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nedávný výbuch reaktoru v SSSR vzbudil nesmírné vzrušení. Evropské státy podle povahy svého lidu - zahájily okamžitě opatření, někdy i dost drastická
Při tom jim sám SSSR ani výbuch neohlásil, měly informace ze severu a od
svých měřičů atomového záření. Pohoršovaly se nad pomalým zpravodajstvím
SSSR-za skoro 70 let existence SSSR si dosud nepovšimly, že zpravodajská
zdlouhavost patří k podstatným zásadám sovětských informací. Zprávy se muse
jí napřed zpracovat tak, jak si to přeje Strana a Vláda.
Tedy radioaktivita lítá vzduchem, s deštěm se klade na zem, přiotravuje vše,
co má plody pod zemí i nad ní - a Evropa se k smrti vyděsí. Avšak jak je mož
né, že si vůbec nevšimne duchovního jedu, který vysílá SSSR a jeho satelitéat oficielní ve vých.zemích, nebo neoficielní v každé významnější instituci
Západu - do duší obyvatel země, kterých se chystá zmocnit?
Je ovšem pár hlasů"volajících na poušti", ale ty nepřekřičí televizi, tisk,
nezjistí všechna koryta, kterými proudí tento jed ducha do svobodných zemí.
Komu by např.napadlo, že i hudba-rock-and-roll- je jedním z jedů, otravují
cích mladou generací Západu, hlavně v USA? Frázemi a polopravdami, hesly a
demonstracemi, si nepatrná menšina vynucuje pozornost lhostejné většiny.
Nedávno hlásila švýcarská televize, že neznámí pachatelé poničili biograf,
polili jej páchnoucí máselnou kyselinou. Divák si řekl:"Přece se našli lidé,
kteří nesouhlasí, aby se v křestanské zemi promítal rouhavý film o Kristu
Strašidlo!" Ale pak se s údivem dozvěděl, že protesty patřily filmu, odhalu
jícímu rudé intriky teroristů v Německu, kteří mají na svědomí tisíce nevin
ných životů. Hle-hrsfička levičáků se brání-ale křestané- včetně representan
tů církví-nejsou schopni protestovat proti hnusné
mu hanobení Syna Božího! Kdyby film představil Mo
hameda jako bláznivého nemravu, zvedl by se celý
arabský svět! Tzv.katolický tisk se často zabývá
III.světem, květinkami, recepty, stydlivě uveřejní
vlažný náboženský odstaveček-ale nemá odvahu po
stavit se za pravdu, za křestanskou etiku, ba ani
o ní často správně neinformuje. Pak se do vyprázd
něných duší vlévá nevěra, lži víry, rostou sekty
mladých.
A je to jen naše vina! Ne snad přímo Tvoje, milý
čtenáři, možná, že děláš, co můžeš a třebas i víc
než můžeš. Ale stojí to za nové zpytování svědomí.
Dávám dobrý příklad jako hrdý a laskavý křestan?
Informuji svět kolem sebe? Mám dost odvahy a chyt
rosti, abych lidem vhodným a moudrým způsobem uká
zal pravdu? Znám dobře pravdy své víry sám?
Nastává doba dovolených. Je čas, vzít do ruky dob
rou katolickou knihu, zamyslet se nad pravdami ví
ry, nad Kristovým poselstvím, činy a nesmírnou
obětí za nás! Přejeme Vám, abyste se zbavili nevi
ditelného, smrtelného záření zla a jako duchovně
zdraví lidé šířili duchovní zdraví kolem sebe.
Vaše
redakce

1547 při ochraně Klementa VII.za jeho útěku do
Andělského hradu před žoldnéři Karla V. jich 2
Podle Kathpressu je katolická víra v ČSR,hl. 147 padlo. Je to známé Sacco di Roma/Plenění Řína Slovensku, živá a mocná. Připustil to ne ma/o němž jsme již psali, je "svátkem"švýcarské
dávno býv. federální ministr pro církevní zá gardy a v ten den skládají "noví "slib věrnosti.
ležitosti Karel Hrůza v řeči k zaměstnancům Polští biskupové skončili 3.5. valné zasedání v
státních nakladatelství. V r.1984 bylo z dě Čenstochové. Mj .připomněli 30. výr. legalizace
tí, naroz.na Slovensku, pokřtěno 72 % a v
umělého potratu v Polsku a její dramatické ná
oelé republice 31 %. ČSR neuveřejňuje sta
sledky. Žádají její zrušení.- Polský primas
tistiky o počtu věřících, ale sleduje sta
Glemp -vykonal u příležitosti 150. výr.polské mi
tistiky o křtech, cír.sňatcích a pohřbech,
sie v dubnu návštevu ve Francii. Pozvala ho tam
které se musejí hlásit úřadům. Veřejnost ty ní bisk.konference a polská katol.misie. Poprvé
to statistiky nezná, jen užší kruhy komunis- byl ve Francii v květnu 1984.- S Polskem se roztůf v r.1984 bylo na Slovensku 53% cirk.sňat loučil návštěvou nový apošt .nuncius v Itálii,
ků a 80% cirk .pohřbů, v celé republice 16%
arcib.Poggi, dosud nuncius se zvi. posláním.
a 51%. Hrůza připisuje vysoké prooento cirk, Zúčastnil se i mariánské pouti v Čenstochové
pohřbů nezájmu odborářských organizací a
3.5.a přijal ho president Jaruzelski, ačkoliv
penzistů. Většina obyvatel chodí do koste
o přijetí nežádal.
la, přistupuje k svátostem a zachovává nábo
létě předloží zprávu o činnosti národ.komise
ženské zvyky. Kritizoval i kněze, kteří bo pro kontrolu pornografie, zřízená presidentem
jují proti "našemu materialistickému světové ISA Reaganem, aby vypracovala a navrhla nové
mu názoru."/COž je jejich povinnost!/-Podle předpisy. Jeden z členů, katol.kněz Bruoe Rit
záp.tisk.agentur se na Slovensku sebralo
ter, prohlásil v interview, že šíření pornogra
velmi imoho podpisů proti nové úpravě záko fie je vážným problémem země. Obchodníci teá vy
na o přerušení těhotenství. List, odevzdaný dělává jí-podle komise, ročně 5-7 mil.dolarů.
3.3. min .předsedovi SSR Colotkovi a předsed V bavorském městě Tutzing se konalo 3.-6. 4 kolok
nictvu nár.rady měl 1518 podpisů/ale zřejmě vium na téma SINTI A ROMA, právní status a vy
víc/,kopie dostal kard.Tomášek a slovenští
hlídky evropské menšiny. Jedná se tu o nomády,
biskupové. Hrozí se dokonce referendom, ne- zejm.cikány a vyšla výzva cirk.organizacím a
stáhne-li slovenská vláda pozměňovací před Světové radě církví, aby podporovaly cikány ve
lohu a poslanci SNR zákon odhlasují. 0 po
sporných situacích a snažily se, aby nomádi do
dobných akcích byly dosud zprávy jen z Lit stali menšinový status. Byla to I. schůzka nomávy. Věřící se obávají, že právo ženy, dát
dů z různých zemí s nekatolickými cirk, zástupci.
na státní útraty usmrtit zárodek do 12.týd Mluvilo se hl.o diskriminaci cikánů.
ne po početí, by byl pro mnoho těhotných
26.-29.9.se koná do Lurd pout nemocných rakovi
žen pokušením a jsou ohroženi i věřící po
nou i těch, kdo už rakovinu měli.
rodníci. Odmítnout udělat potrat by je toIrská vláda vyhlásí referendum o zrušeni či za
totiž mohlo stát lékařský diplom.
chování 41.čl.ústavy, kterým se zakazuje rozvod.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

27.4.vykonal sv.Otec pastýřskou návštěvu ve
farností sv.Řehoře VII; setkal se tam s
Albánci, žijícími v Římě, a promluvil k nim.

Na schůzce s min.předsedou Fitzgeraldem zaujali
irští biskupové odmítavý postoj vůči povoleni
rozvodu, který by podle nich měl zhoubný vliv nc
Rumunům se vede stále hůř. Od 17.3.nesmí ru manželský a rodinný život. Referendum se bude
munský občan mluvit s cizincem bez povolení konat asi koncem června.

policie, které musí pak referovat, o čem se
mluvilo. I šíření náboženské literatury je
přísně zakázáno. Je tam největší bída ve
východních zemích, větší než v Polsku.
Sv.Otec pojede začátkem července do Kolum
bie . "Pomoc trpící Církvi"/P.Werenfried/ za
slalo ve spolupráci s papežským dílem pro
děti 150.000 výt. Bible pro mládež. Od r.
1979 byly tyto bible vytištěny v 33 jazy
cích v nákladu 10,7 mil.výtisků. 33.jazyk
byl Luo, kterým se mluví v Keni.

Sv.Otec sloužil 6.5. v 7 hod.ve své soukro
mé kapli mši sv.pro švýcarskou gardu, je
jich rodiče a přátele; 31 nových členů slo
žilo odpoledne přísahu věrnosti papeži, je
den z ni ch v rétorománštině. Gardu založil
v r.1506 Julius II.-před 480 lety a 6.5.

Sdružení slovenských katolíků v USA oslavilo
20.4.ve Felixbergu v Pensylvánii 75.výr.své čin
nosti. Oslava se konala v kostele Božského
Srdce Páně, kde působil zakladatel sdružení
P.Jozef Murgaš. Mezi hosty byl i kard.Tomko.
24. 4. zahájili Augustiniáni slavnostně jubilejní
rok 1600 let od obrácení sv.Augustina a úmrtí
jeho matky sv. Moniky. Hl.slavnost byla v přítom
nosti gener.představených augustiniánských řeho
lí v italském městě Pavii, kde jsou uloženy
tělesné pozůstatky velkého světce a cirk.učitele

Italští kapucíni otevřou brzo řeholní dům v arcidiecézi Ootonou, hl.městě Beninu, záp.Afrika;
dosud pracují v 19 afrických státech.
Papežská universita sv.Tomáše Akvinského-Angeli
cum, vedená Dominikány, má letos 1118 studentů
z 74 národů. V I. akad.roce 1909/10 jich měla jen
120.

PRVNÍ SVĚTEC
Byl patek toho roku, kdy právě před
slavností Veliké noci byl královský Jerusalém nadmíru vzrušen událostmi kolem to
ho báječného proroka Ježíše Krista. Přišel
odkudsi z Nazareta, povoláním byl tesař,
ale už tři roky o něm celá země věděla a
mnoho se o něm povídalo. Jak ten Ježíš
uměl prohlédnout až do nejtajnějších hlou
bek lidského srdce! Jak uměl promluvit ke
každému právě tak, jak toho bylo potřeba.
Uzdravoval nemocné, dokonce křísil mrtvé,
slepým dával prohlédnout. A když za ním
přišlo tenkrát tolik lidí na poušt, rozmno
žil pár chlebíčků tak, že se všichni najed
li a ještě zbylo. Ano, ano - Hospodin ne
zapomněl na svůj lid, poslal nový důkaz,
že mezi všemi národy má své zalíbení jen
v Izraeli. Však také Ježíš nezapírá, že je
králem, i když před několika dny přijel
do Jerusaléma jen na oslíku, prý vypůjče
ném, byl to vjezd krále do hlavního měs
ta. To bylo slávy, jásání, nadšení, po
zdravů !
Jenže... Nelíbilo se vždycky všechno
všem, co Ježíš říkal a co po lidech žádal.
Jakousi čistotu srdce, například. Hospo
din, přísný Jahve, který doufejme brzo
zdrtí naše nepřátele, je podle jeho slov
milujícím otcem všech lidí. Tak také Samařanů, Římanů, Egypťanů a jak se všechny
ty nepřátelské pohanské pronárody jmenu
jí. Tvrdí to a také podle toho jedná. Ne
štíti se pohana, poobědvá rád s celníky,
nekamenuje cizoložnou ženu, nebere to ni
jak smrtelně vážně s rituálním mytím. Tak
že...Ti, kdo považovali za své nezadatel
né právo hlídat Zákon, byli už dlouho
hněvem přímo rozpáleni. Po dobrém si do
mluvit nedá, dokonce tvrdošíjně trvá na
tom, že je synem jediného Boha! Takže...
je naší svátou povinností postavit toho te
sařova syna mimo zákon. Buřič, rouhač,
zhouba vlasti. Rozhodli, že zemře, aby
zachránili národ.
Stará Mara se nestarala, co se děje ve
městě. Byla zaujatá jen svým těšením. Pří
mo z ní zářilo. Přišla sem do města před
léty, nikdo vlastně nevěděl odkud. Nepta
li se jí, té málomluvné a smutné ženy,kte
rá se usadila v opuštěném baráčku poblíž
městské brány, dávala se najmout na pra
ní prádla římské posádce. Snad nějaká
otrokyně - myslily si sousedky. Ale proto
že to byly většinou také chudery, přijaly
ji mezi sebe. Převzala ochotně zvyky toho
to města a žila tu šedivě a tiše jako myš
ka. Líbilo se jí, že jí sousedky neubližují,
že si s nimi i malinko popovídá a chutě
uklízela, když ony uklízely a vyhlížela

svátky, když u sousedů připravovali sedmiramenný svícen. A ráda přišla, když ji pozvali,
aby se jen podívala, jakého mají letos beránka.

Letos se na ty židovské svátky těšila přímo 3
dychtivě. Vzkázal jí syn: maminko, přijdu! A
po kom vzkázal -vyzvídaly sousedky. Sen to
zjevil mému srdci, vlaštovky o tom švitořily mým
uším, na hvězdách nebeských to vidí moje oči,
vyprávěla Mara sousedkám a zářila. Stárne,
stárne, pokývaly hlavami a podstrčily té staré
dobračce kapku vína a drobet oliv a hrníček me
du, aby měla na přivítanou. A nanosily hodně
vody, čerstvé vody, když jinak nedala a podle
židovského obyčeje chtěla svému chlapci umýt
nohy zaprášené tak dalekou cestou. Pochválily
jí, že je tak dbalá Mojžíšova zákona, i když pře
ce žila tak dlouho kdesi v pohanské zemi. Ano,
ano, však jí tam bylo často teskno, v té poušti
kde celá léta neuviděla ženskou tvář. Kdepak si
sestersky popovídat jako tuhle s těmi hodnými
sousedkami. Nakoupila ještě oleje, aby si chla
pec mohl osvěžit vousy a vlas.
Jakýpak asi je? Tolik let už se neviděli! Pozna
jí se? A jestlipak on ji vůbec najde v tom veli
kém městě? Neboj, maminko,najdu tě, vždyť já
se vyznám. Usmívala se. Ty můj chlapečku, ty
moje zlato, co já jsem už na tom světě pro tebe
zkusila. Ty můj jedináčku, když jsme s tebou
do pouště utíkali před zákonem, který nařizoval
utratit takové děcko. Ty jsi byl, chudinko ma
lá, celý bolavý, mysleli, že je to malomocenství.
Ale já tě nedala, já že s tebou uteču na poušť,
tam až s tebou zajdu. A táta-Bůh ať občerství
jeho duši - šel s námi. Báli jsme se v té poušti,
pamatuješ, i táta se bál. Sluncem vybílené kos
ti se tam povalovaly v písku a to horko! Ale
přišli jsme k té barabizně pod skalou, co byla
potom naší chaloupkou, naším domovem. Dvě pal
my tam rostly - a pak malý hájek, jak je táta
rozsázel, rostly ze spodní vody. A ve skále byl
pramínek, taková čestvá studánka, pamatuješ?
Ze se táta dal na to loupení, to už byl náš osud.
Z čeho jsme měli žít, když nás kvůli tobS zahnal
zákon do jisté smrti? Po dobrém lidé nedají,vid,
a že ty ses taky na to loupení dal,to už zase
byl tvůj osud. Scházeli ti tam dobří kamarádi,
že? Ale jednou, vzpomínáš si, jsem tě viděla
šťastného. Přivedl jsi je až k nám domů, ty vy
strašené lidičky a oslíka. Táta že je chytil, ale
nebylo jim co vzít a náš táta pokud možno neza
bíjel a tys prosil a prosil a na jejich chlapečka
ses celý třásl. Já jsem se jen bála, aby se táta
nerozzuřil, kdyby tě ta mladá maminka od chla
pečka odháněla, když jsi byl takový bolavý.Ale
ona se už přestala třást a že prý by chlapečka
ráda vykoupala, ô to bylo, jak on v těch nec
kách nožkama kopal a ručkama plácal a smál se
a pištěl, no bylo mu dobře, že se po tom vedru
mohl ovlažit. A ta maminka se také smála a rouš
ka se jí svezla s hlavy-takové krásné vlasy jsem
nikdy neviděla a už neuvidím, zlato a zlato a

taková vůně, že jsem se jí zeptala, čím si
je myješ, že jsou tak krásné a snad to
hedvábí, o kterém slýchám, musí být něco
takového, když jsem ty vlasy vzala do ru
ky. A čím to myješ chlapečka, že také tak
voní? A nebojíš se, že bude bolavý jako
náš, když jej koupeš v našich neckách?
Ale ona se na mne tenkrát tak podívala,
snad měla hvězdy místo očí, a povídá:Jen
si vykoupej svého klučinu a bude také vo
nět. Ty ses nebránil jako jindy, rozdová
děl ses a když jsem tě vzala z necek - bo
láčky pryč! Co to tenkrát bylo za lidi?
Vylévám vodu z necek a kam kapka padne,
vyroste kolem naší chaloupky kvítko.Sko
da jen, že museli utíkat dál než my - co
pak je asi hnalo?

Ted už zbývá jen čekat, až ti tři dodělají.Set
ník je podivně neklidný. Proč jen mne ted vá
bí vrak lidského těla, které visí uprostřed, ne
vidím přece popravu zločinců dnes poprvé. Jak
se na mne podíval, když jsem mu podal houbu,
aby si svlažil zprahlá ústa? Člověče, Bože, smi
luj se, prosím tě, a umři, umři!
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Strašné kletby celého života obstoupily agónii
toho, co visí na levé straně. Kolik se jich sví
jelo pod mocí mého vražedného nože, kolik jich
chroptělo v mých mocných tlapách? Také dnes
by ještě v umírání rád zabíjel. Toho prostřední
ho. Ale protože už nelze jinak, plivne poslední
rouhání a kletbu do umírání.

"Bud zticha!!" zahřmí z poslední síly Dismas.
"My dva víme, zač a proč tu visíme. Ale on?"
Zamlženým zrakem zahlédne, že maminka, stojí
"Honem, honem, už je vedou!"křikla do
cí poblíž, ale dost zdaleka, zdvihla k němu oči.
okénka sousedka. Až se Mara lekem roz
Cítí i pohled té druhé matky. A pohled toho pre
třásla a z tak pěkných vzpomínek! Vytápa středního. Vděčný pohled. Po nekonečnosti
la na práh a tam ji slunce přímo oslepilo.
dne potup, zrad, urážek, jízlivostí a výsměchu
Ulice se hemžila a hlomozila, vojáci odstr slyší lidský hlas, který se ho zastává. A ten
kovali dotěrné zvědavce a šli zarytě mlčky už nabírá závratnou výšku do propasti víry:"Pa
tím svým hrozným vojenským krokem, v
ne, vzpomeň si na mne, až budeš ve svém krá
ocelových šatech. Ted se zastavili. Mara
lovství." "Ano, ještě dnes budeš se mnou v rá
uviděla, koho to vedou k Lebčí hoře na
ji,"řekl z poslední pozemské síly Ježíš, který mé
popravu. Byli tři, zbití, zkrvavení, lidem nad hlavou nápis, že je králem Židů. Ale Dismas
nepodobní. Ten jeden právě padl na zem. který není Zid, a setník , který je Říman, sly
Chudák, možná zaklopí o větev, co lidé
ší, že ortel vynáší Král vesmíru.
nastlali na cestu, když projížděl ten krás
Ještě
chvíli trvalo, než se Dismasovo oko zalilo
ný rabbi. Prý aby se zaplnily výmoly,aby
krvavou mlhou. Zahlédne ještě svou maminku u
nemusel jeho oslík do bláta ni šlápnout. A
toho prostředního kříže, klečí, pláče. V prasko
ten chudák zbědovaný tu ted leží a na
tu skály a v dunění hromu padá z Dismase bo
něm ještě ten hrozný trám, na tom bude
lest. Lahodná úleva vyšla z těch slov... ještě
viset... A najednou jiná hrůza projela
srdcem staré Mary: vedle toho chudáka na dnes! Maminka ho ponořuje do té vody, kde
zemi stojí nebožtík táta. Spoutaný, oči za poutnice koupala svého chlapce. Bolest padá ze
bodnuté do špinavé ulice. "Tak takhle jsi zmučeného těla, oni jsou tady, je doma, je v
za mnou přišel, Dismasi, synáčku můj ne ráji.
bohej, "zanaříkala do hlučící ulice. Zachy Spěchali, bouřka je divná. S profesionální zruč
til jej srdcem. Maminka, chuděra, zestár ností zpřeráželi kosti, služební kopí setníkovo
la. Co se mu naříkala, nech toho, nedávej ověřilo smrt. Vyšla krev a voda.
se do party s tím Barabášem, za vším je
vražda, nech toho, nemsti se, žijeme.Ano, Veliká, čistá hvězda ohlašuje svátek. SRDCE
maminko, ale já už jsem dožil. Neměl jsem JEŽÍŠOVO JE OTEVŘENO. Jím prošel první člo
y
tě vidět, maminko, snad by se mí umíralo věk svátý do nebeského království.
lip. Ted na tebe hledí i ten nešťastník,co
doprorokoval až na kříž. Co vlastně udě
lal, že ho mlátí víc než nás, lupiče?

Vyšla zpoza rohu. Zastavila se. Rouška se
jí svezla s hlavy. Zlaté stříbro a stříbrné
zlato jsou její vlasy. Královna? Než může
přiskočit chlapec, který jde dva kroky za
ní, než ji může zachytit uplakaná krasavi
ce vedle ní, zatápe rukou hledající oporu
po špinavé zdi baráku u městské brány a
najde náruč jiné matky. Poutnice z pouště,
kam to dnes ženou naše chlapce?
Došli na kopec a skončili tu špinavou prá
ci. Lidé ne a ne se rozejít, je horko, ani
do kostek se vojákům nechce, ale hodí si
přece!

vidíme, že mladí hledají orien
ROZHOVOR S KALENDÁŘEMtaci Za dopisů
jsou nám vděčni, když dostanou ta-

Východošvýcarský misionár navštívil
redakci časopisu a kalendáře pro
mladé katolíky KOMM-MIT v Munsteru.
Užasnul, v jak evangelické chudo
bě žijí čtyři osoby, které tam
pracují, jak jsou apoštolsky hor
liví, a tísní se v nepatrném pro
storu, v němž konají své velké
dílo - bez finanční pomoci bis
kupů! Misionář si pohovořil s mla
dou dívkou, inteligentní, nadše
nou, hluboce věřící...ale posudte
sami!

JAK TO ZAČALO?
Se mnou nebo s nakladatelstvím?
Krátce po válce uvažoval Clhnter
ST IFF (70 let, dosud tam pracuje), co by
mohl pro mládež udělat. Vybudoval tu pro
mladé knihkupectví, s knihami proti por
nografii, s dobrou zábavnou literaturou
a uvažoval, co by se dalo udělat ještě.
Napadlo mu, vydávat kalendáře, neboť je
to opravdu dobrá pomůcka, správně ovliv
ňovat mladé. První kalendář vyšel v r.
1947. Právě jsme vydali 38. ročník.

MÁTE VŠECHNY ROČNÍKY?

ké informace od Církve. Chtějí to.Ne- 5
myslím, že by Církev získala mládež
kdyby dělala kompromisy. Vidíme,
že mladí jen čekají na výzvu, na po
žadavky. A když dostanou cíl, sna
ží se ho dosáhnout. Např.uveřejnili
jsme článek: LÄSKA NEBO MILKOVA
NT - proti volné lásce. Cekali jsme
negativní ohlas, snížený náklad časopi
su - ale naopak, ohlas byl pozitivní.

JAKÝ K TOMU MÁTE OSOBNÍ POSTOJ?
To je dlouhá historie. Asi před osmi lety
se mi dostal kalendář a časopis do ruky,
viděla jsem hned, že se dá s mládeží mnohc
podniknout. Sbírali jsme podpisy za proná
sledované křesťany v komunistických zemích
Nebo proti potratům. Rozdávali jsme plakátky,
hráli jsme ve skupinách hry a hádanky. Zjistila
jsem, že kalendář je velmi vhodný pro mladé i
pro praktickou práci s nimi.

SETKÁVÁTE SE TAKÉ S ODPOREM?
Ano. Mnozí nám vytýkají protikomunismus, ale
chceme tuto linii dodržet. Odpor nejde od mla
dých nebo od čtenářů, ale od komunistů. A tak»
z církevních kruhů, nejsme dost progresističtí,
ale příliš tradičníí! ! ) Říkají, že máme předkoncilní představyíty měl Kristus také). Ale mládež
je nám otevřená a přijímá nás. .

