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vánoce jsou půvabný ostrůvek pohody a jasu. Nejsou nejdůležitější-jako velikonoce-ale nejpřítažlivější. Osamělý chodec vidí v mnoha oknech zář stromku,
slyší melodii něžné vánoční písně, vždyt "všechny struny v srdci znějí,
neb radost se jich dotýká."
Je pochopitelná radost nás, křestanů. Narodil se nám v opuštěném chlévě Vyku
pitel; nebyl však opuštěný- sklání se nad ním panenská Matka a moudrý pěs
toun. Vzduch se chvěje nebeskou radostí, andělé, ryzí duchové, stvořeni před
člověkem, oslavují příchod Boha na zem tajemnou hudbou.
Nevěrec si řekne:"Co na tom? Chudí rodiče šli ke sčítání lidu a protože ne
našli nocleh, narodilo se jim dítě ve chlévě." Ale i v jeho srdci se rozezvu
čí nevěrou a vinou zavalená struna, tiše, líbezně, přitažlivé - ale na roz
díl od nás - nemají jeho vánoce ani smysl, ani příčinu, ani důvod.
Betlémský chlév je skoro dva tisíce let ostrůvkem něžné radosti a kouzla, pa
prskem nebe. Proč? Poněvadž uprostřed těch dvou přeštastných lidí leží Bůh.
Snad jste se už setkali s člověkem, z něhož vanul půvab, přitažlivost, u ně
hož jste zapomněli na své obtíže a byli štastni. Byl to malý Betlém-s Bohem
uprostřed. Budování těchto vzácných ostrůvků je cílem křestana.Bůh vstoupí zářivě a slavně - když vyčistíme duši od odpadků hříchů a zalátáme díry špat
ných sklonů. Je tu však někdo neznámý, který nám neustále nastavuje nohu,fou
ká na světélko ctnosti, roztrhne místo, které jsme právě zašili, vhodí do du
še kus hanebnosti nebo slupku pokušení, na níž nepozorná noha uklouzne. "Pra
cujte s úzkostlivou bázní o to, abyste došli spásy."(Fil 2,12). Neznamená to,
bát se nepříčetně, ale pozorně a opatrně
lovit Boha, jak Indián loví opatrnézvéř.
Budování ostrůvků štěstí a pokoje je do
brodružné. Moudrý člověk každý večer
chvilku uvažuje, pracoval-li ruku v ruce
s Bohem nebo byl nepozorný či dokonce
nevěrný. Zaceluje zvolna"díry"v duši,desinfikuje hnis pýchy či ješitnosti, od
straňuje střepy nevěrnosti, aby na čis
té místo, zúrodněné Boží láskou, nasázel
rostliny a květy ctností.
Pak duše voní, sytí a přitahuje-jako při
tahuje Betlém. Je zdravým, úrodným
ostrůvkem uprostřed světa temnoty a ne
návisti, lhostejnosti a zmatku, nevědo
mosti a pýchy.
Jsou lidé s takovou"betlémskou"duší . Ži
jí mezi námi. Nevědí o tom, vidí totiž
jasnozřivě i třísečku, nepatrnou pavučinku či sotva postřehnnutelnou čmouhu
nedokonalosti ve vlastní duši. Jejich
duše je však malým Betlémem, v němž ži
je Bůh.
Chcete se i Vy pro druhé stát ostrůvkem
pohody? Začněme budovat jesle pro Boha
dnes, hned - o vánocích!
Vaše
REDAKCE

12.11.zemřel po dlouhé nemoci v nemocnici u
Mnichova slovenský kněz Frydrych Osuský, je sui
V letadle z Říma do Daccy v Bangladešíta. Nar.se v Bratislave 5.3.1918, v nemoc I.zastávce 32.a nejdelší pastýřské
ci oslavil 50 let řeholného života. Byl spo
cesty, řekl sv.Otec novinářům, že vy
luzakladatelem a I .představeným misijného
lučuje politickou návštěvu SSSR k ti
domu v Kanadé-Cambridge/téhož, co vydává 2
sícímu výročí pokřesňanění Ruska v r.
velmi dobré knihy a časopisy-Po sel, Echo/.
1988. Navštívil by snad v rámci svých
Pracoval také ve vatik.rozhlase/4 %./v Mni
povinností jen katolickou Litvu. Na
chové se staral o provinciálné dům od r. 70otázku, navštíví-li NDR odpověděl vyhýbavě.
až vážné onemocnél.
Federace katol.tisku v NSR se obrátila pro 23.11.měla filipínská bisk.konference vyhlásit
ti zneužíváni hromadných sdělovacích prost rok 1987 za národní eucharistický rok, aby se
ředků k síření nemravnosti a surovosti. Zdů upevnila jednota filipínských věřících kole m
razňují, že hl.v televizi je jasně vidět po Nejsvětější svátosti. Ale teä-kdy mají už komu
kusy o zničení křestanské mravnosti. Prý
nisté plnou volnost působit mezi naivním a bez
křestanská morálka překáží"pokroku" Nová
branným lidem svou ňábelsky pronyšlenou propagan
morálka se staví proti lásce k bližnímu,
dou? Kdy jim padnou Filipíny do moci? Také za ne
lidskosti a sebeovládání, štve mladé proti přímé pomoci katolického duchovenstva!
rodičům, učitelům a státu. Federace vyzývá 25./26.10.se konalo v klášteře v Munstertalu v
stát, aby dal pro vysílání takové směrnice, NOE 4.duchovné a pracovné setkánáné, organizova
jež by umožnily mladým rozeznat dobro od zla né ústředém slovenských katol.intelektuálů v
U příležitosti konference o bezpečnost a
zahranicé na téma VfRA A ŽIVOT. P. Vladimér SATU
spolupráci v Evropě ve Vídni se konala v
RA přednášel o meditaci v denné praxi. Martin
noci 7.11.na nám.sv.Štěpána před dómem ti Oséitý o angažované véřécéch.
chá demonstrace, organizovaná různými křest, Posv.kongregace pro katol .výchovu uveřejnila do
hnutími. Měla připomět oběti současné nábo kument: Směrnice pro formaci budoucích knězi a
ženské diskriminaci v různých hl.východních používání hromad.sděl.prostředků. Jsou tam ina komunistických zemích. Duch.asistent vid. formace pro správné rozeznávání toho, co tyto
katol.mládeže Helmut Schuler řekl, že tato prostředky rozšiřují a pro jejich lepší využití
tichá demonstrace chce účastníky upozornit k hlásání evangelia, dále pokyny, jak mají kněží
na to, aby nezabředli do prázdných slov,ale postupovat při výchově věřících ke správnému vy
přijali výzvu kard.lbmáška"nezapomeňte na
užívání těchto prostředků. Dokument zdůrazňuje
utlačené a pronásledované křestany1"Setkali hluboký vnitřní život a lidskou východu.
se zam zástupci 35 zemí, které 1975 podepsa- Italská televize uspořádala 8.11.ve vatik.sále
li Helsinskou dohodu. - Biskup, odpovědný
Pavla VI.koncert k pocté sv.Otce. Sémský a turinza litevské katolíky v zahraničí, se 19.11. ský symfonický orchestr a turinsky rozhl.sbor pod
obrátil na většinou katol.státy na vídeňské taktovkou Ricarda Muttiho provedly slavnosné mši
konferenci, aby plnily helsinské dohody i
pro sbor a orchestr A-dur ke korunovaci Karla X.
vůči SSSR:1.udělaly nátlak na sovětské úřa od Luigiho Cherubiniho. Poprvé byla provedena
dy, aby zrušily opatření, omezující a kon v remešské katedrále 28.4.1925.
trolující nábo.život na Litvě. 2.Aby pro
Počet sebevražd roste, nejvíc v Dánsku, pak Ra
pustily na svobodu 3 kněze, 3.odvolaly zá kousku, Švýcarsku, Francie, NSR, švédsko, Norsko.
kon, že litevští biskupové a kněží nesmějí Nejvíc u rozvedených a nezaměstnaných pod 40 let.
v r.1987 opustit zemi. 4.dovolily, aby vi- Fe Francii dokonce vyšla kniha "Návod, jak spáchat
lenský ap.administrátor Mons Stepanovič
sebevraždu"a prodalo se hned 100.000 výtisků.
směl vykonávat své funkce.
V Madarsku bylo schváleno založené nové řeholné
Frankfurter Allgemeine Zeitung uveřejnil
kongregace Magna Donna Hungarorum-zména dosavad24.10 pastýřský list berlínského biskupa
ného zákonéku to umožnila. Sestry budou pracovat
kard.Meissnera a 10 biskupů z NDR. Píší mj. hl.ve zdravotnictva a spadajé pod Ostřihomského
že pronásledování neexistuje, zato diskrimi arcibiskupa.
nace v soukromém i veřejném životě/tedy ná 1.11.uplynulo 40 let, co byl sv.Otec vysvěcen na
boženský "apartheit"/. "Jako křestanům se
kněze kardinálem Sapiehy, krakovským arcibisku
zdá problematické, může-li marxistic
pem v jeho soukromé kapli.
ká materialistická filosofie vytvo
"KNIHA RADOSTI"od Fracouze Dominika Lapiéra z
řit model nové společnosti a nového
prostředé chudých v Kalkuté vyšla v 19 zečlověka. V tomto modelu se zkreslu
méch v 57 vydánéch. Polovici honoráře do
jí křestanské a lidské hodnoty, děti
stanou charitativné déla v Indii - už
vyrůstají v nenávisti vůči "třídnímu
dnes je to milión dolarů, za néž se po
nepříteli". Biskupové chtějí odluku
stavů nemocnice pro malomocné a tuberku
Círve od státu.Žije tam před mil.katol.
lózni a škola.Autor je horlivý katolík.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

IKONA SV.MIKULÁŠE
Ze vzpomínek Aljt Rachmanové na mladá léta.

Jediný člověk v domě, o němž se nemluví a
který se sám drží skromně v pozadí, ale
přece je středem celého domu, je naše ba
bička. Všichni ji nesmírně milujeme, má v
sobě něco vlídného, uklidňujícího a vroucí
ho. Obléká se do temných šatů a na hlavě
nosí černý krajkový čepeček.
Její pokojíček je stejně útulný a uklidňující
jako ona sama. Celou zem pokrývají velké,
měkké koberce a dokonce i na zdech jsou
rozvěšeny gobelíny. V jednom rohu stojí
vysoký domácí oltáříček s věčným světlem.
Ten pozorujeme se zvláštní radostí. Skládá
se z nespočetných vyřezávaných ikon a ba
bička nám často celé hodiny vysvětluje,ja
ký význam má která ikona. Zvlášť rádi ale
posloucháme, když mluví o malé ikoně
uprostřed.
"To je obraz svátého Mikuláše, divotvůrce,"
říkává." Když jsem byla ještě malé děvčát
ko, přišel k nám jednou poutník a prosil,
aby mohl u nás přenocovat. Samozřejmě, že
jsme mu to neodepřeli. Vyprávěl nám hodně
o hrobu Páně a když odcházel, daroval mi
tuto ikonu a řekl: "Lisjanko, když ti bude
hrozit nebezpečí, stačí, když se k sv.Miku
láši pomodlíš a všechno dobře dopadne."
Brzo potom se mi začal dvořit starý, ale
velmi bohatý obchodník. Rodiče, kteří byli
velmi chudí, si přáli za každou cenu, abych
si ho vzala. Báli se, že mohu propást své
štěstí. Tu jsem se ve dne v noci modlila a brzo jsem se seznámila s vaším dědečkem.
Jeho rodiče byli bohatí, takže tatínek s ma
minkou ho rádi přivítali, ale byla tu velká
překážka; Mikulášova maminka o mně ne
chtěla ani slyšet, protože jsem byla chudá.
Tak jsem se znovu musela obrátit na sváté
ho divotvůrce a ten mi pomohl; vlil mému
Mikulášovi tolik odvahy a pevnosti, že stál
pevně na svém přání, se mnou se oženit a
skutečně se slavila svatba. "
Zvlášť dojaté jsme my, děti byly, když ba
bička vyprávěla o prvních letech svého man
želství.
"Ano, děti, první roky byly pro mne těžké,
v cizí rodině, u tchýně, která mě nemilova
la asi proto, že si mě vzal její syn proti
její vůli. Kde jen mohla, tak mi ublížila, a
mně tehdy bylo sotva patnáct let. Nikdy
jsem jí ani slůvkem neodmluvila, jen v noci
jsem plakala, ale tak, aby to můj muž ne
pozoroval, nechtěla jsem být v rodině pří
činou různic. Tchýně byla panovačná žena
bez srdce. Co všechno se mnou dělala! Ne
chala mě doslovně hladovět, ovšem jen teh
dy, když byl můj muž, váš dědeček na
cestách. A musela jsem pracovat pozdě do
noci.
"Jsi žebračka z chudé rodiny, nemusíš se
válet na poduškách!"říkávala.
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Tehdy jsem se často modlila k svátému Mikuláši
divotvůrci a ten mi dal sílu, abych to všechno
snesla. Vždycky jsem mlčela, nikdy jsem si nepostěžovala - ale to mou tchýni ještě víc roz
zlobilo. Začala na mne mému muži žalovat:"Nemá
ke mně ani trochu úcty. Je lenivá..." a tak dá
le. Lenivá! A přece jsem z té nesmírné práce
byla vyhublá jako tříska.
Přišli za ní rodiče a řekli jí: "Najmeme pracovní
sílu na naše vlastní útraty, jen - pro Boha af se naše dcera nemusí tak strašně dřít!"
Tchýně jim odpověděla:"Dobrá, když chcete,
najměte někoho na práci. Ale Lisjanka bude
pracovat také!"
Nejvíc jsem musela dělat ruční práce, protože
jsem uměla velmi krásně vyšívat. Jednou jsem
tak seděla nad svým vyšíváním a třásla se
strachy, protože ten den byla tchýně ve zvláš
tě špatné náladě. Právě jsem chtěla vystřihnout
do látky dírečku, když vstoupila tchýně. Tak
jsem se lekla, že jsem vystřihla v rozčílení
do látky velkou díru.
Když to tchýně spatřila, začala na mne křičet:
"Jen počkej, až přijde Mikuláš, ten ti to uká
že!"
Když se vrátil můj muž, začala si na mne tchý
ně stěžovat, že prý jsem tu díru udělala schvál
ně - ze zloby - a žádala, aby mi nabil. Můj
muž to odmítnul, a tu se tchýně sama na mne
vrhla, chytla mě za vlasy a tloukla mi hlavou
o okraj kamen, takže jsem ztratila vědomí.
Když jsem se probrala, měla jsem zavázanou
hlavu. Napřed jsem nikoho ani neslyšela, ani
neviděla; celý dům byl tichý, jako kdyby byl
vymřel. Náhle jsem zaslechla tiché sténání z
pokoje své tchýně. U její postele stál můj muž,
tchýně ležela na ní a měla obličej úplně zne
tvořený a nehybný. Zírala na mne zděšeným
pohledem, nemohla se však ani hnout, ani
mluvit.
Ranila ji mrtvice.
Tak ležela celé čtyři roky a já ji po celou tu
dobu ošetřovala jako vlastní matku. Když po
zději mohla trochu hýbat rukama, vždycky mě
hladila, zvedala mou ruku ke svým ústům a lí
bala ji.
Snad mě tak chtěla poprosit o odpuštění za
všechnu bolest a bezpráví, které mi způsobila,
neboť mluvit už nikdy nemohla. Avšak vždycky
ke mně vzhlížela a když umírala, ani tehdy ode
mne neodvrátila svůj zrak.
Její poslední pohled platil mně.
Vidíte, děti. Bůh nechce, aby se zlé odplácelo
zlým; a mne také odměnil. Byla jsem v manžel
ství tak šťastná, že jsem docela snadno zapom
něla na první těžké doby."
Neumím ani vyjádřit dojem, jakým na nás, děti,
tato vyprávění naší babičky působila. Snad pro
to, že vyprávěla klidně, skromně a mateřsky prostě takovým způsobem, že vyjadřovala sama
sebe.

MILUJTE NEPŘÁTELE!
Nebyl to člověk lehkomyslný, byl velmi vzdě Není snad žalmu, který by o tom nemluvil.4
Je tu i povzdech jednoho autora, že má
laný a skoro přehnaně vážný. Syn
víc nepřátel než vlasů na hlavě. (Ž 39)
luterána z Německa. Jednou mi s
velkou úctou ukazoval komentář
PAK OVSEM SLABÍ ZTRÁCEJÍ
k evangeliu, napsaný jeho
ODVAHU! A CO SILNÍ?___________
otcem. Ale o jedné stránce
Historie St.zákona je plná hrdinů
prohlásil, že s ní nesouhlasí.
kteří se nepřátel nebáli a nad ni
Bylo tam vysvětlení slov Krismi zvítězili. Jsou však odlišní od
tových:"MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE."(Mt 5, hrdinů jiných národů. Hrdinové u Homéra se
44). Otec to bral jako příkaz. Syn se sna chválí svou silou a nepřemožitelností. Starozá
žil mě přesvědčit, že je to jen obrazná vě konní hrdinové jsou si vědomi, že všechna jejich
ta, asi jako rada dát si useknout ruku,
síla pochází od Boha. Vítězí, pokud je s nimi
která by nás pohoršovala.(Mt 5,30).
Bůh. Jakmile Boha opustí nebo On od nich od
"Milovat nepřátele, "vysvětloval syn, "tj. ně stoupí, opouští je síla a vítězství se mění v po
koho, kdo mi škodí, by bylo proti lidské
rážku. Tento motiv se vrací v Bibli v různých
přirozenosti. Tu evangelium respektuje.
obměnách. Stačí si vzpomenout na silného SamPřirozenost se nemůže chránit a ničit sou sona(Sdc 13 násL)nebo Saula, který o hlavu pře
časně. Vždyť odstřelujeme i nebezpečná
vyšoval všechny bojovníky.
zvířata, která ostatně za nic nemohou."
Písmo tedy neukrývá fakt, že tu nepřátelé jsou,
CO ZNAMENÁ SLOVO NEPŘÍTEL?__________ mocní, nenávistní, kteří nemíní nikoho ušetřit
a jejichž cíl je Izrael úplně zničit, vyhladit.
Vyskytuje se často v literatuře i v Písmě.
V eposech, bájích, v dějinách národů.Pro Ale Izrael má zvláštní příslib od Boha. Nemusí
se nepřátel bát, Bůh je před nimi uchrání,
ti nim povstávají hrdinové, kteří nad ne
přáteli vítězí, zabijí je, vyženou, zneškod zůstane-li mu lid věrný. Bát se mají jen Boha.
A CO NOVÝ ZÁKON?____________________________
ní. Takoví hrdinové se pak oslavují jako
To je první stupeň k nauce Nového zákona. Ve
dobrodinci lidstva. Každý národ-zvlášť na
světských dějinách je přirozená nutnost nepřáte
počátku-má nepřátele. Čím víc sílí, tím
ubývá nepřátel. Egyptští lyrikové oslavu le vyhubit, zneškodnit, podrobit. Dokud dýcha
jí, je tu nebezpečí, že uškodí. Jako lev-bud mu
jí faraóny, proti nimž se neodvážil žádný
nepřítel pozvednout hlavu. Na konci staro sí být daleko, nebo v kleci. Daniel se však svo
věku uzavřel císař Augustus Jánusovu brá bodně v ohradě lvů prochází. (Dn 14). Dokud
nu na znamení všeobecného římského míru. máme při sobě Boha, nemusíme nepřátele hubit.
"O UŽITEČNOSTI NEPŘÁTEL."____________ Můžeme je nechat naživu. Dokonce nám často
Římská říše už nemá nepřátele, kterých by poslouží, jako faraón bratřím a synům Josefo
se musela bát. Trvalá ochrana míru je tedy vými Gn 39 násl.). Kromě toho je ve Starém zá
zničení a podrobení nepřátel. Bojovní náro koně, jako všude jinde, všechno zaměřeno k me
siášské době, která se uskuteční podle zvlášt
dové o této větě trochu pochybovali. Neních příslibů. Bude to doba pokoje. Mesiášský
jsou-li nepřátelé, nemá mládež příležitost
bojovat a zdegeneruje. Kozáci se např.vždy král má být králem míru(Iz 9,6). Znamená to,
že už nebudou nepřátelé? To se přímo neslibuje.
starali o to, aby někde bojovali. V morál
Ale rozhodně už nebudou mít moc, aby mohli
ním a občanském, ne přímo vojenském
škodit.
smyslu hájí tento směr ve starověku PluKRISTUS VÝSLOVNĚ RÍKÁ:NEBOJTE SE...!
tarchus v traktátu O užitečnosti nepřátel.
Osobní nepřátelé jsou nutni k tomu, aby se Ani vlas vám z hlavy nespadne bez vůle nebes
kého Otce(Lk 21,18).
moudrý člověk osvědčil ve ctnosti. Nepřítel-podle Plutarcha-je pedagog, kterému ne Nemáme se tedy bát. Je to důležitý a naprosto
musíš platit. Zdarma ti vypočte tvé chyby nutný předpoklad, ze kterého můžeme teprve
a nedostatky, zdarma ti dá příležitost, abys postoupit dále. Odstřelujeme lvy, protože se
jich bojíme. Zvířata, kterých se nebojíme, na
ukázal, jak se dovedeš ovládat a jak jsi
opak chráníme. Podobně jednáme s lidmi. Když
statečný při hájení pravdy. Bez osobních
se někoho nebojíme, ztrácíme důvod, proč by
nepřátel by byl život bez boje a bez boje
chom mu škodili. A když zjistíme, že je to chu
není ctnost.
dák, proč bychom mu nepomohli? Pomoci bližní
CO ČTEME O NEPŘÁTELÍCH V PÍSME SV.?
mu v nouzi je láska. Milovat nepřítele, kterého
I biblické dějiny jsou plné nepřátel, začína
se nebojíme, není těžké. "Slyšeli jste, že bylo
je Kainem a Ábelem. Jsou to sokové osobní:
řečeno: Miluj svého bližního a měj v nenávisti
Ezau a Jakub, Saul a David; nepřátelé ve
svého nepřítele. Já však vám říkám: Milujte
městech - hlavně však Izrael jako národ je
své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pro
stále obklopen nepřátelskými národy. Jimi
následují. Pak budete děti svého nebeského
si razí cestu do Zaslíbené země, dobývá na
Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro
nich města, stále je ve střehu, aby ho ne
zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i
prepadli, nezničili, nevykázali. Židé se
nespravedlivým. "(Mt 5,43-45).
často modlí za vysvobození od nepřátel.

