výkřik mužů přiměl Dana, aby se obrátil: "Kam to
"Nevěříte, doktore, co všechno se tu dá dě lezeš, ty pitoměj packale!" zařval Dan. Green
lat. Třebas si kapánek zapřemejšlet nad
vkročil do dutiny, aby ukázal úhel, pod kterým
hvězdarra. Za starejch dob jsem nyslel na to,
vedl bór při vrtání.
co bude stát tuplák, který číslo vyhraje v
Dan vyrazil, aby ohromeného chlapce vytáhl.
lotynce - a byl jsem šřastnej? Ne! Teč rryslím Vtom se to stalo. Ohromná kamenná flec se utrh
třeba čím to, že padá rosa, proč voněj květi la a padala dolů. Dan odmrštil Greena, sám
ny v noci víc než ve dne - a je to zábavný. uskočil stranou, ale o zlomek vteřiny pozdě.
Nebo si ve dvě ráno snažím slaninu a vařím
Deset tun mu přimáčklo nohu. Výkřik hrůzy a
čaj jako cikán!"
úzkosti! Lidé vzali Dana za rameno, aby ho uvol
"Stal se z vás filosof,"zasmál se Finlay.
nili. Beznadějné.
"Snad ano,"řekl kysele hlídač."Na začátku to "Dejte mi něčeho si loknout,"navlčil si rty Dan,
nebylo lehký, posílal jsem všecko k čertu,
vynořila se láhev a Dan se obrátil na Greena:
pořádně se nalejt a udělat něco hroznýho.Kdy "Přived hned doktora!"
by mi před půl rokem někdo řekl, že toho ne vystrašený mladík se rozběhl k městu.
budu litovat..."
S doktorem se srazil na schodech. Jak to sly
Díval se tam, kde ležel Langloanský vrch.
šel, okamžitě vskočil do bryčky a uháněl k lomu
Finlay se díval také. Byl to nehezký hřbet s Otevřel brašnu s nástroji a Dana prohlédl. Le
prstencan zakrslého lesa, jako hlava plešat vá noha pod kolenem byla krvavá kaše.
ce. Zařezával se do něj lom s nej lepším pís Anputace!
kovcem, tvrdým, pěkně zbarveným, lehce zpra Dan byl omámen bolestí a whisky. "Tak do toho,
covatelným. Jednou v týdnu vás na cestě za doktore, odřízněte to krvavý svinstvo..."
razí tabulka: "Pozor! Nebezpečí odpalu!"
Finlay rozříznul Danovy manšestráky, odstřihl
Na úpatí lomu pracovala parta lamačů s Danem je, vylil na stehno půl lahve jodu a připleskl
Taishem v čele; nezodpovědným, nespolehlivým Danovi na tvář nasku s chloroformem: "Nadýchni
podsaditým chlapíkem, vznětlivým jako troud se a pust všechno z hlavy!"
a tvrdohlavým jako mezek. Neuměl přijímat
Finlay ležel naplocho pod nízkým stropen skály,
rozkazy, proto se mu trpělo, aby partu řídil odřezával maso, zacvakával jeden pean za dru
Byl by mohl být předákem, ale moc pil a v
hým. Náhle spadl úlomek kamene na láhev s chlo
pondělí přicházel pozdě; měl se svou burič roformem. Finlay zděšeně vykřikl, ale přestat
skou povahou nesnáze. Dokonce se dostával i nemohl. Sílenou rychlostí pokračoval v šití.
do vězení. "Dan je zase v lapáku!""Za co?"
Zasunul dvě drenáže, ukončil poslední vnitřní
"Za nic. Serval se s nějakým nýtařem u Fit- švy a začal hlubokými stehy zašívat chlopně.
terů. Div ho nezabil a pak se porval s poli "Udělal jste to moc dobře, doktore, i když jsem
ca jtama. Tři ho podnapilého odstrkali do
vás viděl až ted, "řekl Dan. Byl celých pět mi
báně!" Ráno míval zvlášř pochmurnou náladu. nut při vědomí. Když ho vytahovali z pod ska
Vztekle zacházel s vrtačkou, ještě vztekleji liska, omdlel.
se svým pomocníkem, nováčkem Greenem:"Měl by
ses vrátit k mámě a otevřít si cukrárničku. "Víte, od té doby, co jsem přišel o nohu, vidím
Skoč pro mejdlovou kazetu"tj .krabici s dyna věci docela jinak. Nechce se mi k vůli něčemu
mitem.
rozčilovat. Dovedu být klidnej a plnej míru. Je
to divný, ale ted dostávám od života víc s jed
Bylo celkem dvacet vrtů - pořádný odpal.
Když naplnil šulky dynamitu, ucpal je pečli nou nohou než jsem dostával s dvouma. "Chvíli by
lo ticho. Finlay řekl:"Zdá se, že všechno zlé
vě hlínou, připojil zápalnou šňůru a parta
je pro něco dobré. Na jedné straně ztratíš, na
se vzdálila.
"Všichni připraveni,"zabručel Dan na otázku druhé získáš. No, tak já půjdu, Dane!" Kroky
zněly ozvěnou, když odcházel k městu, zanechá
předáka Collinse. Joe Fre^ potvrdil, že
vaje Dana jeho tichénu společenství s hvězdami.
rozmístil praporky a výstrahy a informoval
Podle J. A.Cronina
vrátného a Collins třikrát zapískal. Dan

Duchovní manželství začíná při křtu. Sv.Jan Zla
toústý má osm křestních katechezí. První je věno
MYSTIKA MANŽELSTVÍ 4 vaná tomuto tématu. Jako se žena při svatbě stě
Dal jsem jednomu studentovi patrologie po- huje do domu mužova, přijímá jeho jméno, je natsbírat literaturu Otců Církve o čistotě a kou jeho dětí a jeho jmění je i jejím, tak se
panenství. Prohodil:"Divné! Tolik literatu také křesťan stává Kristovým.
ry pro málo vyvolených celibátníků. Většina Řídcejší je aplikace na Eucharistii. Známe ji u
lidí žije v manželství a těmi Se Otcové má Teodoreta. Svatební hostina je první společné
lo zabývají. Není to nespravedlivé? Moderní jídlo, jímž začíná společný život a osudy. Stej
morálka už pochopila, že je to důležitější né společenství se projevuje mezi námi a Kristem
tém než krásné řeči o dokonalé čistotě."
při hostině eucharistické.
Klasičtí křesťanští autoři se skutečně zabý Panny nazval nevěstami Kristovými poprvé Tertulvali manželstvím z duchovního a morálního
lián; neznají jiného ženicha a čekají s rozžatý
hlediska méně. Me když o něm mluvili, ne mi lampami na jeho příchod. Tento námět se dal
byli tak moralističtí a kasuističtí jako v vděčně rozvádět při řeholních slibech, proto se
moderní době. Věděli, že nepřesvědčíme ni s ním od 4.st.setkáváme všude.
koho o tom, co se smí a nesmí, nepochopí-li Překvapí nás, že k manželství se přirovnává i
srrysl manželství. K tomu je třeba přistou smrt a konec světa. Autoři líčí smrt a poslední
pit dogmaticky, skoro bychom řekli irysticky
dny světa jako radostný příchod Ženicha
Viditelné a tělesné je pro náboženského
k těm, kdo na něho čekali proto, aby uká
člověka symbolem něčeho vyššího. I
zali, že křesťan se nemá čeho bát. Ten
spojení ženy a muže v manželství
obraz se vyskytuje už ve Zjevení sv.Jaje obraz hlubší skutečnosti. I mimo
na:"Duch a Nevěsta volají:Přijd!"/22,
křesťanství najdeme texty o tzv.du
17./
chovním manželství. Alexandrijský
Neoddělíme se vsak těmito obraznými
žid z doby Kristovy rozvádí, jak
i aplikacemi od prvotní a konkrétní sku
se manželství podobá spojení duše
tečnosti? Tou je přece denní život mus Bohem. V tomto styku se duchov
I že a ženy v radostech a v bolestech.
ně oplozuje, rodí ctnosti a dobré
’ Není to snadný život. Ale právě tomu
skutky. Je tu ohlas Platónova SYMPO
je třeba dát hlubší smysl.
SIA a biblické myšlenky, kde se lás
Křesťanské manželství je svátost, tj.
ka Boží k izraelskému národu přirov
viditelné znamení neviditelné milosti.
nává k lásce muže k nevěstě.
Definici se snadno naučíme, ale ještě
Obraz přešel do křesťanského myšlení
snadněji ztratíme z paměti její pravý
ale má mnoho aplikací. První je usv.
smysl. Viditelné znamení znamená, že co
Pavla, který vybízí křesťanské manže
vidíme a vnímáme není ještě pravá skuteč
ly, aby milovali své ženy, jako Kris
nost. Nenosíme dítě do kostela, aby mu
tus miluje svou Církev.
kněz omyl hlavu. Je to symbol, omývání je
Každý obraz se obvykle dá vzít z
vnitřní.Ani nepřistupujeme k oltáři, aby
obou stran. Co se přirovnává k čemu;
chom snědli kousek nekvašeného chleba. Při
Přirovnává se poměr Krista k Círk
jímáme Tělo Páně, nebeský chléb pro duši.
vi k manželství nebo je manželství
Když dva mladí lidé uzavírají manželství, není
odleskem lásky Krista k Církvi?
jim jeho svátostnost úplně jasná. Berou se, aby
Otcové Církve se raději dívají sho
spolu žili. Někdy považují dokonce za cíl těles
ra. Vidí lásku Krista, sestupujícího k li né soužití. Pak je ovšem těžko mluvit o křesťan
dem, aby s nimi žil a zachránil je. Je to
ské morálce manželství. Je to, jako bychom před
tajemství, zjevené v Písrně slovy. Ale od
sv.při jímáním ukazovali dítěti, jak má polknout
samého začátku Bůh sebe a své vlastnosti vy hostii. Mohlo by odpovědět: Tak malého kousku
jadřuje v symbolech. Spojení muže a ženy je chleba se nenajím.-Symbol je náznak něčeho, co
takovým tajemným obrazem velké lásky Boží, je pravé. Otcům Církve, kteří tak málo mluvili
kterou nám teprve vysvětlil, tj.dal symbolu o morálce manželství-jak se rozvádí dnes-se zdá
smysl, Kristus.
lo zbytečným, o tom mluvit, dokud křesťané nepo
Co se vztahuje na Církev, platí ovšem i o
chopí pravdu hlubší, totiž že realita manželství
každém křesťanu zvlášť. Řehoř Nyský začíná je k tomu, aby nás zvedla k prožívání skutečnos
dlouhou řadu mystické literatury, která vy tí vyšších a náboženských, které jsou věčné a
světluje obrazně starozákonní Píseň písní. duchovní.
p.TOMÁS SPIDLÍK /Zkráceno/.
Nevěsta znamená lidskou duši, ženich je
■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kristus, spojení je nerozlučitelné, jako je
nerozlučitelný osud muže a ženy v manželst "Zdá se3 ze milovaný človek stoji tam3 kde ji
ROBERT MUSIL
ví. Opustit Boha znamená duchovní cizolož nak něco chybz. "
ství.

KONEČNĚ NĚCO PRO MLADÉ !

jsem to, když jsem redla tábor mládeže. Tehdy
jsme měli dobrovolnou večerní pobožnost. A přece
Kalendář a měsíčník pro mládež
na ni skoro všichni mladí chodili. Denně! Zájem
KOMM-Mit/44OO Munster, PF 7680
o náboženství je jasný. Jenže rniozí mladí se
BDR/je svěží, poutavý a vtipný.
zapletou s různými sektami mládeže, protože
Zde rozhovoru s dívkou Martinou
hledají neobyčejné zážitky. Donnívám se,že
Církev by se víc měla snažit dostat se
l.Kde jsi poznala náš kalendář?
do spojení s mladými. Např.pořádat čajo
Dal mi jej k vánocům náš pan
vé večírky, setkání mladých, semináře a
farář, pomáhala jsem mi. Zalí
rozhovory o kázání. Považuji za důleži
bil se mi na první pohled,
té také rozšiřování letáků, časopisů,
když jsem jej pročetla, byla
knih - hlavně Komu mit - už proto, aby
jsem nadšená. Zajímavá kniha, plná
mladí viděli, že i křestané něco dovedou
dobrých rad pro práci ve skupinkách.
a že jsou hrdi na své přesvědčení a pro
2. Máš zájem o politiku a sociální problémy?
sazují je.
5
Ani ne. Je však správné, že se píše o vě
10.
Který
politický
problém
té nejvíc
cech, které se zamlčují, televize a tisk
informuje jednostranně, zvlášt o pronásledo zaměstnává?
řtyslím, že hlavně odzbrojení. Dies si všichni
vání křestanů v komunistických zemích se
lidé přejí odstranění zbraní. Jenže musí odzbro
člověk jinde ani nedočte.
jit Západ i Východ! Jednostranné odzbrojení je
3. Co soudíš o náboženských zprávách?
nebezpečné. Komunismus chce zabrat všechny ženě,
Líbí se mi, že berete náboženství vážně. Ko
celý svět, a ani se tím netají. V Afganistanu
nečně mám kde čerpat odpovědi na námitky
vedou Sověti už šest let vyhlazovací válku a
proti Církvi.
nikdo proti ní neprotestuje. Skoro nikdo!
4.Proč ses přihlásila na"ROK PRO KRISTA"?
11.
Jsou lidé, kteří odpoví: Musíme se řídit
Óetla jsem výzvu v Komm mit 84. Když jsem
Písmem
sv.Pán
Ježíš říká, že máme své nepřátele
vyšla obchodní školu, nabízely mi různé fir
milovat.
Co
na
to říkáš Ty?
my místo. Ale byla jsem zklamaná, protože
Láska
k
bližnímu
neznamená milovat tak špatnou
tam člověka považují jen za pracovní sílu.
věc jako je komunismus. Před padesáti lety lidé
5./1 co Tě znovu upozornilo na KOMM MIT?
také museli milovat nacisty - ale nenávidět na
Sestřenice mi vyprávěla, že dělá sociální
cismus. Nemá se zaměňovat osoba a její špatný
rok. Vzponněla jsem si na Váš článek, zepta názor. Jako křesťanka musím milovat všechny lidi
la se písermě, smím-li Vám v "Roku pro Kris- o své nepřátele, ale omyl musím odmítnout. Nemám
ta"pomáhat a hned jste mi dali datum návště nic proti ruskému národu - vždyf ti lidé za to
vy. Vaše společenství se mi líbí - proto
nemohou, že musejí žít v komunistické diktatuře.
jsem se rozhodla k "Roku pro Krista".
12.
Co bys nejdříve řešila, kdybys byla spolk
6.Chceš tu ted zůstat trvale. Proč?
kancléřem?
Práce, kterou dělám, slouží dobrému účelu.
Především bych vydala zákon proti potratům a
Je velice důležité, podnítit mladé, aby se připomínala lidem, že je to vražda. Zakázala
zajímali o svou víru a vysvětlit jim poli
bych i pilulky, to je také potrat, oplodněné
tické pozadí různých událostí. Práce pro Bo vajíčko se nemůže usadit. Pak bych jim vysvětli
ha a pro mladé má hlubší snysl, než v něja la všechno o komunismu. Televize by musela častě
kém výdělečném podniku.
ji dávat zprávy o životě lidí v komunistických
zemích, vyzvala bych všechny, aby se snažili o
7. Jaké máš záliby?
Ráda hraji na flétnu, také stolní i normální prosazení lidských práv, jinak tu brzo budeme
mít Sověty. Zakázala bych i pornografii a sextenis. Bastluji, fotografuji a velmi ráda
obchody, protože jsou nepřátelské ženám, ukazují
tančím. Ale nejraději vidím štastné lidi.
ženu jen jako předmět rozkoše. Je nesmysl, když
8. Jak jsi našla víru a kdo tě v ní upevnil? se mluví o"rovnoprávnosti"a nic se nepodnik
Vyrostla jsem v křesťanské rodině. Každou
ne proti záplavě pornografie. Musely by se vzít
neděli jsme šli do kostela. Já chodila hlav z oběhu brutální filmy a video, aby neměli mladí
ně ze zvyku. Když jsem měla jít k biřmování, špatné názory na násilí.
uvažovala jsem vážně o víře. Od té doby mám
radost, že patřím k Církvi. Posilují mě je IZ.Jaký máš názor na časopis pro mlade BRAVO?
Když ho člověk čte, má dojem, že mladí musí co
jí vzory, hlavně sv.František.
nejdřív hromadit sexuální zážitky, dívka od 15.
9. Co si myslíš o"dnešní mládeži? Nemá oprav misí míť'trvalého přítele"-jinak není normální.
du o víru zájem?
Ale o problémech, které předčasné zážitky přiná
Má o ni zájem víc, než se nyslí. Pozorovala šejí, se nemluví. Považuji ho za horší než porno
grafii, mladí se dají lehce ovlivnit.

HOŘÍCÍ KEŘ

jablka než chlapec z pečeného.
"Proč šilháš po mých novinách?"
6
V r.1806 se Jctn-Maria Vianney učí soukromé "Smím se podívat?"zeptal se chlapec a otřel si
latine. Ale ta mu nejde do hlavy.
ruce o kalhoty,"jsou už v Neapoli?"
V pracovně pana faráře z Ecully praskal v
"Ano, už jsou tam!"
krbu oheň a snažil se zahnat zimí chlad;
"Melu.. .sláva, zvítězili! Smím si to přečíst?"
ale na okenních tabulích se stále ještě skvě "Dokážeš-li to přeložit do latiny,"usmál se pan
ly ledové květy. Pan farář Balley seděl v
farář."Začni zde: Olověné žezlo a tak dál..."
křesle a vraštil čelo na Moniteur z 25.února Matouš přelétl chytrýma očima řádky a spustil:
1806. Francouzské oddíly vtrhly do Neapole. "Sceptrum plumbeum novae illius Athaliae factum
"Olověné žezlo moderní Athalie je zlomeno; est; inperator restituet regnum Neapolitanum pro
císař obnoví neapolské království, ale jen principe tamen gallico." A Cicerovým jazykem
pod vládou královského prince. Nové králov drmolila bystrá hlavička celý úryvek až do konce.
ství je nyní spojeno s francouzským císařem'.' "Je to tak?""Ano, zatrolený hochu,"usmál se pan
Není pochyby; císař se chce zmocnit světa. farář. "Dostanu ještě jedno jablko?""To neplatí"
Po Rakousku i Neapol? Kdo je na řadě? Prus namítl jeho bratr."Já jsem také hotov."
ko? Rusko? Anglie? Jen aby ta přemíra cti "Já také!"zvolal malý, světlovlasý Deschamps.
žádosti nevedla ke špatným koncům!
"Nu, podíváme se." Tu a tam opravil pan farář gra
Noviny klesly zamyšlenému knězi do klína;
matickou chybičku, která se vloudila do úlohy.
rozhlédl se po žácích, sedících kolem stolu Ale jinak byly úlohy skvělé a každý dostal jablko
a pracujících na latinské úloze. Péra horli "Nu, a co ty, Jeníku?"vzdychl kněz."Jak zní konvě skřípala po papíře. Kdo bude mít úkol bez juktiv imperfecti slova laudare?"
chyby, dostane pečené jablko!
"Laudaverem, laudavere, laudate re.. ."koktal dva
P.Balley nepochyboval, kdo cenu získá. Jeden cetiletý selský synek a mnul si zoufale ruce, až
z Lorasů; chytrý, důkladný Matouš nebo jeho kosti praskaly. Tři latiníci se šklebili.
neméně nadaný Jakub. Farář je něl zvláší rád r"0 jé! "přerušil ho pan farář. "A vy se nešklebte,
vždyí jejich otce odvlekli pod lyonskou
rozumíte? S vámi se mučím už dva roky. Pomoz mu,
guillotinu, protože schovával v domě ty,kdo Petře. ""Laudarem, laudares, laudare, "vy s tře lilo
nechtěli odpřísáhnout. Jakub byl v kolébce, to jako z pistole.
Matouš dřímal pod srdcem své matky. Statečná "Je do docela prosté Jeníku,"kývnul učitel,"vez---žena chlapce s velkými obtížemi odchovala, meš infinitiv laudare, připojíš k tomu"m"a máš
ale brzo následovala svého muže na věčnost. konjuktiv imperfekti." Chlapec stál se smutně
Karel Balley se sirotků ujal a jako farář v sklopenou hlavou
Ecully byl rád, že na nich může ukázat vděč "Pečené jablko nedostane!"vítězně vykřikl tři
nost statečnému otci.
náctiletý Jakub a utřel si ústa.
Ano-a pak dvanáctiletý Petr Deschamps,bystrý /'Ale já dostanu za ten druhý překlad,"tvrdil jeho
probudilý chlapík; nebyl tuze pozadu za syn bratr. Nečekal na rozhodnutí pana faráře, chňap
ky lyonského obchodníka. Aie k pečenému
nul jablko a podal je smutnému selskému synkovi.
jablku to asi nedotáhne.
"Na - tu máš - daruji ti je!"
Jeden se však slavné soutěže nezúčastnil"Ale já si je nezasloužím," zaváhal Jeník.
selský synek z Dardilly, Jan Maria Vianney. "Jen vezmi,"zasmál se pan farář,"neodmítej dar!"
Seděl stranou a pečlivě opakoval:"Laudo,
"Byla by to urážka,"vážně dodal mladší Loras. Je
laudas, laudat..." Už čtyři měsíce chodil
ník se zasmál a dar vděčně přijal.
denně na faru, od rána do večera se učil,
"Kdo je vlastně Athalia?" ptal se zvědavě Matouš.
ale tvrdá selská hlava nechtěla před časo - "Najdeš ji ve 4.knize králů. Stala se královnou v
váním kapitulovat. Kulhal daleko za mladšími židovské zemi, když povraždila ostatní nástupce
spolužáky a učenec z něho jistě nebude. Zatc 'trůnu.""Taková hanebnost! Byla neapolská královna
je předčil v jiných věcech. Svým sebeovládá- Karolina také taková stvůra?" chtěl vědět Petr.
ním mohl dávat příklad prudkému, nespoutané "Ne, ale konvent v Paříži, který poslal našeho
mu Matoušovi. Vida, Matouš odložil husí brkc 'tatínka pod quillotinu,"zaskřípal zuby Jakub.
první a přisunul svou práci panu farářovi. "Musím k nemocnému,"odvrátil pan farář řeč. "Než
"Hotovo? Tak se na to podíváme." Pan farář se vrátím, smíte se koulovat na zahradě-ale pozor
pozorně zkoumal překlad, pak potřásl hlavou: na okna! Císař kněžím platy nezlepšil!"
"Tvá písmenka sice vypadají, jako by po pa Chlapci s jásotem vyskočili, jen Jan Vianney řekl,
píře běžela slepice, ale vezmi si jablko!Ne že se ještě musí cvičit v skloňování.
našel jsem ani jedinou chybku!"
"Nesnysl,"vyjel Matouš. "Pcmohu ti. Je to lehké!"
"Aleluja!" zajásal hoch a natáhnul ruku po "Ano, i ty si vyvětrej hlavičku,"souhlasil pan
pečeném jablku.
farář,"pak to půjde lehčeji." Tři chlapci vyrazi
"Aleluja se v postě nezpívá,"pokáral ho pan li ven, ale Jeníka pan farář zadržel:"Poslyš, Je
farář, zatím co se primus zakousnu, do jabl níku, "řekl ustaraně,"teta Humberta mi žalovala,že
ka. Císař neměl větší radost z říšského
málo jíš. Jen polévku a do ní si přidáváš vodu.