Máme, ale většinou jsou to exempláře pro
archiv. První vydání v r.1947 vyšlo v
MĚLI BYSTE VÉST MLÁDEŽ K TOMU, ABY PRACO
30.000 exemplářích. Během let stoupnul
VALA VE SKUPINKÁCH POD VEDENÍM KNĚŽÍ
náklad na 100.000 kusů. To bylo od r.
To je správné. Sami však nemůžeme jezdit po Ně
1955 do r.1965. Tehdy bylo mnoho skupin
katolické mládeže, také kněží byli velice
mecku a zakládat skupiny. Známe však řadu vel
mi dobrých skupinek. Např.evropští katoličtí
aktivní. To bylo nejlepší období pro náš
skauti, které podporuje papež. Nebo Schttnstattkalendář. V r.1970 už bylo cítit na men
ské hnutí. Skupiny, které doporučujeme,pracují
ším odbytu kalendáře období liberalizace
také s kněžími-tedy ve spojení s Církví. Jsou i
v katolické Církvi. Skupinky mládeže za
skupiny mimo Církev, tzv.basis-skupiny.
nikaly, nikdo se o ně nestaral. Vznikla
obava, že nakladatelství už nebude na ka Napsali jsme i katechismus pro mladé a i o lásce
jsme psali přesně podle ducha Církve. O manžel
lendář stačit a bude muset vydávání pře
dat někomu jinému. Avšak asi v r.1974 se ství a o všem ostatním. Jak jsem se zmínila, oče
kávali jsme, že narazíme na odpor čtenářů. Ale
začalo znovu a to s 20.000 výtisky. Ny
pak nás překvapily jejich dopisy - z 90 % byli
ní náklad stále stoupá, už jsme dosáhli
mladí s linií Církve spokojeni a byli nám vděčni,
60.000 výtisků a zájem je tak velký, že
dosáhneme určitě ještě víc.
že dostali správnou orientaci - na rozdíl od por
nografického časopisu pro mládež BRAVO. S tou
TO VÁS JISTĚ VELMI TĚŠÍ 1
to reakcí jsme nepočítali; náklad časopisu vzrost
Ovšem - máte pravdu. Ale práce s tím je
o 10.000 čísel, stejně i katechismus.
nesmírná. Snažíme se nejen o to, aby se
náš kalendář, časopis a jiné knihy mladým
líbily, ale aby nám i psali, aby čerpali ze
své víry, aby byli dobře politicky informo
váni. A když dostáváme dopisy, telefoná
ty od mladých, od kněží, od těch, kdo s
mladými pracují, těší nás to a posiluje.

CO SI MYSLÍTE O DNEŠNÍ MLÁDEŽI?

Jádro je zdravé - a to musí růst. Mám dojem, ž<
mládež není zkažená, ale je špatně informovaná
a má na ni vliv špatné okolí dospělých. Křesťan
ská společnost skoro vymizela. Když mladým řek
neme pravdu o víře, divíme se, jak jsou otevře
ni. Myslím, že Církev nesmí dělat kompromisy.
KALENDÁŘ BY SE MĚL VÍC ROZŠIŘOVAT
Může klidně stát na požadavcích Kristova evan
Náš cíl je 100.000 kusů. Snažíme se pra
gelia, což také dělá, jen je musí správně odů
covat pozitivně. Ne proti, ale pro. Náš ve
vodnit. Zákazy se dnes nedá vychovávat, nýbrž
doucí v tom má velkou praxi, dělá to už
je třeba vysvětlit, proč tomu tak je. Mladí velmi
40 let. Zdá se, že ta věc má budoucnost,
touží po vzorech, proto v každém čísle uveřejňu
počet zájemců stále roste. Je to překvapu
jeme i život vzorného křesťana či světce.
jící, vždyť jasně plujeme proti proudu.

DĚKUJI VÁM ZA ROZHOVOR!

ježíš prospíval moudrostÍ

Milánsky arcibiskup Martini tuto anekdotu přepi
Dvanáctiletý Ježíš v chrámě je líbivé téma v suje v rozjímáních o životě Mojžíšově a říká:
malířství. Dává umělci možnost rozvinout pro "Takové byly asi otázky, které dával Ježíš uči
tiklady: zářící tvář chlapce, hlavy starců v telům zákona. Jednoduché, a ty právě přivedly 6
hlubokém zamyšlení, ustrašená tvář přicháze učence do rozpaků." Otázky, které si nikdy ne
klademe, protože je považujeme za samozřejmé.
jící matky, přítmí chrámové síně a p.
Tento námět lákal i autory apokryfů, románo A přece na nich všechno ostatní závisí.
vých vyprávění z Ježíšova života. Fantasie Vykladači evangelia nedělali zbytečné dorměnky o
tom, co se Ježíš ptal učitelů. Musí však vyložit
chtěla prozradit zvědavým, jaké otáz
následující verš:"Ježíš prospíval moudrostí, vě
ky kladl chlapec jeruzalémským teo
kem a oblibou u Boha i u lidí."/Lk 2.52./
logům, když na ně neznali odpověd.
Moudrost není jen výraz biblický,
Něco tajemného, závratného, hlu
vyskytuje se v dějinách kultury
bokého, soudili hl.gnostici
národů. Ľneš už není tolik v mó
prvních dob Církve. V jednom
dě. Mudrci jsou pro nás lidé,kte
koptickém apokryfu se vypráví,
ří všechno vědí, a z těch máme
jak vedl sv.Josef Ježíška do
strach. Takový ovšem nebyl pojem
nazaretské školy. Učitel ho
moudrého člověka v dobách, kdy se
chtěl naučit první písmeno
o moudrost ještě usilovalo, fecabecedy. Ale Ježíš ho uvedl
ky se jmenovali philosophoi, tj.
do úzkých, vyložil mu talidé, kteří moudrost milují a
jeimý symbolický smysl for
stále ji hledají. Je zajímavé,že
my písmenka a ptal se ho na
pro Otce Církve byl příkladem
mystický snysl dalších pís
pravého filosofa Mojžíš.
menek. Učitel zkoprněl. Ale
Vzpoiměl jsem si na to, když
my ne. Vyprávění je nehoráz
jsem četl v knize mons .Martini ně naivní, skoro pro víru
ho příhodu o rabbim Akibovi, zasazenou do rozjí
urážlivé.
mání o životě Mojžíše. Proč autor tuto anekdotu
Věříme-li však evangeliu, měli bychom mít
uvedl? 0 pár stránek dopředu to rozvádí.
nějakou představu o tom, jaké otázky asi
kladl Ježíš učitelům zákona. Snad pokrčíme Mojžíš viděl hořící keř. Kniha Exodus nám líčí,
rameny, ale těžko je odbýt děti, když se o jak reagoval'.'Mojžíš si poiryslil:Půjdu tam a po
dívám se na ten divný jev, čím to je, že keř netéto biblické příhodě vypravuje.
Připomeňme si vyprávění o rabbim Akkibovi. shoří."/Ex 3.3./ Mojžíš si umí klást otázky .Není
žil sto let po Kristu, zemřel 135 jako mu z těch, kteří už mají systém, kteří všechno za
čedník rukama Římanů. Jak se stal rabínem? řadí, kteří už všechno pochopili. Mojžíš mohl
něho, M-bi
říci:"Je to požár.
Byl velmi chudý, 40 let prožil v bídě. Jed udělat něco
Bude lip, když se svými ovcemi odtáhnu, než se
nou viděl u studny vyhlodaný kámen.
Ptal se:"Kdo ten kámen vyhlodal?" Odpověděli požár rozšíří ."Nebo: "Je to něco nadpřirozeného.
mu: "Voda, která na něj neustále kape. Vzpo At se o to zajímají mladší, ti se ještě mohou
meň si, co říká Job/14,19/,že kapky hlodají nadchnout!"
kameny." Akiba si řekl: "Voda je měkká a pře Text Bible říká, že se Mojžíš divil. Měl vzác
ce vyhlodá tvrdý kámen. Možná, že slova Tho- nou schopnost dítěte, umět žasnout, zajímat se,
ry, Božího zákona, tvrdá jako kámen, vyhlo ptát se, oč jde. Neztratil ji po 40 ti letech v
poušti, po útěku před faraónem. V jeho věku by
daj! mé srdoe, které je z měkkého masa."
Začal ve 40 ti letech studovat Thoru. šel se se řeklo, že měl právo být zatrpklým starcem.
synem k učiteli a prosil, aby ho naučil Tho Cítil se povolaným od Boha, aby udělal něco pro
svůj lid a svá léta prožil uprostřed skal pase
ru. Vzal si destičku, uchopil ji na jedné
ním
ovcí. Nač se ještě ptát na snysl takové ma
straně, syn na druhé a učitel na ni napsal
první písmeno abecedy:ALEF. Akiba opakoval: ličkosti, jako je keř, hořící na stráni?Ale Moj
žíš byl moudrý. Ptal se a dostal odpověč, která
Alef. Akiba se naučil oelou abecedu, pak
dala srrysl celému jeho životu. V keři byl Bůh.
knihu Leviticus a celý zákon.
Každý
křesfan má po příkladu Ježíšově den ze
Když se Thoru naučil, řekl rabbimu Eliezerovi a Jošuyovi: "Dobří učitelé, vysvětlete mi dne prospívat v moudrosti. Říkáme to mladým li
smysl Mišny/v níž je zapsána ústní tradice dem. V jistém věku se nám to už zdá nemožné a
výkladů Thory/1" Učitelé mu vyhověli a sdě zbytečné. Denní dřina a všednost nás ubíjí.Jaká
lili mu jednu halachu,tj.vysvětlení jednoho moudrost je v rytí nádobí, práci u stroje ap.
předpisu Pen ta te uchu. Rabbi Akiba vyšel ven Rabbi Akiba by řekl:"To jsou alef a bet abecedy
a napadlo mu:Proč se psalo alef a proč bét? života? Proč se píšou?" Dovedeme-li se denně Bo
Proč se vůbec tyto věci říkají? Ptal se uči ha ptát, jistě jednou odpoví jako z hořícího ke
ře Mojžíšovi: "Já jsem tu,já jsem s tebou."/Ex 3/
telů, ale ti mu nedokázali dát odpověčl.
P. TOMÄš š P I D L ľ K
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VYHNANSTVÍ

Shodou okolností-ale spíš řízením Božím,
se stal Jeník Vianney desertérem. Napo
leon táhnul do svých bitev bez něho.
Těžce nesl Jan osud zběha, který ztratil
i své jméno. Selka mu tajně nosila jídlo v
putýnce.z níž krmila dobytek. V koutku
stodoly Jeník spal.
Cítil se osamělý a trýznily ho hořké myš
lenky. Starostlivě vzpomínal na své milé
doma, jestli kvůli němu netrpí. Maminku
asi trápí nejistota o jeho osudu.
Byl jako trosečník, kterého bouře vyhodi
la na neznámý břeh. Jak může dojít k
svému vysokému cíli, když se musí skrý
vat jako psanec? Dny mu hořkly žalem, v
noci nemohl usnout. Rozevřenýma očima
zíral to tmy a nacházel útěchu jen v mod
litbě. Když ho ráno z neklidné dřímoty
vzbudil hlas zvonů z Les Noels, přepadl
ho znovu pocit úplné opuštěnosti. Nemohl
poslechnout, když ho Bůh volal k účasti
na Nejsvětější oběti.
Po dvou měsících se tu a tam odvážil
opustit svůj úkryt. Snažil se, odvděčit
se svým hostitelům za jejich dobrotu drob
nými službičkami. Pracoval jako pacholek
ve stáji a ve stodole. Učil děti paní Fayot
a pana starosty číst, psát, počítat, i
pravdám svaté víry.
Když šla rodina v
neděli do kostela,
hlídal malého Klau
dia a učil ho prvním
dětským modlitbám.
Děti ho měly stále
raději. Když se na
jaře rozpustil sníh
na horských stez
kách a žandarmové
víc než v zimě pro
česávali kraj, děti
dávaly pozor a k
'když se objevilo
modré sukno, hned
bratrance upozornily.
Při jarních pracích nechtěl Jan lenošit.
Oral, brázdil půdu, jak byl zvyklý doma.
Často ovšem musel práci přerušit, neboť
chlapci, celí udýchaní, mu hlásili, že neda
leko je policista. Schoval se rychle do lesa
nebo se zahrabal do kupy sena.
Jednou unikl jen o vlásek. Když pracoval
na poli, vynořila se světlovlasá hlavička
Ludvíka Fayota. Už z dálky volal:"Žandar
mové ve vsi! Rychle se schovej!" Jan utí
kal do stáje a zahrabal se do hromady sena.
Žandarmové ho viděli a spěchali za ním.
"Kdo je ten mladík, který utekl do vašeho
statku?"udeřili na selku. "Jistě desertér!"
"Myslíte-li, že se tu schoval, hledejte ho
sami,"řekla vdova, skrývající vzrušení.
"Však my ho najdeme,"zavrčeli policisté
a prolezli všemi místnostmi. Přišli do stáje.

"Chcete snad zatknout naše krávy?" ušklíbl
se Jerome.
7
"Však zjistíme, jsou-li ve stáji jen krávy!"od
sekl jeden z policistů. "Ustup, lotříku!"
"Nejsem lotřík!"odsekl chlapec a klidně sledoval
žandarmy. Úzkostí se mu však rozbušilo srdce,
když žandarmové vylezli na seník a začali vid
lemi propichovat seno.
Jan se bál, že se v horkém seně udusí. Napjal
poslední síly, aby vydržel. Náhle ucítil palči
vou bolest. Špička vidle se mu zabodla do paže
Cítil, jak se vyřinula krev. Je konec! Div se
nezadusil, plíce lapaly po dechu. Už se rozhodl
že úkryt opustí, když zaslechl hlas starosty,
kterého paní Fayot přivedla z pole.
"Ale pánové, snad tu nehoníte myši?"
"Skrývá se tu dezertér. Viděli jsme ho utíkat z
pole do statku,"odpověděl jeden z žandarmů.
"Asi to byl hladový tulák, který ted v slepičinci vyssává vejce,"smál se Pavel Fayot."Ale
pojdte na skleničku. Dnes je parný den!"
Ochránci zákona se vzdali a přijali jeho pozvání
Jan se vyhrabal z úkrytu, potácel se slabostí
a zhluboka oddychoval. "To byla pomoc v po
slední chvilce,"zašeptal,"už bych tam ani mi
nutku nevydržel."
"Vždyť krvácíš,"zděsila se selka a zírala na
probodenou paži.
"Zachytil mě vidlemi,"zašklebil se bolestně Jan.
"Tak vidíš, bratrance,"žertoval Jerome, zatím
co matka vymývala zraněnému ránu. "Od praporu
jsi utekl a přece jsi zraněn. Ale co! Španělé by
ti možná usekli celou ruku nebo i hlavu - a tu
postrádat nemůžeš."
"Drž na uzdě svou nevymáchanou pusu,"zlobila
se matka.
"To já jen tak,"zabručel hoch,"však bratranec
rozumí žertu."
"Vždycky! "smál se Vianney.
"Ale pohlavky mi už dávat nemůžeš,"škodolibě
se ušklíbnul hoch,"budeš nosit ruku v obvazu.1
"Pohlavky mohu dávat i levou, budeš-li zlobit,
místo aby ses učil."
"Běž raději dávat pozor na žandarmy,"napome
nula selka synka.
"Ach, ti se někde baví,"smál se hoch, ale pře
ce jen hlídat šel.
"Jste ke mně tak hodná, matko Fayotová,"řekl
Jan, když osaměli. "Jak vám to odplatím?"
"Už jste mi to odplatil a věřím, že mi to Bůh
odplatí na dětech."
"Tolik se o mne staráte a zdá se, že nejste sa
ma docela zdravá,"řekl váhavě Jan.
"To je krev,"vzdechla žena,"lékař mi doporučil
lázně v Charbonniers-les Bains. Na to nemám
ani čas, ani peníze."
"V Charbonnieres?"podivil se Jan."To je blízko
Dardilly. Víte co!Dám vám dopis pro maminku,
ráda vás uvítá a od nás můžete chodit do lázní'.'
"Nerada bych byla někomu na obtíž,"vzdechla
paní,"a odtud pryč nemohu."
"Proč ne?"rozohnil se Jan,"máte šikovnou děveč
ku, děti obstarám sám, a maminka bude mít ra
dost, že se o mně něco dozví."

Domlouval selce tak horlivě, že se konečně
do Dardilly vypravila. Kromě dopisu jí vnutil
peníze, které mu zbývaly z domova.
Jak šťastná byla maminka Marie, když překro
čila selka práh statku a donesla jí dopis od
syna! Zapomněla na úzkosti posledních měsí
ců, Bůh viděl její slzy, vyslyšel její modlitby
Ochotně ubytovala selku na statku.

Sedlák přijal zprávu jinak. Kvůli synovi, zbě
hovi, mu nutili vojáky na bydlení ve statku
a hrozili, že mu seberou poslední groš, jestli
se syn nevrátí. Navíc ho trýznily revmatické
bolesti a proto byl stárnoucí muž stále mrzu
tější. "Nelíbí se mi, že se syn schovává,"bru
čel zlostně,"ostatní bojují, proč on ne? Netu
šíte, co už jsem pro něho vytrpěl. Řekněte
mi, kde je, přivedu ho zpět!"
"To vám nepovím,"odpověděla Klaudina Fayotová,"kdybych byla vámi, nebyla by mi pro
takového syna žádná oběť těžká."
I matka a sourozenci tak vytrvale domlouvali
otci, až se vzdal. Když paní Fayotová po
třech nedělích odjížděla, šel ji doprovodit.
"Co mám vašemu synovi vyřídit?"zeptala se
při rozloučení,"smím mu říci, že se už nezlo
bíte? ""Jen mu to řekněte,"kývnul sedlák,
rychle se otočil a spěchal zpět.
Jan byl šťastný, že dostal zprávu z domova,
i když ho mrzely obtíže, které museli jeho
doma trpět. Neviděl však žádné východisko
ze svého nešťastného postavení. Tu a tam se
ve všední den odvážil do Les Noels na mši
svátou, pak chodil v neděli na ranní. Jeho
vyhnanství pozbylo trochu hořkosti. Někdy
vyhledal pana faráře a posteskl si na své
trápení.
"Milý příteli,"řekl kněz, který také zkusil
hodně, protože nechtěl za francouzské revolu
ce složit přísahu,"znám vyhnanství a hrůzu
útěku. Sám jsem se dlouho skrýval. Ale důvě
řujte Bohu, obrátí všechno k dobrému. Svědo
mí vás trápit nemusí. Císař je v klatbě a pro
nedovolený sňatek s habsburskou princeznou
se znovu rozešel s Církví. Nevěrní nemají
právo na věrnost."
Poradil mu, aby si dal poslat učebnice a

pokračoval ve studiu. Jinak na všechno zapo
mene. Tento návrh Jan rád splnil. Tajně po
slal dopis do Ecully a jednou se objevila jeho
věrná pradlena, vdova Bibostová a přinesla
mu vytoužený balík s knihami.
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Horlivě se vrhnul do studia; ke svému zděše
ní však zjistil, že bude muset se vším začít
znova.
Za několik neděl byl vyhnanství konec. Napo
leon vítězně ukončil svá tažení a udělil všem
desertérům milost, vrátí-li se ke svým prapo
rům nebo si najdou náhradníka. František Xa
ver, nejmladší Vianney, byl ochoten obléci
pestré sukno místo bratra. Otec si oddechl,
strach z něho spadl a souhlasil s tím. Jan pře
nechal bratrovi svůj dědický podíl.
A tak nastala vytoužená hodina, kdy se směl
vrátit jako svobodný muž domů. Loučil se s
Les Robins těžce. Hodní vesničané milovali
zbožného seminaristu a sebrali mezi sebou pe
níze na sutanu. Musel si ji hned obléci, aby
viděli, jak bude vypadat jako kněz. Ludvík
doprovodil"bratrance"do Dardilly.
"Doufejme, že se k nám vrátíš jako farář,"
řekl chlapec vřele na rozloučenou."Jen nesmíš
tuze dlouho kázat, jinak lidé pod kazatelnou
usnou. Ale budu ti ministrovat a Jerome také.
Už zítra se začnu učit stupňové modlitby."
"To bych byl rád,"smál se Jan."A kázat dlou
ho určitě nebudu, vždyť se sotva naučím zpa
měti krátkému kázání."
"Však se ti to podaří,"těšil ho chlapec.
Jak nesmírná byla maminčina radost, když
mohla zase obejmout syna. Ale Jan se zděsil,
když viděl, jak je na tom zdravotně špatně.
Dýchala přerývaně, i řeč ji namáhala.
"To je srdce,"řekl starostlivě otec, když se
Jan o tom zmínil."Tuze pro tebe vytrpěla."
Zdálo se sice, že radost ze synova návratu
matku posílila. Ale další rok churavěla stále
více. Jan začal s těžkým srdcem studovat dál
v Ecully, každou neděli však jezdil do Dar
dilly, aby viděl maminku.
Konec přišel neočekávaně. 8.února 1811 ho
zavolali k jejímu úmrtnímu loži. Zrak nemocné
zazářil, když udýchaný syn vstoupil do ko
můrky. Už sotva sebrala sílu k několika slo
vům: "Dobrý Bůh z tebe udělá kněze, "zašepta
la sotva slyšitelně,"budu za tebe prosit, u
Něho, u milého Pána Boha." Pak položila
ruku na hlavu syna, který se před jejím lo
žem vrhnul na kolena a v Božím míru opusti
la tento svět.

Wilhelm HÚNERMANN:SVÉTEC A JEHO ĎÁBEL
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JEDNEJ TAK, ABYS V
BOSLEDNF MINUTÉ NEMUSEL LITOVAT, ŽES
MÁLO miloval.
Klára LUBICHOVÁ

ŽILI JSME UŽ DŘÍVE ?
Kdo byl v Indii, viděl na ulicích pasoucí
se krávy. Nikdo je neodežene, nikdo je ne
usmrtí - nebot podle jejich víry si ve zví
řatech odpykává možná svůj trest některý
nedokonaly člověk. Říká se tomu PŘEVTĚ
LOVANÍ, stěhování duší nebo reinkarnace.
Protože se tato nauka začíná uchycovat i
na křestanském západě, mezi křes taný, pře
tiskujeme článek ze stuttgartského farního
věstníku KONTAKT!, kde o tom odborník píše
a srovnává tento názor s katolickou vírou.
REINKARNACEÍstěhování duší, metempsycho-9
sa, palingenese) se vyskytuje u různých
primitivních národů. Není sice vždy považo
vána za očistný proces k dosažení konečné POKUS O ZHODNOCENI
ho posmrtného štěstí, většinou se však chá Reinkarnace odporuje tělesně-duševní jednote
člověka. Víra v reinkarnaci se nedá sloučit s
pe jako očistná cesta, při níž každé znovu
zrození je stupněm k lepšímu či horšímu sta dějinností jednotlivého člověka i celého lidstva,
jak o tom svědčí celé Zjevení Boží, obsažené v
vu, podle toho, jaký byl uplynulý život.
V nejstarších indických spisech VÉDÁCH o Písmě sv.i v ostatních zásazích Božích do toho
reinkarnaci není zmínka. Vyskytuje se tepr to světa. O spáse nebo zavržení se rozhoduje
ve v UPADIšÄDACH a stává se pak všeobec -v tomto životě. Sv. Pavel píše:"... lidem je sou
ně uznávanou naukou všech indických nábo zeno, že musí jednou umřít a pak nastane soud'.
(2id 9,27) .SIovo"JEDNOU" je zvlášt zdůrazněno
ženských forem. U Reků se k reinkarnaci
hlásila sekta pythagorejců, orfikové, Empe- vzhledem k verši 9, 26,kde se hovoří o jediné
oběti Kristově.
dokles, Platon a neoplatonikové. Později i
někteří gnostikové, řada nearabských sekt DŮKAZY ZE ZAZITKLI SV.DQNA BOSKÁ
Islámů a v novější době zvi. z Indie inspiro Hodnověrní svědkové vypravují, že sv.Don Bos
vaná theosofie a anthroposofie.
ko měl nevysvětlitelná spojení se záhrobním svě
tem. Jeho matka Markéta byla jistá, že kolem
NAUKA
Odhlédneme-li od zvláštních forem jednotli jejího syna se děje něco neurčitého, překvapivé
ho, ba nebezpečného a děsného. Zvláště v noci.
vých skupin, můžeme nauku o reinkarnaci
shrnout asi takto: Konkrétní jádro člověka Proto si dala Markéta zařídit ložnici v oratoři
není ve spojení duše a těla, nýbrž v ducho vedle pokoje svého syna. Zachovala se svědec
ká výpověď JAKOBA BELIE, co mu vyprávěla
vé duši, která se postupně spojuje s různý
Markéta.
Slyšela Dona Boská, ještě před budíč
mi těly a tak prochází řadou pozemských
kem, jak s někým v pokoji hovoří. Bylo však
existencí. Někdy přechází duše hned po
smrti do jiného-většinou lidského těla,někdy nemožné, aby tam někdo byl. Proto se ho pta
teprve po kratším či delším očistném procesí la, s kým rozmlouval. Bez rozpaků odpověděl:
Převtělení se řídí tím, jak dobrý či špatný "S Aloisem Comollou.""Ale Comollo přece před
byl předchozí život. Nová existence není jen léty zemřel’"namítla matka. "Ale je to pravda,"
odměnou nebo trestem, nýbrž dává člověku odpověděl Don Bosko. Po celý den bylo na něm
novou možnost, aby dosáhl svého posledního vidět, jak je vnitrně rozrušený. Zdálo se, že
se zabývá nějakým problémem, který musí
cíle - i když se představy o tomto cíli u
rozřešit.
různých skupin liší.
□ svém vztahu k Aloisů Comollovi vypráví Don
OČ SE OPTRA NAUKA O PŘEVTĚLOVÁN T?
Bosko sám:"Spojovalo nás blízké přátelství a
I. Někteří lidé tvrdí, že si vzpomínají na
neomezená důvěra. Tu a tam jsme hovořili i o
svou minulou existenci.
tom, co by se v kterémkoli okamžiku mohlo
2. Někteří se setkají s určitou osobou nebo stát-totiž o smrti. Jednou jsme si vyprávěli, co
věcí a mají živý pocit, že to už viděli.
jsme četli o některých svátých a napůl žertem,
3. Rada lidí má různé schopnosti a vlohy, napůl vážně jsme si vyměnili názory: "Bylo by
které jsou jim vrozeny, ale nevyskytují se přece jen velkou útěchou, kdyby ten, kdo z
u rodičů nebo u předků; kdyby se člověk nás bude první povolán na věčnost, podal dru
nepřevtěloval, neměl by možnost uplatnit
hému zprávu o svém stavu." K tomuto tématu
všechny své vlohy a schopnosti.
jsme se často vraceli a konečně jsme si slíbili,
4. Jiní tvrdí,že reinkarnace je jedinou odpo že ten, kdo bude první povolán na věčnost, po
vědí na nerovnost lidí v tomto životě. Ne dá druhému zprávu o stavu své duše... Slib
rovnost lidí by odporovala Boží dobrotě a
jsme několikrát obnovili, zvláště při poslední
spravedlnosti.
Comollově nemoci-ovšem vždy pod podmínkou.