NAROZENÍ

JSME POD OCHRANOU BOŽÍ
Nebeský Otec je vysoko na nebi, slunce je Mži zimní nocí hvězdné jíní.
na obloze, déšť v mracích. Dobří i zlí jsou Panna spí. Josef před jeskyní
hluboko dole na zemi. Kdo by mohl ublížit
hlídá a chladu necítí.
Bohu na nebi? Kdo by mohl zastínit slunce, Spíš smutkem srdce usedá mu,
aby nesvítilo? Člověk, který se cítí po- 5 že místo jemných rouch jen slámu
vznesen tak vysoko nad bídu světa se
pod Pannou mohl prostřít!nedá omezit a
zastínit ve své dobrotě.Ale
Ach, je-li možná, že Král králů
není to představa příliš vznešená, příliš
vyvolil by si tuhle skálu,
božská a málo lidská? Vždyť zřejmě proti
ten pustý chlév co rodný hrad?
řečí tomu, co je v první větě:"Modlete se
Josef je sklíčen, zaplakal by.
za ty, kdo vás pronásledují." Nejsme ještě
Snad byly to vše noční šalby,
v mesiášské době. Nepřátelé dosud dělají
ten Boží vzkaz, ten anděl,snad.. .
zle, a jak! Na všech stranách. Kristus to Však hle, vtom ojíněnou bání
nepopírá. Vždyť i jeho celý život pronásle blesk bílý šlehl znenadání
dovali. Dokonce ho vydali na smrt. A pře a stanul - právě blízko skal!
ce Kristus nevidí rozpor mezi obojím posto Tot hvězda, jasná, stříbroskvoucí!
jem. Pronásledování v tomto světě je. Ale Josef až srdce slyší tlouci.
není v moci nepřátel, ale jen a jen v moci Co se to děje? Nebo spal?
Otce. Jen proto neodsuzuje Ježíš Piláta,
Ne, ne, vždyt slyší - ano zpěvy!
i když mu Pilát veřejně vyhrožuje: "Neměl
Zlato a stříbro harf! I neví:
bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby
to proudí hudba ? Odkud? Kam?
ti nebyla dána shůry. "(Jn 19, 10-11).
A vidí: celé nebe plane
Vraťme se tedy k otázce, kterou jsme si
v záplavě jasu nevídané!
položili na začátku: Může křesťan opravdu
Či snad i tohle že je klam?
mít rád své nepřátele? Není to proti přiro Vyskočí, vběhne do jeskyně...
zenosti? Zůstaneme-li na základech, na kte Hle, Panna bdí! A v jejím klíně
rých je vybudována společnost světa, tj.
-bud chvála Pánu v nebesích!vzájemného strachu a měření sil, je to
tam ryze svítí záře bílá!
opravdu těžko myslitelné. Mírové výrazy
Zář ze záře to vystoupila!
k vzájemné důvěře za této situace také má I poklekl a ruce zdvih.
lo pomohou.
...Zde jest, Král z Krále,dítě z Pann^
Křesťan přestane mít nebezpečné nepřátele
jež vyhojí ty temné rány,
až ve chvíli, kdy plně uvěří, že je v ru
zející v nitru národů.
kou Božích. Tu víru bychom měli rádi
A usoužená lidská stáda
všichni, ale plně ji prožívají jen světci.
vyvede z moci zlého hada
Ti tedy v srdci nepřátele nemají.
a mír jim dá i svobodu.
P.TOMÄS SPIDLťK
Ó, dítě! Než to vše se stane,
spi, spinkej, v plínkách zachumlané
a položené do slámy.
Spi, spinkej, poupě nejvonnější,
at píseň má tě ukonejší.
Spi, sladce spinkej u mámy.
Václav RENČ

MNOHO RADOSTÍ
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZENÍ
A POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
PŘEJÍ VAŠI
MISIONÁŘI
A REDAKCE

NOVÝ

KAPLAN

Po krátké oslavě doma se stane Jan
Vianney kaplanem u svého učitele,
pana faráře Balleye v Ecully.
Jakou měli radost v chudém selském stave
ní v Dardilly, když ve svém rodišti slou
žil novosvěcenec první mši svátou. Když
mu sourozenci blahopřáli, měli slzy v
očích. Sběhli se sousedé, s kterými si ja
ko chlapec hrával, bodrý Vincent s dce
rou Marion, která mu prozradila svou dět
skou vinu, totiž že by si ho byla kdysi
ráda vzala, ale už je dávno vdaná za jiné
ho muže. S úsměvem mu ukázala své
první dítě, aby mu požehnal.
"Jane, "řekl sedlák Matouš, "často jsem s
tebou mluvil tvrdě, protože jsem považoval
tvé přání, stát se knězem, za pošetilost.
Dnes vím, že měla pravdu matka, která o
tvém povolání ani chvilku nepochybovala1.1
"Maminka,"řekl Jan a rty se mu zachvěly.
Mocně se houpal zvon na věži kostela,
když vstupoval novosvěcenec do svatyně,
aby slavil i doma svou první obět. Posvát
ná prostora byla zaplněná do posledního
koutku. Všichni ve vsi věděli o obtížích,
které musel Jan překonávat, aby se mohl
stát knězem. S hlubokým pohnutím na
konci mše svaté skláněli své hlavy před
jeho žehnajícíma rukama. Sám bývalý Jakobín, starý podomní obchodník, padl před
ním na kolena.
"Když byl malý, čtyřletý klouček, prodal
jsem mu já, Andreas Leloux, sošku Panny
Marie, "vykládal pyšně každému, kdo byl
ochoten poslouchat."Od té doby je tak
zbožný."
"Ale vás ta zbožnost přešla, co?"řekl
trochu posměšně sedlák Vincent.
Po mši svaté šel Jan Vianney na hřbitov
a dlouho stál před prostým hrobem. Pak
zvedl ruku a dal mamince své primiční po
žehnání.
Cekal napjatě, kam ho asi přidělí. Přátelé
z Les Robins, kde Jan prožil těžkou dobu
svého vyhnanství, doufali, že přijde k
nim, a Ludvík Fayot, nyní statný mladý
muž, se sám objevil v Dardilly, aby připomenul"bratranci"jeho slib.
Ale generální vikář určil jinak. Vianney
má zatím zůstat u svého starého učitele,
faráře Balleye. Jmenoval ho kaplanem v
Ecully. Radost přátel, příbuzných a dob
rých lidí v této vesničce byla nesmírná.
"Často hledal útěchu u mně, když mu to s
"nepravidelnými"nešlo, "řekla hrdě vdova
Bibostová. "Právala jsem mu košile. A ted
je knězem!"
"Maminko, "dodala její dcera Columba, "jak
nás už jako žák povzbuzoval svou zbož
ností. Co teprve nyní, jako kněz!"
"Máme tedy ve vsi dva svaté kněze,"

kývla matka a utřela si slzy, které jí proudily
po tvářích.

6

1815 - 1818
Slunce si člověka zamilovalo a naplnilo sklep i
stodolu svými dary. Ted už bylo trochu unavené
den ze dne vstávalo později. Snažilo se ukázat
znavenému výletníkovi, co je ještě kde k vidění,
ale moc už toho vidět nebylo. Tu a tam se kolé
bal pták ve větru nad sklizenými lány. Na za hradách stály jabloně s uvadajícími větvemi, na
vinicích zmlkl veselý zpěv. Už se opravdu nevy
platilo tak brzo vstávat. Sotva bylo vidět ptáčka
zpěváčka, většinou odlétli na jih. Ani své oblí
bence - děti - slunce najít nemohlo.
Dívalo se znuděně skrze mraky a náhle padl je
ho zrak náhodou okenicemi do školy v Ecully.
Je vždy zajímavé, dívat se na žáčky, sedící na
tvrdých lavicích. I oni by rádi přitiskli nosíky
na sklo, kdyby neměli strach před rákoskou pa
na učitele.

Ale slunce z pana
učitele strach nemá.
A za svou zvědavost se nestydí.
Nakukuje s vysokého nebe do tajemné místnosti.
Napřed spatří učitele, jak sedí v černé sutaně
za katedrou. Zná ho dobře, často skákal bosýma
nohama jako pasáček přes jeho paprsky a pozdě
ji ho trápilo svým žárem, když pracoval na poli
nebo na vinici. Soucitně zjišťuje, že jeho tvář
je vyhublejší a hranatější, má ostré rysy, ale
jeho modré oči září stejně jasně, když dětskému
stádečku vypravuje o Boží lásce a milosrdenství.
Koncem adventu měli chlapci a děvčátka poprvé
přijmout svátost pokání a kaplan Jan Vianney
je na to připravoval. Vyprávěl dětem, jak se
sám bál, když se měl poprvé zpovídat.
"Nikdy na tu chvilku nezapomenu,"řekl pohnutě,
"bylo to doma, v pokoji, pod starými hodinami."
Ach ano, vypravovat uměl nový kaplan tak, že
člověk sotva dýchal. Slunce vidělo, že dětem
samým napětím zrůžověly tvářičky..
Ted se zabýval starou historii, hlubokou jako
studna, z které se dá stále a stále čerpat: po
dobenstvím o marnotratném synu.
Děti přímo viděly nespokojeného mládence, který
za zlatého jarního dne překročil práh otcova

SLAMNÍK

domu, kapsy plné zlaťáků a stříbrňáků, 7
které při každém kroku cinkaly. Samozřejmě-hned do města, do pohádkově krásného Na vánoce 1919 jsem cesto
val do Moskvy. Byla to
města, plného záře a lesku a hudby. Ale
dlouhá
cesta a během ní
ach! Mrsky peníze vyskákaly se smíchem
z pytlíku, napřed jedna mince, pak druhá, jsem vážně onemocněl. Když
jsem vystoupil z vlaku,
pak celý proud a konečně poslední. Za
cítil
jsem zimnici a ho
zlatými bratříčky tancovali stříbrňáci.
rečku. Má situace byla
A konečně...
"Podívejme se na něho! Je u stáje s prasa beznadějná; neměl jsem
ty a tvrdý sedlák, u něhož slouží, mu ne peníze ani přátele. Je
dává moc jídla. A hlad bolí, to jistě, děti, diné, co jsem měl,byl
pokoj, přesně řečeno
víte!"
Baculatý Bernhard vážně pokývnul a maně klíček od pokoje, kde
sáhnul pod lavici po svém chlebu s máslem. jsem měl bydlet.
Z nádraží jsem spěTen ho jistě před vyhladověním zachrání.
Jak se ti tlustí štětináči krmili a funěli, za.chal na udanou adre
tím co pastýř dostal sotva plesnivou kůrku su. Byla to nevyhřá"A k tomu ten stesk po domově! Děti! Ne tá světnička, kromě
víte, jak stesk bolí a chleba v cizině chut tapet měla jen pod
ná hořce - i kdyby to byl posvícenský ko lahu, strop a zdi.
Ani pohovka, ani po
láč, který dobrá ruka daruje."
stel. A já byl ne
Jan Vianney se odmlčel. Zatím co malí
mlsouni blaženě snili o posvícenských dob- mocný, musel jsem
růtkách, myslil Jan na těžká léta, kdy da si bezpodmínečně
leko od otcovského domu žil ve vyhnanství. lehnout.
Nedaleko byla zná
"Dál! "naléhal černovlasý Petr a vrtěl se
vzrušeně na lavici. Když kněz ještě váhal, má Sucharevská
ulice. Dovlekl jsem se tam a za poslední
už to nemohl chlapec vydržet a krok za
peníze jsem si koupil od jednoho mladíka
krokem se blížil ke katedře. Potom vyšla
nepozorovaně z lavice i Lízinka se zlatými slamník. Byl opotřebovaný, ale celkem v
dobrém stavu. Vzpomínám si, že jsem se
copy, pak vycupital třetí, čtvrtý, pátý
jednou uprostřed ulice musel na něj posa
žáček.
dí t-tak mi bylo slabo. Když jsem si odpo
"Jak vzpomínal mladík ve své bídě, že i
poslední pacholek na statku jeho otce žije činul, vlekl jsem slamník domů.
lépe než on. Bolestně zíral na své hadry, Byl večer. V pokoji bylo přítmí, lampa
které plandaly kolem vyhublých údů. V no.tam nebyla. Zuby mi cvakaly zimou a tou
žil jsem jen po tom, abych si mohl leh
ci, když ležel na plesnivé a zhnilé slámě,
nemohl hladem usnout. Hladovělo jeho tělo, nout. Natáhl jsem se na slamník oblečený.
Byl zřejmě nedávno vycpaný, byl tvrdý a
ale hladověla i jeho duše. Viděl v duchu
před sebou dobrotivou tvář svého otce,kte vrzal. Přetáhl jsem si přes hlavu kabát a
snažil jsem se zahřát vlastním dechem.
rý jistě doma na něho čeká, den ze dne,
Pozvolna jsem začal dřímat. Ale opravdo
hodinu za hodinou.1*
"A co dál?"zvolal tlustý Bernhard netrpě vý spánek nepřicházel. Upadl jsem do po
livě, nechal svůj chleba s máslem a posled lospánku, cítil jsem, že jsem vážně, vel
mi vážně nemocný. A za žádnou cenu jsem
ní se přišoural ke katedře. Celá třída
se nemohl zahřát, stále jsem se chvěl zi
obklopila kněze jako hejno včel.
Několik odvážných chlapců už stálo na stu mou .
pínku. Petr dokonce položil ruku na rame Mezitím se úplně setmělo. Náhle jsem se
strašně lekl; zdálo se mi, že něco není
no svého učitele.
v pořádku. Slamník se pode mnou začal ti
"A co potom?"
še, nepozorovaně pohybovat, klesat, roz
"Řekl si. Vzmužím se a půjdu k svému
padat se. Ne-řekl jsem hlasitě, to není
otci a uznám! "Tatínku, zhřešil jsem proti
možné - to je asi nemoc, začínám fantazí
nebi i proti tobě. Nezasloužím si už být
rovat. A znovu jsem omdlel.
tvým dítětem. Vezmi mě za pacholka!"
"Bohu díky,"vydechla světlovlasá Lízinka. Náhle jsem procitnul a cítil, že ležím na
"A co otec?""Otec ho viděl z dálky, běžel k' něčem tvrdém a mokrém. Škrtl jsem sirkou
němu,objal ho a zvolal:"Synku můj!"Když a co vidím? Můj slamník se změnil v mokrý
mu navrátilec vyznal své hříchy, řekl:"Vše a rozplizlý hadr a já na tom hadru na
je odpuštěno, ted se budeme radovat." Při zemi ležel - uprostřed obrovské louže lenesli krásný oblek, na prst mu dali prsten iové vody...
a na zraněné nohy střevíce, porazili tele a Slamník byl vycpaný sněhem!

hodovali. Bůh se raduje, když se k němu
vrátí hříšník a vyzná mu hříchy ve sv. zpo
vědi."
WILHELM HÚNERMANN

VLADIMÍR LIFŠENKO

NEOCENITELNÝ
DAR
Pokračování promluv P.L. Kuchaře na du- lest, která vyjasňuje situaci a myslím, že nás
Pán Ježíš bude muset v očistci utěšovat, jako 8
chovním víkendu v Quartenu.
utěšoval Jeník Marušku.
Slyšel jsem povídku,
"Ted je všechno v pořádku.
která se hodí k námě
Už víš, na čem jsi, ted mě
tu mé promluvy.
budeš ještě víc milovat, tvá
Jenda zve k sobě svou
láska se tvou bolesti očistila
snoubenku Marušku,že
a prohloubila. Můžeme ted
má pro ni dar. A když
spolu slavit věčnou nebeskou
dívka přijde, podává
hostinu.11
jí balík, v němž jsou
večerní šaty, které
DARY PANA JEŽÍŠE
Maruška často ve vý
Vyprávěl jsem vám tu povíd
loze obdivovala. Byly
ku ještě s jiným úmyslem.
však příliš drahé,
Maruška se diví, proč dostá
koupit si je nemohla.
vá dar, když nemá ani svá
Náhle si Maruška vzpo
tek, ani narozeniny, ani ne
míná, že v poslední
jsou vánoce. Jenda snad na
době bylo mezi ní a
to odpověděl: "Maruško, copak
Jendou nedorozumění.
ti nesmím dát dar kdy chci?"
Nikdy nebyl večer do
Pán Ježíš nám také předává
ma, když se ho Maruš
dary - a tyto dary, to jsou
ka ptala na příčinu,
SVÄTOSTI. Jejich středem
vymlouval se, a ona
je NEJSVÉTÉJŠr SVATOST
ho podezřívala, že má
OLTÁRNI' - čili EUCHARISTIE
jinou dívku. Ze žárli
Ta tvoří střed všech svátos
vosti mu ztrpčovala
tí proto, že tato svátost je
život; zesměšňovala
Kristus sám.
ho před druhými, stále mu něco vytýka- Vysvětlil bych to takto: Bůh ve své nekonečné
la-prostě komplikovala mu život. Jenda
lásce hledal způsob, jak by se sám optimálně a
se jen divně usmíval, všechno snášel, ne co nejvíc přiblížil lidem. Chcete příklad? Kdybych
bránil se. Nyní Maruška pochopila, proč. měl akvárium a rybky v něm miloval nekonečnou
Dělal večer přesčasy, aby jí mohl šaty
láskou a sám měl nekonečnou moc, tak by mě ta
koupit. Zatím co se on za ni obětoval,
nekonečná láska a nekonečná moc nutily, stát
ona se mu mstila. Za domnělou nevěrnost. se rybkou a tak se přiblížit rybičkám v akvariu
Ted vidí, jak mu křivdila. Na jedné stra jako jedna z nich.
ně má radost a je mu vděčná za jeho dar, Je to sice naivní příklad, ale je v něm určitá lo
na druhé straně poznává svou špatnost.
gika. V Kristu Pánu se stal Bůh naším viditelným
Stydí se - ale Jenda ji těší:"Ted se mů
partnerem. Ovšem před dvěma tisíci lety. Vlastně
žeš dvojnásob radovat. Jednak ze šatů,
bylo jen málo lidí, kteří ho viděli, mohli s ním
jednak víš, že jsem ti nebyl nevěrný, že mluvit. Pak Ježíš vstoupil na nebesa a zase byl
tě mám rád a že jsem ochotný pro tebe
pro lidi neviditelný. Kladl však velký důraz na
udělat všechno. Večer to oslavíme."
to, abychom poznávali Boha i viditelně. Ta vidi
CO JE OČISTEC?_________________________ telnost, kterou si Bůh pro nás vymyslel, se týká
jen vnějších znamení. V naší víře máme vnější
Má první myšlenka - když jsem povídku
znamení, která nám opticky přibližují přítomnost
dočetl - byla, že je tím příběhem skvěle
vystižen očistec. Myslíme si, že po smrti Boží. Nejpěkněji to vidíme na Eucharistii. Vidíme
se setkáme s trestajícím Bohem, který námichléb, chutnáme chléb, hmatáme chléb - naše
předloží účty. Tak to být nemusí. Setká smysly konstatují chléb, resp.víno.
me se s Bohem, který nám dává dary. V Avšak nedíváme se na Nejsvětější svátost jen tě
lesnýma očima, díváme se očima víry a viditelné
okamžiku smrti, ve chvíli konfrontace s
znamení chleba a vína je pro nás viditelný způsob
Bohem poznáme jeho nesmírnou dobrotu,
přítomnosti Kristovy. Nejsme na tom hůř než sou
co všechno Ježíš pro nás udělal a v
zrcadle nekonečné dobroty Boží poznáme časníci Páně. Viděli sice jeho lidskou podobu-té
svůj nevděk, svou ubohost. Vždyt právě se musíme vzdát, ale máme výhody, které oni neJežíš za nás dělal"přesčasy" a my jsme by -měli.MAME HO STALE MEZI SEBOUÍMůžeme s ním
li tak nedbalí, že jsme na něho zapomínali být třebas 24 hodiny. Slepý chudák a jiní nemoc
a nestarali se o něho, měli jsme své zájmy ní museli čekat léta, než se Kristus Pán dostal do
a on byl vždycky na druhém, třetím, po jejich blízkosti a poprosit o uzdravení. My může
sledním místě. Toto poznání bude pro nás me ke Kristu, kdy chceme - máme-li v blízkosti
nesnesitelně bolestivé - to bude opravdo kostel nebo kapli, ba smíme ho i požívat a tak se
vý očistec. Očistcová bolest je však bo- s ním spojovat velmi intenzivně.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

7.listopadu 1923.
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Ariadna Arkadjevna nás pozvala na čaj. Dlouho jsem čekala dychtivě na toto pozvání, vědě
la jsem, že bych se tam mohla setkat se slavným biskupem"živé církve" Gusjevem. Vždyř je
to člověk, do kterého v našem městě tisíce vkládají naději. Naše Dunjaša ho zbožňuje a
Ariadna Arkadjevna je oelá bez sebe, když o něm mluví.
Ariadna Arkadjevna nás očekávala v předsíni. Byla neobvykle oblečená - na sobě měla křik
lavě rudé dlouhé šaty, střižené jako talár duchovního, s dlouhými rukávy, v pase silnou
rudou šňůru. Na prsou se jí houpal řetěz s velkým, krvavě rudým křížem z granátů. Tváře
jí hoří vzrušením, nádherné modrozelené oči září mystickým plamenem.
Přijal nás také její muž, doktor Kolosof. Má ospalý, bledý a nehybný obličej, na němž jsou
nejživější snad jen jeho brýle. Je úplný protiklad své ženy, ztělesněné živosti a nadšení.
On mi připomíná bramboru, ležící v temném sklepě, ona vonnou růži ze zahrad orientu...
"Pojňte, pojáte dál,"zašeptala nám. "právě hraje na balalajku a brzo bude tančit. Ach,
jak nebesky tančí!"
Maminka ohrnula rty; viděla jsem, že už předem vladyku/biskupa/odsoudila a že si nedá
ujít příležitost, říci mu svůj názor do očí. Velký přijímací pokoj skýtal stejně fantas
tický dojem jako sama paní domu. Ariadna Arkadjevna nedololala pokušení, aby nevyzdobila
místnost napůl jako orientální serajl, napůl jako ruský kostel. Země byla vystlaná' kober
ci. S úžasem jsem zírala na vzácné kusy. Ariadna Arkadjevna řekla: "Nádherné, že? Koupila
jsem je na trhu oď'bývalých" a tuto ikonu od řeholnice rozpuštěného kláštera, která je
tečí herečkou." Ukázala mi starou, vzácnou ikonu Vykupitele, jehož temný pohled pronikal
rudým přítmím červené visací lampičky. Pokoj byl spoře osvětlen a to dojem tajermosti,
která na všem lpěla, jen zvyšoval. Už tu bylo několik osob, rozsazených na nízkých diva
nech, přeplněných nesčetnýni poduškami.
"Vladyka!" představila nás Ariadna Arkadjevna středně vysokému muži, který seděl na poduš
ce vprostřed místnosti a tiše hrál na balalajku. Zvedl se a přistoupil k nám. Zvědavě jsem
mu pohlédla do tváře a v první chvíli jsem nenašla nic, co by na něm bylo vynikajícího.
Měl bledou, skoro churavě bílou tvář, husté vlasy sčesané dozadu, takže bylo vidět nízké
čelo; k tomu se nehodily silné, smyslné rty.
Byla jsem zklamaná; představovala jsem si něco zářivého, úchvatného, prorockého - a viděla
jsem tvář kostelníka nebo zpěváka v chóru. Tu mi podal vladyka ruku, pevně stiskl mou
dlaň a pohlédl mi ostře do tváře. Měl malé, šedé, pichlavé oči, hluboce zasazené v důlcích.
Byly nepříjemně blízko u sebe a zíraly nehybně jako oči hada. Nyní jsem pochopila, v čem
spočívá jeho síla; v očích, z nichž zírala fantastická síla vůle a nesmírná sebejistota.
Dlouze na mě pohlédl a cítila jsem, že se mě snaží svým pohledem hned zařadit mezi své
zbožňovatelky. Nepochyboval ani trochu, že tímto "kouzlem "mě získá. Pak se obrátil k mamin
ce. Ta ho velice formálně pozdravila a hned se ho krátce a ostře zeptala: "Proč nenosíte,
vladyko, svému stavu přiměřený duchovní oděv?" Vladyka se jeimě usmál - hodilo se to k je
ho tváři a dodávalo mu to dětského vzezření, a odpověděl mírným hlasem:"Tak je to mnohem
pohodlnější. Ty dlouhé biskupské pláště se pletou při chůzi stále mezi nohy. Musíme nosit
Krista v srdci, ne v oděvu." Tu jsem se začala zajímat i o jeho oblečení. V slabém osvět
lení jsem si ho dosud nevšimla. Měl temně modré sametové kalhoty, po selském zvyku zastr
čené do vysokých holinek, a žlutou ruskou košili-rubašku-s vyšívaným límcem. Vypadal
asi jako dělník z malého továrního města v neděli.
Ariadna Arkadjevna nás představila ještě dvěma dámám. Jedna byla mladá, velmi hezká židov
ka, druhá starší paní, choř tajného rady, který byl v osrmáctém roce zastřelen. V uctivé
vzdálenosti stálo kolem v pokoji ještě několik mladých lidí, ale těch si Ariadna

