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zanotoval zbožnou píseň falešné.
Všichni zpívali falešně, vznikl zmatek a sotva se našel-jako v králi Lávrovi-odvážný chlapec, který by výkřikl:"Vždyt nezpíváte podle not!"
Pochybní"teologové"notují falešné melodie víry a mravů, neshodující se s no
tami, které nám zanechal Kristus. Pak"zpívá"lid také falešně. Proč? Jednak
knězi důvěřují, samostatně nemyslí a"zpívat"správně vyžaduje námahu, jednak
správné"noty"víry a mravů neznají. V církevní kázni, v liturgii, se může ča
sem leccos změnit, ne však v zásadách víry a mravů, které Kristus svěřil
Církvi.
Jde totiž o věčnou spásu člověka. S falešnou"melodií"nemůže duše k Bohu.Bůh
je harmonie, soulad, pravda. Sv.Otec zakázal před osmi lety svatokrádeže v
"interkomunio", totiž podávat Tělo Páně jinověrcům a přijímat od nich chleb Nyní tento zákaz-pro katolíka samozřejmý-vyhlásili i švýcarští biskupové.
Církev odebírá těm, kdo"zpívají falešnou melodii"víry a mravů právo, učit
jménem Církve. Kde"teolog"tvrdohlavě odmítá učit to, co učil Kristus, tam
není na místě falešný soucit; vlka je nutno ze stáda důvěřivých oveček vy
hnat, jinak bude ovčinec brzo plný mrtvých ovci - zavržených duší.
Divíme se, že je málo kněží? V seminářích se leckde"předzpěvuje"falešná me
lodie víry a mravů. Jsou i"chlapci"kteří mají odvahu vykřiknout, že král Lávra nemá královský oděv, ale je nahý.
V listopadu oslavuje Církev ty, kdo ze
mřeli s melodií Kristovou v srdci-světce
a světice. Pomáhá i těm, jejichž zpěv
nebyl zaživa vždy bez falešné noty hří
chu- "dušičkám" -aby se dostaly do náruče
nebeské Harmonie-do náruče Boží.
Kdo nehájí pravdu, ničí i lásku. Je
zvláštní, že lidé, kteří se celý život
snažili žít podle pravdy Boží, zrají a
sládnou. Snad jim to už"nemyslí", ale
sladkost lásky okouzluje. I u jinověrců,
kteří upřímně přilnuli k Bohu. Někdy by
nám-majitelům celé pravdy-mohli být vzo
rem. Co je nám platný zámek pravdy, je
li znečištěný smetím hříchů, pavučinami
lhostejnosti, potkány herezí? Katolická
víra není lehká, bez pomoci-milosti-Boží
to nejde. Když ji však dobře poznáme.za
milujeme si ji, je moudrá, útěšná a pra
mení přímo z Krista. Není to melodie
okrajových umělců, ale mistra, kterého
dosud nikdo nedostihl a nedostihne, pro-i
tože tímto Mistrem je dokonalý Bůh.
Hrejme svůj život podle správných not.
Máme vzory a pomocníky-světce a duše v I
očistci. Kéž bychom jednou za zpěvu Kri&
tovy melodie předali svou duši Bohu!
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Vaše redakce

Chci ujistit Vaši Eminenci, že si Vás všichni

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ v Římě a v celé Církvi vážíme a osobně chci 2
29.9.pozdravil sv.Otec
z okna své pracovny čle
ny tzv.Sixtinské akademie
shromážděné na nám. sv.Petra
v rámci 400.vyr.vztyčení obelisku na tomto
místě. Sixtus V.ho sem dal přenést z Gájova a Neronova cirku na úpatí vatikánského
pahorku, požehnal ho, na vrcholku dal umís
tit bronzový kříž v němž je kousek Kristova
kříže. V 17 hod.vrtulník hodil na obelisk
květy a Sv.Otec udělil všem své požehnání.
CITTAN UOVA-dvoj týdenník italských Focolarů
oslavil 30.výr.založení. Začal vycházet v
r.1956 cyklostilovaný, dnes má úroveň,řadu
článků, úvah, reportáži a dokumentů. Vychá
zí i španělský, anglicky, francouzský a ně
mecky. Redaktorem je Guliermo Roselli.

27.9.byl sv.Otec na pastorační návštěvě v
římské farnosti Corpus Domini di Massimina.
V kostele byla vystavena uma s ostatky sv.
Marie Goretti. Farnost je dost mladá, má
asi 20.000 katolíků a mnozí pocházejí z Oorinalda, kde se Marie Goretti narodila.Sv.
Otec posvětil základní kámen pro nový chrán.

připojit i pro Církev ve vaší vlasti své přání."
2.10.při jal kard.Tomáška sv.Otec soukromě.
Evropský parlament schválil a předloží jednotli
vým vládám plán na intensivnější boj proti omam
ným jedům a jejich šíření. Tvrdě se bude postu
povat proti členům zločineckých organizací, před
pokládá se větší spolupráce mezi normální a taj
nou policií a větší páče o oběti omamných jedů.
Schválil také 2/3 většinou dokument o problému
genetických manipulací.

Statisíce chlapců a děvčat vytvořilo 26.9.v mo
ha polských městech živé řetězy; drželi se za
ruce, aby znázornili jednotu celé vlasti od Bal
tu až k Tatrám-mlčenlivý protest proti omarmým
jedům, potratům, prostituci/v Polsku velmi roz
šířené/, opilství a jiným zlořádům, postihujícím
hl.mladé lidi. Mládež tak chce vytrhnout ostatní
z lhostejnosti. Protest uspořádalo hnutí Monár.
Příští střetnutí mladých komunity Taize se bude
konat od 29.12.86.-2.1.87 v Londýně.

Na předměstí Bordeaux/Francie/v novém obchodním
středisku je i kaple, kde se mohou v tichu kupu
jící pomodlit.

Za přítomnosti stát, tajemníka kard.Casaroliho by
28.9.oslavil zlaté kněžské jubileum v Hala v Athénách otevřena nová apošt .nunciaturamiltonu/Kanada/slovenský kněz Otec Jindřich první v dejinách styků mezi Řeckem a Sv. Stolcem;
Fusi, rodák z Kokavy nad Rimavicou.
kaple byla zasvěcena 7. 6.sv. Cyrilu a Metodovi.

Poprvé od r.1947, kdy se v Rumunsku dosta ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA PROSINEC: Aby se
li komunisté k moci, dovolili vydání pro
Jeruzalém stal opravdu"městem míru". Aby všichni
testantských biblí a odvolali rozhodnutí
katolíci v Číně mohli žít v plném společenství
zbořit 3 synagogy. Je tam asi 85 tis .pro
s katolickou Církví na celém světě.
testantů, většina jsou pravoslavní. 2.bap Za návštěvy sv.Otce v Annecy byly 7.10.zvony ba
tistický kostel v Oreadě se nedá už použí ziliky naladěny tak, aby zvonily papežskou hym
vat. Stavba nového kostela se opozdila a
nu. Je tu i nový zvon"KAROL"s nápisem.
úřad pro cirk.zál.oznámil pastorům, že
Exercicie ve Foyer de Charité "Dens du Midy"vBex
zvětšení budovy je nezákonné. Dosud bylo
zahájil P.Mazák přednáškami Otce biskupa hrušov
350 míst, v r.1985 daly úřady povolení pro ského před 6 roky. Přišly 4 osoby, druhý den dal
2000 míst, později jen pro 1000 míst. Bap ší 4. Letos přišlo už v pátek skoro 30 osob, v
tisté v Oreandě jsou velmi aktivní a taktič neděli nás bylo 50-Slováků i Cechů. Otec biskup
tí, stát se do jejich záležitosti málo mí mluvil o evangeliu sv.Lukáše. Dobré dílo roste!!
chal, ale s tímto privilegiem je už konec. Společenství, kterým patří takové dony a práce,
Od 18.11.-2.12.má být sv.Otec v Austrálii. slaví letos 50.výr. l.byl založen ve Francii M.
Jedním z finančních podpůrců je největší
Robin a P. Flore tem. Cnes je jich 65 a obětavě se
pivovar země South Australian Brewing hol- jim věnuje na 600 laiků a 70 kněží.
ding-bude financovat piknik po mši sv.SO.ll.
v Adelaidě, což ovšem nenadchlo náčelníky
domorodých kmenů, protože domorodci nadměr
ně pijí. Obrazy sv.Otce budou i na dozách
s pivem. Zprávu přinesla KIPA 2.10.1986.

Sv.Otec přijal v Castelgandolfu asi 1200 ital
ských, evropských a afrických členů společenství
sv.Jiljí.

Zpěvačka Sofie Rotaru na Ukrajině v městě Óemov
tsy za zpěvu písně V.Iwansiuka zažila překvapu
29.9.přiletěl do Věčného města pražský ar jící událost ^posluchači povstali a modlili se.
cibiskup kard.Fr.TOMÍŠEK. Zdrží se do 3.11. Milice neintervenovala.lfolodynyr Iwansiuk. byl na
28.10.se snad zúčastní v Assisi setkání
lezen oběšený v zakázané voj .oblasti u Lvova-pod
představitelů různých církví ke společným
le oficielní zprávy spáchal sebevraždu, ale jiní
modlitbám. Zúčastnil se gener.audience 1.
tvrdí, že po několikerém výslechu ho zavraždili
10. kde ho sv.Otec objal a polský na něho
členové KGB, protože byl křesťanem.
upozornil polské poutníky. Před požehnáním Pražský rozhlas ohlásil pátrání po křest .manže
řekl:"Mezi biskupy chci zvlášť. pozdravit
lích Karlu a Jindřišce Kořínkových, žijících od
kard.Fr.Tbmáška, pražského arcibiskupa.
července 1985 v ilegalitě. Obávali se uvěznění
v psychiatrické klinice.

TAJEMSTVÍ ČÍNSKÉHO BŮŽKA
děsem a neschopná, pohnout se.
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"To je čínský bůžek, modla. Můj otec si to do
Dnes nepřišla do školy naše nová spolu
nesl z rusko-japonské války; zničili tehdy čín
žačka Ljenočka Tominová. Bydlí blízko nás, ský chrám. Kněz vojáky proklel a řekl, že bů
proto jsem se k nim vypravila, abych se
žek se jim pomstí. Můj otec se tomu jen vysmál
zeptala, není-li snad nemocná. Velice se mi a aby ukázal, že opovrhuje kletbami toho pohan'
líbí a nevím proč; často na ni zírám něko
ského kněze, odnesl si sošku domů. Od té
lik minut a nemohu od ní odvrátit zrak.
doby stíhalo naši rodinu jedno neštěstí za dru
Ve tváři má smutný a něžný výraz. Nosí
hým. Co je však nejhorší a nevysvětlitelné,
stále smuteční šaty. Velice ráda bych vědě' můj otec se za nic na světě nedá pohnout k to
la, proč. Mám tušení, že nějak trpí. Snad mu, aby se od bůžka odloučil. Žádná služebná
bych jí mohla pomoci.
u nás nevydrží, všechny se bojí bůžka. Proto
Na vratech velkého, šedého domu, do kte nám nosí jídlo z hotelu..."
rého vídávám Ljenočku vcházet, čtu jmé"A ty jsi tu celý den sama? Proč jsi dnes neby
no:lnženýr U.P. TOMIN.
la v gymnasiu?"
Zazvonila jsem, ale nikdo nepřišel otevřít.
"Otec chodívá večer do klubu a hraje tam karty
Zvoním znovu - zase ticho. Musí být pře
Včera odešel a dosud se nevrátil. A když od
ce doma, pomyslela jsem si a pak jsem za
chází, vždycky mě zamyká."
čala obcházet celý dům. Vysoký plot, za
"Ljenočko, chod k nám spát, když otec je pryč.
ním úzké záhony a pak okna domu.
Musí být nesnesitelné v jednom domě s tak
Konečně jsem v jednom okne zahlédla ble
ohavným bůžkem."
dou Ljenočtinu tvář.
"To by mi otec nedovolil; v poslední době je
Zamávala jsem na ni; otevřela okno.
tak podrážděný. Můj Bože, je to stále horší a
"Proč jsi nebyla ve škole?"
je to tak bezútěšné a smutné."
Neodpovídá.
"Promluvím s ním sama. Musí ti to dovolit."
"Přijdeš zítra?"
Tu jsme zaslechly kroky; Lenočka na smrt
"Nevím."
zbledla.
"Ljenočko, mohu se nějak dostat za tebou?" "Aljo, rychle vyskoč oknem, otec tě tu nesmí
"Ne. Nemám klíč. Otec mě tu zamknul."
vidět,"prosila mě naléhavě.
Její hlas zní přitom tak smutně, že to ne
Avšak už bylo pozdě. Dveře se otevřely a na
mohu ani snést. Musím s ní mluvit! Hbitě
prahu stál pomalý, nejistý a těžkopádný muž.
a obratně jsem přeskočila plot.
Hned bylo poznat, že je to Ljenin otec; stejně
"Pro Boha! Vždyt si zlomíš nohu!"zvolala
velké, šedé oči, stejně jemný nos, vysoké čelo
zděšeně. Ale to už jsem byla pod oknem
a úzké, opovržlivě sevřené rty. Jeho oděv byl
a začala jsem na ni naléhat.
v nepořádku a velice pomačkaný, zřejmě v něm
"Řekni mi - musíš mi to říci - proč nosíš
spal. Když mě spatřil, přistoupil velmi těsně
stále smuteční šaty? A proč jsi smutná?"
ke mně. Byl cítit vínem a oči měl podlité krví.
"Aljo. .. Aljo, vlez sem oknem za mnou a já "Ljeno, co je to za děvče?"zeptal se přísně a
ti ho pak ukážu," zakoktala a v jejím hla měřil si mě od shora dolů.
se znělo takové zděšení, že jsem se až za "Jsem Ljenočtina přítelkyně a přišla jsem se
chvěla a mráz mi přeběhl po zádech.
zeptat, proč dnes nebyla ve škole?" odpovědě
Vlezla jsem do pokoje oknem. Ljenočka mě
la jsem co nejklidnějším hlasem.
vedla několika pokoji. Podivné - dva prv "A jak jste se sem dostala? Klíč mám přece v
ní byly úplně prázdné, bez zařízení,
kapse. Mohla jste vstoupit jen oknem - tedy způ
teprve ve třetím byl krásný a drahý ná
sobem, který se pro mladé dámy právě nehodí."
bytek. Ale všechno dělalo podivný dojem,
Nepoznala jsem, jestli se zlobí nebo žertuje. By
jako kdyby v této místnosti už měsíce nik lo mi úzko, ale odvážně jsem řekla:"Chtěla jsem
do nebyl. Tento pokoj patřil Ljenočce; v
se vás zeptat, může-li k nám Ljenočka chodit
rohu turecké pohovky seděly dvě velké
spát, když musíte na noc odejít?"
panny a upřeně na mne zíraly. Chtěla
"Chodím pryč každý večer,"odpověděl,"nesnesu
jsem se zeptat Ljenočky na její matku, ale prázdnotu těch sedmi pokojů a navíc tu hroz
jaksi mi to nešlo přes rty.
nou nestvůru..."
"Pojd, ukážu ti ho," vedla mě Ljenočka
"Nechápu, proč toho bůžka prostě nevyhodíte,"
dál.
řekla jsem s úžasem.
Vstoupily jsme do polotemného pokoje "Nejde to! Nemohu se ho zbavit...A stejně je už
stejně prázdného, jako první dva - ale u
pozdě, má žena zemřela..." Sedl si na židli a
zdi stála socha děsivé nestvůry. Černé,
zakryl tvář oběma rukama. Ljenočka mu sundala
divoké oči zíraly upřeně nad jasně rudými, boty a přinesla domácí střevíce. Už hluboce spal.
odulými tvářemi, dlouhý, červený jazyk
Čínský bůžek mi nešel celý den z hlavy. Bojím
viděl mezi čtyřmi zuby a nad čelem se
se, že ani v noci nebudu klidně spát.
křivily dva černé rohy.
"Pro Boha, co je to?"ptala jsem se, ztuhlá
Ze vzpomínek Alji Rachmanové.

poslednÍ soud
V kostele se četlo evangelium o posledním
soudu. Je hrůzostrašné a působí zvláště na
umělce Jeden malíř-obdivovatel Boschehobyl hned v pokušení scénu namalovat. Opa
koval si motivy: Syn Člověka přichází v ne
beských oblacích(Mt 23,30), země a moře
vydávají mrtvé(Ap 20,13), v pozadí zpusto
šený Jeruzalém, po jehož ruinách šlapou
pohané(Lk 21,20). Zahalit to vše do Boschova tajemného přítmí a je z toho pravá apoka
lyptická vidina.

