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ještě nedávno se hýřilo v náboženských časopisech a jinde optimismem.Kdo se
odvážil upozornit na církevní dějiny, plné lidských křehkostí, na naši po
vahu, nakloněnou k horšímu, na to, že za víru se musí bojovat - byl konservativec - ba reakcionář.
Dnes je optimistický postoj ten tam. Máme se však dívat na budoucnost vydě
šeně či resignovaně? - Kristus věděl, že jeden z přátel ho zradí, druhý za
pře, ostatní ho opustí, co vytrpí a jak zemře - pro kolik lidí v dějinách
bude jeho smrt zbytečná nebo pohoršivá, jak rozdrásají jeho pravdu, rozměl
ní jeho lásku-a přesto své dílo spásy dokončil. Ba svěřil je našim křehkým
rukám s rizikem, že je pošpiníme či zneužijeme - ale s vědomím, že z nás mo
hou vyrůst i svati, jejichž zář zakryje mnoho hříchů a posilní slabé.
Vzdor beznaději máme naději! Ne citový optimismus, který se zklamáním mění
v zatrpklost. Víme jistě, že Kristus chrání všechny, kdo ho milují s kdo mu
slouží. Že nám pomáhá v boji, vždyt jsme Církev bojující za NÉHO, za záchra
nu duší.
Máme-li křestanskou naději,nepodlehneme zoufalství při pohledu na poničenou
vinici Páně. Ani svati nevěřili, že automatický vývoj a záměrně podporovaný
pokrok dějin jsou stejné věci. Nikdy netvrdili, že stačí citový optimismus,
aby křestan uvedl dějiny do pohybu ke Kristu.
Při boji o to, aby v nás zakořenil duch Kristův, musíme objektivně jako ge
nerál sledovat své ctnosti a nectnosti. Generál však nemá jistotu, že v roz
hodný okamžik přijde pomoc od Boha.TUTO JISTOTU MÁME MY! Musíme však usilov
ně bojovat a pracovat ruku v ruce s Kristem, namáhat se a zároveň očekávat
jeho pomoc. Svatí viděli svět bez iluzí a věděli, že Zlý duch se snaží duše
získat. Byli však plni útěšné jistoty, že nic
nedokáže oddělit člověka od Krista - jen
člověk sám!
Zdá se, že Církev dnes kráčí na Golgotu.
Opouští ji jeden učedník za druhým. Je to
důvod k pesimismu? Vždyt právě křížem vy
koupil Kristus svět! A po utrpení a smrti
vstal z mrtvých ten, který byl nadějí svých
přátel.
Víra, naděje a láska jsou božské ctnosti.
Láska-největší z nich-leckde ochladla. Vírazákladní z nich-je leckde zmatená, nejistá.
Dnešní doba je dobou naděje, která prolamuje
hranice tohoto světa a posiluje se božskou
silou Kristovou. A Krista nemůže nic de
finitivně porazit! Po každém pádu vstane,
po každé smrti je vzkříšen!
Stejně tak nic neporazí jeho tajemné Tělo,
Církev, a nás, pokud se nevzdáme sami, po
kud se pevně budeme držet Krista a jeho
učení - naší víry. „ „
,
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P.Otto Wust, aieoezní biskup basilejský - se Benátkách sympozium na námět: Věda a hranice

poznání. Zúčastnilo se ho několik nositelů No
sídlem v Solothumu, chce poprosit sv.Otce, belovy ceny.
2
aby jmenoval pro jeho diecézi světícího bis 15.3.uplynulo sto let od založení Milosrdných
kupa. Zatím se totiž nedá počítat s novým a sester sv.Františka Salezkého. Matka Tereza k
praktičtějším rozdělením diecézí a jeho ob
nim promluvila za své návštěvy v naší vlasti
last je příliš velká.
10.11.v Ledochovicích.
26.března navštívil sv.Otec římskou nemocni 95 lety německý Jesuita P. Oswald von Meindring,
ci sv. Karla Boromejského z Nancy ve via Aure známý nestor katolického sociádnzho učení, osla
lia.Vedou ji řeholnice-Francouzky . Řehole má vil 27.2.ve Frankfurtu 65. výročí kněžského svě
šest větvi, česká větev Boromejek měla gene cení. Mj .mu blahopřál i biskup jeho rodného měs
rální dům v Praze pod Petřínem. Po násilném
ta Treviru Msgr Špital a poděkoval mu za jeho
rozpuštění řeholních společností komunisty
kněžskou, apoštolskou a vědeckou činnost.
byly většinou převezeny do býv.křižovnického Kanadská
nár. organizace na obranu života zaved
kláštera v Hradišti u Znojma, představená
la zvláštní telef.linku: "Ve službách života".
byla zatčena a uvězněna. Na tyto sestry vzpo Radí a informuje, jak zabránit umělým potratům.
mínají byv.bohoslovci římského Nepomucena,
Tak nahrazuje mezery v tomto směru v hromadných
nebot se o ně sestry pečlivě staraly; na
sdělovacích prostředcích.
rozkaz hlavní představené/která brzo poté
6.3.byla v ottavské nár.galerii otevřena výsta
zemřela/byly přeloženy do Vídně a o semina- va
uměleckých děl/zřejmě barokních/z vatikán
risty pečují polské sestřičky. Boromejky by
ských muzeí, knihovny a tajného archivu i z řím
ly v Nepomucenu od r.1929 do 19 78.
ských bazilik. Později bude přenesena i do ji
V neděli 14.dubna navštíví sv.Otec poprvé
ných kanadských měst.
římskou synagogu. Přivítá ho velký rabín
Podle Katolických novin došlo na Slovensko 20
Elia Toaff. Římská židovská obec je v Římě tisíc výtisků ilustr.bible, vytištěné v Chorvat
na západě nejstarší, má asi 16-20.000 členů. sku. Zájemci se mohou obrátit na farní úřady.
Tato návštěva však asi nebude znamenat, že
Vatikán naváže s Izraelem diplomatické styky. Text bible se ovšem pro děti nehodí.
Zdá se, že v Etiopii je ve vazbě asi 300 pasto
Židé stále čekají na Mesiáše, křesřané čeka
rů a 7000 jiných duchovních a věřících. Netrpí
jí na jeho druhý příchod ke kcnci světa.Pod jen pro víru, ale i pro opozici vůči marxistic
le řady proroctví se mají židé před druhým ké vládě. Zvlášt je pronásledovaná luterská cír
příchodem Krista obrátit na víru.
kev Mekone Yesus. Různá opatření jsou součást
Katolická Církev ve Španělsku oslavila 2.3.
programu
vymýtit křestanství v Habeši.
tzv. španělsko-americký den, letos s ústřed Od r.1977vlády,
bylo zavřeno asi 4/5 kostelů a slouží
ním námětem: "Nový podnět a rozmach evange
dnes politickým schůzím komunistů.-Delegace růz
lizace. " Tento den zavedla 1979 biskupská
ných
církví v Habesi odletěla v pátek 7. 3. do
konference, aby upevnila svazky s Latinskou USA, Kanady
a různých evropských států-také do
Amerikou, kde pracuje přes 2000 špaň.knězi.
Svýcarska-aby poděkovala za dosavadní pomoc a
V Turíně se kcnalo v březnu sympozium o bo požádala o další. Vedoucím delegace je arcibis
ji proti amaimým jedům. Podle údajů advoká kup z Addis Abbeby, kord.Paulos Tzadua.
ta Marcucciho z New Yorku je třetina hochů V rámci letošního prohlášení Florencie za hl.
mezi 12-17 r. oddána cmanným jedům a alkoho město evropské kultury podnikne středisko flo
lu, přes 22 mil.požívá marihuanu, 4 null.ko rentských Kartouz s opatstvím San Miniato a
kain a půl mil.heroin. Omanné jedy prý pro klášterem
Valorrmoso řadu akcí pod heslem: "Kláš
nikly už i do italských kasáren k vojákům.
Poprvé za 123 roky se sešli švýcarští bisku ter jako středisko evropské kultury. "Připravují
pové v knížectví Liechtensteinu. Od 3.-5.3. se 3 sympozia, putovní výstava a katalog ve for
měli 191.řádnou schůzi v klášteře sv.Alžbě mě průvodce. I.sympozium se koná v červnu v Kar
touze na téma: "Mnišství ve Florencii a v Evro
ty v Schaanu. Biskupy přivítal princ Adam a
pě,
mmišství a klášter pod základním zorným
vláda. Liechtenstein patří odedávna do die
úhlem
dnešního světa." II.červencové sympozium
céze Chur.
se
bude
zabývat pokrokem lékařství v Evropě a
SLAVA
ve světě, léčení a medicina v klášteřích. Pos
VZKŘÍŠENI
lední, říjnové sympozium pojedná o krizi v Ev
ropě a ve světě se zvláštním ohledem na klášter
NAŠEHO PÁNA
ní bibliografii. Na výstavě bude 300 fotografií
JEŽÍŠE KRISTA
ze sta nej význačnějších klášterů. Výstava bude
umístěna
postupně v třech výše jmenovaných klá
SE PROJEVÍ I NA NÁS
šteřích.
V Římě se konalo od 28.2. 3 denní sympozium na
JESTLIŽE S NÍM AV NÉM
námět
: "Křížové tažení za lidstvo."
ŽIJEME AUM1RÁME

lách. Oba se dověděli, že strýček poveze ráno 3
do města peníze. Obvykle jezdívá se strýčkem
Na zadní zdi mlýna je okénko, na které ve starý Sunkut. Osman nařídil Malajkovi, a€ to za
čer klademe chleba, sýr, maso či něco jiné řídí tak, aby jel on; u desátého patníku se pod
ho k jídlu. Je to pro tuláky a žebráky,kte nějakou záminkou zastaví, Osman strýce přepadne,
ří se stydí prosit. Dělá to celý kraj. Má a peníze nu sebere. Malajka nechtěl, ale Osman
lokdy se někdo jídla dotkne; ale tečí už ně mu hrozil, že prozradí, jak mu Malajka pomáhal
kolik dní jídlo mizí, asi se nějaký chudák s krádeží Raba. A také ho zaplete do té loupeže
usadil v lese. Těší nás to a večer tam dá a vraždy na poště. Ještě chvíli se radili a pak
váme různé dobroty, aby měl radost. Když
Osman - jak řekl - odešel k těm "idiotům", kte
jsme to vyprávěli mamince, lekla se:"Bude
ří ho už přes týden tak skvěle krmí. Když zmize
lépe, děti, když z mlýna odejdeme. Četla
li spěchal Fědot za maminkou a všechno jí vyprájsem v novinách, že se tu potuluje nebezpeo věl. Napřed jsme ho chtěli poslat za dědečkem,
ný zločinec, Tatar Osnan, který utekl z ka- ale zdálo se nám, že to není bezpečné. Proto
torgy/nucené práce/a vyvraždil celou rodinu jsme se rozhodli, že brzo ráno zapřáhneme kočár—
devět osob."
to nebude tak nápadné - a všichni společně odje
"Nám se nic nemůže stát, "těšila jsem mamin deme do města.
ku. Tolja se rozhodl, že zjistí, kdo bere
jídlo, aby maminku uklidnil. Bylo by hrozné Když se o tom dověděl strýček, byl celý bez sebe
opustit mlýn, kde je tak hezky. Trochu jsem "Jistě nepojedeš s penězi?" ptali jsme se ho.
se bála, když jsme v noci vylezli oknem 'IO1 "Samozřejmě že pojedu. Snad se nů ještě podaří
jova pokoje na dvůr. Věrný začal štěkat,pak získat zpět našeho Raba. Jen se na mě spolehněnás poznal a uklidnil se. Nikde nic-jen hou te."
kání sovy. Bylo mi úzko, nejraději bych se Pak strýček odešel a když se za nějakou dobu
vrátil, řekl nám, že náš policejní náčelník po
byla vrátila, ale styděla jsem se. Náhle
jsme slyšeli kroky a viděli, že někdo jídlo šle k desátému patníku dva detektivy s revolverem. Pak si zavolal Sunduka, který byl bledý
z prkýnka bere a hned utíká pryč.
a sotva stál na nohách.
"Proč utíká, Tbljo?"
"Sunduku, ty ses opil!"
"Má divné kroky. Jako kdyby kulhal."
"A s rukou také není něco v pořádku, nevím "Při Alláhovi, pane, neopil jsem se. Ale je mi
špatně. Malajka mi ráno nabídnul dobré cigarety,
co."Rozhodli jsme se, že si ho druhou noc
ale
asi jsem jich vykouřil mnoho. Je mi tak zle,
lépe prohlédneme.
Dnes přijela babička a vzrušeně vyprávěla, že si to nedovedete představit. Nemohu ani po
že v noci někdo dědečkovi ukradl nej lepšího řádně stát..."
koně. Kočí viděl zloděje, když ten už vysko .Strýc poslal pro Malajku.
čil na Raba a pádil pryč. Bylo zbytečné ho "Sunduk je nemocný, povezeš mě tedy na stanici
pronásledovat. Rab je nejrychlejší kůň v ce.ty, Malajko," řekl a ostře se mu podíval do očí.
Malajka těkal očina sem a tam, přešlapoval a
lé gubernii a získal spouscu cen. Babička
říkala, že je to asi Tataj Osman, ten krade mačkal čepici. Hned bylo vidět, že není něco v
pořádku. Strýček však dělal jako kdyby nic a
koně. A má jen tři prsty na ruce.
brzo odjeli.
Znovu jsme se vyšplhali z okna a na střechu, Teč se všichni chvějeme strachem, jak to dopad
abychom toho člověka viděli zblízka. Přikul ne. Jen aby strýčka nezabili!
hal se hodně pozdě a jasně jsme pozorovali,
že má jen tři prsty. Je to Osman! Div jsime Bohudíky - dopadlo všechno dobře. Strýček už
strachem nespadli se střechy. Co dělat? Říct je zase dona. Vypravoval nám o tom.
Když přijeli k desátému patníku, řekl Malajka:
to mamince? Strachem by zemřela! Uvidíme!
"Pane, zdá se mi, že něco není s postrojem v
Včera tu zase byla babička. Někdo se vloupal pořádku. Podívám se!"
na poštu, ukradl peníze a úředníka zastřelil •Zastavil kočár, sestoupil dolů a v tom se vyno
Jídlo na okénku bylo netknuté. Večer budeme řil z lesa Osnan s revolverem.
dávat pozor, jestli Osnan přijde. Pozdě ve "Ruce vzhůru a peníze sem, nebo střelím!"
čer k nám přišel Fědot a vyprávěl celý roz Strýček klidně zvedl ruce nad hlavu. Ale než
třesený namince, co hrozného objevil ve sta mohl Osnan dojít ke kočáru, vystoupili z lesa
ré kovárně. Hledal houby, přišel ke kovárně, oba detektivové a vystřelili na něho ze svých
která je úplně opuštěná a chtěl si před od revolverů.
chodem domů odpočinout. Při tom usnul. Když Osnan padl na zem, revolver odletěl do trávy.
se probudil, slyšel z vedlejší místnosti
Malajka chtěl utéci, ale než zmizel v křoví, ta
hlasy. Zněly hlasitě, rozumněl každému slovu ké ho postřelili, jen do nohy. A u stranu byl
Byl to Osnan - a Malajka, dědečkův kočí!
přivázaný Rap! Celý vyhublý. Vyprávěli jsme o
Když slyšel, co říkají, krev mu ztuhla v ži všem namince a ta nás potrestala. Dobře nám tak!
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OSMAN

jim dítě. Mohou je zabít, protože je nechtějí4
svobodně milovat? člověk může svobodně a dobro
K
volně dát vznik životu, ale nemá právo někomu
Potkal jsem v trapistickém klášteře mladého život brát. Rodit děti je v plánu Božího stvoře
člověka. Nebyl to trápiš ta: "ži j i tu s mnichy ní, zabíjet je äábelské.
a dělám si týdenní duchovní cvičení .""Jste Vražda je ovšem krajní případ nenávisti. Láska
seminaris ta? "Zasmál se: "Studuji teologii,
říká:Bud živ! Nenávist mluví opačně. Nemůže-li
ale v semináři nejsem. Možná, že se stanu
nenávist život vzít, aspoň ho ukracuje, omezuje
knězem. Kardinál arcibiskup mi to slíbil." mrzačí. Bůh, který je láska/1 Jan 4,8.16/dává
Kardinála znám, proto jsem se divil:"Chcete život a miluje všechno živé.
být knězem v jeho diecézi a do semináře ne Jsme stvoření k Božímu obrazu a podobenství/Gn 1
chcete vstoupit?" - Mladý muž se mi snažil 26-27/. Patříme-li Bohu, milujeme vše, čemu jsme
vysvětlit, že má k semináři velký odpor. Dů dali vznik. Existencí vzniká nutnost a povinnost
vod - v semináři je mnoho poviností. To by zachovat to, dát tomu možnost se plně rozvíjet.
nebylo tak zlé - hlavní je, že se vše dělá Láska a povinnost nestojí proti sobě. Povinnost
z povinnosti a to se mu zdálo nepřirozené. se rodí z lásky. Z lásky se někdo stal lékařem,
Bučí dělám něco z lásky nebo z povin
pak je povinen pomáhat jako lékař. Kněžství se
nosti!-prohlásil. Duchovní život je
přijímá z lásky k Bohu, ale tím se bere na sebe
jako umění. Může se dělat jen z
povinnost dělat to, co s kněžstvím souvisí.
lásky, nikdo mě nemůže zavazovat,
Vstupuje se s čistým úmyslem a dobrovolně do
abych něco miloval.
semináře, aby se knězem stal. Zavazuje se k
Vyjádřil tu problém, který star
přípravě, kterou od něho Církev žádá.
ší generace málo znala nebo jej
Je to nutnost? Je - ale zrodila se
ignorovala, ale který je ži
z lásky.
votní otázkou mnoha mladých.
I do manželství se vstupuje z lásky.
Prozradil, že takových stu
Pak vzniká rodina, živá buňka společnos
dentů, jako je on, je mno
ti. Ničit život pod záminkou svobody je
ho. Nikdy do semináře!Tam
maskovaná nenávist, dílo vražedné.
se vše ukládá jako povin
Teoreticky je to jasné. Ale prakticky?
nost a proto se chlapci
Namítnete, jaký je to život, když láska
připravují na kněžství bez
vyprchala a dva spolu mají zůstat jen z povin
lásky. Jak mají pak lásku hlásat, když ji
nosti, z nutnosti. Není to předzvěst pekla, kde
sami nepoznali, když neinspiruje jejich či se žije a nemiluje? Má život bez lásky smysl?
ny a jejich rozhodnutí?
Jistě že ne. Ale mají přesto zůstat spolu, pro
Při jeho důvodech mi napadlo něco jiného.
tože tak docela bez lásky nejsou. Mají ji ještě
VždyE se stejným postojem se setkáváme v se v hloubi srdce, i když v bolestné formě. Podsta
meništi života, v manželství. Hlásá se, že ta lásky je respektovat život, neničit, nezabí
manželství je svazek lásky. Bud žijeme spolu jet. Zůstane-li v lidech vědomí, že je jejich
s láskou, nebo je lip se rozejít. Máme lásku povinností manželství nerušit, mají pořád ještě
předstírat, nebo se nutit z povinnosti?
lásku.
Staří kněží říkávali:"Jste prostě povinni
Je to láska bolestná-a tu mnoho lidí nechápe.
spolu dále žít a musíte se přinutit, abyste Myslí, že člověk může mít rád jen příjemné, co
se měli rádi, když se teči rádi nemáte!"
ho těší a nežádá obětí. Nedovedou si představit,
že by někdo mohl milovat oběť, sebezapření, ba i
Zdá se, že tento postoj je dnes velmi roz
šířen a tu vzniká závažný problém. Je třeba tragiku. Pak by byl ovšem nepochopitelný život
Kristův. Víme, že přišel na zem z lásky k lidem.
objasnit pojmy a zásady.
Jaký je vztah mezi povinností a láskou? Je Jeden chlapec při katechismu prohlásil, že kdy
by byl on Kristem, nedal by se Židy ukřižovat.
možné milovat něco, co je mou povinností?
Snad je mi to nepříjemné. Ale ten, kdo milu Vznesl by se hned do nebe. Ostatní se mu smáli,
je své povinnosti udělá rád i to, co je ne že neví, že Kristus přišel splnit své poslání.
milé. Povinnost je mu nade všecko. Říkají,že Ale stejně mluví i ti, kdo tvrdí, že musí všeho
tento postoj hlásali staří, ale mladým že je nechat, kdyby to byla jen povinnost! Znají lásku,
ale lásku bez kříže a ta není křesťanská. I po
nepochopitelný a mají k němu odpor.
Povinnost říkají lidé tomu, co musí. Jít do vrchní láska dává vznik životu, ale není věčná.
Ale Bůh, který je láska, vstupuje do našeho ži
práce, jít k odvodu, respektovat silniční
pravidla. Co se dělá z lásky, k tomu se roz vota jako absolutní nutnost. Člověk, který milu
hodujeme svobodně. Z lásky se večer hraje na je své povinnosti, začíná pronikat do Božího ta
housle, čte zábavná kniha, chodí do divadla. jemství existence světa a lidí. To pak je tak
Toto rozlišení se zdá jednoduché, ale není. velké a úžasné, že stojí za to, abychom pro toto
Vezmou se dva mladí lidé-z lásky. Narodí se tajemství i dočasně trpěli. P. TOMÁŠ ŠPIDLŠK

LÁSKA

POVINNOSTI

PROČ JAHVE MLČÍ?
San Francisco v Kalifornii je střediskem
organizace "Jews for Jesus", s odbočkami ve
všech velkých městech USA. Hnutí se šíří
zejména na universitách mezi židovskou mlá
deží, která chce v ě d ě t ! V tis
ku bylo min.prosince /Y'shua Canpaign/oznámeno, že vyšla kniha BETRAYED/Z razen ý/od
Stan Itelchina. V prvních dnech docházelo
do ústřední kanceláře 1.100 až 1.400 objed
návek.