o

A je-li v ní trochu tuku, už se mračíš.
Co s tebou je? Hoch v tvém věku si musí
přidávat o sto šest!"
Jeník zíral rozpačitě na zem: "Svatí se ta
ké postili,"řekl konečně.
"Jistě! Čteme to v legendách. Ale nesmí se
přehánět. Myslím, že i svati měli ve dvace
ti zdravou chuř. k jídlu. Od nynějška budeš
jíst, co ti teta předloží. Nařizuji to!"
"Ano, pane faráři,"váhavě kývnul Jeník.
Růžová tvář tety Markéty se rozesmála na
celé kolo, když její synovec snědl poctivě
oběd a sedlák, František Humbert, spokoje
ně kývnul:"No konečně! Ziímí vzduch vylé
čil tvou nechuř k jídlu."
"Pan farář mi nařídil, abych víc jedl!"
"At z poslušnosti nebo ze žravosti, hlavně
když jíš,"zasmál se strýc.
"Vždyt je ještě postní doba,"bránil se Jan.
"Až budeš farářem, posti se jak chceš!"
"Ib také budu," ujistil ho Jeník.
o
Ledové květy na skle se rozpustily a ote
vřeným oknem se do farní světnice tlačily
rozkvetlé větve třešní. Tři žáci střídavě
překládali vybrané kapitoly ze Starého zá
kona. Jen Jan vězel ještě u svého časová ní a čím víc jich bylo, tím víc je pletl
"Capio, capis, capit..."bručel neustále,za
tím co spolužáci překládali historku o ho
řícím keři do franštiny. Učitel je občas
přerušil a ptal se na kmeny nepravidelných
sloves v článku. Zřídka kdy neznali správ
nou odpoveä - hlavně chytrý Matouš. Nezů
stal viset ani na jediné mluvnické udičce
a pan farář přiznal, že černovlasého synka
lyonského obchodníka sotva víc sám naučí.
Vždyt se musel občas kradmo podívat do
mluvnice sám-bylo mu pětapadesát a už se mu
leccos z hlavy vykouřilo. Matouš si toho
všiímul s tajným uspokojením. Ten do knihy
nahlížet nemusel, co se jednou naučil, usa
dilo se mu v hlavě pevně jako kotva.
Ubohý Jeník! Když teá na rozkaz pana faráře
víc jedl, bylo to lepší, ale ve dvaceti byl
už starý, aby si do hlavy vecpal to, co
se hravě naučili jeho kamarádi.
"Capiebam, capiebas, capie
bat. .."opakoval selský sy
nek, ale na půl ucha poslou
chal, co Petr Deschamps rych
le četl dětským hláskem:
"Tu se mu zjevil Bůh v plame
ni ohně, šlehajícího zprostřed
keře. Díval se a hle-keř hořel
ohněm, ale neshořel."
"Ach Bože,"napadlo Jeníkovi,
"proč se skrýváš v tmí?"Celým
srdcem toužil po svatyni Páně, ale
vchod byl zavřený spletitým křovím

latinského skloňování a časování, které hoře
lo a neshořelo, at je zapaloval sebe častě ji.7
"Ach Bože, proč se skrýváš v hořícím tmí,"zno
vu vzdychl mladý Vianney a začal opět opakovat :
"C^piam, capie, capiet..." Mezitím vítězně dekla
moval Matouš: "Pán mu pravil: Viděl jsem bídu své
ho lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich
nářek kvůli biřicům; ano, znám jejich bolesti.
Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ru
ky Egyptanů a vyvedl je z oné země do země úrod
né a širé, do země tekoucí mlékem a medem..."
"Milý Bože,"mučil se Jan,"shlédni i na mé souze
ní! židé museli vozit kamení - to je tisíckrát
lehčí než latinské časování . Kdy mě vyvedeš z
této bídy do zaslíbené země?"
"Nu, Jeníku,"obrátil se k němu pan farář,"jak
zní budoucí čas I.od capere?"
Jan vykoktal:"Capiam, capias, capiar..."
"Nepochopil jsi to,"řekl otrokář latiny s větší
trpělivostí, než měli otrokáři na Nilu. "Neptal
jsem se na přítoimý čas, nýbrž na budoucí. Nu!"
"Capibo, capibis, capibit..."koktal úplně zmate
ný Jan. To bylo teprve špatně. "Ty to nechápeš!
Nunquam capies!"dodal latinsky Matouš. Pan farář
přísně pohlédl na hlasitého chlapíka.
"Matouši, naučíš ho časovat" cape re "a když to ne
bude umět, dostaneš za uši ty! A vy dva jděte
naštípat dříví, sestra už nemá polínka."
Chlapci ochotně vyrazili ven, protože dobrá sta
rá hospodyně jim vždycky dala za odměnu velké
jablko, jen Matouš povzdechl:"štípat dříví je
lehčí!" Ale pak se dal s dobrou vůli do práce,
aby naučil těžkopádného selského synka časování.
Dlouho s ním měl andělskou trpělivost. Ale když
to Jan stále pletl, zmocnil se ho vztek. Hodil
mu na hlavu latinskou gramatiku a vykřikl :"At
ti to vtluče do palice někdo jiný. Já už nemám
chuí!"
Janovi se vehnala krev do tváře. Maně sevřel pěs
ti, jako kdyby se chtěl na Matouše vrhnout. Tten
s něčím takovým počítal, protože hned zaujal
obranný postoj. Ale Jan už svůj hněv ovládnul.
Přistoupil k mladému otrokáři, kleknul před ním
a řekl:"Odpust, Matouši, že máš se imou takovou
práci. Zasloužím si tvůj hněv. Budu se snažit.."
Matouš zrudnul, pak zblednul a najednou mu
vstoupily do očí slzy. Zakoktal:"Choval
jsem se jako svině! Odpust, Jeníku!
Cpravdu jsem se choval jako svině!"
Zoufale klesl na židli, položil hlavu
do dlaní a rozplakal se.
"Zkusíš to se imou znovu?" zašeptal
Jeník. "Určitě,"kývnul Matouš."Ale
už nikdy, nikdy přede imou nesmíš
klekat! Nikdy!" A oba se znovu vrh
li do trní latiny. Když se pan farář
vrátil, vyzkoušel svého žáka a ten od
pověděl na všechno správně. Pochválil jeho
i Matouše:"Dobře jsi s ním pracoval!"
"Choval jsem se jako svině,"zabručel

Monacká kněžna v Lurdech

chlapec a vyplížil se ze dve
ří. Pan farář za ním zmateně
Zeptal-li se někdo monacké kněžny Grácie Patricie na její nejzíral.
Od té doby se malý Loras namá -krásnější a nejdojemnější zážitek, nezmínila se o své svatbě či
hal ze všech sil a měl velkou o narození svých dětí - Karoliny, Alberta a Štěpánky - nýbrž
trpělivost se svým dospělým říkávala: "Jsem štastná, ze jsem směla být při podivuhodném uzdra
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spolužákem - ale výsledky by vení Anny Spainaniové v Lurdech."
ly ubohé. Jan sám div neztra Osmnáctiletá Anna Spainaniová byla veselá dívka, plná života.
til trpělivost. Stále častěji V létě 1960 se vypravila se svým snoubencem na výlet. Na rovné
se přistihnul při nepozornos silnici se ve zlomku vteřiny stala nepochopitelná věc: řidič
ti. Venku už táhlo nad zemí nákladního auta ztratil vládu nad vozidlem. Vrazil do motocyklu
léto. Doma na statku měli jis-Anny a jejího snoubence. Zatím co lékaři zápasili v nemocnici o
Annin život, konal se pohřeb jejího snoubence. Svým těžkým zra
tě plné ruce práce a on tu
mařil čas latinskou gramati něním podlehl.
kou, jejíž tajemství ne a ne Když Annu propustili z nemocnice, zachránili jí sice život, ale
byla velmi neštastná. Muž, kterého milovala, byl mrtev. A ona
odhalit.
sama už nikdy nebude chodit. Je ochrnulá na obě nohy.
Jednou, když zase selhal,
V zoufalství vyhledá svou sestru v Cap d'Ail na Azurovém pobře
řekl panu faráři, který se
ží. Později ji přijali na polyklinice "Princezna Gracia" v Monte
snažil dodávat mu odvahu:
" Nemá snyslu, abyste se se Carlu; doufali, že její stav zlepší intenzivním a rehabilitač
mou mořil. Zítra se vrátím ním cvičením.
Specialisté se věnují dívce osm měsíců; pak se vzdávají. Nemo
do Dardilly."
hou Anně pomoci. A také jí to řekli: "Abyste zase mohla chodit,
Dobrý kněz se ulekl. Zíral
musel by se stát skutečný zázrak!"
na svého nešťastného žáka,
který před ním stál s bledou Anna je sice věřící, ale v zázrak si netroufá věřit. Odchází
zase do domu své sestry a po čase se stěhuje do ústavu. Denně
tváří, oči upřené na zem.
ji sestry vozí do kostela Panny Marie na mši svátou.
Pan farář přesel dlouhými
K obratu dochází 20. května 1961.
kroky několikrát pokojem.
Pak se zastavil před ztros Otec Quicard slouží jako obvykle mši svátou. Dívka v pojízdné
židli upoutá pozornost štíhlé, světlovlasé dámy. Je to kněžna
kotancem a řekl srdečným a
mírným hlasem dobrého otce: Gracia Patricia, která se zúčastní bohoslužeb, aniž by si jí
"Ty chceš jít? Ubohý hochu! někdo všimnul.
Vracíš se do nového trápení. Když věřící odešli z kostela, přistupuje kněžna k Anně a doví
dá se od ní o jejím smutném osudu. Ptá se jí, jak se má a Anna
Jakmile jednou odejdeš, už
tě otec znovu nepustí a pak odpovídá, co jí řekli lékaři. Už nikdy nepovede normální život,
nikdy nebude chodit. Leda že by se stál zázrak.
sbohem kněžské povolání!"
"Už jste byla někdy v Lurdech, Anno?"
"Já to nedokážu,"vzdychnul
"Ne, výsosti. "
ubitý Jan.
"Tato pošetilá myšlenka jis "Já také ne, Anno. Ale ještě letos tam spolu vykonáme pout. Bu
deme se obě modlit a doufat v zázrak. "
tě není od dobrého Boha,"
potřásl kněz hlavou."Věř mi Pak se kněžna obrací na sestry: "Prosím, zařičíte všechno, co je
to! Vhuknul ti ji zlý duch, třeba, aby Anna mohla do Lurd. Náklady ponesu sama."
to ti říkám. Asi má zvlášt Anna je nesmírně štastná. Jak často slyšela o zázračných uzdra
ní zájem na tom, aby tě od veních. Ovšem takové zázraky jsou vzácné - příliš vzácné...!
vrátil od tvého cíle. A teá 1. července 1961 přijíždí do Lurd vlák s poutníky z Monaka. Annu
vážně! Budeme pracovat dál Spaznaniovu vynesli z vlaku na pojízdném křesle s dvěma tucty
dalších. Vezou
k jeskyni, vykoupou a pák jsou na
a s panocí Boží dosáhneš
Annu cesta unavila, rychle večer usí
cíle. I kdyby přišlo deset mši sv.
ná.
Kněžna je právě na návštěvě u sestry
egyptských ran, farao z
ve
Filadelfii. Ale den nato přijíždí do
Ecully tě neopustí, dokud
Lurd a hned jde za Annou, která je u
tě nezavede do zaslíbené
Massabielské jeskyně. Na odpolední po
země! Tak-a do práoe. Budeš
božnosti cítí Anna zvláštní teplo v
tahat kameny, i když si mys
nohách. Vstane a k úžasu všech
liš, že to nedokážeš. FaracS
kráčí k východu. Před východem
má tvrdé srdce a nenechá
se obrací k oltáři, pokleká a mod
tě odejít! ""Tb podobenství
lí se. Slzy se jí řinou po tváři.
nesedí. Jste Mojžíš, který'
Spěchá se sestou monackého pomoc
vleče svého hloupého žáka
ného díla za kněžnou. Ta ji sevře
pouští latinské gramatiky!"
v náručí.-Dnes je Anna vdaná,má
8. b. uplyne 200 let od naro
deti a je naprosto zdravá.
zeni sv.Jana Vianneye.

Spiknutí v katedrále

Jak daleko může jít vnitřní solidarita
Cesta našeho exerdtátora v Quartenu, P.Leo KUCHAŘE Církve! Je-li třeba, znění se tato bratr
ke kněžství byla skoro dobrodružná. Těžko se vůbec ská solidarita i v záměrné spiknutí ku
dostal do styku s polským biskupem, který ho měl
prospěchu neznámého a bezvýznamného zahra
vysvětit na kněze.
ničního řádového klerika! Nelekli se před
Slavnosti v biskupském kostele v Lublině při kano tak velkou pomocí a neváhali, změnit ko
nické vizitaci se protahovaly. Biskup shromáždil ko nec své církevní slavnosti v jakousi malem sebe biřmovance, kterým udělil svátost Ducha sv lou palácovou revoluci. K tomu hrály var
řekl, aby se posadili na schody kolem jeho trůnu a hany plným hlasem a hluk stohlavého cír
otcovsky s nimi rozmlouval. Asi 30-40 knězi se
kevního choru tvoří monumentální a strhu
stáhlo do předsíně zákristie, trochu si oddechnout. jící zvukovou kulisu. Krev mi tuhla v ži
Jeden hlídal u vchodu do kostelní lodi a čekal na lách, když jsem si uvědomil závažnost tékonec biskupova rozhovoru s biřmovanci; pak měl upo to pomocné akce.
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zornit spolubratry a ti měli doprovázet biskupa
Vzpomínám
si,
s
jakým
úžasem
zíral
biskqp,
středem lodi k hlavnímu vchodu.
Kostel byl jako předtím k prasknutí plný. Prodíral když jako poslední přišel k "odbočce vle
jsem se namáhavě k zákristii a obrátil se na první vo". Byl jediný, na kterém bylo vidět,že
ho kněze s latinskou otázkou, mohu-li mluvit ještě nic netuší a je překvapen.
dnes s biskupem v důležité věci. Latinský rozhovor o měl dělat? Pochodovat dál sám? To by
vzbudil pozornost ostatních; odkázali mě na starší působilo groteskně, kromě toho už nebyla
ho preláta, před, nímž uctivě ustupovali. Snad to cesta k portálu volná. Cestu mu zamezila
byl generální vikář? Dodnes nevím. Krátce si dal vy neproniknutelná zeä z lidí. Nezbylo nic
světlit mou záležitost, s pochopením kývnul a dal jiného, než poslat rychle dozadu své po
kněžstvu tlumeným hlasem instrukce. Zřejmě navrho žehnání a pak udělat to, oo udělal jeho
val bitevní plán. Kněží horlivě kývali a spiklenec klérus: změnit směr a jít k zákristii.
ky mrkali. Nevěděl jsem, proč se všichni usmívají, V předsíni rychle a podrážděně prošel špa
ale brzo jsem se to měl dovědět. Gener.vikář-byl-li lírem svých kněží. Když se otočil, aby
to on, mi pošeptal, abych zůstal blízko zákristie a žádal o vysvětlení, už jsem stál před ním
jakmile biskup přijde, hned ho oslovil.
a klérus se taktně stáhnul.
Biskup
byl vyčerpaný a jistě také rozhně
Vtom začaly znít a dunět varhany. Biskup svůj hovor
s biřmovanci ukončil. Kněží se seřadili do trojic a vaný na nečekané extempore. Plynnou lati
slavnostní průvod se dal do pohybu. Pořadatelé měli nou mi dal na srozuměnou, že nemá v úmys
co dělat, aby uvolnili uličku středem katedrály,kte lu v deset večer vyřizovat rychle v zá
rou měl projít biskup i ostatní. Věřící klekali,aby kristii důležité věci. Mám k němu přijít
jim biskup požehnal. A tu náhle! Něco nesouhlasilo. v pondělí v devět hodin!
První řada kněží se bránila pokračovat k východu. At...!
Nastal zmatek, zaviněný polohlasými rozkazy a ener P.Leo Kuchař je z Moravy, z Brna. Působí
gickými pokyny. Pořadatelé měli uvolnit levý vchod ve Vídni mezi Rakušany. Pěti ho mají ne
v příční lodi. Mezera v zadní části katedrály se
smíme rády. Dostal pověření3 dávat v
okamžitě uzavřela. Ale v příční lodi nemohli namač Rakousku - i jinde - exeraicie - duchovní
kaní věřící ani vyhnout, ani udělat místo. Průvod cvičení. K nám přijde poprvé' a jisté se
se zarazil, pak první řada odbočila do pra
zařadí jak svým umením přednášet a zpoví
vého úhlu a ostatní řaď/
dat 3 tak svou hlubokou vírou a láskou k
následovaly. Faráři,kap
věřícím, k nej oblíbenějším exercitálani, kapitulní, preláti,
torům, které naši švýcarští Otcovéa zástupci řeholníků se
misionáři, zvou, aby povzbudili naši
otočili vlevo, aniž dali
víru, lásku a naději, aby očistili
najevo, že tímto nemo
naše duše a dali nám "injekci" odva
torným manévrem ovlivňu
hy a radosti ze života.
jí biskupa. Zbožně,
SLOŽENKY NA PREDPLATNE NA K L U B
se sepjatýma ruka
ma se prodírali k
přikládá tentokrát P.ŠIMtÍK, Použijte
zákristii a tak
přinutili i svého
jiďií Kteří odebírají KLUB z adninístrapastýře, aby šel
ce, už skoro všichni pfécfclatné zeplaza nimi. Ježíš
řekl jednou Petrovi/biskup se také
tili-jen zahraniční ocfcěratelé jsou 1
jmenoval Petr:"Až zestárneš, na
ještě
pozadu. MQžete poslat peníze svá
táhneš ruce a jiný tě opásá a pove
zemš i v obálce.
de, kam nechceš. "/Jan 21,18/.

Ta vyrábí 40% všeho průmyslového zboží. Je to
vyvinutější ženě světadílu; černí v Africe
KDE SE DAŘÍ ČERNÝM DOBŘE nej
nají největší příjmy v Africe.
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Když vyhlásila bílá vláda v Již.Africe nad V městě černých Scweto má každá pátá rodina
částí země výjimečné právo, protesty ze
auto. Na tisíc osob v Již.Africe připadá 46 aut.
všech stran jen pršely. Prosím - ale když
Africký průměr - 16 aut na 1000 osob. Průměr
vyhlásilo výjimečné právo Zimbabwe, divně
v Sovětském Svazu - 19 aut na 1000 osob. Tedy:
fungující "svědomí "světové veřejnosti zatvr černí v Již.Africe mají víc než dvakrát tolik
zele mlčelo. Žádné protesty, žádné demonst aut s porovnáním občanů v sovětském ráji.
race - nic. VždyE v Zimbabve je komunistic /Fischer Weltalmanach 1981/.
ký ráj!
V Již. Africe je 10 procent analfabetů - nej men
PĚT MILIÓNŮ UPRCHLÍKŮ-KOLIK Z JIŽ.AFRIKY?
ší procento na celé africké pevnině. Vyučování
černých je zadarmo, všeobecná školní povinnost
Jak jsme se už zmínili, ve většině afric
je sice jen částečná - pro 300 škol - ale 22 %
kých zemí, kde vládnou černí, neexistují
svobodné volby. Utlačení mohou svou volbu
černých chodí do školy - na rozdíl od 9,7 pro
vyjádřit jen jediným způsobem: seberou vše, cent v ostatní černé Africe.
co nají, překročí hranice a nastoupí cestu 90 procent knih vychází v Již.Africe a také nej
více deníků.
nejisté budoucnosti. Podle zprávy Poula
Hartlinga, vysokého komisaře OSN pro uprchlí JAK JE TO VE ZDRAVOTNICTVÍ
ky, je dnes v Afrioe na pět miliónů uprchlí
Podle zpráv Světové zdravotní organizace je v
ků. Na dotaz žurnalistů, kolik osob utíká
černé Africe čím dál rréně lékařů. Nejhorší je
z Již.Afriky, řekl: "Pár set osob."
to ve Východní Africe - na 17.400 osob připadá
UPRCHLÍCI Z KOMUNISMU
jen jeden lékař. Čísla pro celou Afriku - na
15.000 osob jeden lékař. V Již.Africe jeden lé
Die Welt píše 26.8.1985:"Přislz jsme do
Již. Afriky, abychom unikli bitkám a vraž
kař na 2.000 osob. Bílí lékaři téměř bez výjim
dám. Doufáme, že tu najdeme lepši život," ky věnují svou péči i černým pacientům.
prohlásili uprchlíci z Mozambiku reportéro TEDY- NEJLÉPE SE DAŘÍ ČERNÝM V JIŽ.AFFICE
vi Sunday Times v Johannesburku. - Přes mi
Uvědomíme-li si tyto dokazatelné skutečnosti,
nová pole, zřízená mozambickou vládou na
hranicích k vých. Transvaalu a Krugerova
není pochyby, že černým v Již.Africe se vede
parku přeběhlo v posledních měsících denně daleko lépe než černým v jiných afrických ze
150 až 200 osob do Již.Afriky. Po uzavření mích. Snad se někteří zeptají: proč se tam tedy
Nkomati - smlouvy v březnu minulého roku,
černí bouří, proč panuje v takové zemi neklid?
dosáhl proud uprchlíků asi 2000 osob měsíč
CO JE NA OČÍCH
ně. Mluvčí katolické biskupské konference
oznámil,že t.č. je v zemí asi 60 - 100 ti
Má to různé důvody, o kterých se ještě zmíníme.
Především porovnávají černí v Již.Africe svou
síc mozambických uprchlíků."
Černí neprchají tedy z Jižní Afriky, nýbrž životní úroveň s životní úrovní bílých, které
do Jižní Afriky. Ročně několik set lidí ze nají před očima. Z tohoto hlediska žijí ovšem
hůře a to vede k pochopitelnému vzrušení. Odkud
sousedních zemí, Mozambiku, Angoly a Zirrr
by mohli černí vědět, jak špatně se vede ostat
babve - hledá práci v "zemi rasismu".
I když"apartheit"odmítáme, musíme si jasně ním v jiných zemí, když nemají peníze, aby tam
přiznat: pro černé uprchlíky jsou poměry v jeli na dovolenou? Ostatně, na dovolené se těž
Již.Africe daleko snesitelnější než tyranie ko poznají skutečné poměry. Všichni lidé mají
sklon srovnávat s těmi, které nají před očima,
v jejich vlastních zemích.
a to jsou v Již.Africe běloši.
POROVNEJME SAMI
KOMM-MIT, časopis ka
POMČRŕ V AFRICE!
tolické mládeže v Ně
Srovnejme život
mě cku/KOMM- MIT VERLAG
ní podmínky čer
Giinter Stiff, 4400
ných v Již.Afri
Munster, PF 7680, /
se s podmínkami
Spol.pro lidská práva
v jiných "čer
si objednala 1.000 ks
ných "státech.
čísel o Již.Africe,
V Již.Africe ži
Jihoafrické vyslanect
je 6 % všeho oby
ví 200 clsel-také mno
vatelstva Afriky.
ho učitelů, knězů aj.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

9.května 1923.
Dnes jsem potkala na ulici Varju Filipovu. Měla na sobě modrou bluzu s červeným šátkem a s
ní šel hlouček chlapců a děvčat, středem jízdní dráhy, a z plna hrdla řvali Internacionálu.
Když mě viděla, přiběhla ke mě a začala se mnou mluvit:"Ach, Alexandro Lvovno, přicházíte
právě vhod. Musíte mi pomoci. Vím, že matka si vás strašně váží a já to s ní už nemohu vydr
žet. Přemluvte s ní, aby mě konečně se svými buržoazními předsudky nechala na pokoji. Pořád
jen nářky, pořád jen slzy. Když s tím brzo nepřestane, čestné slovo, že se z domova odstěhu
ji. V létě jdeme stejně do naší komuny, budou tam jen naši komsomolci a komsomolky, společně
budeme pracovat a bydlet. To matka nechce dovolit, že by to byl nemožný skandál."
"Budou s vámi také dospělí?" zeptala jsem se."Je opravdu nemyslitelné, aby tak mladé dívky
a mladí chlapci bydleli společně."
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"Za prvé nejsme dívky a chlapci, nýbrž komsomolci a to je velký rozdíl, a za druhé, proč
bychom nesměli bydlet sami - společně?"
"Nu, Varjo, když tak moudře mluvíš, budu mluvit také upříímě. Věc může skončit tím, že
některá z vás bude mít dítě."
"Nu - a co? Chci-li dítě, budu je mít. To je naprosto soukromá záležitost. Nebo snad nako
nec nevěříte tomu, že která chce mít dítě, musí se napřed vdát?"
Nechtěla jsem s tak drzým zelenáčem o tom ténatu už mluvit a zeptala jsem se:"Vracíte se
ze školy?"
"Ano, ze školy. Měli jsme právě shromáždění, kde jsme vyhodili starou učitelku Annu Niko
la jevnu. Ted to oslavíme."
"Cože? Annu Nikolajevnu? Učitelku zeměpisu? Vždyť procestovala polovinu světa a dokáže tak
zajímavě vyprávět jako žádná jiná - sama jsem ji měla na gymnásiu. Jak jste ji mohli vyho
dit? Prosím tě, řekni mi, mají k tomu vůbec dnes žáci právo? že si mohou stěžovat, to vím.
Ale takhle prostě někoho vyhodit? To přece není možné!"
"Je-li to možné, nevím, ale je tomu tak a to vím jistě. Není první, kterou jsme vyhodili.
Představte si, chtěla nám dávat domácí úkoly! Když jsme všichni mimo školu tolik činní. A k
tomu ještě, když je to tak zastaralé. Máme ted přece laboratorní metody, podle Daltonova
plánu, všechno ve třídě, samozřejmě. Učitelka nás má poučovat jen tehdy, když se jí zeptáme.
A pak, ta stará škatule, chce nás trápit německými a francouzskými městy. Co je nám po nich?
My jsme nyní první na světě, tak se nají v zahraničí snažit poznávat naše města, ale ne my
jejich. My budujeme svět!"
"A napadlo vám, že jste tu ubohou ženu kvůli německým městům připravili o její kousek chle
ba a že ted zemře hladem?"
"Jasně! Ale je to její vina, nedokázala se nám přizpůsobit. Ach, kdybyste jen viděla, jak
dnes učitelé před námi tancují, jak ny pískáme, žerou nám přímo z ruky - tak zkrotil! Když
nám někdo začne něco vyčítat, hned řekneme:"Soudruhu, svoláme shromáždění žáků a pak vyletí
te jako pírko .“To byste měla vidět, jak drží hubu!"
"A už jste jich hodně vyhodili?"
"Těch starých většinu. Ted máme skoro jen úplně mladé."
"No - a jak je to s jejich vědomostmi?"
"Nu, mrtvých vědomostí nají snad méně, ale politicky jsou vyvinutější než tyhle caristické
ruiny. Hlavní je přece politika, třídní uvědomení, schopnost zapojit se do veřejného života.
Ostatně, staří nemají vychovávat nás, ale ny staré. My budujeme nový svět, ne oni. Znáte tu
to píseň?"Afy, mladí budovatelé, cihlu na cihlu, kámen na kámen, klademe. Budujeme nové, jas
né, ryzí. Radost, štěstí, nové fomy, to ukováme. Odvážní a smělí, tvrdě a jistě kráčíme
vpřed, hroziví, jistí vítězstvím, zpíváme píseň práce!"Ach, Alexandro Lvovno, mám ješte jed
nu prosbu. Řekněte matce, ať mi neříká Varja. Změnila jsem jméno, ted se jmenuji Oktjabrina.