Arkadjevna nevšímala.
"Zahrál byste nám laskavě něco, vladyko?"obrátila se Ariadna poníženým hlasem na biskupa.
Nedal se dvakrát prosit. Uchopil balalajku a začal nasládlým, měkkým tenorem, doprováze
ným četnými vzdechy, zpívat: "Černé sladké oči, palčivé krásné oči..."
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V místnosti bylo hluboké ticho. V jeho zpěvu - vzdor sentimentalitě - bylo něco, co poslu
chače upoutalo. Při zpěvu zíral biskup neustále ostře na Ariadnu Arkadjevnu, která se čím
dál víc červenala a opětovala jeho vřelé pohledy. Její spodní ret a brada se vzrušením
chvěly a víčka poklesla, takže její zrak vypadal palčivě a vášnivě. Maminka neodvracela
zrak od biskupa, výraz v tváři měla stále přísnější a konečně se ke mně obrátila a zašep
tala:'^ něco takového si říká biskup!"
V té chvíli vladyka skončil svou píseň a Ariadna Arkadjevr.a ho vroucně prosila:"Ach, vla
dyko, zazpívejte:"Smiluj se nade mnou! "Prosím, prosím milý vladyko."
Vladyka opět sáhl na struny a začal zpívat, zrak upřený na Ariadnu Arkadjevnu, která si
mezitím přisedla k němu blíž a nyní seděla přímo u jeho nohou. Svým rozplizlým hlasem,
který byl ještě o něco sladší než dřív, zpíval: "Za kouzelný pohled tvých zářících očí,
rád budu trpět bolest a muka, pro jedinké něžné slovo sladkých rtů, položím rád hlavu
pod sekeru kata."
Vladyka rychle vyskočil, odhodil balalajku, přičapnul si a začal kroužit nohama sem a tam.
V jeho tanci bylo něco divokého, cizího, asiatského, ve rmě to přímo budilo bolest.
Ariadna Arkadjevna mávala rytmicky kapesníkem a tančila pomalu vedle biskupa. V jejich
pohybech bylo tolik půvabu, tolik dojemné ženské krásy, že jsem od ní nemohla odtrhnout
oči. Její tanec byl vyznáním lásky, těžko si představit něco ohnivějšího, důraznějšího a
poddanějšího... Maminka vstala a demons trativně opustila místnost; šla do jídelny. Mně
se zdálo, že sním nemožnou pohádku.
Vladyka přistoupil ke stolu a širokým pohybem požehnal jídla. Ariadna Arkadjevna a tajná
radová se pokřižovaly, ostatní jen sklonili hlavy. Usadili jsme se. Ariadna Arkadjevna
položila každému na talíř kus jesetera, politého červenou omáčkou-nejdříve ovšem vladykovi.
Mlčení přerušila maminka. V poslední době, vlivem choroby, je podrážděnější než bývala,
a ráda říká každému své mínění. Obrátila se na vladyku:''Promiňte, vladyko, ráda bych se
vás na něco zeptala. Vaše chování, jak jste zpíval, tančil a tak dále je v protikladu s
tím, co se v mých představách spojuje s duchovním. Opravdu se v tom nevyznám!"
Biskup zrudnul a odpověděl jeimýn hlasem, jako obvykle:"Ne, neodporuje to jeho duchu;
"mrtvá""stará"církev chtěla tělo člověka umrtvit a nedovedla nic jiného, jen připravovat
člověka na smrt. "Živá církev" se stará o ŽIJÍCÍHO člověka. Člověk nepřišel na svět proto,
aby zemřel, ale proto, aby žil."
"A v čem podle vašeho mínění spočívá život?" ptala se maminka a její hlas zněl jako hlas
soudce, který vyslýchá těžkého zločince.
"Smysl tohoto života spočívá především v radosti. Člověk má prožít tolik radosti, kolik
jen může. Však se dočká doby, kdy bude ležet v hrobě."
"A život na věčnosti?" ptala se maminka dál. - "Život na věčnosti?" vladyka se zasmál a
pohlédl na maminku jako učitel na dítě, které dává směšné a naivní otázky."Vy ještě na
ten nesmysl věříte? TO si vymyslili jen popové a boháči. Popové, aby měli své ovečky v
hrsti, boháči, aby je mohli lépe vykořisťovat."
Ariadna Arkadjevna mu mezitím nalila plnou vinnou sklenku vodky. Vyprázdnil ji jediným ta
hem. Jeho bledá tvář lehce zrudla.
"Když nevěříte v život na věčnosti, nevěříte ani v Krista jako Božího Syna,"pokračovala
maminka v debatě. Její ruka nervózně mačkala ubrousek."Proč si vlastně říkáte biskup?"
"Máte úplně pravdu. Není život na věčnosti, Kristus není Syn Boží. Kristus byl jen dobrý,
skvělý člověk, první komunista, který už tehdy předvídal, že komunismus jednou vytvoří
zde, na zemi,ráj. Jak věřím já, věří všichni, ale všichni se neodváží to vyznat. Jen já
mám k tomu odvahu. Dřív jsem byl také takový hlupák jako ostatní, zvláště když jsem byl
ještě v klášteře novicem. Pak mě udělal biskup Cyril svým pomocníkem. Následoval jsem ho,
protože jsem toužil po Bohu. Nemohl jsem být ani bez "boha", ani be z "nesmrtelnosti". Viděl
jsem, jak se lidé trápí a myslel jsem, že přece musí být něco, co vyváží bolesti a utrpení.
I já jsem hodně trpěl, byl jsem všem v cestě, pokud jsem neodešel do kláštera a pak se
nestal pomocníkem biskupa Cyrila."-"Jak jste svou víru ztratil? Jak jste se pak mohl stát
biskupem?" - "Nevěrce ze mne udělal biskup Cyril!" Všichni užasle vzhlédli, považovali
biskupa Cyrila za světce, protože obrátil na víru mnoho nevěrců.
"Stalo se to tak,"začal vyprávět biskup. "V roce 1918 jsme všichni seděli a čekali, jestli
nás rudí zastřelí nebo ne. On nechtěl bez zpovědi zemřít, proto se mi vyzpovídal. A jeho

zpověd ve mně zničila víru v Boha."
11
"To je nemožné, "řekla neminka.
"A přece je to pravda. Seděl ve svém pokoji v biskupském paláci. Zil nesmírně prostě a
skoro všechen čas trávil na modlitbách, takže jsem každý den znovu obdivoval jeho svatost.
Jednou jsem k němu přišel ustlat postel. Nemohl vstát, byl nemooen. A řekl mi:"Poslouchej,
Volodo, chci se ti dnes vyzpovídat. Jsi sioe mladý, ale horlivě hledáš Boha. Vidíš,"řekl,
"Bůh je tak daleko, jak žije v srdci člověka. A lidé si ho vymyslili, aby si vysvětlili,
proč se jednánu daří dobře a druhému špatně. Chtěli nastolit na této zemi trochu spravedl
nosti. Myšlenka"Boha"byla nejgeniálnější, co si lidstvo vymyslilo a dokazuje, že člověk je
něco jiného než svině nebo dobytek. Tedy kdo má svého Boha v srdci, je dobrý člověk. Ale to
je také všechno. Život na věčnosti je podvod. Kdyby si ho byli lidé nevymysleli, už by dáv
no přišel komunismus a udělal z této země ráj."
Zeptal jsem se ho: "Jak jste mohl učit stále o věčném životě, když v něj nevěříte?"Odpově
děl: "Je to docela prosté, obelhával jsem lidi. V tem je celá tragedie. Abych lidi utěšil,
vedl jsem je k tomu, aby věřili v prázdnotu. Ale není nic na nebi, všechno je na zemi."
"To jste si vymyslel," zvolala maminka."A je hanba, že zostuzujete světce, biskupa Cyrila."
Biskup vůbec neposlouchal, co řekla. Byl úplně opilý a těžkým jazykem hovořil, ponořen sám
do sebe:"Komunismus je jediné náboženství. Kristus byl první komunista. Přece řekl, že se
máme dobrovolně dělit s druhými, zatím oo komunisté vzali boháčům všechno násilím. Komunis
té jednají podle Kristova příkazu, jak řekl biskup Cyril."
"To neřekl, to jo lež," vykřikla maminka. "Proč by umíral mučednickou smrtí? Vždyt se mohl
stát komunistou. A ostatně, proč se vám zpovídal, když stejně v nic nevěřil?"
"Proč? Docela prosté! Biskup Cyril chtěl i ve smrti všechny klamat, jak je klamal za živo
ta. Zpovídal se mi, protože mě chtěl udělat svým nástupcem. "Jdi"-řekl,"a otevři lidem oči."
"Lež! Lež!" vzrušeně zvolala maminka."Kdyby byl věděl, jaký jste člověk, raději by sán si
vzal život, než aby vám svěřil své stádo. Vždyí nejste ani křestan! Jste pohan!"
Biskup maminku neposlouchal, ale blábolil stále těžším jazykem:"Kristus a Plato byli vůbec
největší podvodníci. Plato, že obelhal lidi o říši ideí a Kristus, protože nám vyprávěl o
nebi místo o zemi. Lenin - ano - to je pravý zakladatel náboženství. Lenin miloval lidstvo,
když si vymyslel své idee. To byla láska! A jen láska je všechno, láska!"
"Proto si ted pravděpodobně vezmete třetí ženu?" zlostně mu předhodila maminka.
Biskup pomalu otočil hlavu k matce, pohlédl na ni s tím svým podivnýn úsměvem a konečně
řekl pomalu: "Ano, právě proto! Jen láska těla je nejvyšší láska, neboř. poskytuje nejvyšší
radost a všechno, oo dává radost, je dobré! Proto je také komunismus nej lepší náboženství,
nebot dovoluje člověku, aby si našel na zemi tolik radosti, kolik chce - bez zábran. Komu
nismus ..."
Zírala jsem na jeho bledou tvář s temně rudými skvrnami a s očima, v nichž se blýskala opi
lost a šílenství a myslela jsem na to, oo si lidé vykládají, že biskup je činný člen GPU,
a už mnozí byli na základě jeho udání zatčeni a zastřeleni.. .Biskup pil a pil a byl stále
vzrušenější. "Ariadnočko, pôjd sem, můj holoubku,"koktal,"pojd, sedni si vedle mne a pře
čti mi něoo z evangelia, nejkrásnější, nejgeniálnější knihy, z evangelia..."
Náhle s sebou trhnul, jako kdyby chtěl vystřízlivět a řekl hlasitě:"0 tom biskupu Cyrilovi
jsem vám to přirozeně nalhal." Pak se opřel a bručel znovu: "Vidím toho prokletého starce
stále ve snu...mluví mi o starých pytlech a novám víně—přines mi přece evangelium, Ariad
nočko—! Kdybych jen mohl na něho zapomenout, na toho starého světce..." Biskup mluvil
stále tišeji a stále víc koktal a když se vrátila Ariadna Arkadjevna s evangeliem v ruce,
usnul s hlavou na stole__ Když jsme konečně odešly, maminka byla velice vzrušená:"Darebák!
Zločinec!" opakovala neustále. Nic jiného nedokázala říci.
Mlčela jsem. Neuměla jsem si své dojný v hlavě srovnat. V biskupově mozku byl velký zmatek,
a byly to asi velké zločiny, které tento zmatek způsobily. Jedno však bylo jisté: měl vliv
na mnoho lidí a vedl je, kam chtěl. Rusko, ubohé Rusko. V jakých rukou je nyní tvůj osud!
". ..A vzhledem ke komunismu, nás ctihodný předchůdce PIUS IX. svaté paměti hnedPOKU 134o oronesl slavnostní odsouzeni, potvrzené později v Syllabu/seznam herezí/"oné zhoubné nauky,zva
né KOMUNISMUS , která je v nejvyssim rozporu s přirozeným právem, a která, kdyby jednou naby
la moci, by způsobila úplný rozvrat práv, životních poměrů a majetku, ba i úplný rozvrat li.i~
ské společnosti"./Qui pluribus 9.11.1843/.Později jiný nás předchůdce..Lev XIII.v encyklice
"Quod aposvolici muneris "označil komunismus za"zhoubný mor, který zasahuje morek lidské spo
lečnosti a vedl by ji do zkázy. "/Quod apostolici muneris, 28.12. 1878/; a jasně poznávaje situa
ci,prohlásil, ze bezboznická hnuti mas technického věku měla svůj původ v oné filosofii,která
již po staletí se snažila odloučit vědu a život od viry a Církve."DIVINI PEDEMPTOPIS 193?

ZPOVĚĎ NÁS ZOTROČUJE?
s věřícími o odpuštění hříchů. Kající pobožnost
Dr.John OLIVER, nekatolický americký
psychiatr popsal svůj zážitek, dobře odpo (Bussandacht)ani svátostí být nemůže, protože
vídající na tuto otázku."Nedávno jsem byl chybějí podstatné předpoklady pro svátost: 12
v katolickém kostele. Přede mnou klečela CHYBÍ NEJEN OSOBNÍ VYZNÁNÍ HŘÍCH&, ALE
dívka a byla velmi rozrušená. V očích mě I ZÁVAZEK HŘÍCHY NAPRAVIT. Kdo např.kradl
dostane rozhřešení jen tehdy, slíbí-li, že ukrade
la nešťastný výraz a a její pohyby byly
nervózní. Za chvilku se šla zpovídat.Když né věci vrátí. Jak to řešit v kající pobožnosti,
kde se jednotlivé hříchy knězi neříkají? Kající po
vyšla, klekla na stupně oltáře nedaleko
mne. Takovou změnu jsem u člověka dosud božnost jde sice dál než soukromá lítost,protože
se koná v rámci Církve. Navíc naznačuje, že
nikdy neviděljvypadala klidně,uvolněně,
všichni stojíme před Bohem jako hříšníci. Te
usmívala se, na tváři ještě
dy kající pobožnost naše zpytování
zbytky slz, ale zrak měla
svědomí prohloubí, naše lítost je
jasný a klidný. Pozorova.
jasnější. Zpověd a kající pobož
jsem ji při modlitbě a vi
nost nejsou protiklady, doplňují
děl jsem, že je nyní smí
se. Ale sv. zpověd má mnohem
řená s Bohem i lidmi."
vyšší hodnotu a při těžkém hří
KDO MI ZARUČÍ, ŽE MÉ
chu je nezbytná. Ale i když těžký
HŘÍCHY KNÉZ NEVYZRADÍ?
hřích nemáme, nesmíme považovat
V žádné oblasti není tak
kající pobožnost za náhradu za zpo
dobře střežené tajemství,
věd. Zpověd má důležité prvky jak pro
jako u sv.zpovědi. Kněz
naše přátelství s Bohem, tak pro výchovu cha
nesmí za žádných okolnosti prozradit ani rakteru .
sebe menší hřích, i kdyby musel odmít
1. SVÁTOST SMÍŘENÍ JE OSOBNÉJŠÍ-oslovuje
nout rozhřešení, což se stává jen zřídka, člověka jako jednotlivce. Zpovídajícího víc
hl.když hříšník nechce napravit svou chy’oslovuje a vede k vnitrní účasti. Psychologie vi
bu! zloděj vrátit ukradené věci a pod).
dí nebezpečí v tom, že člověk se ztratí v davu.
Za 2000 leté existence katolické Církve
Psychoterapeut K.G.Rey Církev před takovým
se dosud nestalo, že by kněz porušil zpo vývojem varuje: "Budete-li zanedbávat péči o jed
vědní tajemství. I odpadlí kněží zpovědní notlivé duše, budou naše ordinace stále plnější'.'
tajemství dodržují. Kdyby v této oblasti
Nejde tedy jen o to, aby se duše psychologicky
byla nějaká "skvrna", už by ji dávno ne zbavila haraburdí, ale aby se zbavila hlavně hří
přátelé Církve vynesli na světlo veřejnos chů. Josef PIEPER, jeden z nejvýznamějších filo
ti. Ale dosud nic takového nenašli.
sofů Německa, řekl:"Nepostradatelnou podmínkou
I filosof, který bojoval proti Církvi-Fried- pro vnitřní svobodu od viny je, když se člověk
rich NIETZSCHE-označuje katolického kně sám obžaluje a řekne své hříchy jinému."
ze za"svaté ucho, mlčenlivou studnu,hrob 2. ČLOVÉK POTREBUJE MÍT JISTOTU, ŽE JEHO
pro tajemství."
HŘÍCHY JSOU ODPUŠTĚNY!_____________________
Víckrát se stalo, že kněz zaplatil za dodr U soukromé lítosti či kající pobožnosti zůstává
žování zpovědního tajemství životem. Zná bodající pocit nejistoty. Němečtí biskupové píší
mý je sv.Jan Nepomucký, který byl ve
právem: "Nikde člověk tak jasně neslyší slova:
14.st.mučen a zabit, protože nechtěl sdě "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny." I papež stále
lí králi Václavovi, co se královna zpovída napomíná, že zpověd má být pro křesťany samo
la. V r. 1719 otevřeli jeho hrob a našli tam
zřejmostí. Ve Fuldě řekl kněžím:"Jsem
kousek neporušené tkáně, kterou
přesvědčen, že vzestup mravní úrovně a
považovali za jazyk světcův-poobnova křesťanského života je pevně spoje
slední bádání ukázala, že to
na s oživením osobní sv.zpovědi."
byl kousek mozku. Snad právě
Svátost smíření je cesta k radostnému křes
místo, kde tajemství uchovával.
ťanství a možnosti býť'celým křesťanem".
Luther řekl hrubá, ale pravdivá slova:"Polo
PROČ BYCH CHODIL K OSOB
viční křesťan je celé svinstvo." V Africe
NÍ ZPOVÉDI, KDYŽ JE TAKÉ
končí krásná modlitba slovy:"Pane, udeř
KAJÍCÍ POBOŽNOST?_________
na naše srdce." Obrácení je věc, kte
Kající pobožnost zavedlaCírkev
rou nemáme odkládat. A kdo se chce
jako přípravu na svátost poká
obrátit k Bohu, dělá to skrze zpo
ní - ne jako náhradu za ni. Při
věd, nebofsvátost smíření není
ní se odpouštějí všední hříchy
týrání svědomí, ale osvobození svě
(stejně jako na začátku mše sv.
domí od tyranství hříchu."(Kard.
nebo i při soukromé lítosti),
Faulhaber.) V podstatě touží lidé
ale těžké-smrtelné hříchy se od
po tom, aby žili v souladu s Bopouštějí jen ve sv.zpovědi. Proč? _
hem.
KOMM MIT-Múnster
KAJÍCÍ POBOŽNOST NENÍ SVÁTOST.
Kněz nerozhřešuje, ale modlí se
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BOŽÍNAROZENÍ
Jistě ne od lidí, s kterými Ježíš žil. Sv.Lukáš dvakrát
píše, že "Marie pečlivě uchovávala tyto věci ve svém
Žádný liturgický svátek není tak
oblíbený jako vánoce. Jen ty doká srdci."(Lk 2,19-51). Jakoby chtěl naznačit jeden ze 13
ží spojit k společné radosti ty,pro svých pramenů. Evangelisté asi dělali výzkumy každý
které jsou vzpomínkou na Boží na pro sebe-tak se dá vysvětlit rozličnost v popisech. Kdy ž
je porovnáme s apokryfními zprávami hned poznáme, že
rození. Ba i nevěrci je oslavují,
to není dílo lidové tvorby a obrazotvornosti. Nepopíráme
snad jen pitkou či dobrou večeří.
Kolik umělců inspirovala matka, kte možnost, že se do popisu Ježíšova dětství dostaly bás
nické a poučné prvky .To však jejich historickou pravdu
rá ukazuje světu Ježíška, protože
je Bůh, ale zároveň ho vroucně ob a věrnost nezmenšuje.Vůbec se nedají přirovnat k zbož
ným popisům, kterými středověcí svatopisci okrašlovali
jímá, neboť je jejím dítětem.
narození a dětství svátých.
Ale prameny, z kterých čerpáme
CESTA
DO
BETLÉMA
vědomosti o těchto událostech nám
mnoho neříkají. Marek, Jan a Pavel Asi 30 let před Janovým vystoupením na březích Jordá
o nich ani nemluví. Jen Matouš a
nu bylo v Palestině zčítání lidu. Židé tyto formální sta
Lukáš jim věnují pár kapitol, spíš
tistiky, kde je počítali jako kusy dobytka, rádi nemě
jako úvod do svých evangelií. Udá li. Už Mojžíš měl se sčítáním izraelských kmenů těžkos
losti ani nepopisují stejně. Dnes se ti. Rím však nařídil, že každý obyvatel říše se musí
připouští, že tyto části nepatřily
dát zapsat do úředního seznamu a to své jméno, zaměst
do ústní katecheze, že je připsali
nání a majetek. Mělo to ulehčit ustanovení výšky daní
evangelisté později na základě vlast 'a zjistit počet bojeschopných lidí, kdyby vypukla válka.
nich informaci a soukromé iniciativy 'V Palestině mělo sčítání lidí další těžkost; lide’ se muse

Proč to udělali? O.Langrange nás
upozornil, že od dob, kdy se zača
li východní vladaři prohlašovat za
bohy a spasitele, cítila se potřeba,
okrášlit jejich narození zázračnými
okolnostmi, aby se jejich božství
potvrdilo. R.238 př.Kr.bylo výročí
Ptolemajovo. Prohlásili ho za velký
svátek, který přinese radost celémc
lidstvu. Jiný asijský prokonzul na
vrhl r.9.př.Kr. aby narozením
Augustovým začínal nový rok, ne
boť jeho narození bylo přece začát
kem velkého pokroku a obrody lid
stva. Když evangelisté žádali titul
Spasitele pro chudičké dítě, jistě
chtěli bojovat proti marné světské
slávě. První křesťané šli přímo k
čisté Kristově nauce v hlavních
částích evangelií. Když však úcta
ke Kristu rostla, zvyšoval se zájem
o jeho dětství a narození. Evange
listé to ochotně popsali, vždyť i to
bylo mimořádné a zázračné, ale v
ostrém protikladu s legendami
pseudospasitelů Východu a Egypta.

li zapsat v místech, odkud pocházeli jejich rodiny. Ro
dinné tradice v Izraeli byly vždy silné, hl.od dob pro
roka Ezdráše, který zakazoval manželství s cizinkami,
aby se zachovala čistota židovské rasy. Nejobyčejnější
vystěhovalec z Východu je hrdý na to, že zná své před
ky. I dnes se setkáme v New Yorku s Libanoncem,který
si pamatuje rodinu v Libanoně, z které pocházejí jeho
předkové, ještě ve čtvrté či páté generaci. R. 103 po Kr.
nařídil egyptský prefekt Gaius Vibius Maximus takový
soupis v celém Egyptě, Papyrusy o tomto nařízení
jsou v Britském muzeu. Pro kočovné národy, jakými
byli i Židé, nebylo takové cestování cizí.
A tak"za onoho času vyšlo nařízení od císaře
Augusta sčítat celý římský
svět...šli tedy všichni,
aby se nechali zapsat,kaž
dý do svého města. Také
Josef se odebral z gali
lejského města Nazareta
vzhůru do Judska do
města Davidova, aby se
nechal zapsat spolu s Ma
rií, sobě zasnoubenou že
nou, která byla v požeh
naném stavu..."
Co víme o těch dvou li
Nejstarší rukopisy Matoušova a Lu dech, kteří se vydali na
kášova evangelia mají kapitoly stej cestu, aby uposlechli cí
ného obsahu, jak je známe dnes.
sařova rozkazu? Byli spo
Už v 2.a 3.st.je citují nejen církev jeni manželským svazkem i
ní Otcové jako Justin a Irenej, ale upřímnou láskou, která
i bludaři Kerint a Karpokrat, ba
povzbuzovala Marii, aby
dokonce i protikřesťanský pohan
doprovázela muže na oprav
Celzus. Reč a sloh jsou stejné jako du namáhavé cestě. Zeny
v ostatních evangeliích, a to je jis nebyly povinné přijít
tě přesvědčivé svědectví o jejich
osobně k zápisu, stačil
pravosti.
muž. Víme, že byli chudí,
KDE ZÍSKALI INFORMACE?
poddaní vládě, poslušní.

Když se jim narodí dítě, obětují za něj
jen pár hrdliček, na beránka nemají.
Josef byl řemeslník, tesař, jak říká sv.
MatoušíMt I3,35)i LukášíLk 4,22), jeden
z tisíců rolnických řemeslníků, kteří tvo
řili skoro všechno palestinské obyvatel
stvo. Jejich zbožnost, pevná vůle a ukázněnost umožnila židovskému národu po ná
vratu z Babylonu znovu zapustit kořeny
v otcovské zemi. Josef bylo staré židovské
jméno, které proslavil Jakubův syn Josef
Egyptský. Evangelia ho stavějí do pozadí
a mlčení. Víc tušíme než vidíme. Víme, že
to byl zralý člověk, jehož životní zkuše
nost naučila moudrosti a snášenlivosti.
Jeho manželka byla jistě
mnohem mladší než on.
Židovské dívky se vdá
valy velmi mladé, muži
až po 25 roku. Čtrnác
tiletá židovka vypadala
jako dospělá žena. Jme
novala se Marie, tehdy
tak rozšířené jméno,jako
dnes u křesťanů. Znamenalo"Oblíbenkyně Jahveho"nebo"dobrá žena",
a pocházelo asi z Egypta-tak se jmenovala i
Mojžíšova sestra. Vyslo
vovalo se Mariam nebo
Miriam. Jak jde cestou
do Betléma, vidíme v ní
mladou a skromnou ženu, dobře vychova
nou a ctnostnou, podobnou jiným mladým
matkám, s kterými se i dnes můžeme
setkat ve Svaté zemi.

Adama, aby ukázal obráceným pohanům, že Je
žíš přišel spasit celé lidstvo. V pokoleních od 14
Davida po Krista jsou větší rozdíly, neboť Ma
touš chtěl udržet všechna pokolení ve skupinách
14 jmen. Proto zjednodušoval. Evangelisté nejed
nali přísně podle historických metod dnešních
dob, proto se různí i v podrobnostech. A to asi
úmyslně! Mariina příslušnost k rodu Davidovu je
tradiční a sv. Pavel, jak se zdá, ji potvrdili Rím
1,3). Církevní Otcové hájili toto učení už od 2.
století a potvrzuje to i židovský zvyk uzavírat
manželství s blízkými příbuznými. Ale není mož
no sestavit rodokmen mezi Davidem a Ježíšovou
matkou; chybějí nám údaje.
Sli do Betléma. Písmo mluví o tomto městě jako o
rodišti velkého krále Davida
(I.Sam 20,6-28). Na těchto po
lích si před 1000 lety Moabitka
Rút, která tam přišla z lásky k
tchýni, získala v noci lásku
vznešeného Booza, majitele pole,
na kterém sbírala klasy. Z je
jich manželství, skrze syna Obe
da, povstaľ'strom JessehoCjehož
nejkrásnější ratolestí byl král
David (Rút 4, 18-22).
Z Nazareta do Betléma bylo asi
150 km. Cesty ještě nebyly řím
ské, neboť Rím ještě neměl čas
uskutečnit své plány. Na oslu,
obvyklém dopravním prostředku
chudých, trvala cesta čtyři dny.
Nejdřív prošli Ezdrelonskou ro
vinou, kde žila kdysi odvážná
prorokyně Debora, šli na jih, každá obec jim
připomínala něco z dlouhých dějin Izraele. Jezrael pohanskou královnu Jezabelu, Gelboe smrt
Jejich chudoba, spojená s královským pů Saula a Jonatana, Samařsko mělo Josefův hrob a
vodem nás nesmí překvapit. Z velkých ha Jakubovu studnu, tehdy to však byla země zne
rémů Davida a Šalomouna vyšlo mnoho po přátelená a rozkolnická. Pak přišlo Judsko,
drsná a tvrdá země. Silo a Betel byla jen jména,
tomků a všichni nemohli mít vysoká
která připomínala svátá místa patriarchů. Když
pôstavení. V době Makabejských počet
však vyšli z údolí, viděli před očima bílé město
ní Davidovi potomci zabránili hrdinským
Jerusalém. Mohutné hradby, věže, paláce a
bratřím přijmout královskou korunu. A
hlavně obrys právě dostavěného chrámu Herodo
když se císař Domicián (81-96), dozvěděl
o proroctví, které slibovalo budoucí slávu va rozechvěly srdce každého syna Izraele zvlášt
i trůn Davidovu potomku, dal si předvést ním pocitem něžnosti, radosti a lásky. Proto
zazpíval jeden z poutnických žalmů.
poslední z královského trůnu Izraelova.
Když spatřil dva prosté a neškodné sedPěkná a dojímavá cesta pro zbožné poutníky, ale
lákyívnuky apoštola Judy), daroval jim
těžká pro ženu v jiném stavu, která každou
život a poslal je zpět na pole.
chvíli očekávala porod. Po zastávce ve Sv.městě
Josef a Marie měli být oba z Davidova ro šli na jih do Betléma. Sli kolem hrobu Rachel.
du. O Josefovi to píší oba evangelisté vý Pohled na bílý Betlém, na úbočí dvou
slovně. Matouš na začátku(Mt 1,1-17), Lu kopců, byl osvěžující. Za ním pokračovala horna
káš když začíná hovořit o Ježíšově veřejné tá poušť-jako ztuhlé moře-sklánějící se k Mrtvé
mu moři. Kolem městečka olivové sady, zahrady,
činnosti(Lk 3,23-38). Bylo to nutné, ne
pole. Betlém, "dům chleba"se nazýval také Efraboť podle Isaiáše se měl Mesiáš narodit z
rodu velkého krále a z kmenu Jesseho. V ta. Dnes je město skoro křesťanské.V Kristově
rodokmenech evangelistů jsou rozdíly. Ma době bylo menší, ale známé a hrdé na svou mi
nulost. Prorok Micheáš mu prorokoval zářivou
touš začíná od Abraháma, aby zdůraznil
budoucnost, a toto proroctví jistě znala Maria i
Židům, že v Ježíši se splnil slib daný
Josef. DANIEL-ROPS: JEŽÍŠ VO SVOJEJ DOBE
Abrahamovi a Davidovi. Lukáš začíná od

