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než odjela výprava českých poutníků do Sv.země, radili jsme se s P.Vondrou,
jakou myšlenku dát našim čtenářům do příštího úvodníku. Nej lepší se nám zdá
la myšlenka o"ztrátě tváře". Na sochách z měkkého materiálu často vidíme,že
vlivem počasí ztratily svou tvář, někdy i údy, ozdoby-a nakonec z nich zbude
pahýl. Sochy z mramoru bývají často bez hlavy, bez rukou, otlučené - ve vál
kách, v surové nenávisti-a zůstanou jen torsa, v nichž tušíme nádheru sochy.
Stejné je to s lidmi. Někteří jsou z měkčího materiálu a vlivem prostředí
pomalu ztrácejí svou tvář, osobnost, až zbude pouhý pahýl - člověk davu. Ji
ní jsou z tvrdšího materiálu, těm zase okolnosti, zápasy, surovosti, urazí,
poničí, zašpiní kus osobnosti. Zůstane člověk, kterého na jedné straně obdivujeme-jako ty antické sochy-na druhé straně vidíme jeho vážné nedostatky.
P.Vilém Vondra nás opustil. Ne jako znetvořený pahýl pískovce nebo otlučená
mramorová socha, ale jako osobnost, která dozrála k tomu, aby si ji Pán Bůh
jako umělecké dílo přesadil do své velké zahrady duší.
Je podivuhodné, že i lidé, kteří ho znali před lety, neznali ho důkladně,cí
tili lásku jeho dobrého, obětavého a nezištného srdce, plného otcovské lásky
k duchovním dětem. Dokud člověk nezačne hovořit, nepoznají druzí, že je vzdě
laný, ale člověk ani mluvit nemusí, aby lidé poznali jeho lásku. Láska vět
šinou hovoří činy. A kdo spočítá nesčetné duchovní návštěvy našeho zesnulého
Otce? Byl vynikajícím zpovědníkem, snad také proto, že žil dvacet let mezi
laiky, v nej těžších podmínkách vězení a v nesnadných podmínkách jako dělník
a později topič, který marně toužil ve vlasti po tom, aby mohl zase jako
kněz sloužit lidem. Rozuměl svým duchovním dě
tem, neodsuzoval je, pomáhal jim. Milovali ho
nevérci, milovali ho jinověrci, milovali ho vě
řící, milovali ho hříšníci, milovali ho lidé,
kteří se poctivě snaží dostat se k Bohu.
Čeká na nás na věčnosti, u Boha, kterého tolik
miloval, pro kterého obětoval doslovně všecko.
Čeká na nás,abychom za ním přišli jako dobře vy
broušené, nepoškozené křestanské osobnosti,
zralé k tomu, aby je Bůh přesadil do zahrady
své věčné lásky. Smrtí-jak říká sv.Pavel-pomine víra, už budeme vědět, pomine naděje, už bu
deme u cíle-ale láska nepomine, dokud ji sami
na tomto světě nezničíme.
Odešel vzor kněží-Otců, přátel. Ne, neodešel,
je tu s námi, vždyt Bůh je všude a on je v Bohu)
Očekává nás s otevřenou náručí v nesmírně bla
ženém bytí Nej světější Trojice. Kéž Bůh zahojí
naši ránu, kéž nás potěší a povzbudí a dovede
tam, kam nás předešel náš dobrý Otec Vilém
Vondra. A pošle nám stejně otcovského kněze,
jako byl on.
Vaše

redakce.’

I

nauce víry, nevyvolávali konflikty a rozklad.
Mladá geneřece se nemá učit tzv. "alternativnímu
Naši biskupové P.SKARVÄĽA a P.HRUŠOVSKÁ
učení"tj.něčemu jinému, než hlásá Církev. Je
dostali konečně plné moci, jaké má každý možné, že Vatikán svolá do Říma schůzi předsta
diecézni biskup, pro české a slovenské
vených institutů, vydávajících revue či s jinou
kněze, pokud nejsou napojeni/inkardinová- tiskovou službou, aby se definovala"společná
ni/na cizí diecéze nebo nejsou řeholníky. linie."
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Nový vídeňský arcibiskup, benediktin Dr.
Hans Hermann GROER se nar.ve Vídni 1919
/do r.1939 byl čs.občanem/, vysvěcen 1942,
doktorát teologie 1949, po rázných funk
cích se stal správcem starého poutního
místa Maria Roggendorf-60 km od Vidné-ob
novil poutě/zakázané Josefem II/. Putuje
tam 13.v měsíci mnoho poutníků. R.1980
vstoupil k benediktinům v Goettweig, řeh.
jméno Hermann. Býval duch.vůdcem Marián
ské legie. Je to muž vnitřního života, ob
líbený duchovní rádce, zpovědník, exerci
tator, učitel a ctitel Panny Marie, věrný
sv.Otci, realista se smyslem pro humor,
nechce být ani konservativec, ani progresista. Při první tiskové konferenci podal
každému novináři ruku a véříci vyzval ke
společné modlitbě Otčenáše. Jmenování by
lo překvapením pro neho i pro ostatní.Sv.
Otec ho však zná ze svých cest, ještě ja
ko krakovský arcibiskup, ýřadu se ujme po
biskupském svěcení na Povýšení sv.Kříže
11.9./kdy má náš Otec biskup Skarvada na
ro ženiny -přejeme Boží požehnání/.

Kongregace pro nauku víry odňala kanonic
kou misi/povolení hlásat katolickou víru/
prof.katol.university ve Washingtoně,
P.Charlesů Curranovi. Učil tam 20 let.
Jeho názory o kontrole porodnosti, potra
tech, rozvodu, některých sexuálních prak
tikách se nesrovnává s katolickou mravnos
tí. V termém středověku byly církevní
úřady hbitější vochraně věřícího lidu před
rakovinou falešných nauk; podle knihy to
hoto profesora se řadu leť'vychovávala" a
desorientovala katolická mládež.
V Jeruzaleme objevili mezi asi 1000 před
měty, vykopanými v r.1979 v hrobce na
silnici-Jeruzalém-Betlém, 2600 let starý
biblický text, jenž obsahuje první známou
zmínku o Bohu v biblických písemnostech.
Je vyryt ve staré hebrejštině na malinkých
úlomcích 2 stříbrných amuletů. Odborníci
za 7 let vyluštili nápisy-druh písma těch
to textů už vymizel v době, kdy Babyloňané
vypudili v r.586 př.Kr.židy z Jeruzaléma.

Oslav 800 let pokřestanění Lotyšska se zúčastni
lo na 150.000 osob. 15.8., na oslavách v marián
ské svatyni Angola bylo na 50.000 poutníků. Byl
pozván kard.Glemp, ale nemohl přijet. Sv.Otec
poslal gratulaci kard.Vaivodsovi apoštolskému
administrátorovi Rigy a Piepaje.

V říjnu tr.začne vycházet v USA deník pro černé
katolíky, kterých je asi 1,300.000 osob. "Bílý"
katolický tisk věnuje náboženským otázkám čer
ných dost malou pozornost.
Na Katolickém dni v Cáchách se očekává 200 tis.
účastníků. Konává se každý 2.rok v NSR a kromě
bohoslužeb v katedrále-kde je pochován Karel Veliký-je na programu řada kulturních akcí a set
kání spisovatelů, kteří se soustředí v příspěv
cích na osobu Ježíše Krista v moder, literatuře.

Delegace rusko-pravoslavné církve vedená metro
politou Filaretem z Minská navštívila řeckou
vládu a primase řecko-pravoslavné církve Sera
fima, aby vyjednala zvýšení počtu ruských mnichů
na hoře Athos o 50%. Zatím má ruský klášter
22 rmichů.
USA protestovaly u rumunské vlády proti omezová
ní náboženské svobody. Úřady daly nedávno zni
čit buldozery asi 30 kostelů. Vláda občas udělí
povolení k postavení nových kostelů, katolické
byly postaveny díky pomoci německých katolíků.

Kard.Ratzinger byl v červenci v Peru, kam ho po
zval arcib.z Liny, kard.Landázuri Rickettse.Měl
tam přednášky, uděloval svátosti a hovořil s
biskupy. V Brazílii byl též belgický kard.Ha
mer, prefekt kongregace pro řeholníky, aby pře
dal řeholníkům papežské poselství. Na různých
místech se setkal s řeholníky a řeholnicemi. V
Sao Paulo promluvil na konferenci vyšších řehol,
představených-700 účastníků-konané každé 3 roky.
Na lovaňské universitě v Belgii se 20.7.-14.8.
shromáždili katoličtí studenti,členové meziná
rodních institucí, z 80 ti zemí, a rokovali o
poslání katol.studentů v měnícím se světě, o no
vých formách hlásání evangelia na školách a o
výchově slovem i příkladem.

4.-7.10.vykoná sv.Otec pastorační návštěvu ve
Francii: z Lyonu navštíví evangelické Taizé,
pak Paray-le-Monial/Božské Srdce Páně/, vrátí
se do Lyonu a 3.den bude v rodišti sv.faráře
Jana Vianney Dardilly, v Arsu/jeho působišti/,
poslední den navštíví Annecy/sv.František Salezský a sv.Jana Chantalská/. 3200 kněží, kteří bu
dou rozdávat Tělo Páně, bude označeno malými
slunečníky v bíložlutých papežských barvách/te
dy ne v kněžském oděvu?/.

Kard. Ratzinger vyzval píseimě gener .před
staveného františkánů P.Vaugna, aby se
"františkáni vrátili k pořádku a kázni."
Má skončit s kritikami nauky víry, které
se leckde v řádě pěstují. Kard.Hamer,pre
fekt kongregace pro řeholníky a sekulární
instituty požádal P.Vaugna, aby řeholníci V r.1988 prý pojede sv.Otec zase do Rakouska.
v písemnostech a prohlášeních neodporovali

dospělí. Po dlouhém prošení mi to maminka koneč
ně dovolila.
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Brzo ráno jsme se vydali na cestu. Slunce Bohoslužby v kostele na mě udělaly nesmírně sil
ný dojem. Začaly v 7 hodin a
teprve vycházelo. Na trá
trvaly skoro do oběda. Po celý
vě se třpytila svěží rosa.
ten čas lidé-dokonce i malé dětiSilnicí šli poutníci s
stáli a nikdo nebyl unavený.Při
velkými ranci na zádech.
tom museli každou chvíli klekat,
Tváře měli sluncem do
aby znázornili svůj sklon k zemi.
hnědá opálené a zapráše
A jak bylo dojemné, když mnich
né, ale všichni vypadali
v černém hábitu, se zažloutlou
šťastně a spokojeně. Těši
tváří a planoucíma černýma oči
li se, že se už blíží ke
ma, se svící v ruce četl:"Odstup
klášteru, kde jsou svaté
ode mne, duchu nicoty, strachu
ostatky.
a nevěry!"
Gruše se nesmírně obdi
Pak se všichni sklonili k zemi a
vuji. Před několika dny
tato nádherná slova opakovali.
jí zemřela dceruška a ona
Všichni přišli pěšky, někteří
kráčí s úplně klidnou tvá
hodně zdaleka a všichni litují
ří, jako kdyby se vůbec
svých hříchů, plni nekonečné
nic nestalo. Zeptala jsem
víry a přesvědčení, že zde, u
se jí na to. Odpověděla:
hrobu světcova, dostanou zdra
"Ach, milá slečinko, Bůh
ví a odpuštění hříchů. Nesmírně
dal, Bůh vzal, jméno Pá
to na mne působí, nejraději bych
ně budiž pochváleno...
Nyní jdu uctít svaté ostatky a pomodlím se celý den plakala a plakala a plakala...
za svou dcerušku... Jistě ji Bůh vezme k Po bohoslužbách je prostinký oběd: zeleninová po
lévka, zelenina a bílá krupice bez tuku. Během
sobě do nebe..."
Předešli jsme několik slepců, kteří se drže exercicií se postíme jako v postě, nesmíme jíst
li za ruce a zpívali smutnou píseň. Pak jed • maso, máslo, mléko, vejce a nesmíme se najíst
nu paní, která nesla nemocné dítě a mnoho, dosyta. Po jídle se maminka trochu vyspala.
Já však šla do klášterní zahrady a dívala jsem
mnoho jiných nemocných. Byl už večer,
se, kolik lidí přichází a kolik odchází; pak jsem
když jsme došli ke klášteru. Je celý bílý
a leží uprostřed zeleně. Vyšel mnich s vel šla na hřbitov. Je mi tak lehce a klidno u srdce,
když náhle začnou lahodně zvonit zvony...
kým džbánem a dal každému kus chleba a
Velice ráda se vmísím mezi lid a poslouchám, co
hlt kvasu (nakyslý nápoj z chleba). Už
dlouho mi nic tak nechutnalo, jako ten čer spolu hovoří, když sedí na schodech.
Je tu velký, hubený stařec, s obličejem rudým
ný chléb, který jinak nemám ráda.
Pak jsme šli na večerní mši svátou. V kos jako měd, na krku má přivázanou ikonu světce;
tele byla skoro tma. Všichni klečeli a nám sbírá peníze na postavení kostela. Všichni na ně
se jen s velkou námahou podařilo dostat se ho zírají plni úcty, ačkoliv má na sobě jen hadry.
"To je Mitrofan,"šeptá mi stará ženuška."Byl
do středu kostela, kde leží ve skleněné
to velký hříšník, myslel jen na peníze, lidi šidil,
rakvi ostatky. Je to ruka světce, úplně
byl nemilosrdný k chudým, nikoho nešetřil. Ale
hnědá. Líbáme ji...
když se k němu přiblížila smrt, viděl ve snu
Tu přinesli k rakvi docela mladou ženu;
světce a složil slib.A skutečně - uzdravil se.
nemohla pohnout ani rukama, ani nohama.
Jak slíbil, rozdal velké jmění chudým a nyní žeb
Upřeně zírala na ostatek a pak zašeptala:
"Můj Bože, můj Bože..." Přivedli ji docela rá o peníze na postavení kostela.. .Ano, ano,
blízko a naklonili ji nad rakev, takže mohla dřív bil svou ženu a lichvařil a nyní jí to, co mu
ruku políbit. Několik vteřin zůstala naklo kdo dá a také slíbil, že nebude mluvit..."
něná, pak se s hlasitým výkřikem zvedla a Pak jsem mluvila s paní, která mi, sotva jsem se
vedle ní posadila, o sobě všechno řekla. Také
vyprostila se z rukou průvodců.
"Mohu jít! Mohu sama chodit!" volala hlasi vedla špatný život a všechny děti jí zemřely,ne
tě přes celý kostel. Tak jsem se vyděsila, bylo jim ani týden. Udělala slib, že zůstane-li
další dítě naživu, bude mnichem.A nezemřelo!
že mi šel skoro mráz po zádech a začala
Chlapec nevypadal jako jiné děti, jistě si nehrál
jsem plakat. Styděla jsem se za to, ale tu
na vojáky a byl tak vážný. Večer jsme šli na ve
jsem viděla, že i lidé, klečící kolem mne,
černí mši sv.V kostele zase byla tma, svítily jen
pláčí, i dospělí.. .stejně jako já.
Brzo přišla maminka a přenocovaly jsme v svíce, jež drželi mniši v rukou. Postí se celý ži
vot. Po mši jsem byla unavená, ale u srdce mi
podivuhodném pokoji s velkou, červenou
lampou před ikonou, kde silně vonělo ka
bylo dobře. Ráda bych spala s poutníky na dvo
didlo, cypřiš a nějaký olej.
ře, ale maminka to za žádnou cenu nechtěla do
Včera jsem začala s exerciciemi. Měla jsem volit. Škoda!
ALJA RACHMANOVÄ:TAJEMSTVÍ O TATARECH
je dělat s ostatními dětmi jen čtyři dny,ale
chtěla jsem se zúčastnit celého týdne jako

PRAVOSLAVNÁ POUŤ

DUCH

SVATÝ VÁS

NAUČÍ VŠÍ PRAVDĚ
JAK SI TEDY VYLOŽIT SLIB KRISTŮV? 4
Ze nás Duch sv.naučí veškeré pravdě?
Když žádná z pravd, o nichž jsme se zmí
nili tomu neodpovídá? Jsou totiž všech
ny svým způsobem abstraktní,
bez nich či s nimi může být člověk
dobrý nebo zlý. Morální postoj
je jiný, je životní. Mluvme tedy
raději o pravdomluvnosti než o
pravdě.
CO JE PRAVDOMLUVNOST?
Dá se to pochopit matematicky, jako
v rovnici, když jedno přesně odpovídá
druhému. Lékař s dobrým radiografickým snímkem řekne přesněji-tedy
pravdivěji, co má pacient na plicích
než ten, kdo to odhadnul jen vnějším
pozorováním. Ale oba jsou stejně prav
domluvní. Nechtějí pacienta oklamat,ří
kají mu jen to, co vědí. Někdy víme víc,
ale většinou víme velmi málo i o věcech,
které podstatně patří k životu.

Slyšel jsem kdysi jízlivou poznámku profe
sora matematiky; nechal propadnout děvče
u zkoušky, umění čísel jí skutečně nešlo
do hlavy, a protože dívka chodila do
kostela, neodpustil si mladý ateista
ušklíbnutí:"Tu jistě Duch svátý na
učí veškeré pravdě. My, kteří ho
nemáme, se musíme pilně učit."
Zřejmě kdysi chodil do kostela,
někde text sv.Jana podchytil. V
evangeliu totiž Kristus slibuje, že
nás Duch sv.naučí veškeré pravdě.
(Jn 16,13.)Jak to chápat? Na začátku
jsme v pokušení, jako Pilát pokrčit
rameny:"Co je pravda?"(Jn 18,38).
PRAVD JE V Í C DRUHŮ
Jistota výpočtů matematiků je oslňu
jící. Proti matematické rovnici není
odvolání. Souhra čísel některé tak
oslní, že se stanou vášnivými matema
tiky. Nikomu však nenapadne, že by
to bylo z Ducha sv. Naopak, lidem s
velmi živým konkrétním smyslem se
zdá matematika bezduchou.
NAJDEME PRAVDU VE FILOSOFII?
Základem filosofie je pravda LOGICKÁ.
I
Logika je síla lidského rozumu, který ví
jasně, že to co je, skutečně je a to co ne
ní skutečně není. Říci někomu, že nemyslí
logicky znamená říci mu, že se mýlí. Milov
níků logiky-ryzí filosofie-je ještě víc než
milovníků matematiky. Nejde tu už o čísla,
ale o základní zásady světa a života. Může
být něco krásnějšího než pohled na to, jak
jeden závěr plyne z druhého, jak různé
pravdy spolu souvisejí?
Im.Kant - velký logik - napsal kritiku proti"čistému rozumu". Tisíce filosofů vyniká
v logice, ale těžko se najdou dva, kteří by
mluvili stejně. Kant tedy obvinil metafysiku, že stojí na špatných základech. Lip
jsou na tom exaktní vědy, které dělají ne
ustále pokrok v poznání světa, který má
me před očima.
OSVÍCENÍ BOZľ MILOSTf__________________
I když nepřijmeme Kantův skepticismus vů
či metafysice, i když si zachováme víru v
sílu lidského rozumu, i když vyznáme jako
kdysi Otcové Církve, že lidský rozum je
odlesk Boha a zaslouží si tedy, aby ho
Duch sv.osvítil, toto osvícení nikdy neztotožníme s metafysikou, s logikou, s filoso
fií. Dá-li Duch sv.poznání je toho druhu,
o němž píše sv. Lukáši 10,21): "Děkuji ti.
Otče, Pane nebe a země, že jsi ty věci
skryl před moudrými a opatrnými a žes je
zjevil maličkým." - Tím méně se dá měřit
pravda Ducha sv. poznáním přírodních věd.
Říká se, že většina přírodovědců jsou nevěrci. Není jich tolik, ale i ti mohou být
dobrými odborníky.