Krásné, revoluční jméno, ale netká mi pořád říká Varjo, a to mě strašně zlobí. Ne, na tak
staré, zaostalé prvky se dá působit jen násilím."
"Řekněte mi, prosím, jedno - Var jo - ach, promiňte, Oktjabrino," přerušila jsem proud její
nadšené řeči. "A vaše netká a ta stará učitelka - není vám jich líto? S vašimi názory, a
tím, že je odeženete, zaháníte je do jisté smrti. Vždy£ tu učitelku už do jiné školy ne
vezmou..."
"Komunista nesmí znát soucit, musíme být tvrdí jako ocel! A nám záleží jen na boji - ale
ne na jeho obětech!.. .Nu, ted už jsou moji soudruzi daleko, nevím, jestli se mi podaří je
dohonit. Ttedy - že promluvíte s mou natkou? Na shledanou!"
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Podala mi ruku se silným, mužným stiskem a běžela za komsomolci, kteří už zmizeli z dohledu.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ P.Konrád Szanto napsal Dejiny katolické Církve/A kato
V mexickém hl.městě byl na náměstí
likus Egyhaz Toertenere/. Je to první dílo toho dru
před vládním palácem o vánocích posta- hu v Madarsku od r. 1945.-V Madarsku jsou knězi, kteří
ven vysoký strom s nápisem: "Eěkujeme odmítají vojenskou službu.
vám, přátelé ř-fexíka" a s jmény 43 ze Od posledního jmenování kardinálů se uvolnilo 5 míst:
mí, které poslaly pomoc pro postižené kard. Carpino, Flahiff, Guerri a Konig se dožili 80 ti
zemětřesením, které poznamenalo bohu let a už nemohou volit nového papeže. V Evropě je ny
žel i vánoční svátky. Tisíce osob trpí ní 57 voličů, v sev.Americe 10, v lat.Americe 20, v
zimou v Mexiko City ve stanech a im- Africe 14, v Asii 11 a v Oceánii 3.
provisovaných ubytovnách.
Po schválení Posvátnou kongregací pro svatořečení za
U příležitosti tradičního setkání o
čal ve Florencii 9.1.t.r. diecézni kanonicky proces,
vánocích s varšavskými světícími bis jehož cílem je blahořečení býv.starosty Florencie a
kupy, knežími a řeholními představený dominikánského terciáře Giorgio La Pira. Zemřel ve
mi mluvil primas kard.Glemp mj.o práci Florencii v r.1977 ve věku 73 let.
Matky Terezy, jejíž sestry nedávno při V noci 11.1. zemřel na srdeční mrtvici básník Jaro
šly do Polska a začaly charitativně
slav Seifert, bylo mu 84 let. V r.1984 dostal Nobelo
pracovat v domech pro alkoholiky, kte vu cenu. Prý byl už 25 let ochrnutý na nohy. Pohřben
ří jsou isolovaní a potřebují pomoc. byl v hrobě své matky na kraltpském hřbitově.
0 vánočních svátcích však úřady se st - 12.1. sloužil sv.Otec mši sv.v 7 hod.v sixtinské kap
rám vstup zakázaly pod záminkou, že se li a pak pokřtil přes 40 dětí 7 různých národnosti,
modlívaly s těmi, kdo si to přáli. Do mezi nimi i vnučku českého průvodce Římem Martu
movy prý jsou státní a proto se musí Marii Gemmu.
respektovat státní systém - musí se
Detroitský světící biskup Gumbleton a snad i jiní
přísné zachovávat odloučení Církve od jiných vyznání se zavázal, že bude sbírat fondy pro
státu. Pro Matku Terezu je to hořká
lid Nicaragui, aby vyvážil prostředky, které dává
zkušenost, vidí, jak to ve východních k dispozici povstalcům americká administrace a CIA.
zemích v praxi chodí.
Prý chtějí nasbírat tolik, kolik odhlasoval US kon
6.1.vysvětil sv.Otec na biskupy 7 pre gres pro antisandinistické povstalce. Neuvěřitelné,
látů z Itálie, Jugoslávie, Brazílie, jak může katolický biskup podporovat stranu, která
Tanzánie, Ihaiska, USA a
má za cíl, zničit víru v Boha! "Užitečný idiot?"
Venezuely.
Václav HAVEL dostal literární cenu Erasma Rotter
28. 22.mr. se paní damského. Převezme ji v říjnu t. r./doufejme/ v
Valešové naro Holandsku.
dilo 8. dítě 21.1.zahájila švýcarská garda 480 tý rok své exis
děvčátko. tence. Založil ji v r.1506 Julius II.v Římě.
Matka Tereza při návratu z návštěvy v Polsku prohlá
sila 12.1.ve Vídni, že její sestry misionářky lásky
budou ve velkých městech starostlivě pečovat o nemoc
né nakažlivou a smrtelnou chorobou "aids".Podotkla,
že ji nikdo nemá prohlašovat za Bozi trest /chce tím
snad říci, že Bůh překračováni mravních zákonů vů
bec netrestá?/ nýbrž majv tito nemocní dostat tolik
lásky a pochopení, jako ostatní nemocni.
ve Slovenském ústavě sv. Cyrila a Metoda v Římě vyšla
kniha: "Slunko prorazilo oblaky", životní cesta sv.
Luisy de Marillac, autor prof .Klement Poláček. Jezui
té v Kanadě vydali od Louis de Wohla románový životo
pis sv.Františka Xaverského, jehož ukázky občas uve
řejňujeme.

vstoupil ve dvanácti letech. Filosofii, teologii
a církevní právo studoval v Granadě, studia skcn6.října blahořečil sv.Otec tři jezuity ze čil v Toledu licenciátem z teologie a cirk.právaŠpanělska, dva kněze a jednoho řeholního
V r.1887 byl vysvěcen na kněze.
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bratra. Jejich životy jsou nesmírně zajíma Otec José působil napřed jako diecézni kněz a
vé.
profesor na madridském kněžském semináři. Ale
BL.DIEQ3 LUIS DE SčN VTIORES/1627-1672/
přitahovala ho řehole. Z různých příčin vstoupil
Pocházel ze španělského města Burgosu, ale do jezuitského noviciátu až v r.1906-bylo mu 42
let. Po novicátě v Granadě a prohloubení teolo
v dětství se rodina odstěhovala. Nějakou
dobu studoval v jezuitském kolegiu v Madri gie ho představení poslali v r.1911 do Madridu,
kde působil až do konce svého života.
dě, kde se rozhodnul vstoupit k jezuitům.
V Evropě řádily v té době politické a nábo V Madridě měl Otec José velmi široké apoštolské
pole-od učených a vlivných osob až po tuláky mad
ženské boje. Ale v Asii,
ridských přednesti. Obdivuhodné na něm bylo, že
v Anerice a částečně i v
se všem bez rozdílu věnoval s upřímným zájmem a
Africe vyvíjela Církev hor
horlivostí. Základem jeho apoštolské práce
livou misionářskou činnost,
byl hluboký duchovní život, kterým překonával
v níž vynikali zvláště je
společenské přehrady a hledal především dobro
zuité. Misijní ideál nad
nesmrtelných duší. V hlavním městě působil 18
chnul také dospívajícího
let a za tu dobu zprostředkoval tolika lidem
Diega. Když ho přijali do
světlo víry a Boží milost, že si zasloužil ná
řehole, chtěl být misionářem v Číně. Tile
představení ho nejdříve zkoušeli, je-li je zev "apoštol Madridu". ZvlášE byl oblíbený jako
ho misijní touha pevná. Po skončení studií kazatel a zpovědník.
I když pečoval o duchovní blaho lidí, nebyly mu
a kněžském svěcení v r.1651 mu dávali té
měř 10 let různé práce ve Španělsku. Pak ho cizí ani jejich hmotné problémy. Proto věnoval
nejvíc času a sil chudým, kterým se snažil ze
v r.1660 poslali na Filipíny. Tehdy tam
všech sil pomoci.
cesta trvala dva roky. Oestou se zastavil
Mezi ně patřilo mnoho chlapců a
v Mexiku a na Mariánských ostrovech v zá
(děvčat, kteří přišli do města bez
padním Tichomoří.
peněz a byli vystaveni zneužívání
Na Filipínách pracoval jako místní misio
všeho druhu. Dále to byly chudé
nář. Za dva roky ho představení povolali
děti, které potřebovaly opatrová
za prefekta v důležitém kolegiu hlavního
ní a vyučování; nezaměstnaní otco
města Manily. Tan působil tři roky. Koneč
ivé rodin, žebráci, tuláci, ba i
ně se r.1667 splnila jeho touha. Směl ode
členové protizákonných organizací
jít do první řady misijní fronty, na Ma
Všechny se snažil duchovně i hmot
riánské ostrovy, které už trochu znal z
ně pozvednout a proto si zorgani
cesty na Filipíny.
Tehdy mu bylo 40 let, ale s mladistvým zá zoval i skupinu laických spolupracovníků.
Zemřel 2.května 1929 v noviciátním domě v Aranpalem se pustil do misijní práce mezi di
vochy na ostrově Guame. Brzo se naučil je jueze.
BL. FRANTISEK GARATE /1857-1929/
jich řeči, aby je mohl učit pravdám kato
lické víry a zásadám křesťanské mravnosti. Na rozdíl od prvních dvou kněží, byl František
Víc než jeho slovům rozuněly děti přírody’ bratr. Říkali mu svátý vrátný.
jeho příkladu, jeho obětavé službě. A Bůh Pocházel z rodiště sv. Ignáce z Loyoly v sev.Špa
žehnal práci svého horlivého služebníka.
nělsku. Ve 14 letech si našel práci v jezuitském
Ale po čase se jeho úspěchy znelíbily po
kolegiu v Antique. Po třech letech se rozhodnul
hanským kněžím a některýn, kteří pro svou vstoupit do řehole.Řeholní život začal ve Fran
zlobu křesťanství odmítali. Nejsmutnější
cii, neboE v té době byli jezuité
je tu postava odpadlíka od křesťanství Maze Španělska vypovězeni. Po skon
tapanga, kterému kdysi Otec Diego zachrá
čení nociviátu pracoval deset let
nil život. Tento muž napadnul misionáře
jako ošetřovatel chlapců v je
při vyučování katechismu a s jiným společ
zuitské koleji La Guardia. Pak ho
níkem ho zabil. Poslední slova umírajícího
představení poslali do universit
kněze byla:"Matapangu, nechť je ti Bůh mi
ní koleje v baskickém hl.městě
lostiv!'’ Stalo se to 2.dubna 1672, po nece
Bilbao. lam působil jako vrátný
lých pěti letech misijního působení vGuamu
až do konce svého života.
Nej sympatičtější na něm bylo, že byl světcem
BL.JOSg MARIA RUBIO Y PERALTA/1864-1929/
lén je nám časově bližší, skoro 30 let jehc všedního života. 41 let konal svědomitě jedno
života spadá do našeho století. Pocházel z tvárnou a únavnou práci vrátného velkého ústavu.
již.Španělska, z města Dalias. Do semináře Tou se však nespokojil. Jistý kardinál řekl, že

JEZUITŠTÍ HRDINOVÉ

vrátnice bratra Garateho se podobala rušnému mořskému přístavu. Nepřetržitě přicházeli lidé s
různými prosbami. Krčmě toho stále zvonil telefon. Ale bratra to nepřivedlo z rovnováhy. Byl
ke každému pozorný a jeho radost překvapovala a okouzlovala imoho lidí. Dali mu proto jméno
"hermano finuras"-bratr, který ztělesňuje jermost, pozornost. Když se ho jednou kardinál Boetto ptal, jak si uchová radost při tak velké činnosti, odpověděl:"Dělám velmi rád, oo mohu;
ostatní udělá Pán, který maže všechno." - Tato slova prozrazují tajemství každodenní svatosti
Bratra Františka. Byl to muž Boží. Aby zvládnul tolik práce, čerpal svou sílu ze spojení s Bo
hem a tím získal i důvěryplnou spokojenost - věděl, že Bůh doplní svého věrného sluhu v situa
cích, na které by lidské síly nestačily. - Zemřel 9.září 1929. POSOL- Kanada

bezvýznamná, znamenají, že nás - tebe - očekává
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Svatí říhají, že modlvtoa sice nezažerie pokuněco nesmírného! A MARIINA
šitele, ale Kristus nám dá sílu Ducha sv.ne Když zase Abraham promluví, vypráví, že se octl
bát"jen pod vlivem Dueňa sv.může někdo říci: ve slepé uličce. Opravdu je to výměna mezi člově
Ježíš je Pán'.'/I.Kor 12.3./. K této velké myš kem a jeho Bohem: "Hospodine , můj Pane, co mi mů
lence o modlitbě pripojuje kázání o tom, že žeš dát? Jdu životem bez dětí." To je jeho prob
on, Pavel, nese lidem Ježíšovo jméno.
lém. - Stejně i Maria při andělském zvěstování.
Jistě jsme vůči Abrahamovi v nevýhode: zani- Je to stejný typ rozhovoru. Jejich srdce-Mariino
čím se nehonil, nespěchal k letadlu než mu i Abrahamovo-není prázdné, oba hovoří o vtě
uletí pred nosem, ale chodil zvolna, krokem leném Slově. Maria se ptá: "Jak se to stane?"/Lk
svých oveček, velbloudů a žen.
1,24/. To nejsou pochybnosti ani nedůvěra v Boží
Chceme-li se skutečně setkat s Bohem, nesmí slovo. Chce prostě, aby jí vyložil tuto záhadu
me pospíchat. Má-li člověk jen tri minuty,
a Bůh svůj slib potvrdí:"Tvůj dědic vzejde z tvé
aby chytnul vlak, nemá smyslu prosit červený krve. "/Gen 12.4/.. .Je to možné? "Vidíš, že jsem
signál, aby se změnil v zelený, nebo klít a stařec!" A Bůh znovu potvrzuje:"Vzhlédni k nebe
brát jméno Boží nadarmo. Aby se člověk mod sům a spočítej hvězdy. Tolik bude tvého potom
stva." - Abraham uvěřil... Uvěřil v slib lidsky
lil ke Kristu, Synu živého Boha-aby se do
stal do stavu modlitby, musí jít Božím kro nemožný a vyloučený.
kem, tj. zvolnit svůj lidský život.
Sv.Pavel skvěle dodává k této situaci:"Ačkoliv
Při pohledu na Abrahama objevíme, že setkání už nebyla žádná naděje.. ./to je stav, do něhož
s Bohem je vybudováno na zaslíbení. "Po těch vstupujeme vírou/.. .přece jen měl naději a stal
to událostecn/prthodě s králi v Sodomě/se
se otcem mnoha národů, i když viděl, že jeho tě
ozvalo Hospodinovo slovo v Abrahamově vidění. lo odumírá/bylo mu skoro sto let/ a že odumřelé
"Abrahame, neboj se, Jsem tvůj štít a převel- je i Sářino lůno, neprovinil se nedůvěrou vůči
ká bude tvá odměna." Abraham odpověděl: "Hos Božímu přislíbení a čerpal sílu z víry."/Ř 4,18/
podine, můj Pane, co mi můžeš dát? Jdu živo Jsme přesvědčeni, že tento rozhovor začíná oka
tem bez dětv." Hospodin mu pravil: "Vzhlédni
k nebi a spočítej hvězdy! Můžeš je spočítat? mžikem Božího zaslíbení a ne chvílí Abrahamových
Tak četné bude tvé potomstvo." Abraham uvě obtíží? Naděje spočívá už ve slovech:"Věřím, pro
řil Hospodinovi a Hospodin mu to připočítal tože ty jsi tc slíbil. ""Neprovinil se nedůvěrou
vůči Božímu přislíbení, ale čerpal sílu z víry a
jako zásluhu. "/Gen 15,1-6/.
tím vzdal Bohu čest, byl pevně přesvědčen, že
I zde si nechává Bůh iniciativu. Jdeme-li se když Bůh něco slíbí, má dost moci k tomu, aby to
modlit, jdeme vstříc Bohu a Bůh na nás ceká.
i splnil. "/Him 4,20/.
"Hospodinovo slovo se ozvalo Abrahamovi."
To je víra naprosto přesvědčená, je to
Bůh vždy promluví první. Naše slova jsou od
pevná jistota v Boha. Ještě dřív,
povědí na Boží čekání. A první slovo Božínež volá a vzývá, už má jisto
od Abrahama až po Marii v Nazatu, že Bůh splní, co přislí
retě a po celé lidské dějiny
bil, protože tu jde o cest
bude vždy slovem pokoje:"Ne
samotného Boha. Jak žalmy,
boj se! "/Gen 15,1, i Lk 1,30/.
tak proroci neustále
opakují: "Nenech nás
Pro náš život to zna
padnout, pohané by se.
mená: "Neboj se-zanech úzkostí-i těch
nám
duševních. "Abra
smá
hame, neboj se! Já
li,
jsem tvůj štít a tvá
ale za
odměna!/Gen 15.1/
chraň nás
Nepovažujme ta-,
pro čest
to slova za
'svého jména"

VÍRA ABRAHAMOVO

Lori feme. "V úzké štole jsem se sotva pohnul a
zvedal ruku, ale našel jsem ji. Nahmatal jsem ž.
Od r.1925 do 1935 vládla v Mexiku protika- lu a dal jí infuzi. Jen tak jsme ji mohli udrže
tolická komunistická hrůzovláda. Bylo kruté při životě, než jsme odstranili tuny trosek, kb
popraveno několik tisic odpůrců režimu,mezi ré se na ni zřítily.
nimi 300 knězi. - 19. záři mr. zničilo země- Kladivy, vrtáky, jeřáby a jinými přístroji jsme
třeseni-největši za řadu stoleti-střed hlav odstranili pilíř. Zároveň jsme udělali větrací
ného města Mexika. Den poté se otřásla země otvory.""Část sloupu musíme rozbít Špičáky,"řek.
Dr.Brinsaxd. "Každý úder je pro ní mukou, ale n<
znovu. Celkem 7000 mrtvých, 30.000 zraně
máme jinou možnost."
ných a 50.000 bez přistřeši. Sjely se za
chránci z celého světa, mj.i 38 dobrovolni- Příští ráno ve čtyři dostala Marta další infuzi
ků ze Švýcarska se psy, aby hledali zasypa "Pravou nohu a pravou ruku jsme osvobodili. Roz
drcená levá noha už měla gangrény. Anestesička
né. A zachránili mnoho životů.
se obrátila na své kolegy:"Víte, co udělat!"V
7.22. Otřásání ustalo. Město se krůtě probu narkóze jí lékaři amputovali nohu, ležela s rozpřaženýma rukama. V 9,10 ji konečně vynesli z
dilo. Tušilo strašné neštěstí.
7,24. Policejní rozhlas ustrašeně volá:"Mi trosek. "Její statečnost předčila vše, co jsem
nisterstvo dopravy se zřítilo. Pošlete nám dosud zažil," řekl Dr.Brisard. "Všichni pracova
li společně a nikdo z mexické skupiny kolegů,
záchranné mužstvo a nemocniční vozy."
7,40. Řada hlášení policejního rozhlasu:"Na techniků, dobrovolníků a Martiných známých nežá
Avenida Chapultec se převrhly tanky s ply dal za 28 hodin vystřídání. Byla to pozoruhodná
THE NEWS _
nem. Pošlete rychle hasiče.""Zřítila se te společná práce.
levizní věz!""Zhroutila se budova Nafinsa."
U Nuevo Leon-korrplexu budov, zírá Maria Ele "Jak si osud hraje,"řekl 72 letý muž v prozatím
na Buendía de Sánches zoufale na hromadu
ním přístřeší pro oběti katastrofy."Jsem starý,
trosek:"Jsou tam mé čtyři děti,"koktá."šla sám, a byl jsem zázrakem zachráněn. Zahynulo imc
jsem s mužem do práce a hned se vrátila. Na ho matek a otců. Nejsem už důležitý. Blížím se
šla jsem jen trosky. Kde jsou mé děti?"
ke konci. Ale jaká budoucnost čeká ty, kdo už ne
Sem a tam běhají policisté, sousedé, vojáci mají domov a majetek, ba co horšího, nemají ani
a snaží se zachránit životy. Zní volání o rodinu? Jen nejistota.
,
unomasunOj MEXIKO-MESTO
pomoc, houkání sirény nemocničních vozů.
Stovky lidí pobíhají sem a tam-křik jako v "Snad mi Bůh požehnal,"říká Ruben Vera Rodriguez
blázinci. Až jeden důstojník poručí, aby se "jsem živ a přece bych měl být mrtev." 38 letý
utišili, jinak neuslyší hlasy z trosek.
registrátor byl skoro čtyři dny pod troskami
Jorge Guerra Lopez se nepozorovaně šplhá po čtyřposchoáového domu. Jeho utrpení začalo ve
zříceninách k oknu a volá zoufale:"Lidie,
čtvrtek o 7,18 hod., kdy se převalila přes město
dceruško! Jsi tam?" Bydlel zde s manželkou první vlna zemětřesení. Pracoval v II.poschodí
Rosou Múzquiz a dvěma dětmi, Lidií a Erikou ministerstva sociální péče a práce. Zdi se vybou
7 a 12 let. Všichni tři se pohřešují.
lily, sloupy rozpadly a na něho se zřítila čtyři
U cikánů volá tenký hlásek: "Tatínku.. .ta
poschodí. Padal. Půl metru nad podlahou se strop
tínku! " Nikdo neodpovídá. Maličká zírá s
zastavil. Rodriguez dopadnul hlavou dolů a noha
ustrašenou tváří do díry v troskách, kde
ma nahoru. "Nemohl jsem ani nohou pohnout. Byl
muži s háky a lopatami hledají život.
jsem zaživa pohřben." Slyšel, jak kolegové vola
"Tatínku... tatínku..." unomasuno,
.
VTVri
jí
o pomoc a odklízení trosek. Doufal, že ho
MEXIKO
Onoho usudného 16.září sevřely trosky ane- brzo zachrání, ale vplynuly dva dny a nic. Volá
ní kolegů umlklo.
stezičku Martu de los Angeles Torres HradilUž první den spatřil Vera Rodríguez nahoře papr
lo v přízemí všeobecné nemocnice. Chtěla
sek.
Když se pohnul směrem k němu, rozedral si
přejít do blízkého činžáku, když se nad ní
zhroutila čtyři poschodí. Našli ji po šesti rány na těle. Vzdor bolesti se plazil dál, s pře
a půl dnech v nepatrné skulině, pravou ru stávkami, aby nabyl sil. Když světlo zesláblo,po
ku zkroucenou vzad, levou nohu rozdrcenou, znal, že je večer. Přesto se plazil dál. Asi
tři metry od otvoru mu zamezily cestu betonové
na pravé čtyřicet tun betonového sloupu.
V úterý, 24.září, zavolali k desáté hodině pláty a ocelové pružiny. "Sem, nahoru! Pomozte
mi, prosím!" volal.
na místo neštěstí francouzskou záchranou
"Záchranná
četa užasla.žil jsem a všichni si mys
skupinu s chirurgem Maurioem Brisardem a
leli,
že
jsem
mrtev." Asi za hodinu ho osvobodianestesiologem Francois Lorifernem. Za půl
li-v
neděli
ve
22 hodin. "Mel jsem pocit, že vy
hodiny Martu našli a vyhrabali k ní tunel
cházím z matčina lůna. Pomocníci žertovali, že
skrze trosky. Pracovali bez přerušení 28
hodin. Za osm hodin našli v díře pravou ru jsem se znovu narodil a dostal nový život. A by
lo tomu tak!"
ku. "Dotknul jsem se jí jako první,"řekl