vidět všichni, kdybychom otevřeli oči Božímu
světu. Apokalypsa je rovněž zjevení, ale něčeho
tajemnějšího. Jako kdyby někdo odhrnul závěs
od místnosti, do které zatím nikdo nesmí vstou
pit. "Pojd, ukáži ti, co se má stát,"říká anděl
Janovi(Ap 4,1). Podobně mluví Ježíš, když při
předpovědi o zkáze města chce poodhrnout zá
clonu toho, co se má stát na konci věků.
JE SNADNÉ POCHOPIT SYMBOLY?
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Rozumíme jim často jen přibližně, i když se uží
vá těch, které známe, které patří k naší řeči.
Co když je způsob vyjadřování od našeho od
SEMITE SE VYJADŘOVALI JINAK..._______
lišný? Je to mnohem těžší -as tímto problémem
Líbí se mi Bosch a chápu pokušení umělce
namalovat poslední soud podle své inspirace. se setkáváme právě v apokalyptické literatuře.
Avšak jako teolog silně pochybuji o tom, že Naše myšlení je formální,židovské je funkční.
Slyšíme-li o neznámé věci, ptáme se: Jak vypa
by jeho vidina byla apokalyptická v biblic
dá? Funkční myšlení se ptá: K čemu je to dob
kém slova smyslu. Při četbě apokalyptic
kých textů si uvědomuji, jak je náš způsob ré? Proč mi to říkáte? Čeho se tím má dosá
vyjadřování odlišný od mluvy semitské a jak hnout?
nedovedeme pochopit to, co čteme. Není ná APLIKUJME TO NA APOKALYPTICKÉ TEXTY
hoda, že Apokalypsu-Zjevení sv.Jana rádi
Uvidíme Syna člověka přicházet v oblacích.
čítali heretici a fanatici. Kolik z té četby na Malíř snadno namaluje tuto scénu, ať je líbivá
čerpali nekřesťanských myšlenek a kolik si
nebo hrozná. Ovšem ztrácí se smysl symboliky
vyrobili falešných proroctví! A všechno dolo a vytváří se dojem reality, které odpustíme je
žili Písmem, dokonce číselně vypočítali.
jí fantastičnost,protože věříme, že je to skuteč
JAK MÁME TYTO TEXTY ČÍST?
nost nadpřirozená, zázračná. Nyní mysleme
Jak je chápat? Vykladatelé Písma vám řek
funkčně. Oblaka jsou ovšem symbol nebe. I čes
nou, že jde o zvláštní literární druh, který ké nebe má stejný kořen jako německé Nebel.
bývá v určitých dobách v oblibě. V Písmu
Syn člověka, tj.Kristus, se má znovu objevit na
ho není mnoho, víc v apokryfech-podvržezemi. Poprvé se zjevil ve své lidskosti Syn Bo
ných, nepravých knihách Písma. Hodně apo ží jako Syn člověka. Podruhé ten, kterého učed
kalyptických textů se objevuje v křesťanské níci znali jako Syna člověka, se objeví ve slávě
literatuře habešské. Snad proto, že mají
Syna Božího. Budou k tomu třeba oblaka? Ne
větší smysl pro sensaci nebo jsou schopněj vím, myslím, že by se výraz Písma měl brát
ší víc se do textů vžívat.
symbolicky.
Jak má začít s četbou Evropan? Co má lidem Dále: Nebe a země vydávají mrtvé. Bizarní
vysvětlit při četbě textů v kostele kazatel? vzkříšení z mrtvých vidíme často na starých
CO JE APOKALYPSA?_______________________ freskách v Itálii. Kostlivci si otvírají hroby,
sahají po odkutálené lebce. Vyplavování mrtvých
Je to poslední kniha Písma sv. Zjevení sv.
zde nevídáme, bývá však na ikonách poslední
Jana. Řecky se zjevení nazývá epiphania.
V obou případech jde o zjevení něčeho skry ho soudu na Východě. Je to ovšem stylizované.
tého, co jsme neznali. Epifanie je však méně Moře vypadá jako velká ústa, která vyvrhují
tajemná, znamená projevit se navenek. Zazá lidské postavy. Na omluvu řekneme: vždyť je
to jen představa. Nevíme, jaká bude skutečnost.
ří něco, co je v nitru věci nebo člověka
Ale ani ta omluva není vtipná. Víme dost, ale
skryté. Epifanií-Božím
mrzí nás, že si to nedovedeme představit.
zjevením-nazýváme v
liturgii svátek sv.
K ČEMU JE ZEME, K ČEMU NEBE?
Tří králů. Kristus
Bůh stvořil zemi, aby jako
vypadá jako kaž
dobrá matka dávala lidem ob
dé jiné dítě. V
živu. Na dalekém východě
okamžiku, kdy
ji zobrazují jako živitelku
přišli mudrci
s mnoha prsy, dávající
z východu, aby
mléko všemu živému.
se mu poklonili
A voda je přirozený
(Mt 2.2.)začíná
symbol života a růstu.
jeho božství po
Pramen vody proměnil
malu navenek ja
suchou zemi v ráj. Ale
koby prosvítat.
čím se stala země a vo
Jde tu o přítomnou,
da hříchem? Pád lidského
blízkou skutečnost,
pokolení proměnil matku
kterou bychom měli
zemi v hroby a vody v
propast, která vše pohlcuje

a rozkládá. Tomu však musí být konec.
Vykoupení lidé se musí vrátit na vykoupe
nou zemi. Všechny prvky kosmu se navrá
tí svému původnímu účelu. Je to krásně
vyjádřeno obraznou mluvou: země a moře
vydají zpět mrtvé, živly se stanou zase
tvůrci - ne hubíteli - života.
APOKALYPTICKÁ TMA____________________
"Zatmí se slunce a měsíc přestane svítit,
hvězdy budou padat z nebe a nebeské moc
nosti budou otřeseny."(Mt 24,29). Tedy
apokalyptická tma - a tma je vždycky něco
hrozného, je znamením hříchu, nevědomos
ti, ale i vlády zla. Ve tmě se totiž může
přihodit různé neštěstí. Bůh řekl na za
čátku: "Budiž světlo!" aby zahnal tmu,
a stvořil slunce, pro noc měsíc a hvězdy.
Dodnes vykonávají věrně svou funkci.
Zdá se, jakoby nebyla nebeská tělesa hří
chem ani zasažena, protože se svému úko
lu nezpronevěřila, a rozdávají světlo dob
rým i zlým. Mají být svržena z nebe prá
vě v okamžiku, kdy stvořený svět dochází
ke své plnosti?
I zde se musíme pozvednout nad všední
obrazotvornost. K pochopení symbolismu
padajících hvězd nám nejlépe pomůže vidě
ní nebeského Jerusalema v Apokalypse sv.
Jana:"A toto město nemá zapotřebí ani slu
nečního ani měsíčního světla, protože Boží
velebnost je ozařuje. Jeho zdroj je Berá
nek. "(Ap 21,22). Krásně se tu rozvijí, jak
světlo je symbol Krista, který se jednou
objeví v plnosti.
V této souvislosti nestraší ani zříceniny
Jerusaléma a jeho chrámu. Na témž místě
Apokalypsy totiž čteme o nebeském městě:
"Chrám jsem v něm nespatřil, neboť Pán
Bůh vševládný a Beránek - to je jeho
chrám."(Ap 21,22)Nakonec se však někdo zeptá: Tedy to
všechno hrůzostrašné z Apokalypsy vymý
títe? Vždyť je tam výslovná předpověd:
"Tehdy bude velké soužení, jaké nebylo
od začátku světa až do nynějška a jaké
nikdy nebude."(Mt 24,21).
Jistě nesmíme všechno utrpení vyloučit. Dě
jiny spásy jsou ve znamení kříže a v tom
znamení také skončí. Hřích je ovšem boles
tivý a těžký, ale není hrůzostrašný. Je to
"znamení Syna člověka", který se objeví
ve své plnosti: ponížení i slávě.
_____
P.TOMAS SPIDLťK
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SJEZD

Konal se letos od IO.do 14.září ve starobylém
císařském korunovačním městě CÄCHÄCH pod
heslem PRUĎ KRÁLOVSTVÍ' TVÉ.Podobně jako
tomu bylo u sjezdů minulých, stál každý den
ve znamení určitého námětu, podle něhož se
rozvíjel duchovní a intelektuální program:
11.9. - DAT SVĚDECTVÍ BUDOUCNOSTI vzor: postava Jana Křtitele
12.9. - DAT BUDOUCNOSTI ŽIVOT vzor postava MATKY BOŽÍ.
13.9. - BUDOUCNOST SE JIZ ZRODILA tajemství vánoc.
14.9. - BUDOUCNOST VÍTĚZÍ NA KRÍZl svátek Povýšení sv. KRÍZE

Území města Cách bylo rozděleno do pěti téma
tických sektorů: Světová Církev, Evropa, Du
chovní společenství. Sociální katolicismus a
Odpovědnost techniky za budoucnost života.
V rámci těchto témat se konaly přednášky, pó
diové diskuse s odborníky i dílčí setkání zá
jemců. V každém z těchto pěti sektorů existo
valo duchovní středisko, kde se každé ráno
sloužila slavná mše sv. a během dne pak byla
možnost tichého klanění před vystavenou Nejsvětější Svátostí, rozjímání nad obrazy či nad
Písmem sv.
V programu byly zařazeny každý den také pou
ti na nedaleká poutní místa nejen do okolí
Cách, nýbrž i do blízkých oblastí: Belgie
(Banneux, Lůttich, Lovaň, Moresnet), LucemburskaíEchternach) a Holandska.

Mimořádnou přitažlivost tohoto sjezdu znamena
lo vystavení a veřejné uctívání čtyř textilních
vzácných památek, uložených v cášské katedrá
le a uctívaných od nepaměti vždy každý sedmý
rok tzv. Heiligtbmer: šat Panny Marie, část
oděvu sv.Jana Křtitele, pleny z betlémské jes
kyně a pás, který měl Kristus Pán na kříži
kolem beder. Tyto předměty pocházejí prokaza
telně z l.st.a podle zbožného podání jsou pravé
V Cáchách se uctívají už od 12.st.jako připomín

ka vtělení Syna Božího.
Je velice nesnadné zhodnotit i jen v hrubých rysech jednotlivé podniky sjezdu. Nejnápadněj
ší byla velká účat mladých; odhaduje se, že tvořili 60% účastníků. Souhrnně je možno pro
hlásit, že přítomnost na většině sjezdových shromážděních znamenala posílení víry, prohlou
bení nábož.orientace a uvědomění příslušnosti k světové Církvi, představované duchovenst
vem z evropských států i z Afriky, Indie a již.Ameriky. Na programu byla i ekumenická set
kání s pravoslavnými, židy, evangelíky a egyptskými křest.církvemi. Oblíbený byl zvi.ber
línský kard.Meisner, jehož vystoupení mládež vždycky nadchla. Při jednom kázání řekl, že
pohled na předměty úcty nás vede k vědomí, že Kristovo lidství se pro nás stává hmatatel
ným, a tím si víc uvědomujeme jeho blízkost.
MILOSLAV ČEMUS

KONEČNĚ U OLTÁŘE
Konečně se dočkal Jan Vianney
kněžského svěcení.
Na svátek Navštívení Pan
ny Marie, ráno, 2.červen
ce, bylo tak teploučko, že
hostinský od Tří delfínů
postavil stolky před hos
podu. U jednoho seděl
pán v nazrzlém fraku,
advokát Bárou, a nevlíd
ně se díval na rakouský
jezdecký pluk, který pro
jížděl náměstím.
"Už člověku přešla všech
na radost ze života,"zavr
čel zahořkle k druhému
stolovníkovi, žurnalistovi
Candellovi. "Při pohledu
na ty cizince na ko
ních se v člověku zve
dá žluč. Štěstí, že
máme aspoň dobré
víno, jinak by byl
život nesnesitelný "
Zálibně pozoroval
svou sklenku, v níž
se ohnivě třpytil rudý
Chateaugay, ročník 1811. Tím spláchnul svou
zlost.
"Ale Napoleon se jistě vrátí,"zašeptal mu
Candelle, přisedaje blíže,"mnozí jsou pře
svědčeni, že z Elby uprchne."
"Ale ve Francii se tuze žvaní. Ať císař či
republika, je to stejná bída. Žasnu vždyc
ky, když slyším někoho, jak se směje. Jak
se dnes může někdo smát?"
"Pane, almužnu ubohému invalidovi, "mrzák
s dřevěnou nohou nastavil čepici. Bárou do
ní váhavě hodil peníz. Pak se zarazil a po
slouchal. Z jedné poboční uličky zazněla
píseň. Hlouček kleriků, kteří právě přijali
v kostele sv.Jana z ruky biskupa Simona
z Grenoblů podjáhenské svěcení, se se zpě
vem vracel do semináře.
"Benedictus Dominus Deus Israel... "znělo
slavnostně náměstím. "Pochválen bud Pán,
Bůh izraelský, neboť navštívil svůj lid a
zjednal mu vykoupení..."
Spásu svému lidu? Tomu ubohému, vyhla
dovělému a krvácejícímu lidu? S úžasem zí
raly udřené ženy, žebrák, mrzák, tkadlec
hedvábí a povaleči na skupinku kleriků.
"Všechno bylo zbytečné,"vrčel advokát.
"Všechno k ničemu! Voltaire, Rousseau,
bouře proti Církvi, guillotina. Flandáci ne
vymreli a na veřejné ulici zpívají své cho
rály! "
"Církev zpívá stále, protože stále vítězí,"
vmísil se do rozhovoru pán v temně zele
ném obleku od sousedního stolu."I pod
guillotinou zpívala. Je vždy silnější.

Rozumíte latinsky? Ano? Tak poslouchejte!"
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"Poslal nám mocného zachránce z rodu svého slu
žebníka Davida__ zjednal nám záchranu od ne
přátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí...
Abychom vysvobozeni z rukou nepřátel, beze
strachu mu mohli sloužit v svatosti a spravedl
nosti před ním po všechny dny našeho života.."
Průvod novosvěcenců šel těsně kolem stolků res
taurantu. Bárou si měřil pochmurným pohledem
mladé lidi, jejichž oděvem bylo odříkání a je
jichž oči zářily nevýslovným štěstím.
Mezi vyvolenými kráčel i bývalý selský synek
z Dardilly a jeho asketický, odříkáním pozname
naný obličej byl plný radosti. Mocně zněl jeho
hlas při zpěvu:"A ty, dítě, budeš nazýváno pro
rok Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připra
vit mu cestu.. .cestu pokoje."
"Slyšíte, pane?"řekl muž od sousedního stolku.
"Světlo v temnotách a stínech smrti. Slýchávali
jsme to dříve často, ale noc nad Francií byla
stále temnější. Snad šli kolem nás právě nosite
lé světla."
"Co jsou to za nesmysly, "otočil se k němu roz
hněvaně advokát. "Jsem volnomyšlenkář a taková
temná, úzkoprsá pověra je mi cizí!"
"Snad nejsou tak úzkoprsí,"zasmál se druhý.
"Nemají určitě tak pochmurné tváře jako mnohý
tak zvaný volnomyšlenkář."
"K čertu s vaším žvaněním. Pane vrchní, platit'.1
Odešel zlostně i s žurnalistou.
"Kdo byl ten podivný pán u sousedního stolu?"
zeptal se po chvilce."Znáte ho, Candelle?"
"Jistě! Je to ten boháč Anton Jaricot, má továr
nu na hedvábné látky."
"Mnozí mají opravdu divné názory."
Skupinka nových podjáhnů zmizela v Ireneu.Pan
farář Balley, hluboce pohnut, objal svého žáka.
Pak se k němu protlačily Kateřina a Markéta a
vyřídily mu blahopřání z domova. Po nich gra
tulovali i kamarádi ze semináře; Marcellin byl
už několik měsíců podjáhnem. Byli tu i Claudius
Colin, Desclas a Duplay. Měli ohromnou radost,
že jejich přítel přece jen dosáhl prvního stupně
k důležitému cíli. Duplay řekl později jednomu
ze spolužáků: "Ten Vianney byl ubohý student
a jistě poslední mezi "učenci" v Ireneu; ale snad
si jednou víc než ostatní zaslouží stát se proro
kem Nejvyššího. Z jeho očí září Duch Boží."
Na seminář Ireneum přišly zlé, neklidné časy.
Korsický lev utekl z klece a I. března vstoupil
na francouzskou půdu. Odevšad k němu přebí
hala vojska, která proti němu poslala vláda. V
Lyonu se horečně zbrojilo, stavěly se barikády,
vytahovala děla a celé město se hemžilo vojáky.
Večer 10.března vtáhnul Napoleon do hlavního
města nad Rhonou. Nikdo proti němu nevystřelil.
Crenadýři, kteří bojovali v řadě napoleonských
bitev, mu jásali vstříc. Barikády v okamžiku
zmizely a císaře vedli ve vítězném průvodu, na
otevřeném kočáře k arcibiskupskému paláci, kde
se ubytoval.
I mezi seminaristy byl tu a tam některý, jehož
srdce tlouklo pro velkého vojevůdce.

Brzo se však ukázalo, Malých bratří Mariiných a na druhé straně Claudius Colin, který pak
že nálada Lyonských
založil řeholní společenství Maristů. Jáhenství byl předposlední —
je namířena nejen pro vrcholek, zbývalo už jen kněžské svěcení.
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ti Bourbonům, ale i
Generální vikář Bochard vyzkoušel začátkem srpna Jana znovu na fa
proti kněžím, o kte
ře v Ecully. Tentokrát byl s výsledkem spokojen. Správce biskup
rých bylo známo, že
ství Courbon mu předal"litterae testimoniales" a odkázal ho do Gre
jsou věrnější králi než noblů, kde na něho vloží při kněžském svěcení ruce biskup Simon.
císaři. Odevšad bylo
Poněvadž už nebyl nejmladší, připustili ho ke svěcení dříve.
slyšet výkřiky:"Ať ži
Jan
se připravil na svěcení exerciciemi a pak putoval sám letním
je císař! Dolů s Bourparnem do Grenoblů. Z jeho rodiny ho nikdo doprovodit nemohl, byly
bony! Pryč s flandážně a kdo měl ruce, byl na poli a na vinici. Jen jeho sestra Markéta
ky!" Před seminářem
se pořádaly demonstra mu krátce předtím v Lyoně předala vlastnoručně zhotovenou albu,
ce se štvavými řečmi, otec k ní přidal láhev vína ze své vinice - to si nesl Jan v uzlíčku.
Byl rád, že jde sám. Těch sto kilometrů mohl být v myšlenkách i
každou chvíli se zdá
lo, že dav vtrhne do celým srdcem u Boha.
Irenea. Když šli semi- Necítil trýzeň nemilosrdně žhnoucího slunce, ani obtíže dlouhého po
naristé domů nebo se chodu, ani ubohost míst, kde nocoval, jeho duše jásala vstříc Stvoři
vůbec objevili na uli teli, který ho s takovou láskou svou milostí po dlouhém a těžkém zá
ci, letělo za nimi hně pase přivedl k cíli.
vivé volání a posměš Na silnicích Dauphiné se potloukali všelijací lidé. Noclehoval s tuláky,
oašeráky a bandity. Kdesi mu zastoupili cestu rakouští vojáci, na
ný smích.
sadili mu bajonety na prsa a ptali se po jeho dokladech. Když řekl,
Lyonský arcibiskup
kam jde, se smíchem ho pustili.
kardinál Flesch se
vrátil z Ríma, kde mu Cím víc se blížil k biskupskému městu, tím příkřejší byla cesta a v
papež poskytoval asyl. dálce bylo vidět zasněžené vrcholky Alp. Zdálo se mu, jako kdyby to
byl obraz cíle, který ho tolik vábil. Konečně prošel branou Grenoblů.
Ubytoval se ve svém
Ještě jednou zaznělo:"Stát, kdo je to?" a pak ho hlídač brány pustil
paláci a sloužil slav
nostní mši svátou jako do města. Byla sobota večer, 12. srpna, když došel Jan k cíli, k vel
kému semináři. Na všech věžích zvonily zvony, neboť druhý den byla
dík za návrat svého
neděle. Dveře svatyně se rozlétly.
císařského synovce.
Ale nálada mezi boho Druhý den ráno připomněl domácí kaplan biskupu Simonovi, že má
ve velkém semináři - bývalém klášteře Paulánů - udělit svátost
slovci byla tak zakněžství.
trpklá, že mnozí z
"Je to jen jediný jáhen, monsiňore, pozdní povolání, z Lyonu,"řekl
nich nechtěli ani po
tonem litujícího. Ale biskup horlivě přikývnul:"Ano ano, vím o tom.
kleknout, když jim
Věřte mi, můj milý, vždycky stojí za námahu vysvětit dobrého kněze'.1
církevní kníže udělo
Seminaristy, kteří byli při svěcení, dojala vnitřní zbožnost kandidáta
val požehnání. Pama
svěcení. Opravdu, byl to světec, když zvolal pohnutým hlasem:
tovali na to, že kar
dinál patřil k těm,kdo "Ad sum" - jako kdyby do tohoto slova chtěl vložit všechnu svou
touhu po kněžství.
složili civilní přísahu
Rozechvěle klesl Jan na kolena, když mu biskup s tichou modlitbou
a mnozí mu odepřeli
úctu, která by jinak
vložil ruce na hlavu,když ho pomazal olejem katechumenů a podal mu
kalich nové smlouvy.
patřila správci diecé
Vroucně hlaholilo Te Deum posvátnou prostorou. Jan však cítil
ze.
blízkost nebeských zástupů,které jásaly jako on.
Císařovo panování
trvalo sto dni. Pak
Ach, jak ubohé je lidské srdce, jak málo chápe velikost hodiny, kdy
musel, poražený a
Boží moc padá do vyvolených duší.
zničený zbraněmi spo "Kéž bychom raději viděli než tušili,"říkával často později Vianney,
jenců, podruhé opus "museli bychom však zemřít, ne hrůzou, ale láskou."
tit zemi a jít do vy
Druhý den slavil svou primici, první mši svátou. Bylo to v téže kap
hnanství na ostrov sv. li. Na jeho slovo proměnil Pán světa chléb z pšenice ve své Tělo a
Heleny. Znovu prchal víno z vinic v Dardilly ve svou krev.
kardinál Flesch, zno
Na vedlejších oltářích sloužili mši sv.dva rakouští polní duchovní. Po
vu ho papež laskavě
posvátné slavnosti stiskli i oni primiciantovi ruku s blahopřáním,
přijal v Římě.
klekli před něho a prosili o jeho požehnání.
Jana politické spory
"Pro bratrskou lásku hranice neexistují, kněží celého světa jsou spo
mezi kněžími odpuzo
lu spojeni," řekli špatnou franštinou. - Jan zůstal v Grenoblů ješ
valy. 25.června 1815
tě druhý den, na Nanebevzetí Panny Marie, pak se šťastným srdcem
ho vysvětil biskup
putoval zpět domů. Jeho duše zpívala Velebí má duše Hospodina,zpěv
Simone na jáhna v ly Vyvolené, která nosila pod srdcem Vykupitele.
onské katedrále. Ved V Écully poklekl šedivý pan farář Balley před svého bývalého žáka,
le něho klečel Marcel- aby od něho přijal primiční požehnání. Pak ho vedl k oltáři.
lin Champagnat, po
WILHELM HÚNERMANN
zdější zakladatel