že to Bůh dovolí a že je mu to milé.
Po Cbmollově smrti čekali někteří kamarádi,
kteří o tomto slibu věděli, že se splní.
Největší nedočkavost jsem cítil já, očekával
jsem od toho ve svém smutku velkou útěchu.
V noci z 3.na 4.dubna jsem ležel s dvaceti
žáky teologického kursu v ložnici. Nespal
jsem, uvažoval o našem slibu a měl jsem stís
něné srdce a předtuchu, že se něco stane.
Odbíjela půlnoc. Tu jem slyšel temně dunivý
hluk z konce chodby; byl stále jasnější, hla
sitější, hlubší. Seminaristé v ložnici se pro
budili, nikdo však ani nehlesl. Já sám byl
strachem jako zkamenělý. Hluk se blížil. Tu
se samy od sebe otevřely dveře.
Nastalo ticho. Do něho vpadl Comollův hlas,
o málo slabší než jsem jej znal a třikrát za
sebou řekl:"Bosko, Bosko, Bosko. Jsem za
chráněn." V té chvíli se ložnice trochu osvět
lila, znovu nastal hluk a ještě silněji, skoro
jako hrom otřásl domem.
Seminaristé vyskočili z postelí a bezhlavě
prchali do kouta ložnice, jiní k prefektovi Do
nu Josefu Fioritovi. Tak strávili noc.
Já sám zažil při tom něco tak děsného a tak
jsem se vyděsil, že bych byl v té chvíli nej
raději zemřel.
Bůh je všemohoucí a milosrdný. Většinou s
takovými dohodami nesouhlasí, někdy však ve
své nekonečné lásce dovolí jejich splnění.
Když přirozené věci přijdou do styku s nad
přirozenými, trpí tím lidská přirozenost, zvi.
u věcí, které nejsou nutné pro naši spásu.
Máme dost důkazů o existenci duše a nepo
třebujeme další. Mělo by nám stačit, co nám
zjevil náš Pán Ježíš Kristus."

náš život má jediný význam a smysl. V urči
tém čase a v těle žiji svou neopakovatelnou a
nezměnitelnou historickou existenci. Kristus
by jistě skutečnost reinkrnace svým učední
kům nezamlčel. On sám prožil svou historic
kou existenci jen jednou a neopakovatelně ji
naplnil. I když byl "od věčnosti zrozen z
Otce", procházel pozemským životem jednou
vyměřenou cestou od Betléma ke Golgotě a
Zmrtvýchvstání.10
Od Krista víme, že každý z nás má své místo
v dějinách a nemusíme pykat za hříchy svých
předchozích a nám neznámých existencí.
Kristus nám sdělil, že náš život jde k cíli,
který nám Bůh dal a tento cíl popsal jako"návrat do otcovského domu".
Tím dostává náš jedinečný pozemský život
velký smysl a nesmírnou hodnotu. Tak poznáváme"nezměrnou hodnotu neopakovatelného
přítomného okamžiku."(P.Schlhtz)
I když se v Písmě tu a tam naznačuje znovuvtělení Henocha, Mojžíše či Eliáše, nemíní se
tím jejich znovuvtělení, nýbrž že spatříme je
jich jedinečné postavy v jistém velmi důleži
tém okamžiku dějin.
Kristus jistě znal nauku o znovuvtělení, jako
Bůh určitě, jako člověk od Židů, kteří přichá
zeli na židovské svátky do Jeruzaléma z všech
možných konců tehdejšího světa. Ale nikdy
nenaznačil, že by na této nauce byla špetka
pravdy. Naopak, dal slůvku"jednou"podstatný
smysl a obsah. (Viz Rím 6,10; Petr 3,18; Zid
7,27; 9,26; 9,27-28).

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Nový zákon vysel v reci swahili pod názvem
Comollo zemřel brzo ráno 2.dubna 1839-bylo
"Agano Jipya. Je to výsledek několikaleté prá
mu 22 let. Boskovi bylo tehdy 24 roky.
ce. I.vydáni o 50.000 výtiscách bylo vytiště
Podobných případů, protokolárně a hodnověr
no ve Španělsku. Je určeno pro lid, mluvici
ně ověřených, je mnoho; jsou v přímém roz
támto nářečám v Zaire. Má se tisknout i kato
poru s reinkarnací. Kazatelé různých asiatských sekt se snaží získat stoupence pro tu lické Pásmo sv.v tomto nárečá Biblia Takatifu. Bible byla přeložena i do řeči Indiánů
to nauku; jsou přesvědčeni, že reinkarnace
Navajos. Dosud byla jen jediná bible
je středem jejich i jiných náboženských smě
rů, nebo se touto ústřední naukou musí stát. indiánském nářeči Kol v Mexiku.Pásmo a
Domnívají se, že našli klíč ke všem neřešitel jeho knihy existujá v 1829 řečech tj. o 21
ným otázkám lidstva. Odkud přicházím? Kam
řečá vác než koncem r.1984. Je to nejvác pře
jdu? Co bude z mé minulosti? Co bude se
kládaná kniha na světě. Nové překlady usnadná
mnou v budoucnosti? Jak je to s mými hříchy rozsářená Pásma v Barmě, Indii, Haiti, Kame
a s hříchy celého lidstva? Reinkarnační na
runu, USA a Papui-Nové Quineji.
uka se domnívá, že tyto otázky s konečnou
Předseda rakouské biskupské konference, solplatností vyřešila. Mezi moderními sektami je
nohradský arcibiskup Berg, předal ve čtvrtek
to především anthroposofie R.Steinera, která 10.4.sv.Otci pozvání na další návštěvu Ra
po první světové válce zmátla a znejistila
kouska. Býv.vídeňský arcibiskup kard.Konig
mnoho věřících křesťanů, I parapsychologie
byl v dubnu v USA. Pozvali ho tamější univerzavádí někdy do své pracovní hypotézy (dosity, aby přednášel o náboženské /ne/svobodě
měnky) tuto nauku, když se zabývá některý
ve východních zemích.
mi traumaty ( úrazy )či projevy medií v hlubo
Kongr.Školských bratřá zal.1680 sv.Jan Křti
kém spánku.
tel de la Salle pro výchovu mládeže. Má asi
Křesťanská víra reinkarnační-převtělovací
10.000 bratřá pracujácách v 82 žernách. Kdysi
teorii naprosto zamítá. Všude prozrazuje ty
existovali i v nasá vlasti.
picky pohanské rysy. Kristus nám říká, že

SVĚTICE LÁSKY BOŽÍ

jednou sestra Maresta dovolí, abych jí
pomáhala."
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Tvář MarieBenígny zazářila.Jejínechut
vůči "malé Alacoquové"trochu roztála.
"Skvělé! To je to, čemu říkám prak
tické rozhodnutí. Tahle řeč je mi milejší, než být ve vytržení a chtít
žít životem Ukřižovaného. Pojdte se
Imnou do ošetřovny, představím vás
tam. Ale nejdříve si musíme vyžádat
dovolení, smíme-li našim nemocným do
nést trochu jahod."
Za okamžik se vrátila s prázdným košíč
kem, který vystlala jahodovým listím a na
sbírala do něj nejkrásnější plody. Beze spěchu,
jak se sluší na dobrou a soustředěnou sestru,
Markétka byla stále víc a víc přesvědčena, vedla Markétku do kláštera ke dveřím, na nichž
že každá sestra v PARAY LE MONIAL je bylo napsáno:SVATA VERONIKA. Zašeptala Marsvěticí. Když viděla sestra Marie Bénigna kétce:"To nám má připomenout, že nemocní jsou
její dojatý zrak, řekl:"Musím vás také
obrazy trpícího Krista."
představit naší ošetřovatelce, sestře Ma- Ošetřovna byla velmi čistá. Představená říkávala,
restě. Dělala jsem to před ní a dosud s
že ošetřovna se má udržovat v čistotě a být tak
ní stále pracuji, i když tam už nejsem útulná, že stačí na ni jen pohled a nemocným se
jen občas vypomáhám. Je to skutečně
hned daří lépe. Proto se tam sestry musely vzdát
čestná žena. Vidíte tam u cibulového zá i odpočinku a modliteb, měly mít srdce plné jem
honu tu vysokou, ráznou sestru s kuže nosti, aby snesly"přeludy, nářky a špatnou ná
lem v ruce? Bože, měla neštovice, ale ty ladu nemocných."
nezničily její život a půvab. Onemocníte- V koutě sténala sestra Belrianta, připoutaná pro
li, bude vás ošetřovat jako vlastní matka, vazy, protože měla záchvat ischiasu. Sestra Ma
s jemnou pečlivostí, stále veselá - odpírá resta jí míchala ovocný nápoj a svým milým hla
si i nutný spánek. Váš soucit by ji jen
sem ji těšila. Vzhlédla a radostně přivítala obě
urazil. Nikdy se nešetří. Mele zrní, ryje sestry. Marie-Bénigna vtiskla Markétce do ruky
na zahradě, pracuje v prádelně. A když košík s jahodami a řekla:"Jděte a dejte to sestře
ji člověk pozoruje, jak pomáhá laickým
Belriantě." Markétka se přiblížila k posteli, kde
sestrám mísit těsto na chléb s téměř váš se svíjela nemocná. Cítila k ní úctu, poněvadž v
nivou radostí, poznáte, jak miluje své po ní viděla obraz Ukřižovaného Krista. Poklekla po
volání. Vypadá to, jako kdyby měla všech straně a vzala její zkřivené ruce do svých dlaní
ny ctnosti, že?Ale u sestry Maresty je to s nekonečnou laskavostí. Nemocná sestra na ni
mu přesně tak. Je světicí společnosti. A pohlédla a křivě se usmála:"Tak vy jste ta nová
vždycky má pohotově živou a vtipnou od- čekatelka! Jak jste pozorná, že jste mi přinesla
pověd. Sama dohlíží na nemocné neštovice ovoce. Když ale polezete na strom, dávejte pozor,
mi nebo spálou. Když byly všechny po
jinak skončíte jako já, celá zničená a zmrzačená
stele plné, lehla si oblečená na prkna
bolestí."
uprostřed ošetřovny, aby byla připrave "Jsem ráda, že jsem se s vámi seznámila, má dra
ná na zavolání. A to celých šest neděl.
há, "řekla sestra Maresta srdečně, "nikdy neřeknu
Nikdy nezapomenu, jak ošetřovala něko
"ne"žádné pomocnici, která nerozlévá nápoje a ne
lik sester, nakažených spálou. Žila upro zapomíná na mé rozkazy. Jestli vás ovšem ke mně
střed mrtvých a umírajících. Když jednou pošlou. Dokud nebudete mít v kritickém okamžiku
zavinula mrtvou sestru do rubáše, vesele vytržení, dobře spolu vyjdeme. Víte,"pokračova
řekla:"Vy budete spát na jedné straně
la se srdečným smíchem,"má matka mi dala život
postele a já na druhé." Všechny postele uprostřed krámu, který otevřela, když se vráti
byly plné, proto si lehla na slamník ved la ze mše svaté. Proto mám tak přísně praktickou
le mrtvé sestry. Dosud dodržuje všechny povahu. Ani trochu nechápu nemocné, kteří
posty, nikdy nepije víno a nikdy si ne trpí vnitřně a mají skrupule."
sedne k ohni."
"Jen jedinkrát jste požádala o mimořádného zpo
Markétka vzdor svému soucitu s nemocný vědníka, že, sestro?" řekla sestra Marie-Bénigna,
mi,cítila vždycky nevolnost při pohledu
která ráda zákeřně špičkovala.
na rány a vředy. Vyprávění ji pohnulo k "Ano, a to mě pro zbytek života vyléčilo ze
hrdinskému rozhodnutí. Řekla:"Nevím, ja všech mých obtíží. Pach! Nemám zapotřebí ja
kou práci dostanu já. V domácnosti ne
kýchsi tajemných pokynů a vedení. Dejte mi
jsem příliš dobrá pracovnice, příbuzní v čistá a prostá pravidla!"
Les Janots si vždycky na mne stěžovali. Nemocná na lůžku se zachvěla:"Sestro, prosím,
Ale ošetřovala jsem svou nemocnou mamin vyprávějte naší čekatelce o své strašidelné pří
ku po celou dobu její choroby. Snad mi
hodě."
Markéta Marie Alacoque byla svatoře
čená v r. 1920, zároveň s pannou
Janou Orleánskou Benediktem XV.
Kristus jí zjevil svou lásku k
lidem. Měla nejen dětství
plné utrpení, ale i v klášte
ře vzbudila odbor těch sester,
které dali rodiče nuceně do
kláštera, protože pro ně neměli
věno. Zbožná Markétka jim šla na
nervy a vzbuzovala v nich výčitky
svědomí. Do kláštera vstoupila v r.
1617 v Paray le Monial.

"Bude-li jí to vhod, prosím,"řekla
OVLÁDEJME SVÁ
ošetřovatelka s vyrovnanou laska
ROZHODNUTÍ!
vostí. "Za jedné epidemie jsem ošet Nastane-li nebezpečí, nevíme, jaký bude jeho průběh a
řovala velmi ostýchavou před
úspěch. Ke ctnosti statečnosti tedy patří, nebezpečí
stavenou; právě jsem uložila jedno předvídat a uvažovat o tom, kterým směrem se může
mrtvé tělo. Už jsem byla dost
vyvinout. Tedy "dívat se zlu pevně do očí, přinutit se,
unavená, tak jsem si řekla, že si
klidně, chladně a svobodně jím proniknout a rozebrat
trochu zdřímnu. Ale poněvadž jsem ho na jednotlivé části."(Fichte).12
se bála, že zaspím, poprosila jsem
Z ÚVAHY VZNIKÁ ROZVAHA
ducha právě zesnulé sestry, aby
S pravou statečností se vždy spojuje i úsudek. Je to
mě vzbudil, kdyby mě představená
málo ceněná schopnost - totiž vybrat nebo vycítit z
potřebovala. A co si myslíte? Asi
toho, co vidíme, přesně to, co se musí podle okolností
hodinu po půlnoci jsem cítila na ra
a prostředků, jež máme k dispozici, udělat. Tak může
meni ledový polibek!"
me předem určovat naše chování a nemusíme se dát
Všechny se zachvěly. Marie-Bénigzotročovat pevnými pravidly. Bdělého člověka nemůže
na dodala:"Ale povězte, co jste řek
jednak nic neočekávaného překvapit, zmást, nebo zba
la mrtvému tělu."
vit odvahy, jednak má dost volného prostoru pro pruž
"Zvolala jsem:Co jsou to za hlou
nou obranu. Nesmíme se totiž domnívat, že můžeme hro
posti !"
zícímu nebezpečí předepsat přesný vývoj nebo všechna
Všechny se rozesmály a sestra Marie-Bénigna řekla Markétce: "Musíme nebezpečí naprosto jistě vypočítat. Se změnou situace
se musí změnit i naše schopnost, nové situaci se při
vám ukázat naši zásobu hyacintové
způsobit a jí čelit. Statečný člověk se v této schopnos
ho léku; máme ho jen maličkou záso
ti cvičí a přizpůsobuje se situaci stále lehčeji - ba stá
bu a je pečlivě zamčený pro nejnut
vá se jeho druhou přirozeností. Jako ví chytrý člověk,
nější případy."
kde by mohl udělat hloupost, tak má statečný člověk
Otevřela skříň, ve které byly oz
jemný čich pro nebezpečí, zvětří jeho první příznaky,
dobné majolikové nádobky s léky.
jeho průběh a jeho doznívání. Jeho cit mu říká, co má
Na každé nádobce byl krásnými pís
dělat a čemu se má vyhnout.
meny napsán latinský název.
"Dáme vám trošku, až budete mít
NEBEZPEČÍ
FANTASIE
smrt na jazyku,"smála se sestra Ma- Nevyplácí se však, představovat si všechny nesnáze
resta.
až do nejhrůznějších podrobností. Rozbouřená fantasie
"Co je to - hyacintový lék?"ptala
si může představit víc hrůzy, než člověk vůbec snese
se Markétka.
a nahromadit jí tolik, že se to ani nemůže odehrát, pro
tože jedno nebezpečí vylučuje druhé. Živá, vtíravá fan
"Ach, vy to nevíte?" podivila se
tasie, která vidí všechno možné zlo, by člověka nesne
sestra Marie-Bénigna,"je to velmi
jemný lék, ve kterém je med a cukr, sitelně zatížila a mohla by v něm uhasit poslední plamé
safíry a hyacinty, smaragdy a topa nek naděje. Jistě víte ze zkušenosti, že věci se obvyk
sy, perly a korály, zlaté lístky, su le odehrávají jinak, než očekáváme a že zlo většinou
není tak hrozné, jak si je naše vyděšená představivost
šená kost, nalezená v srdci jelena
vykouzlí. Někdy je pří
a jiné vzácnosti. Všechno v prášku,
pad velmi vážný, ale
s přídavkem léčivých bylin. Nu, a
řada obtíží se zmírní
nyní pojdme, ještě vám chci ukázat
a často přijde pomoc,
klášter, než zazvoní zvonek a bude
na kterou jsme vůbec
konec odpočinku."
nepomyslili.
Vtom zazněl zvonek. Sestra AnnaA navíc - člověk je ji
Lidvina přiběhla jako svižná včelka,
ný před nebezpečím a
zdědila touhu po činnosti a radost
uprostřed nebezpečí.
andělů, a řekla bezdechu:"Matka
Vyskytne-li se náhle
novicmistrová říká, že mám dohléd
nutnost, aby se člověk
nout na to, abyste si dobře odpo
osvědčil, nezřídka se v
činula. Můžete spát tak dlouho, jak
něm jako blesk vynoří
je vám libo."
osvícení a to přiostří
"Vykrmit obět, než ji dáme na skři
jak smysly, tak postoj.
pec, že, má milá sestřičko?"řekla
Duch musí něco dělat,
sestra Marie-Bénigna, pohlížejíc na
i když je v pasti, v
růžové tvářičky s roztomilým, na
úzkých, a pak pracuje
konci narůžovělým nosíkem jako u
s nesmírným vypětím.
koťátka. "Nu, s Bohem, Markétko,"
Pátrá horečně po vý
dodala, "ted se asi delší dobu neuvi
chodisku, které vede k
díme. A pamatujte si. Žádné vý
záchraně.
střední nadšení!"
Zvonek umlkl a ženy ztichly.
Margaret TROUNCER: SESTRA

Vůle soustředuje všechny síly,
aby se nějak rozhodla. To
to rozhodnutí člověka ne
zřídka osvítí a pak, pod.
vlivem náporu nebezpečí,
přemáhá a odráží to,co
by se za normálních
okolností udělat člo
věk neodvážil.
V hrůzách války, za
leteckých náletů,
zjistilo nemálo lidí k
svému úžasu, že si
uprostřed nebezpečí za
chovali podivuhodný klid;
rozvahu a jistotu. Měli
pocit, že je vede nevidi
telná, ale pevná ruka,
ohněm a výbuchy k zá
chraně. Nebezpečí si
plně uvědomili, až
bylo po něm - pak se
jich teprve zmocnil strach.
Jsou i lidé, kteří přijímají jinak ne
snesitelné situace s humorem, to uvol
ňuje napětí a vnitřně je osvobozuje.

nouzi. Jinak by se opotřeboval. 13
Víme však, že člověk v největ
ším nebezpečí smrti je schopen
výkonů, které daleko přesahu
jí jeho přirozené schopnosti.

klidnĚ

Čekat

na zkoušky

Umíme-li ovládat svá rozhod
nutí, jdeme-li vstříc i nej
větším zkouškám klidně, ne
horečně, nervosně, s na
pětím, počítajíce už s po
rážkou, ušetříme si mnoho
zbytečního utrpení a to ne
jen sobě, ale i lidem kolem
nás.
Sv.Pavel píše starším v církev
ní obci v Efesu:" A nyní mě to
uvnitř všechno žene k tomu,
abych šel do Jeruzaléma. Co
mě tam potká, nevím. Jen od
města k městu mi Duch sv.do
svědčuje a říká, že mě čekají
pouta a soužení."(Sk 20,22,23)
Za války byli lidé, kteří pro strach
z náletů neměli klid ani ve spánku,ani
ani v práci. Říká se, že strach před nákazou
STRAŠIDLA BUDOUCNOSTI
zvyšuje nebezpečí nákazy. A očekávání nebezpe
Statečný člověk má a dokáže odpoutat
čí toto nebezpečí přivolává. V primitivních kme
svou pozornost od strašidel budoucnosti. nech se stává, že úplně zdravý člověk, muž,
Kristus nám dává v HORSKÉM KÁZÁNÍ
čeká na smrt v určitý den a také v ten den zem
dobrou radu:"NEDĚLEJTE SI PROTO
ře a ani lékař nezjistí příčinu smrti. Strach!
STAROSTI O ZÍTŘEK, VŽDYŤ ZÍTŘEK
Nebo silniční nehody. Nevznikají jen z lehko
BUDE MÍT SVÉ VLASTNÍ STAROSTI."
myslnosti a nepozornosti, ale i z přehnané opatr
(Mt 6, 34). Nemáme se tedy zatěžovat nosti, která zavinuje nejistotu a nerozhodnost.
starostmi o nejistou a vzdálenou budouc Např.zajíc,oslepený světlem auta, pobíhá zmate
nost. Nebo jinde čteme: "Až vás vydají ně po silnici, místo aby se zachránil skokem do
soudu, nedělejte si starosti, jak temnoty.
a co máte mluvit, protože v tu
Statečný člověk shromažduje své síly pro váž
chvíli bude vám dáno, co máte mlu nou situaci; tak si zbytečně neničí a nezatěžuje
vit. "(Mt 10, 19) Nemají tedy ani vy nervy vzrušováním.
znavači hloubat o tom, co řeknou vyslý "Casto umírá zbabélec, než umRe; stachajícím. (Ti, kdo byli vyšetřováni pro
TECnY UMÍRÁ JEN JEDNOU," říká Julius César
svou víru a náboženskou činnost, by to
v Shakespearově hře.
MAX PRIBILLA, S.J.
mohli potvrdit). Takových rad je v evan
geliích víc. "Vždyt já vám dám vý
mluvnost a moudrost, že žádný z va
šich odpůrců vám nebude moci odo Milánsky arcibiskup , kard.Martini, S.J., zahájil
lat .. .Nepřipravovat se předem, jak v nedeli 23. 3.slavnou mši sv.oslavy 600.výr.mi
lánského domu. Byly tam totiž několik dni předse hájit..."(Lk 21,14,15).
Božská Prozřetelnost ujistila člověka, že tim ukončeny reštauračné práce, které trvaly
vše, co se mu přihodí,je zapojeno do dob 28 let. Současné byl k tomuto výroči zahájen
rotivých plánů Božích; moudře však za tzv. ambroziánský rok/sv.Ambrož byl arcibiskupem
táhla hustý závoj před budoucností. Jen v Mi láne/mimořádné povolený sv.Otcem. Oslavy
v dobách mimořádného nebezpečí, kdy je vyvrcholi 3.nedéli v řijnu - svátek posvéceni
nutné riskovat všechno, aby se v nás i oltáře - a ambrozianský rok skonči o vánocich.
v druhých probudila nejvyšší mravní sí Báňsko-bystrický biskup Msgr Feranec se 14.3.mr.
la, je-li nutné riskovat vše, aby se vše dožil 75 let. Při té příležitosti podal demisi,
získalo, může být zdravé, jediným pohy která prý nebyla přijata.
bem roztrhnout oponu, za kterou se
skrývá hrozící nebezpečí. Pak se někdy Konference evropských cirkvi/nekato Licných-KEKmá 216 členských cirkvi/vydává publikace anglic
může situace v poslední chvilce zachrá
nit. Je to ovšem prostředek velmi vzácný ky, francouzský a némecky. Letos poprvé vyšla
a objevuje se opravdu v nejvyšší mravní publikace v ruštiné:připravná teologická přiručka pro IX.shromázdéni.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