José Juan Hemández Cruz, 23 lety lékařský nenašli, asi byla mrtvá. Týž zachránce našel v
asistent byl právě na obhlídce v Juárezově úterý odpoledne ještě jedno dítě, chlapce, leží
nemocnici, když se třináctiposchodová budova cího blízko mrtvé matky. Obě děti měly málo tě
zřítila. Byl uzavřen ve vzduchové bublině me lesných tekutin, řezné rány na břiše a na kole
16
zi tunami betcnu. Na půldruhého dne, v sobo nou a infekci. Ale obě žily.
Dr.Dina Villanueva, vedoucí dětské kliniky pro
tu večer, zaslechl někdo přidušený křik z
hromady ssutin, které bývaly nemocnicí. Za novorozeňátka vyložila přežití dětí tím, že zaří
volali záchranné mužstvo francouzského ná zení a těla dospělých je chránila před padající
mořnictva. Nejdříve se snažili pomocí psů a mi troskami a před nachlazením.
elektronických aparátů zjistit místo. Pak vy Pro děti, které opustily mateřské lůno, není po
dlabali pod zemí tunel až se dostali k mladé byt v teimém a úzkém prostoru nic nezvyklého mu lékaři. Stroje byly nebezpečné svým jisk vysvětlila Dr. Villanueva. Jejich dosud nerozvi
řením, pracovali proto holýma rukama. Stří nutý rozum je chrání před strachem a otřesem,
davě lezl jeden zachránce po druhém do tune které oslabují dospělé. Avšak že novorozeňátka
lu a dlabal a tloukl. V neděli kolem 19.hod. přežila tak dlouho bez voď/ a mléka, je těžko
york
vydlabal Bernard Ganiver milý otvor a podal vysvětlitelné.
zasypanému vodu. Brzo ráno odpilovali posled
ní trám. "Už jde!"ozvalo se volání. Zachrán Ve všeobecné nemocnici, v lékařském středisku a
v Juárezově nemocnici byl neustále sbor kamerama
ci se vyškrabali, plni prachu z dosud se
chvějícího tunelu. Ganiver řekl později:"Už nů. Byl také v Juarézově sídlišti, kde se odehrá
vala dramata zachránění a osvobození s dojemnou
jsem nyslel, že se všechno na nás zřítí."
Lidé tleskali, když se vyčerpaný lékař jako pravidelností. Sotva kdo z nich šel však do
Tepito, jedné z nejstarších čtvrtí chudiny, kde
poslední vyplazil po loktech ven, zmateně
zvedl hlavu a nad nosítkami se zhroutil. Lé vyrůstají zloději a rváči, komedianti a prosti
kaři mu dali kyslík a svlékli mu košili pro tutky. VždyE už tu Ttepito nebylo. V tomto barrio
byl vládcem hluk - směs řvoucího rozhlasu, vřeš
sáklou krví, aby zkontrolovali dýchání a
tění, smích, tleskot a smlouvání, bitky, žerty,
srdce. Nic si nezlomil, životně důležité
dětský křik, snažně žebronící matky a zuřící
funkce byly v pořádku. V pondělí večer se
otcové. A mladí muži, kteří hráli odpoledne na
začal zotavovat.^ news-MEXIKO-MESTO
trubku.
A NEW YORK TIMES
Nyní Tepito ztichlo. Jen kdesi osamělé radio
Ve středu, krátce po půlnoci, šest dní po ze hrálo dechovku. Opilec nejistého věku, šedivý a
mětřesení, odstavili zachránci motory svých špinavý, seděl na hronadě rozbitých cihel a za
jeřábů a buldozerů, aby slyšeli známky živo přísahal sám sebe. Vedle klenpíř, vrtající se
ta pod troskami. Když všechno ztichlo, za
v troskách svého domku a chlapec s vážnou tváří.
slechli v troskách všeobecné nemocnice pláč Muži, ženy, deti a psi z Tepita odešli v tisí
dítěte.
cích na nezastavený prostor na Avenina del TraByl to nepochopitelný, divný zvuk před kuli bajo. Udělali si provizorní stany a hledali vo
sami železných konstrukcí, zježených cemen du. Jeden těšil druhého, dělili se o jídlo, na
tových desek a svištících krumpáčů. V zříce dávali na politiky, na policii, na osud i na Bo
ných služebních bytech a na stanici pro gy ha.
nekologii a porodnictví bylo asi 800 matek, Kdo chtěl poznat Nhxiko po zemětřesení, musel na
dětí, lékařů a sester. Zdálo se, že při ta stadion, kde ležela v řadě těla mrtvých v mod
kovém zpustošení se nikdo nemohl zachránit. rých plastikových stanech, až je někdo pozná.
Ale hluboko v jámě trosek zněl stále roze
Řada smutných mužů a žen čekala trpělivě až je
chvělý křiK.
vpustí, hledat své mrtvé, a úředníci
"Je to dětátko,"řekl jeden ze za
sestavovali seznaný. Těla se ofotograchránců, odsunul stranou mrtvá tě
fovala, vzaly se otisky prstů a koho
la a začal odhrabávat trosky. Ře
identifikovali, vložili do plastikového
zací hořák rozdělil železné pod
pytle a odvezli.
stavce lůžek, rozříznul postele,
Mnohé na hřbitov San Lorenzo Tezonco,
nůžky na železo se zakously do
kde 20 hrobařů kopalo hroby na pleve
zně ti kabelů a řetězů a ruce vy
lem porostlé zemi. Nepoznané pohřbili
tahovaly z jány maltu a kameny.
do společného hrobu, nad nímž se pomod
Brzo po půl jedné skončila horeč
lil šedovlasý a šedovousý kněz Ignatio
ná práce radostným křikem. Jeden
Ortega Aguilar a požehnal jej. Pátý
z mužů vyskočil z tunelu s malým,
den po zemětřesení řekl jednomu repor
zmítajícím se balíčkem, z něhož
térovi: "Touto tragedií nás udělal Bůh
mávaly dětské ručky. Podle náram
všechny stejné. V několika minutách,
ku se poznalo, že je to dcerka
kdy se chvěla země, nám dal poznat,kdo
Crisanta Núňez Ortega. Matku
je On a kdo jsme ny. Nic nám nepatří!"

znamenají něco víc než tyto výtvory či předměty,
je jakkoliv vysoká jejich úroveň; vše,co není
Dosud, probíral prof.Mikuláš Lobkouicz koře ryzí příroda, nýbrž co bylo určitým způsobem vy
ny evropské kultury - řecký, římský a židov- tvořeno člověkem, patří ke kulturním jevům. Na ský. Nyní plne přechází k rozboru nejhlubší- cházíme tu stopy tajemství křesťanské víry? Byla
ho kořene, totiž křes tans tví.
to opravdu křesťanská víra, která vy tvářela naši
Přikročím nyní k nejhlubšímu kořenu kultury kulturu, anebo musíme přiznat, že je to pouze
praktický lidský život, který současně, aniž by
evropského člověka; je tak hluboký, že je
patrná již jen samotným křesťanům. Oo vlast si toho povšiml, věřil v tato tajemství? 17
ně skutečně přidala křesťanská víra k nábo
ženství židovského lidu? PŘESVĚDČENÍ, ŽE
MESIÁŠ JE UŽ MEZI NÁMI, žid Ježíš je Mesiáš
v tomto radikálním smyslu, že sám Bůh se
stal člověkem, zrodil se z panny, byl odsou
zen na smrt, ukřižován a vstal z mrtvých.
Ttento základní bod naší víry přispívá k ži
dovskému náboženství neočekávaným zvratem, patrný, než bychom se domnívali. Podle našeho
dodává řeckému nyšlení novou hloubku a při ideálu rodiny je manželský vztah poutem lásky a
náší římským politickým náhledům rozměr, na dítě jeho plodem. Tento názor o rodině, jenž po
který by byl starověk nikdy neponyslil.
třeboval k svému utvrzení staletý vývoj, by jis
Búh, jediný a žárlivý na svou jedinečnost,
tě nebyl možný bez předpokladu, že zdrojem všeho
Dun, který ruší všechny ostatní bohy a kte bytí je věčná plodivá jednota lásky. I pro Židy
rý odzbožštuje svět našich zkušeností, je
byla ostatně rodina především společenství. Je
trojjediným Bohem.
dobře známo, že naše vynášení ženy, kterou poklá
dáme na rozdíl od většiny jiných kultur-, za rov
Je to Bůh, který vede věčný dialog sám se
sebou, jenž plodí ve středu svého bytí Slo nou muži, je výsledkem úcty k Panně Marii. A na
vo, které mu odpovídá. Bůh sám je dialogem še něžnost k dětem - které dnes hrozí, že se zrně
lásky, která je ze své strany osobou. Člověk ní ve slabost, jež vše dovoluje, má jistě spoji
Ježíš je vtělením tohoto Božího slova, odpo tost s tím, co křestané věří o vnitřním životě
vědí, kterou Bůh dává sám sobě, když se stá svého Boha.
vá člověkem.
Je třeba se pozorně a přesně vyjadřovat. Když se
Avšak, jak tvrdí sv.Pavel a sv.Jan, toto Bo sv.Augustin snaží pochopit Nejsv.Trojici, použí
ží slovo, jež se stává člověkem, je taká Lo vá k tomu pojny, které lze z jedné strany použít
gos všeho stvoření. Pochopení sama sebe, jímž k pochopení sebe samých a z druhé lze je vztaho
a v němž se Búh poznává a v němž pojal úmysl vat na manželskou lásku; aby načrtl, co je Nejsv.
veškerého díla stvoření, vzalo na sebe tele, Trojice, uchyluje se ke svým znalostem přírody a
kulturního světa. Avšak fakt, že popisuje abso
any se stalo člověkem po celou věčnost. A
když Slovo opouští tento svet, aby se vráti lutně nadpřirozeného Boha těmito pojmy, ovlivnil
lo k Otci, svěří svým učedníkům svou Církev i naše chápání samotného světa. Nemůžeme pocho
pit Boha, jeho vnitřní život, vtělení a Církev
až do svého návratu. Tato Církev je novým
společenstvím, ne však politickým, ani pou jinak, než pomocí každodenních pojmů a symbolů;
avšak vztahování těchto pojmů a symbolů na to,
ze sociálním, nebot její hlavou je sám Je
žíš Kristus, vtelené Boží slovo a poněvadž co je nepochopitelně božské, má svůj vliv i na
chápání toho, oo je světské. Naše kultura nebyla
nezávisí na lidské libosti, nýbrž na Boží
ovlivněna jen křesťanskými přikázáními; nnohem
moudrosti, která ji vede dějinami. Jediný,
hlouběji ji vytvářelo uvažování o předmětech
ale též trojjediný Búh; človek, jenž je
vtelená pochopitelnost všeho, co je skuteč křesťanské víry. U\edu jiný příklad.
né; království, které není z tohoto sveta,
Fakt, že Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkemavšak jehož občany jsou lidé.
spojený se starou křestanskou tradicí, že je tře
ba napodobovat Krista, být jako On, která je
Tato tajemství naší víry jsou, jak se zdá,
tak základní, obecná a dokonce i abstraktní, zase ovlivněna platónským učením o napodobování
že si klademe otázku, v jakém smyslu mohou dobra/, ve dl k ideálu lidské dokonalosti, velmi
tvořit kulturní kořen, kořen kultury, kterou odlišnému od pojmu dokonalosti v jiných kultu
beze sporu vytvářelo křesťanství, ale která rách.
se nikdy nestala opravdově křesťanská. S je Být dokonalým člověkem neznamená v naší kultuře
jími znaky se v Evropě setkáváme na všech
být spokojeným člověkem nebo člověk utíkající z
místech; vyjadřovali ji stavitelé, malíři,
této země k nebi. Navzdory přirozené lidské
skladatelé a básníci, každý jazykem svého
hrdosti podílíme se na kultuře, jejímž vyvrcho
umění. Avšak kultura a evropská kultura
lením je služba, ne však již státu nebo
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společenství, nýbrž trpícímu bližnímu.
host
Jsme opravdu jedinou kulturou, která je
schopna vidět v utrpení něoo víc než pouhý
"Moment... Hned vám otevru.
trest.
Přejete si?",
Čím to je, že všichni, křesťané i nekřesťa "Nutne s vámi potřebuji mluvit.
né ctíme Matku Terezii z Kalkutty, která
Je to neobyčejně důležité."
nedělá nic jiného, než že se obětuje pro
"Ted? V noci? Právě si jdu le osoby, které za několik hodin zemrou? Je to hnout. Chápete? Přijdte až
tím, že v naší kultuře všichni smyslíme ja zitra!"
ko křesťané, jako dědicové řeckého myslení, "Všechno chápu. Jenomže vy se
římského politického společenství a víry ži mnou budete mluvit právě ted!"
dovského lidu. I ateista, žijící v křesťan "Prosům vás! Zmizte, dokud mám
ské kultuře je křesťanem, aniž by si to uvě ještě dobrou náladu!"
domoval. kdybychom chtěli, aby v Evropě
"Tak tedy, poslouchejte mě dobře.
přestalo křesťanství, museli bychom zničit Všechno vim, já vim docela všech
vše, co vybudovala naše kultura.
no! "
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"Moc mě těši, ze všechno vite.
Ale-a to je moje poslední poznámka, my už
Bučíte hodně dlouho zdráv. Na shledanou!"
to vlastně děláme, protože jsme zapoiměli
na své kořeny. Stojíme dnes na konci dlou "Ale já vim, ze na vašem pracovišti, kde vy rá
hého údobí, které věřilo, že osvobodí člo čite pracovat... jsou nějaké nesrovnalosti,..
abych tak řekl... finančného rázu!"
věka, zbaví-li ho jeho kořenů, tj.řeckořímské tradice, židovské a křestanské víry. "V tom připadě, prosim, račte dál...Mohl byste
se nachladit, kdybyste stál věčně na té studené
Křesťanství není dnes v krizi jen proto, že chodbě. Noci jsou chladné. A. ..o co vlastně
se zmenšil počet těch, kdo žijí podle křes jde?"
ťanské víry. Krize křesťanství vyplývá z to "Zkrátka a dobře...já vim, že jste v podniku...
ho, že začínáme zapomínat na své řecké, řím něco zabral...hmmm, že jste si ráčil vypůjčit!"
ské a židovské dědictví. Strom žije ze svých ,rProsim vás, vy mě chcete vydirat?"
kořenů, bez jejich výživy začne schnout.
"Samozřejmě! Proč myslite, že jsem vás navštivil
ták pozdě v noci?"
Rozpor naší současné evropské kultury a
dnešního evropského člověka spočívá, nyslím "Podivejte se, já se přiznám, že jsem chybil. Nev tem, že se dormívá, že již vyčerpal evrop.ničte mě, neničte mě...!"
skou kulturu a oproštuje se od své minulos "Za takovou tisicovku bych byl ochoten na všech
no zapomenout. "
ti.
V určitém smyslu je to i pravda. Sekulari "Za tisicovku? Jak si to představujete? Kde
zace neznamená jen opouštění křesťanské tra jsme? Co si vlastně myslite?! Ták tedy tohle..."
"Nerozčilujte se, prosim. Já totiž vim, že vy
dice; znamená to též její očišťování, ko
nečné vítězství nad údobím mythu a pověr po jste na svém pracovišti..."
hanského světa. Avšak toto osvobozování již "Jen tolik nekřičte! Vrte o tom, že někdy i stě
ny máji uši? Tady máte tisicovku.. .prosim,..
dávno překročilo všechny meze. Přešlo v
oprošťování se od vlastních kořenů a právě pět, šest, sedm, osm, devět, deset.Vemte si to!
proto je naše kultura-přiznejme si to upřím- .Ale át vás už nevidim! V životě vás už nechci
ně-kulturou umírající. Může přežít jedině, vidět, rozumite?"
budeme-li ochotni znovu si připomenout,a to "Pane, vy si myslite, že jsem podvodnik?"
nejen jako jedinci, nýbrž i jako společen " To mě ani ve snu nenapadlo! "
"No proto! Já už tedy jdu. Doufám, že se nehně
ství a v kulturním směru, kořeny, o nichž
jsem mluvil a o nichž by se mohlo mluvit po váte. Jistě uznáte, že i já musim z něčeho žit..
Na shledanou, pane Krátký... !"
celý kurs universitních přednášek.
"Co řikáte? Krátký?... Ten bydli o patro výš!"
Je jisté, že o nich musíme mluvit. Z toho,
S. GALAMBOS
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
o čem přemýšlejí vzdělaní lidé, se stane
kultura asi až za století. Nezačneme-li o ▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
tem mluvit již dnes a nahlas, evropský člo Jeden člověk se objevil před soudem Božím: "Po
věk zmizí a spolu s ním i jediná kultura v hleď, Pane,"řekl,"zachovával jsem zákon, nic ne
lidských dějinách, která měla alespoň mož čestného, zlého nebo nemravného jsem nedělal. Mé
nost zadostiučinit tomu, čím jsme, totiž
ruce jsou čisté! ””Ano,"řekl Pán,
lidmi.
"ale jsou prázdné!"
R.Follereau
Předneseno na sympoziu Křesťanské
akademie v Ellwangen r.1985

půlnoční

TICHÁ
CHVILKA
"Přišla za mm jeho matka a jeho príbuzm, ale pro

JE TO MOŽNE’ ?

EŠTE s nami p/peč SV. PIUS x ?
nával lidí se nemohli k němu dostat. Hlásili mu:"Tvo Z časopisu Krestanskaý smer, apríl 85.
je matka a tvoji příbuzní stojí venku a rádi by tě vi
děli." Ale on jim na to řekl:"Moje matka a moji pří "Bol som v skupine jezuitských kňa
buzní jsou ti, kdo Boží slovo slyší a plní." Lk 8,19 zov, ktorí prišli na audienciu ku sv.
I Matka prožívala chvíle zdánlivé nevšímavosti Synovy, Otcovi pápežovi Jánovi Pavlovi II.ča
jako je prožíváme ny. Teimé chvilky opuštěnosti, smut kali sme v osobitnej miestnosti. Zra
ku a vnitřního pláče. Avšak Mariina víra byla silná; zu sa nám v tej malej hale zjavil pá
viděla třicet let Kristovu lásku k ní a k sv. Josefovi. pež Pius X. a povedal tieto slová:
Synova nevšínavost ji neoklamala.
19
"Tento zmätok potrvá ešte äalšie dva
Když dostaneme dar vír, žije s námi Pán v líbezném spo roky." - Len Čo to dopovedal, zmizol. x
jení. Pak náhle jakoby zmizel. Bez Pána je cesta těžká Pod účinkom tohoto nadpřirozeného zá
ale musíme jít za ním i ve své vyprahlosti, jako šla žitku išli sme na audienciu ku sv.
Otcovi, ktorý ihneä zbadal vzrušenie
za ním věrně Maria. Jde Pán za námi? Jde ve tmě, ve
stínu? Nebo jde před námi., ale neohlédne se, neusmeje a nespokojnosť na našich tvárach.
se povzbudivě, nevšímá si nás? Všechny kolem vyzname Opýtal sa na príčinu nášho vzrušenia.
nává, jen my jako bychom nebyli. Zkouší naši věrnost, Ja som dal odpoveä za všetkých. Nato
sv. Otec vážne sa zah"edel na nás a
pokoru a hlavně víru a lásku!
o
spokojne nám povedal:"Tak... veda za
Víra nám říká, že nás Pán miluje, i když nám dává cí
tit vnitřní prázdnotu, nepochopení nebo pronásledování se tu bol!"
Neušetřil milovanou Matku, neušetřil sebe, své apošto Nato sme sa dozvedeli, že pápež
ly, své svaté - nás by měl ušetřit? Což ne jsou utrpení Pius X. už viac raz sa zjavil v
a vnitřní zkoušky vyznamenáním? Vyvolením? Vždyí nej Apoštolskom paláci a vždy vštepoval
velkú dôveru.
víc trpěla Jeho Matka a Matka Církve.
o
Chtěl ji před zástupem zahanbit? Nedbá o chválu cizí Pápež Pius X. zomrel 20. augusta
ženy a požehnání dává těm, kdo ho poslouchají a násle 1914 v chýre svätosti. Katolická Cir
dují. Matka ho však poslouchala a následovala nejdoko kev ho vyhlásila v júli 1951 za bla
naleji. Ani slovem nedala najevo, že s tímto odstrče hoslaveného a v máji 1954 za svätého.
ním nesouhlasí. Věděla, že to není pokoření, ale pro Nad touto správou hodno sa zamyslieť.
jev lásky a uznání.
0
Dosvedčujú to vážné osoby, kňazi a
Často si neuvědomujeme Boží lásku za tím, co nás poni nie jeden. Nám neostává iné, ako mys
žuje, bolí, trápí. Matka Boží nepřijímala události tak lieť na slova Ježiša Krista:"Bedlite
a modlite sa... lebo Sun človeka prí
jako imozí lidé. Věděla, že za ninú,
de v hodinu, o ktorej sa ani nenazdá
stojí Bůh, že nás uzdravují a
te. "/Luk 12.40/.
vedou blíž k Bohu. Na této
události se můžeme poučit o do- Z
Každý tu cítime, že trest Boží je na
chovním životě. O zdánlivé nevšíma
obzoru.. Neodkládajme s pokáním!
vosti Boží k tomu, koho ještě před
chvílí objímal něžnou láskou. Láska
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
zůstává-něžnost mizí, ale jen proto,
Msgre Barbari to, dosud pro-nuncius v
abychom dokázali svou vytrvalost,
Austrálii, byl jmenován promaundem ve
a pak se vrátí v takové míře, že
Velké Británii, kde bude nástupcem Švý
ji můžeme rozdávat kolem sebe.
o
cara Msgra Heima.
Matka šla za Synem na Kalvárii, vy
V městě Calla v Peru se konal 16.-19.1.
trvale, bez útěchy, za křiku nepřá
mezinárodní kongres o teologii smíření
tel. Tak i ny musíme jít s ryzí ví
a nové evangelizaci v lat.Americe.
rou a vytrvalou nadějí za Kristem.
Předsedové západonemecké a francouzské
Sv.Jan od Kříže, sv.Terezička, se
bisk.konference kard.Hoffner/Kolín/a
blíží smrti v takové vyprahlosti,
kard. Vilnet/Lilie/odsoudili 16.1. za tisže se toho až zděsíme. Ale nedo
kové konference antikoncepční prostředek
volili, aby se jich zmocnilo
velmi rozšířený, zvaný pilulka 2. dne.
zoufalství-drží se pevně To
Sdružení katol.rodičů v Keni protestovaho, kdo jde za námi a napřa
lo proti distribuci antikoncepčních prohuje náruč, aby nás chránil,
středků, určených i desetiletým dívkám.
i když ho nevidíme.
Ja tuto akci dostalo sdružení rodinného
Matka tak trpěla nejvíc.
plánování přes 200 mil.dolarů/od koho?/
Proto viděla Jeho vzkříšení!

podnicích. poctít zaměstnanců; cena dotanu zamazta
ŽIVOT V PERU
HLAS NÁHODA v Chicagu uveřejňuje dopis sa- na 7 3.9 77 4o£u, bankovní únoky byty sníženy až na
45%, zamazta cena benzínu, cena peínoíeje byleziána P. J. SOUKUPA, který popisuje nové
^la snížena na 3.487 šotu za galon. Aby se
pomery v Peru.
tepe využita pšenice, dává se do chleba
"Mame, v Peru nového presidenta. Votby
13% otnub a bochník, stojí 200 sotes. Kótu
šťastné skončity, vzdor úsité komunis
jí pověsti,^že bude zakázáno zvyšov 20
tu je znemožnit. Zde vystupuji pod
mzdy
dětnekam, ale tc mohou žádat pajeka
jménem "Sendexo tuminoso". Na pomoc
až do jednoho matlánu, sptatnoa po čás
prešla stávka státnéch zamést '
tech a bez únoku. U příštích 4 měsících
nancu, kteaá s končitá 10.
připravuje vtáda zaměstnání pro 250 tis.
srpna. P ak ó e pripojiti i
nezaměstnaných, Aby se podpořit domácí
poštovné zaméstnan.ci a dtoupramust, je zakázáno dovážet asi 200
ho jsme bytu, bez poštovného
druhu předmětu, např. oděvy, boty, tele
spojené s e svétem. Podie
vizory, nápoje a pod. Počítá se, ze se
zdejšého zvyká s e ujat pre
tím ušetří 140 mít .ročne.
sident vLady na národné Svá
\J první nade se budou podporovat země
tek - 28.července.
dělci v "Sierra" (tj .hornaté části Penu
V ávodném projevu rekt, že bade
mezí 2500 až 4000 m nad mořem v roztobojovat proti, nespravedtnosti, vykoze asi 3&&.000 km?). Začíná se odbourá
rčséováné a bédé - ve jm^nu Božém. Chce být
presidentem nejen Aprtstu (t. j. své soddi vat centralizace, stát bude nezděten na S finanč
ng demokratické strany), ate všech Peruán ních oblastí, každá s jiitou autonomií a s novou
Bankou národního rozvoje"BANDES"; personál této
ca. Poukázat na in^taci, která se btézé
200 %, na ptaty všech pracujtcéch postedn^- banky se vytvoří z přebytečných zaměstnanců v
ho stupne, kde détnék vydutá jen 28 dotanu bankách. Velké podniky musí koupit "Akc^e nánod
ního pokladu", aby měla vtáda do začátku peníze.
mésécné, a na neúnosnou byrokracii. Napr.
v Lime máme podnik, kde j 1.000 zamestnanca Velký úspěch měl boj proti obchodníkům s omamnými
vydutá dve mitiardij šotu, což je véc, než jedy. 13.9.byto zabaveno pět letadel s nákladem
kokaínu a s velkým množstvím materiálu na jeho výptat 175.000 acéteta v cete zemi.
nobu.
Za pán týdnu bylo zachyceno osm letadel
U našem htavném mé^té Lime, kde pracuje
58 % všedi Peruánca, s e utraté 85 I všech s 25o kg pasty - to je potovýrobek kokainu. Dva
státnédi investic, zatémeo tid na venkově, náct donfd., které patřily pašerákům, bude slou
kde zeje 65 I obyvatet, dostane pouze 15 i žit jako útulek pno opuštěnou mládež.
investic. Na ministerstvu zemědětstvé v Li Komunistická strana - "Sendere luminose" řádí
me pracuje cetá potovina z jeho 28.000 za ovšem dát pod vedením soudnuha Casalí. Za posled
ních 40 dní povraždili asi 500 vesničanu.
mestnanca a v provinciéch na venkově je
5.října se vzbouřili uvěznění teroristé v žaláři
jich nedostatek.
1 v rybážstvé s e špatně hospodašé; z kaz- Luginanche. V bitce yězňu zapálili slamníky a
dých 100 kg ryb je určeno kito na potravu a pod. Uhořelo 30 vězňů. Po vzpouře se zjistilo,
že komunisté připravovali hromadný útěk z vězení.
99 kg na rybé moučka.
Nový president si vytknut tyto úkoty: po Ceny potravin ovšem státe stoupají. Jako ukázku
zvednout mravnost, skončit s teroristy ja- uvádím něktesié ceny za jeden kilogram: hovězí ma
kéhokotiv směru, vyhtadit obchodnékys omam so 30.000 sola, brambory 2.500 Šotu, sladké bnamnými jedy, snézit nákup vátečného materiáta bony{kamote) 2.000 sotu^ maniok (yuka) 2.250 so-tu,
z komunistických žerné a ztepšit život vesni nudle 9.4oo šotu, 6 kusu vajec i.000 šotu.
Důvěřujeme v pomoc boží a dobnau valí vlády. Pak
čanu.
se snad všechny obtíže překona
Peru dtažé cizině 14 mitiard dotara,
jí a nastanou zase lepší časy.
ate utrzé z ^ývozu pouze 5 mi---------•••————•••••••—••••••«
tiardij dotara. Peru chce
Sestra Lia z Tanzanie, které
své dtuhy ptatit, ate
nnozí
posíláte mýdlo, dostala
žádá tepšé ptatebné
vysoké vyznamenání vlády za
podménky. I/ pšéštéch
svou neobyčejnou obětavost
12 měsécéch bade pta
při péči o malomocné. V nemoo
tit z vývozu jen 10%
nici, kde pracuje, se už poda
a ne 60 % - jak zádajé
řilo řadu malomocných uzdravit
banky. Aby se moht ptán
a unožnit jim normální život
sptnit, budou se statni
mezi zdravými.
výdaje co nejvéc snižovat.
Hned na začátku snéziti na
ministerstvech, a ve státnich