HLEDEJME PEVNÝ ZÁKLAD PRO ÚVAHY
Snad by bylo dobré začít se základnějším poj'
mem než je pravda, který sahá hlouběji do ko
řenů lidského myšlení. Je to výraz MOÚDROST
-sophia-. V řeči národů je na začátku velmi prak
tický: ZNAMENÁ SPRÁVNÝ POSTOJ KE SKUTEČ
NOSTI, K LIDEM, K VÉCEM, K CELÉMU ŽIVOTU.
Je-li pravdivé to, co odpovídá skutečnosti, pak
je vrchol pravdy dobrý postoj k celému životu, k
jeho smyslu, k jeho kořenům a ke všem projevům
UMET
ZÍT!_________________________________
O některých lidech se říká, že to dovedou. Ale
v jakém smyslu? Paul Verlaine prohlásil, že umě
ní žít se pozná podle toho, jak kdo umí jíst.
Francouzi máji ESPRIT a pod ironicky duchapl
nou poznámkou dovedou skrýt životní zkušenost.
Správně jí, kdo si umí jídlem zachovat zdraví,
spokojenost a délku života. Pod slovem"jídlo"se
však může skrývat mnoho jiných životních úkonů
které mají jeden společný znak: něco přijímáme
zvenčí, stravujeme to a přijímáme do vlastního
života. Takové přijímání nám život prodlužuje
nebo ukracuje. I po psychologické stránce jsou
jisté starosti duševní jedy, jiné zájmy naopak pů
sobí léčivě. Umí žít, kdo dobře plave v těchto
vlnách, které ho bud zavalí nebo vynesou na
horu .
KRESŤANSKÝ POSTOJ JE VYSŠľ!________________
Zde se stále pohybujeme na velmi nízké úrovni,
na vlnách života, který se posuzuje dne ze dne.
Ale my, křesťané, věříme V ŽIVOT VĚCNÝ. Umět
žít znamená tedy zachovat a posílit tento věčný
život a "veškerá pravda"znamená mít správný
postoj k věčné skutečnosti našeho bytí. To pak
může být jen OD DUCHA SVATÉHO.
Písmo sv.vyžaduje totéž v daleko prostších poj
mech. Pro sv.Jana je život Kristus a ten je pravda(Jn I4,6)i životní cesta. Působnost Ducha sv.
v Církvi se vyjadřuje tím, že nás uvádí do

Kristova života, působí, že jsme Kristu po o plnění vůle Boží, Bůh se postará o ostatní.
dobni a že v nás žije Kristus. Kristus je
Šťastný je jen ten, kdo je hluboce zakotvený v
celá pravda. Duch sv.nás tedy učí celé
Bohu a jehož vůle se sjednocuje s vůlí Boží.
pravdě.
4. BOJUJME PROTI SEBELÁSCE!________________ 5_
KRISTUS ŽIJE DÁL VE SVÉM MYSTICKÉM Největší překážkou na cestě duchovního pokroku
TELE - VE SVĚ CIRKVI_____________________ je naše sebeláska. Ta nás zavádí na scestí a nedoStudiem dojdou všichni k závěru, že Círke\ žvoluje nám upřímně milovat. Namlouvá nám, že je
měla v dějinách velký vliv na lidi a na ži nemožné, abychom se změnili. Pokud nebudeme
proti ní bojovat, bude se zlo i v nás rozrůstat.
vot. Ze vliv Církve sahá i do života po
smrti, do věčného života, tomu věří jen ti, Naučíme-li se však jistému pohrdání časnými věcmi
nebo budeme-li mírnit svou touhu po majetku, do
kterým dává Duch sv.víru.
Všichni mohou jet do Ríma, vidět papeže, sáhneme určité rovnováhy, klidu a vnitrního míru.
slyšet ho, dokonce se s ním setkat a do 5. JAK MÁME UŽÍVAT STVORENÝCH VECf._______
stat na památku medajlon nebo růženec.
Žádná věc není sama o sobě ani dobrá ani zlá. Dob
Ale papeže uznává náměstkem Kristovým jer rou nebo zlou ji dělá teprve člověk. Všechno se
ten, kdo žije z Ducha sv.a chce se dát od dá využít k dobrému nebo zneužít ke zlému.Stvo
Ducha sv.poučit.
řené" věci" jsou jen prostředky k našemu cíli, k Bo
Všem jsou otevřeny naše kostely, naše bo hu. Nic víc! Základním pravidlem je, používat je
hoslužby. Všichni mohou číst katolické kni jen jako prostředků. Zaměňovat prostředek za cíl
hy, encykliky, pozorovat, jak se křesťané narušuje plány Boží a přivádí ke hříchu.
chovají ve společnosti i v soukromí. Co
6. NEJVĚTŠÍM ZLEM NA SVETE JE HŘÍCH________
je však Církev skutečně, co je její podsta
Jediným zlem na světě je hřích. Je urážkou Boha,
tou, to pochopí jen ten, kdo žije z jejího
Stvořitele všech věcí. Příčí se jeho vůli, je vzpou
ducha, tj.z Ducha svátého.
rou proti Němu. Abychom pochopili hřích, musíme
Pravda znamená zachytit skutečnost.
nejdříve"pochopit"Boha. Kdo je On-Tvůrce, a kdo
HLOUBKA SKUTEČNOSTI JE V BOHU, V
je člověk-jeho tvor? Hřích je příčinou ukřižování
KRISTU. Tam nás může uvést jen Boží
Duch, proto jen on nás naučí vší pravdě. Boha-Ježíše Krista. Tolikrát křižujeme, kolikrát
hřešíme. Je možné, aby člověk někdy odčinil své
_________________ P.TOMÁŠ ŠPIDLÍK_________
hříchy? Jak má vypadat naše pokání?
7. SAMI SI PRIPRAVUJEME SVOU VĚCNOST.______
ODKAZ
D.V.V ON DIT Y
NÁŠ ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ! Soud, který po ní
následuje, rozhoduje o naší věčnosti. Rozhodnutí
V papírech zesnulého P.Viléma VONDRY
bude takové, jaký byl náš život. Měli bychom tedy
jsme našli tři dosti ohmatané listy, zřejmě víc myslet na to, co Bůh bude od nás vyžadovat
si z nich hodně četl. Byla to pravidla jeho
při tomto soudu. Podle toho uspořádejme svůj ži
života. Možná, že některému z vás tyto zá vot. Jsme stvořeni pro vyšší věci:naší vlastí je
sady pomohou také k šťastnějšímu životu. nebe, blaženost sama, věčné spojení s Bohem.
Existence druhé možnosti-věčného zavržení-by mě
1. S REFORMOU ZAČNEME U SEBE
S obnovou musíme začít u sebe. Činy, ne la být pro nás pobídkou k větší lásce k Bohu.
slova; tím strhneme druhé, získáme je. Čín 18. STAREJME SE O SPÁSU SVE DUŠE_____________
více"jsme", o to více musíme dobře jednat. Jak se vlastně staráme o spásu své duše? NepopíMusíme se sami stát vzorem; je naší povin ráme svými skutky, že jsme katolíci? Neměli byností dávat dobrý příklad. Druhým pomůže ■chom se víc přemáhat, abychom nad sebou zvítězi
me nejvíce tím, že sami budeme dobří li a tak dosáhli odměny v nebi? I naše přirozenost
ctnostní. Změnit jen místo nebo zaměstnání se dá změnit! Život v přítomnosti Boží a účinná
pomáhá zřídka; změnit se musíme předevšín iláska k bližnímu nám pomohou k dosažení cíle.
sami.
9. CO JE "ROZLIŠOVÁNÍ DUCHŮ"?_________________
2. REFORMU NÁM USNADŇUJE MODLITBA Naučme se správnému"rozlišování duchů"tj. vnitř
Úspěch přináší láska-vůle, ne pouhé rozu ních hnutí v naší duši, pak dokážeme bezpečně
mové uvažování. Kdo se neděsí samoty a
volit ve věcech, které se týkají naší duše a Boha.
dokáže se dobře modlit, stane se moudrým Duchovní útěcha, láska k Bohu, odklon od přiro
před Bohem-dokáže změnit člověka. Proto zených věcí, radost, světlo, jejich vzrůst je opa
se lidská přirozenost tak nerada oddává
kem duchovní neútěchy. Jak se máme chovat v
vnitřní modlitbě. A v tomto odporu ji navíc době duchovní útěchy a neútěchy, jak máme od
posiluje ještě zlý duch.
halovat úklady zlého ducha?
3. POZNÁVEJME VŮLI BOŽf________________
-10.TAJEMSTVÍ ÚSPEŠNE PRÁCE___________________
Abychom poznali, co Bůh od nás chce, mu
Modli se a pracuj: důvěřujme v Boha tak, jakoby
síme umět mu naslouchat a uspořádat své
všechno záviselo jen na něm; pracujme tak, jako
náklonnosti. Poznávat vůli Boží znamená ne
by všechno záviselo jen na nás. Nestačí jen pláno
chat se vést tím, který je"cesta, pravda a
vat, tj. dělat si předsevzetí. Plnění plánu musíme
život"(Jan 14,6). Budeme-li se starat pouze také kontrolovat.
POKRAČOVÁNÍ s. 7.

OSUDNÁ CESTA
Rozhovor s Otcem biskupem Jaroslavem
ŠKARVADOU o cestě do Svaté země.

TA POUŤ POKRAČUJE I PO TAK TRAGICKÉ
UDÁLOSTI JAKO BYLA SMRT VAŠICH DVOU
SPOLUPOUTNÍKŮ?
6
OTCE BISKUPE, VÍTÁM TÉ Z POUTI DO
I já jsem si položil tuto otázku, ale odpovídat
SV.ZEMÉ. JAK JSI NÁM VŠAK TELEFONO na ni se mi zdá nesnadné až nyní po návratu.
VAL Z JERUZALÉMA, BYLA TO POUT
Totiž prožívat smrt přátel nad oslaveným hro
SMUTNÁ, DVA Z VÁS SE Z Ní NEVRÁTILI bem Kristovým - to je něco, co je možné jen v
Jeruzalémě. My jsme měli právě sobotu, tedy
Abych řekl pravdu, zatím jsem se vrátil
pouze já, protože tu mám plno práce a mu den po té tragedii, mši sv.na tom hrobě, z kte
sím zase brzy odjet do Ellwangen, abych
rého vyšla ta nesmírná síla, kterou sv.Pavel
tam v sobotu vysvětil na kněze našeho Kar toužil zakusit, síla Kristova zmrtvýchvstání,kte
la Janouška. Ta pouť totiž skončí až zítra rá přemáhá moc smrti. Před tím se přece neda
ve středu, kdy celá ta skupina našich kra lo utíkat, to byla naopak naše záchrana. Kde
janů poletí nazpět do Švýcarska, kde vět je, smrti, tvůj osten, kde je tvá moc, když tě
šina z nich žije. Ovšem pro dva už skon
Kristus přemohl! A my stáli skutečně tam, na
čila opravdu minulý pátek. Paní Marie
tom místě, kde k tomuto vítězství došlo.-Ale
Ottlová a Pater Vilém Vondra už doputova snad bude už opravdu na místě, abych popsal
li až na konečnou stanici k Pánu.
ten nešťastný pátek 27.června.
JAK SE TO VLASTNÉ STALO?
JAKÝ JSTE MÉLI TEN DEN PROGRAM?
Snad bude nejlepší začít tím, co tomu před Spali jsme v útulném hotýlku na úpatí Olivové
cházelo, abychom si hory, nedaleko českého domu, zbudovaného kdy
trochu představili, s si Brněnským biblickým spolkem. Já byl ubyto
jakým duchovním bo ván ve stejném pokoji jako Pater Vondra, táhli
hatstvím ti dva z to jsme to spolu. Vstal jsem první, když jsem vy
hoto světa odcházeli. cházel ze sprchy, viděl jsem, jak se modlil bre
Jsem tím ještě sám
viár. Pak se šel umýt i on. V sedm hodin by
úplně opojen. Moci
la snídaně, pak půldenní zájezd do prolákliny
pobýt v Nazaretu,
dolního Jordánu. Jeruzalém je položený 770 m
pokleknout na mís
nad mořem. Mrtvé moře je víc než 400 m pod
tech, kde Panna
mořskou hladinou. Museli jsme tedy sestupovat
Maria řekla své Staň nějakých dvanáct set metrů, z krásného svěží
se, vžít se do vá
ho vzduchu do výhně jerišské nížiny. První za
noční nálady Betléma, stavení bylo v klášteře Mar Kosiba, kam jsme
jet lodí po Genesasešli od autobusu strmou stezkou, po které jsme
retském jezeru a sly se pak musili vracet. Asi hodinová vycházka.
šet pak v Kafarnau příslib Eucharistie,
Pak jsme zajeli do Jericha, obdivovat tamní vy
slavit mši sv.na Hoře blahoslavenství nebo kopávky, které ukazují zdi ze sedmého tisícile
na hoře Tábor, a nakonec vystoupit do
tí před Kristem. Odtamtud jsme jeli do Qumránu
Jeruzaléma, pokleknout v Getsemanech, na nalezišti starých rukopisů. Bylo tam samozřej
vštívit Kalvárii a Boží hrob-tedy místo
mě velmi horko, ale vál dost silný vítr, vzduch
vzkříšení, to všechno bylo ještě dopřáno i byl suchý, ani jsme se moc nepotili. Do Jeruza
našim zemřelým v posledních dnech jejich
léma jsme se měli vrátit na oběd o půl jedné,ne
života. Patří to nakonec ke každé dobré
zbývalo nám tedy mnoho času. Ale abychom
pouti. Ale ta naše byla opravdu zvláštní a splnili program, zajeli jsme ještě k Mrtvému mo
jedinečná.
ři, aby se tam ti, kdo o to měli zájem, mohli
KVŮLI SMRTI TÉCH DVOU POUTNÍKU?
vykoupat. Přijeli jsme k velké plovárně. Jsou
I kvůli ní, samozřejmě, ale také dík mimo tam převlékárny pro muže i pro ženy, pak malé
řádné kompetenci Patera Krejčího, který
bazény pro neplavce, hned u břehu sprchy,sta
pouť vedl. Já ho znám už z Ríma, i zde
noviště pro plavčíka, který sledoval lidi ve vo
prolezl každou zříceninu a ohledal každý
dě, a pak můstky, které vedou do moře. Ani
kámen, totéž však dělal v Palestině během já jsem neodolal a dal jsem se na to. Šel jsem
svých studií a nesčetných cest, které tam do vody zrovna za P.Vondrou. Dostat se tam
konal. Do Nazareta, Betléma a Jeruzaléma
není problém, stačí si na tu teplou vodu leh
se podívá každý poutník. Ale aby mu něk nout a už se cítíte jako na pohovce. Jen je
do ukázal údolí, kde bojoval David s Go
strašně těžké se postavit, jsou s tím stejné ob
liášem, zbytky paláce krále Achaba a Nabo- tíže, jako kdybyste chtěli člun, který leží na
tovu vinici, místo, kde Isaiáš pronesl své
hladině, stavět svisle. Tak jsme se spokojeně
proroctví o Emanuelovi zrozeném z panny a pohupovali na mírných vlnách, které sice neby
ly vysoké-na to je voda příliš těžká-ale přece
další podrobnosti, které nesmírně obohatí
naši četbu Písma a modlitbu breviáře, toho nás unášely směrem na moře. Pak už jem za
se dostalo jen těm, které prováděl profesor slechl hlas Patera Krejčího, abychom šli ven,
Krejčí.
že se musíme vracet.

Zarejdoval jsem tedy rukama směrem ke bře
hu, vtom mě však přechrstla vlna, která mi
vnikla do očí, takže jsem přestal vidět.
Strašně to pálilo. Pádloval jsem však dále ru
kama směrem ke břehu proti vlnám, které
unášely opačným směrem. Když jsem se ko
nečně dostal z vody a vyplakal si sůl z očí,
viděl jsem od sprchy, že nějakých dvě stě
metrů dál stojí na břehu pan inženýr Náprav
ník z Curychu, který do vody nešel a signalisuje rukama pro někoho o pomoc. To už za
hlédl na hladině bezvládné tělo paní Ottlové.
Zatímco se nyní pozornost všech soustředila
na ni, nikdo si nevšiml, že stejným směrem
unášejí vlny ke břehu další bezvládné tělo,
Patera Vondry. Když ho konečně vytáhli,
začali plavčíci hned s umělým dýcháním,naše
paní doktorka Pernegrova ze Ženevy dokonce
od úst k ústům. Ambulance, která byla na
místě, odvezla zatím v doprovodu P.Krejčího
paní Ottlovou. P.Vondra musel čekat na dal
ší, nakonec přijely dvě, jedna z Jericha,
druhá až z Jeruzaléma. Hned mu nasadili
kyslíkovou masku, paní doktorka však už
pochybovala o tom, že po tak dlouhé době by
neprokrvený mozek zůstal beze škody. Do
ambulance nastoupila i ona, na cestě prý
je potkala další záchranka, vybavená resus
citačním zařízením, která však zjistila, že
už nastala smrt.

CO SE JIM VLASTNE STALO?
Snad na to odpoví pitva. Nejen nám, i tam
ním domorodcům se to zdá nevysvětlitelné.
V Mrtvém moři se přece nedá utopit. Kdyby
to byl jen jeden, ale hned dva, jedna osmapadesátiletá zdravá žena a jeden sedmdesáti
letý, zdravý kněz. (Ani brýle ve svém věku
ještě nepotřeboval).
JAK TO POKRAČOVALO DÁL?
Co nám zbývalo, i my jsme musili odjet, v
autobusu jsme se modlili růženec. Já pak jel
se švýcarským pasem P.Vondry do nemocni
ce za paní doktorkou Pernegrovou, zatímco
P.Krejčí byl s tělem paní Ottlové v Jerichu,
vrátil se až pozdě večer. Co jsme měli dělat
potom? Na programu byla mše sv.ve večeřad
le, při níž jsem měl udělit biřmování dvěma
mladým manželům. Tak jsme tu mši svátou
obětovali za ty naše mrtvé.
A TY JSI BIŘMOVAL?
Ano. Což není Duch sv.Pán a Dárce života,
což ten život nedal i těm našim zemřelým
právě ve křtu a svátém biřmování? Ovšem ta
kový úkon kajícnosti a takové kázání jsem
ještě nezažil. Prosili jsme Ducha svátého,aby
nás naučil prožívat i takové chvíle z naší ví
ry. Snad se nám to i dařilo, vždyť tam neda
leko je hrob, z kterého září tolik světla...
Toho světla, které svítí i našim zemřelvm.
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PATER VONDRA BYL KNÉZ PRAŽSKÉ
ARCIDIECÉZE?
Ano, na kněze byl vysvěcen za války, v ro
ce 1942. V roce 1949 se stal vyznavačem pro
Krista, odsouzeným na deset let, po sedmi
letech byl pak z vězení propuštěn, ale už
mu nikdy nedali souhlas k vykonávání kněž
ské činnosti. Proto musil proti své vůli opus
tit vlast, sloužil pak našim krajanům ve vých.
Švýcarsku. Byl to velmi horlivý kněz, jsem
přesvědčen, že na jeho pohřeb přijde mnoho
z těch, kterým pomohl najít novou naději a
radost. Kéž se nyní přimlouvá za nás, kteří
ještě ve své pouti pokračujeme!