AFRICKÝ

NÁRODNÍ

KONGRES
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Africký národní kongres(ANC)v Již.Africe se
vydáva za zástupce zájmů černých. Na titul
cích novin nebo v televizi se vynoří někdy i
jeho nástupce-Sjednocená demokratická fronta
(UDG). Jaké jsou politické cíle těchto organisací. Jak si představuje"osvobození‘* čer
ných?
ANC, založ.1912, hlásalo program nenásilného
zrovnoprávnění. Casem zesílil jeho vztah ke
komunistické straně Již.Afriky. Proto vláda
ANC v.1960 zakázala. Jeho zástupci jsou bud
ve vězení nebo v exilu. Akce plánují ze sou
sedních zemí, např.z komunistického Mozambi lidi: černí vrazi, černá obět.
ku. Už v padesátých letech začal ANC hlásat Anglikánský biskup Tutu klidně
"ozbrojený boj za svobodu". Černí funkcioná přihlížel, jak černí kamenovali
ři žádají, aby černí okamžitě převzali moc. černošku, polili ji benzinem a
K dosáhnutí svého cíle rozdmýchávají v zemi zapálili!
neklid, samotáže, vyhrůžky, aby se země stala"neovladatelnou". "Pak je Jižní Afrika zra OD REFORMY ÚSTAVY na podzim
lá pro ozbrojenou vzpouru."(Předs.ANC Tambo) 1984 bylo ANC nebo UDF zavraž
děno 160 černých, 650 dalších
BOTHOVY REFORMY ANC NEPŘÍVÍTALO. Naopak,sna
bylo těžce zraněno. V černých
ží se je překazit. Chtěli podnítit radikální
sídlištích zničili komunističtí
vzpouru, aby se Botha musel vzdát. Uvolnění
žháři požárem i výbušninami
"apartheitu"se ANC vůbec nehodí. Čím lépe se
22 kostelů, 9 nemocnic, 346
černým daří, tím méně jsou ochotni k ozbro
škol, 400 obchodů černošských
jenému povstání. Chtějí dlouhou občanskou
občanů, 1.300 soukromých domů,
válku. 7.2.1985 vyzýval ANC rozhlas SVOBODA
7 knihoven a 1.200 dodávkových
černé, aby vyráběli či kradli zbraně a pře
vozů,
které patřily černým a
dávali je lidem. Neklid a demonstrace se do
zajišťovaly jim existenci.
stavily až za čtyři měsíce.
JE TO OPRAVDU LIDOVÉ HNUTÍ?V různých hromad, VRAŽDOU A MUČENÍM
sdělov.prostředcích označují ANC a UDF za"li -jsou zvlášt ohroženi černí
dové hnutí černých". 0 tom nemůže být řeč.
obecní radní, policisté a ob
ANC je prodloužená ruka Moskvy a teroristic chodníci, protože pracují "pro
ká organizace, která chce zničit mírový
rasistickou vládu".V městě Sevztah mezi černými a bílými. ANC působí v za -bokend museli obecní úřady ob
hraničí, proto byla r.1983 založena střešní klíčit ostnatým drátem a domy
orgnizace UDF, sdružující asi 500 černoš
obecních radních byly tak za
ských organizací. Má stejný prohrám jako ANC bezpečeny, že se podobaly pev
a obě jsou úzce spojené s SSSR a soc.interna nostem. Hlídají je neustále
cionálou. Zbraně pro partyzánskou válku jsou po zuby ozbrojení policisté.
z SSSR, peníze ze Světové rady církví(nekato ČERNÝ STAROSTA MÉSTA BYL LIDMI
lických) . - Sovětské vedení kontroluje ANC
ANC ROZSEKÁN NA KUSY A JEHO
prostřednictvím Yusufa Dadoo, vedoucího jiho
TÉLO BYLO SPÁLENO. - A žádný
afrických komunistů a náměstka revoluční ra
hromadný sdělovací prostředek,
dy ANC. Sovětský generál tajné služby Joe
žádné západní noviny či televi
Slovo určuje akce ANC. Jde mu o ochromení
ze neprotestují! Ale když záhy
Již.Afriky natolik, aby uzrála pro komunis
ne při uměle vyvolaných pro
tickou diktaturu. (Z Již.Afriky jdou totiž
testních akcích dítě - které
podstatné suroviny pro tzv.obranu z hvězd do
komunisté zneužívají jako de
USA-proto ta horlivost soudruhů, zmocnit se
monstrantů a sami sedí v bezpe
země.)
čí - zvedne se vlna - rovněž
BOJ ANC JE NAMÍŘEN I PROTI ČERNÝM, kteří od uměle vyvolaných protestů.
mítají násilí. Uměle se vytváří ovzduší stra
VĚTŠINA ČERNÝCH OBECNÍCH RAD
chu. Černým, kteří spolupracují s bílými ne NÍCH BYLA PŘINUCENA ODSTOUPIT
bo jsou proti revoluci, nadávají, že jsou
NEBO JE SOUDRUZI ZAVRAŽDILI.
"zrádci", loutky nebo kolaboranti. Jsou v ne
Teroristé zapálili 360 domů
bezpečí, stát se obětí barbarského lovu na
černých policistů.

PRVNÍ PROMLUVA

znamená vždy návrat k stavu po křtu
sv. Při křtu jsme se stali dětmi Božími,
novými lidmi. Totéž se stane při poká
ní.
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MODLITBA KNĚZE JMÉNEM CÍRKVE
tedy i jménem všech přítomných je další
most. Modlí se i jménem nepřítomných. Co
je modlitba ve mši sv.a v našem životě?
Mohu vás ujistit, že naší modlitbě Bůh velmi po
zorně naslouchá. Nevím, je-li mezi našimi přáteli
a příbuznými někdo, kdo nám tak pozorně na
slouchá jako Bůh, když se modlíme. Ba i když
sami nejsme se svými modlitbami spokojeni, mod
líme se roztržitě. Bůh naši modlitbu slyší a re
aguje
na ni. Nedává odpověd slyšitelnou, ale od
Jsem Eucharistiam, naše řádová zkratka je
SSS-jedno S se nesmí vynechat! A v Brně povídá tím, že zasahuje do našeho života. Modlí
me se, a nevíme, co Bůh s naší modlitbou udělá.
ji vysvětlovali jako"spolek stálé srandy".
Těšilo mě vždycky, že jsem člověk radost Pán Bůh má čas. Snad se dnes v mém životě ode
ný a o tomto duchovním víkendu bych ván hrálo něco, co má příčinnou souvislost s modlit
bou, kterou jsem možná pronesl při svém prvním
zprostředkoval tu radost, která plyne z
sv. přijímání. I když máme často dojem, že nás
naší víry. A jako Eucharistián chci začít
Nejsvětější svátostí. Pomyslíte si: Inu, je Bůh nevyslyšel, je to obvykle proto, že nám dal
za naši modlitbu mnohem víc, než jsme očekávali.
Eucharistián, jeho chlebíček je mluvit o
MA BÔH SPLNIT VŽDY, CO SI PREJEME?_______
Eucharistii.
Avšak ta Eucharistie je naším chlebíčkem
Bůh nám dává vždy to, co potřebujeme, i když
společným. A není to obyčejný chléb, je
nám nedává vždy to, co si přejeme. Jako rodiče
to Pán Ježíš sám. Ten je středem našeho
děláte totéž. Také nesplníte všechna přání svých
života a naší pozornosti. Vždycky vychá dětí; kdybyste to bývali dělali, možná, že by
zím z Nejsvětější svátosti - kdekoliv dá
dnes vaše děti už nežily. Rodiče jsou rozumnější
vám exercicie - a mám všelijaké posluchač' než děti, dávají jim to, co potřebují.
stvo; už jsem dával exercicie i prostitut Tak i my jsme před Bohem takové malé děti,čas
kám ve věznici.
to nerozumné.
Mluvím-li o Eucharistii, mám na mysli mši Tu mi napadá příběh ze Skutků apoštolských.
sv. Ta je naším denním nebo týdenním
Petr a Jan vstupují do chrámu u tzv.Skvostné
chlebíčkem. Každou neděli slavíme památki 'brány; sedí tam chromý žebrák a prosí o peníze.
Páně. A když už něco tak pravidelně dě Apoštolově se u něho zastavují. Dobré znamení!
láme, měli bychom se nad tím zamyslit.
Určitě něco žebrákovi dají! Sv.Petr říká: "Zlato
OD MOSTU K MOSTU_____________________ a stříbro nemáme, ale co máme, to ti dáme: Ve
Představte si, že mše sv.je plynoucí řeka jménu Pána Ježíše vstaň a jdi!" Chromý žebrák
a my jdeme po nábřeží a vždy přijdeme k vyskočí a je zdráv. A ted-absurdní myšlenka!
Představte si, že uzdravený žebrák přijde domů
nějakému mostu, který spojuje slavnost
ke své rodině-pokud nějakou měl-a roztrpčeně
mše sv.s naším životem. Znamená to, že
slavení neděle a eucharistie nesmí být od vypravuje: "Ti apoštolově Ježíše z Nazareta jsou
trženo od našeho života; proto ty mosty. bezohlední lidé! Prosil jsem je o peníze a myslíte,
Známý prof.Jungmann přirovnává mši sv. že jsem něco dostal? Ani krejcar mi nedali!"
Jistě si žebrák nestěžoval, ale byl rád, že dostal
ke svatyni, vybudované na skále. Kdo
tam chce slavit mši sv.musí vystoupit po něco většího - zdraví.
schodech nahoru a pak zase sejít dolů.
DALŠÍ MOST - BOHOSLUŽBA SLOVA____________ ,
Znamená to; přicházíme-li do kostela sla
V ní si s Pánem Bohem vyměňujeme role. Když
vit Nejsvětější oběť, musíme s sebou při
jsme se modlili, mluvili jsme my a Bůh naslouchal
nést mnohé věci ze svého života, nemáme
V bohoslužbě slova k nám mluví Bůh a my ho po
přicházet s prázdnýma rukama. A po mši
sloucháme. Bylo by dobré, kdybychom posloucha
sv.si z Nejsvětější oběti zase mnohé věci
li stejně pozorně, jako poslouchal Bůh, když
neseme domů, do svého života. Jinak by
jsme mluvili my. Blahá zvěst Kristova je tak dů
mše sv. visela ve vzduchoprázdném prosto
ležitá, že mu prostě nestačí, aby nám ji řekl jen
ru. Sledujeme-li stavební kameny, z nichž
jednou. Teoreticky bychom nemuseli slovo Boží
je složena mše sv.,vidíme, že jsou v ní
poslouchat při každé mši sv. Bůh by mohl říci:
obsaženy všechny náměty pro naše rozjí
Doma máš Písmo sv.,tak si to přečti. Ne, slovo
mání i pro náš křesťanský život.
Boží se nám hlásá stále znovu.
MSE SVATA ZACINA_____________________ Doporučoval bych vám, abyste se už přede mší
kajícím úkonem. Je to první most, který
sv.připravili duchovně na to, že někde v boho
spojuje mši sv.s naším životem, je nejen
službě slova-snad v epištole, snad v evangeliučástí mše sv.,ale i našeho života. Pokání

Letos mét v Quartenu duchovni vík
end P.Leo KUCHAŘ z Vidné. Uveřej
nili jsme nékolik kapitolek z
jeho némecké knihy3 kde skoro de
tektivním slohem popisuje svou ces
tu ke knézství. Další uveřejňujeme,
kniha je úplné rozebraná a budje se
tisknout II.vydáni. P.Leo mél u nás exercicie poprvé-příští rok povede třídenní.
Zatím se aspoň z úvodní promluvy o mši sv.
přesvédčte o kvalité jeho duchovni obnovy.

snad v kázání-bude skryta nějaká Boží
Vidíme je, nebo vidíme JEN je a pak se stávame
věta, která je adresovaná mně osobně.
pesimisty. Preface by z nás měla udělat optimis
Jako ten poklad, zakopaný v poli; nevíme ty. Kolem nás i ve světě je tolik krásných věcí,
kde je. Musíme pole proorat, abychom po které ani nepozorujeme, ale měli bychom je vidět
klad našli. Proto poslouchejme pozorně
a za všechny Bohu děkovat a chválit ho za ně.
při bohoslužbě slova, abychom nepropásli
POTREBUJEME DUCHA SV. FRANTIŠKA
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oslovení Boží. Budeté-li pozorní, nastane
radostný okamžik, kdy zjistíte: Pán Bůh který se radoval z každého květu, ptačího zpěvu
mi odpověděl na to, co jsem už dávno
a z každé studánky. Kdybychom měli otevřené
hledal. Nebo mi řekl, co ode mne očekává. oči, nikdy by nás radost nepřešla, převládala by
Možná, že to někdy bude pobídka nebo
v nás. Je úžasně důležité, abychom jako křesťa
výčitka, ale vždy to bude slovo milujícího né byli lidmi radostnými. Evangelium znamená
partnera.
radostnou zvěst a my tuto radostnou zprávu při
jímáme.
A kdo dostane radostnou zprávu, nemů
DALŠÍM MOSTEM JE TZV. OBĚTOVÁNÍ
že být smutný. Naši odpůrci nám vyčítají nedo
V nové liturgii se mluví o přípravě obět
statek radosti. Např. Nietzsche a starý Chandi
ních darů, protože velká obět, kterou
tvrdil:"Vy, křesťané, věříte ve spásu, ale ta
přináší Kristus, se odehrává při proměňo
spása na vás není vidět!"
vání. Vzdor tomu má i pro nás obětování
význam. V nových liturgických textech
PRVNÍ KŘESŤANE ŠÍŘILI SVOU VÍRU
ne teologickou cestou. Po seslání Ducha sv.pro
se častěji objevuje zmínka, že máme být
obětí spolu s Kristem. Tedy Kristus nemá nesl sv.Petr jedno kázání a tisíce posluchačů se
být jedinou obětí. Kdyby se Kristus obě obrátilo. Neznali katechismus, znali jen obsah
toval sám, jakou roli bychom hráli při mši jednoho kázání. Vrátili se domů a obrátili své
sv.my? Snad bychom byli jen diváky, kte■okolí na křesťanství. Jak se jim to mohlo podařit?
ří tu obět doprovázejí zpěvem, ale jinak
Domnívám se, že se vrátili jako šťastní lidé a to
by naše účast chyběla. Naší životní oběť štěstí vyzařovalo na ostatní, kteří se pak ptali:
musíme spojovat s obětí Kristovou.
"Jak to, že jste náhle tak šťastni?" Noví křesťa
Existuje pro to ve mši sv.krásná symbo né mohli říci jen to, co slyšeli v jediném kázání
lika; je to kapka vody, kterou vlévá kněz totiž, že Ježíš Kristus je Synem Božím a že nás
do kalicha s vínem. Kapka vody se hned přišel osvobodit od hříchu, že byl ukřižován,ale
promění ve víno, protože malé množství
vstal z mrtvých a jednou s ním i my vstaneme.
vody se přizpůsobí většině. A protože se To je jádro té blahé zvěsti.
ta kapka vody proměnila ve víno, promě
CHCEME-LI BÝT STASTNÝMI LIDMI______________
ní se s vínem v Krev Páně. Oběť našeho
musíme tuto víru přijmout. To je tajemství rych
života je ve srovnání s cenným vínem
lého rozšíření křesťanství. Tehdy bylo mnoho ra
Krve Kristovy jen kapka vody, ale i naše
dosti a málo teologie. Dnes je mnoho teologie a
oběť se promění v oběť Kristovu.
málo radosti-jak v našem okolí, tak v Církvi.A
Tedy vše, co se v našem životě odhrává,
radosti nás může naučit právě preface.
dostává ve mši sv.nesmírnou cenu.Ted už
TROJÍ PROMENOVANÍ'____________
začínáme tušit, co prof.Jungmann myslel
tím výstupem po schodech do skalní sva Vrchol Nejsvětější Oběti je promenování. Promění
tyně a že mnoho věcí z našeho života tam se chléb v Tělo Páně a víno v Krev Páně. Ve
přinášíme s sebou k oběti. Hranice mezi skutečnosti můžeme vidět trojí proměnění. Předně
všedním a posvátným v očích Božích ne se proměňuje Kristus sám - ze smrtelného Krista
se stává Kristus nesmrtelný,tj. při proměňování
existuje. V našem životě je profánní jen
se odehrává přechod z kříže do vzkříšení. Kris
hřích.
tus umírá na kříži, smrtelný Kristus se stane
VŠECHNO OSTATNÍ'JE BOHOSLUŽBA
i nejobyčejnější věci. Není to jen modlitba slavným vzkříšeným Pánem.
DRUHA PROMĚNA JE PROMĚNA EUCHARISTICKÁ
a apoštolát. Smějeme-li se, spíme, jíme,
Proměňovacími
čili konsekračními slovy se promě
jsme na dovolené - to vše je v očích Bo
žích bohoslužba. A když obsah našeho ži ňuje chléb v Tělo Páně a víno v Krev Páně.
TRETI' PROMĚNA SE TÝKA NAS. Slavíme-li v ne
vota přinášíme s sebou na mši sv.jako
děli
mši svátou a vrátíme se domů a nic se na
oběť - stane se výsek našeho života částí
nás nezměnilo, musíme si položit truchlivou otáz
oběti Kristovy.
ku: Co jsme vlastně v tom kostele dělali?
NOVÝ MOST - PREFACE_________________ Musí se v nás přece něco proměnit! Jistě, vnitř
Před reformou liturgie bylo v Tridentní proměna tu je, o to se už stará Kristus sám
ském misálu 14-17 prefací, dnes je jich 80, tím, že ve sv.přijímání vchází do naší duše a ne
Snad jste si všimli, že v žádné prefaci
přichází s prázdnýma rukama, nýbrž se svou mi
není prosba. Preface jsou chvalozpěvy a lostí, se svou silou, vždycky do nás něco vkládá
díkůčinění. Myslím, že taková preface mů Ale to, co je v nás, se musí projevit navenek.
že být naším životním programem. Žijeme Naše okolí by na nás aspoň mělo poznat, že naše
ve světě, kde je mnoho záporných věcí.
radost ze života se nezničila.

Dobré by bylo, kdyby se nám podařilo od Casto se modlíme lživě-říkáme to, ale neodpouš
poutat se i od nějaké chyby, která dělá
tíme. Antipatie a nepřátelství v našich srdcích
našemu okolí problémy.
existují dál po Otčenáši. Kdybychom Otčenáš
brali vážně, kdybychom si uvědomili,že vlastně
MOST PANNY MARIE A DALŠÍ MOSTY
Pána Boha obelháváme, pak bychom po Otčenáši
Po pozdvihování následují jiné mosty.Vždy byli ochotni pochovat všechny spory a hledat
je zmínka o Panně Marii. O ní bychom moh
smíření, i když rozbroj zavinil druhý.
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li dlouho a hluboce mluvit. Další zmínkaJEDEN CHLEB SE ROZDĚLUJE NA VÍC ČÁSTÍ
papež. Pro nás znamená učitelský úřad
Církve-a i o tom by se dalo dlouho mluvit. Tento úkon kněze před sv.přijímáním skrývá
Je tam zmínka o světcích. Potřebujeme nut hlubokou symboliku. Dotali jsme od Boha nejen
ně světce. Proč? Složí-li hudebník píseň a dary hmotné, ale hlavně duchovní, vnitřní.
ukáže noty příteli a zeptá se ho, co o tom O darech platí zákon, že nám je Bůh nedal jen
pro nás, ale bychom se rozdělili s druhými.Pla
soudí, řekne přítel:Abych si mohl udělat
úsudek, musíš mi to napřed zazpívat.- Ta tí to o našem nadání, o našem čase. Dnes radě
kový Beethoven by se na noty jen podíval ji dáváme peníze než čas. Je pro nás tak draho
a už by mu zněla melodie v uších. Ale nor cenný, že jím škrtíme. A právě dnes bychom
měli být ochotni dát lidem náš čas, zvlášť sta
mální člověk tomu nerozumí. Když si však
rým a nemocným. To nám také říká obřad lámá
skladatel sedne ke klavíru, začne hrát a
zpívat, pak posluchač řekne: To byla nád ní chleba.
herná píseň. - Písmo sv.je pro nás notový
JE IDEAL, JDOU-LI VŠICHNI K SV.PŘIJÍMANÍ'
list, ale potřebujeme někoho, kdo nám tu
ovšem jsou-li v posvěcující milosti, t.j. nemají
píseň zazpívá. A TO BYLI SVĚTCI! Na
těžký hřích. Jinak se napřed musejí vyzpovídat
nich vidíme Písmo sv.v praxi. Dokázali,
knězi. Někteří křesťané však uvažují: Mám jít
že podle Písma se žít dá. Svatí patří ke
k sv.přijímání nebo ne?-Jako kdybychom o tom
všem generacím, ke všem národům, mezi
rozhodovali sami. Máme se ptát:Pane Ježíši,pře
světci jsou zastoupena všechna povoláníješ si, abychom se s tebou spojili? Ve sv. přijí
králové, papežové, žebráci, děti, manželé. mání se nespojujeme my s Kristem, ale Kristus
Proto máme tolik světců před očima a nik
s námi. Musíme se ptát:"Pane, jak často si pře
do nemůže říci: Dobrá, to byli svati, ale
ješ, abych šel k sv. přijímání?"- Myslím, že Kris
já přece svátým být nemohu! Všichni se
tus řekne?"Toužím po tom, abych mohl do tebe
můžeme stát svátými, protože svati to ne
vcházet co nejčastěji, je-li možné, každý den."
měli o nic lehčí než my, spíš svízelnější.
Církev dovoluje i dvojí sv. přijímání denně, po
kud je přijímající na dvou mších svátých. Asi
si kladla otázku, jestli si Kristus sám nepřeje,
aby toto svátostné spojení mezi ním a námi bylo
co nejčastější.
"JDĚTE V POKOJI!"_____________
Znamená to, že nám kněz oznamuje, bohoslužba
je u konce, jděte domů? Je to jistě konec mše
sv.,ale slova JDETE VE JMÉNU PANE znamena
jí nový začátek. Sestupujeme se skalní svatyně
do údolí života,ale s plnýma rukama. Co nám
dal Kristus s sebou, to musíme uplatnit v živo
OTCENÄS-SEDM PROSEB-SEDM PROGRAMS tě. Náš život tedy probíhá v období mezi dvěma
Ano, každá prosba je životním programem, mšemi sv. Je bud přípravou na další mši sv.čili sbíráme obětní materiál jako kdysi Izák mu
který musíme uskutečnit.
V PRÍPRAVE NA SV. PŘIJÍMANÍ'je několi sel sbírat dřevo, když ho měl Abrahám obětovat
na hoře Moria. Tak si my sbíráme práce, staros
krát zmínka o míru. Nemyslíme tím klid
ti, nemoci, bolesti i obyčejné věci jako obětní
zbraní, ale liturgie
materiál pro další mši sv. Po
smíření. Než přistou
ní nám dává kněz poslání, ži
píme společně k sv.
vot po mši sv.je ozvěna, po
přijímání, musíme od
kračování eucharistické oběti.
bourat všechny bari
Zmínil jsem se o mostech. Kdy
kády, které nás dělí
bychom se u všech chtěli za
od našich spolubrat
stavit a přejít je, trvalo by to
ři a spolusester.
asi tři měsíce-sám jsem jich
Modlíme se např.v
spočítal 80. Takové je bohat
Otčenáši ODPUST
ství ve mši sv.A my smíme a
NÄM naše viny,ja
můžeme se těšit na další mši
ko I MY ODPOUSTTME NASIM VINÍKŮM.
svátou!

MODLITBA ZA ŽIVÉ A MRTVÉ____________
Nemá to být vzpomínka jen na ty, které
jsme znali. Náš zrak se upírá do budouc
nosti, do poslední budoucnosti. Říkáme to
mu eschatologie. Myslíme-li běžně na bu
doucnost, je to zítřek, pozítřek, máme
různé pojistky, zajištěný důchod ap. Je
však otázka, nezapomínáme-li na poslední
budoucnost, na tu se také musíme připra
vit, vždyť trvá celou věčnost.