své zákazníky; musel si sám vypůjčovat, aby zace
lil díry ve svých financích.
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Raissiny přítelkyně a obtíže s chudobou.
To nás často přivádělo na pokraj katastrofy. Na
Mé vztahy ke spolužačkám byly takové, jaké še dny byly plné starostí, ale koncem měsíce,
jsou obvykle vztahy mezi studentkami. Věra jakoby zázrakem, se zase všechno obrátilo k dob
a já jsme měly hlubší náklonnost jen k jedi ránu. Krutý zázrak! Jak se musel otec honit a
né, ale bylo to přátelství, Jcteré mělo pře jak musel spěchat. A to všechno ho vyčerpávalo.
trvat léta. Jmenovala se Jana Bouvrayová. Jakmile se však starostí zbavil a dormíval se,
Její jeimost a cit trpěla drsnou a panovač že je zase bohatý, už chtěl kupovat mamince
nou povahou její matky. Proto jsme ji denně šperky, spěchal pomáhat svým zákazníkům a nebyl
zvaly k nám na čaj. Bavily jsme se o udá
schopen odepřít něco těm, kteří byli - nebo o
lostech ve škole a o práci. Svěřovala mi
nichž věřil že jsou - chudší než on. A zase se
své dětské žalosti, ale já se nikdy nikomu octnul tam, kde byl předtím.
nesvěřovala a své starosti jsem nesla sama. To všechno mě poučilo, kolik je třeba úsilí k
Nevím, byla-li to pýcha či zdrženlivost.
získání třebas jen rralé částky peněz a jaké
Ale v hloubi duše jsem si myslívala, že
utrpení může způsobit jejich nedostatek. Když
žádný člověk na světě si nezaslouží, aby mu jsem za několik let viděla Leona Bloye, jak zá
druhý důvěřoval.
pasí s chudobou, hned jsem ho pochopila a vcíti
Jana Bouvrayová byla třetí a poslední z
la jsem se do jeho postavení. Tím jsem si získa
mých dětských přítelkyň. První a nejmilej la neobyčejnou výsadu, že jsem byla u něho vítá
ší mi byla Klara Besčinská, má přítelkyně na a že mě považoval za někoho, kdo patří k je
ve dvou letech. Druhá - Ti ti ševa - typická ho smutnému světu - světu těch, kdo nevidí chu
maloruská dívka, jejíž tvář dodnes vidím
dobu jen zvenčí.
před sebou, avšak na křestní jméno jsem už
zapomněla. Když píši tyto řádky, ptám se, Piano skutečně rozptylovalo mou rostoucí melan
je-li má drahá Jana Bouvrayová v Paříži ne cholii a mé předsudky k náboženským otázkám.
Stalo se zářivým středem mého domova.
bo v neobsazeném území./Psáno za II.svět,
války, kdy jen část Francie byla obsazena Hlad po hudbě mě úplně posedl. Brzo jsem dělala
takové pokroky, že mi můj učitel doporučil,abych
nacisty/. Je někde ve Francii, ale nemám
zprávy ani o ní, ani o jej lín manželovi ani nechala ostatních studií a věnovala se úplně hud
bě. Bylo to pokušení - ale netrvalo dlouho. Rodi
o synáčkovi, ani o tom, jak trpí.
če by byli jistě nic nenamítali. Ale silnější
Otec se stále snažil udělat mi radost. Po byla má touha po poznání. Měla jsem nevyslovitel
souborném díle Viktora Huga mi koupil piáno. ný pocit, že hudba mě nikdy neopustí a v jistém
Právě jsme se přestěhovali a žili jsme v
smyslu se ukázalo, že je to pravda. Je mou spo
dost prostorném bytě, takže jsme si tak
lečnicí, stále přítomnou a stále připravenou da
velký kus nábytku mohli dovolit. Už něja
rovat mi radost, vtáhnout mě do tajemných hlubin
kou dobu předtím jsem chodila se sestrou na svého jazyka beze slov, který pouhým rozdělová
hodiny hudby do domu jistých přátel svých ním prvků zvuku dovede věnovat tak vznešenou
rodičů, ale tam jsme dost dobře nemohly
rozkoš, hovořit o tolika věcech, přesvědčovat,
cvičit. Proto bylo piáno oslaveno celou ro dojímat, vzrušovat, podrobovat si a oslňovat
dinou jako velký úspěch a významná událost. srdce.
Od té doby už bylo vidět, že žijene v jis Chtěla jsem však především získat jistotu v pod
tém blahobytu. Otec si získal přátele v
statné věci: pravdu o Bohu, o sobě a o světě.Vě
ruské kolonii a podařilo se mu znovu zalo děla jsem, že je to nutný základ mého života.
žit si malý obchod s obleky. Avšak jakmile Nemohla jsem vpustit od pátrání po této pravdě,
měl trochu peněz, vrátil se ke starým zvy jinak by mi zmizel, byl odplacen, základ pod no
kům, k neomezené velkodušnosti a nehama. Cítila jsem to hluboce a pudově. Mi
prozíravosti a to změnilo náš ži
sím se pilnou prací připravit na při
vot v směs radosti i mnohých sta
jetí pevných tajemství ducha.
rostí.
Vše ostatní-myslela jsem-přijde
Nejdříve daroval otec mamince šper
později a včas-hudba, líbeznost
ky. Byl totiž přešťastný, když ji
světa, štěstí života.Tehdy jsem
viděl hezkou a dobře oblečenou. I
i netušila nesmírnou práci s hudnás začala maminka pěkně oblékat.
L bou a že pro ni nikdy nenajdu
Pak mi otec kotpil knihy, které
I čas. V dětské nezkušenosti jsem
jsem velmi milovala. Dále kotpil
neměla ponětí, čeho se vzdávámnábytek do našeho nového bytu dosud jsem většinu velkých hudeb
kde bylo po pravdě řečeno piáno
ních děl neznala-jen sonatíny a
jediným přepychem. A konečně začal
sonáty Mozarta a Beethovena.
tatínek podporovat ruské studenty,

RADOSTI A ŽALY

DALŠÍ NÁMITKY PROTI ZPOVĚDI
NEVÍM, JSOU-LI MÉ? ZPOVĚDI PLAINĚ. NECÍTÍM ČASTO VŮBEC LÍTOST

Ke sv.zpovědi není třeba ani slz, ani nářku. Lítost nepůscbí
tak, jak řekl jeden rozverný chlapec:"Zaklepu na břicho a
hned jsem smutný." Citům se nedá poručit. Při lítosti na
nich také tuze nezáleží. Někdy mohou být i nebezpečné, soustředí-li se příliš na pocity viny. Někdy se ani k situaci
nehodí-načpak. Rozhodující je, co Bůh říká-tedy Desatero
Božích přikázání, a učení Kristovo a jeho Církve.
Lítost spočívá v rozumu a vychází z vůle; jsme pevně rozhod
nuti, vyhnout se minulým selháním a znovu začít správně žít.
Skutečná lítost je tedy tento postoj OBRÁCENÍ-. Maže k tomu
přijít i cit-a je dobré, máme-li pocit lítosti, ale není
ani nutný, ani není na prvním místě.
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S láskou k Bohu je to jako s manželstvím; za všedního dne
se ukáže láska a věrnost. Zamilovanost všední den odežene,
ale musíme se dál snažit o vzájemnou duševní lásku.
V Písmu sv.nestojí, že k lásce k Bohu je třeba citů. Hlav
ní je, abychom jednali podle přání Božího. "Luska k Bonu záleži v vom3 že zachováváme jeho přikázáni. "/I Jan 5t 3/.
V této souvislosti se zmíníme o jiné otázce, která imoho li
dí zaměstnává, především u 6.přikázání. Říkají totiž, že ne
mohou litovat věci, která jim dělá radost. Mají se přetvařo
vat a dělat, jako kdyby byl hřích ošklivý zážitek? To ne to by bylo proti pravdě. Zde si pomozme srovnáním: malý
kluk ukradne sousedovo jablko. Chutná mu dobře—snad lépe
než jablko z vlastní zahrady, protože zakázané věci mají
svůj půvab. Tedy — chlapec nemusí litovat toho, že mu jabl
ko chutnalo, nýbrž toho, že je ukradl...
Podobné je to s hříchy jako manželská nevěra, smilstvo, mi
momanželský pohlavní styk, život v zbytečném přepychu ap.
Litujeme proto, že jednáme proti vůli Boží a někdy tím ješ
tě škodíme jiným lidem.
JEDNOU JSEM PŘI ZPOVĚDI MĚL ŠPATNOU ZKUŠENOST S KNĚZEM.

Je pochopitelné, že se teä zpovědi bojíš. Snad byl kněz ne
trpělivý, snad drsný nebo nedovolil, aby ses vymluvil. Je
jasné, že tě zranil. Právě od svátosti smíření-zpovědí-doufáme, že nám dobrý kněz pomaže dál. Ale vzdor hořkosti si
uvědom: kněz mohl být nervózní nebo přepracovaný. Snad už
vyslechl řadu
znovědí a ztratil trpěli
vost. I tobě by
se to mohlo stáť
Svůj osobní zá
žitek nesmíš ze
všeobecňovat . Jen
zřídka se stává,
že kněz je ve
zpovědnici nevlícr
ný. Rozhodující
není setkání s
knězem, ale s KrisH
tem. Kněz se svými '
slabostmi zastupu
je Krista. "Žádámeli po zpovědníkovi
dokonalost, vkládá
me naději do člověka a ne do Krista!" napsal sv.Augusťiíi..

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Podle rakouské tisk.kance
láře Kathpress tmíštily čs.
úřady 57 letého železničáře
Augustina Navrátila do
uzavřeného psychiatrického
ústavu v Praze. Podle Výbo
ru na obranu nespravedlivě
pronásledovaných je to pro
to, že tento neohrožený ka
tolík znepokojoval úřady
svými dopisy. Zvláštní po
zornost vzbudila Navráti
lova pátrání po okolnostech
smrti tajně vysečeného
kněze/podle jiných biskupao kněze by sotva měly úřady
tak obrovský zájem/ Přenysla Ooufala. Pan Navrátil
došel totiž k názoru, že to
nebyla sebevražda, jak se
oficiálně prohlásilo, ale
že ho zavraždili příslušní
ci tajné bezpečnosti.
Ve Francii je tc. 72 mešit,
proti 8 před deseti lety.
Proto se Francouzi tolik
bouří, po katolické utře je
ve Francii nejvíc příslušní
ků islamu. Mešity se dělí na
mešity pro veřejnou pobož
nost a prosté modlitebny
pro soukromé modlitby.
Podle britského Sunday Umes
z 12.1.pozval znovu - už po
několikáté - Castro sv.Otce
na návštěvu Kuby, aby tím
vylepšil obraz se vlasti v
očích seta i Kubánců. Ale
sv.Otec odmítnul. Katolická
Církev na Kubě svolává na
17.-23.2.t.r. národní setká
ní církvevních obcí, které
má rozebrat církevní realitu
v hospodářském a politickém
prostředí. Církev na Kubě by
ráda hlásala evangelium v
ovzduší etší svobody. Její
situace se za posledních
pět let značně zlepšila, zvi.
v r.1985, kdy Fidel Castro
dvakrát přijal kubánské bis
kupy.
Kard.Oddl, prefekt kongrega
ce pro kneze, dosáhl 75 let
a vzdal se svého úřadu. Na
jeho místo nastoupil kard.
Innocenti, byv.nuncius ve
Španělsku.

SV. MARKÉTA Z CORTONY

22.2.

\felká hříšnice a velká kajícnice Markéta je pohřbena v klášterním kostele v Cortoně; na je
jím hrobě se stalo mnoho zázraků. Zobrazuje se jako františkánská terciářka, s křížem a mu
čícími nástroji Kristovými v ruce, růženec za pasem, s knihou, s lebkou a s důtkami, také
se psem, což se vztahuje na historku o jejím obrácení. Světici malovali velcí umělci jako
Guercino a Carlo Maratta. Je patronkou kajícnic a kajícníků.
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Z jejího mládi víme málo. Narodila se v r.1247 v italském Lavianu jako dite rolníka a v
sedmi letech ztratila matku. Markétka byla neobyčejně krásná a brzo se - bohužel - dostala
do špatné společnosti. Jednou si jí všiml mladý šlechtic. Dívka byla plná radosti ze života
a hned se do něho zamilovala. Měla už dost nepříjemných poměrů v rodině jejího otce a tak
nebylo pro mladého muže těžké, přilákat krásnou dívku na svůj hrad. Tam se stala jeho milen
kou. žila s ním devět let a porodila mu syna. Oba se vášnivě milovali. Navíc ji všude osla
vovali jako nejkrásnější ženu. Jednou se však stalo něco strašného. Její milenec se nevrátil
zpět domů; cestou ho ubili lupiči. Markétka na něho marně čekala. Za tři dny k ní přiběhl
jeho pes a s kňučením ji táhnul za sukni. Netušící mladá žena následovala zvíře a konečně
našla pod hromadou dříví zohavené tělo svého milence.
Nyní se otevřely Markétce oči. Zmocnil se jí hluboký odpor k dosavadnímu životu. S pláčem
vzala dítě a celou noc bloudila lesem.
svém zoufalství hledala útulek v otcově domě, ale
nevlastní netká ji vyhnala. Znovu se jí zmocnilo pokušení. Což kdyby si našla jiného milen
ce? Avšak její vnitřní obrácení už bylo připraveno, šla do Cortony k františkánům, kteří jí
pcmohli, aby dělala pokání a obrátila se.
V bratru Guintovi našla duchovního vůdce, který ji pochopil a u něhož si vykonala životní
svátou zpověd. Ten nám také později zanechal její životopis. Avšak vzdor své velké horlivos
ti a pokání ji napřed roucho třetího řádu odepřel. Tři tvrdé roky se musela Markétka ozbro
jit trpělivostí.
Vydělávala si na živobytí pro sebe a svého synka ošetřováním chudých a těžkou tělesnou pra
cí. Stačilo to tak tak k životu. Co měla, rozdala chudým, šlo to tak daleko, že rozdala i
nejnutnější věci ze své ubohé, chudé domácnosti - nože, hrnce, klíče, oděv, podušky, dřevo
na topení, ba dokonce i svůj závoj a růženec. Vyprávělo se o ní, že věnovala i krokve ze
svého domu.
"Kdybych mohla, "říkávala,"dala bych chu
dým i své srdce." Casto se bičovala až
klesla v bezvědomí k zemi, stále se snaži
la dělat pokání za hříchy minulosti a
bránit se novým pokušením.
Konečně ji přijali do rodiny terciářů.
Stále v ní rostla horlivost v pokání a
hluboké rozjímání o utrpení Kristově,
neustálá modlitba a vnitřní láska k bliž
ním. V boji ji posilovala a k svatosti po
zvedala duchovní osvícení a nesčetná
mystická spojení s Bohem. Svou svatostí
uchvátila celou Cortonu a úplně ji změnila
Zdaleka k ní přicházeli lidé o pomoc a
hříšníci se uchylovali k ženě, dříve tak
opovržené. Menší bratři často ani nemohli
vyzpovídat dav lidu, který se k nim hrnul.
Bůh ji dal dar proroctví a viděni do srd
ce a velkou moc nad zlými duchy. Založila
nemocnici a společenství sester III.řádu
v Cortoně. - Oslabená kajícími cvičeními
zemřela v padesáti letech, 22.února 1297.
Po letech vykopali její tělo neporušené.

historikovi zůstává dopis Phokasovi, vra
PAPEŽOVÉ kevnímu
hu císaře Mauritia a jeho rodiny, nej strašněj

šího ohavy mezi vládci Byzance, k jeho nastouJAN III.-17.7.575-30.7.579
‘ pení vlády v r.6O2. - Řehoř vedl pokřestanění
Za jeho vlády vpadli do
Langobardi a Anglosasů - posledních skrze sv.
Itálie v r.568 Langobardi.
Augustina z Canterbury . Zde bylo vnitřně církev
BENEDIKT I.-2.6.575-30.7.579
ní působení Řehořovo korunováno úspěchem a ukáza
I toho potvrdil nástupce Justiniánův, Jus lo jeho nesmírnou moudrost a chytrou velkorysost
tin II. V r.579 vpadli do Řina Langobardi. v oceňování národního svérázu a pozvolnému odstrč
Bezmocný Benedikt se podle možnosti snažil ňování pohanských představ.
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zmírnit nouzi.
Napsal řadu knih a stal se vedle Airbroze, Augus
PELAGIUS II. 26.11.579-7.2.590
tina a Jeronýma čtvrtým velkým církevním učitelerr
V Říme narozený Got podplácením pohnul Lan- západu. Neměl však genialitu Augustinovu. Pro
gobardy, aby opustili Řím. Historicky vý- něho byla podstatná péče o duše a reformování
znaimé je, že Pelagius, velký dobrodinec
římské Scholy cantorum a mše sv. Gregoriánský
jako jeho předchůdce, poprosil o pomoc Frar "chorál si plně jeho jména nezaslouží, nedá se
kyf když viděl, že Byzanc paroci nemaže. totiž dokázat, že ho Řehoř zkomponoval. Jako
Ti se objevili jako třetí germánská moc v řehole sv.Benedikta pro míchy, platí pastorační
Itálii teprve za dvě sté let. Pelagius ze činnost sv.Řehoře pro světské duchovenstvo. Sv.
mřel na mor. Nejdůležitější tvůrčí čin byle Řehoř Veliký se nazývá "posledním Římanem" před
vybudování arcibaziliky sv. Vavřince za
začátkem středověku. Na jeho náhrobku je velký
hradbami, která byla předtím zničena.
světec označen jako Konsul Boží.
ŘEHOŘ I.VELIKÁ. 3.9. 590 - 12.3.604
Narodil se kolem roku 540 v Římě, ze vzne- JAK SE DĚLÍ POJMY ?
šeného rodu. Jako státní zaměstnanec byl už POJMY dělíme také na
ve 30 ti letech prétorem,tj.předsedou vlády 5.konkrétní a abstraktní. Konkrétní vyjadřují
Říma. Jako skvělý právník plnil dobře své podnět i formu/vlastností např.slepec, stařec
povinnosti, ale brzo se úřadu vzdal a svůj /slepota a stáří/. Slepota a stáří jsou pojmy
palác změnil v benediktinský klášter. Tam abstraktní, slepota bez slepce neexistuje.
žil jako prostý imich. Své ohromné pozemky P Ě r K L A D
na Sicílii rozdělil šesti jím založeným
Profesor se ptá:
klášterům, něco dal na dobročinné účely.
Malý, videi jsi už člověka?
Benedikt I.mu svěřil péči o duše. Pelagius Malý/váhavě/: Ano, pane profesore.
II. ho v r.579 jmenoval apokrisiarem tj.pa- Jene, videi jsi člověka?
pežským vyslancem v Konstantinopoli, kde
Jan/odvázněji : Ano, pane profesore.
působil jako skvělý diplomat, ale věrný
Malý, videi jsi psa?
svému mišskéma životu. V r.585 se vrátil- Viděl, pane profesore.
jako opat? - do Řina. Jen nerad přijal pa A totéž prohlásili i ostatná.
pežskou hodnost a marně prosil císaře Mau
Když jste viděli člověka, mohli byste říci, ja
ritia, aby ho odmítnul. Pokusil se - bez
kou má člověk plet? - Zda bélou, černou, hnědou,
úspěchu - o útěk.
Jako papež se napřed věnoval jen a osobně žlutou— /
lásce k bližnímu. Jako skvělý správce for Nebo jak je vysoký? Stošedesát, stosedmdesát?
moval patrimoniun Petri-odkaz sv.Petra,tj. A když jste viděli psa, mohli byste rrci, jaké
za staletí Církvi věnované rozsáhlé pozem- byl rasy? Jak byl velký? Jakou má srst? Jak se
ky-předchůdoe církevního státu-v první so jmenuje?
Třida zarazene mlčela. Profesor ji pák z pasti
ciální stát na světě na výlučně křesťan
ských základech a prostředky, daleko převy pomohl: Nikdo z vás neviděl ani člověka, ani
psa. ..To jsou abstraktně pojmy, které v reálném,
šující jeho dobu. I otroci, kteří tehdy
skutečném světě neexistuji...
ještě existovali, byli už považování za
křesťany, židy Řehoř hájil, udělil jim prá Nejdůležitější dělení pojnů je podle obsahu a
va, která se zachovala po staletí. Vůči
podle rozsahu. - PODLE OBSAHU se dělí na jednodu
intrikujícímu exarchovi-starostovi Ostrcmo- ché a složené. Jednoduchý pojem je ten, jehož
vi/?/ v Ravenně, kterého označil císař Mau obsah tvoří jen jedna znánka/např.BYTÍ, ens/.Sleč
ritius jako omezeného, v r.593 prosadil mír žený pojem má více známek/bytí živé, cítící atd./
s Langobardy. Proto byl oficielně považován popru ROZSAHU se pojmy dělí na individuální, par
za "zrádce země". Každou slávu papež odmítal tikulární, universální a transoedentální čili
a bránil práva malých národa proti velmo přesažné.
cím. Teprve nová válka exarchy vedla k no P.Jan K. B Á B T A OFM
vému zpustošení. Těžko pochopitelný i cír—

!

JEDEME DO IZRAELE
SNAHA PO JEDNOTĚ /UNICNISMUS/.
rada našich čtenářů jede v Červnu na pout do
Unionistické snahy povstaly v době, kdy se
vlasti Ježíše Krista, do Izraele. Oni - i ti,kdo různé skupiny smířily a sjednotily s Římem.
tam už byli nebo pojedou nebo by rádi jeli, si Sloužily liturgii ve východním obřadu a mě
jisté přečtou rádi několik zajímavostí o Izraeli. ly i vychodíí církevní kázeň. Nazýváme je
"sjednocení". 4.Všeobecný koncil v Chalce
KATOLÍCI LATINSKÉHO OBŘADU
donu určil v r. 451, že krone Carihradu,
Po odchodu křižáků, pocházejících až na nepatrné Antiochie, Alexandrie a Říma bude mít také
imožství východních křesťanů byzantského obřadu Jeruzalém svého patriarchu. Není jasné, za
prakticky ze Západu, zůstali ve Svaté zemi jen pletl-li se řecký jeruzalémský patriarchát
františkáni a karnelitáni. Karnelitáni na hoře do byzantského schizmatu také. Za latinské
Karmělu u Haify, kde pečovali o svatyni proroka ho panství v Jeruzalémě sídlili však řečtí
Eliáše. Františkáni v Jeruzaleme a na jiných po patriarchové v Carihrade. Když skončila do
svátných místech. Zřídili tzv.Kustodii Sv.Země. ba křižáckého panství/1187/, vrátili se do
Kustos byl jako papežský vikář představeným la Jeruzaléma. Od té doby se považovali za od
tinských křesťanů ve Svaté zemi. Latinský patri loučené od Říma. Když se vracely jednotli
archát, který vzniknul po vítězství křižáků nad vé východní skupiny do katolické Církve,
mohamedány v Jeruzaleme, pádem Jerusalémského
zavedl Řím pro sjednocené tyto patriarchá
království a vlády latiníků v Izraeli zanikl.
ty: Alexandrie pro kopty. Antiochie l.pro
Byl obnoven teprve v r.1847. Krčmě Izraele patří syrské sjednocené/se sídlem v Beyrutu/a
k němu i Jordánsko a na ostrově Cypru asi 50.000 2.pro maronity/v Libanonu - ty, kteří dnes
věřících. Patriarcha sídlí v Jeruzalémě, světící tak strašlivě trpí/, 3.pro melchity-řeckobiskupové v Nazarete a druhý v Amnen-Jordánsku. katolíky se sídlem v Damskus/Kairu/, Babylon/Bagdad/pro chaldejce a Kilikie/sídlo v
ŘECKO-PRAVOSLAVNÍ
Beirutu/pro Arménoe. Všechny tyto církve
Hierarchie je u nich obsazená jen feky. Byl tam jsou zastoupeny v Jeruzalémě-i katoličtí
jediný poloarabský biskup, který zemřel na cestě Arménci, kteří nají jen sto věřících, a ka
do Moskvy v r.1981 - jel tam s jejich patriarchcu toličtí Chaldejci, kteří jich mají ještě
fecko-pravoslavní se snaží, aby se jejich kněz - méně, ale nají patriarchu-vikáře na stupni
ští kandidáti arabského původu před svěcením ože biskupa/je to francouzsko-vietnamský mí šenili, protože biskup musí být vždy celibátník- nec/. Za Chaldejce se dnes označuje skupi
kněz nebo řeholník. Ojediněle kněží, kteří se
na sjednocených křesťanů východosyrského
nechtěli ženit, přestoupili ke katolíkům-římským obřadu, která žije v Mezopotámii, Kurdisnebo řeckým, tzv.melchitům. Mezi světskými kněží- tanu a Iránu. „
mi latinského patriarchátu jsou ještě někteří
P, Benno HEGGLIN, OSB. 25
starší Italové-i nynější patriarcha Beltritti
Giaoomo. Přišli kdysi do malého semináře a nauči
li se dokonale arabsky. Latinský patriarcha mlu
ví arabsky perfektně. 0 řecko-pravoslavných se í
to říci nedá-jejich seminář je úplně řecký a
I
školní plány se řídí podle mateřské země.
Řecko-pravoslavní nezaporměli katolíkům, že v mi
nulém století, kdy byly pravoslavné obce bez kně-|
ží, se těchto obcí katolíci ujali a přivedli je
k jednotě.
Vedle latinských křesťanů jsou v Jeruzalémě a v
Izraeli různé křesťanské východní církve-buá
sjednooené s Římem, nebo pravoslavné.
ROZPAD CÍRKEVNÍ JEDNOTY
Stokrát-1i zradíš Boha,
Církevní jednota se rozpadla v polovině 11.stol,
stokrát jdeš od Něj dal
v r.1054. Od té doby se považovala východní cír
a zas Ho potkáš znova
kev za pravověrnou-pravoslavnou a západní Církev
kde jsi se nenadál.
byla podle ní heretická. Ale o heresi se tu nedá
A cítíš-marné všecko,
mluvit. Jde o schisma-rozkol. Východní církev ne
pro Něj jsi stvořen jen,
uznala právní prvenství papeže v Římě, i když ví,
dokud v Něm nespočineš,
že je nástcpcem sv.Petra. V teologickém učení by
nebudeš
spokojen!
mohlo dojít k jednotě.
Neznámý autor.