SING SING A
KONEC VĚZENÍ
bodu, ale za cenu svého života. Z nevy
Dokončení vzpomínek +P.VONDRY.
světlitelných důvodů utrpěl smrtelný15
Kartouzy jsme nazývali Sing Sing,
úraz. - Při jednom požáru přišli o život
protože na začátku nás neobyčejně
přísně hlídali. Byl tam i slavný vě čtyři civilisté. V dole si nikdo nebyl
jistý životem. Řada nehod a úrazů se ne
zeň P.František ŠILHÁN, provinciál
českých jezuitů, po arcibiskupu Be dá vypočítat, byl by to dlouhý hrůzypl
ranovi snad nej slavnější pastýř du ný seznam. Není divu, že ti, kdo sjíždě
li do dolů,se stále zdravili křestanší v ČSSR. Ještě dlouhou řadu let
po jeho odchodu bylo vězení plné je ským pozdravem: ZDAŘ BUH!
ho ducha a produchovnělé jeho osob Je pochopitelné, že nikdo nemohl zůstat
ností. Původní přísný dozor se zvol stále u stejné práce. Každý měnil častě
na zmírňoval. Život byl poměrně
ji pracoviště.
klidný, přidělená práce jednotvárná, I já napřed překládal
většinou jsme dělali polotovary k
podpěry, pak stavěl ka
dalšímu zpracování.
mennou zed, pomáhal
Má poslední stanice byly uhelné do horníkovi, stal se na
ly blízko polských hranic. Přiděli konec sám horníkem-lépe
li mě ke skupině asi 200 mužů z Kar- řečeno havířem. Poněvadž
touz. Ubytovali nás v dřevěných ba šachta byla nízká, musel
rácích, kde se to hemžilo hmyzem,
jsem většinou pracovat vkleče.
zejm.štěnicemi. Nejbližší šachty by Následek - časem mi koleno nebe
zpečně oteklo. (I zde měl P.Vondra v koleně
ly 400 - 700 m hluboké, pracoviště
\/elké bolesti, když musel při mši sv.klekat. Na
dobrou hodinku od baráků. Hned na
začátku nám přidělili nejtěžší prá- i □oslední Velký patek - kdy se kleká velmi čas
to - si ovázal měkkým obvazem pravé koleno).
ci. Museli jsme v noční směně pře
kládat opěrné klády a nosné sloupy, Nakládal jsem pak vozíky uhlím.
tj.odstranili jsme je tam, kde jich Sedm let vězení a tvrdé práce uplynulo a
už nebylo zapotřebí a dali na nové
neočekávaně jsem byl propuštěn. Pro mou
místo. Opravdu pekelná práce, zej
skoro osmdesátiletou matku bylo naše set
ména za novoluní, kdy začaly klesat kání po návratu z vězení nejštastnějstropy a bylo skoro nemožné prahy a ším dnem života. Za sedm let mě směla
opěrné sloupy vytáhnout. Většinou
navštívit jen čtyřikrát.
práce nezabrala víc než osm hodinNAKONEC NĚKOLIK POZNÁMEK:
někdy byly dvojí směny-byli všichni 1. Dříve jsem s nikým o svých zážitcích
po práci úplně vyčerpaní a smrtelně
ve vězení nikdy nemluvil-ani se svou
unaveni. Vždycky děkovali Bohu za
matkou ne. Jste první, kterým tuto dobu
to, že se dostali na světlo Boží.
podrobněji líčím.
Důl sám nebyl velký a včetně civi
2. Kdo to sám neprožil,
nepochopí, jak
listů nás bylo přes 300 mužů. Pro
strašlivě na člověka působí jeho vlastní
tože toto uhlí obsahovalo částečně
bezmocnost a bezbrannost vůči mocnému a
cenný uran, byl důl velmi důležitý. surovému násilí. Je to zkouška, na kte
Později, když se získávání uranu
rou se nesmí zapomenout a ani se na ni
zracionalizovalo, přišlo se na to,
zapomenout nemůže.
že obsah uranu značně poklesl a je 3. Surové násilí působí různě. Ne každý,
ho dolování se už nevyplatilo. Od
kdo je mu vystaven, se chová jako hrdina
padly tzv.jáchymovské premie a vět nebo se hrdinou stane. Nemálo lidí se
šina civilních dělníků byla nahra
chovalo zbaběle, ve zkouškách neobstáli,
zena vězni. Práce v dole se měnila
protože na ně většinou nebyli připraveni
v honičku, drancování lidské pra
(Podle mého názoru je nej lepši obrana
covní síly a dolu překročilo všech proti všem zkouškám hluboká důvěra v Bo
ny meze. Pevně stanovená norma pro
ha a pevná víra.)
dva muže a šichtu vynesla tolik uh 4. Neudělal jsem jen negativní zkušenos
lí, že stačilo pro dvoučlennou do
ti. Pevné přátelství pevných, kteří ob
mácnost na pět let. Nastalo to, co
stáli ve zkouškách, posilovalo i ostatní
se dalo očekávat-úrazy na běžícím
druhy v utrpení, aby vytrvali. Nesmíme
pásu. V prvním roce mého pobytu tam být vůči násilí lhostejni, jak se to
přišlo o život 8 lidí-nejen vězňů,
většinou děje tam, kde panuje naprostá
i civilistů. Jednoho vězně ustano
svoboda-zde na západě. Je to nebezpečí,
vili pro dobrý pracovní výkon za
jehož následky jsou nedozírné. Je-li
předáka. Neustále opakoval:"Chci za křestanská láska přikázáním Páně, je i
každou cenu na svobodu!" Šel na svo- přikázáním dnešní doby a máme se jí ří
dit.

PRAMENY VÍRY
Druhá přednáška, kterou měl mít
+ P.V.Vondra v Kanadě pro naše kra
jany.
Jak se vlastně člověk dosane k víře? Proč
lidé věří a proč nevěří? Je tu nějaká po
hnutka k víře? Můžeme víru sami získat?
ZÁZRAKY MILOSTI
Podívejme se do dějin. Šavloví, pravověrnímu židu a krutému pronásledovateli křes
ťanů. se zjeví Kristus. V mladém židov
ském učenci a nadšeném obhájci židovské
víry se náhle všechno zrněni-. Uvěří v Kris
ta, stává se svátým Pavlem.
Jiný případ. Slavný klavirista, žák Lisztův
nevěřící a bohémský žid z Hamburku, Her
man Cohen. Vášnivý hazardní hráč, zadlu
žený až po uši, miluje světácký život. Jed
nou ho poprosí kamarád, aby za něho za
skočil a hrál při mši svaté. V okamžiku
pozdvihování ho jako sv.Pavla osvítí blesk
pravdy. Uvěří, jde do zákristie, chce být
pokřtěn. Musí se napřed vyučit křesťan
ské víře. A když pak chce být knězem nemůže. Proč? Má spoustu dluhů. Hraje
jako klavirista ještě tři roky, až zaplatí
dluhy, začne studovat na kněze, vstoupí
ke karmelitánům a zakládá Karmel v Anglii.
Umírá při ošetřování nemocných francouz
ských zajatců v zajateckém táboře u Ber
lína za Francouzsko - pruské války koncem
minulého století.
Tak se dostávají k víře lidé jen mimořádně.
Je to vlastně zázrak milosti. Většinou do
jdou lidé k víře méně mimořádnými cestami,
i když při tom hrají svou roli různé okol
nosti, kterým se říká"náhoda", my však
víme, že je to Řízení Boží.
DOBRY PŘÍKLAD
Manželé Maritainovi. Jakub Maritain je nevěrec z protestantské rodiny. Jeho manžel
ka Raissa je nevěřící ruská židovka, která
se v dětství s rodiči vystěhovala do Paří
že, aby mohla ona a její sestra studovat.
Oba mladí lidé jsou nespokojeni s tím, co
se jim na universitě Sorbonně a jinde před
kládá jako smysl života. Raissa čte -zase
řízením Božím - knihu Leona Bloye. Tento
muž byl sám konvertita, žil s manželkou a
dvěma dcerkami v Paříži v značné
bídě. Dvě děti mu předtím zemře
ly hladem. Píše hluboké a velmi
kritické knihy. Jednu knihu Spása skrze židy - dostane“náhodou" do ruky i Raissa a ze
soucitu posila Bloyovi peníze.
Ten pozve manžele k sobě. Oba
pozorují, jak se v Bloyově ro
dině žije. Vidí,
jak vlídně víta
jí hosty; chodí
val k nim slav-

ný malíř Rouauld či geolog Termier a jiní. Pozo
rují, jak se k sobě chovají manželé navzájem, po
znávají jejich pevnou a hlubokou víru. Rodina- 16
bydlí za Montmartrem-dnes jsou už dávno tyto
domky zbořené. A živá víra láká manžele Maritainovy, které dosud na universitě krmili jen
pozitivismem. Rozhodují se, dát se pokřtít, Bloy
s manželkou a dcerkami jsou kmotry jak manže
lům, tak i sestře paní Maritainové. Později při
vedou k víře i své rodiče.
DOBRA ČETBA
Edita Steinová, docentka filosofie, rovněž židov
ka, přijede na návštěvu k přátelům na venkov.
Ti musejí někam odejet a dávají jí k dispozici
knihovnu. Edita namátkou sáhne po jedné knizeje to vlastní životopis sv.Terezie z Avily. Ten
na ni tak zapůsobí, že si opatří katechismus a
misál a cítí: TOTO JE PRAVDA. Když žádá o
křest, kněz ji vyzkouší a vidí, že Edita perfekt
ně ovládá učení víry. Nemusí čekat.
DOBRE PROSTREDÍ'
Hlavním pramenem víry je však dobrá katolická
rodina. Jeden atomový fysik prohlásil: "Uvěřil
jsem, protože věřili moji rodiče." Má pravdu.
Ovšem víra se musí udržet v krizích dospívání,
musí vyrůst z dětské víry k víře zralé, uvědo
mělé. Na to obvykle rodina nestačí, je nutné i
dobré prostředí, přátelství, dobrý kněz, duchov
ní cvičení ap. Tam se víra rozvíjí a upevňuje.
A ovšem i dobré katolické knihy a časopisy.
Jsou ještě jiné prameny, z kterých můžeme zís
kat víru-pokud máme otevřené srdce-např.dobré
kázání, promluva. Musíme přiznat, že v kázáních
jsou mistři různí sektáři a pastoři, pro ně je kázání-výklad Písma-středem víry. U nás je to
eucharistická oběť mše sv.a vůbec svátosti.Sly
šel jsem jednou protestantské promluvy z malé
rozhlasové stanice a žasnul jsem, jak vtipně,
svěže a lákavě byly sestaveny. Nebo letáčky
různých sekt, často psychologicky účinné,
zajímavé a podnětné. I naše Církev má a
měla mnoho vynikajících kazatelů, zbožných,
vzdělaných, kteří znali techniku kázání.
SVATOST - NEJLEPSI' APOŠTOLÁT
Život z víry a svatost přitahují lidi nejvíce.
Letos si připomínáme, že před 200 lety se naro
dil sv.Jan Vianney, farář v Arsu. Jeho prostá
kázání byla plná lásky, takže lidé přijížděli zda
leka, aby ho viděli, slyšeli, složili u něho své
viny. Pohled na toho, kdo žije z víry, je nesmír
ně účinný. Máme u nás pár takových lidí - a už
i jejich děti apoštolsky pracují.
B&H SE ODRÁZr VE VŠEM JAKO V ZRCADLE
Někdo dojde k víře skrze vědu, jiný skrze umě
ní či velkou lásku, mnoho lidí získá nebo upevní
víru na duchovních cvičeních. Dříve se dávala
jen řeholním osobám. Sv. Ignác z Loyoly je psy
chologicky propracoval a dával je jediné osobě
celý měsíc. Duchovní organismus takového člově
ka byl pak úplně proniknutý Bohem. Bůh se
stal středem jeho života.

DOBRÁ SPOLEČNOST
Na človeka může mít vliv také dobrá spo
lečnost a to často stejně dobrý vliv, jako
má na něho zlý vliv špatná společnost 17
Dostane-li se dítě z katolické rodiny do
SETKÁNÍ mladých v st
dobře vedeného katolického tábora, chodí
MARTINĚ, v Casies,
do pravověrné katolické společnosti, do
Již.Tyroly v Itálii
plní se tím dobrý vliv rodiny a zároveň
Nejdříve duch.obnova
vybuduje pevná hráz proti nevěře a hří pak sport a zábava. Inf.a přihl. P.SlMČlK
chu. Navíc takoví lidé, až dorostou
25.12.-2.1.1987
se mohou sblížit a vytvořit dobré
katolické manželství a rodinu.
PIES MLÁDEŽE - PRODLOUŽENÁ - ve WINTERTHURU,
ZOPAKUJME Sl TO.
v sále St.Ulrichkirche-Rosenberg, po mši sv.v
Zdroje víry: zázrak milosti, silný nábo
19 hod.
31.ledna 1987
ženský zážitek, dobrý příklad a přátel
ství, společnost, četba, kázání, duchovni
ZIMNÝ TÁBOR MLÁDEŽE V CNTERIBERGU
cvičení a nejdůležitější zdroj víry Inf .a přihlášky P.Simčík.
7.-14.února
dobrá výchova v dobré katolické rodině.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

DUCHOVNÝ VÍKEND V QUARTENU povede P. J.ČUPR,S. J.
DO VÁNOČNÍCH ČÍSEL KLUBU JE NĚKDE PŘILOŽENA z Vatik. rozhlasu,přihl.P.žimčík 27.-29.března
SLOŽENKA NA VÁNOČNÍ DÁREK PRO MISIONÁŘE VE
D U C H O VN í OBNOVA
V BETHANIEN s
VÍCHODNÍ INDII - P. MÉDA, saleziána!
Složensku na PŘEDPLATNÉ P.Leo KUCHAŘEM z Vídně. Inf.a přihl.P.Birka
2.-5.dubna
KLUBU- dostanete v
únorovém
SETKÁNÍ MLADÝCH s P. R.K U N E R T E M v Bildungčísle.
Můžete vščk zentru Matt, Schwarzenberg pod Pilátem-u Luzemu
předplatné Mladí od 16 let výše. Inf.a přihl. P.Birka,
24.-26.dubna
předat přímo mi P.šimčík
sionáři. Asi 3O-40fi
Zahraniční čtenáři at pošlou PODZIMNÍ VÍKEND POVEDE P. CYRIL STAVČL-16 .-18.10.
předplatné bud mezinárodní pošt.poukázkou, Ffedakce KLUBU je stále 8735 St.Gallenkappel!
nebo DOPORUČENÉ v dopise. Zvláště pro zá
mořské čtenáře je porto za KLUB velmi vy
soké. Předplatné na adresu:
P. Josef Simčík,8OO4 Zurich,
Brauerstr.99.

Laici zatím převzali organiza
ci bohoslužeb a po nich besed
v St.Gallenu. Mše sv.je švý
carská v dóme v 17,30, pak be
seda
far.centru.
Inf.071-943201
MODLEME
SE
SPOLEČNĚ,
ABY NÄM
päj b8h
POSLAL MÍSTO P.VCNDRY NOVÉHO DUCHOVNÍHO
OTCE. - Mše sv.je každou poslední sobotu!

K Bohu nás předešli:
Dr.J.KARAS z ZUGU -31.10.a
Ing.O.UDATNÝ Z CURYCHU-9.11.

NAŠE ZOTAVOVNA PRO MLÁDEŽ V ST. MARTINU POTŘEBUJE
BAREVNÉ POVLAKY NA PŘIKRÝVKY I NA POLŠTÁŘE A
UTĚRKY! Své dárky můžete poslat P.Šimčíkovi,
8004 Zurich,Brauerstr.99.-odveze je tam. VŠEM
DÁRcQm - PÁN BUH ZAPLAŤ!

Paní UDATNA má obchod IRIS,
Albisstr.92. ,8038 Zbrich. Velký
výběr vánoč.dárků-prádlo, oděv, doplňky,
vlna, móda, i šicí potřeby, opravy a přešívky. Tel.01-4822238.

Některé naše čtenářky čekají
děťátko. Zahrňte je, i bu
doucího křesťánka, zejm.o
svátcích Božího narození
do svých modliteb!

TAJEMSTVÍ SOBIBORU
mamince. Primiční mše sv.měla být výroční vzpo
Od začátku mi bylo jasné, že bych měl
svou první mši svátou sloužit v malé dřevěmínka mučednictví, služby Bohu v katakombách
né kapli v Sobiboru. Tato dřevěná kaplič nad hroby krvavých svědků Kristových. Jak 18
ka je kuriozita - něco jedinečného. Nebyla bych neměl přinést nad hrobem své matky první
vystavěna teprve po válce jako památník
mešní oběť, když jsem byl vysvěcen na kněze
250.000 obětí Sobiboru - ne - byla o dva takřka na jejím hrobě?
cet let starší než vyhlazovací tábor, který Velmi jsem uvažoval o roli, kterou hrála má mat
tam zřídili nacisté. Nebyla zničena. Teprve ka v plánu Božím a v mé cestě ke kněžství. Re
později jsem se dozvěděl, že sloužila za
žii prozřetelnosti Boží vypátrat nemůžeme, ale
opěrný bod gestapáckého tábora. V ní mu když vzdor všemu se souvislosti zjistí, vidíme
čili a stříleli ty nově příchozí osoby, které jen vrcholek ledovce. Má matka uskutečnila něco
se chovaly vzpurné.
podivuhodného a jedinečného. Její úloha daleko
Navíc k ní bylo přistavěno děsivé soused
ství. Jen několik metrů od ní se zvedaly
pochmurné zdi z železobetonu, pět plyno
vých komor. Vstupující kandidáti smrti mezi nimi i moje matka - viděli i kapličku.
Ryl to poslední předmět, který upoutal je
jich pozornost. Pak následovala temnota a
smrt v betonových bunkrech bez oken.
Kaplička tu byla pro všechny, pro ty, kdo
víru měli i pro ty, kdo ji v poslední minu
tě zase dostali. Zde se jim s konečnou
platností nabídla milost a útěcha. Kolem ní
muselo pochodovat čtvrt milionu mužů, žen
a dětí, kteří měli žít jen několik minut.
Pro ty všechny byla zvláštní poselkyní Bo
ží, která se náhle vynořila z dosud zasně
né a světem zapomenuté lesní tišiny a smě
le se odvážila do nejpřednější linie ničem
ného nepřítele, aby hlásala dojemné posel
ství o smrti a zmrtvýchvstání bezejmenným
zástupům, sehnaným jako štvaná zvěř ze
všech zemí, k hromadné popravě, i když
její ústa mlčela, ale těsně na prahu zničení
prorocky pohybovala rukou.

přesahovala hranice přirozené mateřské oblasti.
Pomohla mi k rozhodujícímu průlomu - po smrti!
Nemyslím nebeskou přímluvou, která je u věřící
ho křesťana běžná, ale o"pozemský"zásah,kterým
mi 18 let po své smrti přispěchala na pomoc. Vo
lala mě k svému hrobu.Byla pro mne jedinou ote
vřenou cestou do ciziny - a když jsem se dostal
k jejímu hrobu, už jsem stál také před světícím
oltářem. Biblický poklad jsem objevil v poli, kde
sama našla poslední místo odpočinku. Klestila mi
cestu, doprovázela mě a udržovala ve mně kněž
ské poslání-a to ne za života, nýbrž skoro dvě
desetiletí po jejím zavraždění. Dnes stojí v Soliboru památník na koncentrační tábor. Buldozery
tam navršily lidský popel a pozůstatky kostí a
tak vytvořily náhrobek, velký jako cirkusový
stan. U vchodu stojí pomník. Vzpřímená žena s
hlavou skloněnou dozadu a s dítětem v náručí.
Umělec se inspiroval hrůznou událostí. Jednou v
zimě, r.1942 nebo 1943 přijel do Sobiboru trans
port židů. Byli na cestě několik dní. Když se
otevřely dveře dobytčáku, nic se nepohnulo. Mu
ži i ženy stáli těsně u sebe a byli zmrzlí.

Ztuhlá těla byla bez oděvu-ten jim vzali před od
Nyní byl v Sobiboru zase klid. Plynové ko jezdem. Když krumpáčem od sebe oddělovali při —
mrzlá těla, velitel tábora objevil něco nezvyklého.
mory zmizely. Z lidského popela vyrostl
Vzpřímená mrtvá matka s dozadu nakloněnou hla
sosnový les, v jehož vrcholcích ševelil
vou držela v ledových rukách žijící a vrníci dítě.
mírem vítr. Kaplička se svými větrem po
křivenými zdmi se znovu ponořila do svého Velitel tábora zavolal jednoho esesáka! "Podívej,to
bývalého blahého ticha. Tiše chránila zako je legrační! "Pak vytáhl služební pistoli a vpálil
dítěti kulku do hlavy... Dlouho jsem pozoroval pa
paný poklad - popel lidských těl - která
budou jednou vzkříšena a oživena jako
mátník v Sobiboru. Není v něm zobrazena i má
vyschlé kosti v Talebene před očima proro matka? Mrtvá matka drží stále ještě své živé dítě.
ka Ezechiela. (sr.Ez 37, 1-14).
Nyní musím nekrolog své matky ukončit a vrátit
Stala se znovu tím, čím byla předtím. Po se ke skutečnosti Sobiboru. Nemohl jsem podle
pelkou mezi domy Božími, nevlastní dítě po svého plánu sloužit v Sobiboru první mši svátou.
svátného stavitelského umění. Daleko širo Pak farář z Orchůvek měl na faře misionáře a ne
ko nebylo lidské obydlí kromě domku hlí byl ani jeden pokoj volný. Odsunul jsem svou
dače trati. Vesnice Sobibor je vzdálená
návštěvu o několik dni. V kapli v Sobiboru jsem
pět kilometrů. Snad snila kaplička o udá sloužil svou pátou mši sv. Byl jsem tam jen s mi
losti, která ji vytrhne ze šedivého dne a
nistrantem, laickým bratrem v pověsti svatosti z
ze spánku ubohé Šípkové Růženky.
Orchůvek, ale jasně jsem cítil přítomnost třetí

Už jsem se chystal splnit její přání. Proká osoby... Nepochyboval jsem ani trochu, že moje
zala mé mamince neocenitelnou službu lásky. maminka byla nějak"při tom". Mrtví, "kteří nás
Měla se stát mým primičním kostelem. I má předešli, označeni pečetí víry"jsou nám blíž než
matka si tuto mši svátou zasloužila. Primič- tušíme. Spojení tušení, jistoty a přání se projevi
ní mše sv.v kapličce Sobiboru měla být zá lo i navenek .Kdykoliv jsem se při Dominus vobisdušní mší svátou, první, větší a důležitěj cum obrátil, viděl jsem v poslední lavici sedět po
stavu, šedivou, nejasnou, průzračnou jako závoj,
ší dar, který chtěl syn-kněz předat své

mlhavou, hned se zářícím zrakem, v němž se odráželo mateřské štěstí, hned zase s rukama,
zakrývajícíma si tvář jako člověk, který prolévá slzy radosti...Při Ite missa est se vidina
rozplynula. Byl to neskutečný obraz skutečného zjevení? Ať to bylo cokoliv, patří to neoddě
litelně k mým vzpomínkám na Sobibor a na mou pátou mši svátou...

Konec první části vzpomínek našeho minulého - a budoucího- exercitátora19
P. Leoše
KUCHAŘE z Vídně na jeho tajné svěcení na kněze v Polsku.
P.Kuchař je eucharistián z Brna. Kniha, z které jsme čerpali, se jmenuje
"Den Radar unterflogen" a protože je úplně rozebraná, připravuje se druhé vy
dání. P.Kuchař bude mít pro nás třídenní duchovní cvičení v Bethanien 1987.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Nanebevzetí Panny Marie se schází na pout
ních místech na čtvrt mil.věřících.
Israelský min.obchodu zakázal výrobu a pro
dej hraček vojenského typu.
Sovětští komunisté ochotně podporují"protikapitalistické"guerily, ale ostře reagují,
vyskytne-li se protikomunistická guerila.
Islámská podzenní organizace Chalid-ibn-al
Valida unesla 4 sovětské diplomaty a jedno
ho hned zavraždili. Sověti okamžitě poslali
do Beirutu skupinu KGB, která se zmocnila a
zmrzačila příbuzného jednoho z únosců, po
slala únoscům"důkaz" a pohrozila, že když se
jejich lidem něco stane, unesený zemře. Kon
cem října byli unesení Rusové bez podmínek
propuštěni na svobodu.
Apoštolský nuncius Velké Britanie arcibiskup
Luigi Berbarito prohlásil, že kněží, kteří
se dají dispenzovat a ožení se, se už nikdy
nesmějí vrátit k oltáři. Bo"velkorysém"laicízování kněží v 60 tých a 70 tých letech jk'
nejen mnoho kněží ne štastných-odpadlíka si
neváží ani žena, kvůli které zradil své poslání-ale u věřících upadla i úcta k nerozlucitelnosti manželství. Může-li posvátná
osoba zrušit slib Bohu, proč ne laik slib
laikovi? 0 tom, že celibát je věcí kázně a
nerozlucnost manželství příkaz Kristův, nik
do neuvazuje. Tím, že v seminářích "vedou"bu:doucí kněze casto heretikové nebo lidé, ži
jící špatným životem, ubývá kněžských povo
lání. Obnoví-li se semináre v duchu Kristo
vě, bude zase dostatek DOBRÝCH kněží.