MANŽE LSTVí
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

„
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12.srpna 1923.
Právě pod okny ložnice mých rodičů je lavička, kde se občas sluní obyvatelé našeho domu. Zá
roveň slouží jako místečko ke schůzkám a mohu na ni vidět, aniž by mě kdo viděl. Dějí se
tam zajímavé věci. Dnes tam seděla služebná komisaře Makarova a její "elegantní" hoch.
Na první pohled každý pozná, že se jedná o milence. Chlapík v hezkém obleku a docela nové
čepici hovoří:"Ptám se vás jen na jedno, Dášo; kolik let jste uchovala svou nevinnost v
klášteře - a byla jste při ton šťastná? Když klášter spálili a sestry rozehnali, kde byl
tehdy váš Bůh?"
Dáša neodpověděla.
"Kolik je vám ted let - odpusťte, že se na to ptám."
"Dvacet sedm,"řekla Dáša a začervenala se.
"Dvacet sedm? Za rok vám bude dvacet osm, pak dvacet devět a pak - odpusťte mi ten výraz z vás bude stará kráva! Zač se vlastně považujete, proč ničíte zákon přírody?"
"Myslíte, že jsem nebyla v klášteře, když jste vy, bolševici, všechno zničili? Ted už kláš
ter neexistuje, ale já se chci udržet taková, jako kdybych byla v klášteře,"dopověděla Dáša.
"Nu - to děláte ale pěknou blbost! Jste zajímavá dámička -as vaší opožděnou nevinnosti je
to ještě zajímavější. Dejte mi svou ručku."
"Ne,"odpověděla ostře Dáša.
"No, když ne tak ne!" řekl mladík hrubě."Ale v noci se za mnou sama s touhou připlazíte.
Uvidíte... A poslyšte, Dášo, proč se tak bráníte? Řekněte, věříte opravdu v Boha? Nu, kde
byl váš Bůh, když za občanské války všechno zhořelo a bylo rozmetáno? Kde byl, když u Volhy
jedly matky z hladu své vlastní děti? Podívejte se, pak žádný Bůh neexistuje! A neexis tuje
li Bůh, proč se tak vzpíráte? A řekněte mi, byla jste v klášteře šňastná? Dal vám váš Bůh
něco zvláštního? Ne? Ne! Nu, tak proč se tedy tolik štětíte?"
Dáša mlčela. Tu vstoupila do pokoje Nataša a Irina. Konec rozmluvy jsem bohužel neslyšela.
14.srpna 1923.
Dnes jmenovali Otmara docentem. Jaká radost! Jistě, bude mít mnohem víc práoe, protože chce
zůstat dál anglickým lektorem. Je to jistější; za dnešních poměrů člověk neví, jak to bude
s přednáškami linguistiky, ale anglická řeč přece jen nikdy nezmizí z učebního plánu fakulty.
Když jsem šla odpoledne do semináře profesora Dani sova, řekl mi: "Mám na pedagogické techni
ce převzít přednášky z psychologie. Nemám na to čas, rád bych je přepustil vám. Souhlasíte?’
Samozřejmě, že jsem souhlasila, a jak ráda!
J
21.stpna 1923.
Přijali mě do profesorského sboru a mám začít s přednáškami psychologie na našem institutu.
23 .srpna 1923.
Ted bývám často jako opilá radostí ze života. Slunce, řeka, květy a tráva, ptáčci zpívající
na větvích, kočka, roztažená na slunci... Vžívám se do každého dne jako zvíře, jako květ—
Cítím nekonečnou lásku k té prosté, všední denní práci, k uklízení, k praní, k vaření .Milu
ji každý koutek našeho bytu, každý kousek nábytku, každou věc, kterou jsme si opatřili,
každou knihu, která stojí mezi ostatními na dlouhých policích, plných knih. Miluji pohyb,
který dělá mé tělo, když běžím pokojem a obstarávám tisícero věcí nebo když sedím před
zrcadlem a dělám se hezčí pro svého nejmilejšího_
Můj Bože, děkuji ti, že mi dáváš tuto radost, tuto svátou radost ze života! Otevři mou duši,
očisti ji a pomoz jí, aby se naučila stále víc čerpat z tvých darů...

pud a SVĚDECTVÍ
PUDY SMYSLU A DUCHA
Člověk někdy cítí, jak ho něco táhne
k určitým požitkům ducha nebo těla:
k moci, rozkoši, zákonu, uznání, po
travě, klidu a pod. "Samy o sobě jsou
tyto pudy dobré, na konci toho, k če
mu nás táhjaou, je určitá hodnota. Ne
bezpečné jsou jen tehdy, jestliže je
jich splnění ohrožuje nebo ničí jinou
vyšší hodnotu. Jako kdyby řidič při
dal plyn, ale pustil z ruky volant.
Dovedete si představit, jak to dopad
ne! Přistane v příkopě nebo narazí na
strom, poraní či zabije lidi a sebe
možná také.
Musíme se rozhodnout: bud se dáme
vést slepými pudy a pak rozséváme ko
lem sebe zničení. Nebo uznáme určité
životní hodnoty, které pudy ovládají,
pak je sice život trochu těžší, ale
mnohem štastnější pro nás i pro naše
okolí.
V zásadě jsou dva základní typy člo
věka: jednomu je okamžité splnění pu
dů důležitější než všechny vyšší hod
noty, které bezohledně ničí, druhý se
snaží podřídit pudy vyšším hodnotám,
ovládá je.
Ti, kdo propadnou pudům, se bez ohle
du na druhé honí za sexem, majetkem,
nadvládou - poživačným a "sladkým"životem. Chtějí "si užít"... Jsou otro
ky pudů, náruživci a
duchovně nemocní.

přihrádky podvědomí-ale tam pracuje
Bůh dál. Člověka neustále ohrožuje vě
domí Božího hněvu - třebas v podvědo
mí. Projevuje se STRACHEM ZE ŽIVOTA.
Člověk, který se dá hnát pudy, je jak
korouhvička ve větru. Není připoután
k duchovním hodnotám. Je prodejný,kdo
mu víc nabídne, toho se přidrží. Je
sobec, naprosto bezohledný, nemá zá
brany. Rozhodující je jen jeho vůle,
tj.jeho pud.
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Je POVRCHNÍ A PRÁZDNÝ, vždyt jen du
chovní hodnoty pronikají do hlubin du
še; láska, dobrota, spravedlnost, věr
nost, milosrdenství, láska k práci,
k Bohu a k lidem... Chybí-li člověku
tyto vnitřní hodnoty, je pustý, neboř
jeho nejvnitřnější JÁ je prázdné. Je
to bezcenný člověk, člověk bez hodnot.

NÁSLEDKY POŽIVAČNOSTI
I v těchto bezohled
ných lidech ještě
nějakou dobu žije
svědomí. Poznávají
hodnoty, rozlišují
je od "nehodnot",at
chtějí nebo ne. Ale
otrok pudů už myslet
nechce. Svědomí ho
jen obtěžuje, nechce
poslouchat, co mu
šeptá. Proto se snaží
uniknout, prchá před
Bohem, před klidem a tichem a před
sebou samým.
Vybuduje si vlastní, ZDÁNLIVÝ SVÉT,
omamuje se požitky, kinem, televizí,
sportem, špatnými přáteli, kteří
smýšlejí jako on...Nakonec svědomí
pomalu umlká, otupí. Vypadá to, jako
kdyby Bůh dal člověku"pokoj". Už ho
člověk skoro ani nevnímá, nakonec už
v něho ani věřit nemůže, nepozoruje
ho.
A PAK PŘICHÁZÍ STRACH!
Boha můžeme zastrčit do nej spodnější

NEDOZRÁLOST
Rád bys řekl své"ANO"
hodnotám, které po
znáváš jako správné.
Ale poutají tě pudy,
žádostivosti, jsi do
sud nesvobodný,vnitř
ně nesvobodný, roz
polcený, se sebou ne
spokojený- jasně ses
iosud nerozhodl.Čas
to tě ještě ovlivňu
jí pudy. Proto tě
ohrožuje nebezpečí,
setrvat v náruživostech.
Jednou se však rozhodne, co v tobě je
mocnější: slepé pudy nebo vysoké hod
noty lidského života.
Stejně nevyzrálé může být rozhodnutí
pro zlo; někdo sice žije špatně, ale
spojení s vyššími hodnotami nepřerušil
Uvědomuje si, jaké hodnoty svými nedo
konalostmi, svým nedostatkem zábran
ničí. Avšak zlo v něm není úplně zra
lé. Proč se však zla drží? Proč se poočku dívá na dobro?

ČLOVĚK, ŽIJÍCÍ Z HODNOT
Ten hodnoty poznává, uznává, žije pod
le nich a také dál podle^nich žít
chce. Je PÁNEM SVÝCH PUDU, aspoň se o
to snaží. Je "svobodným člověkem", má
správné názory, poznává to, čím se má
řídit. Není jako korouhvička, své pře
svědčení nemění se změnou situace. Ne
ní prodejný-peníze a hmotné hodnoty
pro něho neznamenají to,, co vysoké ži
votní hodnoty.
Následuje volání povinnosti. Boha pro
žívá denně jako toho, kdo po něm něco
žádá. Protože má
zdravé svědomí, snad
no věří v Boha.

vládou. Na jeho místo jmenoval dosavadního 20
ROZHODNUTÍ
Při hodnocení tvého života je rozho apoštolského pro-nuncia v Bělehradě, arcibiskudující; uznat všechno velké, krásné pa Františka Colasuonno.
a dobré -totiž HODNOTY života. Pod Sv.Otec jmenoval kardinála Jozefa TOMKA, pref.
kongregace pro evangelizaci národů, svým
řídit se slůvku"ty máš", které z
těchto hodnot vychází. Vyhýbáš-li se zvláštním delegátem na jubilejní oslavě stého
výročí od smrti 22 ugandských mučedníků, která
zásadně těmto hodnotám, uvolňuješ
pudům cestu. Bez zábran a hodnocení se bude konat v hlavním městě Kampale a vyvr
je život prázdný, bezcenný, zmařený. cholí 3. června, v den svátku sv. Karla Lixmgy,
Snad jsi se už rozhodnul? Není-li
prvního z těchto mučedníků.
tvé rozhodnutí pevné a jasné, je ješ "Sv.Otec se setkal 19.dubna s členy delegace
tě nevyzrálé. Dosud máš možnost...
svazu sovětských novinářů, která přijela na
Znáš už své rozhodnutí? Zasahuje
pozvání italských novinářů. S osmi zástupci
opravdu hlubiny tvé osobnosti?
Sv.Otec srdečně pohovořil, mluvilo se většinou
o lidských problémech a o užitečnosti podob
JAK POSTUPUJE ZÁSADNÍ MRAVNÍ
ných styků pro větší vzájemné porozumění. Sv.
ROZHODNUTÍ ČLOVEKA ?
Otec mluvil střídavě rusky, polský a italsky.
I.ZÁKLADNÍ ROZHODNUTÍ. Dokážeme se

vnitřně napojit na vyšší hodnoty nebo se 18.dubna zemřel v Římě Otec Vincent Tomek, kte
rý byl od r. 1947-67 generálním představeným
dáme bez obrany vláčet svými pudy?
Piaristů. Pocházel z východoslovenského PlauJe pro nás uspokojení pudů důležitější
než skutečné životní hodnoty?
če, nar.se tam r.1892. Mezi dvěma válkami pra2.NÁSLEDKY TOHO, KDYŽ ČLOVEK ÚPLNÉ coval v Madarsku a za svého pobytu ve Věčném
PROPADNE SVÝM PUDŮM. - Nechce už
městě udržoval srdečné styky se slovenskými
uznat vyšší hodnoty; utíká se do vysně bohoslovci a kněžírni -mluvil dokonale slovensky.
ného světa; není schopen věřit v Boha; Sv.Otec přijal v pondělí 24.března asi 400 vy
zmocňuje se ho strach, i když neví, z
sokoškoláků a patrně i profesorů ze 400 vyš
čeho pochází; nemá životní zásady, je be
ších škol z 40 nebo 42 zemí, kteří se v Řine
zohledný sobec;je povrchní, prázdný,
zúčastnili XIX.sjezdu "UNIV 86", uspořádaném
bez-cenný člověk.
Ústavem pro mezinárodní universitní spoluprá
3 .JAKÝ JE ŽIVOT, KTERÝ SE SHODUJE S
VYŠŠÍMI ZÁSADAMI? - Člověk je svobod ci. Stalo se to díky iniciativě universitních
ný, přestává být otrokem pudů; má hod a kulturních institucí různých zemí, řízených
notné přesvědčení; lehčeji uvěří v Boha, členy CPUS LEI. Papežův projev často přeru
šoval potlesk.
uznává svědomí; je to člověk radostný,
protože jeho pudy jsou podřízené duchov Na úterý 25.března připadlo 100.výr.narození
patriarchy Athenagorase, občanským jménem
ním hodnotám a tak i je lépe prožívá;
Aristoteles Spirou. Od začátku své kněžské
je to hodnotný člověk.
4 .ROZHODNUTÍ JEDNAT PODLE ZÁSAD
služby projevoval ekumenické snahy. Cařihrad
ROSTE V ČLOVEKU POSTUPNÉ. - stej
ským patriarchou byl zvolen v listopadu 1948.
ně i rozhodnutí, zatoužit po hodnotách,
Sám nazýval ekumenický dialog dialogem lásky,
po dobru. Člověk se bud podřídí vyš
nezanedbával vsak ani vlastní teologický diaším hodnotám, nebo se rozhodne pro zlo. log-tedy dialog pravdy. Styky pravoslavných s
Římém byly za jeho vlády podstatně rozšířeny
POZNÁMKA: stálé tíhnutí k dobru nazývá a upevněny. Athenagoras II.zemřel v Carihradě
me ctnost. Neustálé povolování zlu nazývá
7.7.19 72. V lednu 1964 se setkal v Jerusalémě
me neřest. Vzniká opakováním stále stej
s Pavlem VI., pak byl Pavel VI.v Cařihradě a
ných hříchů.
Athenagoras ve Vatikáně.
HERBERT MAPIWGER: LEBENSKUNVE

(Američtí katolíci a židé dali dohromady vyučo
vací program na tři roky o holokaustu, syste
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ matickém vyhlazování židů nacisty za II.svět,
Bratrstvo sv.Pia X.si bez písemného svolení války. Bude se vyučovat ve farních školách, se
choe postavit budovu pro bohoslužby v Siónu, minářích a jiných amer.katol.institucích. Kur
kde nedostal povolení ani P.Epiney pro spo sy vede tajemník bisk. konference pro židovskolečnost "Pro fide catholica"/Pro katolickou křesťanské vztahy Evžen Fischer a rabín James
víru/. Zatím si bratrstvo postavilo kostel Rudin, odpovědný za mezi-náboženské vztahy
v Riddes/VS/-také bez biskupova povolení.
v americkém židovským výboru v New Yorku. Jis
Sv.Otec jmenoval novým apoštolským nunciem tě je dobré, aby si katolíci uvědomili hrůzu
v Itálii Mons.Poggiho, jenž byl dosud nun nacismu pro židy/i pro katolíky/, ale není
ciem pro zvláštní úkoly -hodne cestoval do
dnes Církev bezprostředně ohrožená komunismem?
východních zemí a byl vedoucím delegace Sv. Kdo seznamuje katolíky s metodami této nepřá
Stolce pro stálé pracovní styky s polskou
telské ideologie i uvnitř Církve samé?

JAK

ROZKLÁDÁ

ROCK

V minulém článku o rock-hudbě se odborníci,
většinou z USA, zabývali psychologickým a
mravním vlivem na mladé lidi. 7 řadě písní
se oslavuje Satan, propaguje komunismus,
okultismus, svádí k užívání omamných jedu.

HUDBA

OSOBNOST

Na dalekém Východě se setkal Bob-Larsen se
stejným vztahem mezi dupavou hudbou a smysl
nou gestikulací až k vytržení a ďábelskou posed
lostí. Jak pravdivá jsou slova amerického kompo
nisty Dimitri Tiomkinse z r.l965:"Zdá se, že as
poň v naší populární hudbě jsme se vrátili k di
vochům.. .Ještě poučnější je, že mladých, kteří
Kromě skrytých poselství Satanovi jsou v stále poslouchají tuto hudbu, se zmocní neklid.
několika nejznámějších písních rocku i po
Už to nejsou uvolněné, normální děti."
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selství skrytá, která slyšíme, jen když si
prehráme píseň opačně. P.Regimbal, který JAK DOSÁHNE PRÍSNE RYTMICKÁ HUDBA TO
HOTO ÚČINKU?
se specializuje na tuto hudbu, natočil na
pásku podivnou melodii beze slov; když se Řekli jsme, že rock hudba spojuje starobylé
přehraje opačně, je jasně slyšet slova.Na africké rytmy s hudebními nástroji moderní tech
př.Revoluce č.9.,BEATLES:"Turn me on, niky. K africkým rytmům komponisté ještě něco
přidají a pak zaplavují svět divokým oceánem
dead man..." Význam je tak rouhavý a
zvuků, díky výzbroji moderní technologie.
sprostý, že se nedá napsat. V albu KIL
LERS skupiny QUEEN:"Začni kouřit mari Od doby BEATLES se kvarteta skládají z dvou
huanu"; v "When Electricity comes to Ar kytar, basové kytary a bubnu. Klasická kytara
kansas" skupiny BLACK ROCK ARKANSAS byla přetvořena v kovovou elektrickou kytaru s
reproduktorem, takže vydává kovový a mnohem
"Satan. . .Satan.. .Satan. . .On je bůh, on
je bůh, on je bůh" a na konci bláznivý ře silnější zvuk. Basová kytara je také zesílena jed
hot. V nejpopulárnějším rocksongu STAIR ním nebo dvěma reproduktory; blízko stojící po
WAY TO HEAVEN skupiny LED ZEPPELIN sluchač cítí chvění v nitru těla. Základní rytmus
dodává buben, který je také napojen např.na
je skryté v nevinném textu od A do Z
okultní maskované poselství. Normálně sly elektrické varhany. Buben hraje tak důležitou
ší me:"There is a feeling I get when I look roli, že jeho sólo může při rock-koncertu trvat
i čtvrt hodiny. Navíc slouží
to the West" tj.odvrá
elektronika nejen k zesílení,
cený od východu,což
ale i k rozbití tónů k Larsese běžně vztahuje na
novým efektům nebo"wahVykupitele, a směrem
wah pedálům". Bez elektro
k západu, tedy k ne
niky by rock nemohl existo
příteli Vykupitele, k
vat. Jeho umělý a výstřední
Satanovi; když na
charakter směřuje k tomu,
tomto místě přehraje
aby spálil pojistky nervů.
me desku pozpátku,
Tato absolutní potřeba co
je jasně slyšet:"Jsem připraven žít pro Sa
největšího aktivního uvolnění je protikladem na
tana!"
prosto pasivně působícf televize nebo života na
Z textů většinou vidíme, že rocková hud
předměstí.
ba není vůbec nevinná zábava pro mladé.
Proto má rock přirozeně největší úspěchy v ob
HUDEBNC PROSTŘEDKY ROCK-HUDBY
lastech nadměrně vyvinutého průmyslu nebo ze
Různé druhý rocku mají vždycky dupavý mědělství v USA a Velké Britanii.
rytmus. První, tzv.JEMNÝ ROCK se obje
HARMONIE A MELODIE
vil začátkem padesátých let: bílí hudební
Někteří rockoví umělci jsou opravdu talentovaní.
ci se zmocnili rytmu různých druhů čer
Např. BEATLES má řadu skutečně uměleckých
nošské hudby jižních států-RYTMUS,SOUL,
děl. Rock si však těchto prvků či tohoto umění
BLUES-a zpracovali ji v akcentech. R.I952
příliš necení, vztahují se totiž na vyšší, ducho
napsal komunistický propagátor USA Sid
vou část duše. Jass se např. zajímá o melodii,
ney Finkelstein, že"šovinistické hranice
rock vůbec ne nebo nepatrně. Hodnotí jen živo
mezi klasickou a populární hudbou se mu
čišný beat. FRANK ZAPPER z LED ZEPPELIN
sejí strhnout tím, že se americké publikum
řekl: "Zjišťuji, že tuto hudbu mladí přijímají pro
zaplaví hudbou černochů". Předkové čer
to, poněvadž velký beat' souvisí s velkými ryt
ných na Jihu přinesli s sebou z Afriky
my lidského těla a je mi jasné, že bušení rockkmenovou hudbu obřadů Voodoo, charakand rollu budou v sobě nést celý zbytek života'.'
terisovanou stálým dupavým rytmem s přís
ným synkopováním, které rozené tanečníky ZIVOTNC RYTMY TELA
bušení srdce, mozkové vlny, dech, chůze ovliv
strhuje do hypnotické monotonie, kdy
ztrácejí vědomí a vládu nad sebou, pak do ňuje hudba. Má vliv i na zvířata, hluchoněmé,
slabomyslné-ba i na rostliny. Působí tedy na tě
nich může vniknout "Voodoo"a hnát je k
lo nezávisle na rozumu. Hudba je dynamogenní,
sexuálním výstřednostem.
Jak zoufalí jsou misionáři, když doma sly- tj. hraje i na nástroj svalů a často je příčinou i
nechtěných pohybů, které člověk jen s velkou
sí stejné taneční šílenství, proti kterému
námahou ovládne a to pevnou vůlí.
se snaží u afrických kmenů bojovat.

Má-li nota zpívajícího tenoristy stejnou
vlnovou délku s vinnou sklenkou, může
ji rozechvět - ba i rozbít. Stejně vojáci,
je-li takt jejich pochodu v souladu s vy
sutým mostem - most se může zřítit.
Když pak rytmus hudby přivede do po
hybu rytmus v těle - nemůže hudba v
těle také něco zničit?
"Pečlivé seřazení postupných rytmů,"
říká John PHILIPS z MAMAS AND PA
PAS,"může posluchače přivést k hyste
rii. Víme, jak se to dělá, každý z nás
ví, jak se to dělá!" Aby dokázali své
tvrzení, vyvolali při koncertu v Phoenixu povstání. "Víme, co jsme, protože
víme, co děláme..."řekl John Lennon,
"Nestalo se u Beatles mnoho, co jsme
předtím přesně nepromyslili, máme-li či
nemáme-li to připustit." (Odkaz Johna
Lennona).
Lékaři rozebrali proces, kdy rytmus
může tělo přivést k zhroucení a pouká
zali na to, že autonomní nervový systém
lidského těla je částečně řízen hypofysouímozkový podvěsek), nejdůležitější
žlázou těla. Tato žláza ovlivňuje skoro
všechny tělesné procesy: upravuje na
př. vyměšování hormonu endokrinních
žláz. Vyloučí-li se tedy fysickým chvě
ním beatu činnost hypofyzy, vykolejí
se celý nervový systém; proto abnor
mální vylučování sexuálního hormonu,
tím se daji vysvětlit erotické pohyby
při tanci rocku. "Rytmická hudba a ta
nec jsou prostředky, jak se dostat na
nervový systém. Ukáži vám filmy, kte
ré dokazují, jak podobné jsou primitiv
ní rytmy tanců kamenného období v
Kenii a stejně hypnotickým stavům
podobné projevy z plesu v Londýně,"
řekl Dr.William Sargend před Králov
skou lékařskou společností v Londýně.

NERVOVÉ VYČERPANÍ'
Beat snižuje stimulací výměšku adrena
linového hormonu obsah ionisovaného
vápníku v krvi; to má velký význam
pro ovládání nervového systému, stej
ně cukru, jediné výživy mozku. Tím si
vysvětlíme nervové vyčerpání a zmatek
v mozku po rock-koncertu. Toto obrov
ské podnícení smyslnosti a snížení in
teligence a rozumu končí v sexu a ná
silí.A sebevražda rozumu vede k sebe
vraždě vůbec. Lékaři potvrzují stejné
působení rocku na člověka:frustraci,
ztrátu sebekontroly, snížení inteligence
a síly vůle až k euforiiíuklidněný stav
člověka před smrtí), hysterii, halucina
ce, hypnosu, deprese, neurózu a psy
chózu a násilí-bud proti druhým, k to
mu cíti postižený nucení, ničení, vanda
lismus a vzpoura vůči druhým nebo so-

bě - sebetrestání, sebezničení a sebeobětování s
velkým sklonem k sebevraždě. A skutečně existují
rockové písně, které sebevraždu doporučují a pro
pagují, např.:"Sbohem, krutý světě...!"
Mezi příčinami smrti u mladistvých v USA je sebe
vražda na druhém místě, hned za automobilovými
nehodami - ale i mezi těmi mohou být předstírané
sebevraždy.
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Svým liberalismem casto rodíce dětem ubližuji,
neboť ty se často právě na základě a pod vlivem
rock-hudby dopouštějí zločinů nebo páchají
sebevraždu.

Richard Williamson

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Polský architekt Neslav Bielicki je jedním z cca
7 polit.vězňů, kteří zahájili koncem dubna hladov
ku. Obvinili ho z vedení podzemního vydavatelství.
Tě. je v nemocnici vezení Rákoviecka ve Varšavě,
uvězněn bez soudu a práva na návštěvy. Ztratil
32 kg-od listopadu ho umele živí a jeho zdravotní
stav je vážný.

Italská Charita sesbírala a vydala 18 papežských
poselství o světovém míru od papežů Pavla VI. a
Jana Pavla II. První vyšla k I.světovému dni míru
1968. Hlavní témata poselství: mír je Božím darem,
ideálem, který se dá uskutečnit, nekonečnou hodno
tou, ovocem nového srdce, výsledkem společného
úsilí lidí dobré vůle, úzce spojen s lidskými prá
vy, smířením, bratrstvím, spravedlností, životem,
pravdou a dialogem.
Papežská misijní díla vydala v r.1985 asi 82,5 mil.
dol.hl.k podpoře katechistů. Finanční příspěvky
pro misie vzrostly y v dubnu bulo letos 86.7 mil. ri
ll. 4 .posvětil sv.Otec nové bronzové dveře tajných
vatikánských archivů a vatik.knihovny. Dveře zho
tovil umělec Gismondi a věnovala je ke cti kord.
Alfonse S ticklera, S. D.B., kniho vniká a archiváře
Svaté římské Církve rakouská obchodní, průmyslová
a živnostenská komora. Stickler je Rakušan.

Novým biskupem australské diecéze Darwin je P.Oolins; před vstupem do semináře byl 7 let městským
strážníkem. Je členem kongregace misionářů Nejsv.
Srdce.
Od 8.9.bude novým rektorem Gregoriany /slavné pa
pežské university, vedené jezuity/v Římě P.Gilles
Pelian, T.J./55 let-Kanadan/.

Pařížský katol. rozhlas "Radio Notre Dane "zřídí v
září tr. "sbor Radio Notre Dame",který bude zpívat
při bohoslužbách a některých nábož.vysíláních.
Nizozemská bisk.konference vydala pastýřský list,
v němž žádá věřící, aby se o svatodušních svátcích
modlili za pronásledované křesťany ve světě :ČSR,
Již.Afrika/?/, Latinská Amerika,Libanon aj.

Mnoho věřících se zúčastnilo o půlnoci ze soboty
na neděli, 3.-4.5 pravoslavných velikonočních ob
řadů v katedrále Tří Králů/Epifanie/v Moskvě za
přítomnosti patriarchy Pimena.
Před sto lety vznikl za stávky v Chicagu 1886 Prv
ní máj. Dělníci žádali 8 hod.práci denně.