"BEZ

VÍRY

SE

NELZE

P.Vilém VONDRA se chystal na podzim do
Kanady, aby - na přání svého přítele z
mládí - tam měl pro věřící několik předná
šek - duchovní obnovu.
Milí přátelé,
můj přítel z mládí mě sem pozval, abych
vám řekl něco, co by povzbudilo vaši ví
ru. Víra je totiž nejcennější dar, jaký mů
že člověk od Boha dostat. Ne nadarmo se
zpívá v jedné naší písni:"BEZ VÍRY SE
NELZE LÍBIT PÁNU...”
CO JE VLASTNE VÍRA?
Víra je milost. Je to tedy jednak Boží dar,
jednak život Boží v nás. Protože když Bůh
něco dává, dává sám sebe. Bez tohoto da
ru se podobá náš život bloudění, neplod
nému poli, prázdné světnici. Bez víry ne
zná člověk smysl života. A každý z nás
cítí, že smyslem života nemůže být jen ro
dina, zaměstnání, zdraví nebo dokonce pe
níze. To všechno může člověk ztratit.
Smyslem života musí být něco, co neztra
tí člověk ani v bídě, ani v nemoci, ani v
samotě, ani v ponížení či pronásledování.
Něco, čím člověk žije až do okamžiku,kdy
přechází práh času a vstupuje do věčnos
ti. Tam se tváří v tvář - jak říká sv.Pavel-setkává s tím, v koho uvěřil.

LÍBIT

PÁNU . . . "
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naděje a láska-patří k božským ctnostem, které
nemají hranice. Jiné ctnosti se mohou přeháněním
změnit v nectnosti:spravedlnost v tvrdost, šetr
nost v lakomstí, opatrnost v bázlivost, statečnost
v riskování ap. Ale čím silnější je víra, tím víc
vtahuje Bůh člověka do svého života, do pravdy,
do lásky, do naděje.
"KDO NEUVERÍ, BUDE ZAVRŽEN!"
říká Kristus. Zdá se vám to tvrdé? Bylo by to
tvrdé, kdyby Bůh aspoň jednou v životě člověku
víru nenabídnul. Kdyby aspoň jednou nezaklepal
na dveře jeho duše a neprosil, aby ho člověk
pustil dovnitř. Že přináší teplo lásky, světlo
pravdy.
Bůh však klepe častěji. Nabízí člověku víru v ce
lém svém stvoření, v pohledu na hvězdnou oblo
hu i do mikroskopu, uchvátí člověka krásou květů, nádherou lidské lásky, září člověka, který
žije v Bohu - světce. Bůh k nám mluví ze všech
stran, volá nás, prosí - on, Stvořitel, své tvo
ry, abychom přijali štěstí, které nám nabízí.

plne víry je i písmo svate

hlavně Nový zákon. Skrze učení Církve-jehož zá
kladem je Písmo a tradice, se ukazuje Kristus.
Dal nám příklad, dal nám učení. Není na světě
zakladatel jiné víry, který by byl Bohem. Před
umučením se ho ptali:"Ty jsi tedy Syn Boží?"
Odpověděl jim:"Vy to říkáte, já jsem."(Lk 22,70)
Slov:Já jsem-se užívalo jen o Bohu. Velekněz si
JAK ZÍSKAT NÉCO TAK KRÁSNÉHO A
CENNÉHO, JAKO JE VÍRA?________________ roztrhl roucho a řekl:"Rouhal se'! (Mt,26.65).
Kristus ho neopravil, neřekl:"Tak jsem to nemys
V podobenstvích Kristus vypravuje, jak
lel, jsem obyčejný člověk, učitel, prorok..."
hledal obchodník bezvadnou perlu. Když
ji objevil, prodal všechno, co měl, a kou Ale dal se pro tuto pravdu o sobě ukřižovat.
pil tu perlu. Nebo jiný našel na poli po
VERÍME TEDY V KRISTA
klad. I ten prodal všechno, co měl a kou Syna Božího, druhou Božskou osobu. Přišel v
pil to pole, kde byl onen poklad.
lidské podobě na zem, aby dal člověku možnost,
Perla - poklad! Tím naznačuje Kristus, že smazat nejen dědičnou vinu, ale smazat při zpo
víra je něco nesmírně cenného. Člověk ob vědi lítostí i své vlastní osobní hříchy.
vykle pozná cenu víry tehdy, až je jeho
KDYŽ SESTOUPIL BŮH
víra ohrožená, v nebezpečí - nebo když ji
mezi mravenečky - lidi, když je poučil o tom,
ztratí. Bloudí pak životem jako zatvrzelý
co mají věřit, když se dal pro ně mučit a ukři
zoufalec, lhostejný samotář, ať si to při
žovat a jako první z lidí vstal vlastní moci z
zná nebo ne. V nejhlubších hlubinách
mrtvých, musí být víra něco nesmírně cenného.
srdce to cítí.
Ale jak dojít k víře?
V TÉTO DUCHOVJak ji získat? Máme ně
Ní OBNOVĚ co, někoho, kdo by nám
budeme mluvit o
pomohl? Musím si pomoci
tomto nejvzácněj
sám?
ším pokladu, kte
O tom něco v další pro
rý může člověk
mluvě .
od Boha dostat,
o víře. Jakými
stružkami nebo
"VÍRA JE OSVEDČENÍ,
DOKONANÍ A DŮKAZ
potrubími prou
dí do duše člo
ROZUMU."
věka. Jaké
Maurice Blondel
vlastnosti má pra
ZNÁT VLASTNÍ BEZ
vá víra. Co víru
MOCNOST, BÝT ČINNÝ
ohrožuje. Jak ví
A DOUFAT V MILOST,
ru rozvinout.
TO PRO ME ZNAMENÁ
Neboť víra-jako
VERIŤ V BOHA.

PLNOU

PAROU

K

CÍLI!

Jestliže první cesta do Polska byla plná
břemen, které mě každým krokem od cíle
vzdalovaly, místo aby mi pomáhaly, byla má
druhá cesta překotný běh k cíli. Už jsem
nepotřeboval napřed audienci nebo rozhovor
s biskupem. Ve stanovenou hodinu jsem se
se svým průvodcem dostavil do biskupského
sídla. Dveře se bezhlučně otevřely. Komor
ník nás zavedl do soukromé biskupské kap
le. Provázel mě P.Archangelus a P.Florián.
Věděl jsem, že je biskup pověřil, aby s se
bou vzali všechny nutné knihy a náčiní.
Musel jsem se přece při svěcení dotýkat
různých nádobek, tzv. "instrumenta." Už
cestou jsem se divil, že žádný z Otců nemá
s sebou aktovku nebo kufříček. Když jsem
se na to zeptal. Otec představený se chytrácky usmál. "Netušíš, co všechno najde
místo v rukávech a pod pelerínou kapucín
ského obleku,"zašeptal mi. Zázrak nedal na
sebe dlouho čekat. Jako když kouzelník
vyčaruje z cylindru řadu králíků, odkláda
li oba přátelé před mým zrakem svá břeme
na. A tu se k mému úžasu objevily: pontifikální knihy oltářního formátu, lekcionář rovněž ve velkém vydání - r^íuál s mod
litbami exorcismu, nůžky, ohromný kostel
ní klíč, patena a obětní svíce. V zaváza
ném balíčku byl chórový oděv, alba s náramenním plátnem a cingulum, dalmatika se
štolou a mešním oděvem. Police byla oblože
ná jako stůl vánočními dárky.

9

přistoupit k vyššímu svěcení, dokud předcháze4
jící svěcení nevykonával. Podjáhen musí aspoň
při jedné slavné mši sv.číst epištolu, než je vy
svěcen na jáhna. Jáhen musí nejméně jednou při
slavné mši sv.zpívat evangelium, než přijme
kněžské svěcení. V mém přípádě nebyly obtíže s
podjáhenstvím, které se uděluje před epištolou.
Proto jsem mohl číst epištolu jako podjáhen a
tak splnit církevní předpisy.
Ne tak snadné to bylo se svěcením na jáhna.Jak
jáhenské, tak kněžské svěcení se udělují při mši
sv. už před evangeliem. Biskup se rozhodl pro
liturgický anachronismus.Cetl jsem evangelium
dvakrát.Jednou jako vložku po svěcení na jáhna,
podruhé na správném místě, kdy jsem byl už
knězem. Tím se řídil církevním zákoníkem a li
turgii hodil přes palubu! Tehdy mě to ani tro
chu nerušilo. Byl jem v sedmém nebi. V 7,30 h.
jsem byl "knězem na věky podle řádu Melchisedechova". V mé vlasti bylo 6,3o hod., neboť
v Polsku zavedli letní čas. Příznačná byla má
první myšlenka po vkládání rukou:"Ted mě mo
hou komunisté zavřít třebas na doživotí, nezniči
telní znamení kněžství mi už z duše seškrabat
nemohou!"
B

U snídaně, po svěcení, jsem seděl s biskupem a
oběma kapucíny jako ve snu. Na ta dvě vejce
naměkko nikdy nezapomenu. Zatím co jsem otlou
kal skořápku vejce, udělil mi biskup ústně pro
svou diecézi právo zpovídat. K čemu vlastně?
Vždyť jsem polský neznal ani slovo! Biskup ale
věděl, co dělá a já to věděl také. Rím nařídil,
Pak přišel biskup. Nevyměnili jsme ani slo že každý kněz ve východním bloku, který dosta
ne od biskupa plnou moc slyšet sv.zpověd, do
vo. Mlčky mě objal , oblékl se do liturgic
kého oděvu a začaly posvátné obřady. By stává tuto pravomoc pro všechny země východní
ho bloku. Když jsem odložil kávovou lžičku, byl
lo úterý, 5.dubna I960 přesně v 19 hod.
jsem oprávněn zpovídat v Číně, na Kubě, v se
večer. Přijal jsem tonsuru a čtyři nižší
verním Vietnamu, v Albánii a Jugoslávii - a sa
svěaení.
B
mozřejmě i v Sovětském svazu. - i v jiných
Následující ráno bylo všechno připraveno.
"lidových demokraciích" - a tím i ve všech pol
Procházel jsem nejkrásnější cestou svého ži
ských diecézích a v neposlední řadě na celém
vota, od kapucínského kláštera k biskup
území naší vlasti. A o Československo šlo v
skému sídlu. Po pravé a levé straně mlčky
první řadě! K tomu přistupovala automaticky řa
kráčeli stejní průvodci jako včera. Naplňo
da dalekosáhlých zvláštních zplnomocnění, na
valo mě blažené vzrušení. I hluk ulice a
kterou myslela a kterou vybavila"mlčící Církev"
hemžení chodců mě obklopovalo jako jasná
sv.Stolice. Prakticky směl každý kněz rozhřezář.
■
šovat a dispenzovat jako papež sám. Nebyly žád
Byla středa, 6.dubna I960, středa po veli
né výhrady a žádná povinnost odvolání.
konoční neděli. Před vlastním svěcením mě
do jisté míry ochladil střízlivý, ale nevyhnu Odpoledne jsem bloudil po městě. Chtěl jsem být
sám. Podal jsem zakódovaný telegram do Brna.
telný začátek. Museli jsme si promluvit o
Tentokrát nebude nesprávný. Byl jsem tak
obřadu. Byly tu určité nejasnosti v rubri
šťasten, že jsem se nedokázal ani modlit, ani
kách, které nepředvídaly, že se udělí
děkovat. Mé srdce bylo jako ucpaná láhev. Nic
všechna svěcení-podjáhenské, jáhenské a
nemohlo dovnitř, nic nemohlo ven. Trvalo to
kněžské-během jediné mše svaté jednomu
ještě dost dlouho, než se zkamenělá radost roz
kandidátovi. Při každém vyšším svěcení se
tavila a než jsem se zbavil křeče. Pak jsem te
modlí litanie ke všem svátým, zatímco kan
prve mohl vstoupit do kostela a pokleknout
didáti leží na zemi. Litanie se má modlit
před svatostánkem.
třikrát - mám také třikrát ležet na zemi?
Týž den jsem se s P.Floriánem prošel po městě.
Všichni potřásali hlavami; bylo by to gro
teskní. Museli jsme uvažovat i o jiných cír Navštívili jsme katol.universitu, park, pravo
slavný hřbitov, městskou knihovnu.
kevních předpisech. Žádný klerik nesmí
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Proč právě tato místa? Nevím, šel jsem prostě a nechal jsem se P.Floriánem vést. Zaměstná
val mě jen jediný problém. Mám se víc radovat z kněžského svěcení, které jsem přijal, ne
bo se těšit na první mši svátou, kterou budu zítra sloužit?

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Lycnský arcib.kard.Decourtray dou
fá, že narok bude blahoslavená
Pauline Jaricot, nar.1799 v Lyo
nu a + 9.1.1862. V 20 letech za
číná propagací víry-propaganda
fide, později papežská misijní
díla, přenesená za jejího života do
Říma. V 27 letech zavádí živý růženec,
sdružení s 3 mil.členů, ve 30 ti se začí
ná věnovat dělníkům. Snad bude blahosla
vená za bisk.synod/, věnované odpovědnos
ti laiků v Církvi a ve světě, která by se
konala v Římě.

pravděpodobně jej udala"vlastenecká"církev,
která od Říma odpadla. Na podzim 1983 byl zat
čen biskup sousední diecéze Raoding, Msgr Josef
Fan Yueyuan a obžalován, že dodával Vatikánu
inforneoe. Odsoudili ho do vězení na 10 let.
2.-4.10 se ve Francii-Fontevraud konalo X.set
kání na téma "Duchovní odboj v dějinách křestanství. " Vzpomínalo se na muka křesčanů ve
starých dobách až po středověk, odboj anglikánu
a protestantu, katolíků za franc.revoluce a pro
následování v současné době.

Býv.senegalský president a člen franc.akademie a
papežské rady pro kulturu Leopold Sedar Senghor
zahájil 1.10.výstavu oken a keramiky nové kaple
Franc.-švýc. televize má v neděli v 18,15 pro stálého pozorovatele Sv.Stolce při UNESCO v
nábož. "čtvrthodinku"-ukázala zatim film o Paříži. Kapli vytvořil argentinský malíř Juan
Carlos Langlois v Paříži. Kaple se skládá z 10
sv.faráři z Arsu a o sv.Františku Sab
oken, vybudovaných za 10 let pro kapli, knihovnu
Od 2.10.se každý čtvrtek mají duchovní
osoby v Paříži modlit před Ne jsv. Svátostí a sídlo stálého pozorovatele. Zdobí ji i 5 oken
za duchovní povolání. Po mši sv.v kostele inspirovaných dlažbou sienské katedrály v Itálii,
sv.Severina je Nejsv.Svátost vystavena oe •která připomíná stylizované postavy andělů-to je
lý den až do mše sv.v 19 hod. ,pak je sv. v kapli, v knihovně je dalších 5 oken na téna
hodinka, požehnání a nešpory. Toto poslá Zmrtvýchvstání seřazených kolem dveří.
ní je svěřené farnosti sv.Severina/sv.Mi V Ženevě se o I. adventním víkendu 17.-20.11.koná
kuláše v 5.pařížském okrese.
velké shromáždění ženevských křestanských církví
"Pomoc trpici Cirkvi "/P .Heren fried/ vyda a obcí na téma: "Xřestáné pro rok 2000."
la dosud 1,7 mil.dolarů na nákup vozidel 12.-18.10 se konal v Buenos Aires Xl.celoamerický
pro kněze středových.Evropy a 3.svět.
sjezd pro katol .výchovu na námět: Výchova, lid a

Curyští křest.demokraté patrně navrhli
zřízení katedry katol. teologie na tamější
universitě, ale radikálové a demokr.unie
to odmítli-prý by se Zwingli obracel v
hrobě. Katol.Církev dělá často ústupky
nekatolíkům, ale ti nedovolí ani zřízení
biskupství v Curychu.

kultura. Zúčatnilo se ho 1200 delegátů z 18 zemí.

13.-18.10.se konal na papežské urbánské universi
tě v Římě mezinár .kongres křestanských umělců,or
ganizovaný Mezinár.společnosti křest.umělců na
téma: Církev potřebuje umělce, umělci potřebují
Církev. Přednášel mj .kard.Poupard a prof .Benedet
ti, předs. jednoty katol.výtvarných umělců. V kos
V Bonnu se konalo sympozium, pořádaná Me- tele San Stefano Rotondo se konala mezinár.výsta
zinár. svazem na podporu rodín. V závěreč va současných křestanských umělců.
ném prohlášeni vyzvalo státy, aby jejich 27.-28.9.vypukl požár v klášteře Zagorsk, SSSR,
teolog.akademie ruské pravoslavné církve. Zahynu
zákony podporovaly práva rodiny i jej i
potřeby, a možnost svobodné výchovy děti. lo 7 osob, z toho 2 studenti. Požár se rychle roz

ŽENEVA děkuje prof.P.PŘEROVSKÉMU za jeho šířil, zničil pokoje studentů,příčina se zatím
zajímavou přednášku o sv.Václavu 3.10.
vyšetřuje.
4.10 .oslavili adventisté 7.dne v Lausanne
100. výr. Maji 350 členů v Lausanne a v
Renens a pracuji hl .sociálně. Vznikli v
USA a pol.19.st., r.1885 zahájili činnost
v Tramě lan/Jura/. Dnes jsou na 26 mistech
a máji celkem 5 mil.věřicich a 50 nakladatelstvi/!!/. Světi sobotu
a čekaji blizký přichod Kristův.