2.11. prohlásil v jesuitském kostele docent
teologické fakulty v Lucernu Josef Bommer před
plným obrovským kostelem, že nevěří ani v peklo
ani v dábla. Mezi věřícími vzniklo velké pohor
šení.
Ve švédsku konvertovali tři protestantští pasto
ři ke katol. Církvi. Chtějí pokračovat v práci
jako duchovní, dostali proto od sv.Otce povole
ní, dát se po doplnění studií vysvětit na kněze.
Docent na Institutu pro společenské vědy při
ústředním komité KS v Moskvě Vasilij M.Pasila
píše ve filosof .měsíčníku Voprosy Filosofii po
chvalně o vyznavačích"teologie"osvobození, že
"ve skutečnosti se poctivě snaží přiblížit se
marxismu a stávají se ták jeho společníky. "Dále
žádá, aby se marxismus rozšiřoval mezi všemi
vrstvami obyvatel. "Tato teologie osvobození,
píše, "je odraz marxismu svého druhu v povědomí
revolučně zaměřených křestanů." Měl tedy Vati
kán pravdu, když tuto "teologii "ostře odsoudil,
i když značně pozdě.
Ministr spravedlnosti USA vyhlásil 22.10.celo
národní program boje proti obchodu pornografic
kým materiálem, jenž vynáší ročně 8 miliard do
larů. Protože mezi pornografií a zločinností je
jasná souvislost, bude v příštím roce předložen
návrh změny zákona.
Katoličtí, pravoslavní a protestantští předsta
vitelé ve Francii podepsali a uveřejnili 22.10.
společné prohlášení, vyjadřující starost o křestany v SSSR. Žádají, aby se v SSSR proti nim ne
postupovalo nepřátelsky a nespravedlivě. Za ka
tolíky podepsal Mons .Vilnet, biskup z Lille a
I
předseda franc .bisk, konference, dále předseda
protest. federace Jacques Maury a metropolita
Melitos. Protest poslali předsedovi pro nábož.
záležitosti u sov. vlády Konstantinu Karčerovi.
Pravos 1 .biskup ze Stavropolu a Baku, Anatolij,
by si přál, aby Jan Pavel II.navštívil u příle
žitosti oslav 1000 let pokřesfanění Ruska v r.
1988 Rusko. Zdá se, že to možné nebude, ale
snad navštíví aspoň katolickou Litvu.
28.10. uplynulo 60 let od vysvěcení prvních 6
čínskych biskupů Piem XI. v chrámě sv. Petra.
Byl to začátek růstu domorodých biskupů v misij
ních oblastech a zvýšené péče o domorodý kněž
ský dorost.
Po Polsku a ČSSR se i v Maäarsku stávají poutní
místa ohniskem náboženského obrození. Na svátek

"Už nemohu,"klesl náhle Rich
ter vyčerpaně k zemi.
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"Vstaň, chlape. Za hodinku
jsme u cíle. No tak!Ještě čtyři
Stahl okamžitě pochopil si
kiláky a jsme na cestě pro dřetuaci a šťouchnul do Rich
vaře. Je tam seník a v něm zů
tera: "Svoboda... "kývnul k
staneme do večera."
otevřené díře šachty. Rich
"Seník?"podivil se Richter.
tera se zmocnil strach.
"Na žrádlo pro zvěř. Tam nás
"No tak!"zasyčel Stahl,"koukej ať si v ní'.' nikdo hledat nebude. Blízko je ves a tam mám
Víko šachty mezi odpadovou jámou a věz známou, "uchichtl se. "Má sestru. Pomějem se!"
nicí bylo odsunuto a bez dozoru; Stahl
Dopadlo to však jinak. Na asfaltové cestě pro
věděl, že mříže tam, kde vězeňské územi dřevaře zaslechli zvuk motoru. Skryli se za dře
končí a kde kanál ústi do městského ka vem. Náhle zaskřípěly pneumatiky. Vůz se vy
nálu, musejí být také vytažené. Za tři
hnul srnce a plnou silou narazil na dub. Spolu
dny opravných prací si toho dobře všim jezdce to vymrštilo na okraj cesty. Z auta se za
nul. Ted zedníci snídali a dozorce se ba čalo kouřit. Stahl zděšené vyskočil:"Hrome, hro
vil s instalatérem u vchodu do sprch.
me, hrome!" Vrhnul se na džíp, strhnul střechu,
"Tak rychle, jdeme, "zašeptal Stahl. Rich řidič-myslivec-ležel v bezvědomí na volantu.Stáhl
ter se však přitiskl ke zdi. "Nechci,"zakok zařval na Richtera: "Hrome, chlape, pomoz mi ho
tal, "za tři neděle jdu domů..."
odtáhnout. Ta kistna může každou chvíli výbuch
"Jsme přece kámoši, že? Já mám sedět
nout. Chyt ho!" Otevřel dvířka, uchopil bezvě
ještě sedm měsíců a už mi to jde na ner domého pod rameny a odtrhl ho od řidítek. "Vez
vy. A tu příležitost si ujít nedám!"
mi ho za nohy!" Pracně ho dopravili na trávník
Vzal Richtera za ruku."Pěkná ulice,co?"
podél silnice. Stahl se vyznal v první pomoci víc
Zasmál a jeho smích zněl tlumene a vý
než připustil. Obrátil myslivce na stranu a při
hružně. Mříže do ústí byly vytaženy. Po stoupil k chroptícímu lesnímu dělníkovi.
hluku nad hlavami poznali, že je tam živá "Opatrně je oba odnesem,"řekl. V té chvíli vy
ulice. Jezdila auta-byl tam život! Odboč švihnul z auta oheň a vymrštil se k obloze.
ky kanálů byly označeny:Vilémova ulice, "A ted jsme v troubě! "vykřikl Richter. Výbuch
Novoměstská ulice...Skrze mříže prosvíta na něj zapůsobil tak, že zblednul jako křída.
lo světlo.
"Za chvilku přijedou. Necháme ležet myslivce s
Richter se znovu zastavil. "Vrátím se, "za dělníkem v trávě a probijeme se skrze křoví."
chvěl se,"za tři neděle mě propustí. Je
Stahl neodpověděl. Muž byl těžký a bál se, pev
blbost utíkat..."
ně ho sevřít. Byla otázka, jestli to vůbec přeži
"A všechno z tebe vymáčknou. Je mi líto, je. V každém případě musejí oba rychle do ne
vzal jsem tě s sebou, abys proti mě ne
mocnice .
mohl svědčit."
"Viděl jsi tu srnku?"zeptal se Rychter,"vběhla
"Pak chci domů!"
jim přímo pod vůz."
"Zbláznil ses? Nejdříve pošlou policii k
"Kdyby byli duchapřítomnější, nemuselo to tak
tvé matce - všechny příbuzné mají v kar doradnout,"řekl Stahl a pohlédl směrem, odkud
totéce. Jen mi důvěřuj, člověče, strávíme džíp přijel. "Přivedu pomoc. Zůstaň tu zatím."
spolu pár pěkných dnů. Jistě - chytnou "Ty mi chceš utéct, co?"zeptal se úzkostlivě
Richter.
nás...ale do té doby,"zamlaskal.
"Ne! A ty tu zůstaneš, jinak ti rozmlátím všech
"Kam vlastně chceš?"
"Do lesa...a pak dál. Mám adresy, které ny kosti, rozumíme?"
nemá ředitel v kartotéce. Hni se přece!" "A ty se ukryješ v křoví,"naříkal Richter,"a po
Stahl našel správnou odbočku, uměl pozo licie chytne pak jen mne!"
rovat a orientovat se. Ale cesta byla dale Stahl k němu těsně přistoupil:"Pamatuj si! Útěk
ká a Richter nebyl na pochod zvyklý. A to byl žertík. Ale tohleto je vážná věc. Když od-'
tud zmizíš, najdu tě, spolehni se!"
v polotmě se bál. Šustělo tu, klokotalo,
bylo slyšet tlapičky potkánů a páchlo to. Pak se rozběhl ke vsi. Za čtvrt hodiny tam do
"Už jsme tu! "ukázal Stahl na mříže poklo běhne, za deset minut tu může být záchranka.Ale
pu. Vyšplhal se po žebříku, tiše nadzvedl vydrží to ti dva v bezvědomí? Pokusíme se!
poklop a vystrčil hlavu. Pak se vyšvihnul V prvním domě požádal o telefon. Viděl úzkostli
nahoru: "Honem, pospěš si!" Také Richter vý pohled ženy:"Nehoda,"řekl a udal místo.
se vyšplhal nahoru a záplava světla i tep "Počkám tu na vás. Jaké máte číslo domu?"obrátí
se k ženě. Pak mu žena uvařila kávu a dala sa
la mu zalila obličej.
"Zmiz támhle v křoví!" Stahl zasunul po lám a chléb-kolik chtěl. Další si dal zabalit. Ven
ku už stála záchranka.
klop a klidně se loudal k lesu. "A ted
Richter seděl u zraněných. Když se záchranka
přes les! "ukázal směr. Listí jim šustělo
pod nohama. "Napřed se zbavíme těch ha- obrátila, řekl lékař:"Neviděl jsem vás!" Stahl po
der,"ukázal na vězeňský oděv,"a opatříme třásl hlavou: "Jsme jediní svědkové. A chci vědět,
si civilní." Sel klidně jako na procházce. jestli to ti dva přežijí. Slyšíš policejní sirénu?1’
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UTĚK
Z VEZENÍ

APOKALYPSA
čili ZJEVENÍ SV. JANA
Toto zjevení je nám dosud neroz
luštěnou hádankou. Vypočítává
svatopisec trikrát stejné tresty ne
bo mluví o třech různých skupi
nách Božích ran? P.Josef PESCHEK
z Kongregace nejsv. Vykupitele vnesl do
Apokalypsy trochu světla.

Iypsy"obmyl nás od našich hříchů"srovnej Semone
esre II.6. "Odpusť nám. Otče náš, protože jsme
hřešili proti tobě a shlad a smyj naše provinění
CO JE PODSTATOU JEHO NÄZORU?
před tvýma očima.". Verš 6."Jemu sláva a vláda
I. Apokalypsa popisuje živými barvami
na věky věků" je obvyklý závěr židovských mod
soud Boží nad hříšným světem. 2. Tento
liteb. Také verš 7. "hle, přichází v oblacích a 21
soud vložil svatopisec do rámce denní bo
uzří ho každé oko,"mají obdobu v ranních pros
hoslužby v jeruzalémském chrámě. První
bách. Modlitba Keduša zní:"Kéž uvidí naše oči
věta je nepochybná. Dá se dokázat i dru
brzy tvé království!" A když otvírali knihu záko
há věta?
na, měli se modlit:"Uvidíme ho tváří v tvář, až
ČÍM ZAČÍNALA DENNÍ' BOHOSLUŽBA
se vrátí do svého svatostánku; ukáže se sláva
v židovském chrámě? Modlitbou Sema,' ke Boží a všechno tělo pozná, že to promluvila ústa
které se brzy připojily prosby Semone
Boží." Verš 8.:"Já jsem alfa a omega, počátek a
esre. Z těchto dvou modliteb složil sv.Jan konec." Srovnej druhé ranní požehnání: "Opravdu
krásný pozdrav 7 maloasijským církevním Bože, ty jsi první a ty jsi poslední."
obcím( 1,4-8 ); něco napodobil, něco přijal
doslova. - V 4.kap. mluví o Bohu,"který OBDOBY Z RANNÍ' ŽIDOVSKÉ LITURGIE__________
je a který byl a který přijde". - Modlitba, Vidění se stalo v neděli, která nastoupila místo
židovské soboty. Sv.Jan"uslyšel za sebou veliký
začínající slovy "Pán světa", je podobná:
hlas jako hlas trouby". Podobně ohlašovali kněží
"který byl a který je a který bude."
Záměna "býti" v "přicházeti" se dá vyložit v jeruzalémském chrámě začátek soboty a jakéko
z povahy celé knihy-líčí soud nad hříšní liv bohoslužby.
l . ČISTĚNÍ SVÍCNU. První ranní povinností kně
ky, který spěchá Bůh provést. Verš 5.
"věrný svědek". Ve druhé ranní modlitbě ží bylo očistit sedmiramenný svícen. Přes noc ho
řely pouze dvě lampy, nejvýš tři. Ráno se roz
s o Bohu několikrát říká, že je věrný a
že jeho slova jsou věrná. Kristus je"prvo- svěcovaly také ostatní před otevřením chrámové
brány. Totéž viděl i sv.Jan."Syn člověka"měl bí
rozený z mrtvých"; podobně mluví o
lý kněžský šat, přepásán byl zlatým pásem pro
vzkříšení z mrtvých Semone esre."Kníže
pozemských králů". Téměř každá židovská svou královstou důstojnost. Když ho sv.Jan uvi
děl, padl na tvář a hluboce se poklonil; totéž mu
modlitba začínala slovy: "Požehnán bud
Hospodin, náš Bůh, král celého světa:" a sel udělat každý, kdo vcházel do chrámu.
NÁSLEDUJE 7 LISTŮ 7 MALOASIJSKÝM CÍRKVÍM.
Sema 2. říká výrazněji:"Pouze ty jsi král
Dvě z nich chválí. Jsou to dvě lampy, které ješ
nejvyšší." Slova"jenž nás miluje"čteme v
druhém ranním hymnu: "Velikou láskou mi tě hořely na svícnu. Ostatních pět kárá-pět lamp
na svícnu se muselo ráno ještě rozsvítit.
loval jsi nás." Sema 3. říká podobně:
"Všechny nás miluješ." K slovům Apoka- 2 .CTENÍ ZÁKONA A PROROKŮ. VÝKLAD. Verš I.
"A hle, dveře otevřené v nebi1.1 Když kněz očis
til a rozsvítil zlatý svícen, šli levité otevřít zad
ní bránu chrámu. Hlas vyzval Jana, aby vstou
pil; také v chrámě se vystupovalo po schodech
do vniřních nádvoří, kde se konala bohoslužba.
Sv.Jan viděl 24 trůny, na nichž sedělo 24 starců,
v bílých rouchách a na hlavách měli koruny. Jak
známo, rozdělil David kněze na 24 tříd, které mě
ly v chrámě střídavě sloužit. Každá z nich kona
la bohoslužbu týden. Podle příkladu kněží se ča
sem i lid rozdělil na 24 skupiny (mišrot); každé
skupině předsedal starší-senior. Tito starší muse
li být v chrámě stále. Při bohoslužbě seděli na
ozdobených křeslech, na hlavách věnce. Také
skupiny lidu se střídaly-každá týden. Všichni do
chrámu nemohli, proto posílali za sebe deputaci,
zv.ta'amad. Měli být při každé bohoslužbě v týd
nu, připadajícím na jejich skupinu. Bílá roucha

apokalyptických starců zna
do ní uhlí z obětního oltáře. Jiný
menají levitickou čistotu,
kněz nesl ve zlaté nádobě vonné
kterou měl mít každý vstu
kadidlo. Vešli spolu do svatyně,
pující do chrámu. Verš 8:
položili na zápalný oltář uhlí a
"Svatý, svátý'.' Také při
vysypali na ně hodně kadidla,22
modlitbě Šema je výslovná
(verš 3:"bylo mu dáno mnoho ka
zmínka o serafínském chva
didla ...")poklonili se a odešli.To
lozpěvu. Ve verši 10, se ří
též se děje v Apokalypse, místo
ká, že při chvále Boží pa
kadidla jsou tu modlitby svátých,
dali starci na tvář a skláda
(v.4),které vysílali k Bohu za
li svoje koruny. Také v j epůlhodinového mlčení(v.1.)
rusalémském chrámě při
Když kadidlo dohořelo, vrátil se
zpěvu žalmů a zvuku po
kněz do svatyně, vzal ze zápalné
svátných trub se dělo totéž.
ho oltáře do zlaté nádoby, zv.
Starci chválili Boha zvlášť
magrefa uhlí(sr. anděl vzal kadi
za jeho stvoření, také v ran
delnici, naplnil ji ohněm z oltáře)
ní modlitbě vypočítávají
vynesl je ze svatyně a vysypal
účinky tvůrčí boží moci a
je venkuu obětního oltáře. (v.5.končí:"Ty tvoříš všecko."
hodil na zem), poté udeřil magreV kap. 5.1. viděl Jan v pravé
fou a způsobil jí zvláštní hluk.
Boží ruce knihu-to se dálo i v chrámě;ná (v.5."a nastalo hřmění") - V době zápalu udělo
sledovalo čtení zákona a proroků. V nebi vali kněží ranní požehnání, kterému odpovídá u
vyvstal anděl (verš 2)a ptal se mocným
sv.Jana zlořečení hříšníkům. - Pak následovala
hlasem, kdo chce číst ze zapečetěné kni oběť beránka a úlitba vína-při tom se zpíval jeden
hy. Také v chrámě a synagogách se hla z denních žalmů za doprovodu hudby. O přestáv
satel ptal, kdo chce předčítat Písmo.
kách troubili kněží na chrámové trouby a v tu
Když si nikdo netroufal otevřít zapečetě chvíli padali k zemi starší jednotlivých skupin a
nou knihu, spatřil sv.Jan Beránka, který přítomní se klaněli Bohu. Totéž viděl i sv.Jan
byl jako zabitý(v.6.) I tato poznámka o
ale místo žalmů popisuje v obrazech Boží soud
podobě Beránka má svou alegorii v chrá nad hříšníky. Také odplata hříšníkovi je chvála
mě. "Jakmile kněží otevřeli hlavní bránu Bohu.
POLEDNÍ LITURGIE____
chrámu, hned vybrali i beránka, který
měl být to ráno obětován, zabili ho a jeho (Ap. k. 12-13). O polední liturgii Písmo nemluví,
maso rozložili po kraji oltáře-aby se obřad ale zmiňuje se o ní Josef Flaviust Válka židovská
sám příliš dlouho neprotahoval. "
1.33,2). a traktát Berakhoth. Její původ se při
Verš 7. "Beránek přišel a vzal knihu z
pisuje Isákovi. Tato nekrvavá oběť měla usmiřo
pravice toho, který seděl
na trůně." - vat Boha a vyprošovat Jeho pomoc v době, kdy
Ve chvíli, kdy čtenář bral knihu do ruky,.podle Z 91,6 vycházelo"daemonium meridianum',‘aby
padlo ve chrámě 24 starců na tvářfverš 8]jhubilo a ničilo lidi. Při této oběti se modlili žalmy
a zpívali radostnou píseň(v.9). Děkovali 103 a 119-133. Tam nacházíme v zárodku všechny
Bohu, že je vyvolil za svůj lid(sr.v.9) a myšlenky, o kterých mluví sv.Jan v kap.l2-l3.
nadšeně chválili jeho sílu a moc. "Ó věč Zde některé: sv.Jan viděl ženu oděnou sluncem;
ný, tvá je moc a síla a krása a vítězství ž. 103,2 praví o Bohu, že se odívá světlem jako
a velebnost." Skoro doslova zpívají andě šatem. Verš 3.mluví o drakovi; také v ž.203 je
lé v Apokalypse! v. 12 ).
o něm zmínka. S hrůzou pozoruje sv.Jan, jak
Když se dokončila píseň, četly se vybranéidrak se chystal (v.4. ípohltit dítko ženy. Skoro
části ze zákona a z proroků; v Apokalyp slyšíme slova žalmu 123,2: "bezmála živé by nás
se nastupují na jejich místo symbolická vi byli pohltili." Ale žena uprchla na poušť; také Z
dění, označující tresty pro hříšníky. Kap. 120,1 říkáťPozdvihl jsem očí své k horám, odkud
6,1."Pojd a viz." Starší-a nejnovější pře mi přijde pomoc." Aby mohla prchat rychleji, do
klady čtou pouze slovo:"Pojď.1 Stejně vy stala dvě křídla(verš 14). V Z. 123,7 si pochvalu
volával hlasatel sedm čtenářů, kteří měli je žalmista: "Naše duše byla vysvobozena, jako
předčítat sedm částí z Písma sv. Po sed ptáček z tenat lovců." Rozhněvaný drak vychrlil
mém čtení následoval krátký výklad a po za ženou ohromný proud vody,kterým ji chtěl
vzbuzení k ctnostnému životu-také sv.Ja strhnout, ale marně. Také Z 123,4 uznává:"Voda
novi vykládá jeden ze starců smysl tajem by nás byla skoro pohltila. "Tyto palarely stačí.
ných vidění.
VEČERNÍ LITURGIE - Ap. kap. 1 4-I8.______________
3. RANNÍ OBĚTI. - Hned po výkladu Pís
Kolem třetí začínala v chrámě večerní liturgie, na
ma následoval ranní zápal kadidla. Kněží,
kterou přicházelo mnoho lidí, aby dostali večerní
k tomu určení, vzali chrámové troubyíkap.
kněžské požehnání. Oběť byla nádherná a s hud
8.2.:"Bylo jim(andělém)dáno sedm trub")
bou. Také sv.Jan zaslechľ'hlas...jako citerních
zatím vzal jeden kněz zlatou nádobu(v.3.
pěvců, když hrají na své citery." Citery se též
"v ruce měl zlatou kadidelnici" )a nabral
uvádějí při večerní oběti.

Napřed se četlo něco z Písma, úvo
dem byl zpěv. (v.3."zpívali jako pí
seň novou1.1) Někdy se místo Písma
četli Pirke aboth, krátké, jadrné
průpovědi. Také u sv.Jana andělé
letěli nebem a provolávali hrůzypl
né věty, oznamující tresty hříšní
kům. Tresty jsou vyjádřeny obrazy
z večerních obětí. Výslovně je
zmínkaív. 1O)o víně hněvu božíhovečerní úlitba, a jak dým jejich
trápeníív. 11 )bude vystupovat na
věky(=večerní zápal). Zápalem obě
ti končily-v chrámě i v Apokalypse
Zpívala se Mojžíšova píseň(Ex 15,1)
i ve Zjevení zpívají vyvolení píseň
Mojžíšovut 15,3). Po písni vynesli
kněží ze svatyně nádoby s vínem,
které stály vedle předkladných
chlebů(Josef Flavius: Válka židov
ská, l.,7,5-6)a vylévali je na zem
u obětního oltáře. Také v Apoka
lypse jednotliví andělé vylévají na
zem"víno Božího hněvu"-totiž tres
ty na nekající hříšníky.( K . I6-I8)

DEN PRVNÍCH
KŘESŤANŮ.
Císařský Řím se
probouzel brzo-lidé
se snažili využít den
ního světla. Když se
křesťané shromaždovali
k Eucharistické oběti, vždy v neděli-od Plinia ml.snad každý den,
vstávali v noci, aby v době,kdy
ostatní začínali pracovat, byli na svém místě. Sv.Cyrian
říká, že se někteří snažili při obětní hostině nahradit co
nejvíce víno vodou, aby je v dobách pronásledování vů
ně vína neprozradila při dýchání.
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Den zahájil křesťan modlitbou; mlčení. , rozjímání z Pís
ma, zpěv žalmů. Modlil se obrácen k východu"odkud
přichází pravé světlo". Origenes(3.st.), uvádí, že v je
ho době už měli křesťané v domech zvláštní místo pro
modlitbu. V Egyptě tehdy byly modlitebny v soukromých
domech samozřejmé. Mučedník sv. Ilypparchaos namaloval
na vých.zed domu kříž a sedmkrát denně se tam modlil.

Podle DIDACHÉ( Učení 12 ti apoštolů)přejali křesťané ži
dovský zvyk modlit se třikrát denně, především OTČE
NÁŠ. Tato modlitba společenství křesťanů sbližovala,!
když někteří žili jinde. Modlívali se vstoje, se zvednutý
VEČERNÍ' HOSTINA V CHRAMÉ
ma rukama a otevřenými dlaněmi, jako Kristus rozepjal
(Kap I9-22). Po denní bohoslužbě
své ruce na kříži. Tento zvyk přišel z sumerské a ži
se brána chrámu zavřela a z těch
dovské oblasti a zdál se jim nejlépe vyjadřovat hnutí du
částí, které připadly kněžím, se
vystrojila kněžím, levitům a jejich še a její touhu po Bohu. K modlitbě v určité hodiny se
rodinám v chrámě posvátná hostina připojovalo žehnání před jídlem.
Při ní se zpívaly žalmy a zbožné
Den byl rozdělen jídly nestejné důležitosti. Malá snídaně
písně. Když byli v Apokalypse vy se skládala hl.z chleba, namočeného ve víně. V postní
loučeni bezbožní! kap. 19), počíná
dny-středu a pátek-toto jídlo křesťané vynechali. Druhé
pro vyvolené radostná hostina Be také lehké jídlo bylo v poledne-v postní dny se podávalo
ránkova. Rozdíl je jen v tom, že
o 2-3 hod.později, někteří křesťané zachovali půst až do
apokalyptická hostina je zároveň
večera. Třetí a hlavní jídlo bylo v Římě i v Alexandrii
velikonoční večeří, kterou děkují
až odpoledne či spíš k večeru, po práci. Tehdy se při
vyvolení Bohu za své vysvobození. jídle přátelsky hovořilo. Řekové považovali skutečnou ve
Odtud ty četné podobnosti a naráž čeři jen když večeřeli s přáteli. V Egyptě se na papy
ky na žalmy Hallel, zpívané při
rech zachovaly dopisy-pozvánky k rodinným nebo nábo
hostině velikonoční. Je to i hostina ženským večeřím. Zámožní křesťané měli ve zvyku zvát
svatební. Sobotu oslavují židovské od 2.st.na večeři kromě přátel i jiné věřící, hl. potřeb
modlitby jako nevěstu. Také pro
né či osamělé osoby. Při výběru těchto osob radil někdy
vyvolené začíná věčná sobota-klid jáhen, který dobře znal sociální poměry věřících.
po utrpení.
Křesťané prvních generací měli účast na veřejném životě
Jan složil své zjevení podle denní jako ostatní, provozovali stejná zaměstnání a řemesla.
bohoslužby v chrámě. Tedy: I. knihi Sv.Klement Alexandrijský píše: "Pracuj tak, jak pracuješ,
složil jeden spisovatel. 2. Znal pod ale vyznávej prací Boha; plav se, děláš-li to rád. ale
robně bohoslužby, stýkal se tedy vzývej přitom božského Lodníka; jsi-li v armádě, po
pravidelně s kněžími-a sv.Jan píše slouchej vojevůdce, který velí ke spravedlnosti."
v evangeliu, že byl znám velekně
zi. 3. Rady trestů nejsou jen opako Sport a fysická zdatnost byly v antice velmi oblíbené a
váním jedné věci-mají dokázat, že vážené. Tertulián zavrhuje přehnanou péči o tělo a naho
tu v gymnasiích. S v. Cyprián však říká, že sport udržu
Církev s pomocí Boží zvítězí nad
je zdraví, upevňuje a soustředuje ducha a slouží duši.
nepřátely ve všech dobách.