Zkušení pozorovatelé tohoto hnutí soudí, že
Bůh sám koná toto velké a neobyčejné dílo
mezi syny a dcerami biblického národa, kte
ří stále víc a víc kladně reagují na volání
evangelia. Ježíš-Mesiáš je pro ně stále při
tažlivější a jeho krvavá oběť a poslání lás
ky k bližnímu pochopitelnější a srozumitel
nější, dívají-li se na ně v perspektivě ce
lých dosavadních i budoucích dějin lidstva.
V Kristu teprve nacházejí bezpečné a uspo
kojivé doplnění své víry v Boha svých předků-praotců a biblických proroků. Apoštolují
mezi sebou navzájem a nesou světlo Nového
zákona.
S neúprosnou logikou si kladou otázky:
1. Věřím opravdu v existenci Boží?
2. Věřím, že židovská Bible je Bohem inspi
rované Slovo?
3. Prorokuje Bible příchod řfesiáše?
4. Je oním Mesiášem Ježíš?
5. Jestli ano, co to pro irne znamená?
Tyto otázky jsou většinou ’jž jen závěrem
dlouhého, často rmohaletéhj hledání, rozjí
mání, uvažování nad znepokojující otázkou,
proč Bůh-Jahve odmítá už dva tisíce let po
slat vyvolenému národu Mesiáše-Vykupitele,
kterého slíbil ve Sta
rém zákoně a na kterého
Židé stále čekají.

Tato tíha dvou tisíci
letí tíží hledající du
še a zatvrzuje je vůči
synagoze i vůči rodičům
kteří nedovedou dát
uspokojivou odpověčl.
"Proč Jahve mlčí?"
"Proč máme podle tra
dice svých otců odmítat
Ježíše Nazaretského, na
lěmž se vyplnilo všech
156 starozákonních pro
roctví o příchodu Mesiáse-Spasitele, včetně
Proroctví o zkáze Jeru-

saléma?"
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"Je-li Starý zákon přímo nabit touhou, vírou a
nadějí v brzký příchod Mesiáše, proč Jahve mlčí
ode dne Ježíšova ukřižováni?"
"Proč máme odmítat Nový zákon, když se dá doká
zat, že jen on je uspokojující vyvrcholení
mesiánské idee Starého zákona?"
Je proto pochopitelné, že pro tolik moderních
židovských mladých lidí, kteří nevyrůstají v
ghetech, je daleko vznešenějším a povznášejícím
vědomí, že z jejich národa vyšel Mesiáš-Spasitel
celého lidstva, než všechno to, co se jim od
dětství slovem i písmem předkládá.
Vidí Starý a Nový zákcn jako logickou, prozřetelnostní osu lidských dějin ve vesmíru a oběť
Kristovu jako nekonečné zřídlo duchovní proměny
celé lidské rasy.
Jak trapně se v této situaci vyjímají postavy
"teologů"typu Kůngova a moha jiných, kteří si
pokládají za čest, že pochybují o Božství Kris
tově a všelidském poslání jeho Církve! A právě
v této době vystupují k obraně svého Mesiáše
vyznavači z řad "vyvoleného národa" a tato vlna
se nedá zastavit, stejně jako je nemožné zabrá
nit přílivu moře, východu slunce nebo rozkvětu
přírody s příchodem jara. Už Viktor Hugo řekl,
že žádná armáda nedovede odporovat ideji, jejíž
čas se naplnil! A tak přichází čas a éra hebrej
ských křesťanů, kterou nezastaví ani zloba, ani
teror "deprogramistú'/t j .iniciativních skupin,
které chtějí přivést "svedené hebrejské křesťa
ny* zpět do lůna judaismu/.
Víc než naše řádky vás přesvědčí četba knih,
které si můžete prostřednictvím svého knihkupce
/Doporučujeme Hans J.von Matta v Curychu/na
adrese:Jews for Jesus, 60 Haight Street,
San Francisco, CA, 94102-5895
"Betrayed" od Stan Ifelchin, 4,95 dolarů
"Kidnapped for My Faith" od Ken Levitt, 1,95 d.
I "The Gospel in the Leasts
|of Israel" od Viktora
Buksbazen, 1,95 dol.
V.P.
Za 30 let po smrtí Kristo
vě zmizel ze zemského po
vrchu jediný židovský
chrám - jak Kristus proro
koval. Jen tam směli kněží
přinášet oběti. Protože
Kristus se stal živou,pra
vou obětí, nebyl už židov
ský chrám a nedokonalé obě
ti k potřebě. Na místě
chrámu stojí dvě velké me
šity - proto není naděje,
že by se dal chrám obnovit
MODLEME SE ZA KRISTŮV NÁ
ROD!

Snad se ti nelíbí neohrabané slovo "podrobit se".
A přece je to jádro poctivého vztahu k Bohu. Kdo
se Bohu podřídí, poznává pravé přátelství a lásku.
PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘIKÁZÁNÍ
Vůle k lásce k Bohu bez správného podřízení se 6
Znáš smysl prvního přikázání V JEDNQHO BOHA je utopie.
VĚŘITI BUĽEŠ? - Snad ti napadne: "je člověk Kdo se Bohu poctivě podřídí, jde vždycky k Němu;
lepší, když věří v jednoho Boha?" Uzměme i kdyby to byl pohan, sektář, heretik. Ten se bu
tedy node mí formulaci prvního přikázání: de pak snažit Boha lépe noznat, bude ho čím dál
"PODROB SE BOHU!" Znamená to, že máš celý víc poznávat a pak najde i Krista a jeho Církev.
svůj život upravit podle vůle Boží. Ne pod "Kdo však jedná podle pravdy, přichází ke světlu,
le vlastní nálady, zvůle, popudů, vášní.
aby se projevilo, že jeho skutky jsou vykonány
Ted jsi snad pochopil, že toto přikázání je v Bohu. " /Jan 3,21/.
opravdu první a ústřední. Víra, kterou toto
KDO SE BOHU PODŘÍDIT NECHCE
přikázání žádá, je víc než intelektuální
Kdo podstatný cíl svého života-totiž Boha-neustáANO!
le odmítá, ačkoliv poznává jasně, že mu Bůh sebe
00 ZNAMENÁ PODROBIT A PODŘÍDIT SE ?
a své hodnoty nabízí, určitě ztroskotá. Jedná bez
Kdo se chce poctivě podrobit Bohu, vždy Bo ohledu na svědomí, na vztahy, na vnitřní hodnoty.
ha poslechne. V našem nitru k nám Bůh mluví Chápeš, že tento postoj ovlivňuje celý jeho život
Svědomí v něm pomalu hasne. Kdo neodporuje vnitř
dost hlasitě. Všechny národy to nazývají
nímu nátlaku ke zlu, odpor svědcmí ochabne a ko
"vnitřní vědění", "svědomí". Choeš-li se
Bohu skutečně podřídit, musíš si poslech nečně zmizí. Člověk bez svědomí se už nemodlí,ne
chce o Bohu nic vědět a proto před ním prchá. Ani
nout, co ti v tvém nitru ukazuje a říká.
věřit
nemůže, vždyť ve svém svědomí už Boha nevi
Nestačí ovšem jen naslouchat. Podřídit se
znamená v podstatě poslechnout Boha, dělat dí. Ani stopa po důvěře, vždyť žije s Bohem v ne
to, co on chce a nedělat, co nechce. V tom přátelství-je rozvrácený, znehodnocený. Nyní chá
je pak hodnota a bezoennost každého člověka peš, že I.přikázání žádá: PODROB SE BOHU!
Bůh málokdy mluví ve zmatku a hluku. Chceš- SNAD JE JEN MÁLO TĚCH
li se mu podřídit a poslechnout ho, musíš kdo se dávají naprosto a úplně Bohu k dispozici.
si udělat čas pro své svědomí, pro uvažová Snaží se řídit bezvýhrady přáním Božím. Ale je i
ní, rozvažování. Srovnávat mezi tím, co ti málo těch, kdo řeknou jasné NE! Mezi oběma druhy
říká svědomí a tím, co denně děláš. Můžeš lidí žije spousta polovičatých, nerozhodných. Ne
ternu říkat ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ.
chtějí si to s Bohem docela rozházet, ale svůj
Kdo se Bohu poctivě podřídí cítí, že je s život podřídit Bohu také nechtějí. Žijí "svobodně1,'
Ním spoután. Čím poctivěji se podřizuje,
více měně podle svého, sobecky, pudově. Jsou polotím jasněji poznává požadav
vičatí-půl víry', půl lásky, půl modlitby, půl svěky Boží. Každou odchylku od
doni!
A ty?
těchto požadavků považuje
Vím,
že
podřídit
se poctivě Bohu je
za chybu. Pak zjistí, že
tvrdé.
Tvé
slůvko
JÁ by chtělo pro
poznává své hříchy jasněji:
měnit
celý
život.
Musíš
začít od za
cvičí si svědomí.
čátku. Nepřemůžeš-li bázeň před vo
Kdo se chce Bohu poctivé
dou, nikdy se nenaučíš plovat a ne
podřídit, bude se neustále
budeš mít z plování radost.
snažit o spojení s Bohem.
Bude se Ho ptát na jeho vů
PLOVÁNI V MJŘI MILOSTI A LÁSKY BOŽÍ
li, dělat ochotně pokání za
Chceš se podřídit Bohu až ti bude še
svou neposlušiost, bude pro
desát? Až půjdeš do penze? Až ke
sit o sílu. To znamená - že
smrtelné posteli? Myslíš, že Tvůj
najde sám od sebe modlitbu.
trik Bůh neprohlédne? že můžeš být
A co je nejúžasnější: Kdo se
celý život svým vlastním Bohem, so
Bohu poctivě podřídí, ten
beckým a obdivujícím sebe samého?
uvěří. Německé slovo"glauChoeš-li vědět, jestli věříš v Boha,
ben"pochází se starého koře
zeptej se, jestli se mu opravdu poc
ne "sich angeloben"-slavnost
tivě podřizuješ. Řekneš-li ANO, vě
ně se zaslíbit. Kdo se chce
říš skutečně v Boha.
Bohu zaslíbit, ten uvěří.
OPAKOVÁNÍ
Bude i Bohu důvěřovat. Je
Bůh očekává, že se mu z lásky pocti
přece Otec, Pomocník, který
vě podrobíme.
nenechá své děti bez pomoci.
Kdo
se Bohu podrobuje, slyší a po
Kdo se mu zaslíbí, patri'
slouchá sve svědomí: konat dobro,vy
mezi jeho vlastní lidi.
hnout se zlu, přemoci ho, odporovat!

ZMĚNA ŽIVOTA

Podřídit se Bohu znamená spojit se s ním: meditovat, zpytovat svědomí, modlit se, hovořit 7
s Ním... Podřídit se Bohu předpokládá víru, slavnostní zaslíbení Bohu, důvěru v Otce.
CO SE STÁVÁ, KDYŽ ODMÍTNEME PODŘÍDIT SE BOHU?
Svědomí ochrne, zvolna vymizí - zůstane člověk bez svědomí.
Ustane modlitba, člověk od Boha utíká, prchá před ním. Ztrácí schopnost věřit. Ztrácí
důvěru v Boha. Je vnitřně zleněný, zpustošený, znehodnocený..
MDIKER:^behsKUKDE
nikdo z toho množství netoužil tolik po
sedni darech Ducha Svatého jako Jan. Srdce mu
Letos v květnu vzpomeneme 200 let od naro hořelo očekáváním svátosti tak, že se ho musel
zení sv.Jana Vianneye, arského faráře. My, kardinál dvakrát ptát na jméno, na něž měl být
věřící, potřebujeme hluboké kněze, milují biřmován.
cí své poslání, sloužit Bohu a dusím. Pro "Jan Křtitel," odpověděl. vybral si jméno milova
to není bez užitku četba životopisu patro ného učedníka a příbuzného Páně. Pak ucítil pe
čeť Boží na čele a jeho duše se ponořila do
na farářů, který musí překonat před svým
plamenného moře milosti. Po biřmování měl ne
pozdním vysvěcením mnoho překážek.
smírnou radost, neboť se setkal se zbožným kně
Bouřlivé listopadové ráno. Déšť bije zuři zem, jemuž jako malý pas áček vyznával své hříchy
vě na okenní tabule, v krbu hučí oheň. Pan Svěřil mu své obtíže se studiem-Kněz mu řekl přá
farář Balley propouští mladší žáky, nejtelsky: "Tys nepřijal Ducha sv.nadarmo. Pomůže ti ,
staršího však zadrží:"Tohle v novinách tě aby v tobě působilo jeho sedm darů, i rozum i
bude zajímat, "říká a ukazuje na nové číslo věda. Jen důvěřuj! Přijde hodina, kdy u oltáře
Moniteuru. "Čti!" Jan zvědavě sahá po listu jako budoucí kněz proneseš slova: "Ad sum! "Ostat
a přehlíží označené řádky. Je to Napoleono ně, už jsem zapsal tvé jméno do seznamu budou
vo poselství z dobytého Berlína pařížskému cích kněží. K této službě tě Bůh volá. Jsi od
senátu: "Stojíme před důležitým obratem
vojenské služby osvobozen."
osudu našeho národa. Jistě se ukáže, že
Následovaly dva roky pilného studia. Mezitím
francouzský lid splní věrně své poslání.
pochodovalo vojsko celou Francií, neslo vítězné
Proto jsme přeložili odvody v r.1807 ze
vlajky do Španělska, Německa, Rakouska a Itálie.
září na leden. Je krásnější okamžik, kdy
můžeme povolat mladé Francouze do zbraně? Léto 1809 přineslo z Věčného města zprávu, při
Připojí se nyní ke svým plukům, které do které katolíkům ztmulo srdce. Napoleon vyvěsil
na Andělském hradě trikolóru. Pius VTI.dal
byly hlavní města našich nepřátel a díky
"lupiče dědictví sv.Petra"’, muže, kterého pět
velkým vítězstvím jejich předchůdců pro
let předtím korunoval na císaře, do klatby. Na
jdou slavnými bojišti."
poleon se tomu vysmál: "Však proto mým voj ákům
"Co to znamená?"vzhlédl Jeník ustrašeně.
zbraně z rukou nevypadnou!" Papeže ale odvlekl
"Francouzská armáda prolila mnoho dobré
jako zajatce do Savony.
krve a tvůj ročník má meueru zaplnit!"
"Bůh nedovolí, aby se mu někdo posmíval, "řekl pan
"Já, vojákem? Co bude se studiemi?"
"Bylo by řešení, "řekl kněz po chvilce."Náš farář."A den jeho hněvu není daleko."
nový arcibiskup kardinál Fesch, Napoleonův Draze vykoupil císař svá vítězství neslýchanou
krvavou obětí vojáků. Hlavně ve Španělsku měla
strýc, vymohl na svém synovci osvobození
studentů teologie od vojenské služby. Do- vojska nesmírné nesnáze. Napoleon musel volat
sáhneme-li toho, aby se tvé jméno dostalo do služby stále mladší muže.
do seznamu, jsi svoboden. Zajedu dnes do Byl dusný podzimní den 1809. Temá mračna táhla
Lyonu a promluvím s arcibiskupským tajenní- hrozivě přes vrcholek Oevennenu a zastínila záři
kem svým přítelem Grobozem. Uvidíme! "
vý den. Pochmurné stíny padaly na okna farní
Večer se pan farář vrátil. Byl deštěm úplně světnice v Ecully. Jan Vianney vzhlédl od svého
promoklý, ale radostně oznamoval žákovi,že sešitu, do něhož psal latinské překlady. Byl je
se Groboz o zápis do seznamu studentů po diným žákem, tři kamarádi nastoupili do malého
stará. "Pak budeš studovat dál a místo do semináře, kde úspěšně pokračovali ve studiu.
císařské armády budeš přijat do vojska Bo "Bude bouřka,"řekl pan farář, dokončující breviár
žího. V postě tu bude kardinál biřmovat,
Sotva domluvil, strhla se průtrž mračen, z mraků
pak můžeš konečně přijmout velkou svátost'.' zahřmělo, a začly se mihat blesky, jako by chtě
"Bohu díky, "zajiskřily Janovy oči štěstím. ly rozdrtit svět. Tu se ozval zvonek od dveří.
Když nastalo slavnostní ráno a arcibiskup "Kdo přichází v takovém nečase?"podivila se Marz Lyonu vstoupil do farního kostela v her- ;kéta, sestra pana faráře a běžela otevřít.
Bylo slyšet jen rychlá slova: "Tb je má
melínem vroubené purpurové vlečce, snad
sestra! "vyjekl Jan. Tu vpadla dívka do pokoje.