V Číně byl otevřen tajný seminář,blízký
Římu, v soukromém domě v provincii Hebei,
má přes 40 bohoslovců, kteří s 2 kněžími
byli zatčeni, později bohoslovci posláni
ke svým rodinám, kněží do"přeškolovacího"
tábora. Seminář byl v provozu asi rok a

V Paríži zemřel spoluzakladatel kněží-dělníků ve
Francii Yvan Daniel/77 let/. Byl spoluautorem kni
hy P.Henriho "Francie, misijní země" z r.l943;toto dílo bylo ovsem tak špatně organizované, že
spousta kněží-dělníků odpadla a nakonec je Vati
kán zakázal, někteří silně spolupracovali s komu
nisty a pomáhali jim.

2.10.vydal Vatikán u příležitosti 50.výr.založení
papežské akademie věd 2 známky, a k 600.výročí
zal.milánského dómu 4 lístky s obrazem dómu.
2.-4.10.se konalo v Paříží mezinár.kolikvium u
příležitosti 1200 výročí 7.všeobecného sněmu/II.
Nicejského/, který potvrdil dovolení úcty k obra
zům svátých a světic a hl.ikon.

NESPRÁVNÉ ODSTRANĚNÍ VIN přerušení,

nýbrž o ukončení
To jsou ty divoké skládky, kdy někdo složí těhotenství. Kdybych řekl, že přerušuji
svou přednášku, čekali byste, že za chvíli 11
odpadky na louce nebo v lese.
I. Nejprostší způsob zpracování viny je je budu zase pokračovat. Tedy přerušení těhoten
ství je konec, ale slovo"přerušení"zní lépe. Něm
jí odsunování. Nechci myslet na dřívější
hříchy, nechci, aby mi je někdo připomínal ci používají také výrazu^dbouráníťpřipomíná to
odbourání domu, zničení, demolování a to
jinak se na něho zlobím. Je to PŠTROSÍ
nezní dobře. - Tedy slovo11 zákrok". Jdu-li
POLITIKA. Skrývám hlavu v písku,
na operaci se slepým střevem, je to také
abych nic neviděl. Starou vinu od
zákrok. Chirurgické zákroky však ne
souvám ze dne na den. Čili metu
jsou příjemné, proč užívat nepříjem
smetí stále před sebou a nedocházím
ných pojmů? Němci si vymysleli slova
ke konci.
"FristenltJsung", jenže starší si vzpomenou na
2. Druhý způsob "řešenfproblému je
hluk a agilnost. Bojím se klidu, neboť vzpohitlerovské'Endläsung der Judenfrage',' což zna
mínka na vinu vystupuje z mého srdce jako menalo,že šest milionů židů šlo do plynu.
mrak .To nechci-tedy nechci klid! Není ná A tak se našel nový název: zní odborně, lékař
sky nezávadně: postkonceptivní populační regu
hoda, že v našich diskotékách se používá
hluk v nejvyšším stupni. Mladí mají strach lace. A ted může být naše svědomí úplně klidné
regulovali jsme populaci, to je cítit zásluhami,
z klidu, všechno chtějí utopit v hluku,
prokázali jsme lidstvu dobrodiní.
pouští ampliony jak nejvíc mohou.
3. O nesprávné zvládnutí viny se pokouší i Tedy názvosloví viny hraje velkou úlohu při
zjištování nebo nezjišťování vlastní viny.
ten, kdo zatěžuje vinou druhého. Mohu-li
nadávat na cizí hříchy, mám pocit, že mé 5. Vlastní vinu je možné zmenšit také tím, když
vlastní hříchy jsou omluveny. Proto existu se spolčím s jinými a spácháme něco kolektivně.
je i mezi zbožnými lidmi tolik kritiky. Řekl Proto existují teroristické skupiny, bandy mla
bych, že zbožní kritizují víc. Proč? Zbožní dých, neboť když se vina může rozložit na celý
lidé s náboženskou výchovou jsou citlivější kolektiv, zbývá na mne jen malý kousek. Kromě
pro vinu a hřích - a to je ovlivňuje. Chtě toho kolektiv nemá svědomí. A abych měl part
nera, na kterého část viny svedu, musím si ho
li by se zbavit viny a nejlepší způsob je,
získat, přimět ho ke hříchu, který chci sám
nadávat na druhé. Když mohu říci:"Podívejte se, ten a ten papež, biskup, farář či spáchat.
kaplan se dopustili těch a těch hříchů,jsem 6. Ritualizace viny. Vyšší moc mě má viny zba
já před těmito pány hotové neviňátko. Kdo vit, aniž bych se musel příliš namáhat. Čili
chci být čistý, ale nechci se koupat. Východis
mi chce tedy něco vyčítat?
Z takových skandálů žije celá oblast tisku. ko to není, je to slepá ulička. Je to však možné
právě u věřících lidi, kteří očekávají očištění od
Ta kněžna, ten ministr, v soukromí pije,
náboženských obřadů. Nechápeme-lľ správně sv.
má nedovolené známosti-to vše se v tisku
zpověd, slibujeme si neosobní očištění právě od
probírá proto, poněvadž to lidé rádi čtou.
ní. Nebo v jiných případech jde někdo ke sv.
Kdyby tam stálo, že se opil nějaký tulák,
zpovědi ze zvyku, z tradice, zpovídá se povrch
nikoho by to nezajímalo. Ten nikomu vinu
nesejme. Ale mají-li chyby, a velké chyby, ně, bez lítosti, bez dobrých předsevzetí - a v
jeho životě se nic nemění. Myslí si, že pouhé
vysoce postavené osobnosti, sám si mohu
rozhřešení ho spasí, zbaví hříchů.
umýt ve své nevinnosti ruce.
4. Čtvrtý způsob - mnohomluvnost. Místo
ZAJEĎME NA HLUBINU__________
abych svou vinu přiznal, hledám stovky a Svátost pokání bez pokání není možná. Musíme
tisíce výmluv a omluv. Dokonce i v teologii tedy už před sv. zpovědí a po ní i mimo ni dělat
je dnes móda hledat teologické důvody,aby mnoho věcí, aby pokání bylo také obrácení.
něco nebylo hříchem. Když někdo nezacho Je nemožné, zajet do slepé uličky a čekat, že
vává celibát, neřekne: "Jsem slabý člověk," nás z ní někdo vytáhne. Problémy se tak nevy
ale hledá teologické důkazy, že celibát je
řeší, naopak, zkomplikují se. Lidská vina se dá
nelidský, nesnesitelný, nemožný. A když
odstranit jen Božím odpuštěním - a když Bůh
tento argument v jejich očích sedí, nemají
odpustí, vina, i kdyby byla sebe větší, už ne
žádnou vinu.
existuje. To je rozdíl mezi odpuštěním Božím
5. Dáváme vině různé, nic neříkající
a odpuštěním lidským. Lidé si odpuštějí,
názvy. Příklad - potrat. Nazve-li něk
ani ne vždy rádi, ne vždy často a skoro
do potrat správně a mluví o vraždě
vždy zůstane v podvědomí zbytek anti
nenarozeního dítěte, všichni budou
patie. Dojde-li k hádce či rozporu, tak ten,
protestovat. Nejsme přece vrahové!
co odpustil, obvykle vinu předhazuje.
Ani s vyjádřením"usmrcení tělesného plo
Bůh to nedělá, vinu jednou provždy zlikviduje
du nejsou spokojeni. Usmrcení zní tak su a navíc nám vrací nevinu. Proto jsem charakterově. Zůstaneme tedy u potratu. Potratitrisoval úkon kajícnosti jako návrat ke křestní
něco ztratit, nám připomíná ztrátu. Ale my nevinností, té radikální nevinností, kterou jsme
to chceme ohodnotit pozitivně. Mluví se te se stali dětmi Božími, Jeho přáteli a dostali
dy o "přerušení těhotenství". Nejae o

jsme milost posvěcující, čili pokání nás
uvádí zpět do původního východiska.

-

jste

spolecenstr?

Lidé, kteří snadno navazují kontakty to mají lehčí

CO RÍKA moderní PSYCHOLOGIE?
než ti, kterým to dělá obtíže. Kdo však navazuje
Její první požadavek zní: Pokud svou
kontakty neopatrně,
vinu nevyslovíš, nemůžeš se uzdravit! toho mohou považo
Jdete-li k psychiatrovi nebo k psycho vat za"vlezného" a
terapeutovi musíte mít tlustou peněžen- I obtížného. JAK JE
ku, abyste si u něho zpověd mohli do- < ro s vámi?????????
volit. A neřeknete-li mu všechno, nebu
de se s vámi vůbec bavit. Má pravdu. 1. Chodit e rádi na
Vinu z vás sice může odstranit jen Bůh veřejná představeni
a kněz, který to dělá jménem Božím,ale všeho druhu a tam
psychiatr může komplexy odhalit a to už se stále seznamuje
je velká pomoc. Nejde to ovšem, když
te s novými, lidmi?
se pacient nedopracuje k tomu, aby
ano 1, ne 0
svou vinu vyslovil.
Tedy je poznatkem moderní vědy: vina 2. Píšete si stále
s lidmi, s kterými
se musí napřed vyslovit, pak teprve
jste se jednou se
může začít léčení.
známili na dovole
A náš Pan Ježíš věděl už před 2000
lety, že bez vyslovení viny není možno né? ano 1} m 0
vinu zpracovat. Kdo je ovšem ochoten
svou vinu vyslovit, potřebuje partnera; 3. Zlobíte se, když
nepomůže mu, když vykřičí své viny v k vám přijde nemilá návštěva? ano 0, ne 1
místnosti, potřebuje někoho, kdo jeho
4. Stýkáte se ještě s býv. spolužáky? ano 13 ne 0
viny vyslechne. Každé JÁpotřebuje TY,
Partner, který slyší náš výkřik, je Bůh 3. Rozhodujete ze rychle vyjit si ven? ano 1, ne 0
Jenže Boha nevidíme, potřebovali by
6. Věřite, ze člověku mohou něco dát jen málokteří
chom někoho, koho vidíme a který bude
lide?
ano 0, ne 1
na náš výkřik viny reagovat.
Proto Pán Ježíš ustanovil svátost poká 7. Bavíte se se známými dlouho telefonem?
ní, aby tu byl někdo, kdo Božího
ano 1, ne 0
partnera ztělesňuje, kterého vidíme a
8. Odiváte se rádi moderně?
ano 1, ne 0
slyšíme, kdo reaguje na naše vyznání a
kdo ne vlastní mocí, ale Boží mocí nás 9. Myslite, ze jste mezi známými oblíbeni?
ano 1, ne 0
rozhřeší.
10. Dokážete dobře poslouchat při rozhovoru s ji
ROZHREŠENÍ SKRÝVA
ŘEŠENÍ_______
nými?
ano 1, ne 0
Čili rozhřešení je jediné možné řešení
11. Zpřátelite se lehce i s úplně cizimi lidmi?
naší viny. Pokání je opravdu cesta na
ano 1, ne 0
horu; začíná dole - tam je naše vina 12. Chtěli byste ve staršim věku nej raději bydlet
prvním krokem je poznání viny, pak
na venkově?
ano 0, ne 1
ochota vinu napravit, vzít na sebe ce
lou odpovědnost-ne ji svalovat na dru- 13. Dokážete bydlet bez obtíží na novém místě?
ano 1, ne 0
hé-a neříkat: Ostatní jsou vinni,jen já
ano 1, ne 0
ne. Pak vinu vyslovími před kompetent 14. Vyprávíte rádi o svých zážitcích?
ním partnerem, který mě slyší a má moc
15. Jste pověrčiví?
ano 0, ne 1
řešit mou vinu tím, že ji rozhrešuje; je
to Bůh a jeho viditelný zástupce-KNEZ. 16. Dostanete se lehce do rozpaku?
ano 0, ne 1
SV.ZPOVĚĎ JE VELKÝ DAR BOŽÍ
12-16 bodů: jste člověk, který lehoe navazuje kon
Nerad slyším, když někdo říká:"Musím takty a nejlepší je pro vás povolání, kde přijdete
jít ke sv. zpovědi." Ty nemusíš, ale
do styku s moha lidmi. Máte jistě moho přátel.
smíš jít ke sv. zpovědi. Kdybychom ne Lidé, kteří mají opačnou povahu, vás budou považo
měli možnost pokání, museli bychom si
vat za prahnoucí po zábavě a udavače.
zoufat. Bez možnosti, zbavit se vin,by
7-11 bodů: Máte normální potřebu navazovat kontakchom měli peklo na zemi. Všechny viny
ty.
Dokážete však také snést samotu, což se o pře
by se v nás nakupily až bychom se udu
šili. Představte si, jak by náš byt vy dešlé skupině lidí říci nedá.
padal za 10 let, kdybychom nikdy neod 3-6 bodů: Vaše touha po společnosti lidí je málo
straňovali odpadky. Budme rádi, že má vyvinutá. Raději si zvolte povolání, v němž nepři •
me možnost duchovní odpadky odstranit, jdete s lidmi příliš do styku. Volné chvíle tráví
řešme svou vinu správně, nechrne se ob te nejraději sami.
darovat Boží nevinností-cestou radosti. 0-2 body:Nejste schopen kontaktů.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ
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Ľneš jsem byla na trhu nakupovat. Je/to opravdu radost! Odkud se to všechno jen vzalo?
Máslo, cukr, med, všechny možné druhy ryb, kaviár, červený a dokonce i černý, krátce
a dobře, trh je stále přeplněný lidmi, malé, dřevěné krárky vyrážejí ze ženě jako houby,
neuvěřitelně pestře a nevkusně vystavěné, ale srdce se potěší novými dřevěňými vývěska
mi, na kterých jsou primitivně vyobrazeny preclíky, klobouky, boty, kola vozů a podobně.
NEP! Všichni dýchají svobodněji. Zase je dovoleno otevřít si obchod, provozovat řemes
lo, každý se může zaměstnávat, čím chce, každý si nůže koupit, co mu napadne.
Slovo "soudruh" neslyšíme ted na trhu skoro vůbec a také "občanko" mě už dlouho nikdo,
neoslovil. Ženám se většinou říká "milostivá",pro muže se nedávno zrodilo komické ozna
čení "milostivý pane občane".
Když jsem šla včera s Otmarem na trh, volal na nás obchodník:"Dámo! Soudruhu občane!
Kaviár - nej jemnější kaviár. Přímo kontrarevoluční, dá se říci. Ani za cara - dej Pán
Bůh blaženost jeho duši - něco tak delikátního nebylo. Nejjennější kaviár!"
Před rokem by tohoto muže určitě zastřelili. Cnes si toho nikdo ani nevširmé, ani on
sám se nebojí. Jen když jde kolem úředník GPU, jsou lidé opatrnější. Ani o tom GPU ted
není moc slyšet. Ovšem - lidé ještě stále záhadným způsobem mizejí.
Všichni lidé vypadají, jako kdyby byli celé léta ukryti v nějakých jeskyních a ted poma
lu, jeden po druhém, vylézají na slunce.
Konečně bolševici uznali, že bez obchodu a soukromé iniciativy to nejde. Ted bude asi
s celým kouzlem bolševiků brzo konec! Tak mluví lidé všude. Ba jeden komunista mi dnes
důvěrně řekl:"Mezi námi řečeno, s komunismem bude brzo konec. Trochu jsme si na komunis
mus zahráli a ted jsme se už té své hry vzdali!"
Vfečer při čaji, jako obvykle v poslední době, zase hovoříme o tom, jak dlouho to nůže
trvat, než komunismus úplně zanikne a já v radostném vzrušení vypravuji, co jsem dnes
zažila na trhu.
Jiří Alexandrovič mlčky poslouchá a čeká, až se vymluvím. Pak řekne pochmurným hlasem:
"Ano, bylo by to všechno velmi hezké. Avšak právě v poslední- době mám zprávy, že CPU
svou činnost zase přiostřilo. Méně sice střílí, ale buduje si neustále hustou síť špic
lů. Registruje všechno, každý dopis, každé slovo. Ale tiše, tajně. Mám pocit, jako kdyby
to bylo ticho před bouří, jako kdyby to byl oddech před novou ranou. Určitě se musíme
mít mnohem víc na pozoru než dříve, protože o těch špiclech mám naprosto jisté důkazy."
Po této poznámce Jiřího Alexandroviče se rozvine delší, vzrušená debata. Otmar míní,
že Jiří Alexandrovič vidí věci příliš pesimisticky. Určitě už dostali rozum a uznali,
že jejich strašidelná, horečná fantazie zvítězit nemaže. Většina přítoimých s ním souhla
sí. Jen profesor Muratov dává za pravdu Jiřímu Alexandrovičovi a říká: "Panstvo, trpíte
nevyléčitelným optimismem. Věříte opravdu, že tito lidé se dobrovolně vzdají své moci,
za kterou tak neslýchané bojovali, jen aby zvítězil zdravý rozum? Ale to přeoe nemá s
rozumem co dělat! Otmar Karlovič má jistě pravdu, když označuje všechno za fantastickou
utopii. Ale věříte, že se dá utopie vyléčit rozunem? A pak ještě! Kdyby nastal případ, že
by komunismus úplně vymizel. Myslíte si, že by se lidé, sedící u kormidla, opravdu vzdali
své moci? A myslíte, že všechno by se událo bez obtíží? Jednou, v určitém časovém období,
by přišla odplata. Komunisté se vzdát ani nemohou, i kdyby jim rozum stokrát říkal,že to
mají udělat. Rozun ted jasně ukazuje, že bolševici ukázali násilím, že mají právo. Otmare
Karloviči, jste jeden z mála šťastných, který může opustit tuto nešťastnou zemi. Jedu
příští rok do zahraničí, ^decký rozkaz. Budu se snažit prodloužit tuto dovolenou na
neurčitou dobu!"