I

Den skončil jako začínal-modlitbou. Křesťan se obrátil
zase k zemi očekávání, odkud jednou přijde Kristus.
Nebyli sice všichni mučedníci-většina umírala v po
steli, ale smrt byla pro ně jako noc jen přechodným
obdobím, které zvěstovalo a připravovalo den, v
němž zazáří jitřenka Boží.
V. REMEŠOVA

MAMINKA CHCE
VOLNÝ DEN !

A promluvili si, jak se mluví mezi odbory
a zaměstnavatelem. Došlo ke kompromisu:
Maminka bude mít od tří každý čtvrtek
Konečně prosadila jeden volný den v týd
volno. Úplně volno!
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nu. Štěpánka s mužem měli tři děti mezi
Přišel první čtvrtek. Marie měla dohléd
devíti a čtrnácti lety. Všichni považo
nout na domácnost i na bratry a starat
vali za samozřejmé, že manželka a mat
ka je tu stále pro rodinu a že musí
se o otce, až se vrátí z kanceláře. Paní
dělat služku, uklízečku, vychova
Štěpánka vyšla v nejlepším kostýmu a na
ulici vydechla jako běžec, který dosáhl
telku, ošetřovatelku, poradkyni a
pomocnici při školních úlohách
cíle. Dopoledne bylo totiž hodně namáha
a to s radostí, svědomitě a
vé, nemohla přenést přes srdce, aby
vytrvale. Dosud paní Ště
nechala po sobě něco v nepořádku.
pánka nikoho nezklamala, své
Loudala se ulicí. Lepší by bylo, na
táhnout se na divan a schrupnout si,
povinnosti, i když někdy
těžké, nepovažovala za ob
ale chtěla první volné odpoledne strá
tížné. Nikdy jí ani na mysl
vit jinak a stejně by doma neměla
klid. Před dětmi se musí utéci...
nepřišlo, zbavit se svých
povinností ženy, matky a
Nešťastně zjisila, že si s volným odpo
hospodyně, i když se jí ob
lednem neví rady. Zastavila se před
čas zdálo, že má sotva chvil
několika výlohami-ano, Leoš potřebu
ku, aby si něco přečetla či
je nové boty a Marie vyrůstá ze šatů.
sedla ke klavíru.
Také musí dát vyprat záclony a...a...
Štěpánka patřila k oněm vzác
"Ted si nebudu dělat starosti,"řekla si
ným ženám, které myslí hlav
rázně a šla do parku, kde našla ve stínu
ně na rodinu a málo na sebe;
lavičku a pustila se do čtení. Náhle si všimla,
občas však měla pocit, že by se trochu mě že neví, co čte. Myšlenky jí ulétly stranou. Jak
la uvolnit od svých povinnosti. Jednou tedy zvládne Marie oba chlapce ? Vypracují si pečlivě
vypustila pokusný balónek a řekla mimocho úlohy? Nebo pouštějí si lodičky ve vaně?Nebo..
dem: "Každá služebná má jeden den v týdnu S povzdechem zavřela knihu a toulala se parkem.
volno .Proč ho nemám i já?"
Zřejmě se musí naučit, jak trávit volný den. Kdo
je zvyklý nést břemeno,tomu něco chybí, i když
Rozpoutalo se všeobecné veselí. Když se
smích utišil, řekl pan Huber: "Štěpi, ty pře už břemeno nemá. Občas se zastavila u záhonu,
vodotrysku, sochy.. .a náhle zpozorovala, že ji
ce nejsi náš zaměstnanec!"
Paní Štěpánku tento výbuch veselí podráž nějaký podnikavý muž sleduje. Vypadá snad ja
dil: "Jistě, pracuji mnohem víc než kteráko ko žena, která hledá známosti v parku? Asi ano!
liv služka. Proto chci aspoň den volno!"
Nejhezčí kostým, pomalý krok, odpoledne...
Pan Huber na ni s úžasem pohlédnul, jako Zrychlila chůzi, rozběhla se z parku, přeběhla
kdyby spatřil na ní neznámé místečko.
ulici a zachránila se v kině.
"Jak si to představuješ, Štefi?"potřásl hla Trvalo chvilku, než pochopila, co se odehrává
vou. Devítiletý Honzík vykřikl:"Musíš vařit na plátně. Film ze starého Ríma, pestrý-ale víc
oběd a... ""pomáhat nám s úlohami, "vpadl
nevnímala. Vběhla sem, aby unikla neznámému,
dvanáctiletý Leoš. "Když ti práce zůstane ale chyběla ji blízkost manžela, jeho trochu iro
den stát, "dodala Marie, "máš druhý den prá nické poznámky, výskot nebo soucit dětí. Seděla
ce dvakrát tolik."
nepohnutě, před očima se jí blýskala světla.
Štěpánka to vlastně s tím volným dnem ani Aspoň je tu schovaná a čas utíká. Uvědomila si,
tak nemyslela. Když však narazila na spo že den bez muže a dětí je strašně nudný a že
bude přeštastná, až bude zase doma. Je těžké
jenou rodinnou frontu, vzbudil se v ní
vzdor: "Jsem tedy méněcennéjší než služka!" konat svědomitě domácí povinnosti, ale těžší je,
"Ale Štefi, "namítnul manžel, "jsi mnohem cennemít co na práci a být docela opuštěná.
nější než služka... ""Uznáváš to? Tak bych Vyšla z kina v šest hodin a musela se ovládat,
aby
si nevzala první taxi domů. Nerada vstoupi
měla vlastně dostat dva dny volna. Chci
:
však jen jediný. Co kdybych onemocněla?" la do kavárny,vypila čaj a prolistovala časopisy.
Pak zamířila domů. Tam ji s jásotem přivítali:"Ma
Na to neznal nikdo odpověd. Ale Marie se
už je doma:" volali chlapci."Kdes všude
ptala, co si maminka s volným dnem počne. minka
।
Na zvědavé pohledy neznala Štěpánka odpo byla, mami?"vyzvídala Marie. "Bylo to hezké,"od
věd. "Chtěla bych dělat, co chci,"odpověděla:pověděla Štěpánka,"a zde všechno v pořádku?"
Pan Huber přivítal ženu srdečnou pusou."Líbilo
vyhýbavě. "Žádám příliš moc?"
"Co vlastně chceš, mami?"zeptal se Leoš.
ise ti to, Štefi?""Jistě",řekla stručně a hned za
"Mít od vás klid,"odpověděla Štefi rázně.
’mířila do kuchyně. "Těším se na další čtvrtek."
si zástěru, umývala ruce a uvažovala,
Všichni zaraženě mlčeli. Pan Huber pohlédl Uvazovala
1
ustaraně na manželku, pak se obrátil k dé- ;jak pro Boha stráví příští volno a ještě víc o
tem: "Maminka klid potřebuje-netrapte ji svý-1tom, jak by se vhodně volného dne zbavila.
HEINZ REIN
mi otázkami. Štefi, o tom si promluvíme."

INFILTRACE
30.1.1967 vykonal oficiální návštěvu ve Vatikánu
V min.čísle jsme uveřejnili část
kapitoly z knihy hraběte Huyna:ÚTOK, sovětský prezident Nikolaj V.Podgornij. Ve Vatř
káně se v té době ozvaly hlasy, že Církev,
vydané nakladatelstvím KON
která ke své škodě opomněla v 19.st.
FRONTACE o tom, jak komu
aranžovat s liberalismem, nesmí tonisté pronikají do pra
25též dopustit ve 20.st.se socia
voslavné církve a
lismem. Jaké měl vlastně Va
ovládají ji. Nyní se
tikán důvody ke své vých.
podíváme, jak to vy
politice? Proč arcibiskup
padá v naší katolic
Casaroli,"ministr zahraniké Církvi.
čí"Vatikánu, tak uspěcha
ně připustil nové církev
V závěrečném doku
ní uspořádání v němec
mentu komunistickékých východních oblas
ho Světového církevtech? Proč přijal člena po
ního kongresu v Mosk
litbyra SED Wernera Lamvě ze 16.6.1969 je pří
bertze, jednoho z nejvíc
mo řeč o infiltraci do
bezskrupulózních propagan
katolické Církve pomo
distu východního Berlína?
cí navázaných kontaktů
Proč byl režimu poslušný Jo
a akční jednoty s katolísef Vrana v březnu 1973 povo
kyítěmi hloupými-pozn. red]
lán za biskupa olomoucké arcidie
Doslova se zde praví! "Kato
céze? Jaký smysl mělo obětování
lická církev a také ostatní nábo
ukrajinských uniatů, jejichž arcibis
ženství procházejí ideologickou krizí,
kup Josef Slipyj strávil 17 let v sovětském kon
která otřásá jejich staletou strukturou. V
centračním táboře pro víru? Jistě chce Vatikán
některých zemích se rozvíjí spolupráce a
pastýřsky působit i v komunistických zemích
společné akce komunistů a širokých demo
a zajistit si tam spojurozhodování v církevních
kratických mas katolíků, a stejně tak pří
otázkách, ale mírová politika neznamená být po
slušníků jiných vyznání. Zvláštní naléha
volný vůči sovětské mocenské politice.
vost zde má dialog o společných problé
Na druhé straně je třeba konstatovat, že Cír
mech, jako jsou válka a mír, kapitalismus
kev vždycky komunismus odmítala. Nejen papež
a socialismus, neokolonialismus a rozvojové
Pius XI. svou encyklikou proti bezbožeckému
země. Tyto společné akce proti imperialis
komunismu, i Pius XII. a jeho nástupce Jan
mu, za demokracií a socialismus, získávají
XXIII. v encyklice Mater et Magistra prohlásil,
na významu. Komunisté jsou přesvědčeni,
že křesťanství a komunismus si zcela protiřečí.
že právě tímto způsobem navázané kontak
Papež Pavel VI.řekl při oslavě 75.výr.encykli
ty a společné akce přivedou široké masy
ky RERUM NOVARUM 22.května l966:"Na sys
věřících jako aktivní sílu v protiimperialistém povýšený třídní boj poškozuje a ničí sociál
tickém boji a při hlubokých sociálních pro
ní mír, vede ke zbavení svobody a konečně ke
měnách." - Po Světovém kongresu v r.
zřízení utlačovatelského, autoritativního systé
1969 sovětský tlak v církevní oblasti ještě
mu." Také v OCTOGESIMA ADVENIENS vyslovil
zesílil. V sovětských satelitních státech
Pavel VI.stejné myšlenky a výslovně hovořil o
vznikaly skupiny tzv. "mírových knězi".
marxistickém socialismu, čímž dal jasně najevo,
Tlak Moskvy vyvolal ovšem i v církvích
že má na mysli nejen komunismus, ale i ostatní
protitlak. Po 11 .svět, válce se stal sympopolitická hnutí spočívající na základě marxismu.
lem odporu proti zglajchšaltování Církve
Papež prohlásil, že takový socialismus ve
Josef kardinál Mindszenty a v Polsku se
všech svých podobách a v politické a státní
postavil proti komunistické totalitě primas
praxi, nikoli jako falešně pochopená ideologie,
katolické Církve Stefan kard.Wyszynski.
ale už ve svém základním učení je postaven na
Moskevskému pronikaní do Církve někdy
násilí.
o
pomáhá i tzv. vých. politika Vatikánu. Pří
Jasná prohlášení nejvyšších představitelů kato
slibem pastorálních ústupků se Moskva po lické Církve však neznamenají, že i v ní nepři
kouší ovlivnit Vatikán. Dialog mezi Krem
nesla své plody infiltrační politika Moskvy.Tak
lem a Vatikánem začal o vánocích 1961,kdy
byl k propagandistickým účelům zneužit dialog,
Chruščov poslal papeži Janu XXIII.blaho
který vedla církevní Společnost sv.Petra s mar
přejný telegram. "Lepší lichotka než pohla xisty v polovině šedesátých let. V Latinské
vek, "reagoval tehdy Jan XXIII., a brzy
Americe se rozvinula tzv.teologie revoluce. V
na to přijal Alexeje Adžubeje-Chruščovova
Kolumbii přešel kněz Camilo Torrez k ozbroje
zetě. Fotografie z tohoto setkání se obje
ným komunistickým teroristům a sloužil komu
vily v západním tisku a návštěva přispěla
nistické propagandě jako vzor pokrokového
k tomu, že Moskva získala na vážnosti.
křesťana a kněze.

V Chile bylo v r.1972 založeno hnutí Křes
ťané pro socialismus, které navázalo kon
takty se španělskými a německými skupina
mi levicových"křesťanů", ve Francii se
sdružením Frěres du monde a v Anglii s
podzemní skupinou Slant.
Skupina Křesťané pro socialismus uspořá
dala 1973 tajný kongres v Barceloně, který
prohlásil, že není pouze přívržencem, ale
NOVINKY
uskutečňovatelem"objektivní role proleta
riátu, že připravuje vznik socialistické
společnosti a že vyhlašuje boj kapitalistic
kému vykořisťování." Začátkem r.1974 vy
26
dala skupina Křesťané pro socialismus v
Na světě je nyní pět seminářů arcibiskupa Lefebv
Bologni manifest, v němž stálo, že"neexis- ra: Eoone, Zaikskofen, Riechfield, Buenos Aires
tuje neutrální pochopení evangelia, ale že a nedávno otevřený Flavigny-sur Oserin u Dijonu
jeho pochopení je závislé na třídním stano ve Francii.
visku ."
Rumunská evangel.-luteránská církev vymizí do
Camilo Torres nebyl jediným knězem na te asi 25 let; transyIvánští Sasové nemeckého půvo
roristické scéně. Také v Kolumbii vystou
du se stále víc stehují většinou do NSR.
pil Domingo Lain a v Nikaragui bratří
Noviny pro barevné v USA začaly vycházet začát
Cardenalové, kteří patřili k hnutí nikaragujských teroristů a udržovali úzké styky kem října. Jmenují se The Catholic Mentor a vy
s Kubou. Ve Sv.zemi pašoval jeruzalémský dává je Winston Peebles. Barevných katolíků v
arcibiskup Capucci zbraně pro arabské te USA je asi 1,300.000, barevných knězi jen 300.
roristy, v Rhodesii kolaboroval s komunis V Madridu se v říjnu konalo vedecké symposium
mezinár. sdružení lékařů pro zamezení atomové
tickými teroristy irský biskup Lamont z
Umtali.íTen už dohrál jako"užitečný idiot" války. Prof .moskevské akademie véd Iljin prohlá
sil, ze atomová válka by byla 10.000 x horší než
svou roli. )
V současné doběí psáno 1980) je na papež katastrofa v Černobylu a zemřelo by asi 2,5
ském stolci Svatý Otec polského původu, miliard osob. Sdružení dostalo loni Nobelovu cenu.
Jan Pavel II., což působí Moskvě a Varša Min.vnitra členských států ES se 20.10.v Londýně
vě značné starosti. V počátečním období
rozhodli, založit stálý sekretariát pro získává
jeho vlády se východní propaganda snaži ní informací, použitelných k boji proti obchodu
la rozvinout útok, ale neměli úspěch. Už
s omamnými jeď/, terorismu a organizované zločin
osobní kouzlo papežovo strhávalo i nevěří nosti .'
cí občany k hlubokým sympatiím. Tak
20.10.bylo ve Štrasburgu zahájeno podzimní zase
ztroskotalo úsilí polské tiskové agentury
dání Evropského parlamentu. Mj.mu byla předlože
Interpress v Římě, která zahájila činnost
na zpráva o současné krizi v Evropé-totiž ubývá
po papežově zvolení a měla za úkol posí
ní
obyvatelstva. Doporučuje se péče o početné ro
lat do světa zprávy o údajném napětí me
zi papežem a kuriíía jiné klepy, pozn . red.) diny ,kdy z 1 z rodičů zemře a o telesne postižené.
V Mexiku vzniklo hnutí VÍRA A CÍRKEV na obhajo
bu katolické víry proti"invazi protest.sekt."
Madarský kněz-piarista Gvory BULANYI/67/
je na západě nej známější madarský disident, Mezi r. 1980-85 ztratily křesťanské církve ve Vel..
Britanii přes půl mil.členů. Ve stejné dobé se
tm v očích vlády i episkopátu. Založil
zvýšil počet mohamedánů o čtvrt miliónu. Také v
zákl.komunity/hned po válce/a r.1952 byl
pro svůj protikomunismus odsouzen na doži jiných zemích fanatický islam roste.
Náš Otec biskup Škarvada pobyl asi 10 dní na pa
votí, 1961 armestován, Skupiny se trochu
podobají jihoamer. skupinám. Mají 40 kněží storační návštěvě v Londýně, právě 20 let po tom
a 1000 členů/jsou proti vojenské službě/. co tam doprovázel jako sekretář kard.Berana. Do
Zemřelý kard.Lékai protěžoval zákl.skupiny bohatého programu patřilo mj. 21.10 setkání s
"Regnum",byl však proti bulánystům. Za to- církev, hierarchií a předními katol. činíte li ve
podle názoru P.Bulanyie-dostal kardinálsky Wesmisteru u příležitosti VIII .výr. zvolení Jana
klobouk, totiž souhlas komunistů. Kongre Pavla II.a jeho korunovace; setkání svolal apoš
gace víry vytýká Bulanyiovi ne příliš pra tolský pro-nuncius Msgr Barbari to. 25.10.byl hl.
voverný postoj, hl.k autoritě a hierarchii. celebrantem při mši sv.v Brorrptcn Oratory u příL
2.výr/19.1O./úmrtí polského kněze O.Popieluszka
P.Bulanyi obviňuje madarský episkopát ze
spolupráce s ateistickým státem a proto od a za všechny oběti komunistického pronásledová
mítá poslušnost. Jeho německá koresponden ní. 26.10./neděle/udělil v jesuitském kostele
ce s kard.Ratzingerem prý bude brzy uveřej Neposkvrněné Panny Marie na Farm Street skupině
mladých sv.biřmování a několik dětí přistoupilo
něná v Německu.
k l.sv.přijímání.

„TY JSI SKÁLA!”

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

ŠTĚPÁN II. - 25.3.752-26.4.757
Po Zachariášově smrti byl zvolen na
před Štěpán, ale zemřel už tři dny
před uvedeňim na trůn a nepočitá se
mezi papeže.
Štěpán II.je první papež z domu Or
sini. Langobardi opět porušili svůj
mír s Římem.Jako první papež přešel
Štěpán v r.753 Alpy ke králi Pippinovi. Franské letopisy oznamuji, že
Štěpán prosil krále, v kajícím rouchu
a posypán popelem, o pomoc proti Langobardům a podřídil se jeho ochraně, 27
jako obránce apoštola Petra, čímž
uzavřená smlouva o právu lidu byla
povýšena na náboženské svěcení - li
turgicky dokumentována převzetím
římské liturgie místo gallikanskó.
Otázka ochrany svátého Stolce Fran
cií byla živá až do doby Napoleona
III. a do rozpuštění církevního stá
tu .
Potvrzená byla o velikonocích 754
smlouvou v Quierzy-Laon jako tzv.
"Pippinský darovací slib". Dokument
se ztratil a tím zůstala řada důle
žitých historických otázek středově
A. První nepřítel Kristův, hora. B.Abrahamův
ku nejasná. Území, která měla Fran
syn, první žena, koneč šachu, zn.jodu.C.Je
cie chránit, popsal
za několik let
den ze tří králů, číslovka, nota. D . Římská ti
životopisec Hadriana I. a vědci to
sícovka, letní domek, 2. ze tří králů. E. Němec
považují za věrohodné. Ne úplně je
ky přísaha, zn.váhy, něm.brána,špan .spojka.
vysvětlená otázka, která území po
F. První žena Jakubova, spojka, jméno hostin
porážce Langobardů patřila Dědictví
ského z Bohatýrské trilogie. G .Omyl, jdeínářesv.Petra a která měla připadnout
čím), spojka. H. Místo s vodou v poušti, pří
Francii.
jemná. CH.Něm.tělo, odevzdáš Pánu. I.Něm.
Týž rok - 754 - pomazal papež Pipzájm., 50 řím-čísly, milá barva, ženské jméno.
pina a jeho dva syny - Karla a Karl- J. Předložka, píle, dej sem nářečím. K. Mužské
manna v Saint Denis a propůjčil krá
jméno.chamtivec,. L.Matka P.Marie, první učeb
li - další známka odpoutání se od
nice, M.Strom, klid, slov .přísl., zaúpění.
Byzance - titul Patricius Romanorum,
l.Nebe nemecky, sbírka, váha. 2. Velký prorok,
který měl dosud exarcha z Ravenny a
spojka.židovská sekta. 3.Egyptský bůh, neosetá
propůjčoval ho jen byzantský císař.
pole, útulek, ne-latinsky, sykavka. 4.Předlož
Ale formálně nechtěl ještě Štěpán
ka, Synové Jehovovi /námořníci řec.nebo předřecpřerušit styky s Východem. Teprve v
kého původu/, praotec Židů, 5. Ován, spojka, zá
r.765 Pippin Langobardy porazil.
možní. 6. Ženské jméno, předložka, průsecka,
Nová darovací listina Pippinova pa
peži Štěpánovi, týkající se dalších
klid. 7.Abrahamova manželka, zn.vodíku, ženské
území, byla základem církevního stá
jméno. 8. Pře dl..ovocná stáva, přetvářející se
tu. Příslušnost k Byzanci už téměř
/lidové/, student,9.Pohodný, ženské jméno, zá
vymizela. Je dokázáno, že známý fal- zrak, zn.dusíku, předložka. 10.Latinská spojka,
sifikát, tzv.Věnování Konstantinovo- Matka Ježíšova, silné provazy, spojka, předlož
vzniklo v dobách Štěpána II. ne až
ka. 11 .Chem. zn.boru, jeden z velkých proroků,
v 9.st. Jeho účelem bylo, dokázat
mořský pták, předložka. u.Kittim
nárok na Dědictví sv.Petra. Působe
••••••••••••••••••••••••««•••••••••••••a•••••••
ní této listiny bylo závažné, zvlášt
VTÍRAVÍ OTÁZKY
když byla přijata do PseudoisidorTedy ty jsi nikomu nic neudělal? Ani dobrého?
ských Dekretů. Našla své stoupence
Nikoho jsi nezabil? Ani jeho dobrou pověst,
i později, kdy kardinál Mikuláš Cudobrý spánek, dobrou víru?
sanus a Lorenzo Valla dokázali, že
Tedy jsi nikoho neošili? Ani o naději,
je to padělek.
s kterou snad by chtěl potkat opravdo
vého krestana a prožívat Boží blízkost?