\/

zajetf hrůzy
Vlhké dlaně, husí kůže, roz
šířené zorničky, zrychlený
tep - to jsou následky hrů
zy, kterou divák prožívá
při pohledu na filmy Maest
ra hrůzy - Alfreda HITCHOCKA. Jeho filmy občas okoření
nudný program pantoflového
kina-televize. Psycho, Roz
tržená opona, Bojuji o tebe,
Případ Paradin se opakují
na obrazovkách stále znovu.
A přece! Scény, které vytvořil
tento hrůzyplný autor, nejsou jen
napínavá zábava nebo hrůzyplné rozptýlení. Hitchockovy filmy jsou zrcadlem, v němž se odrážejí
ponuré hlubiny jeho vlastní duše.
Americký vědátor, zabývající s náboženstvím, Ro
nald SPORO, napsal knihu ALFRED HITCHCOCKTEMNA STRANKA GENIA. (Ernst Kabel Verlagja
pokusil se proniknout do duševního života tohoto
zvláštního člověka.
Hitchcock se už jako školák zajímal o vraždy, o
sadismus a masochismus. Napjatě sledoval procesy
s vrahy a dělal si o všem poznámky. Chodíval čas
to do Černého muzea Scotland Yardu, kde jsou
vystaveny odporné zbytky hrůzyplných zločinů.
V šestnácti objevil ve škole, vedené jezuity, slav
ného amerického spisovatele EDGARA ALLANA POE
O hrůzných a strašných historkách"virtuoza děsu"
řekl: "Je možné, že jsem později filmoval své filmy
proto, že mě tehdy tak uchvátily historky spiso
vatele Poe. Pro mne měl Poe v literárním světě
zvlášť významné místo. "
Avšak na malého, zavalitého chlapce měly nesmír
ný vliv i některé filmy. Např. "Pražský student"
od německého autora okultních příběhů a autora
scénářů Hanse-Heinze Ewerse. Jen těžko se dá od
halit, jaký vliv měly na autora tyto časné po
chmurné vlivy .Jisté je jedno: Hitchocock cítil silné
nucení k tomu, aby představil divákům odporné,
násilné činy, jako ve filmu Psycho, nedávno vysí
laného německou televizí. V hrůzostrašném filmu
ubodá šílenec ve sprše mladou ženu; vzdor přání
autora scenáře, trval Hitchcock na tom, aby se
ve filmu objevil zakrvácený nůž a krev, proudící
do odpadu sprchy.
Hitchcock bezohledně fascinuje diváky rafinovaný
mi záběry, obratnou dramaturgií a chytrým se
střihem filmu. Jednou řekl svému scénáristovi
Ernestu Lehmannovi: "Diváci jsou jako obrovské
varhany, na které my dva hrajeme."
Jen málo lidí vědělo, že měl až do smrti sám hrůz
ná vidění. Mučily ho hrozné stavy strachu, obklo
povaly ho nenormální sexuální představy, ve dne
v noci měl divoké sny. Snažil se to zapudit nemír
ným jídlem a pitím; měl to být jakýsi ventil proti
hrozícímu výbuchu vnitřní sopky.
Hitchcockovy filmy o násilí a smrti, o rozkoši a
chtivosti odrážejí nejen jeho pochmurný vnitřní
svět, ale přitažlivost jeho děl dokazuje, že oslovu
jí skrytý vnitřní život mnoha diváků.

Svými 53 filmy jako kdyby volal o pomoc
Těsně přeď smrtí si posteskl, že nikdo
se nikdy o něho opravdu nezajímal.
Zůstával se sebou ve své temnotě vždy
sám.
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Slavnému filmovému režizérovi se nikdy
nepodařilo, aby uklidnil svou zmučenou
duši. Ani ve chvíli smrti ne. Bránil se
tomu, aby ho navštívil kněz a pomohl
mu přejít práh času do věčnosti.
Tolik uctíval Poeho - a mohl se od něho
naučit tomu, co jediné je v životě důle
žité - totiž posledním slovům, která o
pronesl Poe před svou smrtí:"KÉZ BUH
ZACHRÁNÍ MOU UBOHOU DUŠI!"

NEUE B1LVPOST

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Ježte k úmrtí P.Feřta. Je pohřben
na římském hřbitove Campo Verono. .
Jeho pohřbu se zúčastnil také kard.
Tomko, biskupové P.Hrušovsky a P.
Hnilica a P .Spidlik, provincial
česky ch jezuitů, žijících za hrani
cemi.

V pátek 11.4.oslavili na Rennwegu ve
Vídni večerní mši sv.za vlast 120.výr.
Jednoty sv.Metoděje. Sloužil ji P.Muller
s dalším knězem na jermého doprovodu ky
tar. Mše sv.se zúčastnil i 50 ti členný
sbor "Fberster"z Brna, který velmi pěk
ným vystoupením zakončil svůj 14 ti den
ní zájezd po Evropě a po mši sv.se vra
cel donů. P.Muller je přivítal a poděko
val jim a P.Dominik řekl po mši sv.pár
slov Jednotě, poděkoval za vykonanou
práci, zmínil se o škole a prosil, aby
se na českou řeč nezapomínalo.
Sv.Otec zaslal poselství brazilské bisk.
konferenci, která zasedala po 24. v Itai
ci. V poselství je zmínka o novém doku
mentu o teologii osvobození. Sv.Otec
zdůrazňuje, že teologie osvobození je ne
jen vhodná, ale i užitečná.
Má byt novou etapou, ale ve shodě s uči
telským úřadem Církve, zejm.s nedávnými
dvěma instrukcemi posvátné kongregace
pro Nauku viry. Cirkev v Brazilii může
podle jeho slov na tomto poli hrát důle
žitou roli, a má mit stále na mysli so
ciálni učeni Cirkve. Veřici asi zmate
fakt, že jednou instrukci se teologie
osvobozeni odsoudi a pak zase pochváli.

Na světě je asi 40 mil.slepých lidí.
8.5. oslavila Coca Cola sté výroci.

švýcarský soud dovolil promítat veřejně
film STRAŠIDLO, v němž se pornografickým
a rouhavým způsobem hanobí Kristus. Kde
jsou protesty katolíků a protestantů?
A hlavně strážců víry, biskupů?

APOKALYPSA

V

ALMERO

I I .

13.listopadu 1985 vybuchla sopka Arenas v Kolumbii. Uveřejnili jsme zprávu s.Marleny,která
katastrofu přežila. O svých zážitcích podává zprávu i s.Emma, rovněž františkánka.

"Touto zprávou chci oslavit Boha, vzdát mu čest a poděkovat mu za jeho vel
ké milosrdenství...Nezměrná je však bolest nad ztrátou mých sester Berty-Liny a Norah, a smrtelným utrpením s.Almy, kterou našli šestý den po katastro
fě sice ještě živou, ale se spáleninami, hemžícími se červy, a po deseti
dnech nesmírného utrpení skonala."
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Zde vynecháváme, co řekla s.Marlena, jejíž zprávu jsme už uveřejnili.

"...Kolem mne všechno běsnilo a praskalo. Cítila jsem, jak se blíží obrovská
vlna bahna, viděla jsem, jak pohltila knihovnu a strhla i mne do propasti.
Žár lávy, úder do pravé ruky a silný náraz do pravého boku balvanem, z něhož
vyčníval kus železa. Pevně jsem se k němu přitiskla, abych se udržela"nad
vodou". Kýchla jsem a mohla zase dýchat. Poděkovala jsem Bohu a odevzdala se
do jeho vůle. Modlila jsem se o sílu a prosila o pomoc modlitbou sv.Františ
ka: "Bůh nám žehnej a opatruj nás. Ukazuje nám svou tvář a dává mír. Bůh nám
žehnej: Otec, Syn a Duch sv. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu svátému."
Bez ustání jsem stírala horký písek a prach, pálil mě na celém těle a znovu
opakovala:"Jsem v ruce Boží!" Toto vědomí mě velice posilovalo. Modlila jsem
se to tak hlasitě, jak jsem jen mohla, abych dodala odvahu lidem, kteří byli
v doslechu.
Tak uplynula noc. Když se rozednilo, viděla jsem kolem kameny, kusy domů,
vraky aut, železo a spoustu věcí, které s sebou láva strhla. Když pomalu od
plouvaly kolem mne, všimla jsem si, že za mnou je velký trám. Přidržela jsem
se ho a snažila držet hlavu nad lávou a mít ruce i nohy volné. Když přišla
studená přeháňka, zchladila trochu horko na nohách.
Ráno jsem slyšela zoufalý křik. Byla to žena. Zavolala jsem na ni:"Pojdte
sem, jsem řeholnice." Držela se kusu dřeva a plula ke mně blíž. Pomodlila
jsem ses ní Otčenáš, pak se trochu uklidnila. Výkřiky se rozléhaly stále
víc a víc. Povzbudila jsem lidi kolem sebe, aby důvěřovali v Boha. Snažili
jsme se přidržet kmenů, kamenů a zbytků domů, abychom se vyprostili z bahna.
Konečně se nám podařilo z bahna se dostal k dubu, který vyčníval nad maras
tem. Náhle vyrazila z koruny stromu nad námi hlava velkého jedovatého hada.
Poručila jsem se do ochrany Boží - a had zmizel. Všichni lidé byli nazí.Po
vzbuzovala jsem je, aby důvěřovali v Boha, litovali svých hříchů a modlila
se s nimi růženec. Jedna paní na nás zavolala, abychom se podél ostnatého
drátu snažili dostat k dřevěnému srubu.
Nastal večer a noc - a nikde ani paprsek naděje. Zástěru jsem dala nahému mu
ži, který se chvěl zimou. Tu se zase objevili chřestýši. Plazili se kolem
nás, ale neublížili nám; považuji to za zvláštní ochranu Boží.Tu jsem spat
řila děvčátko bez hlavy, visící na ostnatém drátě. Hrozné! Ztěží jsme popa
dali dech, vzduch byl zamořen pachem z hnijících mrtvol - v Almero je vždy
35-4O°C. - Nastalo ráno, 15.listopadu. Povzbudila jsem své spolutrpitele a
vyzvala je, abychom se společně pomodlili Anděl Páně.
Konečně se přiblížil vrtulník. Zamávala jsem na něj. Ale vtom se k nám řítil
divoký býk. Strachem jsme strnuli. Znovu jsme se doporučili do ochrany Boží.
A divoký býk zmizel.Pravděpodobně ho pohltilo bahno.
Malý vrtulník nás vyprostil, vytáhnul nahoru a převezl nás do malé horské
osady San Jorge. Tam nám poskytli první pomoc. Sotva nám obvázali rány a le
želi jsme na ubohých matracích na zemi, ozvala se střelba. Vzbouřenci spa
třili vojenské vozy a chtěli vojáky přepadnout. Kvapně nás naložili na vozy
a už jsme se řítili pryč, abychom unikli teroristům. Sotva jsme přijeli do
malého města Cambao, byl vyhlášen poplach, že se k městu řítí další vlna bah
na. Nastal strašlivý zmatek. Lidé křičeli, nebot nevěděli, kam se zachránit.
Bohu díky - bahno se před městem zastavilo.
Z Cambao nás převezli do velké nemocnice v Girardot, ke nás velmi pečlivě
ošetřili. S velkou láskou mě tam navštívily sestry z jiných řeholních společ
ností a těšily mě. Jakmile jsem byla schopná převozu, jela jsem do Bogotá ke
svým spolusestrám. Jsem Bohu nesmírně vděčná za velký dar našeho společenst
ví. Zaplat Pán Bůh, drahé sestry, za tolik lásky. At je On sám vám odplatou'.'

PRÁCE
ŘÁDU

-

ZÁKLADNÍ

SLOŽKA

Povahu práce jako základní složky lidské
ho společenského života vystihnul Jiří Wol
ker v básni BALADA O OCÍCH TOPIČO
VÝCH.
"Antonín rukama, jež nad oheň ztuhly,
přikládá plnou lopatu uhlí,
a že jenom z člověka světlo se rodí,
tak za uhlím vždy kus očí svých hodí
a oči ty jasné a modré jak květiny
v praméncích drátů nad městem plují,
v kavárnách, v divadlech, nejraději
nad stolem rodiny
v radostná světla se rozsvěcují."

Osobní práce dělníkova přispívá k utvá
ření života společnosti v oblasti hospo
dářské, kulturní, sociální, a i v rekreaci.
K manuální práci přistupuje práce vědec
ká, organizační a administrativní, a ne v
poslední řadě i práce vychovatelů; bez
pracovních výkonů by nemohla moderní
společnost ani existovat.
Práce je tedy základní
složkou lidského spole
čenského života, základ
ní složkou sociálního řádu
Sv.Otec Jan Pavel II.zdů
raznil význam lidské prá
ce v encyklice O LIDSKÉ
PRÁCI(Laborem exercens)
zejm.tím, že jí přiznal
přednost před kapitálem,
neboť práce je v hospo
dářském životě příčinou
účinnou, kapitál jen příčinou nástrojnou.
Tato přednost lidské práce před kapitá
lem souvisí s otázkou důstojnosti lidské
osoby, která byla stvořena k obrazu Bo
žímu a nemůže se tedy snížit na pouhý
nástroj.

Výrobní proces je nutné přizpůsobit po
třebám lidské přirozenosti a má těmto po
třebám sloužit tak, aby se člověk stal
ústředním bodem výroby a celého hospo
dářského a sociálního života. Proto se
musí práce odměňovat tak, aby mohla ce
lá rodina podle možností vést slušný život .
Pracovní podmínky nemají snižovat lidskou
důstojnost pracujícího člověka a nemají
vést k odlidštění, vykořisťování a zotročování.

SOCIÁLNÍHO
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tém opravdu lidský. Na druhé straně naprostá
svoboda v systému hospodářského liberalismu
vede k svobodě pouze menšího počtu hospodář
sky silných občanů, a tedy k utlačování a vy
kořisťování hospodářsky slabých. Takové po
měry jsou pak živnou půdou pro rozvoj komu
nismu. Tedy ani liberalismus není opravdu lid
ský společenský systém.

Lidská práce v kolektivistickém a liberalistickém systému není a nemůže být základní slož
kou opravdu lidského sociálního řádu.
Vykořištbvání a všechny formy odlidšťování
jsou projevem nespravedlnosti a praktické ná
sledky se projevují tak, že lidé, zbavení dů
stojnosti v situacích bez naděje na zlepšení,
sahají v zoufalství k násilí, k revoluci a sta
nou se tak snadno nástroji profesionálních re
volucionářů a budovatelů nových forem otroct
ví. To ovšem není budování sociálního řádu,
ale jeho ničení.
Sv.Pavel v listě Soluňanům píše
naprosto jasně:"Kdo nechce pra
covat, ať nejí." Práce je tedy
mravní povinnost a křesťanská
Isociální etika učí, že člověk má
pracovat také proto, aby měl
určitý majetek a tím i možnost
pomáhat potřebným a konat skut
ky milosrdenství. Lidská práce
v systému, který umožňuje budo
vání rodinného majetku, se stává
stabilizační silou celé společnosti
a základní složkou sociálního řádu

Pracující člověk, stvořený k tomu, aby byl
obrazem Božím a spolupracovníkem Stvořitelo
vým, má právo na ochranu, tedy má určitá ne
zadatelná práva, která mu ani stát odejmout ne
smí. Tato práva má nejen dělník,ale každý du
ševní pracovník a také ten, kdo pracuje samo
statně. Domnívám se, že nejlépe vypočítal lid
ská práva pracujících Jakub MARITAIN, a že
právě na těchto právech je třeba budovat no
vý sociální a hospodářský řád.

Uvedu stručně práva pracující osoby:
1. PRÁVO SVOBODNÉ VOLIT PRÁCI. - Toto
právo je v komunistických zemích silně omezo
váno zejména tím, že praktikující křesťan nemá
přístup k vyššímu vzdělání.
2. PRÁVO SVOBODNÉ ZAKLÁDAT ODBOROVÉ
ORGANIZACE a právo na to, aby každý dělník
Žádný kolektiv či společenský útvar, niž a pracující byl považován za sociálně dospělého.
ší či vyšší-tedy ani stát-nesmějí pohlcovat Odborové organizace v komunistických zemích
nejsou svobodné, ale jsou prakticky orgánem
lidskou osobnost tím, že z ní udělají jen
diktátorské strany.
jakési kolečko ve společenském stroji.
3. PRÁVO ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A HOSP.
Žádný kolektiv nesmí omezovat plný roz
voj lidské osoby, ale má rozvoj umožňovat SKUPIN i PRACOVNÍCH KOMUNIT NA SVOBO
DU A AUTONOMII. Autonomie hospod, skupin je
a podporovat, a proto je kolektivismus
jedna z hlavních zásad křest.sociálního řádu.
proti křesťanské etice a nemůže se přijí
4. PRÁVO NA SPRAVEDLIVOU MZDU.
mat jako společenský sys-

5.PRAVO NA PRÁCI.
6.KDE JE URČITÁ VZDELA
NOSŤ A SPOLEČENSKÁ VY
SPELOSŤ :NAHRADIŤ
ASPOŇ ČÁSTEČNÉ MZDOVÝ
SYSTÉM SYSTÉMEM PARTNERS
ST Ví-tj. právem na spoluvlast
nictví větších podniků a spo
lupůsobení či spolupéči, a
právo na pracovní titul, který
opravňuje zaměstnance získávat
a vlastnit zaměstnanecké akcie.
7. PRÁVO NA SOCIÁLNÍ PO
MOC, na sociální pojištění pro
případ nezaměstnanosti, nemoci
či invalidity a stáří, a právo
na sociální bezpečnost.
8. PRAVO, PODÍLET SE POD
LE MOŽNOSTÍ NA ZÁKLAD
NÍCH STATCÍCH CIVILIZACE,
hmotných i duchovních, a něk
dy podle situace i zdarma - na
př.školy pro děti, léčení pro
nemajetné důchodce atd.

GOETHE RRÝ
KVŮLI
ZROVĚDI ODPADNUL OD
VÍRY.
JE TO PRAVDA?
Ano-ale v opačném slova smyslu. Odcizil se pro
testantské církvi, protože zpověd jednotlivců ne
má. Byl vedle Schillera největším německým bás
níkem a měl vliv na dějiny literatury i duchovní
proudy. Vývoj jeho víry není tedy jen jeho osob
ní problém, tento směr zasáhl celou tehdejší dobu.
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GOETHE žil od r. 1749-1832. Ve vzpomínkách:Poesie a pravda
píše o zklamání z mládí. Bývalo i v evangelické církvi zvy
kem, přikleknout před konfirmací ke zpovědnici."Vyznání
hříchů"byla jen všeobecná modlitba lítosti. Vysvětlili mladé
mu Goethovi, že je to u evangelíků lepší, když nemusejí vy
znávat jednotlivé hříchy. Ale Goethovi se to nelíbilo. Jako
mladík měl řadu problému s vírou a potřeboval vysvětlení.
Když to chtěl pastorovi ve zpovědnici sdělit, ten napřed ne
reagoval. Goethe mu naznačil, že by se rád vyzpovídal osob
něji. Tuto potřebu mladého chlapce pastor nepochopil. Tak
nezbylo Goethovi nic jiného, než odříkat zpovědní formuli.
Cítil nespokojenost a zdálo se mu, že ho neberou vážně.
O této době píše Goethe později ve své knize:"Pochybnosti

o mých hříších mě trýznily tak silně a odpovědi,
Těmto právům ovšem odpovída které jsem dostával, byly tak nic neříkající a sla
jí povinnosti, zejm.povinnost
bé, že jsem se pokusil z církevního spojení úplně
poctivě pracovat a šetrně za
uvolnit. Nakonec jsem nechal tento podivný strach
cházet se zařízením podniků.
svědomí i s církví a oltářem úplně za sebou."
O těchto povinnostech politiko
vé neradi mluví a strany se o
nich ve svých programech ne
zmiňují. Jen práce, spojená s
právy a povinnostmi může být
základní - ustavující složkou
sociálního řádu.

Jen na těchto základech je mož
no budovat novou opravdu lid
skou společnost. Pouhé mocen
ské zvraty nestačí, i když
jsou často velmi nutné; je to
však program polovičatý, ne
boť jen důsledná proměna obča
nů a společnosti, jinými slovy
jen reforma institucí i mravů
může vést k cíli. A tohoto cíle
je možno dosáhnout jen NOVOU
SPIRITUALITOU PRÁCE a po
kud možno i novou KŘESŤAN
SKOU MYSTIKOU PRÁCE, kte
rá by nahradila falešnou mysti
ku materialistickou. Pouhé
plánovaní bezduchých reforem
institucí, i těch technicky nej
dokonalejších, je programem
okleštěným, deformovaným a
odlidštěným, je to velká a ne
bezpečná iluze.
Pozdravem AŤ ŽIJE KRISTUS
DÉLNÍK VÁS ZDRAVÍ
C O R A Z D

Není divu. Nutkavé pocity viny, která se neřeší, staví pře
hradu mezi člověkem a Bohem. Pochopitelná reakce je pak
útěk od Boha a potlačení výčitek svědomí.
Když byl Goethe starý, trpěl někdy trudnomyslností, zejmé
na po smrti svého přítele Schillera. Nechával si pak často
předčítat něco od Heinricha Vosse a i díla Lutherova. Jed
nou řekl něco, na čem bylo poznat, že to vychází z hlubin
jeho velkých zkušeností:"Lidem se nikdy neměla brát osob
ní zpověd jednotlivců." Obviňoval protestantské náboženst
ví, že nechává věřícího osamělého s jeho vinou a tak mu
brání, aby začal znovu.
Docela jiné to bylo u Clemense Brentana, známého německé
ho spisovatele z období romantismu. Napřed vedl neklidný
a nestálý život, plný sebeobviňování a depresí. Jednou mu
však poradila básnířka Luisa Hensel, dcera evangelického
pastora:"Nesmíte být tak nešťastný! Jste přece katolík a má
te svátou zpověd." Později se Luisa Hensel stala katoličkou.
Brentano si vzal její slova k srdci. Sel se vyzpovídat a
opustil kostel jako docela jiný člověk. Z pesimisty, který
trpěl omrzelostí života, se stal radostný, šťastný muž, plný
nadšení. Jeho spisy jsou známé po celém světě, stejně zá
pisy vidění Kateřiny Emmerichové, jejíž blahořečení se
připravuje. A všechna jeho díla stála ve službách katolické
víry.
O svátosti pokání napsal Brentano krásné verše, jimiž jako
by prozařoval jeho vlastní zážitek. Zde jedna sloka:

Hříšníci jdou ke zpovědi,
vlekou s šedou mrtvý svět.
Od pokání jako dětí,
jejich cesta - samý Květ.
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V úterý někdo zaklepal na dveře cely pro
hosty v kapucínském klášteře v Lublině.
Návštěva mě překvapila. Byl to kanovník
M.,onen kněz, s kterým jsem hovořil v
Lublině nejdříve a který mě velkoryse zá
sobil polskými penězy. Rekne-li se kanov
ník, předtavujeme si staršího, prošedivě
lého duchovního; takové představy v Pol
sku neplatí. Je tam tolik kněžských povo
lání, že klérus je většinou mladý. Kanov
níkovi M.bylo sotva čtyřicet. Byl to hezký
muž s černými, zvlněnými vlasy. Řekl mi,
že biskup ho poslal s mou záležitostí ke
kardinálu Wyszynskému do Varšavy, a
chci-li poznat Varšavu a kardinála, mohu
jet s ním. Biskup mi dokonce poslal pení
ze na cestu. Rád jsem souhlasil. Za hodi
nu jsme už seděli v rychlíku; z Lublina
do Varšavy je asi 200 km. Proč vlastně
jede kanovník M.do Varšavy? Není snad
můj případ ještě rozhodnut?

Jak jsem se už zmínil, rozluštil biskup
erogram z Ríma. Obsahoval mj.i tuto la
tinskou větu:Quando edetur novum Aerogramma cecoslovacum. Bylo z toho jasné,
že Rím poslal původní dokument dimisoriálek přímo biskupovi do Lublina. Ale ten
ho nedostal. Jak se později ukázalo, doku■
ment mezitím prošel polovinou světa. Cír
kev je na celé zemí - je opravdu katolická •
Proto jediné písmenko nehrá velkou roli.
Zdá se, že nemá význam, přistane-li do
pis v Lublině nebo v Dublině! Irsko). Tam
i zde je Církev, v obou městech jsou bis
kupové. Dublin si omylu všimnul a opra
vil ho - dalším omylem. Místo do Lublina
poslal dokument do Lubljanyí Jugoslávie).
Odtud se dostal do Lublina - to jsem byl
ovšem dávno za horami - a bez kněžského
svěcení.
Biskup doufal, že dokument leží v sekre
tariátě polského primase. Tímto sekretariá’
tem prochází všechna pošta z Ríma a do
Ríma. Ale všichni biskupové byli s kardi
nálem v čele právě na týdenních exerciciích v Censtochové. V té době se pošta
nerozesílala. Poněvadž biskup už věděl, že
dokument byl z Ríma odeslán a doufal, že
je ve Varšavě, chtěl ho mít ještě před
mým svěcením v ruce. Proto ta nákladná a
marná cesta kanovníka M.do hlavního měs
ta Polska.
Cestou se stala tragická neho
da. Náš vlak zachytil koňské
spřežení a zabil sedláka a sel
ku. Ošklivě zohavená těla leže
la u vagonu, pod náspem ležel
kůň. Kněží z vlaku spěchali k
mrtvým. Zase jsem se přesvěd
čil, kolik kněží je a bylo v Pol
sku. Na místě neštěstí jich

.

bylo nejméně 25 a modlili se za mrtvé. Většina
cestujících však zamířila k mrtvému koni. V té
době byl citelný nedostatek masa a salámu...