Pohřeb Otce Viléma VONDRY - 8.červen
ce v St.Gallenkappel, v nádherném ba
rokním chrámu, byl opravdu velmi krás
ný. Otec biskup Jaroslav Škarvada byl
hlavním celebrantem, s ním sloužil
mši sv. i st.gallenský biskup Otmar
Maděr a řada kněží. Máme nového pří
mluvce u Boha. - Všem, kteří nám vy
slovili svou soustrast, děkujeme
upřímně - odevzdali jsme totiž už
kartotéku adres a nemáme je tedy k
dispozici. Zvláštní dík patří všem,
kdo se tak láskyplně starali o opuš
těnou redakci.
DUCHOVNÍ ODKAZ P. VILÉMA VONDRY
Pokračování ze str.5.
Co můžeme udělat hned, neodkládejme na"potom". Pracujme rozvážně a s mírou, abychom
mohli pracovat i "zítra".
11. NACHÁZEJME BOHA VE VŠECH VĚCECH.
Hledat a nacházet Boha ve všech věcech je
podmínkou úspěšného apoštolátu. Každá věc
nám jistým způsobem reprezentuje Boha a
může nás k němu přivádět. Každá má jen ta
kovou hodnotu, jakou do ní Bůh vložil. Ne
smíme zůstat stát u věcí, nýbrž dojít až k
jejich Tvůrci! Podaří-li se nám Boha najít
a poznat, máme všechno, i kdybychom nemě
li nic. Toužíme po tomto poznání?
12. MILUJME JAKO BŮH!
Láska ke kříži rozohňuje lásku k Bohu. Jen
tato láska dovede proměnit všechny potíže v
radost. Miluj a nebudeš trpět! Pravá láska
miluje nezištně, hledá jen dobro pro milova
ného. Její odměnou je Bůh, poněvadž z ně
ho pochází: Bůh je láska. Máme-li tuto lás
ku, máme vše, co potřebujeme. Jsme šťast
ní a blažení.
'

DAR SEBE JE PODMÍNKOU ŽIVOTA. ČÍM VÍ
CE SE ČLOVĚK DARUJE, TÍM VÍCE SÍLÍ.
Arnošt Hello: Misky váhy

"Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale oni vlos z hlovy se vám
neztratí. Svou vytrvalosti si získáte svůj život." Lk 21, 17-19.

M ANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

7.září 1923.
8
Ľneš jsem na dvoře potkala Dášu. Byla jsem při pohledu na ni úplně překvapená. Měla na so
bě světlerůžové šaty s hlubokým výstřihem, na nohou vysoké, žluté holinky s nesmírně dlou
hými francouzskými podpatky. Kolébala se v nich jako kachna, protože na ně nebyla zvyklá.
Na tváři měla pozoruhodný výraz. Bylo hned vidět, že se za svůj oblek z hloubi duše stydí,
ale zároveň se blaženě usmívala. Čerstvě naondulované vlasy jí nešikovně visely do čela
a ještě víc zdůrazňovaly směs dětské radosti a dětského vědomí viny. Nejpodivnější na ní
bylo, že podle starého, řeholního zvyku měla hlavu trochu skloněnou a ruce zkřížené na
prsou.
"Pozdrav Pán Bůh," řekla jsem. Zrudla, přistoupila těsně ke rmě a zašeptala:"Co jsem to
udělala! Alexandro Lvovno, nevím, co z toho ještě bude..."
"Budete také šťastná, Dášo?" zeptala jsem se také tiše.
"Ach, to už bude nůj osud. Teň vidím, že bez toho člověk na světě žít nerrůže... "odpovědě
la a tiše se odplížila. Zírala jsem za ní a způsob, jak kolísala na vysokých podpatcích,
takže se její tělo kolébalo jako loň, mě doslovně bolel.

15.září 1923.
"Víte už, že asistentce mého muže se narodilo dítě?"zeptala se mě dnes Jekaterina Pavlov
na. - "Ano - slyšela jsem o tom." - "Je to roztomilé děvčátko." - "Cože? vy jste je už
viděla?" zeptala jsem se užasle. - "Přirozeně. Byla jsem u ní. Musím se o toho malého
tvorečka přeoe starat, vždyť je to jeho dítě!"
Láska této ženy musí být bez hranic, je-li ochotná k takovým obětem!

17.září 1923.
EneŠní studentské shromáždění bylo pro ime zdroj bezútěšnosti. V poslední době často slý
cháváme o tak zvané"třetí frontě". Dnes nám vysvětlil Jatšenka - partajní buňka:"První
reorganizátorské období NEPu je u konoe. Rozpočet, průmysl, obchod jsou nyní v pořádku.
Teči se strana rozhodla, obrátit svou pozornost na třetí frontu, a to na frontu ideového
boje. V roce 1917 až 1921 byly roky první fronty - boje o moc. Od roku 1921 do 1923 se
bojovalo o druhou frontu - o hospodářství. Ale tečí začíná boj o třetí frontu, na poli
ideologickém, a první místa, která mají tento nemilosrdný boj vést, jsou university."
Kušakov mluvil docela dobře, jako vždycky, když čte z předlohy, kterou mu skládá rudý
docent Spiridonov. Je to snad ale vystižný symbol, že ten, který nám jako první univer
sitě v Rusku oficielně vypověděl boj, je právě student, který dosud neobstál úspěšně ani
u jediné zkoušky.

18.září 1923.
Ľneš jsme ve velké posluchárně volili rektora. Strana navrhla lékaře šapošnikova, který
sice ještě neukončil universitní studia, ale jako"dooent"má už pro "poli tické"přednášky.
Hlasovalo se lístky. Ukázalo se, že komunista Šapošnikov dostal jen jedenáct hlasů a přes
sto hlasů dostal profesor Volkov z lékařské fakulty.
Předseda volební komise, komunistický proděkan naší fakulty prohlásil, že výsledek hlaso
vání ukazuje, jak málo je situace dosud jasná a navrhnul, aby se provedly ještě jedny
volby, které ukážou konečný výsledek. Aby se zjednodušily, prohlásil, že se bude hlasovat
veřejně. Pak se pár minut přimlouval za volbu Šapošnikova a řekl: "Navrhuji zvolit docen
ta šapošnikova; kdo s tím nesouhlasí, at zvedne ruku."
Nikdo ruku nezvedl a tak byl Šapošnikov jednohlasně zvolen rektorem naší university.

SEDM

LET
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Často mě lidé žádali, abych jim Proč jsem byl odsouzen na deset let?
něco řekl o svých osobních zku Když v r.1948 převzali komunisté moc bylo
šenostech s komunismem. Nedělám jasné, že zbaví biskupy jejich vlivu na lid
to rád; rozhodnout se k tomu mě i jejich práv. Nebot v totalitním státě ne
stálo mnoho námahy. Stálo mě to smí nikdo jinak věřit nebo myslet než moci
sedm let. Sedm dlouhých, smut páni a ti nechtějí náboženství. Proto nařídi
li přísný dohled, kontrolovali každou návště
ných let věznění a hlubokého
lidského ponížení v moci sadis vu, poštu a spojení, všechny podrobnosti re
tických pomocníků státu, v němž gistrovali, aby mohli vykonstruovat jejich
sestavením zločineckou,tj.státu nepřátelskou
vládne jen teror. Dá se říci:
sedm ztracených let mého života činnost. Protože dvanáct biskupů nebylo
ochotno podepsat novou smlouvu mezi Církví a
Avšak před Bohem není ztracen
státem v komunistickém smyslu - tedy diktát ani kousek života, i když ho
člověk stráví ve vězeních a lág založila se z nařízení státu nová organizace
tzv."Katolická akce", která se měla osvědčit
rech vybudovaných podle sovět
jako ochotný orgán postátnění Církve. Ve
ského vzoru.
skutečnosti není Církev komunistickým státem
Toto je začátek krátkých vzpomínek
uznána za právní osobu(persona iuridica).
zesnulého P. Viléma VONDRY. V něněmeckém překladu je dostali ti, kdo Aby nebyl přerušený styk s arcibiskupem
byli na pohřbu. A mnozí si přáli,aby Dr.Josefem Beranem v Praze a jeho věřícími,
byly vzpomínky uveřejněny česky.
rozhodli se dva kaplani ve středu Prahy, ne
O teorii může mít člověk různé daleko dvou důležitých nádraží, tento styk
názory. Goethe říká:"Drahý pří umožnit. Byl to můj kolega a já sám.
teli, šedá je každá teorie, ale Pražská arcidiecéze - jedna ze šesti českých
zelený je života zlatý strom." diecézí, má tři miliony obyvatel, 600 kněží
U komunismu je to právě naopak. a 60 děkanátů(tj.měla). Proto nebylo vybudo
Teorie slibuje dokonalý nový ži vání dobrého a pravidelného spojení lehké.
Všechno se muselo dít velmi tajně - protože
vot, skoro rajské bytí pomocí
tajná služba pracovala na plné obrátky. Spo
diktatury proletariátu. Běda
těm, kdo podlehnou těmto lákad jení dopisy a telefonem bylo nemožné, a tak
lům a slibům. V praxi se ukáže, jsme použili nej starší a osvědčené metody,
jak ubohý je život v tzv.socia totiž kurýrů, kteří by zprostředkovali zprá
listických zemích, jak tvrdá a vy. Moji žáci se s nadšením a velmi spolehli
surová je vláda, která používá vě ujali tohoto úkolu.
strachu a intolerance.
Protože politicky usměrňovaný oficielní tisk
Nikdy v dějinách se v takové mí nezprostředkovával nebo nesměl zprostředko
ře neukázala pravdivost slov
vat pravdivé skutečnosti, museli jsme se sna
Spasitelových:"Mějte se na pozo žit o pravdu, která byla mnohem útěšnější
ru před nepravými proroky:při než tvrzení oficielního tisku. Několik málo
cházej i k vám převlečeni za
kněží sice odpadlo, ale většina zůstala panu
ovce, ale uvnitř jsou to draví arcibiskupovi věrná. Ale podle osvědčené me
vlci."(Mt 7,15).
tody se s těmi několika dělala obrovská pro
paganda .
STAL LISEM SE
Jednoho dne byli zatčeni všichni děkani. Je
ERÁDCEM 1 Jak se to stalo: den z nich, kterého jsem sotva znal a ani
jsem se s ním nestýkal, měl u sebe blok s
mým jménem a poznámkou, že jsem spolehlivý.
Stačilo to, aby mě týž den, 9.9.1949 v 19
hodin zatkli.
Počet tehdy zatčených lidí byl tak obrovský,
že pro mě STB nemělo čas. Můj kolega při
mém zatčení utekl, což bylo na jedné straně
pro mne štěstí, na druhé jsem ale musel dlou
ho čekat na proces a rozsudek.
Umístili nás v známém pražském vězení Pankrá
ci. V celách pro jednu osobu bylo 6-7 ba i
osm osob, což ovšem nepřispělo k zlepšení
stejně už špatných podmínek ve vězení. Všich
ni byli dlouhým, nekonečným čekáním na vý
slech duševně jako rozdrceni. Téměř každý mu
sel měsíce čekat, než na něho došla řada.

ANGLIKÁNSKY

BISKUP

TUTU
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Když dostal biskup Tutu z Johannesburgu věta však jasně dokazuje, že sleduje "nade vše"
politické cíle. (Mimochodem, proč se nikdo ne
v r.1984 Nobelovu cenu míru, vzbudilo
toto vyznamenání velké vzrušení. Konečně staví proti náboženskému apartheidu v komunis
tických zemích, kde děti rodičů, kteří chodí do
dostala i černá osobnost Nobelovu cenu!
kostela, nesmějí studovat, ke vyšší místa dosta
Dobrá! Problém je však v tom, že jeho
nou jen členové strany?)
postoj vůči násilí a revoluci je víc než
rozporný. Totéž platí pro Jihoafrickou
"KDYBY PRlSLI RUSOVÉ..."
církevní radu-SACC-v které je 13 proJednou řekl Tutu v londýnské katedrále sv.Pavtestanstských církví. Jak ještě ukážeme,
la:"Kdyby přišli Rusové, přivítali bychom je ja
je to pomocná organizace ANC, V SACC
ko zachránce, neboť nic není tak zlého jako
biskup Tutu aktivně pracuje, býval je
apartheid." Kromě toho řekl:"Jsem socialista a
jím generálním tajemníkem. (Pozn.red.
odmítám kapitalismus."
řádně vysvěcené biskupy-nástupce sv.
"Biskup" Tutu svým pobuřováním rozněcuje jen
apoštolů, mají v podstatě jen katolická
a pravoslavná církev. Ostatní mají jen ti neklid. Snaží se rozšířit vzpurnou náladu proti
tul, ne však moc či hodnost a úřad v bib bílé vládě. 30.1.1985 zvolal při jednom prohláše
ní dramaticky:"Co jiného nám zbývá než násilí?"
lickém slova smyslu. Asi jako kdyby se
Tutu se netají svým obdivem k revolucionáři a
řemeslníkovi říkalo"pane doktore".)
zločinci Mandelovi. V posledních letech využil
SACC by se sám neudržel; financuje ho z každé příležitosti, aby ho představil jako budou
98 % Světová rada církví a Evangelická
cího vůdce. 29.4.1980 slyšely davy jeho slova:
církev v Německu a ovšem i Brot fur
"Potřebujeme Mandelů, protože bude skoro jistě
Brůder. Světová rada církví je mezinárod prvním černým ministerským předsedou."
ní střešní organizace 303 různých křes
ťanských-většinou protestantských-církví Kromě toho vyhrožuje Tutu "kolaborantům" tj.
a církviček. Katolická Církev jejím členem těm černým, kteří se nechtějí jeho diktátu pod
robit "dnem zúčtování"; jejich vyvraždování
není a ani být nemůže.
EKD poukazuje ročně několik miliónů ma srovnává s akcemi francouzských bojovníků pro
rek na "Antirasistický fond"Světové rady ti nacistům. Těmto "zrádcům" odpírá Tutu i cír
kevní pohřeb. Uvažme ale: jedná se tu o černé
církví. K tomuto účelu se smějí použít i
církevní daně-jak rozhodla rýnská zemská občany, kteří nechtějí mít nic společného s ná
silím a revolucí, ale chtějí se s bílými dohodnout
synoda. "Protirasistický fond"rozděluje
v míru.
polovinu na čtyři tzv. Osvobozovací
V AFRICE JE VrC UMÍRNĚNÝCH VŮDCŮ_________
hnutí, mezi nimi i komunistické ANC a
UDC. Zdá se, že Světové radě církví ne ale o ty se v Evropě nikdo nezajímá. Příklad:
vadí, že tyto organizace praktikují ozbro Biskup Makoena je vedoucím střešní organizace
jený boj. Časopis BUNTE (č.34/85) se
RICA s asi 4.5 mil.členů - tedy je jich mnohem
ptá: "Církevní daně na nákup zbraní?Jak
víc, než členů SACC! Vzdor tomu, že je to tak
se to srovnává s Horským kázáním Kristo silné křesťanské hnutí, si ho při návštěvě Ně
vým?"
mecka nikdo ani nevšimnul. Na tiskové konferen
ci v Pretorii řekl: "Stačil jediný pokyn biskupa
SMRTÍCÍ PENÍZE EKD
evangeličtí křesťané, věrni zásadám Písma Tutu na EKD, aby mě nikdo v Německu nepři
jal!"
silně napadají. Carl Mc Inire, předseda
mezinárodního evangelického svazu, vytý HRŮZNÁ SCÉNA V DADUZE______________________
ká Světové radě církví, že je"pod vlivem V Daduze pohřbívali 3O.7.85"bojovníka za svobo
komunistů". Neustále slyšíme o tom, jak
du". Za obřadu přivlekli černou ženu z Kameraevangelíci vystupují z církve, protože už su, Maki Skhosana, 24 let, provdanou za bílého
s těmito praktikami nechtějí nic mít. Jis policistu. Dav označil ženu za"špicla". Muži UDF
tě by protestovalo ještě víc věřících pro odsunuli lidi tak, aby mohly kamery filmovat.
ti tomu, aby evangelická církev podporo Mladou ženu kamenovali, polili benzinem a zapáli
vala teroristy, kdyby o tom věděli.
li. Oběť se snažila zvednout, ale botama ji při
"PŘESTANU BÝT KŘESŤANEM!"__________ tlačili k ohni, přivalili na ni velký kámen a ko
Většinou se lidé domnívají, že Tutu odmí pali ji do hlavy, takže lítala ze strany na stranu
Zemřela za strašlivých muk. Zločin se stal blízko
tá násilí. Leckdy to i tvrdí. Ale musíme
"biskupa"Tutu-ten nezasáhl. Nečinně přihlížel a
znát celou skutečnost.
Informační služba evangelíků IDEA hlási když na něho kamera zamířila, řekl lotrům:"Uděláte-li to znovu, dá mi hodně práce vás osvobo
la 22.8.1984, že Tutu odsuzuje apartheit
jako"absolutní zlo" - a dále: "Spálím svou dit... Lidé, kteří to uvidí v televizi si pomyslí,
Bibli a přestanu být křesťanem, dokáže- že nejsme dost zralí pro osvobození. Takové ná
silnosti odmítám! "Ani slůvko o oběti. Pouhá tak
li mi někdo z Bible, že mé názory o
apartheidu jsou nesprávné." Jeho odmítá tika. - Ptáme se, proč UDF filmování dovolila?
Byl to"výstražný příklad černým, kteří se ne
ní apartheidu je ovšem oprávněné. Tato
přidají na jejich stranu".
KOMM MIT

LIDÉ

CHTÉJI

BÝT

ŠŤASTNI
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Druhá promluva P.Ľ.KUCHAŘE na duchov KONEC VÁLKY! CO ŘEKL SOCIOLOGŮM?
ních cvičeních v Quartenu. Tento řeholník Po válce udělali sociologové v NSR zají
bude mít třídenní exercicie v Bethanien.
mavý průzkum. Vycházeli z r.1945. Vše