NÁM,N
ÁM NARODILSE starobylé podaní prijala, protože pridružuje
U vchodu do Betléma stála rozsáhlá stav celé stvoření k narození Spasitele lidstva. 28
ba, kterou nazývá sv. Lukáš" zájezdní útu O dnešní bazilice Narození se nedá říci, že zacho
lek", a která by byla mohla poskytnout
vává dojemnou chudobu a prostotu evangelních
přístřeší cestujícím. Snad stála na místě
slov. Vcházíme do ní jako do pevnosti. O obrov
"Khan Kanaanu", který dal před deseti
ské zdi se opírá věž bez otvorů kromě nízkých
staletími postavit syn jistého Davidova pří dveří a několika střílnových oken. Z předsíně,v
tele pro svá stáda. Byl to jakýsi druh
které objevili několik pěkných mozaik, se vcház
útulku pro karavany, ještě dnes je najde do staré baziliky, která pochází z dob císaře
me v městech blízkého východu. Je to
Konstantina Velikého a působí mohutným dojmem
čtverec, vroubený sloupy a chodbou s ně velebnosti. Má až pět lodí, rozdělených sloupoř;
kolika jizbičkami. čtverec bez střechy je
dim z červeného kamene s bílými hlavicemi. Pod
pro zvířata, chodba a světničky jsou pro hlavní lodí je poměrně úzká krypta, která je
lidi. Nocležné bývá neúměrně vysoké. Ta možná jeskyní a stájí. Vchází se do ní po dvou
kový útulek by byl poskytl přístřeší una schodištích. Malý koutek na levé straně se nazý
vené dvojici, kdyby nebyl býval přeplně vá jeslemi. Ve světle padesáti olejových lamp je
ný. Kromě kočovníků, kteří sem přicháze vidět zlato, drahokamy i mramor. A přece sv. Je
li prodávat tkaniva a sýry a kupovat obilí, roným, který v sousední jeskyni žil jako pouště
přibyli ještě cestující, kteří se šli dát za nik, nepřestával opakovat:" Spasitel světa nepř
psat. Lehce si představíme tuto pestrou
šel v zlatě a stříbře, ale v opovržení." Uprost
směsici lidí, vozů, velbloudů a dobytka,
řed portýrové dlaždice se třpytí pozlacená hvěz
nad kterou visel těžký zápach teplého tu da. Má určovat místo, kde se Ježíš narodil. Ti
ku, který od Řecka po Egypt od Alžíru po síce poutníků přichází sem celá staletí aze všecí
Teheran vydávají orientální davy lidí a
končin světa, aby posvátné místo uctily.
zvířat. Pochopíme, proč tu Josef s Marii
Avšak
událost, která se odehrála v jeskyni, ne
zůstat nechtěl.
měla zůstat skrytá. "V té krajině byli pastýři,
Blížil se čas porodu. Nejstarší tradice říká, pobývali pod širým nebem a střídali se v noční
že Josef ubytoval svou manželku v jedné z hlídce nad svým stádem." Mohli to být obecní
jeskyň, které se dodnes používají jako stá pastýři, kteří na noc zaháněli ovce do zahrady
je pro ovce a dobytek. Kolem Betléma je
hlídali je před divokou zvěří a před zloději. Ter
jich plno. Sv.Justin napsal v II.st.,že vi to zvyk noční stráže existuje ve Svaté zemi do
děl tato místa. Tam našla mladá žena tro dnes. V noční tmě je často slyšet rytmické vý
chu soukromí a klidu.
křiky pastýřů nebo zvuk píšťaly.
Krátký verš sv. Lukáše nám shrnuje vše,
"Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně
co víme o této velmi prosté a zároveň jistě se kolem nich rozzářila, a bázeň na ně padla,
zázračné události. "Porodila svého prvoroze veliká bázeň. Anděl jim řekl: Nebojte se ! Zvě
ného syna, zavinula ho do plének a položi stuji vám velikou radost, která bude pro vše
la do jeslí."(Lk 2.7). Je zbytečné přizdo- chen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil
bovat toto prosté ohlášení. Suchá zpráva
Spasitel - to je Mesiáš, Pán. Toto vám bude zna
dělá dojem, že Marie byla sama, že tam ji mením: Naleznete děťátko zavinuté do plánek a
ná žena nebyla, aby jí pomohla při porodu. ležící v jeslích.- A náhle bylo s andělem celé
Teologové z toho vyvodili víc o zázrač^
množství nebeských zástupů a takto chválily
ných okolnostech narození a o Mariině pa Boha:"Sláva na výsostech Bohu a na zemi po
nenství při porodu. Jesle byly lodičkám
koj lidem, v kterých má zalíbení."(Lk 2,8-201
podobné žlaby, do kterých se dává potra
va pro dobytek. Poučuje nás to o nesmír Prostým pastýřům ovec zjevila nebesa, co ještě
ně pokoře toho, kdo se stane"tichý a po svět nevěděl: příchod toho, který sám sebe na
korný srdcem". Vůl a osel, které obvykle zval pastýřem.
DANIEL-ROPS:
umistujeme po dvou stranách jeslí, nepo
JEZlS VO SVOJEJ DOBE
cházejí z evangelií, ale z
apokryfů(nepravých
knih Písmalkde si snad
autoři vzpomněli na
výrok Izaiášův:
"Vůl poznal svého
mistra a osel
jesle svého Pána. "
(Iz 1,3), a na Habakukovu poznámku
(podle Septuaginty)
"Zjevíš se mezi
dvěma zvířaty"(Hab
3,2.) Liturgie
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VŘELE OBÉ
KNIHY DOPORUČUJEME

POMÁJME DÍTĚTI MÍT DOBRÝ VZTAH
K

NÁBOŽENSTVÍ

DETSKÁ PŘEDSTAVIVOST - je jako dve
ře, otvírající se do jiného světa a my má
me dítěti pomáhat, otevřít je do pravého
světa víry. Dítě nepotřebuje abstraktní
myšlenky; pouhý výklad mu do nadpřiro
zeného světa nepomůže. Nejlépe to dove
dou příklady, spojené s vlivem na vůli.
PŘÍKLADY VYBÍREJME PEČLIVÉ!
Aby je dítě pochopilo - tedy aby navazo
valy na jeho vlastní zkušenost a oslovo
valy je;musí v něm vzbudit vědomí o
pravdě nadpřirozena-a ne je ničit.
ŽIVÝ
PŘÍKLAD
Dítě poznává neviditelnou, duchovní pří
tomnost Boží tím, že pozoruje chování
rodičů při modlitbě, všímá si jejich pohy
bů, odrážejících jejich vědomí všudypřítomnosti vznešeného a dobrého Boha, a
v tonu hlasu postřehne dítě milující úctu
rodičů k Bohu.
Dítě má cítit přítomnost Boží, když na
slouchá příběhu o Mojžíšovi, jak ho Bůh
oslovil z hořícího keře, nebo o Samuelovi,
který slyšel několikrát za noc volání Bo
ží. Má procítit vznešenost Dítěte v jes
lích, když vidí, jak se dospělí kolem
něho radují z klanění Tří králů.
Není potřeba brát jen příklady z minulos
ti. Jistě, posilují jak dětskou, tak naši
víru. Dítě vidí minulost stejně jako pří
tomnost. Historická postava je pro něho
jako někdo v jeho okolí, starý příběh mů-:
že pro něho znamenat příběh současný.
Je ovšem třeba, aby dospělí v minulou
událost pevně věřili a předkládali ji živě,
s upřímnou víru - jedním slovem, měli na
ní účast také.
Vyprávění má být takové, aby ho dítě
mohlo použít ve vlastním životě. Pak se
s pomoci milosti Boží u něho nezastaví
jen jako u minulé události, která povzbu
zuje jeho představivost, ale událost se
vkoření do něho v přítomnosti a vzbudí
u něho víru.
Máme vybírat příběhy pečlivě-aby platily
jak pro děti, tak pro dospělé, a měly
skutečnou náboženskou cenu, tj.daly dí
těti příležitost spojit se s Bohem skrze
víru, která se rozroste do úcty a lásky.
PŘÍKLADY, KTERE ZJEVIL BŮH
Najděme si tedy příklady a podobenství
v Písmě a používejme je tak, aby skrze
ně dítě poznalo Boha. Podle situace pou
žijme obrazů světla nebo mraků, záření
nebo noci, hromu nebo ticha, vánku či
vichřice, bdělosti
nad našimi činy nebo
hlasu, který volá a hovoří s námi, někte-|
rých Božích zázraků, zjevení hrozícího
nebo tajemného anděla, mocné nebo něžné
krásy něčeho stvořeného. Hlavně

musíme přivést dítě do úzkého vztahu s lidstvím,
činy a tajemstvími života našeho Pána Ježíše 29
Krista, v němž se rozvine světlo Boží slávy.
Máme také ukázat dítěti, jak svati a velcí muži
Boží reagovali na zjevení Boží. Mojžíše, jak si
sundal sandály a přikryl tvář z úcty před Bohem
který se skryl do hořícího keře. Jak Samuel po
hotově odpověděl na Boží volání:“Pane, tu jsem."
Abrahamovu víru v slib Boží, Davidovu důvěru v
boji s Goliášem, radostnou vděčnost za stvoření
u sv. Františka z Assisi - a především, jak jed
nal náš Pán. Příklad takových skutečně nábo
ženských skutků vnese do dětského náboženské
ho života ovzduší velikosti a dobroty.
Nemusíme vyprávět dětem příliš mnoho události a
ukazovat jim dlouhou řadu osob; je lépe, když
se dítě seznámí jen s několika, ale zato důklad
ně. V příbězích najde příklady citu-který může
napodobit, trvalých postojů, které může při
jmout když samo stojí před Bohem. Tyto city
a postoje má nacházet i u těch, kdo jsou kolem
něho.
Tímto způsobem dosáhne toho, že ocení příklad
Božích lidí a život Ježíšových přátel. Bude se
považovat za druhého Mojžíše nebo Davida, při
pojí se k pastýřům u jesliček, ke svátým třem
králům, k apoštolům, bude se snažit ztotožnit
se s Nejsvětější Pannou, se svátými a konečně i
se samým Pánem Ježíšem.
Xavier LEFEBVRE - Louis PEŘIN

PŘEDVÁNOČNÍ

DOPIS

P.DOYLEHO

SESTŘE

Jezuita
P.Vilém DOYLE zahynul při
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vykonávání svých kněžských povinností na frontě
za I.svět.války.
"Konečně mám po detší dobe. Itochu víc ěaóaje to ate pnavda? Bt/£ ta teči. Otec nekton a
pnosit, abych, se ujat phedvánočních hen-a ó
tím je pnd.ce. kvšak musím mít čas napsat tak
dobné sestníčce. Píšu na stnojí, načne mí to
jde pomatu, a nad bych Ti toho hodne hekt.
V postední době jsem met pnáce nad htavu;
doufat jsem ve 14 dní. votna, ate požádatí
mě, abych za nemocného Patena konat exencícíe pno VěZň Maniíny. Už jsem mět totík
když naděje byta nepatnná. Podivit jsem se tedy,
e^encicii, ze v tom začínám být odbonníkem. kdgž mZ ÁekZZ, že mam jít do Bed.ve.de.tLu. a ptním
Pnoto znám všechny dobné dívky ve městě-a
svůj stíb^ když se snažím o uveřejnění knížky,
také něktené z těch divných. Je to nadostná ktená pomůže k těmto exenciciím. Mět jsem s tím
pnáce a zdá se, ze se mezí nimi dá udětat
vodkou pnácí, znejme v tom met nuku ten cenný.
mnoho do bneho. Je to ovšem i pnáce těžká.
A teď kniha vylta, tddé o věcí mtuví a bnzo se
Ráno phednáška, pak ápnkem doma, cetý den
budou konat pnvní exencícíe pno dědníky’.
učit ve škote, pak hodina názat-o zpovědích 1 naší z TovanyXstva Ježíšova to podponují a détani nemtuvě. íte těžko bych tyto e^encície níci se vetd.ce zajímají o věc. Nedávno příští záodňíkat-phinášejí mnoho zvtáštních zkaženos~s tupci z Guínnesova pivo vanu, kdy už se začne a
tí. Někdy mám pocit, jako kdyby pníští nej že na pnvnd poštou 50 mužu. Ujistítí mě, že přij
dříve do zpovědnice anděte stnážní a pošep- dou cedě stovky. Povotí-tí ancíbiskup, budou pnotatí mí, jaké mám dávat otázky.
sit o peníze dum od domu, na exencícní dům."UpnaTěší mě, ze nada děvčat pňíměje i chtapce, cujeme sí pnsty, abychom sehnadí pendze'."
aby se po dtouhé době vyzpovídati-a tak
Jeden pán stíbid včena 2000 tdben, tak ho ta kni
chytnu do jedné sítě dva nuzné ptáčky & Je ha nadchta. Je to mnoho, jenže to znamená noční
den chudák chtapec mí nedávno nekt:"Pustoj- příjem jen 40 tdben a potřebujeme asi 150-200 tiný pane, nád bych dat všechno do ponádku,
ben nočně na pozemek a tožndc*. pno 25 mažu, kap
nemám ktid ani s Bohem, ani s manzetkou.Od ií, jídetnu atd. Mám už vyhtédnutý stáný dubtínvašich exencicíí nedá pokoj, dokud za vámi ský dum, za městem a tnamvaje, 25 tožníc, nádhennepujdu." - Pat jsem takový jemný pokyn dív~ný pokoj pno koptí, dobná zahnada, místnost pno
kám.
deštivé dny, jenže nájemné je vysoké. Musíš Ty i
Mám tedy pnáce dost. Někdy se musím smát,
děti zaútočit na nebe, aby se majitedovo sndce
když usednu k pnáci, hned zvoní zvonek do obměkčito. Snad se ti zdá, že přeháním; jakmite
mácího tete^onu. Schází se ta zvtáštní
se jednou zavedou tyto exencícíe, bude z toho tosměs podivných tídí a já jím musím všem vi tík dobna, že si to neumíš ani představit'. Lidé v
dět do duše: podvodníci, zebnácí, smutné
tom poznají samým Bohem podávaný ték pnoti odpa
postavy všeho dnuhu. Těší mě to však, vždy du pnacujících tříd od víny a pnotí socíadismu.
se dá něco dobného vykonat a Pán Buh mí po Cetta jsi má kázání ve Fneemanu? Ne-tí, napiš,po
šitá občas peníze, ktenýmí sí získám jejích štu ti výtisk. Byt jsem sám překvapen, když jsem
sndce. Jsem Bohu vděčný, ze mě postat do
tam cett cedé kázání, obvykte tisknou dnobným
Pabtína, je zde mnoho knásných pnítežitostí písmem tyto věcí v potovíčním stoupci - jen"ti
pno kněze, ty by se naph.v Ctongowes nevy- doceta vetcí" dostanou četou stnanu. Vypadá to
skytty. Ríkatas mí, abych se nepnepnacovat. jako má pýcha, ade je to důkaz Boží dobnoty. Sám
Ate mám zastat nečinný, když je totík pná n^.mám takové nadání, představení vědí, kotík bo
ce, když se dá zabnánít hníchum a zaehnánít ju mě stádo dokončení studií. BŮh ví, že nemám
duše? Lepší je tnochu sí uknátit žnvot ko důvod zpyřnět a pnoto mi dává své požehnání.
náním dobna,než teností zptesnivěť. Je
Někdy sestupují z kazatedny cedý zou^adý. A pak
zvtáštní, že vzdon namáhavé pnáci jsem se mí tidé řeknou, jak se jim kázání tíbito, vybene
nikdy necítit sitnější, zdnavější a dobne se hodně peněz a zvou mě, kázat pno dobnočinné
nataděný jako tedí Pnos Boha, aby mí po
oíety/zase jsem tří odmítnut/a dávat exencícíe.
stat ještě víc pnáce!
Jsem Bohu nesmínně vděčný za jeho požehnání. Při
Ptáš se na dětnícké exenclcíe. Na tom dítě padám sí jako nozmaztené dítě a někdy mě to i
je Boží požehnání. Nit jsem je na mysti už znepokojuje. Buh ví, co chce, ade já to nevím'.
teta a úmtuva s Knístem mě pííméta, abych Nemám před Tebou tajemství, sestřičko, ode dopis
ta knížka napsat, jestti se mu ten podnik
čti jen sama. Vykonáš pno Boha něco vetkého, pobude tíbit. Aby mě postat do Pubtína, i
kusíš-ti se udětat ze svého bnatna světce'."

POSTŘEHY A
ZÁŽITKY
jeskyni, do kostela na msi sv ,na procesí, do láz
ní. Jeden nemocný potřebuje jednoho pečovatele.
Můj zbožný strýc mi před 24
A ti přijíždějí každý rok, většinou ve
lety nabídl ke čtení knihu od
stejnou dobu, prožívají tu aktivní dovo
Franze Werfela: PI SEŇ O BERlenou, znají se, upevňují svá přátel~
NADETÉ. Tenkrát jsem ji od
ství, zvi.ve společné modlitbě. Jedna
mítl číst. Zázraky? Svatí? NeAmeričanka jezdí do- Lurd už 30 let v
nikdy. A přece mě tato kniha
červenci stále do stejné nemocnice škra
dovedla letos v létě do Lurd.
bat brambory. I to je tajemství Lurd.
A bylo nejspíš nutné pocítit
Oas od času se stane zázrak. Nemocný
i ty zázraky. O tom později.
odhodí berle a odejde tak, jak o tom
Jeskyně Massabieile, kde se
čteme v Evangeliích. V lékařském pavi
DAMA...JÄ JSEM NEPOŠKVR
lonu je možné si přečíst historie mnoha
NENÉ POČETÍ.. .celkem I8x
uzdravení. Jednou k večeru jsem viděl
zjevila malé Bernadetě, je za
v Massabielle čerstvé berle, ale to není
litá světlem z ohromného svíc
důležité. Důležité je, že lidé, kteří čas
nu plného hořících svíček,sym
to s útrapami přijíždějí, odjíždějí plni
bol víry. Ducha sv. Je tam
naděje. Pracoval jsem na nádraží u při
pramen, prýštící ze skály už
jíždějících a odjíždějících vlaků. Ten
128 let...symbol onoho Nepo
rozdíl bije do očí, zpět domů s nadějí.
skvrněného Početí. .. "Jděte k
Zdejší pramen není ani minerální, ani
prameni, napijte se a omyjte,"
thermální, ani radioaktivní, je to oby
řekla Panna Maria sv. Bernade
čejná pitná voda. Napouští se do bazé
tě 25.2.1858. .. Upamatuj se,
nu, v každém se denně vykoupe až
poutníče, na sv. křest. Je tam
sto lidí. Většina je velmi nemocných,ma
skála, pevná, nesoucí nad sebou
jí umělý vývod, kožní nemoci, jsou zpo
jednu z lurdských basilik, snad je
ceni, staří lidé sundávají promočené plínky..před
to symbol Církve, stojící na skále..."Ty
jsi skála, na tobě postavím svou Církev... ponořením do vody se každý modlí-a tato modlitba
asi neutralizuje bakterie a viry, takže nikdo ješ
Massabieile je celek, harmonie plná víry,
tě
tady neonemocněl. Pracoval jsem v lázních s
naděje a lásky. Nezapomenu na jednu noc
jedním lékařem z Neapole. Bylo úmorné horko, pot
modlícího se společenství pod patronací
Matky Boží na místě, kde se setkalo a stá se z nás lil a on si často omýval obličej vodou z
bazénu,do kterého jsme ponořovali lidi zdravé i
le stýká nebe a země^
nemocné, kteří se často té vody ještě napili... miSETKÁNÍ. - Poznávám Ira Paula, Němce
racolo... zázrak ... zněl lékařský posudek a proto
Beatu a Erwina, Angličana Briana a jeho
že sám pracuji s pitnou vodou, mohu to věcně
stařičkou maminku. Babička ze střední
potvrdit. Nad každým bazénem stoji soška P.Ma
Anglie, která zná Pražské Jezulátko, vyza rie,naší paní z Lurd. Panno Maria,oroduj za nás!
řuje tolik klidu a míru. V Lurdech se lidé
Jak jsme ubozí a nazí. Snad až když jsme nazí,
setkávají u Panny Marie a z těch setkání
vidíme, jak jsme ubozí. Nezapomenu nikdy na jed
se rychle stávají přátelství, protože jsou
posvěcená společnou modlitbou ... A ve Maria no setkání v lázních.. - Navlékal jsem tělesně vel
mi postiženému člověku ponožky a on se na mne
Mše sv.v lurdské jeskyni je vždy nezapo podíval tak laskavýma a vděčnýma očima, tak lás
menutelným zážitkem. Na stolem Páně stojí kyplnýma očima. Byly to Kristovy oči z obrazu
jeho Matka. Nerozumím japonsky, jsem tu s El Greca v Toledu, Kristův pohled z kříže v kos
neznámými lidmi a přece ve známém spole tele českých Benediktinů v Norči. Děkuji Ti, Pane
čenství.
Ježíši, že jsem směl prožít tohle setkání s Tebou!
JSEM V LURDECH S ÚMYSLEM POMOCI Zaznívá mi v uších známá melodie lurdských pout
něco prospěšného udělat. Přihlašuji se v
HOSPITALITÉ a oni mě posílají do školy.Je níků. Kolikrát jsem ji v procesí zpíval a poslou
to"návod, jak pracovat v Lurdech pro po chal. Už ta melodie je kus Lurd, stejně jako ne
moc bližním", asi tak by se to dalo říci ve zapomenutelné moře zažehnutých svíček, které se
skratce. Do Lurd přijíždějí denně vlaky s zvedají jako na povel... Ave, ave, ave Maria...
lidmi z celé Evropy, mnoho z nich je těles Na prostranství před Růžencovou bazilikou se
ně postižených. Zvlášť těmto postiženým je modlí desetitisíce lidí v různých řečech společně
růženec. Je to další hluboký zážitek. Stojím upro
určena pomoc, která začíná přivítáním na
nádraží po útrapách až 30 ti hodinové ces střed modlitby. Pociťuji její sílu. Modlím se se
ty, vyložením nemocných z vlaku,převeze sousedy ukrajinsky, čtu jim přes rameno.Jeden
ním na lůžkách nebo pojízdných židlích do desátek se modlím do mikrofonu česky, snad se
specielních autobusů a pak převoz do ne někdo přidá. Maria, pros za naše národy, pros
za nás hříšné. . .
o
mocnic, kde celé výpravy po dobu poutě
bydlí. Také tam je třeba pomoci, při ubyto Brother Gregory je v Lurdech neodmyslitelný. Je
vání, s jídlem, je třeba převést nemocné k to Angličan, žije tu už přes 25 let.
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Má svou místnost v podloubí pod arkádami
vlevo od vchodu do Růžencové baziliky.
Je duší procesí, společných modliteb, je
informátor, organizátor, žíznivému nabíd
ne pravý anglický čaj, diriguje chorový
zpěv, doprovází na varhany...
Ve zvláštním pavilonu, vzdáleném asi ki
lometr po proudu řeky Cavy směrem od
jeskyně Massabielle, běží Dia-show o sv.
Bernadetě. Je to pestrá a měnící se mo
saika Boží lásky, lidí, přírodních krás,
hudby, slova historie... Bůh neustále za
sahuje do našeho života a necháme-li se
vést, vede nás k sobě. Sv.Bernadeta se
dala s důvěrou vést. Pane, dej, ať se ta
ké já nechám Tebou vést. Sv. Bernadeto,
oroduj za nás...
_
Casto se poutníci v Lurdech pozastavují
nad spoustou obchodů a obchůdků se su
venýry. Ve skutečnosti je však DOMÉNA to jsou všechna posvátná místa - tohoto
tretkářství naprosto ušetřena. A ovšem
každý poutník si chce z Lurd odnést ně
co na památku; "kde vzít a nekrást", kdy
by tady ty tretky nebyly?
Podzemní bazilika sv.Pia X.pojme přes 40
tisíc lidí. Každou středu a neděli je tu
mezinárodní mše sv. A to je další nezapo
menutelný zážitek. Strohá, železobetonová
stavba, dalo by se říci zaklenutý kus dál
nice. Uprostřed stojí mohutný oltář, na
který se celý prostor soustředuje. Mše sv.
je tu v několika řečech, písně obyčejně
zpívají dětské sbory, ohromný prostor se
rozezvučí tony varhan. Atmosféra je k ne
popsání, Ten zážitek se nedá zachytit
slovy, je krásné ho prožít... Člověku se
nechce pryč. A přece pobyt v Lurdech
končí.. .Jděte ve Jménu Páně ...

SKOŘÁPKY
Kolik je na světě bran
a kolik zavřených
kolik je rBzných měst
a kolik dom0 v nich
kolík je oken dokořán
a z kolíka zní smícn?
Každý sí žije ve své skořápce
na kterou narážejí jíní
každý sí žije ve své skořápce
a vlastním sn0m tím stíní.

Usíná každý ve své skořápce
napospas nočním tmám
usíná každý ve své skořápce
a je v ní strašně sám.
Každý sí spřádá ve své skořápce
svBj konec pomalý
každý sí umře ve své skořápce
jak ořech zčernalý.
Kolík je na světě bran
a kolík zavřených
kolík je rBzných měst
a kolík domB v nich
kolík je oken dokořán
a z kolíka zní smícn?
Helena Lachmanová

Loučím se s Masssabielle, se svými nový
mi přáteli, se všemi místy, se vším, co
mi tu za týden přirostlo k srdci. Piji a
omývám se naposled lurdskou vodou.
Chci se sem vrátit napřesrok. Dá-li Pán
Bůh!
B
Práce v Lurdech je činnost lásky k bliž
nímu. Přináší vnitřní uspokojení, cvičí
v lásce k druhým, vede k míru v srdci a
získává nová přátelství. Nej lepe' je při
hlásit se na adresu:
HOSPITALITY DE NOTHE DAME DE LOURDES,
B.P.197, F-65106 LOURDES CEDEX

"...A uóecAna ta páánZ jsou sh/inuta v jediném
pozcbtavenZ: FAX - hebrejsky ŠALOM(obsazené ve
jménu. Salomouna-k^ále pokoje). - Ten pokoj zvěz>tovalZ andělé pčZ naAozenZ K^úxta a On nám ho od
kázal po svém vzkáčšenZ. Ten pojem obsahuje napě,
i zdttavý Z pěkný a dlouhý žZvot. Slovo" stěstZ" se
ml tolik nezamlouvá, je pčZlZZ pozemsky zatíženo.
Szěstl ve háe, sťestZ v lá^ce, stěstZ v neXtěstZ-pMStě"štlgw".
Jednou jsem uložZZ našim sestaám,
když čtou v PZsmě, át mZ v Novém zá
koně najdou stovo"stestZ". NendZly.
Ono se tam opravdu nevyskytuje, zato"pokoj"často. Jen v Skut
cích ap.26,2 čeká s v.Pavel:"Pokládám se za slastného" v jaké
je to souvZxlostZ sZ snadno najdete. Jeden z těch, páed kteaýmZ apoštol mluvZl se náhodou jmenoval FeZZx..."
CSSR
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NEŠŤASTNÁ

ZÁVET

Julián se vrátil z procházky. Teta Agnes se
po odpoledním spánku probudila a Julián jí
připravil čaj. Když se vracel s čajem do
pokoje, všimnul si, že teta leží stále stejně
s otevřenýma očima. Dotknul se její ruky.
Byla ledová. Julian poznal, že teta je mrtvá.
Nejdříve byl ohromen, pak si uvědomil, jak
získal důvěru staré ženy, když jednou za
klepal na dveře jejího tichého domu. A na
bídla mu přístřeší. Julián přijal a snažil se
zpříjemnit tetičce život. Casto se ho ptáva
la, jestli se mu v osamělém domě líbí.
"Samozřejmě,"ujistil ji, ale věděl, že se mu
život bez radovánek nelíbí.
"Však také dostaneš po mé smrti všechno,"
ujistila ho stará paní.
A nyní přišla ta velká chvíle. Teta je mrtvá
a všechno bude jeho. Už nebude na nikom
závislý. Pak ho náhle napadlo, že teta jisže zanechala poslední vůli. Kde je?
Dlouho se přehraboval v papírech, pečlivě
srovnaných v zásuvkách, až našel podlouh
lou obálku s nápisem: "Má poslední vůle."
Datum 1910 bylo přeškrtnuto a pod ním dal
ší datum 1970.
Julián otevřel obálku. První listinu psal ně
jaký úředník. Byla to zažloutlá závěť sleč
ny Symondsonová-to bylo dívčí jméno jeho
tety. V dalším dokumentu mu odkazovala te
ta doslovně všechno, ale byl tam dodatek:
"Kdyby můj synovec Julián dům a pozemky
prodal, pronajal nebo přestal užívat, zbavu
ji ho dědického práva."
NAŠE KRIMI
Julián četl několikrát tato slova. Je tedy
vězněm osamělého domu! Proto se ptávala,
jestli se mu v domě líbí! A on se těšil na
dům v Paříži, který si koupí, až prodá své
dědictví!
Odstoupil od okna a kráčel ke krbu. Rozhrábnul oheň. Znovu pročetl poslední vůli.
Podpisy svědků, bývalé služebné Marta a
Louisa. Obě zahynuly při autonehodě.
Náhle dostal nápad. Když ještě studoval
práva, ale nedokončil, učili
se, že sňatek zbavuje po
slední vůli platnosti.
Proto stará závěť neplatí.
Kdyby nebyla napsala pod
mínku do druhé závěti, stal
by se dědicem bez hrozného
dodatku podle první závěti.
A i bez ní, podle zákona!
Upustil tetinu závěť do pla
menů. Hned vzplála a za
chvíli z ní zůstalo pár
zuhelnatělých papírů. Po
hrabáčem je rozdrtil a pak
zatelefonoval lékaři.
•
Příští den zajel do nejbližšího města k advokátovi své
tety. Představil se oběma ma
jitelům firmy.