JAN VIANNEY JDE NA VOJNU

"Bože!"vykřikl zděšeně bratr,"stalo se doma "Ve jménu Božím!" vzdychl Jeník, když šel kolem
něco zlého?"
šklebící se stráže velkou, šedivou bránou do ka
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"Ne, ne,"vydechla Markétka,"ale tohle nám sáren.
dnes v poledne přinesl četník." Podala Jano
vi listinu, opatřenou velkou pečetí.
MATIČCE BOŽÍ
"Musím k odvodu, "zakoktal mladík zíraje do
listiny."Na vojnu!!"
Po vydání encykliky sv. Otce
"Tušil jsem to, "vzdechl pan farář, "nedávno
"Slovanští apoštolově" modli
ly se statisíce věřících po
rozhodli, že dispens je jen pro teology,kte
celý prosinec - na závěr roku
ří už přijali svěcení!"
sv.Metoděje, krásnou modlitbu,
"Tak je všemu konec, "zakryl si Jan tvář ru
kama a klesl bledý do křesla.
kterou zasvěcovali sebe i svou
"Pojedu ráno do Lyonu,"těšil ho pan farář,
vlast Panně Marii.
"snad může pro nás něco pan kardinál udělat' NEPOSKVRNĚNA PANNO MARIA,
Ale tentokrát byla cesta zbytečná. Arcibis Tvému srdci, které nade vše miluje Boží vůli,
kup byl v Paříži a jeho sekretář Hroboz,kte dnes se radostně zasvěcujeme a tím uzavíráme jubi
rého tam pan farář zastihnul, smutně ujis lejní rok sv.Metoděje, který svěřil Tvé ochraně
til zoufalého spolubratra, že není pomoci. své apoštolské dílo.
Narukovat musejí i teologové s nižším svě Ve spojení s našimi předky stojíme dnes plni dů
cením.
věry, Matko, před Tebou a chceme Ti odevzdat naši
"Snad tě tatínek vykoupí, "těšila Markétka
minulost a Tvému neposkvrněnému Srdci zasvětit
nešťastného bratra.
naši přítomnost i budoucnost.
Sedlák Vianney však jen smutně potřásl hla Tobě, Maria, Matko Církve, odevzdáváme naši minu
vou" Už jsem draze vykoupil Františka a ted lost. K Tvým nohám skládáme uplynulá staletí věr
bych měl zase platit? Žeň byla špatná, s
nosti Bohu a Kristově Církvi, staletí věrnosti
vínem budou také starosti. Kde bych vzal
Božího lidu naší země křestnímu poslání. Děkuje
peníze na vykoupení?"
me Ti, Panno věrná, za období rozkvětu, pokoje a
Jan smutně kývnul, odvrátil se, ale matka a vnitřního míru. Děkujeme za povstání z úpadku a
sourozenci tak útočili na otce, že se nako poroby.QPřednes však, prosíme, Mari a-Utočiště
nec vzdal, sebral, co měl a jel do Lyonu
hříšníku - svému Synu, Králi věku - i naši
hledat zástupce za svého syna.
upřímnou lítost a pokání za viny předku i viny
S jakou radostí ho všichni přivítali, když naše.Za hříchy osobní i společenské. Pros s námi
i za nás o smilování a odpuštění; dovoláváme se
se večer vrátil a hlásil:"Jeníku, našel
jsem za tebe zástupce. Jsi svobodný. Zatím ho pokorně u nebeského Otce pro výkupnou oběť
jsem mu dal dvě stovky. Ale kde seberu zbý Krista ukřižovaného - na přímlyvu Tvou, svátého
vajících dva tisíce osm set, to nevím. Asi Josefa a našich svátých patronu, kteří jsou
chloubou našich dějin a vzoremQpro ngš život.
prodám kus pole!"
"Co záleží na poli, když jde o štěstí naše Tobě, Maria, Pomocnice křesťanu, s duvěrou svěřu
ho syna,"těšila otce selka.
jeme a zasvěcujeme i naši přítomnost. Pros za
nás a podpírej nás, ať přemáháme zlo a vítězíme
Když se Jeník, celý šťastný, chtěl za pár
dní vrátit do Ecully, přišel mladík, který nad ním konáním dobra. Ať přemáhámg nenávist lás
se měl stát jeho zástupcem, položil na stůl kou'. Ať překonáváme malomyslnost duvěrou a nadě
jí!
dvě stovky a řekl:"Roziryslel jsem si to.
Svěřujeme Ti, Maria, naše rodiny, děti a mládež.
Ustupuji. Zde máte zálohu zpět!"
Chceme mít vždycky v úctě život a střežit jej od
Vianney zíral zaraženě na cizince, snažil
se ho přemluvit, sliboval i vyšší cenu, ale početí. Pomoz nám, Maria, přemáhat nadměrný shon
chlapec se bránil a co nejrychleji zmizel z za hmotnými hodnotami a pomíjivými požitky. Nauč
nás hledat sílu v eucharistické Oběti a ve svá
domu.
"Tak musíš narukovat, Jeníku,"řekl otec po tostech. Utvrzuj naše společenství v den Páně v
chvíli mlčení. "Za tak krátkou dobu náhrad našich svatyních. Vypros nám, aby z našich rodin
vycházeli noví dělnici na vinici Páně. Nauč nás
níka těžko seženeme."
úctě k člověku, ke starým lidem, k nemocným i
S imoha jinými vesnickými chlapci putoval
obětavé lásce. Pomáhej nám, abychom víru, vzácné
Jeník 26.září do Lyonu k odvodu do kasáren. dědictví otcu, předali neporušenou příštím gene
Bylo pochmurné, mlhavé jitro. Jen zvolna se racím.
zvedal opar z nížin. Pak začalo pršet vytr Tvému Neposkvrněnému srdci svěřujeme a zasvěcuje
valým vesnickým deštěm, který pronikl rekru me třetí tisíciletí, k němuž se blížíme. Maria,
tům na kůži. Hubovali na válku, na počasí,
královno Míru, vypros nám dary Ducha sv.,abychom
utěšovali se vtipy, ale čím víc se blížili v rodné zemi dál vydávali svědectví o Kristu
ukřižovaném a vzkříšeném. AMEN.
kasárnám, tím víc umlkali.

potřeb. Stát již nebyl pro člověka, ale člověk9
pro stát, a tak přišla doba STÁTNÍHO ABSOLUTISMU.
O STÍNY
Druhý směr zdůrazňoval snyslově poznání jednotli
Plato a Menander se zmiňují o staré řecké vostí, tedy vnějších jevů smyslově poznatelných.
pověsti - spor o oslí stín. Bohatý cestují Velký vliv na lidské myšlení měl také rozvoj přící jel pouští na najatém oslu a majitel
osla ho doprovázel. Když se zastavili, aby ročhích věd, které objevovaly pevnou zákonitost
jevů fysikálních, a její zakladatel AUGUST CDMIE
si odpočinuli, chtěl si bohatý cestující
usiloval
o objevení pevné zákonitosti společen
sednout do stínu osla, aby se chránil před
dění, která by byla obdobná pevné zákcnislunečním žárem. Majitel osla to však ne ského
tosti přírodovědecké. Oomte chtěl vytvořit jakou
chtěl dovolit a namítal, že cestující si
si
sociální fysiku. V této nyšlenkové soustavě
najal jen osla a ne jeho stín. Nastala
pak
již nebylo místa pro svobodnou vůli, pro Bo
vzrušená hádka a pak divoký zápas. Oba na ží přikázání,
pro Boží milost a pro odvěký zápas
té pouští zemřeli na zranění, která si způ
sobili; nedosáhli cíle své cesty a osel se dobra se zlem v pojetí křesťanském.
někde zatoulal a nikdo ho už neviděl.
LIBERALISMUS A KOLEKTIVISMUS
JE TO DNES JINÉ?
V této myšlenkové atmosféře pak vznikly dva zá
kladní politické proudy, tj .individualistický li
Na politických pouštích čhešií doby bylo
beralismus na jedné straně a kolektivismus na
již rmoho bojů o oslí stíny, na živého tvo
ra se však zapomělo a stín jeho existence druhé straně. Oba směry jsou popřením křesťanské
nauky o člověku. Liberalismus hlásal téměř abso
býval předmětem moha krvavých sporů. A
lutní svobodu člověka, což mělo katastrofální dů
tak politické pouště světa jsou pokryty
sledky
v hospodářském životě. Je-li zaměstnava
padlými bojovníky o příjemný stín kapitálo
vých zisků, mocenských pozic a o falešné a tel a podnikatel téměř absolutně svobodným člově
nelidské ideové soustavy i o pochybnou slá kem, pak může vykořisťovat své zaměstnance a mů
vu a národní prestiž, zatímco pravý cíl po že jim platit jen takovou mzdu, aby zaměstnanci
litického úsilí, který má být obecné dobro nezemřeli hladem. Zisk a ne potřeby člověka se
všech občanů, se z velké části oporníjí.Bo stal cílem hospodářského dění. Tento myšlenkový
směr podporoval vývoj moderní vědy, zvané ekono
juje se o stíny a pravé hodnoty mizí na
mika,
která se také pokoušela objevovat pevnou
bojištích pouště nelidskosti.
zákonitost hospodářského života a ta se měla po
CO ŘÍKAJÍ FILOSOFOVÉ?
dobat zákonitosti přírodovědecké. Jedním z hospo
dářských zákonů byl zákon volné soutěže, kde ví
Sv.Ibmáš Aquinský, který je ve filosofii
tězil hospodářsky silnější bezohledným způsobem,
představitelem křesťanského realismu, učil, jako kdyby neexistovala sociální spravedlnost a
že lidské poznávání začíná snyslovým pozná
ohledy na lidskou osobnost, jež byla stvořena k
váním jednotlivostí a že z těchto smyslo
vých poznatků lidský rozum pak tvoří obec obrazu Božímu. Člověk se stal pouhým výrobním
né pojny. Později vzniká y filosofické sys- nástrojem.
REAKCE
tény, které buä přehlížely důležitost po
znávání smyslového nebo rozumového. Descar řfeakcí na individualistický liberalismus, který
tes zdůrazňoval poznávání rozumové tak jed přinesl vykořisťování hospodářsky slabých, byl
nostranně, že se pak lidské poznání téměř kolektivismus, ke kterému patří zejm.socialismus
ztotožňovalo s bezsnyslovým poznáním andě a komunismus. Individualistickému liberalismu se
lů. Byl to útěk od reality člověka. Kant
v hospodářském životě začalo říkat kapitalismus,
pak šel tak daleko, že lidské idee téměř
což byl systém vlády majitelů soukromého kapitá
ztotožnil s ideami Božími, a tak podle Kan lu v naprosto svobodné soutěži.
ta se lidské ideje staly měřítkem skuteč V Anglii pracovaly v textilních továrnách a v do
nosti, která prý ve své podstatě je pro
lech dokonce i děti, a to i v nočních směnách.
člověka nepoznatelná. Skutečnost světa se Za velký pokrok se považovalo omezení dětské prá
tedy podle Kanta točila kolem lidského ro ce na deset hodin denně a zákaz práce noční. Ko
zumu, místo toho, aby rozum šel za skuteč miníci nepoužívali při vymetání komínů kartáčů,
ností.
ale mladí chlapci za mizernou odměnu lezli do ko
STÍNY BEZE SVĚTA A SVĚT BEZE STÍnQ
mínů a čistili je ručními kartáči.
Tím byl pepřen objektivně daný světový řád A CO KŘESŤANÉ?
a člověk si začal vytvářet svůj vlastní
svět idejí, který byl z velké části světem Rozdělené křesťanstvo bohužel nebylo schopné vy
pouhých stínů opravdové skutečnosti.Funkce pořádat se s problémem na základě sociální etiky
politické společnosti a státu se již neod- Vznikaly různé socialistické nauky a pak KAREL
MARX vytvořil svou revoluční komunistickou teorii
vozovala od lidské přirozenosti a jejich
Socialistickým teoretikům bylo jasné, že se

BOJE

CO

velkého soukromého vlastnictví zne
užívalo k útlaku a vykořisťování,ale
tito myslitelé nerozlišovali mezi
soukromým vlastnictvím a zneužíváním
soukromého vlastnictví. A tak hledali
lék v kolektivismu, ve státním vlast
nictví výrobních prostředků a neuvě
domovali si, že komunismus je v pod
statě státním kapitalismem.
A tak materialismus soukromého kapi
tálu byl postauem proti materialismu
kapitálu státního, který se ukázal
jako největší vykořisťovatel a utlačovatel lidstva. I když se soukromý
kapitalismus velmi zmírnil a vytvořil
v mnoha zemích velký blahobyt širo
kých vrstev, jeho filosofická základ
na křesťanská není. Proto máme nyní
na světové scéně dva soupeře, dva bo
jovníky o stíny nelidských ideologií,
ideologií materialistických.
Jakub Maritain psal vystižně o dvou
druzích humanismu, o humanismu člověkostředném a humanismu bohostředném,
kterému se říká také HUMANISMUS KŘES
ŤANSKÝ, nebo i integrální, to jest
celostní. Humanismus člověkostředný
chápe člověka jen jako tvora ve sfé
ře přirozené, zatímco bohostředný hu
manismus uznává sice sféru přiroze
nou, ale vidí také nadpřirozenou sfé
ru lidského života. Vidí tedy člově
ka v jeho celistvosti.
Naším historickým posláním je ukončit
boj o stíny ideologie individual isti ckého liberalismu a materialistického
komunismu a začít budovat nový so
ciální řád na zásadách bohostředného
humanismu, tedy humanismu celostního,
který vidí člověka ve sféře přirozené
i nadpřirozené. Musíme se tedy vrátit
od stínů k opravdovému člověku.
Slovy Bchočlověka Ježíše Krista POKOJ
VÁM vás zdraví
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I belgická postní oběť "Vzájemná pomoc a bratrství",
slaví letos své 25.výročí. José Esteban Gonzalez, před
seda nikaraguiského výboru pro lidská práva v Bruselu
tvrdí, že tato instituce bohatě podporuje v Nikaragui
publikace ve prospěch komunistické vlády nebo které
štvou proti Církvi. Belgická postní oběť se proti tomu
ostře ohradila. Stejně i švýcarská Postní oběť a Chléb
pro bratry je stále víc předmětem výtek, že podporuje
komunistické bojůvky proti řádným vládám a komunistic
ké země - nejen potravinami. V Nikaragui se budou sta
vět z peněz katolíků komunistické školy, bojující pro
ti víře. Zvlášť velký skandál vzbudil fakt, že obě
"náboženské"instituce propagovaly vstup Švýcarska do
OSN - ale katolické kantóny hlasovaly 80-89 procent
proti. Studentské a žákovské evropské sdruženi ve Švý
carsku - JES, PF 6901, 8023 Zurich - rovněž vytýkají
jednostrannost obou institucí. Studenti v černých
oděvech s názvy porobených států mlčky protestova
li 15.2.proti institucím, které se o porobené stá
ty nezajímají, prý je podporují jiné instituce.
Rovněž ostře se postavil proti zpolitizování-levémur
časopis ABENDLAND a zahájil pod úředním dozorem sbírá
ní peněz na podporu chudých sedláků v švýc.Calankataru a na operace šedých zákalů v Bangladéši - kde tím
trpí 80 proč.obyvatel a jedna operace stojí 25 frs.
Zdá se, že i zde se plní Leninova slova ©"užitečných
idiotech", kteří podporují sbírky, nejen tyto, které
bojují proti Bohu, Kristu a víře. Dávat peníze institu
ci, o které naprosto jasně a jistě nevíme, že podporu
je dobré věci, je velký hřích dneška.
Začátkem března se konalo v západoněm. městě Bad Seegeberg historicko-teologické střetnutí, na kterém se
přednášelo o životě a díle biskupa Meinrada. Uplynulo
totiž 800 let od jeho biskupského svěcení v r.1186.
Byl prvním biskupem Lotyšska/tehdy se jmenovalo Livonia/a sídlil v Ikskile nedaleko hl.města Rigy. Koncem
června si chtějí lotyšští katolíci udělat pout do Ří
ma, aby u hrobu sv.Petra a Pavla oslavili vysvěcení
I.biskupa. Ale kolik - a hlavně jací - dostanou povo
lení vycestovat?
Zbadaném, charitativní hnutí Charitas a Misereor vybra
Ly loni za tzv. afrického dne 38 mil.marek. Skoro polo
vinu dostaly Súdán a Habeš, zbytek 15 jiných afrických
států, postižených suchem.
I.-2.března se konalo v Paříži náboženské kolokvium na
námět "Člověk a město".
V Lurdech bude 31. března zahájen osmnáctý festival
posvátné hudby a umění.
Saleziánská universita udělila 20. 3. čestný doktorát fi
losofie japonskému budhistickému předsedovi laického
budhistického hnutí Risshe Kosei-Koi - Nikkyo Niwanovi
Hnutí založil jeho otec a dnes má asi 6 mil. členů. Byl
přítomen i kardinál Francis Arinze, předs. sekretariátu
pro nekřestanská náboženství. Pan Niwano byl jediným
nekřesťanským pozorovatelem na II. Vaticanu.
Začátkem dubna se má pod záštitou Evropské rady konat
na Maltě mezinár. sympozium o společném boji proti onam
ným jedům. Zúčastní se ho odborníci z celého světa a
budou se zabývat hl.otázkou, jak před omamnými jedy
chránit mládež.