ŽIVOT
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Když přišli na návštěvu bonzové zpřátelených zemi, musely tisíce dětí mávat na
Když někdo hned po apelu nepovstal, ulicích vlaječkami -”radostně"ovšem.Pano
zavedli ho do ledové podzemní /míst val sice nedostatek papíru na psaní,škol
nosti, kde dostal jíst jen jednou ních sešitů ba i toaletního papíru ap.,
denně. Nesměl přijímat návštěvy ani ale k zhotovování vlaječek musela být zá
soba papíru vždycky. Nebo jsme vyráběli
psát či dostávat dopisy.
krabičky na holící potřeby - ze dřeva a
Ze zkaženého a nepoživatelného jíd z papíru prvotřídní sovětské jakosti. Či
la jsem dostal těžký žaludeční ka vycpávky z vaty, nebo snad 50.000 kry
tar a musel jsem na nějakou dobu do cích pláštů do sněhu pro armádu.
vězeňské nemocnice. Při společných
vycházkách jsem někdy mluvil s ji Než se rozloučíme s Mírovém, ještě dvě
vzpomínky. Za našeho pobytu zemřel Sta
nými. Trest - dali mi poloviční
dávku jídla. Dostal jsem se do sty lin. Většina dozorců věřila, že dojde k
ku s mladšími lidmi a s hrůzou jsem většímu převratu. Kněží je museli uklid
viděl, jak hladověli. Často jsem se ňovat: "Nic se nezmění!" A také se nic ne
vzdal svého jídla v jejich prospěch změnilo .
a pak jsem se ne Velitel tábora, jak jsem se později do
zvěděl, byl protestant. Jeho největší
zřídka i dva dny
starostí bylo, že jeho syn nesměl studo
po sobě postil.
vat na vysoké škole, protože on sám ne
Zvlášt surové
bylo psychické měl "dělnický původ". Často si nám po
mučení. Člověk stěžoval .
nikdy nevěděl, Komunisté se konečně už nemohli klidně
dojde-li domů dívat na to, že se denně v dílně shromažduje na 150 duchovních, mezi nimi i vyso
dopis, který
cí církevní hodnostáři, a chtěli nás za
jsme vzácně
každou cenu oddělit od ostatních vězňů.
směli napsat.
Skoro všichni duchovní byli převezeni do
Mnozí trpěli i
strachem z trestu. Mladé Boleslavi; předtím nám ovšem namlu
vili, že budeme brzo propuštěni.
Za nicotné věci se totiž často
ukládaly neuvěřitelně surové tres Byla to bývalá ženská věznice. V cele
ty. Nejhorší byla tzv."korekce".
pro jednoho byli ubytováni dva vězni.
Byl to hluboko v zemi umístěný
Rozhovor a debaty ve větším kruhu už ne
sklep nebo lépe řečeno samotka,
byly možné; mohli jsme vyměnit jen pár
pravá mučednická kobka. Kdo tam
slov při čtvrthodinové vycházce. Přiděle
zůstal měsíc, toho odvezli s omrz ná práce nebyla těžká, ale namáhavá pro
lýma rukama a nohama hned do nemoc zrak. Museli jsme rozválet na tenko slí
nice .
du a to se pak používalo k izolacím.
Starší vězňové nám vyprávěli, že
Za Boží dar a velkou milost považuji set
po válce zemřelo v těchto ledových kání s jedním slovenským profesorem. Ne
sklepeních víc lidé než ve válce
chci přehánět, ale jsem přesvědčen, že
samé. A tak se mě nesmírně dotkla
těch sedm let vězení se vyplatilo už pro
zpráva, kterou jsem dostal po svém to, že jsem směl bydlet dva měsíce s tím
propuštění, že na Mírově zemřel
to neobyčejně vzdělaným,chytrým a produmladší kněz, který býval dokonale
chovnělým mužem - býval profesorem pasto
zdravý - Václav Říha.
rálky. I když jsme se lišili povahou a
Naše práce v této věznici byla ho původem, spojil nás náhodně osud a také
nička. Např.práce nezajímavá,
zatc zkušenosti. Snažili jsme se postupně vy
velmi rychlá, byla výroba vlaječek. budovat program pro budoucnost, což bylo
obtížné už proto, že jsme neměli mnoho
Rozdělili nás do skupin o čtyřech
papíru ani tužek.
Po svém propuštění
mužích, předali nám materiál a už
jsem tohoto kněze dvakrát navštívil. Byl
to šlo. Papírovou vlaječku jsme
na jedné straně potřeli lepem, oba bohužel tak přetížen prací, že se naše
lili na špejli - a časem jsme zís spolupráce nedala uskutečnit.
kali takovou obratnost, že 4 muži
Velitel věznice, býv.holič, byl záludný,
vyrobili za hodinu 4000 vlaječek.
stále zuřící hulvát nej horšího druhu. S
Slavný výkon k oslavě"komunitické
ničím nebyl spokojen. Protože jeho snahy
vlády". Všechny domy musely být
nás přeškolit uboze ztroskotaly, přeloži
totiž ozdobeny vlaječkami na výročí li nás za půl roku do Kartouz, býv.kartuVelké říjnové revoluce, v den osvo ziánského kláštera u Jičína v nádherném
bození, na svátek práce atd.
prostředí, zvaném Český ráj.
Ze vzpomínek + P.Viléma VONDRY na ži
vot v komunistických vězeních.

JEŽÍŠOVO

TAJEMSTVÍ

JEŽÍŠ PATŘÍ DO DĚJIN, ALE PŘESAHUJE
JE. Když si všimneme počtu a shody svě
Byl jednou člověk, který žil v urči dectví, která se ho týkají, uvážíme-li 15
té době za vlády císařů Augusta a
spoustu rukopisů jeho evangelia, musíme
Tiberia. Jeho existence se nedá po upřímně přiznat, že není osobnosti jeho
přít. Lidé ho znali jako pracovité dob, o které bychom byli tak dobře in
ho tesaře, zručně zacházejícího s
formováni. A stejně jako"znamení, která
hoblíkem a kladivem. Viděli ho krá si budou protiřečit"-jak sám předpověděl
čet cestou, kterou ukazují i dnes.
je předmětem diskuse dvou tisíců let,kte
Jedl chléb, oli
rou každá generace
vy a občas ry
obnovuje ve vlast
by, které jsou
ních podmínkách.
pochoutkou jeho
Skutečnost, že ten
národa. Veřer
to člověk z chudé a
ulehl na rohož
nevzdělané rodiny
ku nebo na lůž
obnovuje základy
ku a tvrdě spal,
filosofie a otvírá
zmořený denní
lidstvu nové oblas
prací. Člověk
ti myšlení, že ten
jako každý jiný,
to skromný Žid beze
nám úplně po
jména, podobný to
dobný.
lika jiným, kterým
A přece řekl po
opovrhovali císař
divná slova-toští místodržitelé,
tiž že je Me
mluví tak mocným
siáš, z nebe po
hlasem, že přehlu
slaný svědek,
ší hlas samotného
který pomůže vyvolenému národu,aby ho císaře, je překvapující skutečnost
dosáhnul dokonalosti a slávy. Ba
dějin.
víc-prohlásil, že je Boží Syn. A
Celý jeho život je tkanivem•zázraků,ozá
uvěřili mu. Našel si lidi, kteří ho řených světlem nadpřirozeného původu.Ty
stále doprovázeli palestýnskými
to podivuhodné skutky se nedají od jeho
cestami, po kterých putoval. Snadno existence oddělit. Kdo by to chtěl udě
konal zázraky. Mnozí od něho čekali, lat, musel by bytí Kristovo popřít a po
že politicky osvobodí Izrael. Vždyt chybovat o svědectví všech svědků. Ješ
každý prorok najde lehce fanatiky.
tě úžasnější je fakt, že jeho život, i
Vrcholem duchovního pohoršení bylo, když skončil na popravišti, se objevil
že tento člověk byl odstraněn a ne znovu v ohromující perspektivě. Mrtvý
postavil se na odpor. A jeho násle ožil, mluvil, dělal zázraky a ukázal se
dovníky tato porážka nejen nezne
těm, kdo ho znali zaživa. Vzdor vší lo
chutila, nýbrž rozešli se do všech gice prohlásili učedníci, že Zmrtvých
končin země, vydávali svědectví o
vstání je pro ně nejpřesvědčivějším dů
jeho božství a dosvědčili je svou
kazem:'^ jestliže Kristus nevstal,prázd
krví. A od té doby vidí lidstvo v
né je naše kázání, prázdná je naše víra'.'
této porážce důkaz vítězství a pa
(I.Kor 15,16). Bud musejí dějiny zavrh
dá před křížem jeho umučení, asi
nout křestnství, nebo přijmout Kristovo
tak, jako kdyby nějaké náboženství zmrtvýchvstání.
předložilo k úctě věřících šibenici “A přece tyto těžkosti nevysvětlí ještě
JEŽÍŠOVO TAJEMSTVÍ -není ani menší prudkost a rozhořčenost, s jakou se dis
ani větší než tajemství jeho vtěle kutuje o Ježíšovi. Je skoro nemožné o
ní. Nezáleží na malých těžkostech,
něm mluvit, aniž by se nerozbouřily váš
o kterých se napsaly celé svazky.
ně, nemající nic společného s vědou.
Neznáme ani rok jeho narození ani
Ježíš je znamením odporu i v tom, že
rok jeho smrti přesně. Těžko určit proniká svým pohledem do nejskrytějších
místo, kde se narodil, sestavit je hlubin našeho srdce, soudí nás, proto
ho rodokmen, popsat jeho postavu a musíme být bud pro nebo nebo proti němu.
tvář. Má to jen vedlejší význam.
Každý člověk se ho musí zeptat: Kdo jsi?
Základním tajemstvím je tu záhada
Mravnost se úplně změnila když pronesl
člověka, podobného nám ve všem,je
svá blahoslavenství. Od té doby se stal
hož činy a slova však stále prozra mírou všeho, co se děje. Přesahuje ději
zují přítomnost nepochopitelných
ny. Je vysvětlením a mírou, podle které
sil, a jehož agónií znetvořená
se vše měří a hodnotí. V něm dostali dě
tvář nám umožňuje nahlédnout do
jiny lidstva svůj smysl.
DANIEL ROPS
Boží tváře.
JEZÍS VO SVOJEJ DOBE,Slov.jezuiti, Kanada.
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V r. 1961 existovalo 3123 sekt. Odečteme-li od toho pro 6.TOUHA ČLOVEKA PO NADPRIROtestantské sekty, starokatolíky, anglikány a pravoslav ZENU, po odpovědi na smysl života,
né, zůstane ještě 1651 sekt a sektám podobných sdru
co může život od základů změnit, po
žení. V dnešní době je toto číslo jistě podstatně větší. tajemství, po tom, co bude - zde
Aspoň je vidět, že se sekty rozmáhají. PROČ?
najde člověk někdy odpověd spíše
u sekt než u Církve. V odpovědech
VATIKÁN SE TOUTO OTÁZKOU ZABÝVAL
bisk.konferencí se sice stále opaku
Sekretariát pro nekřesťany, sekretariát pro nevěrce,
jí výrazy jako nadpřirozenost, sva
sekretariát pro jednotu křesťanů a papežská rada pro
tost, tajemství, mystika, rozjímání,
kulturu rozeslaly v
r.1984 99 biskupským slavnost, vzývání, pravda,víra,duchovnost, znamení, smysl, hodnota,
konferencím celého
světa, 13 vých.patri symbol, modlitba, svoboda, probuze
ní, přesvědčení atd. Ale sekty na
archátům a pod.in
stitucím dotazník se základě Písma nabízejí odpověd,kte
rá se zdá jasná, prostá, srozumitel
7 otázkami. Dostaly
75 odpovědí. Z toho ná, většinou ovšem polopravdivá.
vznikl dokument,kte 7. TOUHA PO DUCHOVNÍM VEDENÍ
rý sekty popisuje a Mnozí je v Církvi postrádají, ani
udává důvody jejich se k tomu knězi nevedou, neučí
přitažlivosti.
jak to bývalo dříve. Místo duchov
ních cvičení bývají různá školení,
PRO CÍRKEV NE
JSOU SEKTY NEBEZ- kursy-a pak sekty nabízejí ovšem
PECNE.______________ víc.
To ovšem neuklidňu- 8. STRACH Z BUDOUCNOSTI________
je i když to na prv Svět je dnes plný protikladů a kon
ní pohled tak vypa fliktů, teroru a ničení, šíří se zou
dá. Rozhodným a zá falství, pocit bezmocnosti a bezrad
nosti. Lidé hledají naději, možnost,
kladním bodem je
starost Církve o spá jak vybřednout z pekelného močálu.
su věřících-pastora- Mnozí chtějí zlepšit svět, zavést no
ce. Hl.se tím zabývá vý řád, rozvinout nové možnosti.
Takové naděje-často plané-nacháze2.bod dokumentu,
jí spíše u sekt než v Církvi.
kde jsou uvedeny příčiny rozšíření sekt. I když ne
jsou všechny stejně závažné, každá staví Církev před 9. TOUHA PO SPOLUPRACÍ__________
otázku, jak se s ní vyrovnává. Jde o vnitřní potřeby
Ti, kdo hledají nový řád, chtějí na
člověka, který věří, že u sekt pro ně najde lepší od
něm spolupracovat. Sekty jim nabí
povědi .
zejí konkrétní úkoly, které vyžadu
I. TOUHA PO SPOLEČENSTVÍ
jí celého člověka.
Dnešní člověk touži po tom, aby ho někdo vyslechl,
V závěru se podotýká, že sekty
přijal, hledá přátelství, bratrství, pochopení, sdílení.
žijí tím, co věří, ujímají se člověka
Dokument vypočítává 31 pojmů, vyjadřujících tuto touhu vřele, osobně, obratně poznávají je Svět a společnost se víc a víc rozpadají, proto potřebu ho situaci, vyvádějí ho z anonymity
je člověk lidské společenství. To nabízejí malé sekty
odpovídají na jehotouhu po odpověd
často víc než velká Církev.
nosti, jeho vůli, zapojit se, stýkají
2. ČLOVĚK HLEDÁ ODPOVĚDI NA OTÁZKY, které mu
se s ním neustále a zprostředkují
klade stále zmatenější svět. Sekty odpovědi dávají,
mu úplný obraz světa-i když povrch
ovšem jsou to odpovědi povrchní, zjednodušené nebo
ní. Používají hodně a neobyčejně
nepravdivé. Casto se však dovolávají mravního svědomí obratně hromadných sdělovacích pro
a volají po vyšší mravnosti než se dnes praktikuje v
středků, takže kdo dobře nezná ka
Církvi.
tolickou víru, se dá nadchnout a
3. TOUHA PO RELIGIOZITĚ - objímající všechny, hl.v ani nepozoruje, že přijímá nepravdu.
afrických oblastech. Do náboženské oblasti patří celý
Metody sekt jsou často pochybné,
člověk, nejen duše, i tělo, i to se má uzdravit.
např.vtíravost Svědků Jehovových.
U. ZAKORENENÍ VE VLASTNÍ KULTUŘE vycházejí sek Církev ovšem nabízí totéž,co sekty,
a určitě je to lepší a pravdivější.
ty lépe vstříc hl.v zemích 3.světa. Rovněž v tradici.
5. ZACHOVÁNÍ VLASTNÍ ÍDENTITY-kterou cítí dnešní Ale moderní společnost je často"patologická"-a tato nenormálnost se
člověk ohroženou anonymními mocnostmi. Člověk se ne
leckde vloudila i do Církve. Doku
cítí dobře v obrovských farnostech s anonymní sprá
ment
dává i rady, jak ve farnosti
vou a někdy i zakořeněným klerikalismem. Hledá menší
uskutečnit to, co lidé postrádají,
společenství, která mu zprostředkují vědomí osobního
ale pravdivě a hluboce.
poslání.
P.SIMMEL, S.J.
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Je jisté, že sankce vůči Již.Africe by způ
sobily nezaměstnanost a zhoršila by se
hospodářská situace. Podle
teorie"zebra"nemůžeme mí
řit na bílá místa a netrefit
také černá. Kdo šlehá bičem
bojkotu, škodí černým nej
víc. Už proto, že reformy
se dají uskutečnit lépe v
klidných dobách než v krizových situacích.
Reformy stojí mnoho miliard.
Odejdou-li zahraniční podnikatelé z Již.
Afriky, zanechají dvě zla:l.propuštěné za
městnance, 2.budou platit doma mnohem
větší mzdu, než je zvykem v Již.Africe.
Nemůžeme přece pomáhat černým proti je
jich zájmům! A nemůžeme smýšlet jako kolonialisté a vnucovat černým své"recepty".
Správná zásada:chleba s máslem-ne bič!
Např.Německá banka půjčila černé radě Soweta 180 mil.marek. Taková pomoc mírové
politice obnovy jen přispěje.
STRATEGICKÝ VÝZNAM JIŽ.AFRIKY
Nepochopí-li Západ situaci, bude jen med
vědem mezi porcelánem. Byla by katastro
fa pro Západ, kdyby Již.Afrika padla do
"náruče"Sovětů. Je nejen důležité, že Již.
Afrika je poslední protikomunistická pev
nost Afriky, jsou tu i jiné důvody. Již.
Afrika je pro své nerostné bohatství klíčo
vá země první třídy. Kdyby Moskva tuto
zemi ovládla, měl by světový komunismus
nesmírný podíl na nerostném bohatství:
platinové kovy:99%, vanadium:97%, manga
nová ruda:93%, chromová ruda:84%, zlato:
68%, železná ruda 46%. Kromě toho má Již.
Afrika bohaté zdroje uhlí, uranu a j. Země
Mysu Dobré naděje je pro Západ jako doda
vatel surovin při nejmenším stejně důležitá
jako dodavatelé oleje.
Již.Afrika doluje z 40 ti zlatých dolů 50%
světové potřeby. Zlato není tak významné
pro klenoty - ale je ho potřeba v zubní
technice, v elektronickém a telefonním prů
myslu, navíc v boji proti rakovině a bádá
ní ve vesmíru. Odtud jde i 40% světové
produkce platiny, která je nezbytná pro
výrobu katalyzátorů.
Kdyby se Sověti zmocnili těchto důležitých
surovin, ovládli by úplně světový obchod.
A navíc je tu strategický význam Již.Afri
ky: kontroluje nejdůležitější námořní cesty
mezi východem a západem, jimiž se dopra
vuje většina oleje. Kdyby se dostal Mys
Dobré naděje pod sovětské panství, vládli
by Sověti brzo nejen Africe, ale i Evropě.
Evropa a Amerika jsou závislé
na surovinách i na dopravě
oleje. S tímto trumfem v ruce
by bylo pro Sověty lehčí vy
dírat západní vlády:"Bud se
podřídíte našim požadavkům.

BIČ?

nebo..!"Evropa by se těžce ubránila a postupně
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by následovala finnlandisace Evropy.
SOVĚTSKÝ KOLONIALISMUS_______
Ted je jasné, proč Sověti tak sys
tematicky a ostře bojují o Již.Afri
ku. Většina afrických států je zá
vislá na Moskvě, některé jsou její
kolonie: Mozambik, Angola, Lybie,
Habeš, Zimbabwe aj. Sověti se ve
válce dají zastupovat vojáky z komunistické Kuby,
DDR dodává odborníky v politice-tajná policie,
stranický aparát-k převzetí politické moci.
Už dnes Sověti rdousí Již.Afriku. Celý světadíl
je politicky prázdný prostor, který rádi moskev
ští diktátoři vyplní. Propracovali se až k jihu,do
bývali jednu zemi za druhou - a západ jako ob
vykle mlčel a nehnul ani prstem. Kdo to nechápe
má aspoň důvěřovat těm, kdo to vědět musejí.
Býv.funkcionář sovětské tajné služby KGB Vla
dimír SACHAROV, který přeběhl na Západ, pro
hlásil v Johannesburgu: "Budou-li v Jižní Africe
vládnout komunisté, ovládnou Sověti většinu svě
tových trhů a budou diktovat ceny surovin. A
to je dlouhodobý plán Moskvy."