IDEÁL a IDEÁL
bylo v ssutinách, nic nefungovalo, neby
Chci rozebrat jedno slovo, které pro lo jídlo ani oděvy ani byty. Tento rok
označili za rok 0. 0 čem v tom roce lidé
řadu lidí znamená moc a pro mnoho
lidí neznamená nic nebo jen málo. Je nejvíc mluvili? 0 čem psaly noviny? Zjis
to slovo IDEÁL. - Lidem, kteří mají tili,že ideálem všech bylo jídlo.So
ideály, říkáme idealisté. Avšak nyní ciologové to označili E-Welle-Essennemyslím na snílky, nýbrž ty, kdo se Welle. Jídelní vlna trvala do r.1951.
snaží své ideály uskutečnit. V slo Díky USA přišlo dost potravin,ideály se
vě IDEÁL je obsaženo slovo IDEA,myš splnily a měli by být lidé vlastně spoko
jeni. Ale spokojeni nebyli. Proč?
lenka. Každý člověk produkuje myš
Přišla jiná vlna - W-Welle, Wohnungslenky o sobě, o svém životě, o své
budoucnosti. Ideály - to jsou plány Welle. Lidé mysleli na byt, na domy, a
začalo se stavět. Peníze a plány se in
a cíle, které podněcují člověka k
vestovaly do výstavby. V té době se pohybu. Máme cíle blízké, které se
plní každý den. Stále na něco čeká aspoň v NSR - vystavělo nejvíc domů.
me; když na nic jiného, tedy na ko Tato vlna trvala asi do r.1960, pak už
nec dne, na večer, kdy půjdeme spát. nebyly zříceniny, lidé bydleli moderně a
zase bychom si řekli: byli spokojeni.
Avšak i když pracujeme, očekáváme,
že práce přinese užitek - že má cíl. Ale přišla další vlna: A-Welle - Auto Welle. Pěkný byt či domek už ke štěstí
BLÍZKE A VYSOKÉ CÍLE
nestačil.
Mluvíme o blízkých cílech, které
Každý chtěl mít pěkný, silný vůz, pokud
jsou v dohledu. Ty se pak slučují ve možno lepší než měl soused. A tak se šet
skupiny a tvoří vysoké cíle. Vysoký řilo na auta. Pochopitelně, kdo měl auto
cíl má životní obsah, je to např.
chtěl s ním také jet na dovolenou. Splni
volba povolání-prostě něco
ly se nyní všechny touhy?
definitivního, trvalého.
Po vlně A-přišla vlna T-tuK vysokým cílům patří i
rismus. Lidé nechali auto do
volba manželského partne
ma, nasedli do letadla a trá
ra, založení rodiny vili dovolenou v Tunisu, v
prostě něco, co vyplňuje
Thajsku, v Japonsku, v Afri
život a zároveň mu dává
ce a jinde.
smysl. Tyto blízké a vy
Nyní jsme v přítemnosti.Ja
soké cíle mají i nevěří
ké vlny přijdou? Sociologo
cí; my, křesťané máme
vi to nevědí, ani to nemohou
ještě další cíl, konečný
předvídat.Snad budeme jezdit
cíl, a v ten ateisté nevě
na Venuši nebo na Mars, ale
ří. Tímto cílem je Bůh a to, co Bůh to by byla jen rozšířená turistická vlna
pro nás naplánoval. Zmínil jsem se
a také nerostou stromy do nebe. Máme
už o poslední budoucnosti, o věčnos strach i z různých krizí, nezaměstnanos
ti. Blízké cíle se mohou zhatit, i
ti a nevím čeho ještě. Mezi těmito hlav
vysoké se mohou nepodařit. Zvolil
ními vlnami byly i nepěkné vlny, sexuál
jsem skutečně pravého partnera pro
ní vlna, omamné jedy a pod.
manželství? Je mé manželství štastTOUHA PO ŠTĚSTÍ, KTERE SVET DÁT NEMŮŽE
né? Mnozí lidé nejsou šťastni. Vše
se jim zhroutilo, svět se jim zbořil To všechno znamená, že v nás, lidech,je
a pokud tito lidé nemají konečný cíl ttouha po větším štěstí, než nám svět mů
začnou pochybovat o smyslu svého ži že nabídnout. Tedy naše touha je vždy
vota. To se nám, křesťanům, stát ne větší, než jsou možnosti jejího uskuteč
nění. Co to znamená? Je-li v nás tak
může. I kdybychom měli smůlu celý
život, konečný cíl ztratit nemůžeme velká touha, musí existovat někdo, kdo
je schopen tuto touhu po nekonečném
a nikdo nám ho nevezme-leda bychom
ho sami odhodili. Naším cílem je to štěstí splnit. Ten, kdo může tuto touhu
tiž Bůh. Čili my, křesťané, můžeme- splnit, musí být sám nekonečný. Čili po
třebujeme B - BOŽÍ VLNU. Všechno už svět
aniž bychom ztratili optimismus vyzkoušel, ale toto je jediná vlna, kte
riskovat, že se nám v životě mnoho
rá nebyla na celém světě ještě vyzkouše
nepodaří nebo že se nám třebas nic
nepodaří. Ale dosáhneme-li konečného na. Ostatní vlny nesplnily lidské očeká
vání - totiž trvalé štěstí.
cíle, dosáhli jsme smyslu života.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
VERÍME V BOŽÍ VLNU!
Tovaryšstvo Ježíšovo má v Bruselu sídlo Residen
Jsme to malé
stádo-jak ří ce Européenne St.Benoit. Tam pečují jezuité z
ká Kristus - různých zemí o své krajany v Evropském hospodář
ském společenství-EHS. 1. duchovní péče o osazen
které ví,
kde na nás stvo EHS a výuka jejich dětí v náboženství.2.
to nekoneč Katolické informační a studijní středisko má
né štěstí vyhodnocovat z křesťanského hlediska různé ini
čeká.
ciativy evropské politiky.
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JAKE ZNAKY Chicagský arcibiskup kard.Josef Bernardin dostal
MUSÍ MÍT
cenu"N áboženství v životě Ameriky", kterou udě
TOTO ŠTĚSTÍ? luje stejnojmenná mezikonfesijní organizace se
Především mu sídlem v New Yorku. Předání bude doprovázeno
sí být neko
slavnostním obřadem 20.listopadu. Kard.Bernar
nečné .
din dostal teto vyznamenání pro svou snahu o pro
Představte si, dra hloubení spolupráce mezi různými vyznáními. Čle
zí přátelé, že bychom ny poroty jsou katolíci, pravoslavní, židé a
posbírali všechno štěstí, které li
protestanté.
dé dosud prožili - koncentrované
štěstí - a jeden z nás by všechno to V roce 1988 vplyne tisíc let od začátků hlásání
víry v Rusku. Oslavy začnou synodem ukrajinských
štěstí dostal. Myslíte, že by byl
biskupů v Římě v říjnu 1987. Náboženské slavnos
nejšťastnějším člověkem na světě?
Nebyl. Proč? Měl by strach ze smrti, ti budou ve všech rusko pravoslavných kostelích
po níž toto koncentrované štěstí mu a hosté moskevského patriarchátu si prohlédnou
hlavně Kijev, Moskvu, Novgorod a Vladimir, kde
sí skončit.
POTŘEBUJEME NEKONEČNE ŠTĚSTÍ__________ se také budou konat slavnosti a nábož .obřady.
a navíc takové, které má nekonečnou Otec"teologie osvobození" Peruánec Gutierres
sílu, intenzitu. Největší intenzita prohlašuje, že její projevy v Nicaragui nejsou v
souladu s myšlenkovým proudem, který založil.
je v tom, že my, lidé, budeme mít
podíl na blaženosti Boží. Jistě jste Tam se snaží tři kněží ve vládě a řada zrádných
kněží vrazit klín mezi věřící a duchovenstvo.
už pozorovali zajímavou věc; tato
Na svátek sv.Jakuba apoštola/25.7./v rámci špa
vlna B - Boží, se začíná objevovat
právě na Východě a to u mladých lidí, nělského dne"pro orantibus"-tj.ve prospěch řeholkteří nedostali ani v rodině, ani ve nic s klauzurou, vydala komise biskupů a řeholníškole náboženskou výchovu. Najednou ků poselství s výzvou, aby věřící pomáhali těm
objevují Boha. Poznali směr, který
to sestrám jak modlitbami, tak finančně, feholvede k pravému štěstí.
nic v uzavřených klášteřích je ve Španělsku cel
I my, kteří žijeme na Západě a podí kem 14.000, mají 914 klášterů a jsou rozděleny
líme se na vlnách, které jsem vyjme do 33 řádů a kongregací. Heslo tohoto dne:
noval,- bychom si měli uvědomit, že
Modlíme se a pracujeme pro Tebe.
štěstí, které hledáme, najdeme jen v Bible pro děti, které vydává dílo P.Werenfrieda
Bohu a že nemáme svou naději příliš
van Straatena, vyšla v cínštině/pro Hong Kong,
vkládat do pomíjejících hodnot. Spo Macao, Malay sii, Singapur a Taiwan/, dále v af
léháme se často na hmotné záruky,ale
rickém jazyce Macua pro severní části Mozambiku,
to nám štěstí nepřidá.
a v africké řeči Kikongo pro pobřežní oblast
NAŠÍM POSLEDNÍM IDEÁLEM JE BUH!______ Zairy a Angoly.
A cesta k tomuto cíli je cesta křes Při hlasování 26.6.Irsko rozvod odmítlo. Podle
ťanská, CESTA NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA.
primase kard.O'Fiaicha nelze považovat 63% těch,
Je-li kdo už na cestě k tomuto veli kteří hlasovali proti včlenění rozvodu do irské
kému štěstí, prožívá toto štěstí
ústavy za vítězství katolické Církve, protože
v předchutí. Proto jsem zdůraznil,
z 87% katolíků, kteří chodí v neděli na mši sv.,
že my, křesťané, musíme být radostný jistě část hlasovala pro rozvod.
mi lidmi. Štěstí, které máme před se Poprvé v dějinách innsbrucké diecéze byli jmeno
bou, nás musí prozařovat a vyzařovat
váni církevními soudci laici: biskup Dr.Reinhold
skrze nás na naše okolí.
A tak chci skončit přáním nejen vám, Stecher jmenoval býv.okr.hejtmana Dr.Teodora
Ammana a Dr.Hildu Brandelovou řádnými soudci
ale i sobě, abychom tu Boží radost
církevního soudu, který se zabývá problémy ne
neztratili, ale aby v nás neustále
platně uzavřených manželství. Dr.Brandelová do
víc a víc rostla.
Naší vlnou je Boží vlna, naší snahou stala funkci obhájkyně manželství.
Brzo budou evangelíci v NSR tvořit jen 1/3 oby
tuto vlnu co nejvíce zintenzivnit,
posílit!
vatel. Zatím mají 45%-jako katolíci. V r.19731982 vystoupilo z církve přes milión protestantů.

neúspěšný student

Jeník Vianney se pustil do
studia teologie v krušných
časech, kdy se blížil Napo
leonův konec. Francie byla
zničená válkami a neúrodou.

Nad zemí planul meč. Sklíčeně a
ustaraně vzhlíželi lidé za dus
ných letních nocí v r.1811 k ne
beskému znamení, ke kometě,
kterou považovali za hlasatelku
nadcházejících neštěstí. Co ji
ného zvěstovala, než Boží hněv?
Papež byl v zajetí, císař v
klatbě, země poskvrněná krví lesk jeho očí v strhané tváři budil stále větší úzkost. Když
poražených. Na polích usychala se však venkovský chlapec pokusil napodobit způsob jeho
úroda, studně byly bez vody. života, pan farář mu v tom drsnými slovy bránil.
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Dobytek ztěží našel pastvu na "Tvým křížem je studium, a to je těžké dost!"
vyprahlých lukách. Nebylo te Byl to opravdu těžký kříž. Za dlouhé měsíce vyhnanství mno
dy divu, že lidé v noci naslou ho zapomněl. Musel hodně dohánět a znovu mučit hlavu trni
chali, jestli nerozezvučí prokle tou učební látkou.
tou zemi kopyto apokalyptické Po vyhrůžném létě následovala zlá zima. Polovyhladovělí lidé
ho jezdce. Ano, vrátí se ten
v tisících putovali zemí a u každých dveří žebrali o kus chle
strašidelný jezdec. Bude zase ba. Nouze přesahovala všechny meze. Tíže daní drtila města
hlad a zmučený národ znal pří i zemi. Neboť Napoleon zbrojil k tažení proti Rusku.
liš dobře z let nouze strašného Jednou zjara zavolali Jana do Dardilly, aby ještě jednou vi
škrtiče. S hladem přijdou nemo děl bratra v uniformě pěšáka. Místo Jana oblékl barevné suk
a sklátí starého i mladého.
no. Jan byl hluboce pohnut, když mu statný bratr podal ru
Vyprávělo se o novém zbrojení. ku na rozloučenou: "Bůh tě přived šťastně zpět, bratře!"
Odevšad proudili mladí muži do "Však já už se nějak protluču," zasmál se Xaver,"neměj o mě
kasáren. Kolik z těch, kteří
strach!A vyzvednu si dědický podíl, který jsi mi odstoupil."
tak vesele táhnou do boje,zahy "V to doufám z celého srdce,"kývnul Jan. Měl však tušení,
ne, poněvadž poslední strašný že už bratra nikdy neuvidí.
jezdec, smrt, je sežne svou neDruhý den se s těžkým srdcem vydal zase do Ecully. Nosil
milosrdnou kosou. Její žeň bu už sutanu budoucího kněze, na temeni hlavy bylo vystřiženo
de větší než žeň sedláků na
ve vlasech kolečko na znamení trnové koruny. Farář Balley
spálených polích.
dosáhl, že jeho žáka zařadili mezi rétoriky malého semináře.
Ovšem rok komety přinesl také
Proto mohl Jan nosit talár i tonsuru.
dar. Na francouzských strá
Když za strašných mrazů zbytky velké armády se v hladu
ních zrálo chutné víno a také vracely z ledových plání Ruska, putoval Jan do hor Auverg
Matouš Vianney naplnil rudou
ne, aby vstoupil do malého semináře Veriere a zahájil tam
šťávou své kádě. Zdálo se,ja studium filosofie.
ko kdyby vládkyně světa chtě
A tak seděl šestadvacetiletý selský hoch v houfu mladých
la svým dětem dopřát ještě
spolužáků a zoufale se snažil pochopit přednášku profesora
plné, pěnivé číše, než ochutna
Chazella, který latinsky vysvětloval základ logiky a poznání.
jí víno božího hněvu, o němž
Ať se Jan mučil jak chtěl, rozumněl sotva několika slovům.
píší svaté knihy.
S úžasem naslouchal, jak jeho spolužáci na otázky profesora,
"Musíme se modlit a dělat poká
který byl mladší než on, odpovídají plynnou latinou.
ní, "prohlásil farář Balley své
Například malý Ferdinand Donnet, chlapík neobyčejně nadaný.
mu žákovi, kdy, ponořený v
Nebo dva přátelé - Desclas a Jan Duplay; ještě nedořekl
myšlenky, náhle přerušil hodi
učitel otázku a už vyrazily jejich paže vzhůru. Avšak když
nu latiny. Jan se lekal, když
vyvolal pan Chazelles jeho, vykoktal nějakou hloupost, pro
viděl, jak velice se tento vážný
tože vůbec otázku nepochopil. Třída vypukla ve smích a Jan
muž umrtvuje, aby svým poká
klesl na své místo, doprovázen učitelovým pohledem, plným
ním usmířil Boží hněv. Když se
lítosti. Jak nemilosrdní byli mladí seminaristé! Tváře, které
Jan vrátil k svému učiteli, ne
se mu vysmívaly, se nehodily k černým sutanám. Co tahle
bydlel už u příbuzných, nýbrž
banda věděla o zoufalé námaze svého spolužáka! Byli mnohem
na faře. Stará Markéta zemře*3
mladší, v letech, která neznají šetrnost a pochopení.
a nová hospodyně s nimi moc
Jednou přistrčil malý Duplay o přestávce těžkopádnému lati
práce neměla, její pán jedl a
níkovi lístek a řekl vlídně, jako kdyby mu chtěl pomoci:
pil jen to nejnutnější. Jeho
"Vypsal jsem ti místo z Písma. Najdi si to, potěšíš se."
tvář byla stále asketičtější a
Jan váhavě přijal papír. Nevšiml si, že celá třída ho pozoruje

se špatně skrývanou zlomyslností. Netušil čer pár kroků, pak se otočil a řekl: "Poslyš, když
tovinu černě oděných chlapců.
nebudeš něčemu rozumět, rád ti pomohu.
"Děkuji ti, Duplay, "kývnul," to místo si zapa Těžké je to jen na začátku, pak to jde samo
matuji. Písmo je má útěcha a pomáhá mi."
od sebe."
"Zde je to místečko, "zvolal mladý filosof a s
"Doufám také, "povzdechl si Jan. 14
vykasanou sutanou utíkal pryč, protože se ne Pak se k němu připojil Marcellin. Byli skoro
mohl zdržet smíchu. Ve studovně chlapci sot stejně staří a i on měl s latinou potíže. Jiní
va dýchali, když si Jan přečetl místo z I. kni na tom nebyli lépe a tak se pan Chazelles
hy Mojžíšovy a silně zrudnul: "Jissakar-osel je rozhodl, že bude asi pět studentů latině
kostnatý, jenž se u stáje povaluje, ježto vidí, přiučovat. Pak už to šlo lehčeji, i když Jan
že klid je hezký a země tak líbezná. Sklonil
nechápal, proč se napřed musejí zpaměti
záda svá pod břemeno a byl sloužícím nádení učit dlouhé věty z logiky, kterým stejně kaž
kem. "(Cen 49,14).
dý rozumí. Nejhloupější sedlák z Dardilly vě
"Co je ti?" zeptal'se Jana Marcellin Champag- děl, že jedna věc nemůže zároveň být a ne
nat, bodrý, hodný vesničan, jen o čtyři roky být. Pomáhal mu ostatně i Duplay. Jednou
mladší než Jan. Všimnul si totiž, že Jan veli přinesl knihu a ukázal mu stránku, která ho
ce zblednul a třesoucíma se rukama odsunul
měla povzbudit.
Písmo stranou. Odpověd zmučeného Jana ne
"Chceš si mě zase dobírat?"ptal se Jan nedů
byla slyšet v obrovském chechtotu třídy.
věřivě .
Jan si toho nevšímal, ale Marcellin si podle
"Vůbec ne. Jen čti. Jsou to verše Jacopona
lístku místo v Písmu sv. našel, přečetl, rozhně’ da Todi." A Jan četl:
val na posměváčky a křičel: "Stydte se,
"Pryč se všemi sylogismy,
Duplai, i vy ostatní!"
řetězením a sofismy;
" Vždyť mají pravdu, nech je,"povzdechl Jan. pryč s problémy, aforismy,
"Ach co,"vykřikl jiný student, chytil nezbed a i s každým hloubáním!
ného Duplaye za kučeravé vlasy a přitáhl mu
Ryzí, prosté pochopení,
hlavu ke knize:"Tuhle si přečti kousek dál,
půjde samo, bez myšlení,
verš 17, ten se hodí na tebe." Zaražený hoch a uzříti Boží tvář,
četl místo na kterém spočíval prst:"Dan bude bez filosofie máš!"
hadem na cestě,který koně do paty uštkne,
"Nu, jak se ti to líbí?"
že jezdec pozpátku spadne..."
"Skvostné,"zazářil Vianney."To si napíšu."
"Tenhle verš patří jistému Duplayovi. "Smích
Když bylo učení zvlášť těžké, našel si Jan
okamžitě ustal. Duplay s otřesem pozoroval,
i jinou útěchu. Poklekl v koutku seminární
jakou bolest udělal svým výsměchem Jeníko
kaple a prosil Spasitele ve svatostánku o po
vi a rozpačitě zakoktal: "Ale vždyť to byl
moc. Pak se s novou odvahou vrátil k práci.
jen žert!"
Konečně se Janovi podařilo filosofii zvládnout,
"Byla to sprostota, "zahřměl Marcellin. "někdo
doporučili mu však, aby se na faře v Ecully
by tě měl důkladně vytahat za uši."
ještě dál pilně cvičil.Na vysvědčení měl tyto
"Nech ho,"pokusil se o smír Jan. Marcellin
známky: Práce - dobrá, znalosti - velmi cha
hříšníka pustil a ten se zkroušeně vrátil na
bé, chování - dobré, charakter - dobrý.
své místo. Celý den se plížil jako spráskaný
"Tři dobré známky proti jedné špatné,"smál
pes a motal se kolem Jeníka. Konečně se
se P.Balley, když mu jeho žák vysvědčení
vzmužil a řekl: "Poslyš, odpusť mi mou nevyukazoval. "To ti může být útěchou. Sv.Petr
chovanost. Sám jsem ten osel. Vraz mi jednu1.1
by asi ve Verriere lépe neobstál. Silně ho
"Už o ničem nevím, "uklidnil ho Jan. "Máš
podezřívám, že o logice mnoho nevěděl."
ostatně pravdu. Na studium jsem hloupý."
Pan farář Jeníkovi ze všech sil pomáhal,
"Odpouštíš mi?"
až se mu konečně otevřela tajemství filosofie.
"Samozřejmě!"
Při návštěvě doma viděl Jeník, jakou starost
"Děkuji ti, "vydechl mladík. "Milejší by mi
mají o Františka Xavera, který se z Ruska ne
ovšem bylo, kdybys mi napráskal."
vrátil. Starý přítel z dětství, Jan Dumond,
"Asi bych byl pak v klatbě, kdybych zbil
který se z ledových polí Ruska vrátil, mu vy
člověka s tonsurou,"smál se Jan.
děšeně vyprávěl o nejstrašnějším z těch hroz
"To jsem asi já! Už jsem zmlátil Františka
ných tažení. Jak jim padaly pušky z omrzlých
Desclase několikrát."zašklebil se Duplay.
dlaní a jak málo se jich z pyšné armády za
"Vždyť je to tvůj nejlepší přítel?"
chránilo. Vianney si vzpomněl na drzá Kor"Právě proto se bijeme,"řekl chlapec.
sičanova slova, kterými se vysmíval papežo
"Nu, když je to z přátelství, jistě na to klat
vě klatbě v zajetí. Tedy přece jen jeho vojá
ba neplatí,"smál se Vianney. Duplay, šťastný,
kům vypadly zbraně z rukou!
že má nepříjemnou záležitost za sebou, udělal
WILHELM HŮNERMANN
"Dobré je jen to, co nás udržuje v klidu; falešná horlivost se pozná z toho,
že při ni vzniká netrpělivost, neklid, nespokojenost."MAUrice BLONDEL