Ve Varšavě jsme měli smůlu. Kardinál odcesto
val do Hnězdna. Kanovník M.se rozhodl večer
kardinálovi zatelefonovat, tehdy je totiž spojení
nejrychlejší. Znovu jsme nasedli do vlaku do
bublina. Kanovník M.vystoupil dříve, chtěl na
vštívit přítele a zatelefonovat do Hnězdna. Já
jel dál sám a zase se stalo neštěstí-vybuchla lo
komotiva. Trvalo to hodiny, než přijela náhrad
ní. Bratr vrátný musel vstávat pozdě v noci,
aby mi otevřel.
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Příští dopoledne se kanovník M.vrátil. Cekal
jsem ho na nádraží. Kardinál Wyszynski pro mě
z Ríma dimisoriálky také nedostal. Přenechal ko
nečné rozhodnutí biskupovi z Lublina. Byl jsem
klidný; biskup přece už rozhodl, že náhradní
dimisoriálky uznává a určil den svěcení.
Odpoledne, hodinu po udělení tonsury a nižších
svěcení se znovu ozvalo klepání na dveře. Byl
to zase kanovník M. Sdělil mi, že biskup mě vy
světit nemůže. Než jsem se ze svého úleku vzpa
matoval, byl kanovník pryč.

Spěchal jsem za biskupem. Na tuto cestu si vů
bec nevzpomínám. Můj psychický stav nebyl
asi nejlepší. Ale pak jsem stál znovu před"Eliseem. "Cekal na mne? Kdo mě k němu zavedl?
Dnes už to nevím. Vzpomínám si jen, že jsem
biskupa zapřísahal a že jsme oba plakali.
Poznenáhlu se pozadí věci vysvětlilo. Kanovník
mi celou pravdu neřekl. Primas přenechal jistě
rozhodnutí lublinskému biskupovi, ale dodal, že
on by to neudělal. Tento dodatek mi kanovník
M. zamlčel, biskup jej však bral vážně. Vysvět
lil mi: "Každý projev vůle kardinála je pro všech
ny polské biskupy zákaz nebo rozkaz. Kardinál
je příliš ušlechtilý než aby řekl biskupovi:"To
nesmíš udělat." Vyjádří to jinak?"Já bych to ne
udělal Polští biskupové se chtějí za každou cenu vyvarovat chyb, kterých se dopustili naši
biskupové v Československu. Ti nezabránili to
mu, aby jednotu biskupů komunistická vláda ne
rozbila. Ale zde vystupujeme jako jednotný blok,
i kdyby se musel některý diecézni biskup vzdát
svých výsostných práv. Dělá to dobrovolně a
dělá to rád. Osoba primase je pro nás zásada
a základ jednoty. Proto bez váhání splníme kaž
dé jeho i sebe nepatrnější přání."
Hluboce zkroušený jsem jel pro kufr do Orchůvek. Ve Varšavě se tamější kapucini
ze všech sil snažili, abych se setkal
s kardinálem. Jeho sídlo bylo v téže
ulici jako jejich, oddělené jen minister
stvem zdravotnictví. Kromě toho byl
jedním z kardinál.sekretářů kapu
cín. Musel jsem čekat do pátku. Pak
jsem se dozvěděl zdrcující skutečnost.
Kardinál neměl nic proti mému vysvěce
ní. Poznámka, že by to sám neudělal.

se vztahovala na telefonní rozhovor s kanovníkem M. Také v Polsku jsou církevní telefonní
hovory odposlouchávány. O choulostivých a riskantních záležitostech se nemá proto v tele
fonu hovořit. Ze on - kardinál - by to neudělal, znamenalo, že by byl netelefonoval. Aby
v případě potřeby mohl poctivě říci, že mě nikdy neviděl, mluvil se mnou skrze klíčovou
dírku. Týž den byl totiž na Slovensku zatčen jeden biskup pro své spojení s polskou
hierarchií.
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Kanovník M.si z kardinálova pokárání nic nedělal. Jeho nesprávný výklad zabránil, že
jsem nebyl vysvěcen na kněze.
Na nástupišti v Brně čekaly dvě postavy. Byla noc. Když vjel vlak na nádraží, viděl jsem
oknem jejich radostí zářící tváře. Vystoupil jsem, a jiskry v jejich očích náhle pohasly.
Viděli mou tvář a pochopili... Už jsem svou pohlednici s římskou číslicí září nemohl odvolat.
Ruce Reginy se zachvěly - a kytice z nich vypadla na zem.
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I nemilou návštěvu? Překonáme rychle špatný roz

mar a neodůvodněný smutek? Zmírníme přirozenou

KatoZZcká vZna nenZ Zehká, a£e je radost
radost? Přemůžeme bázeň a strach tím, že si uvě
ná. Kdo z nZ zZje, toho nZc nep^cmuže, ze
domíme, jak rád nám pomůže všudypřítoimý a vše
vXeho má radost - výjma z urážky BozZ-hJíZmohoucí Bůh? Svědomitě se pustině i do obtížných
cha. A ten odstraňuje ze svého zZvota ja
prací a také je dokončíme? Zavřeme televizi, je
ko prohnZZé trámy a rozbZté cZhZy nebo
pZeveZ na zahradě a nahrazuje zdravýmZ hod- li tam protináboženský nebo nemravný program?
Nebo když tím zanedbáme povinnost, věnovat se
notamZ. Najde-ZZ dobrého zpovédnZka, má-ZZ
dětem?
včňZcZho manželského partnera nebo kamaráda, chodZ na e^ercZcZe nebo rozjZmacZ
TO VŠECHNO JSOU KAMĚNKY - kterými budujeme s Bo
kroužky - má prácZ snadnéjZZ. KrZstus sám ží pomocí svou svatost. Jsou to peníze, za které
ňekZ:"K0E JSOU WA NEBO T^E I/ MfM J MENU,
si kupujeme nebe. Bojíme se snad velkého přemá
TAM JSEM JA S NIMI." VeZkým pomocnZkem je hání, násilí, které si musíme udělat? Neuvažuj
také dobrá četba. Zde krátky návod do
me o těžkostech, ale klidně a s radostí se shý
dennZho, vXednZho zZvota, jak z né j po
bejme pro velký i malý kámen. Vždyň LÁSKA vám
stupne udéZat umeZecké dZZo vZry.
práci usnadní.

SEBEPOSVČCOVÁNf je u většiny lidí budova,
vystavená z kaménků a kapek vody. Stavbu
řídí ne j vyšší stavitel-Bůh. Ten shronažäuje kolem nás takový materiál a volá:"Pra
cuj, stav! Práce není tak těžká, vždyň já
ti pomohu." Chce, abychom pracovali věrně,
abychom se snažili upotřebit každý kamé
nek, abychom svobodnou vůlí s jeho pomocí
vybudovali CTNOST.
03 JSOU TYTO KAMÉNKY? Jsou to nepatrné vě
ci, kterých je v životě spousta: špatná
nálada, kterou tak těžko ovládáme, malo
myslnost, jejíž příčinu neznáme, nechuč ke
konání povinností, prudká, nenadálá radost
která narušuje pokoj srdce, překážka, kte
rá se dá jen nesnadno odstranit, malé po
koření, zdánlivá opuštěnost. Odstraňovat
tuto plevel, tyto zhnilé trány a nahrazo
vat je ctnostmi, se zdá být věc nepatrná,
ale právě z nich se skládá život většiny
lidí, kteří žijí prostě, bez velkých ži
votních pohrom.
DEJME SE S LÁSKOU DO PRÁCE! Pracujne ne
únavně celý den. Podaří se nám přemoci po
hrdavý úsměv? Přestaneme s jednou prací,
když nás povinnost volá k jiné, snad méně
příjemné? Odoláme samolibosti? Odeženeme
rychle neslušnou myšlenku? Přijmeme vlídně

UMIŇTE SI PEVNĚ, že choete všem, s nimiž se stý
káte, říci vlídné, dobré slovo, a udělat tolik
dobrého, na co jen stačíte.

bQh JE STŘEDEM TOHOTO LÁSKYPLNÉHO ÚSILÍ. Je to
dobrý Otec - tak nám ho představil sám Pán Je
žíš - a my jsme jeho děti, které se sány snaží
vychovat se tak, abychom byli moudří a dobří.
Nepečujme o tělo víc než o duši. Svou duši
okrášleme dobrotou a všemi ctnostmi, aby byla
skutečně krásným a důstojným chrámem Ducha svá
tého.
DOKONALOST SE SKLÁDÁ Z MALIČKOSTÍ, AIE SAMA NENÍ
MALIČKOST!
Aby nás jednou Kristus přivítal za hranicemi ča
su slovy -."DOBŘE, SLUŽEBNÍKU DOBRÍ A VERNÍ. BIL
JSI VERNÍ NAD MÁLEM, USTANOVÍM TE NAD MNOHEM. "
/Mt 25,21/.
/ŽIVOTEM/

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Jedna panz prý videla Kristovu tvár na průcelz
domu u paraguaj ského města Villarica, 200 km již
ně od hl.města Asuncion. Mrštná biskup vyzval věrácá své diecéze k opatrnosti.

Kancléř NSR Helmut Kohl, věnoval za návštěvy In
die v dubnu při setkání s Matkou Terezou 50 tis.
CM misionářkám Křesťanské lásky. Mají přes 2.500
sester v 350 řeholních domech v 80 ti zemích ve
všech světadílech. 1500 sester je Indek.

OD

FANTASIE

KE

SKUTEČNOSTI

VŽIJME SE DO DETSKE FANTAZIE
a pozorujme zvláštní dětský svět. V
tomto světě se totiž dítě rozvíjí, roste;
chováme-li se neohrabaně nebo si dítěte
nevšímáme, nevyužijeme hodnot dětské
ho světa pro dětskou výchovu. Vzdálíme
se od něho a unikne nám tak mnoho cen
ných možností, jak dítě správně vycho
vat.
Ve věku dvou až tří let pochopí dítě
myšlenku jen tehdy, je-li spojená s jas
nou představou-obrazem. Např.pojem
"zdvořilosti". Spojme jej s něčím, co dí
tě vidí, o čem mu vypravujeme nebo mu
ukažme vzor dobrého chování. Chcemeli mu objasnit cit radosti nebo nadšení,
musíme jej vyjádřit výrazem tváře.
Je ovšem těžké předvídat, jaké obrazy
vyvoláme v představivosti celé skupiny
dětí, když jim něco vypravujeme. Na
každého působí vyprávění jinak. Pak
musíme dát každému dítěti příležitost,
hovořit o tom, co mu při našem vyprá
vění napadlo. Nebo pozorujme děti při
hře, jak se k sobě chovají a pod.
CO MÄ NA DITĚ NEJVÉTSľ VLIV ?

Na dítě mají velký vliv živé příklady.
Např. při hře se máme snažit, aby se
dítě ztotožnilo s dobrým člověkem - tím
je nadchneme pro dobro. Velkou roli při
výchově hrají také hračky a vyprávění.
Děvčátko má mít svou panenkufne pří
liš velkou), chlapec medvídka. Městské
dítě má mít doma svůj kouteček, své
království s hračkami, prostými a solid
ními, které mu často pomáhají rozvíjet
vlastní osobnost.
VYPRÁVĚNKY
Vyprávění podporuje dětskou předsta
vivost a bystrost. Dítě se vžívá do dob
rodružství, rozvíjí se v něm pocit ve
likosti a rozšiřuje pole jeho představi
vosti. Do vyprávění vkládá svůj žiVot,
přetváří si je, ale neumí si ještě vy
myslit vlastní vyprávěnky.
Jeho vnitřní život obohacují povídky o
dětech, q známých zvířátkách a věcech
nebo o výrazných a trochu tajemných
osobách-víla, čaroděj, vodník ap.A ta
ké vyprávění o tom, co ho vede nad je
ho zkušenosti a jeho svět.
Tříleté dítě miluje vyprávěnky se zážit
ky, které samo prožívá, např.o zvířa
tech kolem něho. Nebo pohádku o "pa
nu Ano-Ano", který má jen příjemná
dobrodružství a o "panu Ne-Ne",který
si sám zaviní své nesnáze. Někdy stačí
v povídce jediné slovo, věta, episodka,
a ta pozitivně ovlivní dítě.
Asi ve čtyřech letech je představivost

dítěte zvlášť bujná a bohatá. Začneme povídkami
o odvaze, dobrotě, statečnosti, opatrnosti a jiný
mi ctnostmi. Jako protějšek postavíme nectnosti,
zbabělost, zlobu, ustrašenost, neopatrnost ap.
Např. vyprávění o semínku, které má odvahu, v
temné zemi trpělivě čekat, až vzklíčí, pak se pro
dírá statečně a pilně na povrch, vyroste v krás
ný, zelený a silný strom, v jehož větvích najdou
útulek různá zvířátka-ptáci, včelky, veverky...
Nebo pohádky o vlacíchí splašený vlak, nejede po
kolejích, zabloudí), autech, lodích, letadlech, dě
tech ap. Můžeme vyprávět i ryze fantastické příběhy-pohádky-o hodné princezně, statečném Hon
zovi, dobré víle, udatném rytíři ap.
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JAK NA DÍTĚ NAŠE VYPRAVENÍ PŮSOBÍ
Vyprávěním pomáháme dítěti budovat svět, ve
kterém se cítí dobře a rozvíjí v něm svou osob
nost. Proto pozorujme, jak naše vyprávění na
dítě působí. Které slovo či obraz dítě vystraší,
zmate, poníží, co správně nechápe.
Povzbuďme dítě, aby nám příběh opakovalo,snad
něco vynechá, něco přidá-zkoumejme, proč?Ať
nám vysvětlí to, co slyšelo. Pozorujme je při hře,
dělejme mu společníka při zábavě, když se z ně
čeho raduje, něco pozoruje.
Tak pomalu vstoupíme do dětského světa, dítě
nás přijme jako přítele a pomocníka v budování
vlastního světa.
Nesmíme však dovolit, aby se do svého světa
úplně uzavřelo, nebo-což je horší-dalo se unášet
fantazií. Ať srovná své výmysly s realitou.Casem
rozezná, co je v jeho světě skutečnost a co je
fantazie.
Xavier Lefebvre-Louis Peřin

NAŠE

TY JSI SKÁLA !
BENEDIKT II.______
26.června 684 až
8.května 685
U tohoto papeže z rodu
Savelli poprvé byzant
ský císař netrval na
svém právu, aby oficiel
ně potvrdil jeho volbu.
Přenechal to exarchovi v
Ravenně, pak bylo ovšem
nebezpečí vměšování se
do papežské volby větší.

JAN V.-23.7.685-2.8.686
Jím začala řada devíti papežů z VýchoduReků a Syrů-až k papeži Zachariášoviovšem kromě Řehoře II. Tato skutečnost
byla významná pro napětí mezi Východem
a Západem.
KONON - 21.1O.686-8.9.7O1
Za jeho vlády se nic pozoruhodného ne
stalo. Byl to vznešený a vzdělaný muž.
SERGIUS I.-15.12.687-8.9.701.

JEŽÍŠ KRISTUS PŘIJDE ZNOVU!
Kdy se Kristus znovu vrátí na zem?

VÍRA

Kristus se vrátí na konci času, při posledním
soudu, s velkou mocí a nádherou.
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Už dnes přichází Pán skrytě v Nejsv.svátosti
Oltárni za svými lidmi a jeho lidé ho přijímají.
Nevíme však ani den ani hodinu, kdy nastane
Boží soud.

PROČ PŘIJDE KRISTUS ZNOVU?
Ježíš Kristus přijde znovu, aby všechny lidi
soudil a dokončil spásu
"At vám posilní srdce, abyste byli bezúhonní a
svati, takže pak obstojíte před Bohem, naším
Otcem, až náš Pán Ježíš přijde se všemi svými
svatými."/I.Thes 3,13/.

JEŽÍŠ KRISTUS SESLAL DUCHA SVATÉHO

Ježíš Kristus nechtěl nechat svou Církev samu.
50.dne po velikonocích, na svatodušní svátky,
poslal jí Ducha sv; přišel za zvuku hromu a v
podobě ohnivých jazyků, objevil se nad hlavami
Arcijáhen "Paschalis"podplatil exarchu z
apoštolů. Tím byla založena mladá Církev v
Ravenny, aby Sergia prohlásil za vzdoro Jerusalemě.

papeže. Když "Paschalis"slíbenou částku
nezaplatil, uznal exarcha právoplatnost
papeže a vydíral na něm peníze-což byl
zvláštní druh svatokupectví. Arcikněz
"Theodor"byl prohlášen vzdoropapežem,
ale udržel se jen krátce. Císař Justinian
II. se snažil žít s Římem v přátelství a
svolal v r.692 tzv.trullianskou synodu,
na které sice nebyly věroučné boje, ale
týkala se otázek kázně a to proti Rímu a
Západu. Sergius všechny články zavrhnul
mj.i odmítání celibátu. Císař chtěl odvést
papeže do vyhnanství, ale zbraně papeže
ubránily. Sergius zavedl do mše sv.
AGNUS DEI, snažil se o dobré styky s
Francií a vysvětil apoštola Frízů sv.Willibrorda na biskupa
JAN VI.-30.10.701-11,1.705 .
Byl to Rek, jeho doba byla dobou válek
proti Langobardům, kterým vyplatil znač
né částky, aby nepustošili zemi. Papeže
začal znovu ohrožovat exarcha.
JAN VII.-1.3.705 - 18.10.707
Tomuto řeckému papeži se podařilo uza
vřít mír s Langobardy. Vůči Byzanci se
zachoval zbaběle, protože nezaujal proti
disciplinárním rozhodnutím trullianské sy
nody odmítavé stanovisko. Byl to velmi
vzdělaný papež, věnoval se výstavbě Rí
ma a oblíbil si hlavně mosajky. Zbytky
jeho bývalé mariánské kaple ve starém
chrámě sv.Petra jsou dnes v Sta Maria
in Cosmedin, jeho mosajkový portrét ve
vatikánských kobkách. Znovu vybudoval
v r.6Ol zničený klášter v Subiaku.

KDO

JE

DUCH

S V A T ť ?

Duch sv.je třetí božská osoba, pravý Bůh jako
Otec a Syn.

CO VYZNÁVÁME 0 DUCHU SV.VE "VĚŽÍM V BCHA"?
"Věřím v Ducha sv-,Pána a Dárce života, který z
Otce a Syna vychází, s Otcem a Synem je zároveň
uctíván a oslavován, mluvil ústy proroků."

JAK pQsOBIL DUCH SV. V APOŠTOLECH?
Duch sv.apoštoly osvítil, postlil a posvetil.

SV. ROMUALD

19.6.

Sv. Romuald byl zakladatelem přísného mužského řádu kamaldulských. Byl to poustevníčky řád na
základech benediktinských pravidel. Patnáct let po jeho smrti napsal Ronualdův slavný žák
sv.Petr Damiánský životopis světcův. Jeho svátek se slavíval 7.února, den, kdy byly převeze
ny jeho ostatky v r.1481 do kláštera sv.Blažeje ve Fabiano. Cres slavíme svátek v den jeho
smrti. Zobrazuje se jako vousatý poustevník v řádovém oděvu s Písmem sv.v rukou,
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Romuald se narodil v polovině 10.stol.v Ravenně v severní Itálii. Pocházel z langobardského
knížecího rodu Onesti. Byl vychován jako rytíř, ostatní vzdělání - zejména náboženské - se
zanedbalo. Byl obratný, statečný, vášnivý; jako mladý muž se honil za požitky a světskými
radostmi a zúčastnil se pilně radovánek ve svém otcovském městě. Rozkoš a požitek ho poháně
ly kupředu, ale nenašel jich ve světě v takové míře, aby ho uspokojily. Chtěl "ještě víc"!
Zdá se, že v jeho touze po životě už tehdy bylo skryto něco jiného; Romuald hledal Boha,
který se ho dávno dotknul - ale Romuald o tom ještě nevěděl.
Než se ze světáka změnil ve služebníka Nej vyššího, prošel ještě mnoha bouřemi. Jednou za lo
vu, uprostřed tichého lesa, pocítil poprvé mladý muž touhu po životě v poustevně. Uvědomil
si prázdnotu svého života a svět se mu zhnusil. Avšak potřeboval ještě vnější podnět, aby se
jeho obrat uskutečnil.
A tu se přihodila otřesná věc. Jeho otec Sergius byl velmi popudlivý muž; měl spor s jed
ním příbuzným a vyzval ho k souboji. Svědkem souboje měl být jeho syn. Otec Sergius při
bitce svého protivníka zabil. Ranualdem zločin jeho otce hluboce otřásl. Nabídl se, že vezme
na sebe otcovo čtyřicetidenní pokání - jak tehdy bývalo zvykem.
V samotě kláštera sv.Apolináře v Classe se obrátil a zřekl se úplně světa. Oblékl řeholní
oděv a zůstal v klášteře sedm let. Stejná vášnivost, s kterou se kdysi honil za pozenskými
rozkošemi a požitky, ho nyní pudila k zbožnému a ctnostnému životu.
V těch dobách však bylo v klášteřích hodně vlažnosti. Když viděli povrchní mniši jeho přís
nost vůči scbě samému a jeho umrtvování, dostali výčitky svědomí a ostře se proti mladému
mnichu postavili. Vždyť. se už sami dávno vzdali strmé a namáhavé cesty k dokonalosti, do
svátých míst se vloudil v tomto "železném století" duch povrchnosti a vlažnosti.
Ve svaté horlivosti novic Romuald ostatní slabé řeholní bratry ostře napomínal. Začali
ho nenávidět - ba šlo to tak daleko, že s ním hrubě zacházeli, bili ho a jinak s ním ne
pěkně jednali.
Na jeho žádost mu dal opat dovolení, klášter opustit a pod vedením poustevníka Marina vedl
nedaleko Benátek život vzorného poustevníka, aby sloužil Bohu co nejlépe. Stařec Marina
neznal ohledy, žádal po svém žáku naprostou pokoru, poslušnost a sebe zápor. A žák Romuald
se celým srdcem z lásky k Bohu podrobil tvrdé škole dokonalosti.
Zůstal u svého učitele čtyři roky. Pak si řekl, že se pustí do boje proti nemravnostem, kte
ré zachvacovaly svět i kláštery. A tak táhl tento asketa "se žhavým idealismem" krajinou,
všude kázal a napomínal. Snášel obtíže, výsměch i nepřátelství a svým životem odříkání dával
lidem dobrý příklad. Tak se mnohým hledajícím stal ostruhou, jeho kázání řadu lidí obrátila,
ba dokonce se mu podařilo obrátit i svého vlastního otce .Přicházelo k němu stále víc mužů a
mladíků. Někdy žil jako poustevník v odloučenosti hor, kde rozjímal a modlil se, pak na žá
dost představených pracoval jako opat ve svém bývalém klášteře. Romuald založil řadu pouste
ven v jižní Francii a horní Itálii, nejraději se ovšem zdržoval sám na vrcholu Apenin v
Camaldoli, v cele, a od tohoto místa dostal jeho řád poustevníků své jméno.
Založil řád v r.1012. Jeho členové se vyznamenávali horlivým pokáním, bud úplně sami ve
svých poustevnách, nebo zavřeni v celách, které nikdy neopouštěli a celý život tam zachová
vali mlčení.
Romualda si už všude vážili. Markrabí z Toskany, císař Otto III., císař Jindřich II. si k
němu chodili pro rady a podle nich se také řídili. Stal se zpovědníkem nesčetných osob. Cí
sař Otto II. se např.podrobil pokání, které mu Romuald uložil za to, že popravil Crescentia
/998/. Císař musel jít pěšky z Říma na horu Gargano v Apuleích. I když sv.Romuald opustil
svět, nikdy nehlásal nenávist k světu:"Bůh nestvořil člověka k trápení a bídě,"říkal, "nýbrž k
radosti, ale k radosti, která prýští z křesťanského přesvědčení a ctnosti." Neustále bojoval
proti své snysiné povaze, aby ji úplně ovládnul. "Když čtu životy svátých, jde mi to na ků
ží; když vidím, co dělám sám, nejraději bych se hanbou a bolestí srdce propadl!" Když cítil,
že se blíží jeho konec, očekával v poustevně Val di Castro v mlčení a modlitbě svou smrt.
Zemřel 19.června 1027. Když převáželi jeho tělo, našli je úplně neporušené.