1.
2.
3.
4.
5.

PRAVIDLA SVOBODY
Chci zůstat svobodný
Nesmířím se s žádnou nespravedlností
Nebudu se ničeho bát
Nechci používat násilí
V každém budu hledat nejdříve dobré
MAHATMA GANDHI

JEDEN MUZ - JEDEN HLAS?
Zavést tuto zásadu by bylo v Již.Africe velmi
problematické. Černým chybí většinou hlubší
vzdělání, aby se mohli zúčastnit politického živo
ta. Kromě toho je tu nebezpečí, že převzetí moci
černými proběhne jako jinde v Africe: bělochy
vyženou, černým se povede mnohem hůře.Černí
navíc netvoří jednotný celek. Vypukly by kmeno
vé rozepře, ostré boje o moc a násilnosti. Pokud není zaručena existence bílé menšiny, ne
může se od ní žádat, aby si kopala vlastní hrob.
F.J.Strauss právem řekl:"Kdo žádá okamžité
uskutečnění maximálních požadavků, otvírá bránu
občanské válce, násilí a chaosu."
ZBÝVÁ JEDINÁ SPRÁVNÁ CESTA
Vláda musí pokračovat v reformách a co nejtěsně
ji spolupracovat s umírněnými černými. Černým
vůdcům má dát pozvolna podíl na spolkové politi
ce, aniž by se úplně vzdala vedení. Pro tuto me
todu platí anglické přísloví’:"Rozděl moc, ale ne
ztrať kontrolu." Botha musí pokračovat v politi
ce pozvolné změny a v nejhorším případě superkonservativní ministry propustit.
Bílí jsou ochotni dát černým větší podíl. Burský
týdeník RAPPORT uveřejnil výsledky
dotazové akce: 75% bílých je ochotno
dát černým podíl na vládě. Ovšem
ne komunistům! Ani většina černých
nechce, aby jejich vůdcové hned pře
vzali moc-jak se mylně Evropa domnívá.

Spíš se snaží o společnou demokracii, kde by obě rasy měly stejná práva a hledaly společ
ná řešení.
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JIŽNľ AFRIKA JDE SVOU CESTOU
je název knihy prof.Cranna z r.1982. Provedl výzkum mezi černými vysokoškoláky. 57% je
je pro vztah I : I v parlamentě mezi černými a bílými. Jen 35% se přimlouvá za černošskou
většinu, i když by to odpovídalo poměru počtu obyvatelstva. V demokracii by bylo samozřej
mě nutné, vycházet si vzájemně vstříc a hledat kompromisy. To by bylo pro Jižní Afriku
jen dobré...
Kromě toho se musí Již.Afrika co nejrychleji starat o vzdělání černé střední vrstvy. Je to
sice nákladné, ale pro budoucnost naprosto nutné. Když se bude černým občanům dobře
vést, komunistická hesla nebudou pro ně přitažlivá. Jakmile má kdo co ztratit - např.domekpřejde mu chuť dělat revoluci.
Reformami a hospodářskou pomocí černým se může snad ještě Jižní Africe podařit, uniknout
komunismu. Je sice pět minut před dvanáctou - ale doufejme, že síla mírového řešení přece
jen zvítězí.
KOMM-MITT VERLAG, GUNTER STIFF, 4400 MUNSTER, PF 7680
Úřad pro papežské obřady vydal seznam blahořeče
né a svatořečené, vykonané JP II.od r.1979 do
Když se vracela Matka Tereza z Tanzánie
dnes: 286 blahořečené a 13 svatořečené. V tom je
11.10. nepodaril se letadlu start, vjelo do i svatořečené kard.Josefa Tommasiho 12.10. Nar.
lidi a zabilo 5 osob-misionářek Křesťanské se r.1649 na Sidlii ve šlechtické rodině, vstou
lásky. 2 osoby byly zraněny. Matka Tereza, pil k Teatinům, vysvěcen 1673, kard.jmenován
pilot a jedna osoba vyvázli bez zraněni.
Klimentem XI. 1712. Zemřel v pověsti svatosti 1.
Jeden US statistický úřad uvedl, že na ce 1.1713, za blahořečeného prohlášen Piem VII.
lém světě se ročně provádí 40-60 mil.umě
r.1703, svátek 3.1. Byl to významný lingvista a
lých potratů, z toho 10-25 mil. tajných .Po autor četných biblických, teologických a hl.li
čet potratů stoupá. Protože statistický
turgických děl. Je pohřben v řémské bazilice
ústav-Allan Gutmacher, uznává legální po
San Andrea della Valle.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

trat, není toto číslo přehnané.
17.10.dostal ve Štrasburgu cenu Evropské
rady za hájeni lidských práv argentinsky
president Paul Alfonsin. Cena má název
Schumannova medajle, založena byla r.1980 a
uděluje se každé tři roky jako vyznamenáni
za upevněni, prohloubeni a hájeni lidských
práv-o což se Alfonsin přičinil když se
Argentina vrátila k demokracii. Minulé ce
ny dostal výbor právníků v Zenevě a Amnes
ty international.

Vláda burundské republiky zkonfiskovala katolic
ké semináře, zrušila vyučování náboženství a roz
pustila hnutí katolické akce; místní biskupové
zamítli obvinění proti Církvi jako nepravdivé.

Od 1.10.už nezávisé tiskový sál Sv.Stolce na pa
pežské komisi pro sdělovacé prostředky, ale spa
dá do odd. "informace "statného sekretariátu; je
to důležitá reforma, protože umožné mnohem užšé
pouto mezi papežem, statném sekretariátem, pověřencem informacé stát.sekretariátu a ředitelem
tiskového sálu; odpovédá to přáné pana Navarro
Od 7.do 9.10.se konalo ve slovenském ústavě ValIse .

sv.Cyrila a Metoda v Římě setkání kněží,
kteří pečují o naše slovenské krajany v
západní Evropě.
V Budapešti se konalo od 8.-10.10.mezinár.

8.10.bylo uveřejněno opatření posvátné kongrega
ce pro biskupy, jímž se v duchu konkordátu s Itá
lií zmenšuje počet diecézí z 325 na 228.

vědecké setkáni mezi katoliky a marxisty s
námětem Společnost a lidské hodnoty. Jedná
se tu vlastně o spolupráci mezi katoliky a
marxisty. Sympozium organizovala madarská
Akademie věd a řimská gregoriánská univer
sita, každou stranu zastupovalo 15 odborniků-byli tam i zástupci z SSSR. Vatikánskou
delegaci vedl kardinál Poupard, předs .říms,
sekretariátu pro nevěřici a byl tam i kord.
Konig a předseda madarské bisk.konf .Paskai.
/V encyklice DIVINI REDEMPTORIS-O bezbožeckém komunismu-piše papež Pius XI.hrozi
vým nebezpečím je bolševický a bezbožnický
komunismus, jehož cilem je povalit sociální
řád a rozdrtit až do základů křesťanskou
kulturu. "-Is pomoci církevních předsta
vených!/

V Turině bylo v říjnu 22 vědců z různých zemi.
Podrobili Turinské plátno nové zkoušce pomocí
isotopů tzv.uhlíku 14.,aby se tak přesněji urči
lo jeho stáří-i když jen do jisté míry. Tato
zkouška se s úspěchem používá v archeologii. Zku
šební program má skončit o velikonocích 1988.
Plátno tyto zkoušky vůbec nepoškodí.

Václav HAVEL oslavil své 50.té narozeniny.

Po ročné činnosti nedovolila nikaraguanská vláda
sestrám Křesťanské lásky Matky Terezy otevřené
2 domovů v Nikaragui.

Milánský arcibiskup kard.C.M.Martini,S.J. ,byl
zvolen po vestminsterském arcibiskupovi kard.
Humeovi novým předsedou Rady evropských biskup
ských konferencí.
Většina irských gymnasistů prohlásila, že věřé v
Boha, ale málo z nich věřé v dábla.

"CO SI PAN FARÁŘ O MNĚ POMYSLÍ?”
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"PROTO SE STYDÍM JÍT KE ZPOVÉDI!-Chceš- JINÁ NÁMITKA: CÍRKEV ZALOŽILA ZPOVĚĎ,
li se zpovídat, můžeš si vybrat jiného kněze. ABY DRŽELA LIDI NA UZDĚ. ZPOVĚDÍ KNĚŽÍ
ZOTROČUJÍ VĚŘÍCÍ!
Domníváš-li se, že bys některé hříchy
mohl zapomenout, napiš si je napřed na
Ale kněží se musejí také zpovídat - a mají se
papírek. Máš-li při zpovědi dost světla zpovídat častěji než ostatní.. Papež sám se zpo
můžeš se zpovídat i mimo zpovědnici -tak
vídá jednou za 14 dní! Tedy by se zpovědí
prostě své hříchy přečteš.
zotročovali kněží, biskupové a papež sami!
Je to námitka velmi hloupá, protože zpověd ne
MÉNÉ ZNÁMÁ MOŽNOST ZPOVĚDI
zavedla Církev - nýbrž KRISTUS sám. Církev
Když znáš kněze osobně a naprosto mu
tuto svátost jen provádí a opatruje z pověření
důvěřuješ, obrať se na něho. Nejdou-li
Kristova, který založil všech 7 svátostí.
ti některé hříchy přes rty, napiš si je
"JE NED&STOJNĚ, ABY SE ČLOVĚK ZPOVÍDAL
na papírek, ten odevzdej knězi. Až se
znovu setkáte, může ti kněz dát rozhřeše Ve skutečnosti jsme my, lidé, více méně do sebe
ní. Je to výjimečný způsob - ale zdá-li
zamilovaní. Když si přiznáme, že jsme udělali
se ti, že se jinak vyzpovídat nemůžeš,
chybu, zdá se nám, jako kdyby nám vypadl
užij ho - ovšem jen mimořádně. Je velmi
drahokam z naší koruny. Nechceme to zesměšňo
užitečné, zpovídá-li se člověk pravidelně
vat, neboť v jistém smyslu je to jakási sebeknězi, kterému důvěřuje. Z jedné zpově
ochrana. Kdo má stud, počíná si i vůči sobě
di si sotva kněz udělá obrázek o naší
diskrétně. - Avšak může i přehánět: ve zpově
osobnosti, o našich možnostech. Pravidel di nemluvíme o svých chybách s člověkem, kte
ná zpověd, spojená s rozhovorem o našich rému po nich nic není, nýbrž s Bohem, který je
problémech, je velmi užitečná.
naším přítelem. Kněz nám CHCE JEN POMOCI.
NEDOKÁŽEŠ-LI PŘEMOCI SV&J STRACH
Máme-li odvahu, ukázat svou pravou tvář, je
to znamení vnitrní zralosti. Jak může lékař vy
uvědom si: kněz není anděl, nýbrž člo
věk z masa a krve. Říkáme své hříchy to léčit naši ránu, když mu o ní neřekneme a nemu, kdo má také hříchy a zpovídá se.Po ukážeme-li ji?
chopí nás jistě lépe než by nás mohl po
FALEŠNĚ PREDSTAVY O HRDINSTVÍ
chopit člověk, který nikdy nezhřešil nebo Domnívají se, že je to jakási vzdorovitost, které
nezápasil s pokušením - možná se stejným, se projevuje zejména v davu."Co je komu po
kterému jsi podlehl ty..
tom!" - Opravdu zralý člověk nemá zapotřebí
Kněz si nejen nebude o tobě nic zlého my chvástání a siláctví. Přizná se ke svým činům:
slet, nýbrž k tobě bude mít úctu, že jsi
"Bohužel jsem se nestyděl dělat to či ono; proto
měl odvahu vyznat své hříchy. Ostatně,
se také ted nestydím, přiznat se k tomu!"
kněz zpovídá tak často, že mu nejen neNemá to nic společného s pocity méněcennosti.
řekneš nic nového, hned na tvé hříchy.,
Naopak: tyto pocity rostou a daří se jim dobře
zapomene. Nevyzve-li tě k tomu - a to se právě tam, kde člověk své viny nedá do pořád
stává jen velice zřídka - sdělíš mu své
ku, nýbrž je v sobě potlačuje a popírá. Vegetu
hříchy stručně, nezacházíš do zbytečných ji v podvědomí dál a mohou se pak projevit jako
podrobnosti.
komplexy nebo deprese.
Jeden zpovědník říkával:"Dám stovku to
ZA SVĚ HŘÍCH SE OVSEM STYDĚT MÁME!
mu, kdo mi řekne hřích, který jsem ještě
Ale
ne ve zpovědnici. Nebo je snad hrdinské,
nikdy ve zpovědi neslyšel."
zůstávat v hnojišti? Existuje zajímavá legenda.
JAK CESTNÉ A OTEVŘENÉ SE
Pan farář viděl dábla, jak pilně běhá od jed
MLADÍ LIDÉ ZPQVÍDAJÍ!
né zpovědnice ke druhé. S úžasem se zeptal,
co to dělá. "Vracím ukradenou věc.""Co to
Jednou bylo v Římě mezinárod
znamená?"
"Dávám lidem u zpovědi zpět
ni setkání mladých. Mnoho
to, co jsem jim ukradl, když
účastníků využilo příležitos
hřešili - totiž stud!"
ti a vyzpovídalo se. Svě
tící biskup Rolly seděl
NEHLEĎME NA ÚSUDEK LIDÍ,
ve zpovědnici tři hodiny,*
ALE NA ÚSUDEK BOŽÍ!
Když se ho později re- >
Snažme se vidět své vlast
daktor časopisu WELTnosti z hlediska Božího.
BILD zeptal, jaký ná
Nezáleží na tom, co si o
zor má na mladé lidi,od
nás myslí lidé K ALE JAKO
pověděl: "Byl jsem velmi '
NÁS SOUDÍ BÚH!
dojat, jak čeště a ote
KOMM MIT-D 44.MUNSTER
vřeně se mladí lidé sa
POSTFACH 7680
mi soudili!" Tedy biskup
mladými neopovrhoval,
nýbrž si jich vážil.

PAPEŽOVÉ
REHOR III.
18.3.731-29.II.741.
Cím víc nabývali Langobardi-zejména v severní Itáliimoci, tím víc rostl politic
ký vliv papežův. V r.733
povolal Karla Martela na
pomoc proti loupežným ta
žením císaře Lva III. z By
zance. Ten pomoc sice od
mítnul, ale žádal pokřesťanění Německa sv.
Bonifácem, který se stal mezitím arcibisku
pem. Tento papež byl poslední, který si z dobré vůle - vyžádal z Byzance po volbě
své potvrzení, i když tam v té době ještě
řádilo obrazoborectví. Na východě podpo
roval papeže sv.Jan z Damašku; pro věr
nost víře byl kalifem v Damašku sesazen
z vysokého úřadu, který zdědil po otci,
a od r.726 žil jako mnich a kněz v jeru
zalémském klášteře, kde byl mimo dosah
byzantského despoty. Není nic lepšího nad
to, co napsal trojím jazykem na obranu
obrazů. Také zpracoval celou dogmatiku
a jeho spisy byly přeloženy i do arabštiny.
Především byl po celý středověk učitelem
Slovanů. Kolem r.lOOO bylo jeho dílo"O
pravé víře"přeloženo do bulharštiny a z
Bulharska se dostalo i do Ruska. Sv.Ja
nem končí řada církevních Otců. Na vý
chodě je ochráncem studentů. Lev XIII.
ho v min. století prohlásil za církevního
učitele.
Za vlády Řehoře III .zvítězil Karel Martel
v r.732 u Toursu a Poitier nad muslimský
mi Araby a tím zachránil celý křesťanský
Západ. Sám si ani nebyl vědom svého dů
ležitého činu. Za svůj obratný a statečný
boj dostal majordomus Karel název Martel,
tj. Kladivo. Bez něho by sotva kdo zuřivý
nápor muslimů na Evropu zarazil. Bojoval
s nimi v jižní Galii až do smrti, zbytek
jejich panství tam vyvrátil jeho syn Pipin.
ZACHARIAS - 3.12.741-22.3.752.__________
Byl to poslední Rek na papežském trůnu.
Vyznamenal se svou dobrotou a moudrostí.
Ve Francii vládl syn Chlodvíkův, slabo
myslný Childerich. S papežovým souhlasem
byl ostříhán a svěřen péči kláštera. Na
trůn se dostal syn Karla Martela Pipin.
Když se souhlasem papežovým porazil své
protivníky, stal se zakladatelem nového
vládnoucího rodu. Pipinův starší bratr se
trůnu zřekl-vstoupil do kláštera v Monte
Casinu. Pipina pomazal na krále r.75l sv.
Bonifác-v dějinách první pomazání na krá
le s papežskou plnou mocí. Za rok papež
pomazání slavnostně opakoval. Zachariáš
uzavřel mír s Langobardy. Je vyobrazen
na fresce z 741 v Santa Maria Antiqua v
Římě.
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NAŠE KŘÍŽOVKA

A. Evangelista dětství Páně, vůdce vyvolené
ho národa. B. Velký prorok, africká země.C.
kněžský oděv, něm.matka P.Marie,zn.teploty.
D. Ovocná šťáva, ukaž, zájm., otvor ve zdi.
E.Blednout, západočeské město,bibl.morepla
vec, nota. F.Malinko, povoz.G.Zavazadlo,li
dově Matouš, lat. 5 OO.H. Žens.jméno,lat.50,
strom. CH.Ladný pohyb, nabídka.I.Americká
řeka(bez posl.písmenka), vymřelý národ,sykavka. J. Samec od sovy, zn.jodu, makat.
K.Dějepisec a papež, zábava. L.Jeden ze sy
nů Jakobových, stavení,chem.zn.vodíku.
1.Kámen, na kterém stála soudní stolice Pilá
tova, zavýsknuti. 2. Zakončovat, bratr Mojží
šův. zn .kyslíku. 3.Spina, zájmeno, kající mes
to Jonášovo, sykavka.4.Podiv, předchůdce Kai
fášův, ženské jméno, dvě samohlásky.5.Projí
mavá voda, otázka, citoslovce odhánění,zn.
fluoru, 6. slov.nekrvavá obět Kristova, záku
sek, vodní zvířátko, trpitel. 7.Mály prorok,
velekněz z doby Kristovy, něm."tak". 8.Slov,
mužské jméno, hudební značka, první žena,
chem.zn.lutetia. 9 .Chodská obec, zabíječ, lat.
k. 10 .Cirk. Otec z Lyonu, nuda. 11 .Přítmí, ma
lý prorok, cesta ptáků na jih.