Byl ochoten, odvést mě na motorce do biskupské
ho, asi 60 km vzdáleného města; ovšem až po
Pokračování vzpomínek našeho minu své farní mši sv. v 7 hodin. Domníval se, že mů
lého a budoucího exercitátora P.Lec žeme bez obav přijít k biskupovi i později. BudeKUCHAŘE z Vídně na jeho složitou
li mě biskup chtít vysvětit, jistě bude ochoten
cestu ke kněžství.
sloužit i druhou mši svátou.
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V minulé kapitole jsem vyprávěl o své
Řehoř a já na motorce jsme vyjeli v sobotu v 8
první cestě do Polska. Ale nenapsal jsem hodin. Za půl hodiny jsme přistáli - v kupce se
všecko. Musím posunout film o dva dny dona. Předjížděl těsně žebřiňák, ztratil vládu nad
zadu .
motorkou a "přistál" měkce v seně. Avšak vzdor
Vraťme se do Varšavy, k rozhovoru s kar tomu jsme byli za půl hodiny u cíle. Čekárna pa
dinálem Wyszynskim. Když se ukázalo, že na biskupa byla plná. Řehoř poprosil všechny če
proti mému svěcení na kněze není námitek, kající, aby nás pustili napřed. Souhlasili.
bylo jasné, že bych ho měl poprosit, aby Ptal jsem se pana biskupa, mám-li mluvit latinsky
mě on nebo některý ze světících biskupů
nebo německy. Rozhodl se pro latinu. Zřejmě se
ve Varšavě vysvětili. Muselo by se to stát chtěl informovat o mých znalostech latiny, aby
během 36 hodin, neboť o půlnoci příštího poznal, jsem-li teolog nebo hochštapler. Mluvil
dne jsem musel Polsko opustit. Kardinál to jsem jakž takž plynně, znal jsem svou"litanii"už
odmítnul. "Kdybyste byl vysvěcen ve Var z Lublina a z Varšavy skoro nazpaměť. Brzo pře
šavě, za dvě hodiny to ví čs.tajná služba? šel biskup na němčinu. Mluvil pruským nářečím.
Topící se i stébla chytá. Stéblo-poslední
Podivil jsem se. Ve východním Polsku mluvili bis
záblesk naděje, byl biskup z Katovic. K
kupové a kněží francouzský, anglicky, italsky,
pochopení je nutné vrátit se ještě víc do
ne však německy. Ted jsem byl už ovšem v zá
minulosti, k 15.srpnu 1959, na svátek Nane padním Polsku, ve Slezsku.
bevzetí Panny Marie. Tehdy jsem našel ve Biskup byl určitě ochoten vyjít mi vstříc, ale
schránce na dopisy aerogram z Říma, o
svým berlínským nářečím se odvolával na důleži
němž už byla řeč a který měl hrát tak dů té ustanovení církevního práva, podle něhož ne
ležitou roli. A u něho byl dopis - z Polska smí biskup dovolit výsadu, kterou jiný biskup
Rok předtím jsem se seznámil s mladým
odmítnul, dokud se s prvním biskupem nedomluví.
polským kaplanem, který přišel do Brna
K tomu však už nebyl čas - týž den jsem musel
jako turista. Říkejme mu Řehoř. Uměl velm opustit Polsko. Když jsem sestupoval se schodů
dobře německy a debatovali jsme o rozdílné a spatřil sám sebe v zrcadle na zdi, zděsil jsem
církevně-politické situaci u nás a v Polsku se. Vypadal jsem jako náčelník Indiánů v plné
Potvrdil mi to, co jsem věděl už dříve, že zbroji. Stébla trávy a slámy na hlavě mi ještě
by nebyl problém, přijmout kněžské svěce připomínala pád do kupky sena.
ní v Polsku. On-Řehoř-by se za mne u své Ňa zpáteční cestě jsme zase měli smůlu. Propích
ho biskupa přimluvil. Musel jsem se usmát,
lo se zadní kolo a splasklo. Řehoř ho začal opra
jak prostě si to představoval. Tehdy neby
vovat. Já zatím poodešel ze silnice. Chtěl jsem
la možná ani cesta do Polska, ani obstaráni
být sám. Pásl se tam černý kozel. Pohlédl na mě
si nezbytných dimisoriálek. Řehoř přesto věrnýma a smutně-chápajícíma očima. Pokud byl
se svým biskupem vyjednával a hned do v té chvíli tvor, který mohl vytušit, co se ve
stal příslib. V dopise z 15.srpna stálo:"Můj
mně děje a jak mi je, musel to být tenhle kozel.
strýc je ochoten vás ubytovat, máte-li
Můj nervový systém byl přetížen k nevydržení.
všechny dokumenty v pořádku..." Ano-za
U kozla jsem hledal oporu a sílu. Snesl můj kře
těchto podmínek byli všichni"strýčkové" v
čovitý pláč, nechal se oblévat mými slzami, občas
Polsku ochotni mě vzít do bytu, ale jak
přerušil přežvýkávání a dokud jsem ho objímal,
jsem se tam měl dostat a kde vyčarovat
stál bez hnutí. Všechno mi vířilo hlavou jako na
požadované dokumenty?
kolotoči: kanovník M., který mi dal všechny své
Po povzbuzujícím rozhovoru s církevním
peníze, jel kvůli mně do Varšavy, ale nakonec knížetem kardinálem Wyszyrískym jsem od nechtě-vykolejil mou dráhu; ctihodné kněžské
poledne nastoupil do rychlíku, abych se
shromáždění v lublinvrátil domů. Byl pátek, předposlední den ské katedrále, které
mého pobytu v Polsku, Blížil jsem se k čs. kvůli mně změnilo směr
hranicím a zároveň i k faře, kde pracoval průvodu a přinutilo
Řehoř. Měl jsem tam dojet k večeru. Měl- biskupa jít do zákrisli mi umožnit nemožné, musel by mě Řehoř tie; biskup z Lublina,
časně ráno odvést do biskupského sídla,
můj"Eliáš", který mě
abych zastihl biskupa ještě přede mší sv. napřed nechal stát za
Napřed by musel s obtížemi rozluštit šifro dveřmi a pak se mnou
vaný dokument. Vypočítal jsem si, že bych plakal, poněvadž mě
musel biskupa vytáhnout z postele nejpo nemohl vysvětit; kardi
zději ve 4 hodiny ráno.
nál Wyszynski, "kato
Řehoř mě přijal přátelsky a pohostinně.
lický polobůh"Polska
ČERNÝ

KOZEL

který mě nechtěl vysvětit ve Varšavě,
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
aby mě nevydal čs.tajné policii; vousatý
syn sv. Františka, farář z Orchůvek,
V červnu měl milánský arcibiskup kard.Mar
který s dojemnou účastí sledoval mou
tini T.J.pro US biskupy týdenní exercicie.
cestu k světícímu oltáři; jeho spolubratr
I' iiisceni na Sicílii si založili adventiszc/150 aáKonstantin, v pověsti svatosti žijící
bratr, který se ve dne v noci modlil za ventistů!!/nový místní rozhlas, aby ovlivnili 16
to, aby se mé záměry zdařily; kapucíni 30.000 katolíků ve městě. Už si postavili obecnou
z Lublina a z Varšavy, kteří mi poskyt školu, do níž chodí 100/zřejmě katolických/žaKŮ.
li pohostinství a ze všech sil se snažili, Tato rozhlasová stanice adventistů je v Itálii už
desátá a na Sicilii třetí.
aby mé počínání mělo úspěch; Řehořův
V červnu navštívil sovětský velvyslanec v Libanonu
"strýček"-biskup z Katovic, který byl
tak ochotný, ale zachytla ho klička cír protokolárně patriarchu Sfeira v Bherke; byla to
první oficielní návštěva sovětského velvyslance v
kevního práva; Řehoř sám, jenž svým
kouzlem, odvahou a motorkou mě chtěl
Libanonu u rraronitského patriarchy a znamená to
provést až k vkládání biskupských ru
změnu postoje Kremlu vůči maronitské církvi.
kou a kvůli mně seděl na prašném okra V červnu byl sv.Otec přítomen vyhlášení sedmi dek
ji silnice a spravoval defektní pneumati retů k procesům blahořečení. Je mezi nimi i známý
ku.
německý jesuita ctih.P .Rupert Mayer/1876-1943/.
Nikdo nebyl ke mně v Polsku nevlídný. Biskupové anglikánské církve potvrdili svou víru v
Všichni, s nimiž jsem se setkal, dělali,
zrození Ježíše Krista z Panny a v jeho zmrtvýchvstá
co mohli. Vzdor tomu - nebo snad právě ní. V r.1984 jeden anglikánský biskup začal o těch
proto - byli zataženi do dramatu, při
to pravdách víry veřejně pochybovat. Proto byla
kterém se zatajoval dech a jež vyvrcho ustanovena komise, která po tříletém studiu tyto
lilo v největší a nejbolestnější zklamání pravdy víry potvrdila. Toto potvrzení-jak prohlásil
mého dosavadního života. Jen jediný ne
anglikánský primas Dr.Runcie-má pro budoucnost vy
byl v mých očích"zatížen", jen jediný
loučit všechny pochybnosti ve víře.
ode mne neutekl v kritickém období
"odeznívání",po období, kdy na mou hla.P,Boris Bobrický, profesor dogmatické teologie na
vu v plné síle pršely rány"léčení šokem1,1 pravoslavném teolog.ústavu sv.Sergěje v Paříži, po
kdy se pro mne zhroutil celý svět. Pře kládá encykliku sv.Otce o Duchu sv.za nej důležitějdal mi trochu svého tepla a svého tepu- ší událost konce 20.st. Mezi katolíky a pravoslav
nými zůstává ovšem rozdíl ve"filioque"tj .katolíci
a ten jediný - byl černý kozel.
.věří,
že Duch sv. vychází z Otce i Syna, že je to
Uschovával jsem v obálce všechny jízden
ky z vlaku, autobusu, dráhy a jiné vě jejich vzájemná zosobněná láska, pravoslavní věří,
ci. Měly být později vzácnou vzpomínkou že vychází jen z Otce. P.Bobrický doufá, že tato
na kněžské svěcení, měly mi připomínat encyklika je začátek nového rozvoje pravdy o Duchu
první hodiny a dny mé kněžské existen sv.
ce a napomínat mě. Nyní byly bezcenné. Beatifikační proces kard.Newmana byl uzavřen na
Spálil jsem je v Řehořových kachlových diecézni úrovní - Birmingham ve Velké Britanii. Ny
kamnech. Z mých vzdušných zámků
ní bude pokračovat v Římě.
zůstala jen hrstka popela.
V roce 1984 bylo vysvěceno tolik kněží, jako před
Do poslední minutky, dokud jsem cítil
8 lety - tedy počet kněží roste. Je však víc diepolskou půdu pod nohama, před překro cézních, světských kněží než řeholních/kde je nut
čením čs. hranic, jsem stále doufal. Vě ná poslušnost a nemohou disponovat se svým majet
děl jsem dokonce přesně, jak bude ten
kem/. Také roste počet kněží v rozvojových zemích,
to zázrak vypadat; probudím se, otevřu
kde se vysvěcením dostávají do vyšší společenské
oči, budu ležet v útulné světničce v
Lublině a přede mnou zářivý den - den vrstvy a většinou i k vyšším příjmům. Podobná situa
mého kněžského svěcení. Všechno ostat ce, jako u nás v minul.století a dříve. Nezáleží
ani ták na počtu kněží jako na jejich duchovní kva
ní bylo jen zlým snem.
litě.
Dojeli jsme na státní hranice. Zase oslni
vý reflektor na stanici! Sen snu jsem s Kard.Tomášek vysvětil v neděli 29.6.v chrámu sv.
konečnou platností dosnil - bylo to pou Víta 11 jáhnů na kněze; mladé laiky vyzval, aby se
brali před knězem, který dá jejich manželství Boží
hé zdání. Jakmile jsem nadechnul čs.
požehnání.
vzduch, zhasla poslední iluze, zůstala
jen skutečnost a ta byla hrůzným snem.. Kard.Tomko"představil"tisku 18.6.v Římě novou knihu
Požehnaný rok I960 napravil sice osudný o Janu Pavlu II:Karol Wojtyla, papež naděje na ces
rok 1959, ale ještě dnes je mi doslovně
tách člověka. Je to III.díl serie napsaný Sergiem
špatně, když si vzpomenou na svou
Trassatim s fotografiemi Artura Mariho a popisuje
první cestu do Polska...
apoštolské cesty sv.Otce od února 1984 do září
1985.

BUH ZŘEJMÉ VOLÁ; UŽ JE ČAS, ABY
Papežská komise COR UNUM slaví letos 15.výročí od
ČLOVĚK POZNAL JEHO HLAS A ODPOVĚDĚL naložení Pavlem VI.

co se děje!" Vyhlédl jsem
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z okna. Před kostelem stáli
Vzpomínky P.Jiřího SVOBODY z Kanady
cizí muži a rozdávali všem
na společné kněžské mládí s P.Vilémem vstupujícím do kostela nezná
mé Katolické noviny.
VONDROU v Praze, u sv.Jindřicha.
Pak byly různé konfrontace,
Kdykoliv si vzpomenu na Viléma a na
náš první výslech na radnici
vyslýchajícím byl místní pe
naše společná léta u sv.Jindřicha v
Praze, vynoří se mi jedna žertovná
kař, a další akce, které
událost. Jednou odpoledne jsem se
jsme společně podnikali.
vrátil domů. Můj byt byl na začátku
Naše životní cesty se ro
chodby, Vilémův na konci v kaplance. zešly v noci 9.září 1949.
Na chodbě stojí neznámý pán s černými Policie našla tajné důvěrní
brýlemi, ve sportovním obleku, nače ky zatčených biskupů.
saný, ve šviháckém postoji, přistou Vilémova cesta vedla do vý
pí ke mně a osloví známým hlasem:"Tak roben a dílen nového světo
jsem, Jirko, dobře namaskovanej, až
vého názoru mocné menšiny
budeme utíkat?"
národa a později do krutých
Byla to léta našeho společného mládí dolů v pohraničí.
ve službě kostela sv.Jindřicha-celé
Má cesta vedla za oceán, do
dva roky. Myslím, že Vilém zdědil
neznámo vlasti - za novými pastýřskými úkoly.
svůj postoj k práci po svém otci,kte Naše cesty se opět sešly po r.1966. Byli jsme v jis
rého jsem znal jen z fotografie a
tém styku už po jeho propuštění na svobodu v Praze,
který byl ciselérem v Holandsku. Vi ale byl jsem rád, že Vilém je v exilu a věděl jsem,že
lém měl velký smysl pro odpovědnost a nebude zahálet.
uněl vše"vybrousit"do detailu; nikdy Naše první setkání zde bylo trochu žertovné, když se
nenechal svou práci nedokončenou.Byl dva starší, bělovlasí páni hledali v klikatých ulič
mým vzácným pomocníkem. Třebaže byl
kách St.Gallenu a našli a poznali se zcela náhodou,
o pár let starší, byl i mým rádcem a když už to vypadalo, že se nenajdou.
učitelem. Jeho pevná pastorační zku Na svobodě ve Švýcarsku našel Vilém brzo své místo k
šenost, jeho vhledy do života kolem
práci a k nové službě ve prospěch exilu a národa.
nás, jeho smysl pro Církev a jeho
Zde už mnoho psát nemusím, protože téměř každý český
otevřený a humorný charakter, kterým exulant zná KLUB a P. VONDRU i DOPISY PRO TEBE.
si získával mládež, udělaly z něho
Vydavatel, redaktor, autor, organizátor poutí a
vlivného kněze a bezpečného vůdce v
exercicií - Vilém si získával nejen jméno, ale spíše
každém podnikání v pastoraci a kate- srdce exilu. Jeho úvahy, publikace a časové postřehy
chezi ve farním životě.
měly své čtenáře ve všech koutech exilu, ve vesnič
Protože jsem nebyl úplně zdravý, ne kách i ve městech naší vlasti, kam občas pronikly
měl jsem plný pastorační úvazek a byl balíčky s knihami či léky ze Švýcarska.
jsem mu proto vděčný za jeho bratr
Stále podnikavý Vilém nešetřil ani penězy, ani náma
skou pomoc, když mé síly nestačily na hou. Uplatňoval ve své pastorační činnosti vlastnosti,
všechny úkoly, uložené farním životem .které jsme všichni znali. Bez předsudků - ale pevný,
Nemohu zapomenout na jeho klidnou a
někdy neúprosný ve svých zásadách, měl vždy na zřete
vždy vlídnou maminku, která mu vedla li Církev ve světě a zející mezery v životě našeho
domácnost./Maminka zemřela v 92 le
exilu. Někdy mu bylo trpko nad fakty, která se nedají
tech v r.1967. Její poslední slova
tak lehce napravit, ale to vyvážil svým hlubokým
synovi: "Můj dobrý hochu."/
smyslem pro Církev a svým nadšením, které našlo řeše
Když byl Vilém zatčen, nedala se utě ní často i tam, kde se zdálo, že se musíme vzdát na
šit. Za sedm let ho směla navštívit
děje, že se dá něco napravit. Měl vždy kladný postoj
jen čtyřikrát.Ale časem si na svůj
k duchovním potřebám exilu. Vzdor občasným zklamáním
úděl zvykla, vždyť měla skoro dva sy byl neúnavný a uměl ukázat cestu, kterou by lidé měli
ny, jednoho v kriminále marxistického jít v době, kdy jiní dávali přednost všednosti nebo
režimu, druhého za oceánem v Kanadě- se chlubili svým švejkovským postojem, ačkoliv měli
totiž mne.
ukázat víru a být věrni zásadám.
Blížil se 9.říjen 1949.
Vilémovo dílo zůstalo nedokončeno. Letos na podzim
Dlouhý čas jsme žili v nejistotě.Bylo měl přijet jako exercitátor do Kanady. Těšili jsme se
to někdy po osudném Božím Těle na
na něho. Jeho poslední lístek z Izraele, napsaný někoHradčanech a po internování pana arci Tik dní před smrtí, mi potvrdil, že na náš plán pama
biskupa Berana. V neděli ráno ke mně tuje. S Vilémem jsme mnoho v exilu ztratili. Ale zís
přiběhne Vilém se slovy:"Podívej se, kali jsme něco trvanlivého a někoho, kdo se za nás
přimlouvá u Pána.
P.Juóc Maúa SVOBODA, Kanada