APOKALYPSA
V ARMERO

Horká, páchnoucí masa mnou smýkala sem a tam,
div jsem se neudusila. Zoufale jsem se 11
Z Armero v Kolumbii vede asi
modlila, ať mě raději zabije kámen, jen ať
30 km pěkné asfaltované silnice
se neudusím. Když mě bahno zvedlo,
k Ruiz do Libana. Leží asi 1600 m
odstranila jsem bahno z úst a nosu,abych
nad mořem a má asi 70.000 oby
mohla dýchat. Neviděla jsem, ztvrdlé bah
vatel. Naše sestry tu vedou gymna
no mi ucpalo oči. Když se dům zřítil,cí
sium a internát pro asi 120 sirotků
tila jsem jen nárazy bahna. Pak mě masa
a dívek ze špatného prostředí. Li
unášela mezi sténajícími, dusícími se a po
bano zasáhl "jen" popel a lávový
tápějícími se lidmi. Prosila jsem Boha o
déšť a nenadělal mnoho škody. Ale
pomoc a sílu.
hrozilo nebezpečí dalších výbuchů
Po nějaké době se proud trochu uklidnil.
sopky, proto vystěhovali sestry i
Pekla jsem Bohu:"Z první vlny jsem vy
děti do horské vesnice severový
šla živá, druhou jistě nepřežiji, nemám k
chodně od města, kde jiné sestry ve
tomu už sílu." Náraz druhé vlny byl sice
dou školu.
strašlivý, ale Bůh vyslyšel mou modlitbu:
Blízko je ještě nebezpečnější sopka.
vlna mě odhodila stranou. Slyšela jsem ještě padá
Nabídli tedy sestrám, že je přestěhují do ní kamene a stržených předmětů.
bezpečnější oblasti, ale ty chtělv zůstat s Pak bylo až do druhého dne trochu klidněji. Že
lidem. Sopka ARENAS je stejně vysoka
je den jsem poznala, protože bylo slyšet bzučení
jako blízký ledovec RUIZ-5.5OO m. Napo vrtulníků. Několikrát mě přelétly, mávala jsem ,
sled vybuchla v r.1845,ale nezpůsobila ta rukama i nohama, abych na sebe upozornila, ale
kové škody jako nyní. V obrovské vlně
marně. Snad jsou jiní ve větším nebezpečí a muse
vřelé lávy byla spousta kamenů všech ve jí napřed zachránit je, myslela jsem si.
likostí, ze země vyrvaných stromů, částí Nadešel první den, čtvrtek 14.září. Uvažovala
domů, aut, domácí zvířata a mrtvoly...
jsem o svém životě; před mým duchovním zrakem
Láva tekla řečištěm LAGUNILLY, která
putovali lidé, kterým jsem ublížila nebo je zarmou
tila a upřímně jsem litovala svých hříchů.
prýští z ledovce Ruiz a odtud padá pro
pastmi s obrovské výše do údolí.
Zdálo se mi, že brzo předstoupím před tvář Boží.
Kdykoliv jsem zaslechla vrtulník, začala jsem zase
Proud lávy strhnul 19 menších i větších
doufat a modlila jem se:"Pane, jsem ve tvých ru
osad a pohřbil na 20.000 lidí.
kou, dělej se mnou, co chceš." Také jsem vzýva
la s v. Františka.
Zážitky sestry
Cítila jsem se úplně osamělá, neboť^jen první noc
Marleny
jsem slyšela v blízkosti sténání lidí. Druhý den
"13.září 1985 jsme šly v 17,30 na mši sv.
do farního kostela. Když jsme se vracely, už nebylo nic slyšet. Asi se udusili nebo je už
vysvobodili. Tu jsem zaslechla blízko bučet krávu
zdálo se, že prší - ale byl to popel. Po
Neviděla jsem ji, ale bála jsem se, že se dostane
večeři jsme si poslechly správy, pomod
lily se a šly do svých pokojů,abychom se ke mně a strhne mě do bláta. V noci bylo mrazi
připravily na vyučování. Brzo po desáté vo. Abych se zahřála, snažila jsem se ponořit do
klepal hlídač a vyprávěl, že se rozvodni teplé lávy.
la Lagunila a strhla s sebou mnoho kame Třetí den začal nadějně, zase jsem slyšela vrtulní. Všimly jsme si, že školní dvůr je plný ník-ale neobjevil mě. Nahmatala jsem blízko prkno.
kamení. Slyšely jsme silný hluk, jako když Levou rukou - pravá byla zlomená - jsem se sna
padají kroupy. Nebály jsme se, neboť náš žila přisunout se k místu, kde hučel vrtulník.
Připlazila jsem se k prknu a posadila se na ně.
dům byl vystavěn velmi solidně. Náhle
jsme spatřily, jak k nám utíká spousta
Konečně mě vrtulník spatřil. Podařilo se mi od
lidí; otevřely jsme dveře a zavedly je do stranit z jednoho oka ztuhlé bláto a vylezla jsem
na blízký kmen stromu. Chtěli mě odtud vytá
I.poschodí, kde máme knihovnu a třídy.
Lidé nám vyprávěli o strašlivém výbuchu hnout po provaze, ale bláto mě strhovalo zpět.
sopky. A už jsme slyšely burácení a hřmo' Zachránce mě vzal za zlomenou ruku, vykřikla
lávového proudu. Představená nám rozdělí jsem bolestí, a prosila jsem, aby mě vzal za dru
la sv.přijímání a sama přijala velkou hostii hou. Menší vrtulník mě konečně vytáhnul na stuz monstrance. Ke škole se nezadržitelně
pátkách a převezl mě tak k většímu vrtulníku. Od
valil obrovský proud lávy. Už nebylo mož tud - po nutné první pomoci -mě dopravili do
no utéci. Doufaly jsme, že dům odolá. Ná nejbližší nemocnice v Mariquita.
hle se vzdula podlaha knihovny a v několi Marně hledám slova, abych poděkovala za velkou
ka vteřinách nás strhlo bahno do hlubin. péči, s kterou mě tu ošetřovali. Pak mě odvezli
Zahlédla jsem ještě představenou s mondo našeho domu do Bogotá. Sotva dovedu ocenit
strancí-pak všechno zmizelo. Budova i s
lásku a soucitnou účast sester a představených.
námi se propadla do díry vřelé lávy, kame Zde člověk cítí nesmírnou cenu našeho klášterního
ní, cihel, prken, střepů aj. Vlna se zved společenství a závazek, věrněji plnit své vznešené
la a opět klesla - a my s ní.
poslání...
RUNDBRIEF PROVINZ St.Josef

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

7.června 1923.
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Otmar mě dnes nechal dona samotnou. Je debatní večer ve filosofické společnosti a nemohu
tam jít, protože musím dávat pozor na dítě; není docela v pořádku a nechci ho svěřit jiným.
Maličký ted spí a měla bych se starat o své domácí povinnosti; bylo by toho tolik, co mám
připravit na zítřek. Me nemohu se rozhodnout, protože se nedokáži odtrhnout od otevřeného
okna, nemohu se rozloučit se svou milou, důvěrnou přítelkyní, s teplou letní nocí. Měsíční
světlo pokrývá řeku a lehce ozařuje její širokou plochu. Vznáší se na břehu a na horách v
dálce, dosti světlé, aby tam člověk všechno tušil, ale také tak slabé, že všechno zůstává
na prahu skutečnosti...
Nenápadně se posunuje po proudu osamělé světlo. Asi parník... Někde štěká pes, tupě, hně
vivě, zarputile, nekonečně, jak štěkávají naši ruští venkovští psi...
Na řece se probouzí život duchů. Vynořuje se houf světélek, nesčetných, malých, zářivých bo
dů, které pomalu odplouvají. A sotva zmizí světla parníku, ozve se od řeky protáhlá, melan
cholická píseň. Přichází od dlouhých vorů, které táhnou po řece v nekonečné řadě ruskou
zemí bez hranic.
Hasiči pod námi měli k večeři pečenou rybu, usmaženou na žluklém, páchnoucím oleji. Čas od
času vniká otevřenými okny do pokoje ostrý zápach a mísí se ve zvláštním, dojemném kontrastu
s čistým vzduchem letní noci. Ale zdá se, že už dojedli; slyším, jak zavírají okno...
Přede mnou se znovu rozvíjí dnešní den. Otmar a já jsme pracovali na naší knize. Jaké štěstí,
že spolu můžeme nejen žít, ale i pracovat! A zdá se mi, jako kdybych síly k této práci se
svým mužem čerpala z tebe, hluboká, temná noci, jako kdybys to byla ty, která vysíláš ze
svého nitra maličký paprsek věčné moudrosti...
Pes stále ještě štěká; jeho ztmulé, nekonečné hafání ke mně doléhá jako volání nekonečné
ruské stepi...
Tu slyším kroky. Pevné, rozhodné kroky. Je to už Otmar? Ne, to nemůže být ještě on, neboť
tyto schůzky končívají nejdříve ve dvě hodiny v noci. Ale tyto kroky znějí dál, jakoby měly
nějaký význam; skrývá se v nich něco mystického, něco slibného, mluví mi o štěstí, které se
blíží. Které se blíží? Ne pro mne, neboť ke mně už přišlo. Ale modlím se z celého srdce, aby
štěstí, které tyto kroky zvěstují a noc nese ve svém klíně, dostihly nějakého člověka a daly
mu tolik,' kolik daly
_ července
- „_ 1923.
J mně__
3.
Dostali jsme pokoj v universitním domě na venkově. Všechny "dači" jsou tečí přiděleny různým
úřadům a universitní-jak se tvrdí-má nejkrásnější polohu. Náš pokoj má velký balkón a benát
ská okna; místo postelí jsou však jen dřevěné pryčny. Řekli mi, že nádobí se používat nedá,
protože v nejmenší pánvi se musí vařit nejméně pro dvacet lidí. Musíme si tedy přivést nejen
vlastní matrace, ale i ložní prádlo a nádobí. Kupujeme u sedláků; přivážejí denně zeleninu,
mléko, máslo, různé plody a sýr. Je to levnější než ve městě. Uprostřed přírody je nám dobře
V lese je plno malin a borůvek a také hub. Otmar šel s maminkou do lesa a za pár hodin při
nesli plný košík křemenáčů. Usušíme si je na zimu. Také je tu spousta ovoce. Nepříjemné je,
že nemáme osvětlení, vypomáháme si svíčkami.
Miluji slunce! Ano, miluji je, jako kdybych je viděla poprvé v životě, jako kdyby se objevi
lo na obloze jen pro mne. V posledních letech tělesné i duševní bídy, ve stálém strachu a
bázni, pro ime neexistovalo, neviděla jsem ho. Téci teprve jsem objevila, že stojí na obloze,
třpytící se, hřejivé, nádherné slunce!
FANTAZIE JE VLASTNĚ: V ČLOVĚKU TVŮRČÍ CTE TO EEEKYEOVÁNÍ r KTERÉ MĚNÍ
ŽIVOT
V KRÁSUWalters
Mus chag

NAUČ SE VÍTĚZIT!

bychom ho za hlupáka. Proč by zpověď nfél a být ta
kovým zázračným lékem, který vyléčí hned všechny
naše sklony ke hříchu? Směšný je zahradník,který
ULEHČUJE ZPOVĚĎ HŘÍCH ?
si řekne:"Vytrhal jsem plevel a přece stále ros
Kdo se domnívá, že stačí odříkat několik
te dál. Už se s tím zlobit nebudu!"
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formulek a "zpověď1 je hotová, ten se pořád
NAŠE
ZPOVĚDI
NEJSOU
NIKDY
ZBYTEČNÉ
ně rnýl í. Církev stále připomíná; Že zpověd

je platná jen tehdy, když svých hříchu litu Možná, že bez nich bychom byli horší. A je tu
jeme.
vždycky nějaké zlepšení, i když snad pomalé.
CO KDYŽ NĚKDO ZPOVĚDNÍKOVI PŘEDSTÍRÁ, Ale ti, kdo nás dlouho neviděli a pak je opět
potkáme, si toho často všimnou. Musíme mít i se
Ze hříchů lituje? A kněz jeho přetvářku ne
sebou trpělivost. Písmo sv.nás povzbuzuje:"Trpě
prohlédne? Pak je zpověd'neplatná, ba svato livostí získáte své duše."(Lk 21,19)
krádežná - ke svým hříchům přidává farisej
ještě další. Zpovědvnení automatická pračka, VÍC SÍLY PRO NOVÝ ZAČÁTEK!
do které se hodí špína našich hříchu. Lítost Zpověď a rozhřešení od hříchů nesmíme považovat
je pro zpovědvpodstatná-bez ní neexistuje
za ukl idnující tabletku. Spíš nám má dát rozhře
odpuštění.
šení víc síly dg nového zaČa'tku. Vždyť kolik je
takových začátku v našem životě! Začátek školy,
DOBRÉ PŘEDSEVZETÍ, HŘÍCHU SE VAROVAT
začátek učení nebo studia, začátek zaměstnání,
patří také k platne' sv.zpovědi. Víme, že jsme začátek lásky, začátek manželství, začátek ro
slabí lidé, že nebudeme hned po zpovědi doko dičovství atd.
nalí a zase upadneme. Ale při nejmenším začí
náme po zpovědi znovu a ze všech sil se sna SMÍŘENÍ S BOHEM - VÝSLEDKY ZPOVĚDI
žíme být lepši.
musíme uskutečňovat ve všedním životě. Každý
MŮŽEME
OKLAMAT
KNĚZE den ponese další a další plody. Kdo považuje
svátost smíření jen na "slavnostní obřad", ať
ne však Boha. ZPOVĚĎ DĚLÁ HŘÍCH OBTÍŽNĚJŠÍ.
se nediví, že nemá úspěch. Je to jako se spor
PROČ? Kdo si myslí, Že si všechno vyřídí s
tem, s uměním. Sportovec a umělec se musejí ne
Pánem Bohem"soukromě", je v mnohem větším ne ustále cvičit - někdy je to tvrdé a vyžaduje to
bezpečí než ten, kdo zpytuje svědomí a svěří oběti celého člověka - ale dobrý charakter je
své hříchy ve zpovědi knězi. Nebude brát své také umělecké dílo.
hříchy vážně. K vyznání viny je třeba značné Stojí-li svata zpověď- svátost smíření, ve
dávky statečnosti, námahy, sebezáporu. Logic středu našeho života, pomalu budeme pozorovat
ky zpověd^od hříchů odstrašuje.
účinky, jak se náš charakter zoceluje, jak se
KDO ZNEUŽÍVÁ ZPOVĚDI, BERE ŠPATNÝ LÉK blížíme Bohu a jsme příjemní lidem.

Ten pak ovšem neúčinkuje - ba škodí.
Protestantský filosof Leitniz - zdá se - po
znal jasně tyto souvislosti, když napsal:
"Jestliže si něco v křesťanském světě zaslou
ží chvály, pak je to skvělé zařízení
zpovědi. Neboť fakt, Že je nutné,
hříchy vyznat, člověka od hříchu
odrazuje."

OVŠEM NESMÍME SLOŽIT RUCE DO KLÍNA

A říci si po zpovědi, která nás stála snad mno
ho přemáhání: "Tak, ted"jsem u cíle, teď jsem
dosáhl všeho!"
Dovolme s v. Augusti novi, velkému hříšníkovi,
velkému kajícníkovi a velkému Učiteli
Církve, aby nás povzbudil slovy zku
šeného člověka:

ZPOVĚĎ MI NEPOMÁHÁ. Zpovídám

se stále ze stejných hříchů.
Tak proč bych se měl dál mucit?Ď - člověk lne ke svým
zvykům, proto klopýtá stá
le o své chyby. Některé
vášně a sklony jsou tak hlu
boké, Že se nedají přes noc
vykořenit. Kdo ma' chronic
kou nemoc, také se po jed
né návštěvě u lékaře nevyléčí.
Kdyby nemocný odmítnul
lék, protože mu hned ne
pomohl, považovali

"KDYŽ NEBUDEŠ V POSLEDNÍ
DEN VÍTĚZEM, SNAŽ SE BÝT
ASPOŇ BOJOVNÍKEM, ALE
ne Člověkem, který se dá
LEHCE PORAZIT! "

K O M M M I T !
Kapesní kalendář katolické
mládeže. Váz.Ilustr. 420 str.
Cca 6 frs.
Objednávky: KOMM MIT-Verlag
44 MUNSTER - Postfach 7680
Hry pro mládež, vtipy, hádan
ky a j.

JAK SE HLEDAL DALAI LAMA

Vyslanci se znovu sešli a prováděli další14
zkoušky. Pozorovali dítě, jak vybralo mezi
růženci ten, který patřil starému Dálai-lamovi a ukázal správně na jeho bubínek a hůlku.
Po dlouhém uvazováni došli konečně k přesvěd
čení, že našli čtrnáctého Dalai-lamu. Tak šel
chlapec konečně v roce 1939 v průvodu karava
ny padesáti lidí a třis tap ade sáti koní a mul
do Lhasy.
Shromáždění kněži uznali, že namáhavé
hledání Dalai-lamy "v souhlase s radou nej vyš
šího orakula a lamy "šťastně skončilo a souhla
sí s náznakem 13. Dalai-lamy s místem, kde si
přál znovu se narodit.
14.dne 1.měsíce v roce železného draka - 1940
se dítě jako další lama posadilo na trůn. Že
rně neměla nového Dalai-lamu dlouho.
V r.1950 musel prchnout poprvé před Čínany z
vlasti a v r.1959 opustil natrvalo Potalu,
své sídlo v lhase. šel do exilu v Indii.

V roce vodních ptáků zemřel po dlouhém, hroz
ném panování duchovní i světský pán Tibetu,
Thub-Idan rgya-mtsho-třináctý Dalai-lama ve
svém letním paláci v Lhase, hlavním městě Ti
betu. Jinak byl rok 1933. Jeho smrtí začalo
dlouhé, posvátné hledání dítěte, o něně Tibe
ťané věří, že se narodí brzo po smrti starého
Dalai-lamy, posledního z dlouhé řady vládců,
kteří nastoupili na trůn v r.1319. Než se no
vý Dalai-lama najde, vládne zemi regent.
Hlavní lama, který má najít dítě, se zeptal
orakula a podle jeho pokynů jednal. První
pokyn: zesnulý Dalai-lama na trůně v po
svátném pavilonu zíral na jih. Za pár dní
se jeho tvář obrátila na východ a na dřevě
ném kůlu v severovýchodním koutě sva
tyně vy rostla kamenu podobná houba.
Další Dalai-lana vypráví později ve
svém životopise: Tato znamení ukazova
la, že chlapec je na severovýchodu od
Lhasy. V r.1935 cestoval regent k po
svátnému jezeru Lhamoi Latso, pozoroval
vodní plochu a očekával od ní další po
kyny. Napřed se dlouho modlil a medi to- i
val, pak měl vidění: klášter se zelený
mi a zlatými střechami a dům s tyrkysovými
cihlami.
Regentovo videní pomohlo, hlavnímu lámovi a
jiným hodnostářům na cestách Tibetem v na
lezení kláštera i domu. Tři roky po smrti
starého Dalai-lamy našla jejich skupina
Tibeťané věří v převtělování duší. Ale proč
na severovýchodě klášter Kumburn se zlatými minulí Dalai-lámové nepomohli tomuto, aby
a zelenými střechami a tyrkisový dům ve
svou zemi před krutou čínskou okupací zachrá
vsi Takser. V domě žili manželé s jediným
nil?
synkem, kterému byly asi dva roky.Moudří mužové navštívili rodinu, ale neřekli, NOVINKY ZE SVĚTA
oč jde. Nejmladší ze skupiny se vydával za
regenta a skutečný vůdce, hlavní lama, se pře 31.března byl v Lurdech zahájen 18. festival
posvátné hudby.
strojil za sluhu a držel se v pozadí.
V březnu zemřela ve Francii ve věku 77 let
Nynější Dalai-lama popsal jejich návštěvu:
"Rodiče přijali cizince u brány a prosili Lo- Elisabeth Schmidt, první francouzská pastorka.
sanga, kterého považovali za pána, aby vstou V r.1949 dostala od národní synody francouzské
pil do domu. Přestrojený lana i ostatní vešli reformované církve souhlas k vykonávání tohoto
úřadu, výjimečně a pod podmínkou, že zůstane
do pokoje pro posly. Tam našli dítě. Sotva
chlapec lamu spatřil, běžel k němu a chtěl si svobodná.
V březnu tr. uplynulo 40 let od doby, kdy SSSR
mu sednout na klín. Lama byl přestrojen do
pláště podšitého ovčími kožešinami. Na krku násilím spojil ukrajinskou katolickou Církev
měl růženec, který patřil třináctému lámovi. s pravoslavnými. Při té příležitosti vydal
Chlapec-jak se zdálo-růženec poznal a chtěl Keston College knihu o 48 str. anglicky, s fo
se ho za každou cenu zmocnit. Lama slíbil, že tografiemi, pohledy a kresbami. Obsahuje spisy
mu ho dá, když uhádne, kdo je. Chlapec odpově Josipa Terelija, katolického laika, který je
děl, že je Sera aga, což je v dialektu vesnic pro věrnost obecné Církvi v pracovním táboře v
"lama ze Séry'.' Lama strávil s chlapcem celý Permu. Kniha popisuje jeho život a rozhovory s
KGB. Obj.Keston College, Beathfield Road, Kes
den a pozoroval ho se vzrůstajícím zájmem.
Pak byl čas, aby šlo dítě spát. Muži zůstali ton, Kent, Great Britain.
v domě celou noc. Brzo ráno, když se chystal i 18.března zemřel v Bolzanu český spisovatel
i odchodu, vylezl chlapec z postele a řekl,ať. Aškenázy.
počkají, že půjde s nimi.