••••••••«©♦<>•••••••«•••••••••••••••••••••«•••
CO
S CUKETAMI??????????
500 g na kostky nakrájených, oloupaných cuket,
1-2 nakrájená rajská, asi 2 1/2 1 bujónu,
100-150 gr rýže, sůl, pepř, curry, paprika
Na tozehtátém máAfe 4 puf.nahtaj ené cdbafe,
ftocha česneku, cahefove hoAfhy a tajAha duAtme, toztedčme bujónem, h tomu týže a do mehha avattme. Ozdobfme pedtžefhoa.

zabalíme do teologické terminologie.“
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V r.l922 vznikla v SSSR první skupina odrodiv
ších se knězi. Bylo to v Leningradě a skupina
se jmenovala ZÍVA CľRKEV. Jejím úkolem bylo
vniknout do pravoslavné církve a ovliv
Vzpomínáte ještéj jak v
ňovat ji. Dnes jsou ve všech vyšších
úřadech uvnitř církve straně poslušní
Nicaragui pomáhal kato
duchovní nebo příslušníci KCB.
lický klérus z hříšné
Když sovětský církevní hodno nevedomosti komunistům
stář cestuje na Západ-do Ríma ne
do sedla? Jak se dnes
bo do Zenevy-vždy ho doprová
i s pomocí hl.protes
zejí dva popi - kteří jsou pře
tantských církví snaží
vlečenými důstojníky KCB.
vyvolat v Již .Africe
KGB se rovněž pokouší promě
neklid, vzpoury, zma
nit pravoslavné církve v jiných
tek? Metody komunismu
zemích ve filiálky sovětské taj
bystře popisuje encyk
né služby. Západoněmecká úřed
lika Pia XI.: DIVINI RE
ní místa ohlásila v r.l977, že
DEMPTORIS z r.1937-ano, '
Moskva se pokouší založit v Ně
čtete dobře! - A v dopi
mecké spolkové republice němecse z Brazilie čteme:"Máikou pravoslavnou církev, aby
me/knéží/propagovat Stra
mohla proniknout do ekumenic
nu pracujících, což jsou
kých grémií v Německu. KCB
komunisté pod jiným jmé
by tak získala přístup a mož
nost uplatňovat vliv v německé
nem. Komunistická strana
evangelické církvi a v katolic
je tu velmi slabá, lid
ké Církvi v Německu. Moskev
je věřící a ví, že komu
ský patriarchát má v NSR dvě
nisté jsou ateisté.Stra
střediska-biskupství Bavorskona pracujících má v pro
Bádensko a biskupství Dússelgramu jen véd sociální.
dorf a severozápadní Německo.
Církev je jí"užitecný
V obou biskupstvích působí I7
idiot",jak říkal Lenin.
"duchovních", 7 dalších je v
"Až mouřenín dohraje
záp.Berlíně. Už zmíněná úřední
svou roli, bude s ním
místa-zpravodajská služba Spol
naloženo po zásluze."
kové republiky-vypracovala
Jak vnikají komunisté do
zprávu, v níž se praví:
církví a zneužívají je
"Hlavním úkolerti moskevského
píše hrabe HUYN,v knize
patriarchátu v oblasti zahra
ýlOK/KONFRONTA CE- CURYCH/
niční politiky je podpora so
větského vlivu všeobecně a
Sovětský režim se snažil po r.1917 vymý zvláště tam, kam má církev snadný přístup, např
tit víru v Boha a zrušit církevní spole
v mírové propagandě a v propagaci přátelství me
čenství. Likvidace, deportace a popravy zi národy. Aktivity moskevského patriarchátu ma
poznamenávaly politiku KGB i vůči pravo jí však ve skutečnosti sloužit snahám o neutrali
slavné církvi. To se poněkud změnilo v
zaci těch místních institucí, které nesouhlasí s
době války, když byl Stalin nucen učinit sovětskou politikou."
ústupky, aby povzbudil ruský národ;k to Tyto iniciativy mají rovněž zatlačit tradiční rus
mu použil nejen nově objevenou lásku k
kou pravoslavnou církev, která se nesklonila
vlasti, ale i religiozitu Rusů. Od té doby před sovětsku mocí. V citované zprávě se píše:
se v SSSR církevní hierarchie opět trpí, "Podle výpovědí uprchlíků a přesídlenců z SSSR
ovšem pouze jako služebník komunistické se KGB pokouší obsadit co největší počet církev
strany. Stalin povolil svěcení biskupů a
ních úřadů svými lidmi. Všechny kandidáty na
vydávání jedněch církevních novin a pod kněžský úřad KGB zkouší, dříve než jsou přijati
dohledem KGB dovolil zřídit tzv.Starorus- k teologickému studiu. Kromě toho studují teolo
kou radu duchovních.
gii lidé vyslaní KGB, kteří později dostanou cír
Ale nejen zrušení církve, kterou Marx
kevní úřady."
označil za opium pro lid, ale i infilterace Moskva se snaží dostat do izolace ekumenický
do ní je pevně naprogramována od počátků patriarchát v Konstantinopoli a získat tak kontro
sovětské vlády. Už Lenin prohlásil:"V
lu nad celým pravoslavím, které by ústředně ří
církvi najdeme úrodnou půdu pro rozšíře dila a mohla tak ještě snadnější ovlivnit jak kato
ní komunismu, PROTOŽE VERÍCľ LID JE
lickou, tak evangelickou církev.
MOŽNÉ NEJSNÁZE OKLAMAT. Přijmou bez
(S konstantinopolským patriarchou"drži11 praktic
odporu marxistické učení, jestliže jim je
ky už jen Hora Athos).

„Užiteční idioti"

Mariiny misionářky-františkánky, oslavŕ 100.výr.
svého usazení v Paříži. Kongregaci založila sest
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ra Marie od Utrpení a mají po celém svété sířit
Tři teol.fakulty, 2 katol.v evangelium. Mají asi 9000 řeholnic 67 národností
Ljubljaně a Záhřebu a pra a pracují v 73 zemích apoštolsky a misijně. 22

voslavná v Bělehradě, uspo "Pravda"z 28.9.upozorňuje sovětské komunisty na
řádaly 22.-26.9.ve slovinském životnost náboženského cítění v SSSR a silný
cisterciáckém opatství Styčná vliv duchovních na věřící. Kritizuje smířlivý
7.ekumenické synpozium na téma: postoj některých vedoucích osobností strany vůči
Tajemství církve a služby círk náboženství. "Mýlí se ten, kdo věří, že nábožen
vi.-Setkání se konává pravidelně ství zanikne samo od sebe, nebo£ náboženská spo
jednou za dva reky.
lečenství jsou schopná přizpůsobit se různým

SO.9.došlo ve vatikánské pokladne k nezda
řenému pokusu o vyloupení-byly tam pravé
připravené penŕze k výplatě zaměstnancům.
Pokladník však nemohl otevřít pokladnu,jeho
představený s druhým klíčem dosud nepřišel.
Jiný zamestnanec zatím spustil poplašné za
řízení a tři zločinci uprchli, okamžite
přelezli po připraveném provaze hradbu,
která dělí Vatikán od Ríma a k muzeu. Do
Vatikánského města se vetřeli autem s fa
lešnou značkou.

Podle tiskové kanceláře Nová Čína byl v
Kantónu v již.Číně po 27 letech znovu ote
vřen teol.seminář. 34 evang.bohoslovců se
25.9.zúčastnili pobožnosti u příležitosti
otevření učiliště. Bylo tam i 400 věřících.
Jejich studium má trvat dva roky. V Číně
jsou 3 mil.protestantů, mají 6000 pastorů,
od r.1981 bylo nových 300 pastorů. Bylo
znovu otevřeno 400 kostelů-s výjimkou Tibetu-mají všechny oblasti aspeň 1 kostel.

změnám a chtějí si udržet nejen vliv na věřící,
ale získat i nové členy hl.mezi mladými." Orgán
KS zdůrazňuje, že je nutné studovat, proč se li
dé vracejí k víře a také jak to vypadá v jednot
livých oblastech země, rovněž i sklony k nábožen
ství a zvláštnosti některých vyznání; např.islam
se v některých sovětských republikách váže na
národní zvyky.
27.9.zemřel v Rize/Lotyšsko/ Mons.Valerián Zondaks, světící biskup apošt .administrátora diecé
ze Riga, kord. Vaivodse. Mons.Zondaks pocházel z
diecéze Riga, nar.se 1908. Pohřeb mel v kostele
sv.Františka v Rize 1.10.

Lyonský arcibiskup kard.Decourtray sloužil v ne
děli 28.9.slavnou mši sv.v karmelitském ženském
kostele sv.Eliáše v Saint Rémy-les-Montbard ve
franc.departmentu Cote ďOr u příležitosti posvě
cení tohoto kláštera. Je to první karmel.klášter
východního obřadu ve Francii a čtvrtý na světě.
Klášter je tam od r.1974, má 12 řeholnic, zalo
žily jej 4 z nich, které přišly z Karmelu v Nan
Tři protestantští pastoři ve Švédsku se
cy, věnovat se modlitbě za jednotu křestanů. V
vrátili do katolické Církve. Protože chtěli
r.1980 byl prozatímně uznán na pět let a v květ
dál vykonávat duchovní službu jako kněží a
nu t.r.mu kardinál lourdusamy/Ind/prefekt kon
byli ženati, dostali dispens od celibátu.
gregace pro východní církve udělil definitivní
Za 10 let se vrátilo do Církve asi SO pas
statut. Jeho zástupce se posvěcení kláštera
torů evangelicko-luteránské církve Svenska
zúčastnil také.

Kyrken.

Před 4 měsíci přišlo do Managuy 10 mexic
kých. dominikánek Il.řádu/s klausurou/,aby
tam založily klášter Santa Maria de Quadalupe. Je to od komunistické revoluce první
rozjímavý klášter v Nicaragui. Předtím mě
lo město jen dva rozjímavé kláštery Klari
sek.

11.kongres křest.archeologie se letos konal od
21.9.ve Francii, v Ženeve a Aoste. Skončil 28.9.
v Lyonu. Hl.téma: Katedrála a biskup. -Účastníci
byli podrobne informováni o posledních starokřestanských vykopávkách v oblasti Středozemního mo
ře. Sjezd připravila i papežská komise pro křest,
archeologii, založená před 100 lety Piem IX.

30.10.uplyne sto let od obrácení Karla de Fou-

Vasilij Pastivka, spolupracovník institutu
caulda. Na kněze byl vysvěcen 9.6.1901, a 1.12.
společenských věd SV KSSR uveřejnil článek,
1916 byl zavražděn v Africe členy kmene Senusis.
rozebírající texty otců teologie osvobození
27.9. skončil 34.mezinárodní filmový festival v
Gustava Gutierreza a Huga Assimena. Dospívá
San Sebastiánu ve Španělsku. Porota mezinár.kak názoru, že tato"teologiie"nejen že je má
tol. filmové organizace - OCIC - udelila letos ce
lo teologická, ale týká se oblastí, které
nu argentinskému filmu režizéra Scudieri"El hom
mají s náboženstvím málo společného. Píše,
bre mirando ai sudeste"-"Slovek, který hledí na
že je to hnutí, které odvádí od náboženství
jihovýchod"; film tlumočí metafysickým i realis
k socialismu, náboženství ustupuje do poza
tickým zpúsobem-přitom však typicky filmovým jadí. Objektivně může vést teologie osvoboze
zykem-úvahu o lidských hodnotách a potřebách a
ní k sebeznicení náboženství, nebot podporu
zároveň pranýřuje dnešní odlidštování človeka.
je šíření marxismu ve všech vrstvách obyva
Mši sv.na svátek sv.Václava sloužil u jeho oltá
telstva, od studentů a žáků, až po zeměděl ře v chrámu sv .Petra v Římě pro českou kolonii
ské a dělnické masy.

P.Karel Vrána,ale až 29.,28. nebyl chrám volný.

SV. OTMAR

16.

Když se svátým Havlem vybudovaný klášteřík ve Steinachu po Jeho smrti po
malu vylidňoval, rozhodl se krajský hrabě Waltram z Arbonu, hledat vhodné
ho kněze, který by dílo dál vedl. Našel důstojného nástupce v Audemarovi
čili Otmarovi.
Otmar pocházel z hraběcího domu v Alemanii a navštěvoval dómskou školu 23
v Churu. Tam byl později vysvěcen na kněze a stal se farářem kostela sváté
ho Florina v Remtis v Engadinu. Dlouho však Otmar pastýřem stádečka ve své
farnosti nezůstal. Velmi ho tam milovali, i když napřed hraběcímu synu ne
důvěřovali. Karel Martel ho na radu hraběte Waltrama jmenoval opatem v
St.Gallenu.
Asi v roce 720 nahradil sv.Otmar polorozpadlou, dřevěnou kapličku sv.Havla
kamennou stavbou. Stavěl útulky pro chudé a nemocné,zřídil budovu pro mni
chy, kteří se k nému připojili a prý tam založil i první školu. V roce 747
zavedl ve svém klášteře pravidla svátého Benedikta.
Rozmáhající se klášterní sídliště vzbuzovalo však závist kostnického bisku
pa Sidonia. Když francká hrabata Warin a Ruodhard napadla klášter a žádala
neúměrně vysoké poplatky, ba dokonce oloupila klášter o cenný majetek, vy
dal se Otmar na cestu ke králi Pippinovi, aby ho poprosil o pomoc.
Ale na cestě ho lidé biskupa Sidonia zajali a zavlekli ho do hradu Bodman
u Bodamského jezera. Pak s ním udělali za pomoci podplacenných osob pro
ces a poslali nežádoucího opata do vyhnanství na ostrov Werd u Stein am
Rhein.
Tam 16.listopadu 759 zemřel a byl pohřben v kapli.
Ale sám Bůh řídí lidské osudy. Biskup Sidonius se neměl dočkat špinění své
ho přání. Když přišel do St.Gallenu, onemocněl a za několik dní zemřel.
Tělo svátého opata převezli mniši ze St.Gallenu za deset let po jeho smrti
domů do kláštera. Tam bylo v dnešním kostele slavnostně pohřbeno.
Sv.Otmar se zobrazuje jako opat, vedle něho vinná réva nebo nese bečičku s
vínem. Podle legendy se tato bečička působením zázraku Božího nikdy nevy
prázdnila, i když z ní čerpalo mnoho poutníků a chudých.
LEGENDA________________________________________________________________________________

O návratu těla mrtvého opata čteme ve starém st.gallenském rukopise.
Zbožní bratři uctivě zvedli tělo a donesli je na lod, rozžali svíce a jednu postavili k jeho
hlavě, ostatní k jeho nohám.
Odrazili od břehu a svěřili své nejisté síly hlubokému jezeru. Když se velmi vytrvale
věnovali veslování, neboť chtěli být co nejdříve doma, vypukl náhle obrovský liják a rozzu
řila se strašná bouře. Nedoufali vůbec, že se zachrání.
Avšak díky zázračnému řízení všemohoucího Boha a jistě i pro zásluhy svátého Otmara
se stalo, že dokonce živly, které zuřily jako beze smyslu, uposlechly rozkazu svého
Stvořitele a uvědomily si, jaké ostatky svátého muže se převážejí.
Neboť jezero, kolem dokola rozbouřené deštěm a bouří, zvedalo vysoko vlny, veslují
cím vůbec neublížilo; kam lod přijela, tam bouři zatlačila a divoké vlnobití uklidnila.
Lod jako kdyby byla obklopena plotem nebo bání, takže na ni nedooadla ani jediná kapka
deště. Dokonce i svíce, zapálené ke cti blahoslaveného Otce opata, které hořely u jehoi
hlavy a u jeho nohou, zářily jasným plamenem, dokud tělo nebylo převezeno do st.gallenského kláštera.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ve Vatik.rozhlase se sekretár české liturg.sekce Dr.Jan Matejka-čtoprovázející kard.Tomáška
do ^zma-krásne rozloučil s P .Mir.Mášou, kaplanem u sv. Václava na Smíchove a od začátku čle
na sekret. Podílel se na přípravě téměř všech českých litwra.textů. Zemřel 21.9.přede mší si
ve veku 58 let, pohřben, byl 29.9. - 29.9.-svátek arch.Michaela, Gabriela a Rafaela, požehni

sv.Otec na Andělském hradě restaurovanou sochu archanděla Michaela. Restaurační práce trva
ly asi 3 roky. Sv.Otce přivítali na Andělském hradě římský starosta Signorello a min.pro
kulturní a uměl .památky Bulotti. Po požehnání zvonil rychle zvon, pak byl ohňostroj.

VYDĚRAČSKÉ

DORISY

II.