MLADÁ LÉTA

VZROURA

ROCKU

Chceme-li hodnotit vzpouru, díváme se na
její příčiny a její plody. Např. příčiny
vzpoury španělských katolíků proti komu
nismu v r.1936 se daly ospravedlnit a při
nesly dobré plody. (V televizním pořadu se
říká komunistům"demokraté" a o strašlivém
vyvraždování celých klášterů, znásilňování
řeholnic těmito "demokraty"není ani zmínky)
Ovoce rock-and-rolu je zhnilé. Většina do
kumentace v tomto článku je ze starších
knih Larsena a Noebela z r.1970 a 1974.
Knížka P.Regimbala z r.1983 dodává doku
mentaci za 9 let rozpadu. Rozpad pokračo
val i v letech 1983-1985. Vezměme jen MTV
a Rock-videokasety, které jsou jasně satan
ské. Rock je svět odpadků, špíny a sata
nismu, o němž běžný čtenář nemá potuchy
pokud do toho sám trochu nenahlédne.
Hudba je důležitá věc; má totiž vliv na
mravy. Popírají to jen liberálové a přene
chávají pole úplně zlu. Rocková hudba ne
ní vždy nevinná zábava mladých. Je to
často nástroj zla, který chce přivést mla
dé lidi na špatnou cestu a udržet je na ní
po celou věčnost. Námitka, že rock není
vždy divoký a špinavý, nestačí. Mistrem
tance zůstává zloduch a ten chce mladé li
di krok za krokem přivést k tomu špatné
mu rocku. Vidíme-li pak plody, poznáme,
že rock si opravdu zaslouží přísného od
souzení.
Díváme-li se na příčiny rocku, musíme
svůj úsudek trochu rozlišit. Vzpoura rocku
je v jedné linii s dědičným hříchem; proto
se odhazují všechny zábrany, o kterých
např.mladí lidé dobře vědí a jsou také za
ně plně odpovědni.
Kdo však stvořil tento hmotný svět bez
Boha, bez víry, bez zákonů, svět smyslo
vý a obchodní - proti kterému rockoví
zpěváci protestují? Alice Cooper, která při
satanském zasvěcování přijala jméno čaro
dějnice, roztrhala na jevišti slepici a pa
nenku a kousky házela do davu, protože
"posluchači nechtějí nic než sex a násilí.
Vím to, sama jsem to celý den ví
dala v televizi."
Rock je věrné zrcadlo potratářské společnosti, z
které vychází. Naše spo
lečnost se obejde bez Boha-rock se jí vysmívá!
Naše společnost nemiluje
svou vlast-rock se při
klání ke komunismu. Na
še společnost zabíjí ne
narozené děti, zanedbává
rodinu, rock co nejvíce pod
něcuje sex a násilí, aby tím zni
čil mládež. "Myslel jsem si, že
je to jediný prostředek, jak jí
brát deti... Nemluvím o únosech.

nýbrž o tom, jak měnit smysl mladých pro hodno
ty a tím ji co nejúčinněji vyhánět ze světa hod
not jejich rodičů,"říká rock-zpěvák David Cros
by. - Rodiče, je pro vás tak těžké přiblížit se
svým dětem? Pochází to z toho, že máte co dě
lat s oněmi lovci krys z Hameln, kteří vědí, co
dělají, i když snad nevědí, že jsou nástroji tres
tu dobrého Boha, poněvadž vaše generace od
pírala dát Bohu to, co mu patří.
18
S ROCKEM JEDNEJME JAKO SE VZPOUROU
Chceme-li uhasit vzpouru, musíme odstranit ne
pořádky a nastolit pořádek; pak stejné příčiny
nepovedou ke stejným následkům. Podřídit se
rocku, jeho poselství, jeho beatu se naprosto
nesnáší s mravním řádem. Proto každý moudrý
otec rodiny ho musí nějak odstranit. Otec i mat
ka mají pečlivě sledovat, co děti poslouchají. Ne
mají jim dávat peníze ani na desky, ani na kaze
ty, ani na kytary či hudební nástroje, které by
děti chtěly použít k rocku. Nedávají-li rodiče
dobře pozor, je pozdě naříkat, až děti propad
nou tomuto hrůznému omamnému jedu hudby.
Jestli rock už děti uchvátil, laskavě je informuj
te, poučte, modlete se k Bohu a k Nejsvětější
Panne za duše svých dětí. Pusťte se do boje se
zloduchem, který chce vaše děti zničit. Děti s
tím asi nebudou souhlasit, ale musíte jim uká
zat, co dokážete, až je úplně přesvědčíte. Vždyť
rocková generace potřebuje zoufale právě kato
lickou víru! Otec musí být statečným mužem,
matka statečnou ženou. Božími lidmi. Jen se ne
smějí z falešné lásky k dětem poddat. A když
pak s pomocí Boží dítě získají, ať samo rozbije
gramofonové desky či kazety. Je to - jak říká
Bob Larsen, nejdůležitější gesto, jak zlomit v
dítěti kouzlo rockové hudby.
A co máme pozitivně dělat proti hlubokým příči
nám rocku? MUSÍME SE OBRÁTIT! My, dospělí,
musíme žít jako hlubocí a přesvědčení katolíci,
svým příkladem musíme svědčit o pravdě a krá
se Toho, který je Cesta, Pravda a Život. Vzdej
me se svého materialismu, zhýčkanosti a přepy
chu, naučme se znovu milovat vroucně svou
vlast, vyhodme nebo silně omezme narudlou te
levizi. Je-li to nutné, přestěhujme se na venkov,
aby děti zase stály oběma nohama na pevné zemi,
pod Božím nebem a z lásky
k Bohu. Není-li to možné,
pěstujme doma aspoň lásku
ke zdravé, dobré hudbě,
protože mladí potřebují
zpěv, jako potřebují vlajku
a ideál. Zdravý zpěv při
spěje k rozvoji dobrých
mravů. Zlý duch to ví od
pradávna! A my, katolíci,
bychom na to měli zapomí
nat?

"Opatruj mne, Pane, jako zřítel
nici oka; ve stínu svých perutí mne
chraň." (Žalm 16,8)

SV. RŮŽENA

4.8.

Ve stejný den slavíme svátek jiné Růženy - sv.Růženy z Viterba. Ta žila v
v 13. století, byla členkou III.řádu sv.Františka a veřejně kázala svým kra
janům, nabádajíc je k věrnosti k papeži.
Nepřátelé papeže ji zajali. Něko
likrát požádala klarisky o přijetí, ale byla velmi chudá, proto ji odmítly
přijmout. Šest let po smrti nařídil papež Alexander IV., aby její tělo bylo
pohřbeno v klášteře Sta Maria de Rosis ve Viterbu. Zemřela 4.září 1258 a
její tělo je dodnes neporušené.
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Sv.RŮŽENA Z PALERMA se uctívá po celé Sicílii. Je ochránkyní Palerma. Její
socha s rozpjatýma rukama zdraví v přístavu všechny lodi,vracející se domů.
Městská brána je nahoře otevřená, aby na svátek světice mohl projet její vůz
s vysokou věží. Za ním jdou lidé ve slavnostním průvodu ulicemi města. Její
ostatky odpočívají v domě. Zvláště ji uctívají v jeskyni na Monte Pellegrino
u Palerma; tam žila světice z lásky ke Kristu, když se vzdala všech dvor
ských radovánek a vyměnila je za hrdinský život přísné samoty a pokání.
Goethe vypráví ve své Italské cestě o návštěvě skalní svatyně:"V jeskyni se nic
nezměnilo. Stále kape na skálu voda, proto bylo nutné, udržet místo v suchu. Kolem okrajů
skály připevnili olověné okapy, které jsou spolu různě propojené... Voda se sbírá částečně
po stranách, částečně vně do čistých nádrží, z kterých si ji věřící nabírají a používají pro
ti všemu zlému. Poněvadž jsem si tyto předměty pozorně prohlížel... přistoupil ke mně du
chovní a ukázal mi oltář, který je vlevo v jeskyni, jako zvláštní svatyni a pak odešel. Viděl
jsem otvorem velké množství mosazných lampiček, svítících nad oltářem, klekl jsem si docela
blízko a nahlédl jsem skrze otvory. Uvnitř byla ještě mříž z jemně propleteného mosazného
drátu, takže člověk viděl předmět pod ním jen jako skrze závoj. V záři několika tichých
lamp jsem spatřil ženu. Ležela v jakémsi druhu vytržení, oči polozavřené, hlavu volně polo
ženou na pravé ruce, ozdobené mnoha prsteny. Nemohl jsem se na obraz vynadívat; zdálo
se mi, že je neobyčejně půvabný. Měla oděv z pozlaceného plechu, který vypadal jako zla
tá látka. Hlava a ruce z bílého mramoru - nemohu říci, že by to byl vynikající sloh - ale
byly přece vypracovány přirozeně a líbivě, takže se zdálo, že by měla jen nadechnout a
pohnout se. Vedle ní stojí andílek a jako kdyby ji svou lilií ochlazoval... Bylo tam naprosté
ticho, podobné tichu vymřelé pouště; ale velká čistota té divoké jeskyně... přelud, který
vzbuzovala postava krásné spící dívky, okouzlující i zkušené oko...jen s obtížemi jsem se
odtrhnul od tohoto místa a pozdě v noci jsem se vrátil do Palerma."
LEGENDA__________________________________________________________________________________
Její život je plný legend. Narodila prý se v r.1150 v mramorovém paláci u Pa
lerma. Vyrůstala v nádherných zahradách svého otce Siníbaldiho, pána Quisquinta a Rosy. Rod tohoto vznešeného šlechtice sahal až ke Karlu Velikému. Byli
příbuzní s královským dvorem a matka světice tam dívenku často brala, takže
když dorostla, měla otevřený svět s celou jeho nádherou a rozkošemi.
Ale čistou dívku s i vyvolil sám Bůh. Brzo poznala pomij ejícnost pozemských
věcí a radovánky dvora si ctnostná dívka zošklivila. Chtěla sloužit Spasiteli
v tiché odloučenosti a zasvětila se mu. Pochopila ovšem, že své rozhodnutí
uprostřed dvorního života uskutečnit nemůže, zvláště když rodiče pro ni chys
tali bohatý sňatek. Proto je nepozorovaně opustila a uchýlila se do temné
jeskyně na svahu Quisqina blízko Palerma. Tam chtěla ve svém ubohém příbyt
ku sloužit jen Kristu, jak hlásá nápis nad vchodem:"Já, Růžena, dcera Sinibaldise, pána Montralu a Roses, jsem se rozhodla z lásky k Ježíši Kristu,
svému Spasiteli, bydlet v této jeskyni."
Nemalá byla bolest rodičů, když viděli, že dcera zmizela. Vyslali posly, aby
ji hledali, ale marně. Dívka žila v jeskyni jen v modlitbě, malý pramen uti
šil její žízeň, živila se lesními plody. Vzdor odloučení měla velká pokuše
ní. Ďábel jí ukazoval skvělý dvorský život a namlouval jí, že i tam může žít
ctnostně a dělat dobro. Dívka poznala, že to není od Boha a byla v modlitbě
a pokání ještě horlivější. Stáhla se do horské divočiny na horu, nazývanou
dnes Horou Poutníků. Tam žila do smrti. Našel se nápis na první poustevně a
rozšířila se pověst o její svatosti. Ale tělo našli až za 400 let, ležela
tam jako by spala, pravou ruku pod hlavou, levou tiskla na hrud kříž.

Hnutí "Církev v nouzi"/Kirche in Not/včnuje 5. č.
franc.psaného bulletinu památce kard. MindszentiV Argentině mají někteří poslanci v úmyslu ,ho/1892-1975/. P .Werenfried van Straaten vzdáva
podat předlohu zákona, jímž by se povolil v úvodníku madarskému vyznavači hold a pranýřuje
rozvod. Z podnětu arcibiskupa z Buenos
nesprávný pacifismus západu, který tichem zakrý
Aires, kard. Aramburu, se konala v červen vá pronásledování Církve, nebot nářek pronásledo
ci manifestace ve prospěch spořádaného ži vaných pro víru vyrušuje z klidu obchodníky a
vota a proti rozvodu, který je zatím v
diplomaty. - Nástupce kard.Mindszentiho, primas
Argentině zakázán.
a ostřihomský arcibiskup kard.Lekay , nar.1910,
Portugalec Dr.Angelo Almeida Ribeiro, advo-zemřel 30.6.na infarkt. Pohřeb se konal 8.7. v
kát, byl jmenován komisí pro lidská práva ostřihomské katedrále za přítomnosti osobního pa
při OSN zodpovědným představitelem a zpra pežského legáta, kard. Konig a, zástupce kuriálních
vodajem pro studium případů náboženské ne úřadů kard.Etchegaraye a jiných vysokých cirk,
snášenlivosti. Má hledat řešení těchto
představitelů. Zesnulý, kolaborant s komunisty,
případů a podporovat dialog mezi nábožen byl pohřben v kryptě ostřihomské katedrály.
skými skupinami a vládami. Nový úřad byl
Náboženská situace v Pkdarsku: počet bohoslovců
zřízen proto, že počet případů porušování klesl o 80%. 1945 jich bylo 903, loni 189. Počet
náboženské svobody stále roste. Proti
kněží klesl z 3.583 v r.1950 na 2.527 v r.1984.
úřadu se velmi energicky postavil SSSR.
V r.1990 jich bude naximálně 1703. Polovina kně
64 letý Dr.Almeida Ribeiro působí ve své
ží v dnešním Madarsku má přes 60 let, kostely
vlasti jako tzv.obhájce lidu. 1979-81 byl jsou spíš prázdné, většinou se musejí restauro
delegátem komise pro lidská práva OSN.
vat a to dělají - stejně jako v naší vlasti kněží za neobyčejných obětí většinou sami.
Římské židovské katakomby, patřící dosud
Na světě jsou 3 mil.svědků Jehovových a to v
sv.Stolci, přešly 12.6.pod správu ital
200 zemích. Jen v Itálii je jich 136.000. Jejich
ského státu a to na základě dohody mezi
hnutí tam stále roste. Kde není dobrý kněz, leh
Sv.Stolcem a italskou republikou ze dne
18. 2.1984.Jsou poblíž cesty Appia Antiqua. ce se uchytí pověry, herese a sekty.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Norská akademie věd zaslala dopis sovět
Katolická universita Deusto v Bilbau/španělsko/
skému fysikovi Andreji Sacharovovi. Dopis slaví sté výročí svého trvání. Tč.tam studuje
přisel zpět s poznámkou"adresát neznámý". 14.030 studentů. Oslavy potrvají celý akademický
Norská akademie zvala v dopise Sacharova
rok 1986/87.
na přednášku do Norska.
Nový tesínský biskup obdržel svěcení 29.6.-svá
V SSSR je tě. 184 osob/176 a 8 žen/ inter tek sv.Petra a Pavla - v katedrále sv.Vavřince v
nováno ve zvláštních psychiatrických léčeb-Lupánu. Hl.světitelem byl předseda švýc.bisk.kon
nách. 75 už přes 10 let a více, 6 už 30
ference, biskup ze Siónu/Sitten/Msgre Schwery,
let a více a 2 dokonce od r.1945. Ve 12 ti asistoval mu předchůdce tesinského biskupa Msgre
zvláštních psychiatrických klinikách jsou Tongi a frýburský biskup Mamie. Při obřadu byl
disidenti podrobeni násilnému léčení na
apoštolský nuncius ve Švýcarsku a jiní biskupové,
základě psychotropů: 23 jsou v Kázánu,
mj.Msgre Cordes z papežského sekretariátu pro
22 v Dněpropetrovsku a 11 v Čemiákovsku. laiky. Byl tam i spolkový president Eg li. Nový
V červenci jmenoval sv.Otec 17 členů mezi biskup-Msgr Eugenio Correco, byl dosud profeso
národní teologické komise, kterou založil rem církevního práva ve Frýburku.
v r.1969 Pavel VI. Od založení jsou tam
Apoštolská penitenciera vydala už 3. vyd.tzv.

poprvé dva laici, ženatí, otcové rodin:
John Finnis, 35 let je Brit a vyučuje fi
losofii a William May, 65 let, profesor
morálky na katol. univers i tě ve Washingto
nu. Mezi kněžími je P.Georges Cottier,O.P.
ze Ženevy /dominikán/.

příručky o odpustcích"Enchiridon Indulgentiarum'.'
Blíže s ní seznámili tisk 15.7.velký penitenciář
kard.Dadaglio a exeget Msgr Garofalo. Její text
nyní plně odpovídá předpisům nového cirk.práva.
O podstatě odpustků prohlásil Msgr Garofalo mj:
je-li odpuštěn hřích, zůstává nutnost napravit
Náboženské společenství sv.Josefa z Clair- jeho následky. Odpustky se vztahují na tresty za
valu se sídlem v býv. semináři Flavigny
už odpuštěné hřích - ne na hříchy samé.

sur Ozrain ve franc .diecézi Dijon, žijící
podle pravidel sv. Benedikt a, odešlo od
arcib.Lefebvra. Žije tam 75 členů, z toho
22 kněží, většinou vysvěcených arcib.Lefebvrem. Pořádají hl.duchovní cvičení.
Zakladatelem a představeným společenství
je P.Augustin Joly. Po formalitách s cirk,
úřady bude zatím společenství sekulárním
institutem pod vedením P.Jolyho, později
řeholní kongregací.

Exilové a krajanské veřejnosti se oznamuje, že
podle závěrů., přijatých exil.organizacemi, které
se sešly 6.7.1985 v Ellwangenu/NSR/a položily
faktické základy České světové unii, došlo letos
v Curychu 6.7.k přijetí stanov České světové
unie a k slavnostnímu vyhlášení její právní exis
tence. Kromě voleb o návrhu stanov ČSU provedli
zástupci různých organizací a jednotlivci zúčast
něni na budování struktury ČSU i volbu nového
předsednictva.-Ev. Hoffmann,M. Chromec, J. Čapek

NEDÁM

SE

CÍRKVÍ

NUTIT!

Církev si přeje, aby se každý katolík radost. Nutí mě to, abych mu radost
aspoň jednou do roka vyzpovídal - po udělala. Udělám to ne z "donucení','ale
kud možno v době velikonoční.
z vnitřního popudu."
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VELIKONOCE jsou největším svátkem
ZLODĚJ PŘEDAL VE ZPOVĚDNICI ULOUPENÉ
Církve; jsou svátkem sjednocení vě
VÉCI. - Terst(dpa). Protože zloděje tížilo
řících, protože Kristus za
svědomí, předal v Terstu svému zpovědníko
nás zemřel a vstal z mrtvých.
vi ve zpovědnici uloupené čtyři cenné obrazy
Považuje tedy Církev
y z minulého století. Kněz je vázán zpověd
dobrou vnitřní pří
ním tajemstvím, proto jméno pachatele ne
pravu za důležitou.
prozradil. Kajícímu zloději udělil rozhřešení.
K této přípravě pa
tří také - a v první
ZNÁME SVOU VÍRU?
řadě - osvobození od
JAK ýs05ľ DUCH St'. V XATOIJCXZ OHKVI?
hříchů a vin.
Jsou tedy pro toto
Duch sv.učí a vede celou Cirkev a skrze
církevní přikázání
ni uděluje své milosti.
důležité důvody.
Duch sv.je ochránce a utěšitel Církve ve
ZÁVAZEK - NE NUCENÍ
všech nebezpečích a pronásledováních; ve
Každé dítě zná rozdíl
de ji až do konce světa. Duch sv.chrání,
mezi vnějším nucením
rozdává své dary a milosti nejen oelé
a vnitřním závazkem.
Církvi, ale i všem jednotlivcům.
Kdo nechce, nemusí se
JAK
PŮSOBÍ DUCH SV.V NAŠEM SRDCI?
zpovídat - Bůh své od
puštění nikomu nevnucuje. Nestojí před Duch sv.nás osvěcuje, posiluje a posvěcuje.
námi s bičem - ale s otevřenou náručí Dává nám dary svých milostí.
a milujícím srdcem, aby nám daroval
CO JE MILOST?
své přátelství. Svatou zpovědí nám
Milost je vnitřní, nadpřirozený dar, který
Bůh podává svou ruku.
nám dává Bůh k naší věčné spáse.
NE VÝSLECH - ALE ROZHOVOR
CO ZNAMENÁ ZIT V MILOSTI BOŽI?
Zpověd není výslech policisty, ale
rozhovor s Kristem, kterého zastupuje Životem milosti máme podíl na životě Kristově.
Dělá z nás děti Boží i bratry a sestrami Kris
kněz. Bůh nám daroval tuto svátost
proto, aby nás životem doprovázel a
tovými, stáváme se chrámem Ducha sv.a dědici
ulehčil nám jej. Nesmíme tedy považo nebeského království. Tuto milost nazýváme
vat zpověd za těžké břemeno, nýbrž za také MILOSTI POSVĚCUJÍCÍ.
to, čím v podstatě je: pomoc na cestě
PROČ JE MILOST BOZI TAK NEZBYTNÁ?
k Bohu a posílení našeho charakteru.
Milost Boží je proto ták nezbytná, protože
VÍME, ŽE NÁS BŮH MILUJE?
bez ní nemůžeme pro svou věčnou spásu ani to
Kdo ví, že ho Bůh miluje, dokáže se
před něho i se svými vinami postavit. nej menší udělat.
Ví přece, že Bůh ho nese - i když se KOLIK MILOSTI DOSTÁVÁ KAZdI ČLOVŠK?
vůči němu prohřešuje. Do zpovědi vklá Každý člověk dostává od Boha tolik milosti,
dáme naši důvěru v Boha a říkáme mu:
aby se mohl stát svátým.
"Jsem zde-plný hříchů. Ale rád bych k Milost posvěcující z nás dělá děti Boží. Ke
tobě." Smíme se dívat dopředu, chrání každému činu však potřebujeme milost pomáhají
nás Boží přízeň a síla. Přísloví říká:
cí.
"Kdo chce nahoru, musí shodit přítěž!'
CO MUSÍME PŘIDAT K MILOSTI BOZI?
Ještě lip to vyjadřuje africké úsloví:
S milostí Boží musíme spolupracovat a ne
"BERU SVÉ SRDCE DO RUKOU A DARUJI TI
smíme ji odmítat a odporovat.
JE!" - I sv.Otec Jan Pavel II.stále
o
o
zdůrazňuje, že náš vztah k Bohu musí
CO V NÁS BUH PŮSOBI MILOSTI POMÁHA
být osvobozen od strachu. Na jaře 198:
JÍCÍ?___________________________
řekl mladým v Miláně: "Nemějte strach
\ Milostí pomáhající nám Bůh pomáhá,
před Kristem! Neponíží vás, ani neubije váš
rozum. Nepotlačí vaši svobodu, vždyť se stal
člověkem proto, aby vám daroval skutečné
osvobození. Svěřte se Kristu!"