NAŠE
VÍRA

VYCHOVÁVEJME FANTAZII DÍTĚTE

OBOHACENÍ NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA DÍTĚTE
Kromě Písně sv.a liturgie můžeme obohatit nábo
ženský život dítěte různými modlitbami, podle
doby církevního roku a citu, který chce dítě pro
jevit: obdiv, úcta, chvála, poděkování, nabídka,
důvěra, pokorné vzývání, prosba. Dítě může své
modlitby, zejména žalny, zpívat, ovšem v prostých
melodiích.
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Věnujme péči výběru slov. Žádné z nich nesmi být
směšné, malicherné nebo náboženství cizí. To, oo
říkáme, bychom měli doprovázet jinými způsoby vy
jadřování, např.pohyby, tonem hlasu, výrazem tvá
ře atd. Dítěti to pomůže, aby pochopilo význam a
vážnost toho, oo říkáne. Je dobré dítěti dovolit,
aby se pak projevilo samo vlastními slovy - aby
chom se přesvědčili, jestli všemu dobře rozumělo.
Víc působíme na dítě svou vírou než svými slovy.
Možná, že ten, kdo užívá nedokonalého jazyka,
spíš zprostředkuje dítěti víru, pokud je jeho ví
ra silná a vroucí. Kdo se bezvadně vyjadřuje,ale
nevěří nebo věří jen slabě, ten na dítě příliš
nezapůsobí - děti jsou na city velmi vnímavé a
podvědomě poznají, je-li naše víra vroucí.
Věčný Boží Syn"do vlastního přišel a vlast
SVĚT DÍTĚTE TVOŘÍ FANTAZIE, A TAM JE KRÁLEM.
ní ho nepřijali. "/Jan 1,11/. Ježíš tehdy
/jako i dnes/ nesplnil očekávání a požadav Dítě získává moc nad tím, oo jednou poznalo jmé
ky lidu. Proto ho vydali na smrt na kříži. nem. Ovšem jméno, které zná, nezaručuje vždy, že
Ale právě touto obětí nám přinesl Pán spásu. zná také podstatu věci. V tomto věku hraje totiž
u dítěte velkou roli fantazie. Jí si dobývá svět
Jak splnil Ježíš poslání svého Otce?
kolem sebe a vtahuje ho do sebe. Je to zvláštní
Ježíš dobrovolné podstoupil muka a smrt.
svět, v němž rozvinuje to, co poznalo zvnějšku,
proč chtEl ježíš trpět a zemEít?
s určitou snadností malého kouzelníka.
Ježíš chtěl trpět a zemřít z lásky a posluš Je dobré, aby vychovatelé znali tuto dětskou ponosti k svému nebeskému Otci a z lásky k li'divuhodnou tvůrčí schopnost, věděli, jak pracuje
dem.
a pak lépe pochopí prameny dětské fantazie a
Ježíš obětoval svůj nejsvětější, božsko-lid předpoklady, jak tuto fantazii usměrňovat a vzdě
ský život z dokonalé lásky za nesmírného
lávat.
utrpení. Na Velký pátek, po strašlivém bičo Představivost ukazuje dítěti věci tak živým způvání, šel křížovou cestou na Kalvárii u Je sobem, že se mu zdají jeho vlastní představy to
ruzalema. Obětoval statečně a trpělivě svůj tožné s tím, co vidí kolem. Touto představivostí
život za lidi, kteří se mu vysmívali a poni si buduje svou vlastní říši, svůj osobní svět.
žovali ho. Proto ctíme kříž, znamení naší Jeho dětská fantazie má překvapující schopnosti.
spásy a nejvyšší lásky Boží.
Dítě je schopné to, oo vidí, přizpůsobit své fan
tazii a tím úplně změnit obraz skutečnosti nebo
SWU SMRTÍ NÁS JEŽÍŠ VYKOUPIL
Zevně vypadá kříž jako znamení velké poráž do něho proniknout jen určitým směrem, ovlivně
ným jiným zážitkem nebo světem, ve kterém dítě
ky, Pán ho změnil v nepomíjející znamení
žije.
vítězství a věčného života.
Dítě se ztotožňuje se svou fantazií, považuje ji
OD ŠERO nás ježíš vykoupil? a co nám dal? za skutečnost a to ovšem často naráží na nedoro/.Ježíš nás vykoupil od dáblova otroctví,
zurmění s vychovateli, pokud správně nepochopí
od dědičného i jiných hříchu, od pekla, od cesty dětské fantazie. A pochopit je není snadné.
věcné smrti těla.
Má-li k nám dítě naprostou důvěru a hovoří s ná
2. Ježíš nám dal milost Bozi, právo na nebe mi, je možné, že tyto cesty od skutečnosti do
a na věcný život v Bohu.
fantazie během řeči prozradí a ny můžeme do jis
Na Zelený čtvrtek a Velký pátek vzpomínáme té míry jeho svět fanatazie pozitivně ovlivnit.
na utrpení a smrt Pána Ježíše. Obět na kří Toto zaměňování skutečnosti za svět fantazie je
ži se zpřítomňuje při mši sv.skrze kněze ne’důležitou složkou života dítěte od tří do čtyř krvavým způsobem.
a někdy i pozdějšího věku.
——————————— p.Lefébvre+P.Peřin

státní správy, která už předtím ve sdělovacích
prostředcích se snažila všemožným způsobem udělá
Otec kardinál Fr. Tomášek z Prahy se nebojí z tohoto výročí záležitost politickou. Tato
hájit viru proti štváčům, kteří o podstate stránka působnosti cyrilometodějské misie měla
katolické viiry nemají ani nej základnější
být podle našeho názoru projednávána na jiném
vedomosti.
místě a je velká škoda, že se tak-na rozdíl od
"Váš časopis uveřejnil v 9.č."Otázky míru a mnoha zahraničních oslav tohoto výročí-nestalo i
socialismu"článek Vasila BEJDY:KAM JĽE VRTÍ- u nás!
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KÄN?, k jehož některým pasážím nemohu jako Nejen tato skutečnost usvědčuje p.Bejdu z ne
nejvyšší představitel katolické Církve v
správnosti jeho tvrzení, že "Československý stát
Československu mlčet.
se nevměšuje do záležitostí církví a přísně res
Ponechávám stranou autorovo hodnocení osob pektuje jejich vnitřní zásady a normy".
nosti Sv.Otoe Jana Pavla II. Velikost jeho Je dobře znáno, že státní orgány zasahují do na
osoby a jeho nesmírný kladný vliv na utváře šich církevních záležitostí, a to do nejmenších
ní morálních a sociálních profilů světa je podrobností, prostřednictvím státního dozoru nad
celým kulturním světem tak uznávaný, že hod- církvemi na úrovni vlády, ministerstva, krajů,
nocenin ze strany autora tohoto článku nemů okresů a národních výborů.
že být jeho velikost dotčena.
Tento státní dozor má u nás tak absurdní rozměry
Opomíjím i autorovo hodnocení změn v kurii a že zasahuje i do osobního, soukromého nábožen
jejich politického významu, nebot-na rozdíl ského života. Svědčí o tem zásahy proti věřícím,
od p.Bejdy-nepovažuji se v této záležitosti zvláště mladým, proto, že se spolu soukromě schá
za kompetentního.
zejí, aby se modlili, zpívali duchovní písně a
Nehodlám se zabývat ani otázkou"politického četli Písmo svaté. Jsou leckdy souzeni proto,že
charakteru náboženství", jak píše p. Be jda,
se provinili proti §178 trestního zákona"Maření
třebaže autor vychází ze zcela nesprávného dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi'.'
názoru, že Církev nemá právo se vyjadřovat Podle naší ústavy z r.1960 mají však k tomu plné
k veřejným otázkám. Naopak, je to její po právo, neboí v čl.32.je stanoveno '.Svoboda vyzná
vinnosti Nebudu se zde zabývat ani"středově ní je zaručena. Kazdy múze vyznávat jakoukoli ná
kými "-jak píše p. Be jda-"názory na rozvod,
boženskou víru nebo byt bez vyznání, i provádět
přerušení těhotenství a kontrolu porodnosti. náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zá
Panu Bejdovi asi uniklo, že právě nejnověj konem. " Kdyby bylo v tomto článku stanoveno, že
ší lékařské výzkum/, obrazově i zvukově do- "je zaručena svoboda kultu", pak by se tato svo
kurentované, ukazují, že i nenarozené dítě boda omezovala na společné náboženské úkony jen
je člověk, který se již ve velmi ranném sta v prostorách kultu, tj. na kostely a kaple.
diu vývoje brání proti lékařskému zákroku, Poněvadž 32.článek n aší ústavy zaručuje SVOBODU
jenž má přivodit jeho smrt, že uhýbá nástro ’VYZNÁNÍ, není přípustné omezovat tuto svobodu
jům. To znamená, že i ve světle a z hlediska gen na svobodu kultu.
současné lékařské vědy je názor Církve na Vládním usnesením ze dne 17.července 1954 byla
prosto správný!
zrušena evidence náboženského vyznání. Skutečnosi
Musím však oo nejostřeji
je však taková, že státní orgány vedou tuto evi
protestovat proti oné pa
denci velmi bděle a pečlivě a to už od dětského
sáži článku, v níž se
věku. V dotaznících, které se
tvrdí, že"imperialisticpředkládají uchazečům o pracovní
ké síly se snaží z kato
místa není sice dotaz, jakého vy
lické Církve v Óeskoslo^
znání je uchazeč, ale obyčejně sc
vensku udělat jakési po
musí projevit, jakým způsobem se
tenciální centrum proti
; vypořádal s "náboženskou otázkou'.'
socialistické opozice.
jČasto se velmi bděle kontroluje,
Cílem Církve u nás není
(zdali jednotlivý občan navštěvunějaká politická opozice,
ije bohoslužby. Na tyto otázky
nýbrž normální evangeli
ipravidelně odpovídají stranickým
zační a pastorační čin
! orgánům tzv.straniční důvěrníci
nost.
a dohližitelé.
Není naší vinou, že do
Mioho občanů, na které bylo podá
nedávné oslavy/pscmo 2.22
no udání pro účast na bohosluž
1.100.výr.smrti sv.Metodě
bách si stěžuje, že museli opus
je na Velehradě, která mě
tit své pracovní místo, nedosta
la být čistě náboženskou
li se na na studia nebo byli z
záležitostí, byly zařaze
nich i vyloučeni.
ny některé politicky zamě
Situaoe věřících je typická i po
řené projevy ze strany
kud jde o tisk. ČI.20 naší ústavy

NEBOJÁCNÝ PASTÝŘ.

stanoví: "Všichni občané nají stejná práva a
stejné povinnosti..."
28 CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Mimo jiné to znamená, že nejen ateisté , ale Poprvé v dějinách Církve v Nigérii složilo 34
i věřící mají stejné právo na tisk. Jaká je sester stejné kongregace Doer Boží lásky věčné
však skutečnost? V knihkupectvích je dosta sliby v katedrále města Enugu současně během té
tek literatury ateistické, avšak tč.není k hož obřadu. Tato kongregace byla založena před
dostání ani jedna kniha náboženská. Proč?
17 ti lety, má už 167 sester se sliby, 46 novi"Ústřední církevní nakladatelství"má zřejmě oek, přes 100 čekatelek. Působí ve 12 ti diecé
určité omezení, pokud jde o souhlasy k tis zích této západoafrické republiky. Sestry jsou i
ku náboženských knih. A pokud je něco povo v jiných zemích, např.v Zarrbii a Sierra Leone.
leno, je náklad tak nízký, že je vnejkratši Kirche in Not financovalo spolu s papežským dr
době rozebrán.
iem pro misijní dětství preklad bible pro děti v
Našim věřícím není lhostejné, že u nás již africké řeěi ruo/kruo , luo?/ kterou mluví něko
řadu let - až do roku 1985 - deset diecézí lik miliónů obyvatel v Keni. Je to již 12.řec v
čeká na jmenování biskupů. Sv.Otec je stále Africe a 33.řec na světě, v níž vyšla dětská bibpřipraven k tomu, aby i u nás obsadil všech le. Letos vyjdou další preklady v 4 afrických do
ny diecéze, takže zábrana je někde jinde!
morodých jazycích.
Přesto všechno, že naši věřící, kteří tvoří Pronásledování křesťanů v Habeši podle "All Afri'
většinu našich občanů, dosud nejsou plně
ca new servioe"/Nairobi: nebezpečně stoupá.Přes
uspokojeni ve svých plně oprávněných nábo 7.000 věřících, z toho 200 náboženských předstaženských požadavcích, jako občané se snaží vených/kněží a p./je ve vězeních. V r.1970 si
obětavě a odpovědně plnit své poslání v na vláda/komunistická/umínila, že křesťanství úplně
šem národním společenství.
vyhladí. Vězňům se vytoká příslušnost k opozici
A je pro Vás i to důležité, že naši věřící, nebo k podzemním hnutím - ale kdo by se nebránil
v jednotě s ostatními věřícími všech dílů
proti vrahovi? Přes 1.000 kostelů a jiných nábo
světa, se svými kněžími, s biskupy a s nej- ženství sloužících budov je uzavřeno či přeměně
vyšší hlavou Církve, se sv.Otcem Janem Pav no v síně pro politické schůze. Pronásledováni
lem II., velmi přispívají pro zachování
jsou věřící bez rozdílu.
vzájemého porozumění a míru v celém světě 17.l.přijal sv.Otec asi 20 vedoucích funkcionářů
tím, že pracují především pro důsledné za švýcarské letecké společnosti Swissair.
chovávání spravedlnosti a základních lid
V Limě se kcnal 16.-19.11.mezinárodní kongres o
ských práv.
otázce smíření a hlásání evangelia podle před
V tomto duchu intenzivně pracuje v Římě
stav sv.Otce. Středem kongresu tyla teologie
"Papežská komise Spravedlnost a mír". Ano, smíření, což je alternativa - a protiklad - bo
teprve tehdy přestanou závody ve zbrojení, jovné "teologie osvobození'.' Zúčastnily se ho hl.
když ve všech státech světa bude důsledně
ty složky Církve, které si váží tradice, vedle
respektována spravedlnost a základní lid
Písma sv.pramene katolické víry. 0 konání kongre
ská práva, nebot nebudou důvody k sebeobra su se domluvilo v červenci mr.v Los Andes, čile,
ně a nebudou ani útočné plány.
24 osobností. Tato schůzka byla uzavřena "andským
Proto neustálé psaní o míru a volání po od prohlášením", které jako první podepsal arcibis
zbrojení a míru bude teprve tehdy nejen vě kup z Medellinu v Kolumbii, kardinál LOPEZ Tru
rohodné, ale také účinné, až ve všech stá jillo, věrný Církvi.
tech světa bděle a vytrvale se bude nejen
Většina z 302 římských farností je svěřena ře
hlásat odzbrojení a mír, ale také důsledně holním kněžím.
se bude dodržovat spravedlnost a respektová V Einsiedelnu se setkalo od 8.-10.1. 65 vedou
ní lidských práv a to ve stejné míře pro
cích poutí a svatyní. Diskutovali o tom, zda je
každého občana. S pozdravem
ještě možno znovu evangelizovat Evropu poutěmi
EAanbcSzk kaAd. TOMÁŠEK ,v.A., a na místech poutí, která poutníky přitahují.
Vzdor negativnímu postoji sv.Stolice, se snaží
aAcÁbóikup pAažóký
přes 100 "teologů osvobození" založit sbírku
Doporučujerne čtenářům, kteří dobře ovládajú knih, která bude věnovaná úplné této ideologii.
řeč své země, aby st dopis přeložili a dali Bude mít 50 svazků. Tuto ideologii, silně pro
jej k dispozici katolickým i jiným solidném stoupenou komunistickými názory, podporuje arci
časopisům. Tím udělají VELKÝ kus apoštolské biskup Ams ze Sao Paulo, Helder Camara aj.
práce a ukáží, že to, co se vytýká nekomu /Ani svěcení nechrání před hloupostí/.
nistickým státům, Již. Africe, Filipínám aj., 20.1. se v LEA poprvé' slavil den Martina Luthera
zdaleka není takové porušování lidských
Kiríga, evangelického pastora, zavražděného r.
práv, jakým trpí naši doma a v jiných komu 1968, Bude to nyní národní svátek. V lednu by se
nistických státech. Navíc dává kord.Tomášek byl King dožil 57 let. Jihoafrický anglikánský
velký příklad mnoha nedbalým nástupcům apoš biskup Tutu /ten, co zdraví před křížem pěstí/,
tolů, jak hájit hodnoty víry proti vlkům.
dostal první cenu Martina L.Kinga.

ZÁZRAČNÁ MEDAILKA

MÁRIINO SRDCE - je probodnuté mečem. Maria trpí
JAK POSELSTVÍ PŘIŠLO
se svým umírajícím Synem; spolupracuje na díle
V roce 1830 se zjevila v kapličce
svého Syna mimořádným způsobem a to po
Doer křesťanské lásky sv.Vincenze z
slušností, vírou, nadějí a vroucí láskou,
Pauly v Paříži s v. Kateřině LABOURS
aby tak obnovila nadpřirozený život duší.
několikrát Panna Maria. Tato světice
Proto je naší matkou v řádu milosti/LG 6]
zasvětila svůj život Pánu v službě
Milující Srdce Ježíšovo je s námi v Nejsv.
chudým a trpícím. Nejznámější je zje
Svátosti. Proto nás Maria vyzývá: "Přicháze;
vení z 27.listopadu 1880, v něně se zje
te často k oltáři, tam dosáhnete imcho mi
vila Panna Maria, jak stojí na zeměkouli.
lostí! "
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Z dlaní jí vycházely světelné paprsky, na Boží láska se nedala odradit od svého planu ne
značující milosti, kterými chce Panna Maria věrností dvanácti kmenů Izraele-svého vyvolenéhc
zaplavit svět. Kolem ní byl nápis:"Panno
národa.
Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás,
DVANÁCT HVĚZD - je dvanáct apoštolů, znamení za
kteří se k tobě utíkáme." - Pak se objevila čátku nového vyvoleného národa-božího lidu-Církdruhá strana medailky, kterou vidíte zde
ve, v které jsou shromážděny Boží děti-bratří v
zobrazenou, písmeno M s křížem, dvě srdce a Kristu. "Hledte, jak velkou lásku nám Otec proje
dvanáct hvězd. Panna Maria vyzvala sv.Kate vil, ze se smime nazývat Božími dětmi.. ."/1 Jan
řinu, aby dala udělat medailku podle tohoto 3,1/.Je potřeba, aby v této nové rodině vládla
vzoru. Kdo ji budou nosit, dostanou velké láska.
milosti, slíbila.
PANNA MARIA - chce paprsky svých darů zelavit
celý svět. Tteď/ i iry se máme zajímat o druhé a
UKÁZAID SE, ŽE JE TO PRAVDA
nemyslit
jen na sebe. Skutkem lásky je nejen dát
Napřed byly těžkosti, ale pak přece medail
ku zhotovili. Lidé ji brzo nazývali "zázrač druhému něco k jídlu, ale pomáhat si navzájem k
nou", protože jsou s ní spojená imohá zá většímu duchovním rozkvětu. Sklánějme se k světí
zračná uzdravení a obrácení na víru. Tehdej.jako Mariino srdce, protože..." tato Panna za
ší arcibiskup Guelen dal prozkoumat událos svého života byla vzorem oné materské lásky, kte
ti na Rue de Bac a prohlásil: "Rychlost, s rá má oživovat všechny, kteří spolupracují na
jakou se siví úata k Panně Mani-i skrze jeji obrození lidí při apoštolském poslání Církve."
medailku, mnoho účinných milostí a obrácení /Věroučná konstituce o Církvi, čl. 65/.
o kterých svedčí sami věřící, jsou znamením .MODLITBA /sy.Otce z 25.3.1984/
jímž nebe potvrzuje pravdomluvnost omilost "Pomáhej nám, přesvatá Panno, abychom silou Du
něné sestry. " V r.1046 potvrdil tento názor cha sv.zvítězili nad každým hříchem; nad hříchem
i papež Řehoř XVI.
člověka a nad"hříchem světa", nad každým proje
vem hříchu. - Necř£v dějinách světa ještě jednou
SOUVISLOST SE ZJEV-NÍMI V LUFTECH
Zajímavá je souvislost mezi lurdskýmL zjeve zazáří nekonečná, spásonosná noc vykoupení - sí
la milosrťhé lásky! Ač v tvém Neposkvrněném srd
ními z r.1858 a událostmi na Rue de Bac.
Sv.Bemadeta Soubirous řekla: "Panna Maria ci zazáří pro všechny světlo naděje!"
vypadala jako na zázračné medailoe, kterou Z ČASCPISU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH BCHOSIOVcB
nosím." Zjevený nápis je v souladu s dogma V ŘfhEKÉM NEPCMUCENU -BRÁZDA Č.l.
tem o Neposkvrněném početí, který vyhlásil
v r.1854 papež Pius IX.
DODATEK KE 5 V T C A R S K E M U PLANU
V Ý Z NAM ZOBRAZENÍ
TŘÍDENNÍ POUT DO JIZ.BAVORSKA-svátek Božského
ZEMĚKOULE - není mrtvá hvězda, ale obydlený Srdce Páně a Srdce Panny Marie: Weingarten,
svět. Zvláštní poslání na ní má Církev^vy- Altotting a sv.Hora Andechs, aj.Duch.vedení
volený národ-Boží lid. Žije ve světě, putu P.Bernard KLENNER OSB z Norce. Přihl.a informace
je po Kristových stopách k Otci, hlásá spá St.HOLEČEK, PF 3259-6002 LUZERN,tel. jen večer
su. Nepatří do ní ještě všichni obyvatelé
041-364533
6.-8.června
naší planety, ale všichni jsou povolaní
stát se Božím lidem. Kdo si váží dam víry, POUTNÍ ZÄJEZD DO ŠPANĚLSKA - autokarem, 2.oolovizajímá se o misijní dílo Církve.
na května nebo 1.pol.června-plná genze(2 lůžkový
S R D C E - Ježíšovo, opletené tmím, Mariipokoj cca 2.200 frs, připl.na l.lužk.pokoj 240 f
no, probodnuté mečem. Kříž, vsazený do Je Zájezd organizuje s panem Holečkem HOTELPLAN a
žíšova srdce je opletený láskou. Láska
je třeba, aby se přihlásilo nejméně 35 osob. Na
Kristova Srdce je základem naší naděje a
vštívíte tato místa: Nimes, Toulouse, Lurdy, Bur
pro jeho zásluhy můžerre doufat, že dostane gos, Avila, Segovia, Escorial, Madrid, Toledo,
me všechny milosti k získání věčného života Zaragosa, Barcelona, Monserrat, Manresa, ValenceTO je náplň pravé křesťanské naděje.
celkem 12 dní.Přihl.a informace rovněž u pana
Stanislava Holečka. PF 3259-6002 LUZEFN

JARNÍ osvěženÍ ducha
exercicie
DUCHOVNÍ CVIČENÍ
jsou čím dál oblíbenější. Proč? Člověk si potřebuje nejen odpočinout,
ale uklidnit se, utišit, zamyslet nad svým životem,
a uvažovat, jde-li správnou cestou ke štěstí.
Promluvy našich exercitátorů, rozhovory s nimi, inven
tura - zpověá/dobrovolná/, milé prostředí mezi
stejně smýšlejícími lidmi, většinou u řehol
ních sester, v krásném prostředí, nám pomo
hou, přiblížit se ke Kristu a k jeho Církvi.
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E X E R C I C I E v
BETHANIEN
u sester dominikánek, v st.Niklausen v Obwaldeníjižne od Lucernu) povede letos spirituál
našich římských bohoslovcQ v Nepomucenu a
prof .gregoriánske papežské university, zna
lec východní spirituality a autor řady vyni
kajících duchovních knih
P. T 0 M Á S
Š P I D L I K , SJ.
Přihlášky:
P. Jan BIRKA, Schädrúti s tr.26, 6006 Luzern
Tel. 001-31 26 35

večer 13.-16.března

156 frs

DUCHOVNI' VÍKEND V QUARTENUu Walensee(Schbnstatt)
povede zkušený exercitator, řeholní kněz z Vídně, který byl kdysi tajně vy
svěcen v Polsku(ukázky z jeho knihy jsme uveřejnili)
P. L E 0
KUCHAŘ
Přihlášky :p Ví lém V0NDRA/ 8735 St.Gallenkappel, tel .055-88-14-60

92 - 104 frs

večer 21.-23.března

DUCHOVNI'

CVIČENÍ

PRO

ňLAĎÉ v Einsiedeln,

p' Robert KUNERT z Rakouska

s p.Birkou

3,-6,dubna

SLOVENSKÉ EXERCICIE v MORSCHACHU
u Schwyzu povede,Otec biskup
HRU b"O v S K Ý , Pribi.: sloven
ští misionári(01-241 44 55)udáoenu.