cílem- před založením rodiny. Nenajde-li mlady15
člověk porozumení kolem sebe a účinnou pomoc, mů
DĚTI A ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ že se tento stav stát samoúčelný - rozkoš pro roz
Dětem se podrobně šesté přikázání vyložit koš, sobectví místo nesobecké lásky. Přirozená
nedá. Myslí si, že je zakázáno všecko. Je úloha smyslů a pohlavnosti se tím nesplní.
jich pojetí mravní čistoty je nutně jedno POKYN DESATERA
stranné a proto nesprávné. Snad vědí, že děVšechna přikázání mají chránit život.
ti nenosí čáp, ale snysl pohlavnosti pocho 4 .přikázání - život rodiny, společenství, krátce
pit nemohou. Proto je jednání starších a
spolužití lidí.
dospělých mate: jednou mluví dospělí "o tom", 5 .přikázání chrání život jednotlivce. Nezabiješ,
jako kdyby to bylo něco posvátného. Jindy nezraníš, ani tělesně, ani duševně. Chrání i za
zase, jako kdyby to bylo něco neslušného. čínající život v matčině lůně.
Pak se tomu zase chichotají, považují to za 6 .přikázání - chrání možný život, životní sílu,
žert. U dětí nůže zájem o vlastní-i cizí-tě sílu pohlavnosti před zneužíváním.
lo se probouzet a vést k zvědavým pokusům, Dítěti ovsem nemůžeme vysvětlit ani sílu pohlav
které před dospělými pečlivě skrývají,
nosti, ani její zneužití. U 6.přikázání jde tedy
zvlášť jestli se nad tím dospělí už jednou o život. A život není maličkost. Bůh nám svěřil
pohoršili.
něco ze své stvořitelské síly - talent - který
DÍTĚ M0ŽE POZNAT POHLAVNÍ PUD PŘED DOSPĚ1O&nesmíme ani promarnit, ani zahrabat. Síla pohlaví
Ťľ - a zvláště u chlapců hraje velkou roli pení soukromá věc - jak se často veřejnosti na
Tak velkou, jako nikdy v pozdějším životě. mlouvá - ale dar, který nám Bůh svěřil, abychom
Nezkušeného mladíka přepadne pokušení-bez ho dobře opatrovali.
ohledu na jeho jiné zájny, a vzbuzuje vněm ZNÁME DOBŘE POCIT LÁSKY, známe i sílu pohlavnosti
protikladné city. Na jedné straně příjemný Dnes si jí zvlášť dobře všímají ve školách, ba i
a vzrušující požitek, ale na druhé často
při vyučování náboženství. Ale přitom se často
rozpaky, nejistota, strach, odpor,pocit vi učitelé neohlížejí na to podstatné - totiž pocit
ny.
o
odpovědnosti za život. Tato odpovědnost je stej
DLOĽHO MUŽE CHRÁNIT DĚTSTVÍ - zvláště při ná v rodině - to je nejmenší společenství - i ve
rozená ochrana je to pro dívky. V dospívání společenství národním, ve státě. Stát se musí
tato ochrana přestává. Dříve nebo později sesvými zákony o rodinu starat, chránit ji. Má na
jich zmocní pokušení a nebezpečí okolíto nejen právo, ale je to jeho povinnost.
zvláště dnes, kdy sex volá ze všech stran. Uzavírání civilních sňatků je sice soukromá věc,
Chlapci mluví o sexu stále častěji, chlubí ale ne pouze soukromá věc; mění totiž práva a po
se svými "zkušenostmi" - neboť svody jsou vinnosti vůči partnerovi. V civilním sňatku se
někdy surové a bezohledné. Dříve se bránili nezavazují lidé "dokud nás smrt nerozloučí". A
jen tomu, aby nepodlehli pudům. Dnes se vy neslibují si to před Bohem.
konává leckde na mladé nesmírný společenský
MANŽELSTVÍ SE NETÝKÁ JEN DVJU PARTNEfS
nátlak, hlavně v podobě výsměchu.
Týká se i rodiny, např.dědické právo,-a u vládnou
ČÍM DŘÍVE ZAČNE TĚTESNÁ ZRALOST a to jsou cích rodin dokonce celého národa. Státní zákony
dnes časté případy, tím méně je dospívající udávají různé manželské překážky, stejně i zákony
připraven na duševní obranu. Jakmile je
církevní. Důležitou roli hraje plnoletost, dospě
hráz prolomená, už není možné záplavu udr lost, která se žádá k uzavření manželství. Cír
žet. Proto ti, kdo chtějí mládež zničit,
kevní právo udává 16 let pro muže a 14 let pro
bud z politických důvodů nebo v honbě za
ženu, u jižních národů však lidé dospívají dříve.
majetkem, se o ni pokoušejí, dokud je ještě
Pohlavní nemoc je překážka manželství,
mladá, nezkušená. Nemá-li člověka, kteprotože se týká dědičnosti a zdraví
rý by ji vedl a kterému dů
národa - není to tedy soukromá
věřují, je zle. Ale pod
věc.
dobrým vedením-i když
V minulých dobách se víc zdů
boj trvá léta-roste je
razňovalo a pěstovalo vědomí
jich charakter.
pospolitosti. Dnes se spíš
V těchto bouřích má
zdůrazňuje jednotlivec a je
mladý člověk pocit,
ho práva. Obojí pojetí musí
že je bezmocně vy
být vyrovnané, nemůže se zdů
dán na pospas svým
razňovat jedno na úkor druhé
vášním. Tělesné po
ho. Člověk zůstane jednotli
city a fantasie se
vou osobou, ale i tvorem sporozvíří ještě před
' lečenským. BERNHARD GUTH,SJ

JAK ROSTE LÁSKA?

šel jsem hlas, který mi říkal: "šavle,
šavle, proč mne pronásleduješ?"
"Přicházeli
/Sk 22, 6-7/.
aby ho slyšeli." /Lk 5,1/
Kolikrát už prokázal Bůh takovou mi
lost nám! Kolikrát už, když jsme zhře
Po celou dobu jeho pozemského života nám Ježíšovo cho šili nebo chtěli zhřešit, slyšeli
vání ukazuje, jak veliké bylo jeho milosrdenství k hříšjsme vnitřní hlas, který naléhavě
níkům. Víme, že k němu přicházeli, toužili po jeho spo volal:"DÍTĚ, PROČ MI CHCEŠ PŮSOBIT
lečnosti, poslouchali jeho slova. Nikdy je neodbyl,
TAKOVOU BOLEST, ŽE ZATRATÍŠ SO DU
nikdy se nevyhýbal jejich společnosti-ba naopak-využí- ŠI?"
val každé příležitosti a všech prostředků, aby je při Kázání sv.Jana Křtitele VIANNEYE,
blížil k nebeskému Otci. Hledal je výčitkami svědomí, faráře v Arsu, na třetí neděli po
ale také svou vlídností, vábil je kouzlem své osobnosti •Duchu svatem.
Jednal s nimi vždy laskavě, bránil je proti farizeům a
zákoníkům, když je veřejně zahanbovali a považovali za NOVINKY ZE SVĚTA
nevhodné strpět je v blízkosti Kristově. Jde ještě dál
své chování k hříšníkům chce obhájit a vypravuje toto Přes 2000 čínských katolíků se zúčast
podobenství: "Jeden dobrý pastýř měl sto oveček. Když se nilo v neděli 9.března mše sv.za mír,
jedna z nich zatoulala, nechal ostatní a šel hledat tu zřejmě ji sloužil Msgre Fu Tienshe;
ztracenou. Když ji našel, přinesl ji do ovčince, svolal byla to za 30 let první mše svého dru
přátele a známé, aby se s nim radovali. " Nebo podoben hu. Jde ovšem o odloučenou tzv.vlaste
ství o ženě, které se ztratil stříbrný peníz. Vymetla neckou církev.
kde jaký koutek v domě a když peníz našla, swlala sou Gener, tajemník UNESCA Amadou Mahtar
sedky a známé:"Radujte se se mnou, nalezla jsem ztrace m'Bouw se v březnu ve Španělsku
ný peníz." Tak se bude celé nebe radovat nad hříšníkem, zúčastnil obřadu, při němž se zařadi
lo známé poutní místo St.Jaoobo de
který se obrátí a bude konat pokání. "Nepřišel jsem
kvůli spravedlivým, nýbrž kvůli hříšníkům. Zdraví ne Oompostella do seznamu světového kul
turního a přírodního vlastnictví lid
potřebují lékaře, nýbrž nemocní. "
Vidíme, jak krásná přirovnáni uplatňuje Ježíš v podo stva. Po ceremonii dostal zlaté klíče
benstvích, jeho milosrdenství k hříšiíkům je nekonečné. města.
Jak by v nás nevznikla horoucí touha vrhnout se k nohám Při konsistoři 24.února se také jed- ■
nalo o jmenování Msgra Donalda Pelotnašeho Pána, který nás přijímá s takovou radostí!
teho/40 let/světícím biskupem diecéze
Ne - nebudeme mít žádnou omluvu, zatratíme-li se. Až
nám v soudný den sám Ježíš Kristus ukáže, že jeho mi Gallup/sufragán Santa Fé, USA, stát
losrdenství bylo vždycky dost velké, aby nám odpustil, Nové Mexiko. /Msgre Pelott je členem
kongregace knězi Nej světěj ší Svátosti
čímkoliv jsne se provinili. Ne, není to velikost a
množství našich hříchů, co by nás melo děsit. Strach /je či byl jejím provinciálem/a pochá
zí z indiánského kmene Abnati. - F.A.
musíme mít jen z toho, jak se k Božímu milosrdenství
Fasani
má být 13. 4. blahořečen, datum
stavíme. Vždyť čím jsou naše hříchy ve srovnání s Bo
svatořečení bude teprve určeno. Sv.
žím milosrdenstvím? Řepkové semínko a vysoká hora!
Bože můj, jak jen můžene souhlasit se svým zavržením, Otec schválil jmenování kard.Paupinikdyž to stojí tak málo dosáhnout záchrany, být spasen, ho komořím kard.sboru místo kardinála
Oddiho.
když Ježíš Kristus po tom tak touží!
Ale je-li Bůh dobrý a čeká na nás, neunavujme jeho
Opravujeme adresu sestry Verschoore,
trpělivost. Zve-li nás, abychom k němu přišli, vykroč- které můžeme posílat známky, poškoze
rre mu naproti! Přijímá-li nás, zůstaňme mu věrni. Je né devocionálie, pohlednice a p.:
to možná už šest či ještě více let, co tě volá. Proč 25. TERMAAR, NL 6343-CL KLIMMEN. Ale
zůstáváš ve svých hříších? Je neustále ochoten dát ti i na neúplnou adresu náš balíček došel
svou milost-proč se pořád držíš svého hříchu?
Sv.Ambrož říká: "Jakkoliv je Bůh dobrý a milosrdný, ne V Cáchách vyšel ilustr.program 89.kon
odpustí nám, pokud o to nepožádáme a nesjednotíme se s gresu německých katolíků 10-15.9.
Má 99 stran, je ilustrovaný, vyšlo
vůlí Ježíše Krista. "
Jakou vůli po nás Bůh žádá? Je to vůle, která odpoví na 360.000 výtisků a redaktoři ho označu
jí za nejkompetentnější ze všech, kte
jeho milosrdenství. Oo o tom říká sv.Pavel: "Slyšeli
jste přece, jak jsem se choval, když jsem byl ještě žid ré vyšly po II. světové válce.
US dirigent Lorin Maazel byl 11.3. v
Pronásledoval jsem Boží Církev, že to přesahovalo
všechny meze a snažil jsem se ji zničit...Bůh však už New Yorku jmenován čestným vyslancem
vřed narozením si mě vybral a svou milostí povolal. " vysokého komisariátu OSN pro uprchlí
/ Gal 1,13-15/. "Když jsem byl na cestě a už se blížil ky. Diriguje symfonické orchestry v
Damašku.. .náhle mě oblilo oslnivé světlo z nebe. Ušly- Cleverlandu a Monte Carlu, dříve i ve
Vídni. Výtěžek zářijového koncertu
v Ženevě věnuje uprchlíkům.

TICHÁ CHVILKA
k nemu všichni možní celníci a hříšníci,

se bílí zbavili několika milionů černých občanů.
V každém ze 4 států bylo lidové hlasování, které
Černé oblasti, Botswana, Lesotho a Swasi- rozhodlo těsné ve prospěch samostatnosti. Franc,
land, dostaly už r.1961 od Anglie nezávis vyslanec Lacoste pozoroval referendum a sdělil 9.
lost. Dnes jsou to samostatné země, souse 12.1980:"Průběh voleb se odehrával podobně jako v
dící s Již.Afrikou, a jsou uznány jako sa evropských státech. Byl jsem s výsledky spokojen!"
mostatné státy. Jinak je to s deseti Home
OBTÍŽE DOMOVIN
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lands čili domovinami, které vytvořila
Vzdor
tomu
politika
bílé
vlády
s
domovinami
ztros
jihoafrická vláda v r. 1976. Ty OSN za sa
mostatné neuznala. Snad proto, že jsou do kotala. Základní myšlenka oddělení ras by byla
sud hodpodářsky silně závislé na Již.Afri- přijatelná, kdyby všechny skupiny irěly stejnou
něžnost rozvoje. Strategie domovin lidem lidsky i
Čemí jsou rozděleni na 10 kmenů. Vláda hospodářsky uškodila. Proč?
zřídila 10 domovin, z nichž každá je asi 1. DOMOVINY MAJÍ MÁLO PRŮMYSLU. V dobře fungují
tak velká, jako sídliště původních kmenů. cím zemědělství pracuje asi 15% rodin .Několik pod.
Např.Transkei je sídlem kmene Xhosas.
niků a dolů zdaleka nestačí. Problémy domovin jsoj
Domoviny mají černou vládu, volenou domo v podstatě finanční. Již .Afrika jim sice dává 10%
rodci. Mají i městské a obecní úřady.
ze svého rozpočtu, tím se však moc nespraví .A^tší
Bílá vláda nabídla domovinám politickou podporu by bílí voliči odmítli. Kromě toho jsou i
nezávislost. Přijaly ji 4 zerrě:Transkei, přírodní překážky. Doly se nedají např.přenášet..
Ciskei, Wndaland a Bophutatswana. Ostatní
2. JE-LI PROGRAM DOMOVIN NEPROVEDITELNÝ, proč se
patří sice k Již.Africe, ale černí si
vládnou sani. V autonomiích státech žije vůbec zakládaly? Kdo zapne špatný knoflík do ne
4,7 mil.černých, v domovinách asi 5,3 mil. pravé dírky, nemůže se divit, že mu kabát nesedí.
Patří tedy skoro polovina z 22 mil.černých Koncept odděleného vývoje byl od začátku odsouzen
k těmto ohraničeným oblastem uvnitř nebo k ztroskotání. &má území se sama neuživí.
"zevně "Již. Afriky. I autonomií státy leží 3. MILIONY MUŽŮ PROUDÍ DO PrůmYSloVÝCH OBLASTÍ za
uprostřed Již.Afriky, nají však status ne prácí. Oo je jim platná domovina, když se v ní ne
závislosti a nemají jihoafrické občanství. uživí?
4. MĚSTSKÁ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JE PRD NĚ VYŠŠÍ. Proto
OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDI NA NÁMITKY
se každý snaží dostat z domoviny do města. Pak
1. Domoviny leží v neplodných, suchých
vzniká propast mezi černými zemědělci a lépe žijí
oblastech, do kterých byli černí zahnáni. cími městskými dělníky.
75 proč, samostatných států spadá do území
s velkými srážkami. Plochy podél východní 5. LIDSKÝ PROBLÉM. Dělníci dostanou povolení k po
ho pobřeží se hodí dobře pro zemědělství. bytu mimo domovinu jen pro sebe, doma zůstanou
jejich rodiny, staří a nemocní. Děti vidí otce
2. Ačkoliv černí tvoří 70% obyvatel, domoprakticky jen několik neděl o dovolené. Tak se
viny a autonomií státy míjí 13% afr.půdy. rozbíjejí nenželství a stoupá kriminalita, černí
Rozdělení ženě je skutečně nespravelivé, jsou vykořenění ze svého prostředí. Sociální péče
ne však docela tak, jak se tvrdí. Polovi o ně je velmi špatná, bydlí v barácích.
na černých žije na území bělochů. 70 proč,
ženě jsou polopouště a stepi. Ale v kaž Řekne-li vláda A, musí říci i B. Když zřídili do
moviny, nemohou je vylidňovat.
dém případě je to vůči
černým nespravedlivé.
6.ZBAVENÍ OBČANSTVÍ.-Protože
nemají jihoafrické občanství,
3. Černí vedoucí domovin
jsou černí cizinci ve vlastní
nezastupují zájny voličů,
zemi. To je psychologicky škod
nýbrž jsou loutkami bílé
livé, všichni mají mít vědomí vlád/. ~ Nejsou loutky,na
jsme jihoafričané.
opak, silně kritizují
V politice Domovin se dá pokra
rozdělení ras, ale odmíta
čovat jestliže: 1. Vláda bude
jí násilí. Pracují uvnitř
podporovat průmysl v domovinách,
systému, ale ne pro něj.
i když to přijde dráho. 2. Vsich
Pohlavár Buthelezi z Domo
ni-ň lidé v domovinách, mají
viny Kwazulu při vší kri
tice nechce užívat při
mít jihoafrické občanství. Mo
hou se sdružit ve federace jako
dobývání práv černým ná
silí.
u nás. A ministerský předseda
Botha chce skutečně reformy pro
4 .Autonomním státům tyla
sadit. 0 tom něco příště.
nezávislost vnucena, aby
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SV.STANISLAV