Andělka v diskusi o zpovědi řekla:
"Otázka, jestli se MUSÍME zpovídat, je
nesprávná. Když např.někoho miluj i,ne
rozmýšlím se dlouho, mám-li mu udělat

abychom konali dobro a vyhýbali
se zlu. Osvěcuje nás a posiluje,
5 abychom jako jeho děti žily i
zemřely-.

"Hledte, jak klikou lásku nám
Otec projevil, že se smíme nazý
vat Božími dětmi a to také jsme!"

DOVOLENÁ

Po prázdninách
dát desetiletým
práci:CO JSEM
OTCEM BĚHEM
Čtyři práce ho
zaujaly.

S

OTCEM

se učitel rozhodl
žákům slohovou
ZA2IL S
PRÁZDNIN.
zvlášť

Později jsme už nikdy nic nezastrelili a když
jsme odjížděli z hor, otec řekl:"Tentokrát jsi
měl opravdu krásné prázdniny, drahý synu!
Byl jsi s otcem na honu! Pěkně mi za to podě
kuj a pilně se za to ve škole uč!"
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2. "Můj otec mě vzal o prázdninách na cestu k
moři,"psal druhý hoch,"říkal, že je to moc dra
hé, ale ať si o prázdninách užiju. Jeli jsme
vlakem do Hamburku. Cestou ve vlaku mi
bylo špatně. V Hamburku najal otec taxi
a jeli jsme do přístavu. Taxík sebou házel
a mně bylo pořád špatně. Potom jsme vy
stoupili na veliku lod, kde to hrozně pách
lo. Otec řekl, že je to drahá lod,ale ať si
o prázdninách užiju. Na lodi mi bylo moc
špatně. Jeli jsme Kanálem kolem Francie a
Španělska. Stále mi bylo špatně. V Janově
jsme jedli v pravé italské kuchyni. Pak mě
hrozně bolel žaludek. Zpět jsme se vraceli
přes Brenner-bylo mi příšerně špatně.Do
ma mi řekl otec, že mi poskytl prázdniny,
—
Které hned tak žádný chlapec nemá a že
mám být za to ve škole velmi pilný."

I."O prázdninách mě
vzal otec do hor na
hony. Musel jsem
vstávat každé ráno
ve čtyři, což se mi
vůbec nelíbilo, pro
tože rád dlouho spím.
A na prázdniny jsem .
se těšil právě proto,
že nebudu muset
vstávat brzo do ško
ly. Ale otec přišel
každé ráno k mé po
steli, stáhl ze mě
deku a halasně vy
křikoval: Harrido! Jdeme do lesa! - Vyšli
jsme bez snídaně, protože-jak mě poučil
3 .Jeli jsme s otcem o prázdninách na velkou ces
otec-žádný pořádný lovec nesnídá doma
tu autem. V deseti dnech jsme ujeli šest tisíc ki
před lovem. To se mi také vůbec nelíbilo, lometrů, vypětí pro řidiče, jak mi otec dvakrát
protože jsem se těšil na dlouhé a příjemné denně říkal. Směl jsem sedět vpředu, držet
snídaně, jaké si člověk může dovolit jen o automapu a dívat se po ukazatelích. Jednou jsme
prázdninách, protože ve školním roce musí přejeli, řekl jsem místo vpravo vlevo. Jeli jsme
pořád koukat na hodinky a spěchat. Tak
přes Grossglockner do Terstu, podél moře až
jsme odešli bez snídaně do lesa. V lese by na Sicílii. Rád bych se vykoupal v moři, ale
la otrava. Mluvit jsem nesměl, zpívat jsem otec řekl, že koupat se mohu doma, ted bychom
nesměl, protože by to poplašilo zvěř. Z té tím ztratili mnoho času. Každou noc jsme nocova
hož důvodu jsem nesměl sejít z cestičky na li v jiném městě. Protože jsme skoro vždycky do
sbírat si borůvky a maliny. Otec šel s puš razili pozdě, těžko jsme sháněli nocleh. Byli
kou vpředu a já musel jít za ním a dávat
jsme večer utahaní, ale museli jsme ještě napsat
na něho pozor. Když se zastavil, musil
lístky. Maminka řekla, když nebudeme posílat z
jsem se také zastavit. Jednou jsem šlápl na každého města lístky, že si tam můžeme zůstat.
zpuchřelou větev, právě když se otec dí Ráno jsme startovali brto, měli jsme před sebou
val dalekohledem. Zlostně se otočil a dal mi dlouhou denní túru. Proto jsme se nemohli nik
pohlavek. Řekl, že jsem ho svou neopatr de zastavit a něco si prohlédnout. Otec říkal,
ností připravil o kapitálního srnce. Potom
že to není důležité, hlavní věc, že jsme tu byli.
jsme se posadili na louce plné rosy za
Několikrát jsem na cestě únavou usnul. Otec mě
strom. Musel jsem sedět bez hnutí a nesměl vždycky vzbudil a zlobil se, že jsem nevděčný,
jsem vystrčit ani hlavu. Bylo to hrozně
že on se tak namáhá, abych poznal krásy cizí
zdlouhavé a trvalo to nejméně dvě hodiny. země. S námahou jsem vždy chvíli udržel hlavu,
Potom jsme šli domů a otec rozzlobeně bru ale pak jsem zase usnul. Otec už mě nebudil,
čel, že se to dnes nepovedlo, ale zítra že vzdal to a řekl, že ještě nejsem dostatečně zra
jistě uspějeme. Neuspěli jsme tří týdny.
lý pro velké cesty. Marně pro mě obětoval
Až jednou ráno se to povedlo. Otec vy
spoustu svého času, doufá, že se mu odvděčím
střelil. Hrozně jsem se lekl, protože jsem
alespoň tím, že se budu ve škole pilně učit."
právě usnul. Střelil srnce s parůžky. Byl
strašně rozčílený a tak zvlášť divoce zaju- 4 . Syn místního pošťáka napsal:"Byly to nej
krásnější prázdniny, které jsem zatím prožil.
chal, říkal tomu lovecký pokřik a pak mě
Tatínek si vzal dovolenou. Zůstali jsme doma,
poslal do lesa, abych tam našel jedličku,
přinesl mu větévku, namočil ji do krve to protože na cestování nemáme peníze. Ale koupil
ho srnce a tak špinavou ji zastrčil otci za mi krásné štěně a celé dny jsme byli my tři
úplně nový klobouk. Udělal jsem to, podal spolu. Chodili jsme se koupat, když bylo hezky
v neděli jsme šli ráno do kostela, a někdy jsme
jsem mu klobouk a řekl:Gratuluji, tati.
Zamračeně na mne pohlédl a opravil mě: Ří šli dokonce všichni tři na fotbal. Když tatínek
musel zase do služby, řekl, že to byla jeho nej
ká se Lovu zdar! Opakuj to!
hezčí dovolená - se mnou a se psem.
Opakoval jsem to. Potom jsme mrtvé zvíře
JO HANNS RÔSLER
donesli domů a mně ho bylo líto.

ku. Sídlil v Mohuči a čtyřicet let spravoval 13
diecézí jako patriarcha. V r.754 ho pohani za
vraždili. Je pochován ve Fuldě.
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Byzanc se stavěla stále víc proti papežství.
SISINNIUS - 15.1.-4.2.708
exarcha byzantského císaře v Ravenně žádal po
Tento papež byl Syr a jeho
Itálii vysoké a neoprávněné daně. Císař Lev
vláda byla bezvýznamná.
chtěl dát papeže dokonce dvakrát zavraždit a po
zději ustanovil vzdoropapeže. Na obranu papežo
KONSTANTIN - 25.3.708 vu se zvedla celá Itálie a vyhnala exarchu z Ra9.4.715
venny. Císař Lev hrozil Řehořovi, že ho stihne
Byl to Syr a nazývá se také
osud Martina I., ale v řadě historicky význam
Konstantin I.,ačkoliv Konstan
ných a odvážných dopisů Řehořových císaři se
tin II.byl vzdoropapež. Jako
ukázala papežova síla. Exarcha z Ravenny obsa
třetí a poslední papež cestoval
dil Rím, avšak nové nájezdy Langobardů přived
do Byzance a dosáhl sjednocení
o Trullianiské synodě z r.692. Za tří měsí ly papeže do obtížné situace, nechtěl totiž úplně
ce poté byl zavražděn Justinian II., posled přerušit spojení s Byzancí. V r.722 se papež
ní z rodu Heraklidů; byl to netvor, podob spojil s Karlem Martelem, francouzským majordomem.
ně jako kdysi Fokas. Jeho hlavu přinesli
do Říma a papež tu zažil hrůzný průvod
rozhořčeného lidu, nesoucího tuto hlavu.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Byl to krvavý symbol nezadržitelné roztržky
3.6.udělil sv.Otec"Cenu Jana XXIII.za mír" thais východní církví. Usurpátor Filippikos
Bardanes se mezitím pokoušel násilím zavést ské katolické organizaci za pomoc uprchlíkům.
monotheletismus - ale jen na krátkou dobu. Tuto cenu - 150.000 dolarů - založil Jan XXIII.
Politickou roztržku s Byzancí dovršil papež v r.1963 a dostala ji: Matka Tereza v r.1971,
Konstantin tím, že usurpátora neuznal.
UNESCO v r.1974 a 6 afrických katechistů r.1980.
7 Pakistanu se staly kazety s žalmy "best-selleŘEHOŘ II.-19.5.715 - II.2.731
Druhý panež z rodu Savelli pokračoval v
rem"všech vyznání. Vyrobila je "Wave production"
tom, co začal Konstantin, totiž stále víc se v jazyku penžabi, kterým se mluví v záp.Pákistá
obracel k Francii. V Byzanci se dostal v r. nu, 4 kusy, a mají víc úspěchu než 20 jiných ka
717 na trůn císař Lev III.Syrský, původně zet s písněmi, vyrobenými křestanským studiem
obchodník, který se velmi obratně časem
v Lahoru.
zmocnil trůnu. Jeho rod se udržel do r.897. Taiwanští biskupové suspendovali dva domorodé
Tento císař zahnal muslimy, obléhající Ca
kněze, protože se nechtěli vzdát místa v kraj
rihrad a zahnal je až za Taunus. Císař za ské radě, do které byli zvoleni v únoru tr. Udě
hájil tzv.obrazoborectví, tj.ničení obrazů
lali to na základě církevního zákoníku. Zároveň
Krista a svátých. Snad tím chtěl usnadnit
povzbudili
kněze, aby pomáhali vychovávat schop
obrácení židů a některých sektářů, které
nutil násilím ke křtu. Napřed rozkázal, aby né laiky, kteří by dobře representovali Církev v
z veřejnosti byly obrazy svátých odstraně různých oblastech veřejného života.
ny, v kostelích pověšeny tak vysoko, aby V USA je o 370.000 katolíků víc než v r.1985 tj.
se jich lidé nemohli dotýkat - později je za 52,7 mil. věřících, 22 proč, obyvatel. Katolická
kázal vůbec. Je pravda, že prostý lid se v Církev je tedy v USA největší. Zato ubývá počet
úctě k obrazům dopouštěl různých výstřed kandidátů na kněžství a počet konvertitů, přibý
ností, bral je za kmotry svým dětem, vy
vá vsak křtů a církevních sňatků. V USA je
zdobili si byt obrazy a už nechodili do kos přes 57 tis.katolických kněží a 113.658 řeholnic,
tela nebo pobloudilý kněz oloupal barvu a
ale i jejich počet v posledních letech klesá.
podával ji věřícím jako svátost Oltářní ap.
Bible pro děti, vydávaná akcí Církev v nouzi/KirProti císaři, vojsku a úředníkům se posta che in Not-P.Werenfried van Straaten/byla nyní
vil lid, mnichové a ženy. Nastal ostrý boj, přeložena i do češtiny a východoasyrštiny pro
obě strany se dopouštěly nelidskostí. Syn
Přední východ. Vydávání biblí spolufinancuje pa
Lva III. Konstantin byl ještě zuřivějším
pežské dílo pro misie. Pro vých.Evropu už vydali
obrazoborcem. Teprve za císařovny Teo
bibli v ruštině, ukrajinštině, mačíarštině a snad
dory obrazoborectvi v r.843 definitivně
i slovenštině. Celkem vyšla v 35 řečech o nákla
skončilo.
V r.718 přišel do Říma anglický benediktin du 10,7 mil. výtisků. Vzorem pro akci je "Malá bib
Winfrid, řeholním jménem Bonifác a požádal le" Jakuba Eschera, která vyšla v Německu v pade
Řehoře II.o požehnání a dovolení k misijní sátých letech.
práci. Když papež uslyšel o misijních úspě Sv.Ovec oznámil, že příští světový den mladých
ších Bonifácových v Hesensku, vysvětil ho bude na Květnou neděli 12.4.1987 v Buenos Aires,
na biskupa a dal mu doporučení pro Karla kde se s mladými setká i sv.Otec, který bude
Martela, franského majordoma. Bonifác za právě na návštěvě v Argentině.
ložil řadu klášterů, nejslavnější je ve Fuldě,,V Albánii byl uvězněn P.Pjeter Meshkalla, jesui
a ten se stal kolébkou křesťanství v Němec ta, protože sloužil mši sv.v soukromém domě u

PAPEŽOVÉ

Scutari. Je mu 80 let, 34 let strávil ve vězení.

OSUDNÁ

HODINA

Obchodní zástupce vínem Monty Egg zabub- k benzínové stanici, dát si naplnit nádrž. Tam
noval na oprýskané dveře osamělé
jsem spatřila na protější straně ob
chalupy. Když po dru
žalovaného u jeho auta. Číslo i on
hém zaklepání nedostal
byli tak nápadní, že jsem si je24
odpověd, šel k zadním
dobře zapamatovala. A protože
dveřím a otevřel je.
se mi hodinky zastavily, podíva
Na zemi kuchyně ležel
la jsem se na hodiny nad ben
jeho budoucí zákazník
zinovou stanicí: bylo přesně
s rozbitou hlavou. Egg
10,15. A za deset minut ne
ho pokryl ubrusem a
mohl ujet dvacet mil, že?"
pohlédl na hodinky.
Soud rozhodl, aby slečna
10,25. A mrtvý byl
našla osudnou stanici. Pan
ještě teplý. V prvním
Egg jel s nimi. Policejní
patře našel v ložnici
vůz zastavil před ohavnou
pokladničku, otevřenou a
stavbou z vlnitého plechu.
prázdnou. Pak zavolal policiů
"Bylo to zde, slečno?""Nu, vypa
Příští den prohlásila vyšetřovací komise, že dá to podobně, ale nejsou tu hodiny."
Huphrey Pinchbeck byl zavražděn jednou
Jeli dál, k podobně ohavné stavbě. "Zde to by
nebo více neznámými osobami. A policie
lo. Na prodavače si pamatuji, stavba byla stej
žádala muže s rezavým vousem, kostkova ná a hodinu tu jsou také,"prohlásila slečna.
ným oblekem a vozem č.WOE 1313 , aby se Prodavač si ovšem na ni nepamatoval. Ani na pá
jako svědek přihlásil na policii. Muž se
na, který na druhé straně silnice něco kontrolo
přihlásil a byl zatčen. Egga požádali, aby val ve voze. Ale prohlásil, že jeho hodiny jdou
vydal svědectví.
naprosto přesně.
Obžalovaný, Theodor Barton, 42 let,povo Z opatrnosti jeli ještě dál, ale ani jedna garáž
láním básník, s drzýma očima a rezavým
nesouhlasila: bud tam nebyly hodiny, nebo maji
vousem, připustil, že zavražděný je jeho
tel vypadal jinak, nebo byla garáž z jiného mate
strýc a že ho v tu dobu navštívil.
riálu či na jiném místě.
Egg vydal své svědectví, po něm prohlásil Tím byla nevina Thedora Bartona dokázána. V
pekař, že v 10, 15 mu u zadních dveří
10,15 byl starý pán ještě naživu, když viděla
otevřel pan Pinchbeck, zdravý, ale trochu slečna jeho synovce kutit něco na voze.
neklidný. Pekař měl dojem, že před zakle "Musíme začít znovu,"řekl inspektor a zašklebil
páním slyšel dva vzrušené mužské hlasy.
se. "Vy jste to být nemohl, váš čas jsme si pro
Uklízečka paní Chapmanová potvrdila, že
věřili, "dodal, když viděl zmatený výraz v Eggopředcházející noci tam spal host. Identifi vě tváři. "Možná, že někde najdeme zbytek těch
kovala obžalovaného, jehož vůz s č. 1313
peněz!"
viděla v kůlně. Prostřela snídani pro dva. Monty Egg jel v přemýšlivém tichu zpět osudnou
Mlékař a listonoš přišli ještě než odešla,
silnici. Právě minuli garáž s hodinami, na kte
po jejím odchodu přijel ještě kupec. Ostrá ré zamával inspektor pěstí, když Egg vykřikl a
slova mezi mrtvým a obžalovaným neslyše zastavil: "Dostal jsem nápad, "řekl Monty a vy
la, ale její pán byl nějak mrzutý.
táhl kapesní kalendář. "Nápadná shoda. Nemáte
Jiný svědek slyšel v té době rychlý vůz,
nic proti tomu?" Zastrčil diář do kapsy a pokra
ale pro stromy aleje ho neviděl.
čoval v cestě.
Obžalovaný prohlásil, že navštívil strýce, Za chvíli dojeli ke garáži, která první upoutala
aby poprosil o malou půjčku. Ten mu dal
jejich pozornost. Odpovídala přesně popisu svěd
několik pětek a udělal přednášku o šetr
kyně - ale neměla hodiny. Zde zastavili a poli
nosti. Nehádali se. Asi v deset obžalova
cejní vůz, který jel za nimi, zastavil také.
ný odejel a v najatém motorovém člunu jel Majitel vyšel a první, co je zarazilo, že se ná
do Francie, kde se dozvěděl o tragické
padně podobal člověku, s nímž mluvili u dru
smrti svého strýce. Hned se vrátil zpět.
hé garáže. Monty se mu o tom zmínil.
Podle teorie policie zavraždil Barton strýce "Je to můj bratr. Jsme si velmi podobni."
sebral bankovky a odejel. Ovšem při zatče "I vaše garáže jsou podobné,"řekl Monty.
ní podezřelého u něho našli jen těch pár
"Od stejné firmy. Postaví vám takovou za hodi
pětek, které prý mu strýc dal.
nu . Masová výroba."
"Měla bych svědčit,"zaslechl Egg za sebou "Ale nemáte hodiny?" NAŠE KRIMI
vzrušený hlas."Jistě to neudělal. Vím to." "Objednal jsem si je. Míval jsem tu jedny, ale ty
Znělo to tak vážně, že Egg si odkašlal,
měly ciferník, nastavený na automatické rozsví
vstal a řekl:"Vaše ctihodnosti. Je tu dáma, cení světel v 10,15. Mátlo to zákazníky,
která chce dosvědčit nevinu obžalovaného.' odstranil jsem je-asi před deseti dny."
Soudce ztrnul, pak ji pozval do svědecké
Ukázalo se, že majitel garáže si vzpomněl nejen
lavice.
na slečnu učitelku, ale i na auto WOE 1313. A
"Jsem učitelka, Millicet Queeková, a jela
vzpomněl si též, že bylo za deset minut jedenáct
jsem téhož dne na malý piknik do lesa. Tu Tedy dost času, aby vrah-synovec dojel od mís
mi napadlo, že mám málo benzinu a zajela
ta vraždy ke garáži.
D.L.SAYERSOVÁ

CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ:
"V neděli a zasvěcené
svátky modlit se
zbožně po celou
mši svátou."