21,-23.března
PŘIHLASTE SE VČAS

.

ŠVÝCARSKÝ

PLÁN

EXERCIdE a DUCHOVNÍ CVIČENÍ, viz Str.3O.
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se kona
jí v Ellwangen. P.Kučeru známe z vlastních exercäcií
jako hlubokého kněze, dovede zajímavě podat pravdy
víry a pro víru nadchnout. Mnichovský věstník udává
pouze tel.č. 617812 - bez udání adresy a předčíslí.
Pravděpodobně je to číslo exercičního dámu v
Ellwangen. Cena uvedena rovněž není.
14.-16.3.
EXERCI CIE S P.KUČEROU Z NORIMBERKA V NĚMECKU

BOHOSLUŽBY
AARAU - u sv. Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15
BAEEN - kaple sv.Šebestiána/vedie far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě
české a slovenská, sobota
18,00
BASnKI-Hl-teist Kirche, 3.neä. 18 h.
slovenská-RjTelinbachweg 14.neä. 9 h.
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46., neděle
19,00
SLOVENSKÁ - v krypte Liebfrauenkirche,
Weinbergstr. 34., v neděle a svátky 9,0
OORTATTIOD-IO km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, f ar.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci P.MAZÁK
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucrgny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00
lAUSANNE—v kaplnke"FOyer du Serván"
Rue Eugěne Grasse t, 3. a 5.ned. 9,15
rLTT-TANN-kaple u katol.kostela.
Viz oběžník HLAS MISIE
9,15
urERN-Sť- Peterskapelle, neděle 18,30
SCHAFFHALEEN-Kaple pod kost .sv.Petra,
St.Peterstr.il .VIZ HLAS MISIE
10 h.
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.nedě
li, P.BERKA
10,30
ST. GAI J KN-pos lední sobotu v měsíci v
herz Jesu Kapelle v doně, vchod z nádvo
ří. Po mši sv.kulturní progran a bese
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
18,00
WTNIEK1HUR-S t .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 9,30

Data nepravidelných mší sv.vám misioná
ři rádi sdčlí i telefonicky . Na ne se
obrajte v záležitostech křtu, pohrou,
sňatku nebo obnovení katolického sňatku
vyučování náboženství, návratu do Círk
ve/konverse/, detských táborů atd._____
P.Jan BIFKA,6006 LUZERQ, Schadrutistr.
26., tel. 041-312635
P.Jos.šIMŽfK,8004 Zurich,Brauerstr.99.
tel.01-2415025
P.Anton BANÍK -"- tel.01-2414455
P.Martin MkZÁK, 1110 MORGES,La Longeraie, tel.021-717713
P. VCNDRA,8735 St. Gallenkappel ,055-881460
P.CNDREJKA, 4058 RASEL, tel.061-32 04 04

VZPOMÍNKA NA OBĚTI KOMCNISTTCKĚHO REŽIMU V CURfCHU

v sále Aemtlerhalle v Curychu-Wiedikon, Gertrudstr.35
9,30, členská schůze Sdružení polit.vězňů
10,30 pro širší veřejnost-projev ředitele rozhlasu
Svobodné Evropy Zd.šedivého -s diskusí
13,00 možnost společného oběda
15,00 mše sv.za zemřelé politické vězně v Herz Jesu
Kirche v Aemtlerstr./kde bývají české bohosl./
s gergoriánským chorálem a pěveckými vložkami.
Mši sv.slouží a promluvu má P.V.Vondra, 1.3.

LYŽAŘSKÝ TÁBOR VE SV.MARTINĚ , CASIES
pořádá Orel a Skaut. Sportovní vedení, nutná je
UKÁZNĚNOST. Po duchovní stránce povede P.Josef ČUPR
z Vatikánského rozhlasu, jesuita. Oena 160 frs. Inf.
a přihlášky: Prof .Jiří MALÁšEK, Abt Joscio Weg 1.,
D-8351 Niederalteich
23.2.-1.3.
MÁJOVÁ POUÍ V EINSIEĽEIN. Slavnostním kazatelem bude
pravděpodobně Otec biskup škarvada. Příležitost ke
sv.zpovědi, pak ve 12 hod.mše sv.
25.5.
- Appenzell
s opékáním vuřtů a zábavou po mši sv. v ekumenické
kapli ve 12,15
8.6.
VÝLETNÍ NEDĚLE NA SCHWÁGALPU POD SÁNTISEM

NEDĚLNÍ VÝLET DO SCHWARZWALDU - NSR

IETNÍ TÁBOR PRO EĚTI U
MOŘE V ITALI I/Torvaianica/,přihl.a inf.P.Šiirr
čík,P.Birka 20.7.-3.8.
PODZIMJÍ DUCH.VÍKEND PO
VELE 0.BISKUP ŠKARVADA
/tentokrát v Einsiedeln
19 -21 9

S.LIA, BENEDIKTINKA Z
TANZÁNIE, DEKUJE VŠEM
ZA BALÍŠKX/hl.mýdla/pro
malomocné. Nedávno ji
vláda Tanzanie vyznamena
la.

22.6.

toho bude pár stovek, řekne Garvy, že průkazné
fotografie se získat nedají, protože milenci po
"Chci mít jistotu,"zvýšil hlas Windemer.
znali, že jsou sledováni. A Windemer se určitě
"Jde o mou manželku. Je sekretářkou Sanders nepřizná, že manželku podezřívá z nevěry či do
Electronic. Poslední dobu přichází domu poz konce, že si najal soukromého detektiva.
32
dě. Snad ji podezřívám zbytečně, ale musíte Druhy den u šálku kávy v kanceláři nahlédl Garvy
vypátrat pravdu." vytáhl šekovou knížku a jako obvykle do novin: "Manžel zastřelil manžel
fotografii barevné blondýny"Má žena. Má
ku, jejího milence a pak sebe!"
červený volkswagen."
Garvy vytřeštil oči a rychle přelétl zprávu:
"Výsledek pátrání dostanete tento týden!" "Včera zastřelil Dan Windemer před kancelářemi
"Jen ne domů. Jane ta prohlíží mé dopisy." firmy Sanders Electronic svou manželku. Vystřelil
Windemer odpověděl ještě
třikrát, přeskočil mrtvé tělo a vběhl do kancelá
na některé otázky a
ře ředitele Raymonda Sanderse. Začal po něm
odešel.
pálit, pak se zamčel na toiletě a
než přišla policie, zastře
Detektiv Garvy seděl
ještě týž večer v še
lil se ranou do spánku.
dém voze a pozoroval
Zanechal dopis, v němž
vchod do Sanders vysvětluje, proč strašli
Electronic. Vtom
vý čin spáchal. "
spatřil vycházet
Detektiv zíral na foto
Janetu Windemerografii Jane ty Windemerovou. Kolem ní proš
vé a vedle ní obraz přílo několik mužů,
jenného muže středního
ale jen se pozdravi
věku s prošedivělými
li . Janeta byla hezčí
________
vlasy. Odsunul noviny a
než na fotografii,"ženštější"a mladší. Na naráz vypil vřelou kávu. Tím se trochu vzpamato
stoupila do svého volkswagenu a brzo k ní val. Reportér psal, že Sanders byl ženatý, má tři
přisedla silnější brunetka. Za chvilku vy dcery, nejstarší je šestnáct. Na štěstí mu kulky
stoupila a přesedla do béžového auta. Obě pronikly ramenem a bokem, zranění nejsou smrtel
odjely a Garvy se vydal za nimi.
ná. Na nemocničním lůžku popřel všechno, z čeho
Nejdříve procházely ženy obchodním domem a jeho i Janetu obvinil její manžel před smrtí.
pak jely do kina na film, který se hrál už Za tři neděle po události Sanderse manželka a dě
dobré tři měsíce. Konečně se vrátily k bu ti opustily. Zároveň se našla ve Windemerově
dově Sanders-Electronic, rozloučily se a autě pod rohožkou Garvyho zpráva.Musel na policii
Janeta jela rovnou domů. Když v bytě Winde -"Zjistili jsme, že co jste tvrdil, není pravda,"
měrových nastala tma, cekal detektiv ještě řekl detektiv Soreno."Ověřili jsme si to. V mote
lu nikdy Sanders s Windemerovou nebyli."
nějakou dobu a pak se vrátil domů.
Ve čtvrtek si přišel Windemar pro zprávu. "Dobrá, vymýšlel jsem si. To není zločin!"
"Zavinil jste smrt dvou lidí. Třetí měl namále..
"Kde byla ten večer?"
NAŠE KRIMI
Až se to lidé dovědí, nebudete mít do čeho pích
"V restauraci, v obchodním domě, v kině,
nout. ""Vraždil přece Windemer. Byl úplně vyšinu
denním baru a nakonec v posteli."
"Který muž to je?"zeptal se Winderar při tý..." Soreno na něj pohlédl a mlčky odešel.
škrceným hlasem.
Sotva došel Garvy do kanceláře, otevřely se dve
"Zprávu najdete v obálce,"řekl detektiv a ře a spatřil Raymonda Sanderse s puškou v ruce.
podal mu hnědou obálku. "Viděl jsem, že šli Zděsil se, ale nedal to na sobě znát.
spolu do motelu a za hodinu ho opustili.
"Vaší vinou jsem prožil strašný otřes!" pronesl
Nemohu ovšem tvrdit, že se tam něco stalo!' Sanders k oněmělému detektivovi.
"Děláte si ze mne blázny?"
"Horší prožijete, když stisknete spoust..."
"Jen klid. Nic jim nemůžeme dokázat."
"Nic horšího se mi už nemůže stát..."
"Jak vypadal?"
"Jak to? S manželkou jste se smířil, máte zase
"Střední postava, trochu při těle, v nej dobrou pověst!"
lepším věku, na spáncích prošedivělý..."
"Myslíte, že se nic nestalo?" Ton Sandersova hla
Ze zkušenosti detektiv věděl, že tak vypa su Garvyho vyděsil. Sanders na něho namířil.
dá většina mužů kolem čtyřicítky.
"Počkejte! Proč mě chcete zastřelit? Vždyt se nic
"Musím ho najít! Tahle nejistota mě přive nestalo! Všechno je jako dřív!" Chtěl utéci, ale
de k šílenství, "vyhrkl Windemer, svíraje nohy měl jako z olova.
křečovitě hnědou obálku. Pak odešel.
"že se nic nestalo? Já Janetu Windemerovou milo
Gervy se občerstvil whisky a vyšel z kance val. Moc jsem ji miloval!!" Oba muži na sebe
láře. Věděl, že Windemer se vrátí. Znamena mlčky zírali. Pak se ozval výstřel a Garvy padl
lo to dalších třicet dolarů denně. Až
k zemi jako podtatý.
JOHN LUTZ

SOUKROMÝ DETEKTIV

G. BROWN

ANO, MADAM !
Místo aby se zdařilo Billovi ukrást milostné dopisy svého zaměstnavatele, je nucen povečeřet
s jejich adresátkou, hereckou Beres fondovou, která ho ve svém byte překvapila.
Na konci baru vyluzovalo půl tuctu semitských mladíků skřeky z různých nástrojů. Z třiceti
stolů bylo asi deset obsazeno. Na parketu se otáčelo několik párků s výrazem náměsíčníků.
"Je-li tohle veselý život, pak mě dejte do hrobu,"řekl Bili své společnici. 33
"Vzmuzte se. Po dvanácte tu bude na třískáno az ke strese.
"Hledte, ten sportsrran zřejmě nechce čekat do dvanácti. Má nakoupeno. Není to váš známý?"
Sportsman, nalý, při tloustl ý a plešatý pán s monoklem na naběhlých očích, podobných očím
nevtipného plate jza, pozoroval Beresfordovou. Když se náhodou podívala tím směrem, přívěti
vě se usmál a chabou rukou nadzvedl sklenici, takže většinu obsahu vylil.
"Ohromný! Jak jsou skvělí tihle staří kozli, co už před léty umřeli, ale ještě o tom neví.
Nechcete si zatančit? Sázím se, že dovedete křepčit! Všichni dlouháni to umí!"
"Já ne,"řekl pevně Bili."Mám nakřivo nohy nebo co. Klečíte, kozel si to sem šněruje."
Stařík postupoval penálu, měl v ruce plnou číši šanpanského a nohy v kolísavé náladě."Směl
bych mít čest vypít s vámi sklenici vína, madam?"zeptal se zdvořile.
"Ne, děkuji/'odpověděla Beresfordová přívětivě.
"Neodpustitelné obtěžování,"pokračoval pán nezastrašen,"zdá se, že znám vaši tvář."
"Docela možné. Často ji nosívám s sebou."
"Okouzlující tvář. Smím. ..jsne přece všichni přátelé. Víno, ženy a zpěv. Smím prosit?"
"Ne - jinými slovy ne!" řekla Beresfordová ponalu a zřetelně.
"Ach tak,"řekl pán potěšeně,"nepředstavil jsem se. Dovolte, abych..."
"Nenamáhejte se. Proč nejdete domů a nevyspíte se?" ptala se vlídně Be res fordová.
"Nejsem unaven. Nejmenujete se náhodou Daisy? Absottle__ dokonale okouzlující jméno. Na
zdraví, krásná Daisy,"pozvedl sklenici."Ha! To je výborné!" a chlapecky se rozchechtal.
Beresfordová slabě vzdychla."Něco takového se vyskytne vždy, když nechám doma boxer."
"Dovolte,"vztyčil se Bili a oslovil namazaného pána:"Koukejte mazat!" Pán se přestal chech
tat a řekl duchaplně:"Haló? Kde jste byl? Ošklivý chlapeček!"
"Koukejte nazat! Udělal byste mi tu laskavost!"
"Jistě. Rád. Starý přítel Daisy je i mým přítelem. Kolik potřebujete?"
"Jděte pryč!"řekl Bili náhle a ostře. Naklonil se nad stolem:"PRYČ!!!"
"Nemusíte být hrubý. Poznám, když o nne někde nestojí!"a důstojně se vracel k svému stolu.
"Zítra mu bude nanic, "poznamenala Beresfordová soustrastně. "A co bude s tím tancem?"
"Ale já opravdu..."
"Tak bude to,"řekla Beresfordová, poklepávajíc podpadkem, "mám tu srůst s podlahou?"
"No dobře,"podotknul trochu nevkusně Bili,"ale nekárejte mě, až spadnu a sednu si na vás."
Taková kalamita se nestala. Bili byl spíš tvrdošíjný než obratný tanečník, Beresfordová tan
čila tak přiroženě, jakoby dýchala. Taneční parket se pomalu plnil, takže ani nejzavilejší
borec neudělal víc než několik kroků a občas se zatřásl. Když pan Schweitzer a jeho orchestr
přestali se svou disharmonií, ani se Billovi z kolbiště nechtělo.
"Co jsem říkala?" prohodila Beresfordová, když si sedli."Úplný gigolo. Jen mi někdo dupnul
na nohu. ..zdá se, že se už probouzí k životu..."
"Ohromná legrace, "rozhlížel se Bili. "Moc se mi tu líbí. Je tady ... má tetička!!"
"Kde je vaše tetička?"rozhlédla se Beresfordová se zájmem. Bili neodpověděl a zíral s vyvalenýna očiira na dvě osoby, které vstoupily a hledaly prázdný stůl. Zázračně oblečený muž s
knírkem filmového milovníka a tmavovlasá dívka v zelených šatech. Beresfordová poznamenala:
"Ta dívka v zeleném? To je vaše teta? Ale__to je Towser!"
"Ne - to je můj bratranec. Jmenuje se Tolliver!"
"Copak myslíte, že neznám svého zpropadeného Towsera?" Bili na ni udiveně pohlédl:"Chcete
říci, že Hugh Tolliver je váš nápadník. To jsem blázen! Ten s tou vařenou rýži?"
"Jistě, aspoň byl. A co zde dělá vaše teta? Je také jeho teta?"
Pokračování

HUMOR

Kolchozník na Ukrajine se ptá druhého .-"Ja
ká byla letos úroda?""Průměrná! ""Co to
znamená "průměrná"?” "No horší než lo
"Tenhle valčík bych tančila do rána'.'
ni a lepší než. příští rok. "
"Myslíte, že byste se ho do té do
"Proč jste se dosud neoženil?""Ale
by naučila?"
má snoubenka si mě nechce vzít, dokud
Na břehu sedí starší muž a drží
nezaplatím dluhy a já nemohu zaplatit
v ruce prut na ryby. Ale ani je
dluhy, dokud si mě nevezme! 34
diná nezabere. Vedle něho loví
"Pane vrcnm neverzm, ze oy mohlo mladý chlapec a vytahuje jedno
existovat tvrdší maso než je tohle
ho kapříka za druhým, až je ne
vepřové!” "Tak si dejte hovězí na žam
má kam dávat. Starší muž k němu
pionech a uvidíte!"
konečně nervózně přistoupí a
"Prosil bych krém na boty!""Na jaké?"
ptá se: "Máš na zítřek napsané
"Na dvačtyřicítky!"
úlohy?"
"Maminko, prvních lidí bylo na svete
"Zabalte mi hezky ty punčochy.
mádo?""Ano3 mdlo. ""A museli chodit
Je to dárek manželce k svátku. "
pesky ? ""Ano, chodili pesky. ”"A museli
"Myslíte, že ji tím překvapíte?"
chodit pešky až k metru?"
"Určitě! Čeká kožich!"
Turista se ptá v Kolíně, jak se dosta
Vedoucí oddělení zahajuje pora
ne ke katedrále. Kolemjdoucí muž
du: "Vážení kolegové, čeká nás
ochotně
velmi náročný týden. Dvoje na
vysvět
rozeniny, troje jmeniny, ve
luje: "Nej
čtvrtek bereme premie, Frantovi
dřív půjdete
se narodil kluk a to ještě čeká
rovně a pak druhou
me nového pracovníka!"
Tohle není vtip, i když to jako vtip vypa ulicí zahnete do
prava a pak první
dá: vysoce postaveny generál předhazuje
sovětské mládeži, že je částečně politicky do leva a pak tře
naivní a mírového smyslení. Před kongresem tí zase doprava. Ne
mládežnických organizací prohlásil, že je mažete zabloudit,
katedrála stojí
dost vojáku, kteří nemají vůbec bojového
ducha. A to vzbuzuje starost strany a vlá hned vedle stánku
dy, protože existuje vážné válečné nebezpe s buřty!"
"Já nikdy nepomloučí!
"Miláčku, sluší mi ty vousy a kníry?""Samo .ván ženy. ""Z rytířzřejmě - vždy£ ti zakrývají většinu tváře! 'skosti?""Ne, ony to
Dva přátelé se vypravili na návštěvu hradu samy dělají rrmohem
dokonaleji. "
Sli pěšky a když konečně, celí zpocení,
stanuli před branou hradu, podotkl jeden: Jistý muž prohlásil
"Tc je také nápad, postavit hrad tak dale ve společnosti:"ži
vot je snůškou
ko od nádraží! "
vzájeimě nesouvise
Na školním výletě se ptá jeden z žáčků:
"Prosím, tyhle škody tu způsobili křižá- jících událostí..."
jste filosof?"
ci?""Kdepak křižáci! Turisté!"
"Ne, filmový reži
Přijde kluk domů ze školy a hlásí: "Tatí
sér! "
dnes pro tebe žádný úkol nemám, ale máš
napsat stokrát: "Nemám nosit do školy hrač "Mladík sedí v kine,
vedle něho hez
ky "a. pak to podepsat! "
ká dívka. Mladý muž si dodá odvahy a polí
Z letního tábora píše chlapec: "Milí ro
bí ji. Dívka nic neříká. Tedy ji políbí
diče, děkuji vám za dlouhý a
znovu. Dívka zase mlčí. "Proč nic
krásný dopis. Odepíši vám na
neříkáte? "zeptá se mladík. "Mamin
něj, až budu mít čas si
ka mi zakázala mluvit s cizími mu
ho přečíst!"
ži !"
"Myslím, že s
Učitelka se ptá žáka:"Proč za te
naším souse
be udělala úlohy tvoje maminka?"
dem není ně
"Protože nůj tatínek se ještě
co v pořád
nevrátil ze služební cesty!"
ku. Jeho pa
poušek tři dny už
vykřikuje, že je
Napoleon!"

JSTE DOBRÁ HOSPODYNĚ?
Jsou na světě ženy, které jsou rozené
hospodyně a jsou jiné, které pro hos
podaření nemají snysl. Pak jsou další
něco mezi tím. Zařadte se samy podle
otázek a odpovědí mezi některou sku
pinu. Ostatně - muži se ze soutěže
nevylučují!
1. Jste hrdá na svou dokonalou domác
nost?
ano-1 ne 0
2. Míte pečlivě rozdělené peníze na
výdaje pro domácnost? ano 1 ne 0
3. Je vaše rodina nadšená vaším ku
chařským uměním?
ano 1 ne 0
4. Náte někdy chut, celou domácnost
prostě vyhodit?
ano 0 ne 1
PŘEZKOUŠEJTE SVÉ VĚDOMOSTI
5. Snažíte se v domácnosti pracovat
l.CD JE LAVABO?
úsporně, hospodařit časem, a dě
2.CD JE GAUĽEIE V CÍFKEVNÍM ROCE?
lat rozumně?
ano 0 ne 1
3 .CD JE GENERÁLNÍ ZPOVĚĎ?
6. Považujete povolání hospodyně za
4 .CD JE GLAGOLICE?
něco, co ji může plně uspokojit?
ano 1 ne 0'
7. Ceníte si zvlášt pořádku v bytě,
jeho kultivovanosti a vedete i
ostatní k tomu, aby měli své vě- ‘
ci v pořádku?
ano 1 ne 0
8. létě aspoň jednou v týdnu volno
kdy je vám domácnost úplně lhos
tejná?
ano 0 ne 1
9. Páté v domácnosti určité předmě
ty - např.servis, prostírání ap./
kterých používáte výlučně při
určitých příležitostech-vánocích
narozeninách a p.
ano 1 ne 0
10. Oprašujete denně důkladně vše?
ano 1 ne 0
11. Necháte někdy stát špinavé nádo-bí přes noc - když vás něco od
umývání zdrží, např.televize?
ano 0 ne 1
12. Mlujete domácké společenství
i s veselými přáteli a známými?
ano 0 ne 1

10-12 bodá:Jste báječná hospodyně.
Neměla byste se tak koncentrovat
na domácnost, ale i na něco jiného.
7-9 bodů:Dobrá hospodyně, milujete
svou práci. Ale toužíte občas po
duševní změně.
4-6 bodů: Domácnost je pro vás ob
čas dost nepři jenná povinnost
0-3 body: Nemilujete domácí práci.
Zajímáte se o něco docela jiného.
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CO UVAŘÍME Z KRUPICE
KRUPICOVÝ SMAŽE N EC
1/4 litru přesáté knpice se smíchá se čtvrt 1
DUŠENÁ KRUPICE
mléka; přidají se 4 žloutky, 4 dkg cukru, osolí
Do hrnce dáme litr mléka, 10 dkg
se a nechá dvě hodiny stát. Pak se přidá ještě
cukru, 15 dkg másla a špetku soli,
čtvrt litru smetany nebo mléka
až mléko vaří, nasypeme do něj kru
a ze 4 bílků sníh. Na kastrole
pici, aby vznikla hustá kaše a od
se nechá rozpálit máslo, těsto
táhneme z plotny. Velkou vidlič
se do něho vleje a zvolna peče
kou se kaše rozmíchá, dá do trou
3/4 hodiny. Pak se vidličkou
by, a tam se nechá hodně vysma
roztrhá a nechá ještě v troubě
hnout, aby byla sypká. K ní podá
vysmahnout. K torna se podává
váme kcrrpot.
konpot.36
KRUPICOVÝ NÁKYP
VÁŽENÝ KRUPICOVÝ ZAVIŇ
V míse utřeme 12 žloutků, 48 čkq
Čtvrt 1 knpice se namočí do
cukru, kůru ze 2 citronů i štávuv
půl 1 kyselé smetany a hodně se
pak se přidá sníh z 12 bílků,
tře. Pak se umíchá 8 dkg másla
10 dkg oříšků, 20 dkg krupice a
se 4 žloutky, až se zpění, při
10 dkg strouhané housky, vše se
dá se k tanu knpice, osolí se
spojí a dá péci. Upečený se po
a
zamíchá se sníh ze 4 bílků.
tře zavařeninou a španělským
Upravené závinové těsto se vy
decheiiÝG bílků, 30 dkg cukni/.
táhne, pomaže se náplní a sto
KRUPICOVÝ PUDING
čí po šířoe, aby závin nebyl
Uvaří se půl 1 mléka s 1/4 1 krupice; až
příliš silný. Pak se hlemýžčovitě zatočí, vloží
zhoustne, osolí se a nechá se zchladnout. na máslem potřený ubrousek, který se opatrně na
Mezitím se umíchá 5 dkg másla, 4 žloutky,
koncích sváže a dá se vařit do slané vařící vody
6 dkg cukru, vanilky, přidá se krupioe/va- asi na 30 minut. Pak se nakrájí na kousky a poli
řená/ a naposledy sníh z bílků. Puding se je horkým máslem.
vaří v páře, pak se vyklopí a polije ovoc
KRUPICOVÉ
TAŠKY
nou štávou.
Udělá se závinové těsto, které se nechá
JINÝ KRUPICOVÝ NÁKYP
počinout. Na dvě malá těsta se namočí 1/4 1 kru
Utře se 14 dkg cukru se 4 žloutky, přidá se pice do 1/4 1 kyselé smetany a nechá se v klidu
citr.kůra a štáva, 6 dkg loupaných strouha půl hodiny. Nfezitím se umíchá 10 dkg másla, 4
ných mandlí, ze 4 bílků sníh a 8 dkg krupi žloutky, sůl, přidá se knpice a naposledy z bíl
ce. Forma se vymaže máslem, vysype moukou a ků sníh. Těsto se vytáhne, potře nádivkou, při
peče. Upečený nákyp se polije vařeným, sla čemž na konci na svoje obalení se nechá bez ná
zeným vínem.
divky; závin se sbalí, krájí se z něho ostrou
formou tašky, které se zavaří do slané vody,
KRUPICOVÝ DORT. V míse se utře 6 žloutků,
14 dkg cukru, z potřou máslem a sypou houskou.
půl citrcnu stá PRAŽENÁ KRUPICE
vá i kůra. Mezi Na kastrol dáme 10 - 15 dkg másla nebo sádla,
třením se přidá přidá se pak kilo knpice a opraží do světle žlu
9 dkg loupaných tá. Do litru mléka dáme rozvařit 10 dkg cukru,
strouhaných mand•sůl, vařícím mlékem praženou knpici zalijeme,
lí a hmota se
rozmícháme a necháme pod pokličkou dusit, až
tře půl hodiny. je sypká. K ní se podává různý konpot.
Pak se ušlehá z
6 bílků sníh a s KRUPIČNÁ KAŠE
ním se do hmoty Dá se vařit mléko, jež se osolí; pak za stálého
míchání se do něj sype knpice, ale opatrně, aby
lehce zamíchá
10 dkg krupice a se neudělaly hrudky. Hotová se naleje do talířů,
mastí se máslem a sype strouhaným perníkem a
dá do formy
cukrem.
péci.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ!