11.4.
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Jméno Stanislav - Stenzel - pochází ze staroslovanštiny a znamená "ten, kdo se proslavil
statečnosti "nebo "vytrvalostí". Církev zná dva významné polské světce tohoto jména: jednoho
slavíme 11.dubna, biskupa a mučedníka z 11.století, druhý je Stanislav Kostka, který žil
v 16.století a jeho svátek slavíme 13.listopadu.
Stanislav z Krakova se narodil kolem r.1030 v Sčepanově u Krakova. Jeho rodiče, vznešení
polští šlechtici, desítky let prosili Boha, aby jim daroval dítě. Když chlapec dorostl,
studoval v Paříži práva a teologii a po sedmi letech se vrátil do vlasti. Jeho životopisy,
silně prostoupené legendami, říkají, že rodiče už naživu nenašel a že hned rozdal celé
své dědictví chudým.
Stanislav napřed pracoval jako prostý duchovní. Na kněze ho vysvětil biskup Lambert z Kra
kova. Brzo se ukázalo, že je vynikajícím a nadaným kazatelem, dobrotivým knězem, pomocní
kem všech utiskovaných a navíc vzdělaným mužem Božím. Ale bránil se tomu, když mu nabízeli
kanovnický úřad, byl totiž velmi pokorný a nechtěl přijínat žádné pocty. Přesto ho biskup
brzo jmenoval svým generálním vikářem. Po smrti biskupa Lamberta byl vzdor svému mládí
zvolen Stanislav jeho nástupcem. I tento úřad přijal po dlouhém zdráhání. Konečně svolil
a byl vysvěcen na biskupa v roce 1072.
Svatý Stanislav vykonával svoje poslání velmi spravedlivě a zbožně. Brzo se daleko široko
rozšířila pověst o jeho laskavosti a mírnosti. Vždy byl ochoten mluvit s každým, i kdyby
to byl ten nejmenší v jeho diecézi. Vfelmi přísně však zasahoval do hádek a sporů mezi šlech
tici a duchovenstvem, bojoval proti pověře a nedbanosti ve vykonávání kněžských povinností.
Především se ale odvážný pastýř nezarazil před tím, aby káral nevázaný život krále Bole
slava II., který byl jak prchlivým, tak rozmařilým panovníkem. Stanislav veřejně káral
jeho život, oddaný jen rozkoším a nemravnostem. Jako Jan Křtitel vytýkal svátý biskup
králi jeho hanebný a rozkoším oddaný život. Král sice slíbil, že se polepší, ale svůj slib
nedodržel. Pak mu svátý biskup pohrozil církevní klatbou. Dokud totiž žil kníže sám v konkubinátě, bylo těžké žádat po poddaných, aby žili v řádném křesťanském manželství. Nebojácnost odvážného biskupa zřejmě na krále několikrát zapůsobila, ale králova povaha byla tak
zvyklá na rozmařilý život, že se k němu vracel znovu a znovu a od nemravnosti se ničím od
vrátit nedal. Tu vyhlásil biskup nad králem exkomunikaci - vyloučení z Církve - což bylo
v tehdejší době/v dnešní ostatně také/něčím neslýchaným.
I když varovali světce ze všech stran, aby se chránil před královou nenávistí, nechtěl Sta
nislav opustit své stádo a zůstal v Krakově. Stalo se to, co se stát muselo:"Když sloužil
sv.Stanislav mši svátou v kostele sv.Michala, který byl dost od města vzdálen, byl na krá
lův rozkaz 8.května 1079 před oltářem probodnut dýkou. Mnozí, kteří se dosud stavěli proti
biskupovi, v tom viděli svědectví křesťanské odvahy a změnili své smýšlení. Mučednická
smrt sv.Stanislava byla kamenem, který ještě chyběl k tomu, aby se celý polský národ obrá
til ke křesťanství.’1
Jeho ostatky jsou uloženy v domě v Krakově. V r.1253 byl prohlášen za svátého. V roce 1969
byl jeho svátek přeložen ze 7.května na 11.dubna. Zobrazují ho jako biskupa s mečem po bo
ku nebo jak křísí mrtvého. Jeden obraz v Ossiach v Korutanech ho ukazuje s králem Bolesla
vem ve zlatém brnění.
štýrském Hradci jsou v Johanneu dvě tabule od Michaela Pachera,
na nichž je vidět, jak stínají světci hlavu a na druhé jak ho uctívají, ležícího na márách.
Legenda: 0 mučednické smrti sv.Stanislava vypravuje legenda, že dvě tlupy najatých vrahů,
které vstoupily na králův rozkaz do kaple, kde sloužil světec mši svátou, při pohledu na
něho couvly. Žádný ze zločinců si netroufal na něho vložit ruku. Král, celý vzteklý, se
sám prodral s mečem k oltáři a vlastní rukou biskupa zavraždil. Vojáci pak rozsekali jeho
tělo na kusy a ty roztrousili po poli, aby je draví ptáci a divoká zvěř sežrali. Ale u re
likvií se usadili čtyři mocní orli a bránili je. V podvečer se k úžasu lidu objevila nad
nimi jasná záře, lidé si však netroufali relikvií se dotknout. Tu vyšli duchovní z hlavního
krakovského kostela, sebrali kousky těla svého svátého biskupa a nesli je do kostela, kde
je za nářku celého národa pohřbili se svátou úctou.
Bezbožného vraha brzo potom na lovu roztrhali jeho vlastní psi.

DĚTSKÉ

OBJEVY

DÍTĚ SE ZTOTOŽŇUJE S JINÝMI
ZNÁME SVOU VIRU ?
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Výzkuny "malého čaroděje" se nezastaví u to
ho, aby měnil skutečnost podle své fantazie.
Tato fantazie mu umožňuje změnit i sám sebe
v tu podobu, která se mu líbí, t.j. ztotož
nit se s ní. Každý z nás jistě viděl dítě,
které se vrátilo třebas z loutkového nebo
jiného divadla a toto představení ho zauja
lo natolik, že napodobuje hrdinu, jež se mu
zvláště líbí. Nebo jak dychtivě poslouchá
pohádky, povídky, které zvlášť ovlivňují
jeho fantazii. Úplně se dovede sjednotit s
věcí, osobou, která tak vnikla do jeho nyšlenek prostřednictvím obrazu, který mu do
dává jeho fantazie.
Mnoho dětských her spočívá na spontánním
ztotožňování se s lidmi, věcmi, zvířaty.
Výpravuje-li se příběh o malém ptáčku, hned
se s ním dítě ztotožní a snaží se létat,
choulí se do hnízdečka, zpívá jako pták.
Proto děti tak rády poslouchají pohádky.
Jindy chce být zajíčkem nebo
KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH
chytrým Honzou. V pralese bručí
medvěd, všechna zvířátka se před
Ježíšův "vzhled byl jako blesk a jeho oděv bílý
ním třesou. Snad je to obraz
jako sníh... " Zmrtvýchvstalý byl týž, který zem
přísného otce nebo učitele.
řel na kříži; jeho tělo bylo sice oslavené, ale
Ale medvěd zároveň repre
něl na něm známky svého umučení.
zentuje dětské přání, aby
První svědky u prázdného hrobu oslovil anděl:
se změnil - on i otec - v
"Nebojte se! Hledáte Ježíše ukřižovaného. Není
laskavého a milého příte
tu. Vstal z mrtvých, jak vám řekl. "/Ml 28,3.5.6/.
le.
Písmo sv.také říká: "Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých
Celý dětský život je
tj. lidskou přirozenost Ježíšovu vzkřísila jeho
prožíváním takového
božská přirozenost a síla. Často se pak celých
úspěšného ztotožňování
40 dní zjevoval Ježíš apoštolům, jednou dokonce
se se skutečnými nebo
500 vyvoleným učedníkům zároveň.
vymyšlenými lidmi a
věcmi kolem dítěte. Podvedeme se dítě zto PROČ MOHLI TAK JISTÍ DOSVĚTČIT APOŠTOLE ZMRTVÝCH
tožňuje s osobami a věcmi - otcem, matkou, VSTÁNÍ JEŽÍŠOVO?
Apoštolé viděli Zmrtvýchvstalého na vlastní oči,
starším sourozencem, učitelem, tramvají,
slyšeli ho, dotýkali se ho, jedli s ním a hovoři
letadlem atd. Při tomto ztotožňování se
li s ním.
obohacuje životem kolem sebe, pro
žívá svět a mění osobnost svou i ostatních; Očití svědkové se vzájeimě přezkoušeli/viz 1 Jan
především se však učí objevovat sám sebe a 1-2 a/.
snaží se budovat svou vlastní osobnost.
ČEMU NÁS UČÍ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNÍ?
Úloha představivosti v dětském životě je
imohotvámá a velmi význarmá. Slouží dítěti Zmrtvýchvstání Ježíšovo nás učí:
nejen k tvorbě pohádkového světa a k zalid 1. že Ježíš je opravdu Bůh,
nění jeho vnitřního vesmíru obrazy, které 2. že jeho učení je pravdivé
potřebuje, aby se rozvinulo, ale je to pro 3. že i my jednou Ježíšovým prostřednictvím vsta
neme z mrtvých.
něho opravdová činnost
A tu velice potřebuje. V oslavné velikonoční písni velebí Církev nesmír
Zvolna a postupně se ně Pána pro jeho oběť a pro vítězství božího Becvičí v poznávání svě ránka.
ta kolem sebe, dovede Slaví začátkem každého týdne v neděli "velikono
se prosadit a obhájit, ce" mší svátou, která je pramenem milosti pro
věřící na celý budoucí týden.
a sebe tím objevuje
víc a víc.

PODIVUHODNÝ SVĚTEC

se dopustil těžkého tělesného hříchu. "Myslíš,"
řekl Filip, "že to svým nosem nevycítím?"
20

Podle Marcela JOUHANDEAUA
O jedné ženě, která se u něho každý tý
den netečně zpovídala, že
se provinila ošklivými po
CO NOVÉHO ve světě
mluvami, se vypravuje,že
Dva italští levicoví poslanci, Radota a Bassinini,
jí jednou sv.Filip z Neri
intervenovali 25.2. u min.přesedy Craxiho a min.
řekl:"Má dcero, uložím
vnitra Seal fara proti Opus Dei, kte
vám nerobvyklé pokání:
ré obviňují, že je tajným sdruže
až zabijete kohouta, ve
ním. žádali o vyšetření a prozkou
změte ho za nohy a jděte
mání povahy a cílů Opus Dei. Prý
s ním přes celé město, až
má Opus Dei tajné stanovy či kódy,
k římské bráně. Při chů
kterými se má umožnit jejich čle
zi ho škubejte, až na něm
nům přístup k vedoucím místům a
nezůstane ani peříčko.
vyžaduji poslušnost vůči představe
Pak se vraťte domů."
Uplynul týden a žena zase
ným. - Opus Dei je sice částečně polopřišla ke zpovědi a obviňovala
tajné, ale jen proto, aby zamezilo
se z pomlouvačnosti. Sv.Filip se
zničení své práce nehodnými lidmi, kteří
zeptal'"Udělala jste, má dcero, co
dnes běžně vstupují do řádů a jiných ná
jsem vám uložil za pokání?"
boženských společenství, aby je zničili ze
"Jistě, Otče, přesné!"
vnitř - něco jako Trojský kůň v městě Božím.
"Nyní tedy půjdete stejnou ces
Základem všech řeholních společností jsou
tou, posbíráte peří, které jste
tři-dočasné nebo trvalé sliby-čistoty/po
roztrousila a přinesete mi je."
hlavní zdrženlivosti/, chudoby a poslušnosti.
"Ale Otče, to peří tám přece
31. 3.přijal sv.Otec státního sekretáře USA George
už dávno není, vítr ho rozvál po městě."
"Vidíte, má dcero, stejně je nemožné, vzít Shultze, který se zúčastnil i mše sv., sloužené
zpět zlá slova, která šíříte o jiných lidech, papežem na Hod Boží velikonoční.
Od 9.-16.3.se konala v Bangalore národní konferenTo jsem vám chtěl tím pokáním naznačit.
Bud přestanete tak ošklivě pomlouvat, nebojoe o indické kultuře, které se zúčastnil i kardi
ke mně už nechodte, protože Pán Bůh by nál Poupard. Sv.Otec poslal své poselství.
Příští - 44.mezinárodní eucharistický kongres vám už tento hřích neodpustil."
se bude konat v r.1989 v Seulu, hl.městě J.Koreje.
o
Jiná žena přijímala Nejsvětější svátost. Fi Biskup z Bridgeport/USA, Oonneticut/,Msgr Curtis
lip si všimnul, že sotva bylo po mši sv. ,
prohlásil, že při udělování svátosti biřmování se
bez modlitby díků spěchala okamžitě domů. bude biřmovanců také ptát, chtě jí-li se vzdát
Jednou zavolal čtyři ministranty, každému užívání omamných jedů a alkoholických nápojů, ne
dal dlouhou zapálenou svíci a nařídil jim,
boť to jsou vážné překážky, aby mladí mohli žít
že jakmile bude chtít ta paní hned po mši opravdu svobodně jako Boží děti.
opustit kostel, aby ji vzali do svého středu
7 Singapuru bylo od r.1970 provedeno 200 tisíc
a slavnostném způsobem ji doprovodili se
potratů.
svícemi domů. Filip si řekl: "Snad se mi po
Od 13.-15. či 16.března se sešla hierarchie z Bra
daří, aby pochopila, koho přijímá, totiž
samotného Krista-Boha a člověka, a jakou zílie na schůzce ad limina s papežem v Římě, příúctu mu máme po sv.přijímání a po mši sv. tonni byli také zástupci kurie. Vzhledem k tomu,
vzdávat." - Dnes by asi musel mít kněz k že rmozí biskupové pokračují v zakázané "teologii'
takovému činu k dispozici aspoň tisíc mini "osvobození"nebyla pro ně asi schůzka příjeimá.
Mnichovský arcibiskup kard.Wetter dostal světící
strantů.ho biskupa P.Engelberta Zieglera, nar.v Mnichově
o

29.5.1939. V letech 1975- 85 byl ředitelem malého

Filip měl od dětství dar, nacházet ztracené
diecézního semináře v Trauensteinu. Jeho titulár věci. Nemusí to být nic nadpřirozeného,tu
ní
diecézí je Tela/metropole:Kartágo/.
to schopnost má víc lidí,ba i zvířat.Filip
V NSR spobíhá už řadu let akoe"Kněží pomáhají kněbyl velmi citlivý, měl mimořádně jemný
instinkt a proto vytušil věci, o kterých je žím v misiích." Loni bylo vybráno 3,700.000 DM.
ho okolí nevědělo. Měl asi v sobě magnetic Akce se zúčastnilo z celkového počtu 17.000
kou sílu, která mu ukazovala směr a nutka kněží asi 6.136 kněží - víc než třetina.
la ho tím směrem jít, až věc našel. Tvrdil Ministr kultury a výchovy provincie Santa Cruz v
např.že smilstvo se prozrazuje zápachem.Ve Argentině doporučil dokument argentinské bisk.kon
ference "Výchova a životní plán. "Říká, že Církev
zpovědnici často řekl sám kajícníkovi, co
chtěl zamlčet.
v dnešní zmaterializované společnosti bdí nad du
Fabricio Aragona vypráví: "Jednou mi řekl chovními hodnotami.
Filipľ'Zamoŕuješ vzduch." Těsně předtím jsem

TY JSI SKÁLA!

SEVERINUS-28.5.640 2.8.640
Byl zvolen, když už
byl papežský stolec
uprázdněn rok a sedm
měsíců. Za jeho krát
ké vlády vtrhnul do
Říma exarcha z Ravenny a uloupil církevní
poklad.
JAN IV. - 24.11.640 12.10.642.
Byl to Dalmtinec. Za jeho vlády se roz
rostly hádky o sporné otázce, která vznikla
za Honoria, totiž o mcnotheletismu.
TEODOR I. 24.11.642-13.5.649.
Také tento papež - Řek z Jerusalema - se
musel zabývat spory o mcnotheletismu. Císař
Kcnstans II. mezitím tyto spory dekretem
Typos zakázal.
MARTIN I. - červenec 649 - 16.9.655.
Jako imozí jeho předchůdci byl nunciem v
Konstantinopoli. Dal se vysvětit a nečekal
jako všichni papežové fehořem Velikým počí
naje, na povolení z Byzance. To proti němu
popudilo císaře Kcnstansa II. Martin svolal
synodu do Late ranu, ta zavrhla jak monotheletismus, tak Ekthesis z dob Honoria I. a
Typos císaře Kcnstanse II. a to u^řejně, z
pozice učitelského úřadu Církve, ne polosoukromě jako papežové od dob Honoriových.
Tím se synoda postavila proti byzantskému
césaropapismu, tj .proti ternu, aby si císař
"východního Říma"-Byzanoe-přisvojoval teo
logickou pravomoc. Exarcha z Ravenny prý
dokonce plánoval, že dá proto papeže za
vraždit. Nový exarcha zatknul v r.653 u
oltáře nemocného Martina v Lateránské basi
lice pod záminkou, že Martin dosáhl papež
ské důstojnosti proti právu. Nejdřív ho
odvlekl na ostrov Naxos, pak za nesmírných
potup a mučení do kcnstantinopolského věze
ní, kam ho po hanebném procesu dali do ře
tězů. Avšak rozsudek smrti se nevykonal.
Smrtelně nemocného papeže dopravili do
Cherscnu, kde s ním nelidsky zacházeli a
trpěl tam hladem. Za rek zemřel. Později
dopravili jeho tělo do Říma. Byl svatořečen
jako mučedník a největší oběť oesaropapismu. Uctívá ho i řecká církev.
EVŽEN I.-16.9.655 - 2.5.657.
Nejdřív ho v r.654 donutil císař stát se
vzdoropapežem. Po smrti Martina I.se stal
řádným papežem. Ostře se postavil proti
Byzanci a zemřel dříve, než ho mohli od
stranit do vyhnanství.

POJMY21
SLOVO /termín/ - je také ANALOGICKÍ -OBDOB
NÍ. Vyjadruje pojem, privlastnite Iný více věcem,
ale ne týmž způsobem. Např.; zdravý člověk, .
zdravý vzduch, zdravá barva/úplné přivlastnění
člověku - vzduch je zdravý, nakolik na zdraví
člověka působí, barva pleti je zdravá, projevuje-li se jí zdraví člověka/. Zdravý člověk je
tu tzv. ANALOGÁT - prvotní: zdravá barva a
vzduch jsou analogáty druhotné. Vyjadruje-li
analogie vztah druhotného analogátu k prvotnímu,
jde o analogii přívlastkovou/a.atributionis/.
Zdravý vzduch je příčinou zdraví člověka - zdra
vá barva je účinkem zdraví. Vyjadruje-li analo
gie podobnost druhotného analogátu s prvotním,
jde o analogii úměmosti/a.proportionalitatis/
Např. :vidím okem i rozumem...
OBJASŇOVÁNÍ TERMÍNŮ
Kolik s] ihných děl zahynulo, kolik přátelství
se rozpadlo, kolik domovů zpustlo, kolik lidí
zemřelo ve válce a to jen proto, poněvadž se
lidé včas nepochopili a neshodli. Přitom se ne
dá říci, že by vždy byla vina na jejich zlé vů
li. Mhoho zapříčinila neshoda v názorech, poj
mová neujasněnost... Jak často se po období ne
pochopení vše mění známou větou:"škoda, že jsi
mě tehdy nepochopil..." Nebo:"Nevěděl jsem, že
jsi to takhle myslela...! "
o
Generál Gotzebus řekl, že správnou řečí lze
umlčet děla světa. Ano. Kdyby měli lidé jasněj
ší pojmy, měli by i jasnější rozum. Z vlastní
zkušenosti víme, jak důležité je objasnit si
termíny.
o
JAK 0 BJASŇOVA T__ TERMÍNY?
DEFINICÍ čili výměrem. Objasňuje termín pomocí
jeho obsahu tím, že vypočítává jeho podstatné
znaky. Proto jsou tak důležité otázky a odpově
di v katechismu!
ROZDĚLENÍM/divisio/.Jím objasňujeme termíny
pomocí jejich rozsahu: odkud a kam až sahají,
kterým věcem termíny náleží. Např.živé bytosti
jsou rostliny, zvířata a lidé.
Chceme-li termín všestranně objasnit, použije
me obou způsobů: definice i rozdělení. Tak jej
objasníme jeho obsahem i rozsahem
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
"Když jsem viděl, jak mnoho lidí maří své živo
ty, své celé životy /klepy, klepy, klepy se vše
mi nevyhnutelnými následky/připadá mi ticho ješ
tě nutnější a milejší. A dobře chápu, Pane,proč
požaduješ účet z marných slov."
"Jsi-li tak slabý, překvapuje tě, že i druzí
mají své slabosti?"