"A co je na druhé straně za mostem?"zeptal se
menší z mužů. Oba napjatě čekali na odpověd.
Jsem-li za volantem ospalý, zastavím se u
"Docela pěkná silnice do Chihuahua v Mexiku.Tam
motorestu a dám si silnou kávu. Ttentokrát
jsem byl v západním Texasu a oči se mi zaví.se napojuje na dálnici do El pasa."
raly. Tu jsem zahlédl u silnice tabuli:BEN- vyšší muž dopil kávu, složil napu, vložil ji do
ZIN-OBČERSTVENÍ. Bylo sice po půlnoci a ne kapsy a řekl:"Mapu si vezmeme s sebou."
dělal jsem si iluze-bude tam káva jako všu Muž za pultem vypadal překvapeně, pak pokrčil ra
meny: "Jsem rád, že jsem vám mohl posloužit..."
de jinde :s příchutí mědi. A spousta much.
Zde však bylo čisto. Na ubrusech ani kapka Cestou ke dveřím se muži šeptem domlouvali. Pak
kečupu, barový pult jako ze škatulky, všude se náhle otočili a vytáhli revolvery.
příjemná vůně. Jídelna byla prázdná, jen za "Sedte na místě a nehýbejte se,"vyzval mě jeden.
"A ty se obrat ke zdi!"poručil muži za pultem.
pultem stál prošedivělý muž. Poručil jsem
Oba jsme uposlechli-měli jsme imoho společného,
si kávu a jablkový závin.
Dělím obvykle lidi na ty, co mají štěstí a jak jsem říkal. I^nší muž přistoupil k zásuvce
na smolaře. Chlapík za pultem vypadal jako s penězi;"Každý centík dobrý,"zamumlal, když vy
prázdnil zásuvku, vyšší trhnutím zničil telefon
ten, kdo má dobrou vůli, ale rozněžnělý a
nepřítomný pohled v jeho očích prozrazoval, ní vedení. Pak oba vyběhli ke svému autu, nased
li a zamířili na jih k mexickým hranicím.
že není schopný vyhrát. Už při pohledu na
Sledoval jsem muže za pultem, vypadal trochu po
jeho sněhobílou košili a motýlka padal na
bledle, ale nepremárnil ani minutu, vytáhl ze
člověka smutek. Přinesl horkou a výbornou
stolu šroubovák a v podřepu opravil telefonní
kávu.
vedení. Řekl jsem:"Být úslužný se vždy nevyplá
"Chcete šlehačku a cukr?" zeptal se.
Přisvědčil jsem. Byla to nejlepší káva, ja cí !" Zasmál se:"Ta slušnost obvykle člověka nic
nestojí." Podivil jsem se, jak zručně za chvilku
kou jsem v poslední do
vedení opravil. Za nece
bě pil.
lých deset minut už vytá
\tenku zastavilo auto.
čel
číslo policie a sdě
Číšník vyhlédl, nebudeloval, že dva zločinci
li muž chtít benzin. Do
prchají k mexickým hra
místnosti vstoupili
nicím. Na Hackett!
dva muži. Vyšší řekl:
"Tak ti dva vyloupili
"Dvě kávy. A máte sil
banku ve Wichita Falls,"
niční mapu?"
vysvětloval mi, když za
"Jistě!" Nejdříve při
věsil sluchátko.Podivil
nesl kávu a pak vyhra
jsem se:"vypadali tak
bal vedle telefonu na
slušně, když vstoupili."
pu. Zřejmě ho těšilo,
Muž mi přinesl ještě jed
že může někomu poslou
nu kávu a sám si otevřel
žit.
sodovku."Přiznám se, že i
I já jsem podobný typ.
mne na začátku zmátli.."
Když jsem viděl, jak
Otřel si rty dlaní."Ale
hledá napu, jako kdy
když se nahnuli přes pult
bych se díval na sebe
viděl jsem jejich pouzdra
v zrcadle. Za pár minut
s
pistolemi.
Ostatně,
měli
něco podezřelého v
napu přinesl:"Je trochu staršího data..."
Muži se sklonili nad napou. Svým oblečením očích. Jistě jste si toho všimnul!"Zavrtěl jsem
hlavou.
připomínali úspěšné obchodníky s krmivém
Chvíli jsme popíjeli a bavili se. Nervové napě
pro dobytek. V/šší posunoval prst po toku
řeky Rio Grande, vrtěl hlavou a šeptal spo tí povolilo. Kolem projelo několik hlídkových
aut. Stále jsem uvažoval a pak jsem řekl:
lečníkovi : "Tudy most do Maxika nevede..."
"Je to stejně divné. Všiml jste si, že s těmi
Muž za pultem zachytil jejich slova ^'Sly
ším, že hledáte nejlepší cestu na jih.Snad chlapíky není něco v pořádku a přesto jste se
snažil jim co nejvíc pomoci..."
bych vám mohl poradit..."
Zasmál se:"Svět je strašně nebezpečné místo..."
"Jakpak?"
"Okamžik." Začal zase hledat něco v hrona- "Chápu vás, že jste jim půjčil mapu. Ale proč
jste jim tak podrobně vyprávěl o tom mostě do
dě papírů. "Mfslei jsem, že tu mám novější
mapu, na niž je nový most, Hackett Bridge. Mexika? Tfeě nemá policie šanci, že je chytí.
Kdybyste byl mlčel, mohla být aspoň nějaká nadě
Nevadí, vysvětlím vám to. Zde je město
je. Ted není vůbec žádná!"
Hackett, leží na břehu řeky a silnice tam
"Není žádná. On totiž žádný most přes Rio Gran
končila. Dnes už postavili přes řeku nový
de
v Hackett neexistuje!"
j0Hn SAV^GE
most a městečko má dvakrát tni ik obyvatel'.'

MOST PŘES RIO GRANDE
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Švýcarský

plÁn

Při modlitbě Anděl Páně na Hod Boží svatodušní
VI. SOKOLSKÝ
oznámil Sv.Otec, že v pátek 50.5.bude uveřejněna en
cyklika/okružní list/ o DUCHU SV. Řekl, že nechtěl,
SLET-CURYCH
aby uplynula slavnost seslání Ducha sv./narozeniny
3.7.19 hod.hotel NOVA
naší Církve/ bez zprávy o nové encyklice. První encyPARK:Slavnostní zahájení
klika-Dives in Misericordia je věnována Bohu Otci,
-Divadlo"Odpoledne u
druhá - Redemptor hominis - Bohu Synu a tato třetí
Smetanů",hraji londýn
božské osobě - Duchu svátému. V Křest.akademii právě ští ochotníci-k dobré náladě hraje a
vyšla encyklika Slavorum Apostoli-o sv.Cyrilu a Meto zpívá orchestr lid.nástrojů. Dr.Holáska
dějovi, a list sv.Otce katolické mládeži.
ze Svédska-aperitiv a malý imbis.
Únysly apoštolátu modlitby: Červen/všeobecný/:Aby
4.7.-celý den volejbalový turnaj v Saalvšichni poznali tajemství lásky Božského Srdce Páně. , sporthalle-zahájení sletové výstavy v
/Misijní/:Za všechny pronásledované pro Krista nebo Kongresshausu-v 20 hod.seznamovací
trpící jakoukoliv diskriminací-aby jún byl Kristus po- Večírek tamtéž, hraje orchestr Star
silou a útěchou. ČERVENEC/všeobecný/: Za Církev ve
Dust a Dr.Holásek. Vystoupí Jodlerskandinávských zemích./Misijní/:Za Církev v Hongkongui klub Uster a Alphornbläserklub Witikon.
SRPEN/všeobecný/: za posvěcování volného času a víkendu. 5.7.nářadové závody v Turnhalle
/Misijní/:Za ty, fcdo v Africe cmírají hladem. ZÁŘf/vše- Dttltschi, odpoledne zkoušky na sta
obecný/:Za křesťany v zemích Latinské Ameriky, aby ži dionu Letzigrund a zájezd do Kostni
li podle víry, kterou dostali při křtu./Misijní/:Za
ce. 19 hod. Tonhalle, večer české hud
nemocné malomocenstvím.
by a zpěvu. - ve 22,30 ohňostroj na
Od 28.4.probíhal ve 20 moskevských kinech týden sovět jezeře, 2000 let města Curychu.
ského protináboženského filmu. Promítaly se filmy o ná 6.7.-neděle - v 8,30 h. mše sv.-Herz
boženských legendách a o protistátní činnosti ilegál Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.- dopoled
ních sekt. Festival chtěl zvýšit ateistickou propagan ne zkoušky na stadionu Letzigrundodpoledne hl.sletové vystoupení, v
du, jak si přál minulý sjezd komun.strany Sov.svazu.
jehož pořadu na stadionu Letzigrund
2.5.byl uveřejněn společný dokument sekretariátů pro
jednotu křesťanů, pro nekřesťany a pro nevěřící: "Sekty vystoupí švýcarští a jugoslávští hos
té. 20 hod.taneční večer na rozlouče
nebo nová náboženská hnutí, pastorační náměty." Byl
vypracován na základě odpovědí na dotazník, který do nou v Kongresshausu. Lidové tance
stali asi před dvěma roky všechny biskupské konferen předvede taneční soubor jugosláv
ce. Dokument má 5 částí, nejdůležitější jsou poslední ských Sokolů.
dvě, kde se mluví o růstu sekt a důsledcích pro pasto 7.7.-valný sjezd čs.Sokolstva v za
hraničí v Kongresshausu. Den sokol
rační práci Církve mezi věřícími.
ské mládežeíautobusový výlet do Alp)
Prefekt kongr.pro biskupy, kard.Gantin, seznámil 5.5.
v tiskovém sále Sv.Stolce novináře a veřejnost s novou -večer v Kongresshausu sjezd všech
Sokolů ve svobodném světě.
apošt.konstitucí Spirituali militum Curae/o duchovní
péči o vojáky - čili o vojenských ordinári átech./Je to 8.-20.7.-tábor mládeže v Bbrserbergu, Rakousko.
dokument zákonodárného charakteru, obsahující to,
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co říká Církevní zákoník v kánoně 1069 o vojenských
kaplanech. Podle nové konstituce mají vojenští ordiná
ri vlastní pravomoc, ale podléhají římskému papeži.
Jsou to prakticky biskupové, nemají jiné povinnosti
než duchovní péči o vojáky. Jinak má všechna práva a
povinnosti jako sídelní biskup, je řádným členem ná
rodní bisk.konference, má právní pravomoc a někdy i za
hranicemi vlasti/zřejmě ve válce, cvičení na cizím
území ap. /Který vojenský biskup o to požádá, může mít
i vlastní seminář a světit bohoslovce na kněze. Vojen
ské ordinariáty jsou podřízeny kongregaci pro biskupy
nebo kongr.pro evangelizaci národů. Apoštolskou konsti
tuci o vojenských ordinariátech podepsal sv.Otec 22.4.

Posv.kongregace pro svátosti a bohoslužbu zasedala v
dubnu a jednala zejm.o přípravě dětí na l.sv.zpověčl.

Inf.tel.01-532074. - Je možné, že se
ještě nějaká drobnost na programu
může změnit.

LETNI” TABOR U
more \/e Španěl
sku - v Moraiře, asi 30 km se
verně od Benidormu. Inf.a přihl:Jiří
MALÄŠEK, Abt-Joscio-Weq I., D Niederalteich, t.OO499OI-6273. Tábor
pořádá čs.Orel v exilu.28.8.-6.9.

NÁRODNÍ

POUT;

do Vídně a do Mariazell. Inf.St. Hole
ček, PF 3256, 6002 LUZERN. Pokud
je ještě místo.
8.-17.srpna

PODZIMNÍ

X/TKEND

18.4.bylo založeno mezinár.sdružení pro chrámovou hud v Einsiedelnu povede Otec biskup
Skarvada
19.-21. září
bu s lidovým zaměřením"HUDBA A ŽIVOT".Má organisovat
setkání, informovat, vést dialog. Činnost zahájilo
KLUB má nyní dva měsíce dovolenou.
19. 4. koncertem chrámové hudby z různých období. - Kard. Přejeme i čtenářům, aby prožili dovo
Ratzinger zakázal rock-and-roll a jazz v kostelích.
lenou co nejkrásněji.

G. BROWN

ANO, MADAM !
Bill, komorník, který neuspěl v obstaráni starých milostných dopisů svého šéfa herečce Be
resfordové, ale skončil s ní v baru, kde se setkal se svým bratrancem a jejím snoubencem
Tolliverem a komornou Sally, s kterou si původně smluvil schůzku, se vrací domů a zjistí, že
ani on, ani Sally nemají klíč. Policista vzbudí jejich zamestnavatelku.Začne je vyslýchat.

Když má žena na sobě prošívaný župan, těžko vypadá jako běsnící fúrie. Ale slečně Peabodyové se to podařilo. Sally řekla nevesele:"Je mi hrozně líto, ale ztratila jsem klíč." 34
"Kde jste byla?""S jedním přítelem a..""A tak. A vy, Quinby?""Také s jedním přítelem."
"Měli jste být dona v jedenáct!""Vím,"omlouvala se Sally,"ale zdrželi jsme se a tak..."
"...jste přišli domů v jednu, dostali se do sporu s policií, vytáhli mě z postele a vzbou
řili celou ulici. " - Bylo dost zlé, že komorník a komorná nedbali její autority. Navíc nik
do, kdo bydlil v okruhu čtvrt míle od domu č.31 nemohl neslyšet virtuózni kousek Zákona s
klepadlem. A Peabodyová nechtěla získat pověst lidí, které v noci navštěvuje policie.
"Každému se může stát, že zapomene klíč,"začal netakticky Bili.
"To stačí! Zklamala jsem se ve vás, Grantová. Nemyslela jsem, že jste taková dívka. Určitě
jste byla s nějakým mužem!"
"Je to proti předpisům?"začervenala se Sally.
"Ne, ale je to věc slušného chování. To stačí!"
"Zatraceně, to nestačí!" vykřikla náhle Sally. Nastala přestávka."Pomalu, děvče,"šeptl Bili.
Ale Sally se podívala své zaměstnavatelce vzdorovitě do očí a řekla s chladnou zuřivostí:
"Jak si to dovolujete se mnou hovořit? Nejsem padlá žena. Nekoupila jste si mě! Mám právo.'.'
Zarazila se. Slečna Peabodyová se zahalila do županu a řekla chladně:"Máte týdenní výpovědi'
"Pro Boha,"zvolal Quiirby, "nedělejte to. Ona to tak nenyslila..."
"Jděte spát, pane Quiirby. Bratr si s vámi ráno promluví!"

Peabody mlčky naslouchal vyprávění svého komorníka o událostech předešlé noci. Když bylo me
lancholické vyprávění u konce, řekl Peabody zamyšleně: "Hm. Udělal jste, oo jste mohl.Snad
budete mít jindá štěstí!" Bili se ulekl. "Dovedu poznat, když prohraju,"pokračoval Peabody,
a nevšímaje si ulehčení Billova dodal:" ..Ale tohle sem eště neprohrál. Zkusil ste nabídnout
jí prachy?""Ne, to mi nenapadlo. Ale ona není taková!"
"Všechny ženský,"řekl cynicky Peabody,"sou takový. Je-li cena dost vysoká, prodá každá svou
prababičku. Pudete k ní a řeknete jí, že ty dopisy koupím."
"To nikam nepovede!" - "Mladíku, to se vo prvním éroplánu říkalo takyI"-"Dobrá. Jdu tam,ale
nesmíte se zlobit, když mi dá košem. A to jistě dá.""Nejdřív vypátrejte, kolik chce!"
"Dobrá. A teč, pokud jde o slečnu Grantovou... ""Už sem vo tom slyšel. Dostala výpověd.Nemá
dopalovat Emu po půlnoci.""Ale ona to tak nemyslela. Byla unavená a slečna Peabodyová tyla
trochu...ehm
trochu ostrá. Vy byste to přece také udělal."
"Já?"Peabody se krátce usmál."Mám rád vodvážný ženský a ta, co Emě vodsekne, musí být vodvážná. Přimluvit se nenohu-neznáte mou sestru. Chtěla, abych i vás vyhodil...Já vím,"řekl
konejšivě, když viděl zděšený výraz na Billově tváři,"šel ste mi něco vyřídit a hotovo. Řek
jsem jí, a£ se stará vo svou holku a vás nechá na pokoji. Ale klíč už nezapomeňte. No dobrá,
podívám se, co se dá dělat, ještě včera Ema říkala, že ta dívka je poklad. A vy ječte autem
nelíbí se mi, dyž mi ty dopisy furt visej nad hlavou."
Brzo vklouzl dojem vzbuzující automobil do čísla 22 Earl Street. Právě z domu vystupoval
Tolliver v bolestně dokonalém obleku.
"Gratuluji, Williams,"řekl zbožně při pohledu na lesklý vůz,"v té parádě vypadáš jako kon
duktér bez zaměstnání. Co tu děláš? Neviděl jsi vyhlášku Podontií obchod a žebrota zakázány?
Bili rychle vylíčil podrobnosti o ztraceném klíči, podezíravém policistovi a Tolliver,
opřen o neuvěřitelně tenký deštník, se zájmem poslouchal. "Hrome!" obrátil se do domu a vrá
til se s dámskou kabelkou."Byl jsem trochu roztržitý, My - muži práce..."
Pokračování

HUMOR

"Pane vrchní! Přineste mi účet a peníze!"
"Honzo, vstávej. V pokoji máme myš!""Copak jsem
kočka?"
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"vy jste jediný gentleman v tantO sále,"
řekl tanečník jednomu hostu. "Všichni se mi
smáli, když jsem šlápl
tanečnici na šaty a roz
trhnul jí je. Jen vy
jste se nesmál.""Divíte
se? Vždyť je to moje pa
ní a včera jsem jí ty
šaty koupil za pět set
franků!"

"Toho nového šoféra vyhodím, zlobí se ředitel
Majer."Už třikrát mě přivedl
do nebezpečí života.""Ale
drahoušku," přimlouvá se
manželka, "dej mu přece ješ
tě jednu příležitost."

Studenta, který navště
vuje veterinární fa
kultu, se ptá při
zkoušce profesor: "Jak
budete postupovat,
když kůň upadne a
zlomí si klíční
kost?" Student
vypočítává jed
notlivé fáze svého zásahu, ale pak ho pro
fesor přeruší: "Především byste hned měl za
volat muzeum, že máte jediného koně na svě
tě, který má klíční kost!"

Malý Jirka prosí otce v zoologické zahradě:
"Tati, kup mi epici!" "A čím bychom ji
krmili?""Ničím. Na kleci
je napsáno, že opice krmit
je přísně zakázáno!"
"Má dcera bere hodiny ve
zpěvu. ""A má úspěch? ""Ovšem.
Dříve jsme dostávali stíž
nosti jen od sousedů a dnes
má dcera tak silný hlas, že
přicházejí stížnosti z celé
ho bloku!"

"Nejvyšší čas, že jste ke
mě přišel na vyšetření!""Já
vím, pane doktore, dnes
každý potřebuje peníze!"

"Představte si, jaké mám
s mužem trápení. Mlčí a
mlčí a slůvko z něho ne
dostanu."'^ proč mlčí?"
"To mi neřekl."
_ "Má ten tvůj doktor ne ja
ký maj etek?" "Samo zřejmě. Copak myslíš, že si ho
beru ze zdravotních důvodů?"

"Musíme šetřit,"říká resolutně manželka."To ano,
ale jak?""iy přestaneš pít a já tě odnaučím
kouřit!"
"Barmane, čím plníte ty sklenky. Sodou nebo
whisky?""Nej dříve tam samozřejmé nalejú whisky"
"Tak tedy na tu teprve přijdu. "

Krotitelka vložila opatrně hlavu do
otevřené lví tlamy* "To bych teď/ ne
mohl dělat!" zvolá vzrušeně jeden di
vák. "Já také ne. Nesnesl bych v hubě
ty vlasy!"
Manželká říká manželovi, s kterým
oba ztroskotali na opuštěném ostrově:
"To se muselo stát právě tobě, který
si nic nedokážeš vyřídit bez známostí
a kamarádíčku!"

"Abyste Máry věděla,"dává
paní instrukce nové služebné,
"milenci u rme nebudou exis
tovat! ""Chápu, milostpaní.
Ve vašem věku!"

"0 Karlovi mi nemluv. To je dobrodruh
a hazardér! ""Jak to?""Každý den si dá
vá v restauraci sekanou!"
"Podívej se, nemohl bys mi poradit,
co mám koupit ženě k narozeninám?""Zeptej se
jí!""Tolik peněz zase vydat nemohu."

Syn olejového šejka si zapaluje cigaretu
tisícidolarovkou. "To už nechci nikdy vidět!" Zastavili se před obchodem s módním zbožím.
zlobí se otec. "Mám vzít snad menší bankov "Karle, ty už mě nemiluješ?" "Jak ti to napadlo?'
ku? ""Ne, ale jsi na kouření moc mladý!"
"Přece člověk s tvým vkusem nemůže milovat že

Učitel: "Jaký je budoucí tvar od slovesa zí
vat?" "Spát! "
"Umí někdo z vaší rodiny plovat?"ptá se
cvičitel evidence. "Ano. Zlaté rybičky. "

"Jak to, čtrnáct korun? Nemá to být, pane
vrchní, třináct korun?""Má, ale když tři
náctka je tako
vé nešťast
né čís
lo!"

nu, jež chodí tak nemoderně oblečená jako já!"
Brání se zastavený řidič policistovi ."Ale já
jsem vás opravdu neslyšel pískat!
"To věřím! Jel jste nadzvukovou
rychlostí. "

"vy jste opravdu výjimečný spor, tovní talent.""Proč nyslíte?""Ze
všeho hladce vybruslíte!"
"Včera jsem byl ve vybrané spo-lečnosti a všechno se tam točilo
• kolem mne. ""A kolik jsi toho vy
pil?"

"Ľneš jsem se dobře naobědval,"řekl krokodíl,
"snědl jsem funkcionáře strany, byl tučný a neněl
vůbec páteř!"

POSTFETOUFEN AN: K L U B
TSCHECHISCHE KATHOLISCHE MISSICN
BRAUEBSTR.99.,
OH - 8004 ZURICH

OKURKY V LÉTĚ I V ZIMĚ
OKURKY PO DÁNSKU
Velká salátová okurka/500 g/, 5 lžíc
octa, 4 lžíce oleje, sůl, pepř,
PRO NÁPLft: 75 g uzeného loso
sa, 50 g marinovaného sla
nečka, natvrdo vařené
vejce, 2 lžičky křenu.
K OZDOBÍ: petrželka a
rajské.

do chladna. - Pro nálev smíchat sme
tanu, citr.ščávu, cukr, sůl a pepř.
Přidat jenně nasekaný kcpr/trochu nechat stranou/, marinádu
vmíchat do salátu. Plnit do
misek nebo pohárů Ozdobit
hrozny a koprem.
OKURKOVÁ ZELENINA,
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2 okurky/1000 g/, 2 cibule
/80 g/, 40 g másla, sůl, bílý
pepř, špetka cukru, stává z citronu,
Toto osvěžující jídlo
1/8 vřelého vývaru z kostek, lžíce
se maže podávat i jako
jedlého škrobu/10 g/ 3 lžíce kyselé sme
předkrm.
Oloupat okurku a nakrájet asi na 8 špalíčxu. tany, trochu kopru a petrželky. - Oloupané okur

/4 cm dlouhé/. Každý vyhloubit, ale nechat
kousek dna. - Ocet,olej, sůl a pepř vpra
vit v misce na marinádu a nechat v ní asi
15 min.kousky okurek. - Občas obrátit. Pak
vyjmout, dát okapat a osušit. Postavit do
řádky na desku. - Pro náplň nakrájet lososa
a slanečka, k tomu nakrájené vejce/na kost
ky/vložit do mísy, přimíchat křen a mariná
du, je-li nutné ochutit a plnit tím špalíč
ky okurek. Posypat jenně nakrájenou petržel
kou a mezi okurky postavit oloupaná rajská.

ky nadlouho rozkrojit, vnitřek-zrníčka-odstranit. Pak nakrájet asi na 2 cm silné kousky.
Oloupanou cibuli jemně nakrájet, osmažit do
leskla v másle, přidat kousky okurky a 5 min.
za stálého míchání dusit. Ochutit pepřem, cuk
rem a citr.štávou, přidat vývar a 15 min.nechat
lehce vařit. - škrobovou moučku smíchat dobře se
smetanou a za stálého míchání přidat k vařící
zelenině. Povařit a odstavit a přidat před po
dáváním jemě nakrájený kopr a petrželku.

OKURKOVÝ SALÁT S KRABY

Salátová okurka/500 g/, dosa severomořských kra
250 g brambor, 2 salátové okurky/1000 g/ 2 bů, 2 natvrdo vařená vejce. Pro nálev:4 lžíce
cibule/80 g/200 hub z dozy, 250 g rajských citr.octa, 3 lžíce olivového oleje/30 g/, 2 lží
z dozy, 40 g margarinu, 1/8 horkého vývaru, ce sojové stávy, špetka pepře a cukru, sůl,
kopr. K ozdobe: malá hlávka salátu, červená pap
sůl, pepř, cukr petržel, kopr.
Oloupané brambory nakrájíme na kostky, olou rika. - Neoloupanou okurku dvakrát podélně roz

OKURKOVÁ

SMĚS /EINICPF/

pané okurky na silné proužky, stejně cibuli krojit a nakrájet na tenké proužky. Okapané kra
na kostečky. Rozehřát margarin, v něm osma by z dozy, natvrdo vařená a nakrájená vejce smí
žit lehce cibuli, přidat bramborové kostky chat dohrorady-cpatměl- a připravit nálev z
a vývar. Z varu přivést na střední teplotu citrónového octa, oleje a sojové omáčky. Ochutit
a dusit asi 10 min. Pak přidat okurky a hou solí, pepřem a cukrem, přidat jemně nakrájený
by a ještě 10 min.dusit. Nakonec přidat roz kopr. Nálevem přelít salát, zamíchat a přikrytý
půlená rajská, ohřát, osolit, opepřit a oko dát na 10 min.do chladna/do ledničky/. Mezitím
řenit špetkou cukru. Nakonec posypat na jem- rozdělit salát na čtyři misky, ochutit, ozdobit
sal.kolečky červené papriky z dózy.
no nakrájeným koprem a petrželí.
CHLAZENÁ OKURKOVÁ POLÍVKA.
OKURKOVÝ SALÁT S OVOCEM
Velkou okurku/500 g/, 2 pomeranče,
150 g modrých hroznů, 700 g medového me
lounu. PRO MARINÁDU: 5 lžíc kyselé sme
tany/75 g/, lžíce citr. stáry/5 g/,
2 lžíce cukru/30 g, sůl,na špičku
nože pepře, svazek kopru.

Omytou, neoloupanou okurku nakrá
jet na tenké plátky. Kousky po
meranče napříč rozkrojit.
Z hroznů část oddělit na ozdo
bu, část zbavit zrníček a na
krájet. Smíchat a dát na 15 min.

4 jogurty, 1/21 mléka, skleničku bílého
vína, štáva z půlky citrónu, malá cibulka,
stroužek česneku, sůl, pepř,špetka cukru
okurka, trochu řeřichy. Jogurt vmíchat

v míse s mlékem, ušlehat a přidávat
bílé víno a citr.štávu. Vhiíchat
utřenou cibuli a česnek/se solí/ a
pepř. Několik plátků nelovpané ckur
ky na ozdobu, zbytek ustrouhat na
. jemno a asi 60 min.nechat v polévce
v ledničce. Hotovou polévku dobře prochla
zenou ozdobit plátky okurky a řeřichou.