Ústavní prohlášení
My, češi a Slováci, žijící v zahraničí, vedeni svými ideály humanity a
sociální spravedlnosti, oproštěnými od cizích vlivů, poučeni největší
tragédií našich dějin a zamýšlejíce se nad kulturním smyslem a odkazem
našich předků, předkládáme našim národům, žijícím pod komunistickým
terorem, tento dokument. Je to plod nezávislého ducha svobodných lidí.
Jsme si vědomi velké zodpovědnosti, kterou na sebe bereme. Jsme si však
také vědomi nebezpečí, které hrozí našim národům, nepochopíme-li
všichni - bez rozdílu - že v naší jednotě, vzájemném porozumění i respektu
je naše naděje na přežití v prostoru střední Evropy.

Národy Československa odmítají jakoukoli formu útlaku, tedy i útlaku
třídního.
Národy Československa odmítají jakoukoli formu socialismu, která
nevyplyne z jejich potřeb a přesvědčení. Odmítají formu socialismu,
kterou se jim snaží vnutit cizí velmoc a ideologie cizí jejich zájmům.
Národy Československa odmítají socialismus, který není založen na
zásadách etických a mravních a sleduje a reprezentuje jiné zájmy než
sociální a hospodářskou spravedlnost.
Národy Československa odmítají jakoukoli formu organizace společ
nosti, která nevyplyne z jejich svobodného rozhodnutí, o níž nebudou
rozhodovat všichni občané ve svobodných, tajných a přímých volbách.
Národy Československa odmítají jakýkoliv ideologický import, který je
cizí jejich způsobu života, jejž vedou v oblasti střední Evropy od Aše až po
čiernou pri čope a odtud přes Užhorod až po Jasinu.
My Češi a Slováci, žijící ve svobodném světě a doma, neuznáváme
násilnou anexi Podkarpatské Rusi Sovětským Svazem. Podkarpatská Rus
je vlastí Rusínů, kteří se po první světové válce ze své vůle rozhodli pro
společný život s Čechy a Slováky v jednom státě. Tato Podkarpatská Rus
byla a je podle našeho přesvědčení součást Republiky československé.
Rusíni musí být opět svobodným národem, který sám a svobodně
rozhodne v jakém státním svazku a s kým chce žít.
My, češi a Slováci, poznamenáni klatbou třídního teroru, cizího našim
národům, který je cizí zásadám humanity a lidských práv, žádáme pro naše
bratry, Podkarpatské Rusíny, stejná práva, která žádáme pro sebe a za něž
budeme až do skonání tohoto světa bojovat.
Národy Československé federální republiky odmítají ideologii třídního
boje jako nepřijatelnou.
My, češi a Slováci, odmítáme ideologii předvoje vedoucí síly ve
společnosti. Odmítáme tuto třídní nadřazenost, kterou považujeme za
projev politického násilí a útlaku.
Odmítáme jakékoliv kastovnictví, tedy i třídní.
Odmítáme jakékoliv výsady či formu nadřazenosti politické strany.
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Ústavní slib

My, národy Československa, češi a Slováci žijící doma i v zahraničí,
uznáváme nezcizitelnost práva našich národů na sebeurčení, na utváření
svobodného způsobu života národního ve vzájemném respektu a ve
společném státě. Poučeni zkušeností déjin, utrpením a bojem proti
společným nepřátelům, prodchnuti oboustrannou vůlí, prohlašujeme, že
po přejití vichřic hněvu nad hlavami našimi, chceme žít ve společném státě
a vybudovat náš vzájemný vztah na zásadách spravedlnosti a vzájemného
respektu a nedotknutelnosti práv nezávislosti každého národa.
Vycházejíce z těchto poznatků a idejí, jsme přesvědčeni, že federální
státní zřízení je forma, která uspokojí požadavky našich národů, zajistí
vnitřní rozvoj, svébytnost a svrchovanost.
československá republika po první světové válce byla založena na
zásadách humanity a demokracie. Národy československé federální
republiky, vycházejíce z těchto zásad, musí zajistit všestranný rozvoj a
blahobyt všech občanů, jejich rovná, demokratická práva a svobody bez
rozdílu národnosti.
Zavazujeme se, že budeme usilovat o všestranný rozvoj našich národů v
rámci demokracie, uskutečňované vládou lidu, lidem a pro lid.
V čele československé federální republiky a v čele členských republik
České a Slovenské musí stát nejlepší občané, věrní zásadám demokracie,
svobody a nezávislosti svých národů a zájmům federace.
Aby federalismus mohl splnit svoje poslání, k tomu je zapotřebí svobody
našich národů a jejich svobodného rozhodování. Bez demokracie a
nezávislosti československé federální republiky nemůže existovat ani
federalismus.
Nynější forma federalismu v Československu je výsledkem politického
chaosu a ideologických potřeb, které vyplynuly z krize komunistického
hnutí a reformismu v roce 1968. Tato forma federalismu vyhovuje propa
gačním potřebám režimu, neplní však svoje politické a státotvorné poslání.
Jedině federalismus postavený na zásadách nezávislosti a právech
sebeurčení je schopen rozvíjet státnost a demokracii a zajišťovat širokou
účast všech složek národů Československa na řízení hospodářství, správě
země a federace, zabezpečit obranu a vytvořit podmínky pro svobodný
život všech občanů v zájmu osobního štěstí člověka, rozvoje jeho tvůrčích
schopností a rozkvětu společného státu našich národů.

Ústavní zákon
Základní ustanovení ústavy:
československá federální republika je federativní státní útvar rovno
právných národů, Čechů a Slováků. Je to stát založený na právech a
svobodné vůli obou národů, československou federální republiku tvoří
česká republika a Slovenská republika. Oba tyto útvary jsou rovnopráv
nými partnery spojenými v československé federální republice. Obě tyto
republiky vycházejí ze zásad demokracie a vzájemné nezávislosti.
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československá federální republika je jednotný státní útvar, který tvoří
dva rovnoprávne národy, češi a Slováci spolu s Podkarpatskými Rusíny.
Tento státní útvar je nedílný celek. Území československé federálni
republiky tvoří česká republika: Čechy, Morava a Slezko, Slovenská
republika a Podkarpatská Rus, jejíž postavení je upraveno zákony.
Československá federace je dobrovolný svazek rovnoprávných národ
ních republik: Republiky české a Republiky Slovenské, a Podkarpatské
Rusi, o jejímž postavení rozhodne Federální shromáždění. Federativní
zřízení je výrazem svobodné vůle národů. Postavení republik, tvořících
federaci, je rovnoprávné.
Čeština a slovenština jsou rovnoprávné jazyky při vyhlašování zákonů a
nařízení a jejich interpretace. Na území Podkarpatské Rusi je to rusínština.
Československá federální republika zaručuje všem občanům osobní
svobodu a stejnou příležitost ve všech konáních. Všichni občané mají
právo na vzdělání a sociální zabezpečení v nemoci a stáří.
Moc zákonodárná je svěřena Federálnímu národnímu shromáždění,
které se skládá ze dvou komor - senátu a poslanecké sněmovny. Obě
komory mají 300 členů, 250 poslanců a 50 senátorů.
V čele státu je prezident Československé federální republiky, volený
dvěma třetinami všech členů Národního shromáždění (nebo prostou
většinou všech občanů starších 21 let). Prezident je volen na dobu sedmi
let. Prezidentem může být zvolen občan starší 35 let, jehož předkové, češi
nebo Slováci, žili prokazatelně nejméně 100 let na území České nebo
Slovenské republiky.
Federální vláda, kterou tvoří prezidentem jmenovaní představitelé
politických stran, je nejvyšším orgánem vládní a výkonné moci. Vláda je
odpovědna Federálnímu národnímu shromáždění, které je nejvyšším
orgánem zákonodárné moci ve státě. Vládu odvolává prezident z moci
svého úřadu.
Občané československé federální republiky vykonávají moc zastupitel
skými sbory, volenými svobodnými občany a kontrolovanými občany,
kterým jsou také odpovědny.
Volební právo je obecné, rovné, přímé a tajné. Volit může každý občan,
starší 21 let. Volební právo se nevztahuje na příslušníky branné moci v
době výkonu prezenční služby a na složky Bezpečnosti.
Občané Československé federální republiky k uplatnění demokratic
kých práv a zajištění věcí veřejných vytvářejí dobrovolné organizace
politické, odborové, družstevní a kulturní, organizace žen, mládeže a
organizace tělovýchovné.
Představitelem a vykonavatelem moci v obcích, okresích a krajích jsou
správní výbory. Jejich působnost stanoví zákon tak, aby tyto správní
výbory mohly rychle a úspěšně řešit otázky věcné a osobní v rámci své
pravomoci. Správní výbory musí dbát pokynů vyšších orgánů jednotlivých
republik, federální vlády a Federálního shromáždění.
Moc soudcovskou vykonávají nezávislé soudy. Soudcové z povolání
musí být znalci práva. Do funkcí je dosazují okresní a krajské správní
výbory. Rozhodnutí těchto výborů potrvrzují správní rady jednotlivých
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republik. Nezávislost soudů a soudců je zaručena ústavou. Soudcové
vykonávají svůj úřad ve spolupráci s lidovou porotou, která se skládá ze
soukromých občanů, povolaných dočasné k této službě. Soudcové se
rozhodují při výměře trestu a vynášení rozsudku zcela nezávisle, řídíce se
právním řádem Československé federální republiky a právními řády repu
bliky české a Slovenské a právním řádem Podkarpatské Rusi. Líčení před
soudy je zásadně ústní a veřejné. Výjimku tvoří jen přelíčení vojenské
povahy, a to jen tehdy, je-li ohroženo vojenské nebo státní tajemství. O
těchto výjimkách rozhoduje příslušný výbor Federálního shromáždění.
Občané jedné republiky se podílejí na všech výhodách, právech i
povinnostech občanů druhé republiky, pokud žijí na jejím území. Na celém
území Československé federální republiky jsou však vystaveni zákonům a
nařízením federální vlády bez ohledu na to, kde žijí.

Práva a povinnosti občanů
Všichni občané jsou si před zákonem rovni. Občan je nevinnen, dokud
nebyla prokázána jeho vina.
Muži a ženy mají stejné postavení v rodině, ve společnosti a na
pracovišti.
Muži a ženy mají stejné právo na vzdělání, při výběru povolání a při
výkonu úřadů soukromých a veřejných.
Rozdělování státního majetku, ať již v jakékoliv formě, stejně tak
finanční a jiné zatížení federální vlády a Federálního národního
shromáždění se řídí výsledkem posledního sčítání lidu na území
jednotlivých republik.
Osobní svoboda je nezcizitelným ústavním právem každého jedince,
žijícího na území československé federální republiky. Může být odňata
nebo omezena jen na základě zákona v době ohrožení bezpečnosti státu a
jeho národů. Důsledky ideologické se odmítají. Občan může být zatčen jen
tehdy, bude-li přistižen při činu. Jinak může dojít k zatčení jen z
rozhodnutí soudce. Písemný příkaz musí být zatýkanému předložen.
Svoboda domovní je zaručena ústavou. Domovní prohlídka bez
souhlasu soudu je vážným přestupkem ústavních práv jedince. Jakýkoliv
materiál, získaný tímto způsobem, je vyloučen ze soudního řízení.
Písemný příkaz soudu musí být předložen před zahájením prohlídky.
Ústava výjimku vylučuje.
Listovní tajemství je chráněno ústavou. Nikdo nemůže porušovat
listovní tajemství ani tajemství jiných písemností, ať již soukromých nebo
zasílaných poštou.
.
Každý občan Československé federální republiky může žít nebo
pracovat na kterémkoliv místě chce. Občan má právo kdykoliv opustit
území státu a odejít do ciziny, ať už za účelem studia, práce nebo z jiných
osobních důvodů. Toto právo může být omezeno jen zákonem a jen za
mimořádných okolností.
Občan může nabývat majetku na kterémkoliv místě československé
federální republiky a vykonávat tam výdělečnou činnost. Vyvlastnění
majetku nemovitého či jiného je možné na základě zákona, dále pro veřejný
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účel a za náhradu. Jakákoliv jiná forma vyvlastnění je ústavou vyloučena.
Všichni občané mají právo na vzdělání. Školy jsou státní. Základní
školní vzdělání je povinné a bezplatné.
Veškerá výchova a vyučování se řídí zásadami demokracie a federalismu a
v souladu s výsledky vědeckého bádání.
Svododa svědomí je zaručena ústavou. Svoboda náboženská je věcí
soukromou a chráněna Ústavou Československé federální republiky.
Svoboda tisku, svoboda projevu, svoboda shromaždovací je zaručena
ústavou. Cenzuru ústava vylučuje. Výjimku mohou tvořit jen věci státního
či vojenského tajemství, a to jen v době zvýšeného ohrožení Českoslo
venské federální republiky.
Pracující v zájmu zajištění a na podporu svých práv se mohou sdružovat
a organizovat v odborových či jiných zájmových organizacích. Jejich práva
a zájmy mohou reprezentovat odborové a jiné zájmové organizace. Tyto
organizace mají právo podílet se na jednáních o mzdách, bezpečnosti při
práci a jiných otázkách sociálního rázu, členství v těchto organizacích je
zásadně dobrovolné.
Státní občanství je v československé federální republice jednotné.
Nabývá se narozením na území státu nebo naturalizací. Ústava zaručuje, že
občanství se může občan vzdát jen ze své vlastní vůle. Nikdo nemůže být
zbaven občanství z politických nebo náboženských důvodů.
Hospodářská soustava československé federální republiky je založena
na svobodném podnikání jednotlivce, společností, družstev nebo státu.
Svoboda podnikání je zakotvena v ústavě a státu se klade za povinnost, aby
svobodu podnikání všestranně podporoval.
československá federální republika je jako stát v době přechodu k
soukromému vlastnictví a podnikání vlastníkem nerostného bohatství,
průmyslu a peněžnictví. Stát zůstane ústavním správcem tohoto majetku,
dokud tento majetek nepřejde do soukromých rukou jednotlivců,
společností nebo družstev. Ústava zaručuje bývalým majitelům nebo jejich
potomkům právo na vlastnictví všech forem státního majetku. Majiteli
nebo spolumajiteli podniků se mohou stát dosavadní zaměstnanci, pokud
se prokazatelně nenajdou bývalí vlastníci či jejich právoplatní dědici. Za
tím účelem zaměstnanci se mohou organizovat v družstva nebo ve
společnosti a státi se spolu se státem spolumajiteli podniků. Stát převezme
celkové ručení finanční a jiné a bude spolusprávcem podniku s podílnictvím
51 procent. Jakmile si pracující plně osvojí techniku výroby, správy a trhu,
podílnictví státu klesne na 49 a méně procent. Zaměstnanci převezmou
hlavní zodpovědnost za chod podniku. Za tímto účelem se zaměstnanci
podniků mohou organizovat v různých odborových či jiných zájmových
organizacích. Existence těchto organizací bude chráněna příslušnými
zákony. Tyto podniky musí mít závodní a odborové organizace a výrobní
rady, pověřené vedením a řízením podniku. Stát bude reprezentován
správní radou, jejíž předseda bude mít současně funkci nejvyššího ředitele
závodu.
Nynější vlastnictví zemědělské půdy státem bude převedeno do
vlastnictví bývalých majitelů nebo jejich oprávněných dědiců. Nepřihlásí-li
se bývalí majitelé nebo oprávnění dědici, stát bude pokračovat v obdělávání
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zemědělské půdy, která může být pronajmuta zájemcům z řad zemědělců, s
přednostním právem, na odkoupení. Odevzdání půdy do soukromých
rukou nesmí překročit 150 hektarů na rodinu a 200 hektarů u těch
zemědělců, kteří budou členy svobodných zemědělských družstev.
Zaměstnanci velkých zemědělských podniků se mohou stát spolumajiteli
za předpokladu, že stát poskytne provozní kapitál, zajistí provoz a bude
ručit za solventnost podnikání.
Nedotknutelnost osobního majetku je zaručena ústavou federální
republiky.
Všecky podniky, které až dosud byly v majetku státu a které se zabývají
službami občanům, přejdou bez výjimky do soukromého vlastnictví. Sem
patří především hotely, obchodní domy, opravárny, čistírny, restaurace a
obchody, ať už s jakýmkoliv zbožím.
Velké podniky, o něž se přihlásí bývalý majitel nebo jeho právoplatní
dědici, budou řízeny zpočátku v úzké spolupráci se státem, který bude
reprezentován správní radou, jejíž předseda bude současně ředitelem
podniku, a finanční podporou státu a ve spolupráci s odborovými a jinými
organizacemi včetně závodních a výrobních rad.
O navrácení zestátněného majetku do soukromých rukou se rozhoduje
na základě ústavy. Převádění majetku je výlučně v rukou soudů, které stojí
mimo jakýkoliv vliv politických stran a jiných zájmových skupin.
Nezávislost soudů je zaručena ústavou. Zestátněný majetek je v rukou
státu, dokud soudy pověřené ústavně jeho převodem do soukromých
rukou, nezačnou vykonávat svou pravomoc.
Do působnosti československé federální republiky patří:
Zahraniční politika,
mezinárodní smlouvy a s tím související zastupování československé
federální republiky v mezinárodních vztazích a rozhodování v otázkách
války a národní obrany,
federální zákonodárství, správa a kontrola působnosti federace a jejích
orgánů,
ochrana federální ústavnosti,
finance,
zahraniční hospodářské vztahy,
doprava,
pošta a telekomunikace.
Vnitřní pořádek a bezpečnost státu. Jinak každá republika českoslo
venské federální republiky má svoje bezpečnostní jednotky.
Dále bankovnictví.
Finanční hospodaření československé federální republiky se řídí
federálním rozpočtem. Finanční hospodaření Republiky České a
Republiky Slovenské se řídí jejich státním rozpočtem. Rozpočet federace
schvaluje Federální shromáždění. Státní rozpočty schvalují Národní rady,
ve všech případech na dobu jednoho roku.
Příjmy federálního rozpočtu tvoří daně.
Národní rady při přijímání daňových zákonů se řídí zákony Federálního
shromáždění.
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Měnový bankovní systém tvoří federální banka, která je vrcholným
orgánem, a národní banky jednotlivých republik. V čele federální banky je
guvernér s řídícím orgánem, který se skládá paritně ze zástupců jednotli
vých republik.
Regulace cen je záležitostí volného trhu. Zásahy Národních rad nebo
federální vlády do tohoto procesu jsou možné jen se schválením
Federálního shromáždění.
Důchodové a nemocenské zabezpečení spadá do pravomoci Národních
rad a Federálního shromáždění.
Federální shromáždění je nejvyšší orgán moci a jediný zákonodárný
sbor. Federální shromáždění tvoří dvě komory, senát a poslanecká
sněmovna. Poslanecká sněmovna má 250 členů, kteří se volí na celém území
federace. Jednotlivé republiky jsou reprezentovány percentuálně k počtu
obyvatelstva.
Senát má 50 členů, kteří se volí přímou volbou v české a Slovenské
republice. Jejich počet je paritní . Senát je reprezentantem rovného
státoprávního postavení obou republik. Členové obou komor se volí na
čtyři roky. Ve sporných otázkách národnostního charakteru mohou
hlasovat obě komory společně nebo požádat o řešení ústavní soud, jehož
rozhodnutí je konečné.
Ustavní soud má 7 členů. Je jmenován na 7 let. Tato doba se kryje s
funkčním obdobím prezidenta. Z nich tři jmenuje, podle vlastní volby
prezident, jeden Čech, jeden Slovák a Podkarpatský Rusín. Národní rady
navrhnou každá po dvou členech, kteří podléhají prezidentovu schválení.
Náhradníci se ustavují stejným způsobem, členy ústavního soudu a jejich
náhradníky mohou být jen zkušení právníci, kteří vyhovují předpisům o
volbě do senátu.
Ústavní soud výlučně rozhoduje o ústavnosti zákonů ČSFR a zákonů
Podkarpatských Rusínů, o prozatímních opatřeních a může být požádán o
řešení sporů ve Federálním shromáždění v otázkách národnostních.
Rozhodnutí ústavního soudu je konečné. Prezident může po poradě s
představiteli Národních rad kteréhokoliv člena ústavního osudu odvolat.
Představitelem národní svrchovanosti v Čechách, na Moravě a ve Slezku
je česká národní rada, která je nejvyšším orgánem státní moci v České
republice.
Představitelem národní svrchovanosti na Slovensku je Slovenská
národní rada, která je nejvyšším orgánem státní moci v Slovenské
republice.
Národní rady jsou nejvyšším zastupitelským sborem v jednotlivých
republikách a zákonnými orgány.
O počtu poslanců v Národních radách rozhodne Federální shromáždění.
Národní rady se volí na čtyři roky, a to vždy tak, aby volební údobí spadalo
do poloviny volebního údobí Federálního shromáždění.
Do působnosti národních rad patří: rozhodování o ústavních a jiných
zákonech. Národní rady dávají souhlas k mezinárodním smlouvám, které
spadají do jejich kompetence. Národní rady rozhodují v otázkách vnitřní
politiky republik a schvalují jejich rozpočet, jednání o důvěře vládě,
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rozhodují o zřizování správních orgánů a ministerstev a o dozoru nad jejich
činností. Dále dohlížejí na činnost ústavního soudu a volbu nebo odvolání
jeho členů.
Výkonné moci, které nejsou svěřeny ústavou federální vládě,
Federálnímu národnímu shromáždění nebo Národním radám jednotlivých
republik, jsou vyhrazeny lidu.
Federální shromáždění má plnou moc, která vyvěrá z ústavy, aby
vynutilo přijetí všech uvedených příkazů, vyplývajících z této ústavy.
Hlavním městěm československé federální republiky je Praha, která je
sídlem prezidenta, federální vlády a Federálního národního shromáždění.
Obě republiky mají své ústavy, které nesmí být v rozporu s ústavou
federální.
Občanům maďarské, německé, polské, ukrajinské a rusínske národnosti
v rozsahu přiměřeném zájmům národního rozvoje se zabezpečuje právo na
vzdělání v jejich jazyku, na všestranný kulturní rozvoj, právo používat
svého jazyka ve styku s úřady, přičemž čeština a slovenština zůstávají úřed
ními jazyky. Na Podkarpatské Rusi - rusínština. Dále právo spolčovat se v
národnostních a kulturních organizacích. Právo na tisk a informace v jejich
jazyku.
Ústava československé federální republiky a její zákony, stejně tak jako
všechny mezinárodní smlouvy, které budou uzavřeny v rámci autority této
federace, budou nejvyššími zákony země, závazné pro všechny soudy a
soudce federace i jednotlivých republik. Jakákoliv činnost v rozporu s
touto ústavou a s mezinárodními smlouvami je protiústavní.

My, svobodní političtí emigranti, roztroušení po celém světě, avšak
jednotni v našem úsilí, spolu s občany československé federální republiky,
vedeni rozhodnutím nastolit právo a spravedlnost, zabezpečit klidný život
a osobní štěstí jednotlivce, zajistit svobodu pro naše národy a potomky,
předkládáme rámcový návrh ústavy. A žádáme, aby nejlepší hlavy a
upřímná srdce vlastenců, Čechů a Slováků, žijících na obou stranách
předělu z ostnatého drátu, se zamyslely nad tímto rámcovým návrhem a
dále jej rozvíjely, prohlubovaly a předložily všechny připomínky.