JOSEMARIA ESCRIVÄ I®' BALA GUE R: CESTA

Samostatná-autokefální pravoslavná církev v Ru
munsku má v Jeruzaleme také zástupce, jistě pro
Na Nanebevstoupení Páně si na Olivové hoře
to, že do Izraele přišlo rmoho rumunských židů,
kolem kapličky Nanebevstoupení postavili pra oddaných s křesťanskými manželkami - a naopak.
voslavní 4 stany: velký pro Armény, menší
/Pravoslavných a protestantských církví je víc,
pro západní Syry a Kopty a zase větší pro Ře"není jen jediná, jako je katolická Církev/. 22
ky. Každá skupina má svou liturgii. Slavili
ji v stejnou hodinu zpěvy a zvoněním. Zpíva Pravoslavní Arméni mají asi 5.000 věřících, hl.
li ve čtyřech různých j azycích-navíc k tomu v tzv. arménské čtvrti jihovýchodně v starém měs
patří průvod a ckuřování. Tak přišli k té či tě proti Siónu. Sotva 3 min.od Dormitio je v
klášteře sv.Jakuba jejich patriarchát. Vznikl v
oné skupině okuřovaČi a okuřovali i k sou
11. st .při stěhováním Arménů. Od r.1175 sídlil
sedním stanům a skupinám. Pak měli Řekové
arménský biskup v Jerusalemě a r.1311 přijal ti
procesí kolem mešity a ostatních stanů.
tul patricharchy z náboženské i politické opozi
/Kaplička Nanebevstoupení je dnes mešita/.
Vrcholem nesrozumitelnosti pro mne bylo, že ce proti Katolikovi z Kilikie, který byl tehdy
arménský a řecký patriarcha odešli po začát sjednocen s Římem. Arméni mají v Jeruzalémě
ku liturgie s celým doprovodem archimandritů, vlastní školy pro své děti, malý i velký seminář
biskupů - hl.Řek jich irěl kolem sebe spoustu.,v sídle patriarchy. Mbzi Armény je rmoho obchod
níků. Říká se o nich, že svou chytrostí předčí
Napřed šli tzv.KAVASOVÉ, církevní Švýcaři!, nej chytřejší feky a ti zase předčí nej chytřejší
oblečeni do tureckých uniforem s fezem na
židy. Mezi Armény jsou i bohatí lidé. Arménský
hlavě - pozůstatek dlouhého tureckého obsa patriarchát je v Jeruzaleme kulturním středis
zení Palestiny. Kavasové nosí dlouhé tyče, kem Arménů celého světa. Arménský jazyk se tam
dole je kovový díl. Jimi tlučou s určitou
pěstuje jako národní bohatství a odevzdává zase
pravidelnosti do země, takže na kamenité ze dalším generacím. Seminaristé pocházejí částeč
mi vzniká náležitý hluk, který má upozornit, ně z diaspory, ale nejvíc ze sovětské Armenie,
že přichází někdo důležitý.
kde, jak se zdá, má tato skupina poměrně velkou
Dovedete si představit, jak rušivě to na li náboženskou svobodu.
turgii působilo!
Pak jsou tu pravoslavní Rusové. Jedni patří k
Oba patriarchové se nechali slavnostně po patriárchátu moskevskému, jsou věrni režimu, dru
zdravit klerikem a pak okuřovat; několik
zí se drží exilových Rusů a mají středisko v
okamžiků setrvali a pak zmizeli s obvyklým USA. V USA byli před časem prohlášeni za mučed
hlukem kavasů. Řecký patriarcha zmizel prá níky a tím za svaté, které Rusové nají ctít:
vě když přečetl lektor čtení ze Skutků apoš celá rodina posledního cara a 30.000 věřících,
tolů. Nikdo mi nedovedl vysvětlit, proč při povražděných bolševiky v říjnové reuoluci.
těchto bohoslužbách není patriarcha jako nej- Exiloví Rusové mají také velký ženský klášter na
vyšší hierarcha, nýbrž přišel jen k pozdra Olivové hoře; je tam hodně i arabských rmišek.
vu. A to na místě, kde se mělo udát to, co Jiný ženský klášter v En Keren/sv.Jana Křtitele/
se slavilo při eucharistické oběti.
dostává dorost převážně z Ruska. Odtud se v po
Musím poctivě přiznat, že pravoslavné litur sledních letech vystěhovalo rmoho židů, kteří
gie na rme vždy měly rozpolcený dojem a ten se dali v Rusku tajně pokřtít a stali se křesťa
vzbuzovali kněží a jejich pomocníci: jak ti ny. Když se v Izraeli přiznali, že jsou křesťa
se rozhlíželi a částečně zřejmě nudili při né, měli velmi těžký život v každém ohledu. Vů
bec na židy, kteří se stali křesťany, se dívají
nekonečných zpěvech, i když mohutně spolu
v Izraeli "pravověrzpívali. Zpěvy
ní"s velkým pohrdáním,
uchvátí člověka,
/jak víme osobně od pa
když je slyší na
ní architektky Marion
desce. Když však
Michlové./ Ruští po
vidíme kleriky při
křtění židé malovali
zpěvu a jiné činnos
hl.ikony.
ti, mizí niternost
Pak jsou ještě pravo
a povznášející síla
slavní koptové, kteří
zpěvů - nesmíme to
mají patriarchát na
ovšem zevšeobecňo
střeše Božího hrobu,
vat! Někteří lidé
kde je i klášter
jsou východními bo
etiopských imichů,
hoslužbami nadšeni
kteří patří také
a chování liturgů,
ke koptické církvi.
které se mi nezdá
lo příliš slušné,
P.Benno HEGGLIN OSB
jim nevadí.

JEDEME DO IZRAELE!

do jejich kupé:"Paní Elsie, podívejte se do
svého kufříku! ""Je prázdný, "zděsila se Elsie,
Vysoká dáma v norkovém kožichu zamířila na "šperky jsou pryč!""Zavolejte průvodčího." 23
nástupiště Lyonského nádraží. Nosič se pro Chycená dáma sice nadávala, a protože u ní prů
hýbal pod zavazadly. U vagonu Paříž-Istan vodčí nic nenašel, museli ji pustit.
bul si nosič oddechl a složil zavazadla.
"Kam je schovala? Nikdo jiný než ona v mém kupé
Průvodčí lůžkového vozu, ohromený přepycho nebyl? Snad je vyhodila oknem?" "Byli jsme právě
vým kožichem, uctivě pozdravil. Dána mu po nad mořem." "Nu, musím poslat z Terstu důležitý
dala lístek. Vstoupil do vozu a dána ho ná telegram,"podotknul Pyne. Dáma to přijala chladně
sledovala. V chodbičce div nevrazila do dů "Nejste právě nejlepší detektiv!""Mým oborem je
stojného muže, jenž se vynořil ze sousední spíš znalost lidských srdcí, madam!"
ho kupé. Ve svém kupé se dána posadila a Když vycházela Elsie šťastně se svým manželem z
vedle sebe položila miniaturní kufřík a ka istanbulského nádraží, poklepal jí Pyne na rame
belku. Skoro nevnímala, že se vlak
no. Chvíli hovořili o krádeži, pak řekl Pyne:"Za
pohnul. V její tváři byla úzkost.
půl hodinky, doufám, podám o věci dobrou zprávu."
"Váš pas, prosím!"
Za půl hodiny k ní přisedl k hotelovému
Dána jako ve snách ukázala
stolku a přistrčil jí krabici.
pas. Průvodčí si ho prohlédl
Otevřela
ji. Byly taní všechny
a účastně řekl:"Jedu s vámi
šperky, které se ztratily. "Jak
až do Istanbulu."
jste k nim přišel?""Jindy vám to,
Elsie vytáhla bankovku,
možná,
povím, "skroimě řekl Pyne.
průvodčí ji přijal a ze
ptal se na její přání. Vtom
Za cal ší půlhodinku seděl Pyne u kávy,
vběhl do uličky číšník se
Objednal dva šálky. Vtom vstoupil Elzvoncem a hlásil jídlo.
siin manžel a posadil se proti němu.
Elsie vyšla do uličky, ale už
"Jak jste na to přišel?"řekl prudce.
se číšník vracel a musela mu
"Snadná věc. šperky své ženy jste už
ustoupit do sousedního kupé.
dříve ukradl sám a nahradil napodobe
Maně padl její zrak na jmenov
ninami. Najal jste tu dámu, která vy
běhla z kupé těsně před mostem, za ní
ku kufru:J.Parker Pyne.
V očích se jí objevil úžas. Za
se valil kouř z kouřové boirby, vběhla
váhala, pak se vrátila do kupé. Přehlédla do kupé vaší paní a vyhodila padělané šperky z
inzeráty v Times, konečně vstala a přece kufříku do moře. Pravé šperky jste chtěl prodat
jen šla do jídelního vozu. Přisedl k ní pán zde, že? A protože jste přehnaně poctivý,nechtěl
do něhož málem vrazila v chodbičce.
jste, aby na někoho padlo podezření. Ale nač jste
"V těch jídelních vozech je vždy přetopená! tolik peněz potřeboval?"zeptal se Pyne užasle.
"Kdyby člověk mohl otevřít okno,"vzdychla "Stačí vám jediné slovo: vydírání! Má žena je
Elsie."Kromě nás by asi všichni protesto naivní, zbožňuje mě, a kdyby se dověděla, že jsem
vali ." Po kávě si dáma dc dala odvahy: "Ne zapleten do aféry...Prostě v Indii jsem bydlel
proti manželům Rossitovým. Muž byl neurvalec,jed
jste... náhodou...Parker Pyne ?"
jeho žena v noci utekla do máho pokoje a
"Viděla jste inzerát v Timesech: Jste šťastnou
ný? Ne-li, svěřte se Parkeru Pynovi...Ano.""zůstala tam ve strachu do rána..."
Elsie si uvědomila, jak často si z inzerá "Starý trik. Pak vás vydírali, co? Zvlášť když
tu s Eduardem dělali legraci. Je snad pan se dověděli, že se chcete ženit!"
"Ano! Někdo ji viděl vcházet do mého pokoje."
Pyne šarlatán? Ale vypadá tak mile!
"Jedu do Carihradu za nanželem. Je tam už "Dobrá! Nechte to na mne. Ale neříkejte manželce,
čtrnáct dní-obchodní záležitosti. Eduard že jste nalítnul na léčku. Prostě jí vsugerujte,
že zachránila hříšníka, teď/ vás..."
je hrozně hodný..."dodala spěšně. "Ale,
když odjel, přečetla jsem si jen tak z leg Eduard sebou škubnul. "Přece nemohu..."
race na pijáku slova:nejdříve"manželka"pak "Ale můžete. Uvidíte, jak nadšeně vám odpustí.
"nejlépe před Benátkami "a"Simplonský ex A bude vás ostražitě v budoucnu hlídat."
"Nechci vidět nikdy jinou než Elsii."
pres " Divné, že? Jsem znepokojena."
"Nechte to na mně,"řekl pan Pyne,"v Benát "Výborně! Tohle ovšem nemusí vědět. Žádná žena
kách jsme zítra odpoledne ve dvě dvacet." nemá ráda, když se s ní zachází jako s porcelá
novou panenkou.
Elsii bušilo srdce. Pan Pyne byl klidný.
"To nyslíte vážně,"vstal Eduard.
Náhle slyšeli křik: "Kupé hoří! "vyběhli
"Já to nemyslím vážně, já to docela jistě vím,"
do uličky a spatřili nějakou ženu, prcha řekl pan Parker důrazně.
jící z kupé, z něhož se valil oblak kou /Zkráceno/
AGATHA CHRISTIE
ře. Vlak právě projížděl po mostě k Benát
kám. Pan Pyne zachytil ženu, která vnikla NAŠE KRIMI

KUFŘÍK ELEGANTNÍ DÁMY

statečně hovoří o podstatě mše sv.jako zpřítem
něné oběti a zmrtvýchvstání Kristovu. Kromě toho
Na popeleční středu/12. 2./se sloužila v inn- se v Římě připravuje oficielní katechismus - po
sbruckém chrámě Panny Marie tradiční mše sv. Tridentském sněmu byl vydán za 2 roky a platí24
pro umělce. Universitní kaplan Otec Bernard dodnes!! Také je rmohem úplnější americký kateprohlásil v kázání, že v západoevropských chismus/ne jezuitský!/The Teaching of Christ.
zemích by se místo teologie osvobození měla Zásluhou sdružení západoněmecké katolické mláde
hlásat teologie sebezáporu, újmy a pod.
že, papežského misijního díla, sdružení němec
Vídeňský administrátor a světící biskup
kých katechetu a misionářů. Verbistů vyšlá v záp.
Msgre Helmut Krätzl odsoudil v únoru v jed Německu vydání Písma sv.pro mladé. K vydání té
nom rozhlasovém pořadu vysoký počet umělých to knihy přispěli chlapci, kteří chodili na Tři
potratů v Rakousku.
krále po domech zpívat koledy. Toto Písmo sv.je
Tzv.ekumenická cena, založená římským sekre pokračováním Písma sv.pro děti, které vyšlo zá
tariátem pro Jednotu křesťanů byla udělená sluhou Papežského misijního díla a dobročinné
letos poprvé a to prof .Dimitri,ju Nagobovi z organizace"Pomoc trpící Církvi"/P.Werenfried/.
vyšší školy pro archiváře v Bukurešti za
Dodnes bylo přeloženo toto Písmo do 40 řečí a
jeho disertaci: "Sv.Stolec a moderní Rumun vyšlo ho 10 mil.výtisků na celém světě.
sko v letech 1850 - 1866. "
Rakouské sdružení katolických mužů zahájilo post
Chorvatský katol.měsíčník pro mládež "Malý ní akci pro řidiče a majitele motorových vozidel
koncil "v Záhřebu vyzval čtenáře k novému
pod heslem: "Jezděte pro štěstí!" Má je podnítit
hnutí modliteb a dobrých skutků, které by k odpovědnému užívání vozidel a větší odpovědnos
se obětovaly za Církev v čele se sv.Otcem tí vůči okolí, tj.aby dodržovali předepsanou
a za celé lidstvo. Akci"Zlatá stezka dobro rychlost. Jeden plakát např.zní: "Kdykoliv je to
ty'^ doporučila Matka Tereza z Kalkuty.
možné, mé auto stojí’, tak vybízí k většímu užívá
Sbírka promluv primase kard.Glempa pod ti- ní veřejných dopravních prostředků, kol atd. Ta
tulem"Z této zkoušky chceme vyjít věrohod ké se propagují značky aut s malou spotřebou ben
ní a věrní pravdě" je výběr textů novinář zinu.
ky týdeníku varšavské diecéze. Nakladatel Katol. Církev má na světě asi 500 institutů vyšší
ství ve Varšavě má s vydáním velké obtíže. ho vzdělání, mezi nimi asi 200 universit. Mají
Církevní úřad odmítnul výběr textů, kard.
sloužit Církvi i společnosti, hl. hledáním pravdy.
Glemp energicky odmítnul návrh, vydat
formování studentů a misijnímu svědectví Církve.
všechny promluvy/homilie/,cena by byla pří Další poslání katol. universit dnes je kultura,
liš vysoká a nikdo by neměl čas celou knihu ovlivněná evangeliem. Nesmírně ovšem záleží na
číst. Úřady proto omezily náklad na 3.000 katolické kvalitě těchto škol, ne na jejich poč
výtisků a zakázaly prodej knihy v knihku- tu.- Kolej sv.Bonaventury oslaví brzo 400 let
kectvích, kniha je jen pro vnitřní potřebu od svého založení. Jejím dědicem je teologická
Církve. Nedávno snížily týdeník polského
fakulta sv.Bonaventury v minor.koleji Seraphicum.
primase z 8 na 4 strany-prý je málo papíru. Bratislavská teol.fakulta slaví letos 50 let od
V r.1985 dodala katol.Církev v Polsku mi svého založení.
siím 100 misionářů-kněží, bohoslovca, ře- Evangelík br. Roger Schutz z Tcd-zé se 6. 3. sešel
holnic a laiků. 41 šlo do Afriky, 31 do
v lateránské universitě se studenty. Hovořil hl.
Lat.Ameriky. 16 do Asie a 4 do Oceánie.
o lásce, která je v každém člověku. Večer se zú
Nyní působí ve světě 1444 polských misioná častnil v kapli kněžského semináře dlouhého
řů, z toho 380 řehol.sester.
eucharistického klanění, při němž se přítomní
V západoněm.městě Konigstein i.T.se bude
nodlili za nová kněžská povolání.
31. 7.-3. 8 konat kongres na námět "Církev a Miguel D'Esootto, nikaragujský ministr zahraničí
lidská práva, solídárnost s pronásledovanou a maryknolský misionář, zbavený úřadu á divinis,
Církvi. "Je to 34. sjezd, který organísuje podnikl od 14.do 28.2.cestu po celé zemi tj.asi
mezinár .dobročinné dílo "Pomoc trpící Círk 300 km. Osservatore Romano toto gesto přísně od
vi "-P. Werenfrieda se bude především zabývat soudilo. Nevydal se na cestu, aby odprosil kato
situací lidských práv v komunistických ze líky za svou svévolnou neposlušnost, ale zneuží
mích vých.Evropy a v několika zemích tzv. 3. vá náboženských úkonů lidí k politickým účelům,
světa v Asii, Africe a Latinské Americe.
aby lid svou vírou sloužil komunistům a aby se
Známý teolog a prof.v Tubingen/NSR/Walter stavěl proti svým pastýřům.
Kasper navrhnul vydání tzv. světového kate Také biskup Mamie z Frýburku požádal sv.Otce o
chismu, který by odpověděl na otázky víry dalšího biskupa.
asi 900 mil.katolíků na celém světě. Vzo
JJa studium bohosloví se hlásí- do Litoměřic asi
rem by -podle něho- měl být katechismus pro 100 maturantů:Praha 19, Hradec 10, Budějovice 10
dospělé, vydaný loni v Německu. Tento kate Litoměřice 10, Olomouc 32 a Bmo 29.
chismus však postrádá mravouku, velmi ne do
CO
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AARAU - u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15
BALEN - kaple sv.Šebestiána/vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERN - Dreifaltigkei tskirche, střídavě
české a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-H1.Geist Kirche, 3.neS. 18 h.
slovenská-Riiiel inbachweq 14.nečL 9 h.
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46., neděle
19,00
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebf rauenkirche,
Weinbergstr.34., v neděle a svátky 9,0
OORTATT.LOD-IO km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci P.MAZÁK
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00
LAUSANNE—v kaplnke"Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasset, 3.a 5.ned. 9,15
RĽITT-TANN-kaple u katol.kostela.
Viz oběžník HLAS MISIE
9,15
LLKZĽEN-St.Pererskapelle, neděle 18,30
SCHAFFHAUSEN-Kaple pod kost.sv.Petra,
St.Petersrr.il.VIZ HLAS MISIE
10 h.
SOLOIHURN-Spiualkrrche, každou 2.nedě
li, P.BIRKA
10,30 .
ST. GALJEN-poslední sobotu v měsíci v
herz Jesu Kapelle v dóně, ^rdiod z nádvo
ří. Po mši sv.kulturní pre gram a bese
da krajanů v Pfarrheimu-Gíillusstr. 34.
18,00
WINTERTHUR-S t. Ulri chkirche—Rosenbe rg,
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 sdělí i telefonicky. Na ně se
obraťte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku nebo obnovení katolického sňatku
vyučování náboženství, návratu do Círk
ve/konverse/, dětských táborů atd.____
P.Jan BIRKA,6OO6 LUZEFN, Snhadriiri str,
26., tel. 041-312635
P. Jos.šlMČfi<,8004 Zurich,Brauerstr.99.
tel.01-2415025
P.Anton BANÍK -"- tel.01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 MORUS,La Longeraie, tel.021-717713
?.VINDRA,8735 St.Gallenkappel,055-881460
?.CNDFEJKA,4O58 BASEL, tel.061-32 04 04

KURS ASISTENTŮ - inf.a přihl.P.Šimčík. Koná se
v st. Mart1ně-T tálie-Již.Tyroly. na svatodušní
svátky. 19,50 denně, jídlo i nocleh. Odjíždí
se z Curychu autobusem
16.5.-19.5.