ŠVÝCARSKÝ

AARAU - u sv.Petra
a Pavla-u nádraží-v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
bahen - kaple sv.Šebestiána/vedle far.
kostela, každou 2.ned.P.Birka
11,15
BEFN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-jen slovenská i pro Čfechy Rume linbachweg, ne dě le
9,00
CURlCH-česká-Herz Jesu Kirche ,Aemtler
str.46, neděle
19,00
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebf rauenkirche,
Weinbergstr.34,v neděle a svátky 9,00
CORTAILLOD-IO kw na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
Faucigny,I.ned.v nesiaci,P.Mazák 10,
LAUSAFNE-v kaplnke'Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasser,3.a 5.ned.
9,15
Rpn-TANN-kaple u katol .kostela,
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOIHURN-Spitalkirche, každou 2.ne3.
P.BIRKA
10,30
LUCERN-St .Peterskapelle , neděle 18,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
Petra,St.Peterstr. 11/Hlas misie/10,0
ST. GALLEN-ne ž bude jmenován nový mi
sionář za +P.Vondru, budeme chodit
na švýc.mši sv.v doně v 18,00. Po ní
kulturní program a beseda krajanů v
Pfarrheimu-Gallustr.34.
WINTERTHUR-St .Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA-y kapli pri kostole sv.Terezkx
14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30

PLÁN

PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND - bude tentokrát v Einsiedeln. Povede ho Otec biskup škarvada. Přihlášky u
P.šiirčíka - i ti, kdo se přihlásili u zesnulého
P.Vondry. Cena cca 80 frs
19.-21.září. 25

TANEČNÍ KURSY VE TONIERTHURU -se zahajují 6.září
v 16 hodin ve farním sále sv.Ulricha-Seuzacherstr.l.
Budou se konat každých 14 dní, vždy v sobotu. Přihl.
P.šimčík. Kdo dostane KLUB později, a£ se přihlásí
dodatečně!
PODZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI V CASIES-ST.MARTINU, Již.iyroly, Itálie. Přihl .P.šimčík,P.Birka
6.-17.října

EXERdCĽE V BEX /mezi Montreux a St .Morice/, přihl.
P.M.Mazák. Cena 30 frs za den
17.-19.října
DUCHOVNÍ OBNOVA A SETKÁNÍ MLÁDÍCH v ST.MARTINĚ
přihl.P.šimčík .
26.12.-2.1.87.
EXERCICTE V BETHANIEN - povede P.Leo Kuchař z Vídně.
Přihl.P.Birka
2.-5.dubna 87.
KDO MÁ ZÁJEM 0 AUTO PO P.V.VONDROVI, ať se přihlásí
na tel.055-881460. - 4 roky starý Datsun-Stanza,
99 tis.km, nový motor, auto nepoškozené
cena 3.000 frs

VÍ-LI NĚKDO O VHODNÉM ZAMĚSTNÁNÍ PRO
ZUBNÍHO
LÉKAŘE - a£ to rovněž oznámí
na tel.055-881460
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V rakouské poutní svatyni Mariazell se od 6.-11.9.ko
ná 5. mezinár.kněžské střetnutí s tématem:Božské Srdoe
a naše společné a svobodné kněžství. - Podnět a orga
nizaci vedl od r.1943 Msgr Luigi Novarese, zemřel
před 2 lety. Dosud se kněží sečkali v Paray-le-Monial
Ponpejích, Fatimě a Kevelaeru.

2.8.-na svátek sv.Ignáce z Loyoly, zakladatele jezui
tů, sloužil sv.Otec v kapli své letní residence v
Castelgandolfu mši sv.se slovenským biskupem P.Hnili
Data nepravidelných mší sv.Vám misio
cou,TJ,a slov.jesuitou Ed.Hanskem, misionářem ze Zim
náři sdělí i telefonicky. Na ně se
babwe, který si připomíná 50 let řeholního života.
obratte v záležitostech křtu, pohřbu,
V Rumunsku zemřel 76 letý patriarcha pravoslavné círk
sňatku, sv.zpovědi, posvěcení neplat
ve Justin Munzescu. Byl znám jako význaimý teolog,ale
ného sňatku, vyučování náboženství,
podezřívali ho ze spolupráce s rumunskou tajnou polinávratu do Církve, dětských táborů ap

P.JAN BIRKA,6OO6 LUZERM,Schädrutistr.
26.,tel.041-312635
P.Josef šlMČÍK, 7004 Zurich,Brauerstr.99., t.01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.MARTIN MAZÁK, 1110 Morges,La Longerie, tel.021-717713
P .ONDREJKA, 4058 BASEL ,t .061-32-04-04

cií-zatčeni byli četní kněží a řeholníci.80% obyvatel
jsou pravoslavní a zesnulý patriarcha několikrát kri
tizoval Vatikán, že prý se staví proti duchu ekumenis
mu.
Komsomolskaja Pravda v SSSR se pozastavuje nad rostou
cím poetem manželství, uzavíraných v kostele-prý je
to neslučitelné s členstvím v Komsomolu a takový"zločinec"může být z neho i vyloučen. Odsuzuje vedení
strany, že proti tomuto zjevu nebojuje.

G. BROWN

ANO, MADAM !
Advokát doporučí komorníka Bitia a komornou Salty býv. továrníkovi Peabodovi a jeho sestre.
Podle závěti jejich strýčka musejí zůstat ve službě dva měsíce, jinak nic nezdědí. Billa
zná jeho bratranec Tolliver a snaží se ze všech sil, aby Peabody Billa v komomického místa
vyhodil-pak by jeho podíl zdědil sám. Salty nezná. Události se zaplétají čím dál víc. 26
"Dej pokoj. Chceš, aby slečnu Sally vyhodili? Kdybys nebyl krajčovský panák'.'
"Nech si své ovčácké způsoby...Můžeš důvěřovat strýčku Hughovi."
Bili se vyprostil od svého bratrance, zasedl k volantu a zamířil do Roches
ter Street. Zazvonil u dveří č.10. Otevřela slečna Pansy, upravená tak, ja
ko při prvním setkání.
"Ach, to jste vy? V té uniformě jsem vás nepoznala. Jako chlapík z operety!"
"Můžete se mi na okamžik věnovat?"řekl škrobeně Bili.
"Třeba dva. Máte nadání se objevovat, kdykoliv sc koupu."
Bili usedl na pohovku, jeho hostitelka se uvelebila v křesle."Víte, že jsme
včera v baru nezaplatili účet? Připočítají do Towserovi. Přišel sem
nakvašeně v noci a když jsem šla spát, ještě huhňal schránkou na dopisy."
"Nejste na něho trochu zlá?"řekl ostýchavě Bili.
"Nic mu neublíží, bude-li jednou žárlit. A chce-li někomu kupovat vařenou
rýži, může ji kupovat mně. A ten prima trojúhelník..."
"Jenže já jsem jedna strana toho trojúhelníku...Mimochodem, šéf se ptá,jest
li znovu nechcete uvážit své rozhodnutí o těch proklatých dopisech."
"Neřekl jste mu, co jsem vám včera pověděla?"
"Řekl. Ale... ale..myslí... totiž... že výlohy nerozhodují..."
Beresfordová poodešla k oknu. Bili si náhle všimnul, že se jí chvějí ramena.
"Poslyšte,"řekl úzkostlivě,"nechtěl jsem vás urazit. Čert vem toho chlapa!"
Beresfordová se obrátila a hlasem, chvějícím se smíchem,řekla:"Čert vem to
ho chlapa! Hrozně konvenční. Myslíval si, že zasypává dívku dary, když jí
dal kolekci knoflíků. At napíše šek na sedmsetčtyřicetpět liber, je to málo,
už za ten muzeální kousek, který začíná:Drahá Wansy-Patsy, a ten šek pak mů
že roztrhat a hodil do nejbližšího kanálu."
"Řekl .jsem mu, že se nedá nic dělat. Ale nevěřil mi."
"Pokud jde o knoflíky, je snad genius, ale o mně nic neví. Vyřidte mu, že i
kdyby se připlazil po čtyřech s pytlem diamantů na zádech, nic nedostane."
"Tak tedy poplavu,"řekl neúspěšný prostředník. "Děkuji, že jste byla doma."
"Přijdete-li zase, koupu se obvykle v tuto dobu. Pa pa!"
Neúspěšný komorník sestupoval pomalu po schodech a uvažoval, jestli ho roz
vzteklený Peabody vyhodí. Pak sáhl do kapsy a vypadla kabelka Grandové, její
obsah se vysypal na schodech: výzbroj na opravy tváře, kapesník, tři penny,
papírový sáček s třemi aspiriny a obálka. Když si všimnul adresy, trhnul se
bou tak prudce, že mu čepice spadla z hlavy: Miss Sarah Grand, Villa Euphoro
syne, Cannes, France.
"Pro Krista Pána!"posadil se Bili na schodech."Ten starý lišák! A Hugh to
neví. Půjde ji zachránit!!"Kýval se na schodech a plakal smíchem. Pak se bu
jaře vydal na cestu, občas se zastavil a plácnul si do stehna. Zdál se mu to
nej lepší žert za jeho osmadvacet
let.
A nyní si všimněte brutality Osudu. Když vyšel ze dveří Rocherster Mansion,
jako kdyby ho někdo praštil kladivem přes hlavu. Ze šťastného, smějícího se
mladíka se stal v okamžiku překvapený a
zděšený muž. Stál ohromené na chod
níku a díval se v zdrceném úděsu na místo, kde nechal velké, přepychové auto
Nebot velké, přepychové auto tam už nebylo.

SKUTKY ŘÍKAJÍ VÍC NEŽ SLOVA. ZlJ JAKO KŘESŤAN - PAK BUDOU VÉRIT I JINÍ” !
KAZDY MA SVÉ BOLAVÉ MÍSTO; NEKOMPROMITUJ DRUHÉHO!

HUMOR
Šest žáčků přišlo pozdě do školy.
Učitelka se ptá každého
z nich, proč se opozdil:
"Prosím, maminka zaspala."
"Když jsem chtěl jít do školy,
začal jsem krvácet z nosu."
"Naše hodiny se opozdily."
"Maminka neměla hotovou snídaní."
"Musel jsem ještě něco obstarat
tatínkovi."
Když se učitelka obrátí na po
sledního provinilce, ten odpoví:
"Paní učitelko, ostatní to už
za mne řekli."
žáček první třídy se hlásí: "Paní
učitelko, zde něco smrdí."
"Neříká se smrdí, nýbrž páchne. " Žáček se
chvíli rozmýšlí a pák diplomaticky opraví
svou větu: "Paní učitelko, zde něco páchne
ták, jako kdyby to smrdělo."

Paní učitelka vypravuje o škodlivosti
alkoholu:"Tak děti, proč nesmíte pít ani
pivo, ani víno, ani alkohol?"
"Protože to tak tak stačí
pro dospělé."
Malá Ursi hned od začátku školy
se vrací domů s chlapcem ze
sousedství, Honzíkem. Jednou
po konci školy se ptá Martin:
"Ursi, směl bych dnes jít ze
školy s tebou?"
"Ne. Co by řekla maminka, kdyby viděla, že
jdu s dvěma mládenci!"

"Děti, tak to nejde. Kdo chce něco říci,
musí napřed zvednout ruku. Víte, jak se
jmenuje ten, kdo mluví bez vyzvání?""Ano.
Paní učitelka."
školáček s nechutí kouše při
snídaní housku s máslem. "Mi
rečku, tobě dnes není dobře,
vid?"ptá se maminka. "Copak
ti chybí?""Úloha z počtů, ma
minko. "

Pan učitel se rozzlobí na žáka
v poslední lavici, který ne
ustále vyrušuje. Vezme rákosku
a jde dozadu. "Pane učiteli,"
ozve se žáček varovně,"nechodte
ke mně moc blízko, mám nakažli
vý kašel."
Martin jednou zaspí a ve vší
rychlosti se chystá do školy.
"Umyl sis ruce, "Martine?"ptá
se maminka. "Dnes to není za
potřebí, "volá chlapec, "dnes se
nebudu vůbec hlásit."

Podnik na výrobu řetězů ke kolům oslavuje 20 let
svého trvání. Radostně zdraví ředitel prvního zá
kazníka, který si dal do továrnu před 15 ti let
opravit řetěz ke kolu. Po slavnostní
ředíte lově řeči se ptá zákazník:
"Prosím, smím si tea opravený řetěz už
odnést?"
V Rumunsku mají velké nesnáze. Napřík
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lad nedostatek energie. Proto stát na
řídil, aby teplota v pokoji nepřesaho
vala určitý stupen. "Je ted zakázáno
otvírat v zimě okna v přízemí?" šeptá
se po oelé zemi. "Proč?""Aby se chodci
na chodníku nenachladili."
Čerstvě provdaná Rumunka neumí vařit.
^Rozhodne se tedy, chodit do kursů vaře
ní. Vplynou tři měsíce, a dosud va
řit neumí. "Prosím tě, "ptá se opatrně manžel,
"jak daleko jste už ve svém kursu vaření. "
Manželka zrudne:"Zatím ještě pořád probíráme ži
votopis Ceauseskův. "

Ceausescu přišel inkognito do města Sibuiu k
německé menšině. Na dvoře vidí krásné auto,
sedláka v nových džínsech, v pokoji ba
revný televizor..."Nevede se vám špatně,
přátelé. A za tohle vše děkujete mně."
Sedlák otevře okno a volá:"Elso, pojd
sem, přijel tvůj bratr z Hamburku."
Pro automobilový průmysl v Rumunsku je
nyní příslušné ministerstvo umění
a kultury. Je totiž umění, nové
rumunské auto nastartovat a člo
věk musí být kultivovaný, aby při
tom neklel.

Funkcionář strany ukazuje návštěvníkovi ze Zá
padu novou čtvrt v Bukurešti. "To je to nej lepší,
co jsme dosud vystavěli,"dodává hrdě. "Nu,"po
klepe mu host na ramena,"nesmíte proto ztrácet
odvahu!"
Optimista v Rumunsku říká: "Mohlo by
to být horší." Pesimista říká: "Horší
to už být nemůže. "

Rumun se ptá svého přítele, celníka,
co si smí přivést beze cla ze své
jízdy do zahraničí. Krátká odpověd:
"Krásné vzpomínky!"
V jednom z četných vězení Rumunska
hlásí vězňům hlídač, že druhý den
přijde předseda strany živkov. "Vi
díš, "šeptá jeden vězeň druhému,"hned
jsem ti říkal, že také dobře neskon
čí! "

"Včera se někdo vloupal do minister
stva vnitra.""A ztratilo se něco?"
"Volební výsledky na příštích dva
cet let."
F.W.Schlomann:LACHEN VERBOTEN,
GENOESE. Vydal Nebelspalter
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V horkém letním odpoledni se vydal inspektor Werner na udanou
adresu. Volal nějaký muž a naléhavě ho prosil, aby ho navštívil.
"Jistý Wende^..."uvažoval inspektor nahlas,"to jméno mi nic neří
ká.""Jeho průvodce, seržant Fitt mu vysvětloval:"Vím, že je to vel
mi bohatý muž - ale je také velice lakomý."
Na udané adrese našli přepychovou vilu. Když nikdo po zazvonění
neotvíral, stiskl inspektor kliku a zjistil, že není zamčeno. Ve
šli tedy dovnitř. Inspektor chvíli poslouchal. Vstoupil do haly a
rozhlédl se. Všude přepych. Jedny dveře byly pootevřené; nahlédl
go pokoje. V křesle seděl bez pohnutí starý muž, hlavu opřenou o“
stul. Na pozdrav neodpověděl. Inspektor k němu přistoupil a zjistil,
že muž je mrtev. Kolem krku měl pevně utaženou hedvábnou kravatu.
Tělo bylo ještě teplé. - V přízemí už nenašel nikoho, proto vyšel
do prvního poschodí. V jednom pokoji spala mladá dívka. Zdálo se, že spí velmi tvrdě, ale
když se jí dotknul, hned se probudila a zeptala se:"Kdo jste a jak jste se sem dostal? A
co tu chcete?"-"Příliš mnoho otázek najednou, mladá dámo. Jsem inspektor Werner. Ale vy
jste se nepředstavila. Jste zřejmě neteř pana Wendel a!"
"Strýc vás za mnou poslal?" - "Ne, bylo otevřeno/'odpověděl inspektor,"ale strýc je mrtev."
"To není možné,"vykřikla dívka. Když se uklidnila, vypověděl a:"Měl a jsem strýčka velmi rá
da, i když mi nechtěl dovolit sňatek s Hansem."
"Kdy jste mluvila se svým strýcem naposledy?" - Pohlédla na hodinky:"Asi před dvěma hodina
mi. Přišla jsem od švadleny a protože mě bolela hlava, vzala jsem si prášek a řekla strýci,
že si pujdu na chvíli lehnout. Asi jsem zapomněla zavřít dveře a nechala tak strýce na
pospas vrahovi..." - "Spatně jste si to vypočítala, mladá dámo. Jsem totiž přesvědčen, že
mate sama ve vraždě svého strýce prsty..."JA|< K T0MUT0 Z£VERU INSPEKTOR DOSEL ?

UHÄDNETE-KDO

TO

JE?

l.Byl lékařem a měl řecké vzdělání
2 . Složil Skutky apoštolské. Zprávy
čerpal částečně z vlastních zážitků,
částečně z vyprávění sv.Pavla, které
ho doprovázel na apoštolských cestách
3 .Je jediným evangelistou, který podrob
ně vypráví o dětství Ježíšově.
l .Je patronem býv.benátské republiky.
2 .Na obrazech či sochách je u něho
vždy symbol lva.
3 .Složil evangelium podle kázání sv.
Petra.
4 .Na misijních cestách došlo mezi ním
a sv.Pavlem v Perge k určitým rozpo
rům v názorech, takže se od sebe
odloučili.
7 zomto zmatku písmen je obsazeno 50 jmen z Písma
sv.Starého i Nového zákona. Najdete-li aspoň 40,
můžete si pogratubovat!