Pan Poirot má najít uneseného synka boha psích tlapek? Někdo neměl čas, zamést celu dů
tých manželů. Čtyři lidé měli možnost chlap kladněji. A pak - ta hezká sekretářka je na Wace unést:manželé,komorník a společnice.
verley teprve rok. Ovšem, věděla o cele?"
24 Nemluvila o psu pravdu,"řekl jsem nejistě.
Sotva se dveře zavřely, řekl Poirot:"Vida,
Poirot se pousmál:"A Tredwell. Zatčený muž tvr
paní komorníka nemiluje, Hastingsi."
Neodpověděl jsem. Často mi nastražil léčku. dí, že on, opatřený falešným vousem, mu předal
Vydali jsme se za chůvou. Byla doma. Hez balíček. Ale mohl věrný sluha asistovat při únosu
ká brunetka, mrzelo ji, že dostala výpověd synka pána, s kterým na zámku vyrostl?"
a ochotně vypovídala na Poirotovy otázky o "Dobrá, pak tedy...."
"Postupujme logicky,"rozvíjel Poirot svou teorii.
životě na zámku.
"Paní Waverleyová je bohatá žena s
"Divné,"podokl Poirot, když
pevnou rukou na kase. Investuje
jsme sestupovali se schodů,
peníze do tohoto zchátralého panství.
"za tři roky ho mohl kdokoliv
Její manžel má sice bohatou ženu,ale
kdykoliv unést. Proč právě
sám bohatý není. Všiml jsem si, jak
nyní?"
nerada vidí jeho paní, když on
Druhý den jsme se vrátili do
hospodaří s jejími penězi. Jistě ti,
zámku a poprosili o prohlídku.
milý příteli, neušlo, že pan Waverly
Majitel nás ochotně provedl a
má rád příjemný život. A k takové
když Poirot chtěl, aby uvolni
mu životu je třeba peněz, vlastních
li panel, rád mu vyhověl. Za
peněz."
ním byla nepatrná prostora.
"Tvá teorie je prostě nemožná,"zdě
"Čtyři holé zdi,"pokrčil pán
sil jsem se.
rameny, ale Poirot se skláněl
"Proč? Kdo propustil nespolehlivou
nad něčím v koutě."Podívejte,
chůvu? Pan Waverly. Mohl psát i
čtyři stopy otisků psích tlapek.
vyhrůžní dopisy, měl možnost přiJenže tuhle psí rasu neznám,"
otrávit manželku, posunout hodiny,
řekl spokojeně Poirot.
potvrdit alibi věrnému Tredwellovi,
"Hastingsi, zdá se, že jsem na to přišel,"
který k paní nepřilnul a ani ona si ho neoblíbi
pošeptal mi, když pán odešel do haly.
la. Sluha je pánovi bezvýhradně oddán, vždyť
Z jedněch dveří na chodbě se vynořila dív ten jediný s ním zachází přátelsky. Byli u toho
ka. Měla inteligentní tvář, kterou vroubily jistě tři-Waverly, některý z jeho přátel a
bujné kaštanové vlasy. Na Poirotův pokyn Tredwell. Zde se policie dopustila chyby, když
jsme šli všichni do přijímacího salonu.
řádně nevyslechla muže, jedoucího v šedém autě
Žena klidně, věcně a úplně odpověděla na s nepravým dítětem. Ten neznámý přítel si to
všechny dotazy a na otázku, jak smýšlí o
tiž někde obstaral, asi ve vsi, stejně blond
Tredwellovi, přiznala, že jí sympatický ne chlapce a posadil ho do auta vedle sebe. Ve Wa
ní: "Moc si o sobě myslí."
verly se objeví v přesně naplánovaném čase. Vy
Hovořilo se o jídle v den únosu. Slečna
razí východní branou a tryskem ujíždí k jižní.
řekla, že jedla totéž a potíže neměla.
V té šílené rychlosti není možné poznat značku,
"Slečno Collinsová, máte v domě psa?"
natož tvář dítěte. Řidič předstírá klamnou
"V psinci jsou dva ohaři."
cestu do Londýna. - A pokud jde o Tredwella,
"Myslím maličkého psíka, jako hračku."
ten odevzdal skutečně balíček zadrženému muži.
"O tom tedy nevím."
Jeho pán mu ovšem dokázal alibi, i když zatčený
Když odešla, usmál se Poirot sám pro sebe: Tredwella poznal.
"Slečna lhala, ale na jejím místě bych lhal A ted k otci dítěte: jakmile se v parku strhl
také." Pak si dal zavolat Tredwella. Upjatý křik a honička za prchajícím mužem, inspektor
komorník vyprávěl historku, která se shodc Vyběhl, Waverly popadl chlapce a ukryl ho v
vala s vyprávěním Waverlyho. Připustil,že cele. Když se všechno uklidnilo, nebyl problém,
o tajné prostoře ví. Když se vzdálil, po
dopravit syna vlastním vozem na bezpečné místo'.'
hlédl na mě Poirot s potutelným úsměvem:
"A co výpověd slečny Collinsové o psovi?"
"Co ty na to, Hastingsi?"
"Nechápeš? Zažertoval jsem si. Zeptal jsem se na
"Nechám to na tobě,"řekl jsem opatrně.
existenci minipejska. Popřela to, ale při své in
"Ale něco tu nehraje. Proč si vybral pacha teligenci si okamžitě vzpomněla na hračku v
tel jižní bránu, když východní je pro útěk dětském pokoji. Otec ji dal chlapci do cely, aby
výhodnější? A pak - proč někdo Waverlyo- se s ní bavil a nekřičel či neplakal."
vy varoval? Mohl požádat o vvkupné až
"Pane Poirote,"zahlaholil Waverly, když vstoupil
po únosu." NAŠE KRIMI
do salónu."Už jste přišel na to, kde je můj sy
"Snad si chtěl únos ušetřit."
náček?"
"Jde o chytře provedenou komedii. Někdo "Vím všechno, pane. Máte 24 hodiny na
pří ní ovšem musel pomáhat. Všimni si:pro to, abyste chlapce vrátil matce. Jinak vaší paní
puštěná chůva, přiotrávená paní, posunuté všechno řeknu. Mimochodem, kde je váš syn?"
ručičky hodin, vyhrůžka, připíchnutá na
Waverley zrudnul:"U mé staré chůvy,"řekl tiše.
polštář, zametená cela...ale ty otisky
AGATHA CHRISTIE

církevní přikázání:
"V nedeli a zasvěcené
svátky modlit se
zbožné po celou
mši svátou."

ŠVÝCARSK
Ý
25 PLÁN
TRADIČNÍ

KATEŘINSKÁ

ve WINTERTHURU, ve farním sále (Seuzacherstr.1
AARAU - u sv.Petra
kostel sv.Ulricha) ve 20 hodin.
a Pavla-u nádraží-v
Hudba Míti SMETANY. Před zábavou
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15 v 19 hod.oslava svátku KRISTA
BALEN - kaple sv.Šebestiána/vedle far. KRÁLE v kostele tamtéž.
Vstupné na zábavu 6 frs, studenti
kostela, každou 2.ned.P.Birka 11,15
2 frs. Je nutno si reservovat sto
BERSI-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00 ly telefonicky večer na číslech
052-273917 nebo 052-255096.
BASILEJ-jen slovenská i pro óechy Rumelinbachweg, neděle
9,00 Před zábavou rádi přijmeme příspěv
CURICH-česká-Herz Jesu Kirche, Tamtie r- ky našich hospodyněk pro společné
pohoštění.
22.listopadu
str.46, neděle
19,00
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr. 34 ,v neděle a svátky 9,00 MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
0ORCAILL0D-10 kw na juh od Neuchatel,
spojená s programem pro děti. Koná
smer Yverdon, far .kostol sv.Petra se na stejném místě ve
4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
Winterthuru jako Kateřin
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
ská zábava v 15 hodin.
Faucigny,1 .ned.v mesiaci ,P .Mazák 10,
Zabalené dárky pro děti
LAUSANNE-v kaplnke'Foyer du Serván"
se odevzdávají za kuli
Rue Eugěne Grasser,3.a 5.ned.
9,15
sami .
RĽTI-TAM4-kaple u katol.kostela,
PŘIJĎTE A PŘIVEĎTE SVÉ
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
DĚTI!
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.ne3.
7.prosince
P.BIRKA
10,30
LUCE RN-St.Peterskapelle,neděle 18,30
SETKÁNÍ
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
MAĚICH MLA
Petra,St .Peterstr.ll/Hlas misie/10,0
DÝCH AZ . ST .
ST.GAT.TEN-než bude jmenován nový mi
MARTIMĚ
sionář za +P.Vondru, budeme chodit
v Casies v Již.Tyrolích
na švýc.mši sv.v domě v 18,00. Po ní
v Itálii.
kulturní program a beseda krajanů v
Nejdříve DUCHOVNÍ OBNOVA , pak SPORT a SPO
Pf arrheimu-Gallustr. 34.
LEČNÁ ZÁBAVA. Informace a přihlášky P.Šimčík.
WINTERIHUR-St .Ulrichkirche-Rasenberg,
25.12.-2.1.1987
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA-v kapli pri kostole sv.Terezky EXERCI CI E AZ BE TH AM T EM
14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30 povede P.Leo KUCHAŘ z Vídně. Informace
a přihlášky P.J.BIRKA.
2.-5.4
Data nepravidelných msá sv.Vám misio
náři sdělá i telefonicky. Na ne se
obratie v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku, sv.zpovědi, posvěcená neplat
ného sňatku, vyučovaná náboženstvá,
návratu do Cárkve, dětských táborů ap.

CENA JIŘÍHO LEDERERA
byla poprvé udělena panu
Andrzeji JAGODZINSKEMU, žijícímu ve Varšavě, za je
ho překladatelské práce z češtiny do polštiny. Cena
(5.000 ffr) se uděluje Polákům, Cechům a Slovákům,
P.JAN BIRKA,6OO6 LUZEFN,Šchadrutistr. kteří soustavně přispívají k rozvoji nezávislého kultur
ního poznání česko-slovensko-polského. Jiří Lederer
26.,tel.041-312635
byl
český novinář, který se výrazně zasloužil o srozun
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 Zurich ,Brauernění mezi těmito dvěma slovanskými zeměmi a který ze
str.99., t.01-2415025
mřel v exilu 12.října 1983. O udělení ceny rozhoduje re
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.MARTIN MAZÄK,1110 Morges,La Longe- dakce polské revue Szesyty Literatskie a čs.čtvrt
letník Svědectví v Paříži.

rie, tel.021-717713
P .A. CNDREJKA, Amerbachs tr. 11.4007
Basel/061—320404/ ,Lecnhardstr. 45.
/Slowakische Mission-225117/

MARIA — poutavý německý ilustrován'
časopis pro ty, kdo milují Pannu Marii. Krátké, zajímaví
články. Obj.Verlag Bargezzi AG,PF 1199,3001 Bern.

G. BROWN

ANO, MADAM !
Tolliver ukradne auto, jehož šoférem je jeho konkurent v dědictví, Bili, vyjednávající se
snoubenkou Tolliverovou o vydání kompromitujících dopisu Billovu zaměstnavateli. Ale ces
tou má srážku, při níž poškodí, chatrné auto plukovníka v penzi. Dá mu jako svou adresu
adresu Billovu a auto odstaví v tiché ulici. Pak se jde přimluvit za komornou Grandovou,
aniž tuší, že i ona sdédí pěknou sumu penéz, nebude-li do dvou měsíců, připravena o místo.

Zazvonil a otevřela mu ctihodná panská Martinová.26
"Je slečna Peabodyová doma?’"'Ano,pane.Jaké jméno,prosím?"
"Tolliver. Druhé 1 se nevyslovuje, je němé jako ryba."
Martinová ustoupila, aby tento dokonalý model mohl vstoupil. Slečna Peabo
dyová vstoupila, Peabody vstal a uklonil se jí s elegantní zdvořilostí.
"Dobré jitro, pane Tollivere,"řekla laskavě."Neočekávané potěšení."
"Je mi hrozně líto, že jsem se sem tam přihrnul. Je to kvůli vaši komorné.
Prý se včera vrátila trochu pozdě domů."
"Ano,"zamračila se slečna,"patrně byla s nějakým mužem."
"Muž, s kterým byla, jsem já. Byli jsme v biografu a pak jsme si šli spolu
zatančit. Měl jsem totiž včera hrozný kravál se svou snoubenkou..."Tolliverův hlas se uměle zlomil.
"Nevěděla jsem, že jste zasnouben?"řekla slečna Peabodyová, které mezitím
vyvstal před očima smělý svůdce, nevinná venkovská panna, svedená atd.
"Byl jsem. A doufám, že zase budu,"skoro neslyšně zašeptal Tolliver.
"Proč...proč jste se pohádali?" Slečna Peabodyová by byla ráda trochu na
hlédla do života nej lepších vrstev, v nichž zřejmě Tolliver žil.
"Nerad...nerad o tom hovořím." Zmínit se o vařené rýži by bylo zřejmě situa
ci pokazilo."Bylo mi...byl jsem na dně. Jako kdyby mě byl přejel autobus."
"Rozumím!" V knihách četla slečna o takových situacích.
"Šel jsem úplně sám na procházku. Náhodou jsem se coural kolem vašeho domu,
a zazvonil. Když mi slečna Grantová otevřela dveře..."
"To nepatří k jejím povinnostem,"řekla slečna Peabodyová ostře."Co řekla?"
"Můj návrh s návštěvou kina zdvořile odmítla. Ale trval jsem na tom. I kdy
by byla Grantová příšerná babice s jednou nohou v hrobě. Dorážel jsem a pro
tože věděla, že jsem s vámi zpřátelen, nechtěla mě urazit. Zatraceně zlá
situace pro tu ubohou dívku... Nu, tak jsme šli do biografu, film byl plný
oddělených srdcí, bylo mi ještě hůř. Tak jsme si šli zatančit. Grantová ne
chtěla, ale já ji donutil. Byl jsem ale stále dokonalý gentleman. Po tanci
jsem ji vyklopil na schody a odejel. Když jsem se ráno probudil, našel jsem
její kabelku a v ní klíč v kapse. Hrozně bych nerad, kdyby měla kvůli tomu
potíže. Jste žena velkého světa, slečno Peabodyová, víte, jak to chodí."
Ženu velkého světa upřímná zpověd dojala. Usmála se chápavým úsměvem.
"Po tom, co jste mi řekl...nu, dala jsem jí výpověd a tu odvolám.
Co vaše snoubenka...?
"Srovná se to. Polezu po čtyřech a posypu si hlavu popelem..."
"Snad byste ji dnes večer mohl přivést s sebou. Aby se společnost trochu
zpestřila. Nenapadlo mi dosud, koho bych mohla pozvat. Byli bychom nadšeni."
Odmlčela se. Nepozvala totiž jinou ženu, protože žádnou neznala. Úzkostlivě
čekala, co Tolliver odpoví.
"Děkuji, jste velmi laskavá. Myslím, že si Pip nedá oběd ujít. Zazvoním jí."
"Ano. Hrozím se toho, co bych sama dělala se čtyřmi muži. Bože, musím ještě
najít člověka, který by spravil světlo v přijímacím pokoji."
"Takový je život,"řekl Tolliver a náhle se zarazil."Znám odborníka, jmenuje
se Catlett. Ví všechno o elektřině a o vodě. Je to můj komorník a jen mi
kouří moje cigarety. Udělala byste mi radost, kdybyste ho přijala...Jednej
te s ním krátce. Ano? Ano! Rukulíbám, slečno Peabodyová." A odešel.

HUMOR

"Zménilo se dnes hodné ve
srovnání s minulostí? "ptá
se mladý Sien strany Sie
na starého."Jisté! Dříve
hrozilo člověku propučténí, když čel pochodovat.
Dnes mu hrozí propuštění,
když do průvodu nejde. "

Setkají se dva zajíci na
lovu."Ne, za kapitalistů
to nebylo tak hrozné,"
oddechuje jeden,"dnes
nás strašně honí.""Nu,za
kanunistů to také není
tak špatné. Prosím tě,
kdo z nás se mohl v ka
pitalistických dobách
nažrat na poli do sytos
ti ještě v únoru řepy?"
Po mči svaté přistoupí
ke knězi jeden věřící:
"Pane faráři, tak casto
mluvíte o živote po smrti.
Existuje také život
před smrtí?"

Co je štěstí? Že smíme
žít v krásném lidově-demokratickém Maáarsku.
A co je smila? Že právě
ny máme to štěstí.
Díté se ptá rodičů, co
znamená "budování maďarské
ho socialismu. ""Docela jed
noduché, "odpovídá otec,
"budování socialismu nám
pomáhá ze včech obtíží,
které jsme před socialis
mem nikdy neméli. "

Sekací družstva.

Proč byl Gorbačov nedávno v Anka
re? Chtěl se od Turků dovědět,
jak to dokázali, že zůstali v
Maďarsku 150 let.
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"Víš, proč chodí u nás Rusové
vždy po třech?""Ne. ""Jeden z nich
umí číst, druhy psát a třetí ty
proklaté intelektuály hlídá!"
V obchodě s potravinami žádá

jedna paní čaj."Chcete ruský ne
bo čínský?" Paní se chvíli roz
mýšlí a pak řekne:"Raději mi dej
te deset deka kávy."
Stará paní z venkova přijde po
prvé do Budapešti a vidí tam
obrazy sovětských vůdců. "Kdo to
je?" ptá jednoho funkcionáře
strany. "To jsou lidé, kteří
nás v r.1945 osvobodili od nacis
tů. ""A. nemohli by zase přijít a
osvobodit nás od sovětských
vojsk?"

F.W.Schlomann:LACHEN VERBOTEN,
GENOSSE! Vydal NEBELSP ALTER

"Tomáši, byly výpočty, které
jsem včera pro tebe udělal,
správné? " "Ne, tatínku. Pan uči
tel říkal, že si musí zase jed
nou s tebou promluvit!"
"Karlíku, až budeš velký a budeš
si chtět otevřít obchod: máš na
šetřeno jen 7.000 franků a obchod
stojí 90.000 franků. 'Co k tomu
budeš ješte potřebovat?""Bohatou
manželku, pane učiteli."

Honzíku, když ti dá strýc pět
franků a řekne, aby ses rozdělil
s bratrem, kolik dáš bratrovi? Dva franky! - Oopak neumíš počí
tat? - Já ano, ale bratr ne!

Američan se chlubí v jed
né budapešťské restauraci:
"Milánku, když půjdeš do konzumu
"Abych objel svou farmu,
nakupovat a koupíš za 5 franků
potřebuji k tomu oelý den!"
vajec, za 8 franků cukru a za
Madar dodává s pochopením:"No, u nás máme
6 franků brambor. Kolik zaplatíš
také hodně takových starých, špatných
celkem?""Nic, pane učiteli. My bereme všechno
aut."
na knížku. "
"Je pravda, soudruhu, že v Americe má kaž Pan inspektor zkouší žáky:"Haničko, kolik je tři
dy auto?"ptá se na schůzi clen strany.
krát čtyři? "Hanička váhavě odpoví: "Dvanáct, pane
"Tato otázka je nesprávné položená. Mají inspektore.""D3brá, že jsi to uměla, dostaneš
sice auta, ale nemají parkovičté. Ale my ode mne dvanáct kousků čokolády. ""Kdybych to by
máme k dispozici v každém mésté a dédiné la věděla, byla bych hádala víc, "přiznává Hanka.
pékné, velké parkovičté pro auta."

"Proč je u nás tak málo hovězího masa,
soudruhu sekretáři?""Protože rozvoj socia
lismu je u nás tak rychlý, že nám prostě
hovězí dobytek nemůže v rychlém růstu
stačit."

Slohová úloha: "Johann Wolfgang Goethe se narodil
28. srpna 1949 ve.Frankfurtu nad Mohanem. Jeho
'druhý zrod byl v Itálii a trval asi dva roky. "

Učitelka se ptá na budoucí čas věty: "Jsem dítě'.'
Odpověd zní: "Mám dítě." - Při torný čas slovesa
"Píti".-"Piji"~"A budoucí čas slovesa
Madarský tisk už nesmí užívat slov fronta piti ?"- "Jsem opilý."

na potraviny. Místo toho se zavádí výraz:
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NAJDETE NA SOUSEDNÍM OBRÁZKU
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ZA MINUTU KOMU PATŘI KTEŘÍ DÁREK?
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ODPOVĚZTE NA TYTO OTÁZKY - HBITĚ
A SPRÁVNĚ. A KDYŽ NEODPOVÍTE - NE
VADÍ - DOLE NAJDETE SPRÁVNÉ ODPO
VĚDI !

1. KOLIKÁTÍ NÁSTUPCE SV.PETRA JE NYNĚJŠÍ
PAPEŽ JAN PAVEL II.?
a. 187. ,b.266., c.349.
2. JAK SE JMENOVALI RODIČE SV.JAN KŘTI
TELE?
a. Alžběta a Zachariáš
b. Anna a Joachim
c. Sala a Oziáš
3. 00
a.
b.
c.

JE NOVÉNA?
Církevní předvečer svátku
devítidenní pobožnost
kandidátka ženského řádu

4. KOLIKÁTÍ DEN PO VELIKONOCÍCH SE SLA
VÍ SVATODUŠNÍ SVÁTKY?

a. padesátý den, b.čtyřicátý den, c. třicátý den.
5. KOMU JE ZASVĚCEN MĚSÍC ČERVEN?
MÄTE
a. sv.Josefovi, b.Krvi Kristově, c. Božskému Srdci Páně.

BYSTROU MYSL?