MÁJOVÁ POUŤ V E I N S I E DE L
Podrobnosti uvedeme v příštím čísle. Přede mší
sv., která je ve 12,15, je příležitost ke sv.zpo
vědi ve zpovědní kapli vpředu vlevo kostela. Po
mši sv.společný oběd
25.5

PO POUTNÍCH MÍSTECH JIŽNÍHO NĚMECKA
Odjíždíme autobusem na svátek Božského
Srdce Páně a první pátek v měsíci, totiž
6.6. Odjezd z Lucernu, Curychu, Winter
thuru, Frauenfeldu, Kostnice, Meersburgu
Weingartenu-kde je mše sv.s uctením ostat
ků Krve Páně, v 12,30 oběd, po něm na Mni
chov do Altottingu, tam se ubytujeme, po
večeříme a máme příležitost se vyzpovídat.
7.6. Svátek Srdce Panny Marie a 1.sobota.
Dopoledne: Altotting, v 10 hod.mše sv.v
milostné kapli, návštěva hrobu sv.Konrada
z Parzhamu. Oběd. V 14 hod. odjezd na Sv.
Horu Andechs-v 16,30 růženec a požehnání.
17,30 do Ettalu, kde bude v 19, hod veče
ře a ubytování.
V neděli ráno mše sv.odjezd Fiissen přes
Lindenhof-Reute. V 10 hod.návštěva zámku
Neuschwannstein ve Fussen. Oběd soukromě.
13,30 odjezd Kempten-Ravensburg
15,30 Weingarten-Ravensburg. 17,00 Birnau,
krátká pobožnost k 14 ti pomocníkům. Od
jezd domu: Dotazy a přihlášky:ST.HOLEČEK
PF 3259, 6002 Luzern, CH, t.041-364533 ne
bo 041-227402. Duchovní vedení:P.KLENER
}
VYLETNÍ NEDELE NA SCHWAGALPU pod SÁNTISEM
Rse sv.v ekuměn.kap 1 i vg 12 ,15-pak zábava
v přírodě, opékání vuřtu ap.
8.6.
>

VI.SOKOLSKÝ SLET V CURYCHU od 3.-7~7.
Ráno bude
mše sv.

>
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI U MOŘE V ITÁLII
/Torvaianica/Máte-li zájem, přihlaste se
hned u P.šimčíka nebo P.Birky, tábor bývá
okamžitě obsazen!!
20.7.- 3.8.
)

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI OD 9.-15. let v St. Mar
tině, Itálie. Viz výše
2.8.-22.8.
)

TÁBOR PRO DĚTI ZE ŠVÝCARSKA za stejných
podmínek. Inf .P . šimčík, P . Birka 4.-18.10.

G. BROWN

ANO, MADAM !
Bill, který měl ukrást pro svého pána dopisy, psané herečce, je v jejím bytě překvapen a mu
sí ji doprovodit do baru. Tam se setká s komornou Sally, které musel schůzku odříci, jíž do
provází jeho bratranec, snoubenec herečky Beresfordová. Té se pilně koří opilý starší pán.
"Opět jeden z tvých divných přátel, Pip. Nejdříve William a teď tohle!"
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"Ubohý kozel,"řekla Beresfordová,"zítra bude mít hlavu jako škopek. Je to nůj obdivovatel!"
"Puf, puf! "vybuchl pán. Monokl nu odletěl z oka, a byl obratně polapen Tolli verem: "Ředitel
ství se poroučí,"řekl Tolliver vážně, podávaje mu monokl. - " Děkuji vřele. Daisy, Báječná
žena. Jsem osamělý. Nemám ženu. Nemám děti. Nemám přátel. Jednu číši, Daisy?"
Beresfordová vzdychla a slabě zavrtěla hlavou. "Tanec?" řekl pán tvrdošíjně. - "Ne, potvrzu
je se předešlé sdělení stejného data. Ztraťte se z obzoru!"
"Hele,"zvolal Tolliver ostře,"co se to děje?"
U vchodu se zdvihlo vzbouření. Číšníci pobíhali jako poplašená drůbež. Hosté u vchodu se
rychle vzdávali svých míst. Ve dveřích se objevila zavalitá postava v tvrdém klobouku.
"Hrome! šťára!" zvolal Toliver. "Tudy! Rychle!" - Vedle stolu byly dveře s nápisem:Pro per
sonál. Tolliver proběhl, za ním ostatní s málo půvabným spěchem. Prošli špatně osvětlenou
chodbou, zavalenou ponurou vůní z kuchyně, k jiným dveřím. Tolliver je pootevřel a rozhlédl
se venku. Pak přivolal ostatní a octli se na zašlém dvorku, plném starých lahví a polámaných
košů, vyběhli po schodech a octli se v úzké, úplně opuštěné uličce.
"Tak tehle je Anglie, domov svobodných lidí,"očistil si Tolliver nohavici od prachu."Nechal
jsem tam nový klobouk.""A já tam nechal starý a oblíbený klobouk. Gratuluji k vojevůdcovství, Tolli vere. Mistrné. "-"Vidte, "řekla Beresfordová hrdě, "vždycky říkám, že není takový
idiot, na jakého vypadá. Nechci jít do želez, právě jsem podepsala novou smlouvu."
Také Sally vřele děkovala. Náhle pohlédli do temnoty, kterou právě opustili. Jakási postava
si lahvemi a smetím hledala cestu ke schodům.
"Mám mu jednu vrazit?"
"Málo platné,"řekl Tolliver sotto voce,"musíme mazat. Tudy, panstvo, a dejte pozor!"
Přerušil ho naříkavý hlas, jako volání pravěkého strašidla:"Počkejte.. .hup.. .Daisy.. .hup!"
"To je mor,"řekla Beresfordová,"dnes už od vás tkaničky do bot nekoupím!"
"Halo!"přátelsky se rozhlédl nezkrotný obdivovatel,"tak jsme se sešli. Utekla jste, ošklivá
holčička,"hrozil napomínavě Beresfordové."Ještě je brzo. Vino, ženy a zpěv. Hup—"
Beresfordová pokrčila rameny:"Slova se od něho odrážejí. Pojámě." - Ulička ostře zahýbala a
ústila do sešlé ulice, z kterých se skládá skutečné Soho. Tolliver zvolal:"Odvezu tě domů a
Bili odveze slečnu Grantovou! Hej, taxi! Chci s tebou mluvit." - Ani slečně Beresfordová,
ani Billovi se tento návrh nelíbil."Ľneš už ne. Ttwsere. Nejsem tak mladá, jako dříve..."
"Mohu jít docela dobře sama,"řekla Sally přívětivě.
"Máme stejnou cestu, proto bude snad lépe... "vložil se do řeči Bili.
"Nesnysl,"řekla vesele herečka. Zde je taxi. Skoč tam, Ttwsere. Pane Quirrby, zavoláte jiné?'
Když Tolliver se Sally zmizeli, obrátila se na Billa:"Chtěla jsem jen Tcwsera pozlobit —"
"Počkejte na mě, Daisy,"ozval se naříkavý hlas tak blízko, že Bili vyskočil jako králík."BáJ
jsem se, že vás ztratím,"vysvětloval šťastně stříknutý stařík."Kam si půjdeme zařádit?"
"Vzdávám se,"zvedla ruce Beresfordová,"to je jako hádat se se stavěcím psem!"
"Táhněte!! "zařval Bili na dědu,"Sypte! Lfažte!! TÁHNĚTE !"- Ale rozdováděný stařík se
nedal zastrašit Billovou vysunutou čelistí. "Pšt - jděte pryč, chci mluvit s Daisy!"
"Přestaňte!" řekl Bili, kterého opilec strčil do prsou. "Nechci!"řekl pán zarputile a zamí
řil pěst k Billově tváři. Ten uhnul, takže dostal jen za ucho. Nebyla to rána světového šam
pióna, ale Bili byl v náladě, zchladit si na někom žáhu, Vyrazil otevřenou rukou, bylo sly
šet mlasknutí a rozkohoutěný pán se zakymácel a padl do ústí uličky, kde ho uchopila tma.
Následovalo slabé žuchnutí, jako když spadne pytel ovsa a pak bylo ticho.
"Co jste mu udělal?"zeptala se herečka úzkostlivě. "Jednu jsem mu vlepil. Začínal být hrubý'.
Pokračování

Manželé Šmídovi si prohlížejí výkladní skříň s
HUMOR
oděvy. "Tenhle plášť musím mít! Ten je skvělý. Co
"Jak. to děláte, že muž vás ve všem po^ech-

.znamená nápis pod ním Dernier cri?""To známe—,
ne?'"'Jednoduše. Chci jít do kina, muž se
ná, že plášť je už prodán!"
27
chce dívat na televizi. Tak řeknu, že bude Třída si v kostele prohlíží varhany."Ví někdo, k
me celý večer přestavovat ná
čemu jsou černé klapky a k čemu bílé,"ptá se pan
bytek!"
učitel."Na bílé klapky se hraje při svatbě, na
Student nebyl připraven na
červené při pohřbu."
zkoušku, ale přece protes-.
Americký turista sluší průvodce, jak upozorňuje v
toval:"Pane profesore,
odlehlém údolí na skvě
pětku si snad nezaslou
lé echo. "No - to nic
žím?" "Oo mám dělat,
není, "řekne American
když horší znáirka ne
pohrdavě, "když večer
existuje?"
u své chaty v Rocky
"S kým jsi to stála před
Mountains zavolám: "Ha
domem?"ptá se matka dce
ló, vstávat," tak mě
ry. "Nevím.""Jak to,
echo za osm hodin probu
že nevíš, když jsi dí ze spánku!"
mu říkala miláčku."
Na staveništi nařizuje
"Když neznám ještě
odborník:"Zavolejte
jeho jméno... ! "
předáka a řekněte mu,
"Jaký typ televizo
že se sesula země."
ru si přejete?""Tb
"To on už ví,"hlásí
je jedno, hlavně
zedník, "my ho právě z
aby měl hodně kaná- '
té země vyhrabáváme."
lů!"
Host v restauraci objed
K chirurgovi Beutlenává: "Přineste mi říz
rovi, který musel ;
ky s bramborovým salá
operovat vlastní
tem. ""Už nejsou. ""Ták
dceru na slepé stře
vepřovou se zelím.""Ta
vo, chodili lidé a
také není. ""Tedy ruská
ptali se: "To vám nevejce.""Také nejsou."
krvácelo vaše otcov
"Hrome, tak mi přineste můj plášť a klobouk. "
ské srdce, když jste musel svou vlastní
"Ty tu už bohužel také nejsou."
dceru operovat?""Nesmysl! Rozříznout, vy "Víš, že Luisa už ztratila své místo prodavačky
jmout slepé střevo, zašít a hotovo!" Koneč v obchodě obuví?""Ne, jak to?""Jedna paní chtěla
ně přišel se stejnou otázkou i jeho bratr. krokodilové boty a Luisa se jí zeptala, jaké
"Prosím tě, i ty se ták h oupě ptáš?"zlobil číslo nohy ten krokodíl má!"
se chirurg. "Máš pravdu, "zasmál se bratr, Ve společnosti se hovoří o zápalu mozkových blan.
"zeptám se jinak. To ti nekrvácelo tvé srd "Zlá nemoc, "kývá hrábě Bobby, "bud člověk zemře
ce, když jsi musel dceru z tak bohaté rodi nebo zblbne. Já tu nemoc také jednou měl."
ny operovat zdarma?"
Bobby a jeho přítel spěchají na vlak."Hrome, neDva řidiči měli nehodu. Jeden se strašně
chal jsem hodinky v hotelu na nočním stolku, ješ
rozčílil. Druhý povídá: "Vždyť to není tak tě je čas, jdi tam," říká přítel Bobbymu. Bobby
strašné, nabouraný plech. Hledte, loknemsi se za chvilku vrátí-ale bez hodinek: "Máš pravdu.
trochu koňaku a budeme klidnější. Druhý se Leží na nočním stolku!"
napil a povídá prvnímu: "Tak teči se zase
Karlík vypravuje babičce: "Pan učitel nám dnes ří
uklidněte douškem vy.""To ne. Já raději po kal, že země se točí 30 km za vteřinu. ""To je
čkám, až tu bude policie!"
div, že mi při mých 85 letech se z toho netočí
K psychiatrovi přijde
hlava!"
pacientka: "Pane dok
Generál přijde na kontrolu
tore, dělám si stále
do kuchyně. Požádá o lžičku
starosti o svou bu
a ochutnává všechna jídla.
doucnost. ""To je zlé!
U jednoho se hněvivě zasta
Musíte přijít častěji
ví : "Tahle polívka chutná
Každý týden tři konjako voda na umývání nádo
sultace po 100 frs,
bí. Co je to za jídlo?"
několik měsíců. ""Ale
"To je voda od umývání ná
já si dělám starosti
dobí, pane generále!"
o svou budoucnost, ne
o vaši. "
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kostky, pepř, špetka muškátu, brambor/100 g/4o g
CO ZE ZELENÉ KAPUSTY?
šunkového špeku, 4 vejce. - 10 minut vařit očištěZÁKLADNÍ PŘEDPIS
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nou kapustu v 2 1 vody se solí, dát oka
10JO g zmrzlé nebo 2000 g čerstvé
pat a posekat, špek pokrájet na kostič
kapusty, 2 l vody, sůl, cibule/4Og/
ky a do skleněná udusit. Přidat nakrá
50 g sádla, 1/2 l vřelého vývaru
jenou cibuli a rovněž udusit. Míchá
z kostek, bílý pepř, špetka cuk
me asi 5 min. pak polejeme vřelým
ru. - čerstvou kapustu dobře anyvývarem a ochutíme solí, pepjeme, otrháme listy a dáme povařem a muškátem. Slabě vaříme
řit do osolené vody, 10 min.
hodinu. Mezitím oloupeme bramv teplé vodě, až listy změknou.
boru,nastrouháme a ve vařící
Nakrájíme cibulku, dáme do hor
kapustě 5 min.povaříme. Dáme do
kého sádla, k tornu nahrubo na
mísy do tepla. Nakrájíme špek na
krájenou kapustu, vřelý vývar,
tenké plátky, rozpustíme na pánvi,
sůl, pepř a cukr. Vaříme hodi
přidáme vejce a osolíme, Až se vej
nu. Ochutíme a podáváme.
ce srazí, dáme je všechny čtyři na kapustu.
KAPUSTA PO HQLSTEINSKU
KAPUSTA S KAŠTANY
1000 g malých brambor, sůl, 2000 g cerstvé/nebo
2000g čerstvé kapusty,1 vody, sůl, mletý
hřebíček, černý pepř, špetka cukru, lžíce 1000 g zmrzlé/kapusty , 300 g jedlých kaštanů,
vloček, 250 g soleného vepřového/nejlépe
50 g sádla, sůl, pepř, špetka muškátu, 1/2 l
z žebírka/, 250 g prorostlého špeku, lžíce vřelého vývaru z kostek, 40 g másla, 30 g cukru.
sádla, 4 vuřty/400 g/. / Ony jeme čerstvou Dobře crnyté brambory uvaříme ve slané vodě - asi
kapustu, listy otrháme a přelijeme v hrnci 30 min.,pak vodu slejeme a omyjeme ve studené
vřelou vocbu. Dáme okapat. - Ohřejeme litr vodě. Oloupeme a necháme vychladnout. - Uvaříme
vody, nepokrájenou kapustu vložíme do vody, kapustu, posekáme ji, oloupeme kaštany a rozkrá
ochutíme solí, hřebíčkem, černým pepřem a jíme na čtvrtky. Rozpálíme sádlo v hrnci, vloží
špetkou cukru a posypeme lžící vloček.
me do něj kapustu i kaštany a za stálého míchání
Omyté solené vepřové a špek, nakrájíme na dusíme. Okořeníme solí, pepřem a muškátem, pak
kousky a vložíme se sádlem do hrnce. Vaříme přelijeme asi půl 1 vřelého vývaru a 60 min. va
60 min.,posledních 30 min.pod pokličkou.
říme. - Na pánvi rozpustíme máslo, dáme do něj
10 min,, před uvařením v tom ohřejeme vuřtí- oloupané brambory a asi 5 min.necháme zhnědnout.
ky. Ochutíme a dáme kapustu i maso na mísu. Posypeme cukrem, 10 min.necháme zkaramelisovat.
Občas zamícháme. Kapustu s kaštany dáme na mísu
KAPUSTA SE SMETANOVOU OMÁČKOU
2000 g čerstvé kapusty/1000 zmrzlé/, 2 l voa podáváme s vařeným nebo dušeným masem.
dy, sůl. Na omáčku 40 g másla nebo margari KAPUSTOVÝ SALÁT
nu, 40 g mouky, 1/4 l vřelého vývaru z kost 200 g kapusty, 5 lžíc olivového oleje, sůl, 100g
ky, půl lžičky černého pepře, špetka cukru, černých oliv, 3 komišony, 3 natvrdo vařená vejce,
čtvrt l smetany. - Listy kapusty odtrháme 100 g vlašských ořechů, 155 g studené vepřové pe
od stonku a pečlivě je unyjeme, pak
čeně. NA NÁLEV: 1/8 l kys.smetany, 2 lžíce
uvaříme se solí asi 60 min. Okapané
aitr. šťávy, 2 kapky Tobas co, sůl,pepřf cukr.
nakrájíme. NA OMÁČKU: rozpálíme v
Ony tou kapustu nasekáme, přidáme oliv,
olej v šálku smíchaný se solí,promí
hrnci máslo nebo margarin a za
stálého míchání přidáváme mouku,
cháme a 50 min.dáme odpočinout.
Olivy, komišony, vejce
pak vřelý vývar a 5 min.necháme
=-^=^£=0 nakrájíme, ořechy po
za stálého míchání vřít. Omáčkou pq
sekáme pečení nakrájí
lejeme kapusta, ochutíme cuk
me a vše vmícháme do kapusty.
rem, solí a pepřem, vezmeme
Polejeme nálevem ze smetany, oli
z plotny a vmícháme smetanu.
vového oleje, citr.šťávy, tobasKAPUSTA S VEJCI A SE ŠPEKEM
ka a ochutíme solí, pepřem a
2000 g čerstvé kapusty, 2 l
cukrem. Ozdobíme nakrájenými vej
vody, sůl, 100 g prorost
ci, komišony a olivami.
lého speku, 2 cibule/100 g/
dobrého čtvrt l vývaru z