"Tak vy jste synovec zesnulé paní Thorogoodové?"zeptal se beze spěchu advokát a zvedl zrak
od navštívenky.
33
"Ano,"řekl stroze mladý muž."Jediný příbuzný.
"Zdá se, že jste jejím právním zástupcem..."
"Pracoval jsem kdysi pro ni,''přerušil ho advo
kát, "ale pak si vyřizovala své věci sama."
"Presto se mi zdálo nej vhodnější, navštívit vás','
řekl nejistě Julián.
"Jistě zanechala zesnulá závěť?"
"O tom nevím. Prohledal jsem její věci, ale nik
de ani řádka. Ovšem staré dámy ukládají papí
ry často na zvláštní místa. Snad by bylo dobré,
kdybyste jel se mnou a pomohl mi hledat."
A dopadlo to, jak si Julián přál. Brzo našel
advokát neplatnou závěť. Julián překvapením
vykřikl. Advokát však pokračoval v hledání.
"Zvláštní,"řekl po marné snaze,"jsem si jist,
že asi před třemi lety pořídila novou závěť, od
lišnou od této. Tuhle závěť,"ťuknul advokát do
zažloutlého papíru,"připravila naše advokátní
kancelář v době, kdy vaše teta byla ještě svo
bodná. Papír byl v našem tresoru. Nedávno si
závěť vaše teta vyžádala, že udělá novou.Jak
je možné, že svůj úmysl neuskutečnila. To mě
opravdu zaráží a překvapuje. "
"Snad se rozhodla jinak,"řekl ledabyle Julián,
"je na tom něco divného?"
"Ale vůbec ne,"odpověděl advokát,"ale je to
poněkud nešťastné. Když si vybavuji rozhovor
s vaší tetou - mluvila se mnou dlouho v kance
láři - zdá se mi, že tato závěť zdaleka nevyjad
řuje její přání. Měla jiný úmysl. Vypadá to dost
zvláštně, neobvykle..."
"Podívejte se, pane,"vpadl mu do řeči Julián,
"trochu se také jakž takž vyznám v paragra
fech. Tuhle poslední vůli,"ťuknul ukazováčkem
na zažloutlý papír, "udělala má teta před svým
sňatkem. A sňatek zbavuje poslední vůli plat
nosti. "
"Ano, zbavuje platnosti,"opakoval advokát a zí
ral pátravě na Juliána, takže se mladý muž ma
ně zachvěl a odvrátil zrak."Znal jste, prosím,
nebožtíka Thorogooda?"
"Ne. Zemřel, než jsem se narodil."
"Víte, nedělal svému jménu čest.
V době, kdy poznal vaši tetu - a
řadu let poté, byl manželem jiné
ženy, která žila v ústavu.Vaše
teta byla velmi mladá a příliš ho
milovala. A rozvodové zákony byly
tehdy mnohem přísnější než dnes.
Chci říci, že se dopustila unáhle
nosti, které později velmi litovala.
Neměla víc práva říkat si paní
Thorogoodová než vy nebo já. Ro
dina o tom nemluvila, byla to
ostuda. První závěť platí. Je to
pro vás tvrdé, že druhou nemůže
me najít. Tak připadne všechen je
jí majetek dobročinným účelům..."
CYRIL CANE

SV. FABIOLA

28.

Život a působení svaté Fabioly jsou historicky ověřené. Světice patřila k
staré římské rodině Fabierů. Velmi mladou ji provdali za muže, který sice
patřil ke stejné společenské třídě, ale byl to nemravný zhýralec. Nechala
se s ním rozvést a žila s jiným mužem.
To jí římští křestané zazlívali, protože podle církevního zákona je druhé
manželství za života prvního muže vyloučené.
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Po smrti druhého muže vykonala Fabiola veřejné pokání v Lateránské bazi
lice a církevní společenství, z kterého se sama vyloučila, ji zase přijalo
do svého středu. Od té chvíle se věnovala Fabiola dobročinnosti.
Své ohromné bohatství použila k podpoře chudých a nemocných. Vystavěla v
Římě jakýsi druh nemocnice - chorobinec. Je to nej starší nemocnice na západě
vůbec. Snažila se ze všech sil pomáhat také jiným potřebným - kněžím a kláš
terům. V její bohulibé činnosti ji podporoval senátor Pammachius, který
měl za manželku jednu z dcer sv.Pavly(svátek 26.ledna) a po smrti své ženy
žil mnišským životem. Dodával svaté Fabiole duchovní posilu a různé podně
ty. Pammachius byl také zařazen mezi světce(svátek 30.srpna). Z jeho domu
v Římě povstal později titulární kostel sv.Jana a Pavla, jehož původní
stavbu (401-417) prý sám nechal vystavět.
V roce 394 navštívila svátá Fabiola sv.Jeronýma ve Svaté zemi. Poutalo
ji k němu hluboké přátelství ještě když žil v Římě.
Jeronými svátek 30.říj
na )si kdysi v Římě dal za úkol, horlivě a úspěšně pracovat jako duchovni
a dávat rady vznešeným Římankám. Sám mnohé ženy podnítil a povzbudil, aby
putovaly na svátá místa, kde Ježíš učil, působil a trpěl.
V Betlémě bydlela svátá Fabiola v klášteře, který založila svátá Pavla a
tam se s ní také setkala. Za svého pobytu ve Sv.zemi se věnovala neustále
čtení Písma svátého.
Na přání sv.Jeronýma se vrátila Fabiola při vpádu Hunů(395) do Říma, aby
se dal mohla věnovat skutkům lásky k bližnímu. Sv.Jeroným jí napsal dva
dopisy duchovního obsahu (397), které se nám zachovaly.
Od r.396 působila zbožná žena zase společně s Pammachiem na zřízení nové
ho hospiců pro poutníky v Římě.
Zemřela v r.399 nebo 400.
Důkaz, jak ji národ už za jejího života
ctil byl její pohřeb, na který se
sešlo všechno římské obyvatelstvo. Po
dobal se opravdu demonstraci chudých
Říma, kteří svou přítomností chtěli
dokázat, jak velice želí smrti své
dobroditelky.
U příležitosti její smrti složil sv.
Jeroným pochvalnou řeč na světici.
Hned ji Bůh také oslavil zázraky.
Fabiola se zobrazuje v kajícím šatě,
jak je ponořena do modlitby.
Anglický kardinál a konvertita Mikuláš
Patrik Štěpán WISEMAN(zemřel 1865) na
psal o Fabiole historický román, který
vyšel také v české řeči. Tento kardinál
se zasloužil o obnovu katolické
hierarchie v anglikánské Velké Britanii.
Román Fabiola měl podnítit statečnost
anglických katolíkův duchovních katakom
bách, v kterých tehdy katolická Církev
v Anglii žila.

SVATOST JE VYVRCHOLENÍ ZRALÉ LÁSKY . Hilarius

NAŠE

VÁNOCE
IQ.ledna - KŘEST PÁNĚ
WINTERTHUR

19,00

11.ledna - KŘEST PÁNĚ
CURYCH

19,00

V BASILEJI BUDE VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
v kostele sv.Kláry, 24.12._________ 22,00
11.ledna končí vánoční doba
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Program bohoslužeb ze západního
Švýcarska jsme bohužel do uzávěrky
prosincového dvojčísla KLUBu - t.j.
do 28.listopadu nedostali. Dokud ne
dostanete oznámení západošvýcarského
misionáře, informujte se na
č.021-71-77-13

luje názory papeže na rodinu a sexualitu. Na těchto
hrůzných procentech vidíme, jak těžce byla narušena
střediska výchovy kněží-semináře a kláštery, takže
kněží neznají ani základní pravdy víry a kázně a za
své povolání se stydí.
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Nemecká bisk.konference považuje za nutné zreformo
vat hnutí Pax Christi- Predseda něm. sekce biskup z
Eichstättu Dr.Karl Braun odstoupil a trevírský bis
kup H.J.Špital byl pověřen., s vedeném instituce po
hovořit. Zástupci tisk.kanceláře KNA řekl mj.,že Pax
Christi se má zabývat mírem uvnitř Církve a víru
zdůrazňovat, ale vyhnout se jiným"mírovým hnutím"
/která jsou většinou levicácká a vedená Moskvou/.
Něm.bisk.konference není také spokojená s vedením a
prací Sdružení katol.mládeže. Mj. vytýká vedení, že
se často omezuje jen na si^ětské hodnoty a Církev jí
slouží jen jako nástroj sociálně kritické angažova
Podle rozhodnutí vlády JAR budou v r.87
nosti. Víra pro ně není základní hodnotou. Zdá se,
všechny škole otevřeny dětem všech ras.
že Němci si pomalu dělají v Církvi pořádek.
V Již.Afrioe nejí černí víc soukromých
Některé bulvární časopisy přinesly zprávu, že první
aut než všichni občané SSSR. Pokud jde
manželství Karoliny Monacké bylo Vatikánem prohláše
o Mandelů, byl r.1962 zatčen na farmě Rino za neplatné a měla s druhým mužem církevní svat
vola u Johannesburgu proto, že tam skla
bu. Nezakládá se to na pravdě, princezna ani nepožá
doval 210.000 ručních granátů, 48.000 min
dala Vatikán, aby zkoumal platnost prvního manželst
a 50 tun výbušnin. Každá země by takové
ví.
ho teroristu odsoudila na doživotí nebo
7.ll.se s úspěchem dokončila I.část beatifikačního
popravila. Od září 1984 do června 1986
a kanonisačního procesu Mons.José M.Escribá de Balan
umučili černí přes 600 černých tím, že
guera, zákl.Opus Dei. Po předání dokumentů bude v
oběti utnuli ruce nebo je svázali ostna kongregaci pro svatořečení následovat II.část proce
tým drátem, na krk dali pneumatiku, poli su. Belanguer se nar.9.1.1902 ve Španělsku, zemřel
li benzinem a zapálili. Vřelá guma prou v Římě v r.1975.
dila po tělech ubožáků, kteří umírali i
S.WALENTINA V INDII BYDLÍ V P U N E - ne PUFE
20 min.za hrozných muk. Mandelova manžel
Americký jesuita John McNeil, 61 let, byl vyloučen
ka řekla: "Zápalkami a pneumatikami kolem z řádu, protože vzdor rozkazu představených hájí ho
krku osvobodíme Již .Afriku." Tito suroví mosexualitu a v knize, kterou napsal, sám sebe popi
divoši by měli převzít moc v kulturní a
suje jako homosexuála.
demokratické zemi! 0 těchto věcech se ne
Matka Tereza byla v listopadu na Kubě, kde otevřela
ví, jinak by se různé biskupské konferen
nový dům pro nevyléčitelně nemocné, hl.rakovinou.
ce či biskupové nestavěli tak naivně pro
Dům povedou 4 sestry. 8.ll.se zúčastnila ve Washingti Jižní Africe.
tonu mše sv.před otevřením domu misionářek, kde se
K Praze zemřel po dlouhé nemoci v 82 le
bude poskytovat pomoc umírajícím a lidem v posled
tech 22.září prof .Dr.Jan Merellsbýv. rek
ním stadiu AIDS. Středisko je na odlehlém pahorku v
tor semináre v Litoměřicích a probošt ka
lese a udržuje je arcidiecéze. Při mši sv.se pomod
pituly U Všech Svatých na Pražském hradě.
lila Matka Tereza za nemocné a za nejhorší nemoc:
Byl pohřben u sv.Markétky na Břevnově.
nebýt nikým milován.Pozemky kolem tohoto domu ztrá
Hrozný úpadek kněžstva ve Francii. Z 609
cejí na oeně, zřejmě kvůli nemoci AIDS.
knězi se 63% vyslovilo pro vykonávání
Arcib.z Kampaly, hl.města Ugandy/Afrika/,kard Nsbuduch.služby při normálním zaměstnání,36%
ga upozornil, že nepřipustí k svátostem rodiče,kte
se domnívá, že úbytek povolání je zaviněn
ří chtějí od ženichů příliš velké věno a bez věna
nedostatkem víry, 56% míní, že víra musí
dcerám sňatek zakazují. Věno se platívá dobytkem a
být spojená s politikou/zřejmě levičácdary rodičům-je to stará africká tradice. V Ugandě
kou/a sociální angažovaností, 31% nechce
je asi třetina katolíků ze 14 mil.obyvatelstva.
aby je lidé oslovovali Otče, 28% tvrdí, Předs.charitativní komise při maáarské bisk.konfer.
že víra bez polit.angažovanosti není ví Mons Gyula Kapos vysvětil katolický útulek a ošet
rou, 86% je pro svěcení ženatých mužů na
řovnu pro tělesně a duševně postižené děti. První
kněze, 36% je pro svěcení žen na kněze,
ústav tohoto druhu otevřel r.1983 zesnulý kard.Lé
92% žádá, aby pohřby vedli laici, 54% se
kař. Ústav je ve staré, za 25 mil.forintů renovova
chce věnovat mládeži, 2% ženám, 64% po
né faře, 20 mil.od věřících, 4 mil.od vlády, milion
kládá za největší problém protiklad boha od Němců. V ústavě bude 80 mladých do 18 ti let, po
tých a chudých zemí, 52% pokládá za nej
zději až 120 dětí. Přispívat bude raáarská vláda.
větší problém nezaměstnanost,44%neschva-

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

G. BROWN

ANO, MADAM !

Tolliver se přimluvil, aby slečna Peabodyová nepropouštěla Sally, nemaje tušení, ze by při
dívčině propuštění její podíl na dědictví padl jemu do klína. Vrací se k ukradenímu autu
pana Peabodyho-chtěl se tak zbavit druhého dědice, šoféra Billa-ale auto je pryč. Jak se
dostalo zpět do garáže jeho majitele?
V přísně zařízené, temné ložnici poskakoval kolem pana Peabodyho jeho šoférkomorník, podávaje mu spoustu knoflíčků, ponožek, kravat a šlí.
"To jsem blázen,"řekl Peabody křečovitě,"proč ti lvové salonů tohle všechno
každej večír dávají na sebe. Rád bych viděl jejich účet za prádlo. Tyhle
límce mě přivedou do hrobu, nemůžu votočit hlavu, abych si nerozříz’ krk.
Tenhle zatracenéj mundur jsem měl poprvé na sobě, když jsem pronáněl Pansy.
To už je podruhy, co vám dala košem."
"Lituji toho,"řekl Bili stručně.
"Máte čeho litovat. Když nedokážete tak jednoduchou práci. Co vám řekla?"
"Odmítla je prodat,"odpověděl diplomaticky Bili."Řekl jsem vám to. Ani za
rozumnou cenu ne."
"Eště sem neviděl ženskou, která by se nezajímala o peníze."
"Co jsem mohl dělat? Potřeboval byste dynamit, abyste změnil její rozhodnu
tí. ""Nevěřte tomu,"řekl Peabody krátce."Zklamal jsem se ve vás, Quimby. Bu
du si je asi muset vyzvednout sám. Je to riskantní, ale..."Hlas mu odumřel,
když se spatřil v štíhlém zrcadle. "Nevypadám špatně, co?"
"Jste dokonalý elegán,"ujistil ho Bili. Byla to poznámka inspirovaná spíš
taktem než přesvědčením. Peabody vypadal jako kříženec mezi neúspěšným
kouzelníkem a vrchním číšníkem, který už prožil lepší časy.
"Co se stalo s autem','z a vedl Bili honem řeč do méně osobního řečiště. "Když
jsem byl u slečny Beresfordové, nechal jsem je venku, protože jsem si je ne
mohl dost dobře vzít s sebou. Když jsem však vyšel, bylo pryč!"
"Pryč? Moje auto?"
"Už je to v pořádku, už je doma. Když jsem viděl, že je auto pryč, honil
jsem strážníky, ale žádného jsem neviděl. Šel jsem domů pěšky, pak jsem ale
najal taxi, a než jsem sem dojel, viděl jsem auto právě v ulici za námi.
Div jsem se radostí nezbláznil. Vyskočil jsem z taxíku, štouchal do auta
prstem, je-li opravdové, ptal jsem se v čísle, u néhož stálo, ale nikdo nic
nevěděl. Tak jsem je odvezl do garáže a dal ho spát."
"Tohle jsem blázen?"divil se Peabody,"jak si to vysvětlujete?"
"Vypadá to jako to, čemu se říká levítáce. Kdyby to byl kůň, řekl bych, že
se mu stýskalo po domově..."
"Auto není kůň. Někdo je musel štípnout."
"Snad nějaký Skot, který chtěl ušetřit na jízdném za autobus?"řekl Bili.
"Je úplně v pořádku?"
"Jako nové, není na něm škrábu."
Peabody klesl do židle, ale hned vyskočil, jak se mu zadřel límec do krku.
"Hrom do toho vobojku. Budu móc rád, až to budu moct sundat."
"Odvahu, pane továrníku. Je to všechno pro dobrou věc. "
"Ano. Bude tu jen sir Charles a jeden advokát,
kterýho znám a mladík, které
ho zná Ema a jeho snoubenka. Nejvíc starostí mi dělá sir Charles.Jisté by
ste neřekl, když se na mě podíváte, že mám chut dělat do politiky. Měl jsem
chut, už dyš jsem byl dítě. Ale neměl jsem peníze. Sir Charles je vopravdu
machr, musím si při tom chlapíkovi furt dávat pozor...'.'Věděl, že se nechová
jako gentleman, když se svěřuje komorníkovi, ale vlastně mu jako komorník
ani nepřipadal."Dybych dnes večer proved nějakou hloupost..."
"Neprovedete,"těšil ho Bili.
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VÁNOČNÍ
IŠLERSKÉ DORTÍČKY
300 g mouky, 100 g mletých mandlí, 125 g
práškového cukru, balíček vanil.cukru,
špetka soli, 225 g másla či margarinu,
mouku na vyválení. NAVÍC: 60 g práškového
cukru, balíček vanil. cukru, 75 g malinové
marme lady.
Z nauky, mandlí, cukru, vanil.cukru, soli
a tuky uděláme pevné těsto. Necháme ho
přikryté stát 30 min.v ledničce. Pak na
moukou posypaný vál rozválíme na 3 mm, vy
krajujeme asi 6 on v průměru velké placič
ky a stejný počet placiček s 2 on širokým,
vyříznutým kroužkem uprostřed. V předehřá
té troubě na střední mřížce na plechu
8 min.pečeme. Mezitím smícháme
práškový cukr s vanilinovým a
ještě teplé vykrojené kroužky v
tom namáčíme. Až je pečivo
chladné, spodní placičku
namažeme marmeládou a vy
krojenou na ni přitisk
neme. Asi 44 kousků.

NORIMBERSKÉ PERtfČKY
Na testo: 4 vejce, 225g
cukru, balíček vanil.
cukru, špetka soli,
vrchovatou lžičku prásku
do pečivá, 250 g mouky,
225 g mletých mandlí, strouha
nou kůru z citronu a na špičku
noze mletý hřebíček, mletý piment
a mletý kardamom/do staneme v droge
rii/. Vrchovatou lžičku skořice,90g
citronátu, 30 kulatých pečících oplatek.
PRO POLEVU: 200 g práškového cukru, 3 lží
ce vřelé vody, 2 lžíce růžové vody/20 g/.
Vejce, cukr, vanilkový cukr a sůl utřeme
do pěny. Po lžičkách přidáváme mouku, v
níž jsme rozmíchali prášek do pečiva a
mandle. Pak vmícháme rovněž opatrně do
těsta citr.kůru a koření a na jemno na
krájenou citronátu. - Na plech rozdělíme
oplatky a asi na cm vysoko potřeme směsí,
asi cm necháme na okraji volný, nebo£
těsto trochu vyskočí. Dáme do předehřáté
trouby a pečeme 30 min. na střední mřížce
při asi 180°/u plynu na 2 stupni/.
NA POLEVU přidáme do přesátého cukru vodu
a růžovou vodu a hladce rozmícháme. Na
ještě teplé placičky tence rozetřeme. Ne
cháme na plechu vychladnout. Asi 30 kusů.

Nahusto našleháme bliky a za stálého šlehání
vmícháme cukr. Opatrně vmícháme i citrónovou
š£ávu, mandle a piniová zrnka. - vymastíme 38
plech a stříkacím pytlíkem na něj uděláme 5 cm
dlouhé rohlíčky z výše uvedené směsi. Mezi roh
líčky necháme mezeru. Plech dáme do^předehřáté
trouby na střední mřížku, a při 180° pečeme
14 minut. Dostanene 35 kusů pečiva.
SLADKĚ PEČIVO Z KOŘENÍ
NA TESTO: 125 gr másla, 125 gr. cukru, vejce, na
špíčku nože mlety muškátový oříšek, skořici a
hřebíček, nastrouhanou kůru z citronu, 125 gr
mouky, 125 gr mletých lískových oříšků, 125 g
strouhanky, mouka na vyválení.
NA GLASURU: 5-4 lžíce citrónové štávy, 200 g
práškového cukru. 50 gr oranžády nebo
citronády.
Rozmíchat do pěny máslo a cukr, při
míchat \ejoe a koření, pak mouku,
oříšky a strouhanku a umíchat
hladké těsto. Tb dát přikryté
na hodinu do ledničky.
Pak je rozválet na ponaučeném
prknu asi na 4 um tlustou a
25 x 30 cm velkou plochu. Z
ní vystřihnout 3 x 6 cm velké
kousky a položit na nenaštěný
plech. Dát do předtcpené trouby
na střední mřížku a péci při
střední teplotě 15-17 minut. - Upe
čené pečivo dát vychladnout a potřít
směsí cukru a citr.ščávy. Na to hned
' položit na kousky nakrájenou citronádu
nebo oranžádu.

ČOKOLÁDOVĚ CUKROVÍ
50 gr másla, 2 žloutky, 100 g práškového cuk
ru, 20 g černého čaje, 125 ccm vroucí vody,
'MStrouhaná kůra z poloviny pomeranče, 500 g čo
kolády na vaření a 50 gr kakaa.
Utřeme máslo se žloutky a prosátým práškovým
cukrem. Uvařit čaj a pět minut nechat stát. Pak
přes síto nalít do směsi a míchat. Přidat pome
rančovou kůru. Čokoládu rozpustit ve vřelé láz
ni a promíchat se směsí, vyložil plech alufolií
a směsí natřít do výše 1 cm. Nechat ztuhnout.
Pak rozkrájet na čtverečky a ty oprášit v kakau.

PLACIČKY
MOKKA
250 g mouky, na špičku nože prásku do pečiva, 2
žloutky, 2 lžíce práškové kávy/10 g/100 g cukru,
špetka soli, 80 g mletých lis.oříšků, 125 g más
la. NA GLASURU: 100 g práš, cukru, 15 g kakaa, lží
ce práš.kázy, 5 lžíce rumu. - Na prkně smícháme
cukr a prášek do pečiva, do středu dáme žloutek
a kávu, cukr, sůl,mleté oříšky,na okraj kousky
ROHLÍČKY S PINIOVÝMI ZRNKY
másla, zvnějšku připravíme těsto a dáme na 30 m
3 bílky, 150 g cukru, lžička citr.štávy,
150 g mletých mandlí, 80 g posekaných pi přikryté do ledničky. Pak rozválet na 1/2 cm,vyniových zrnek. Máslo nebo margarin k vyma pichovat placičky a péct 15 min.Po vychladnutí
potřít glasurou a ozdobit zrnkem. 80 kusů.
zání.

Slibuji vám, že za deset let pilné práce uskuteč
níme socialismus!" Hlas zezadu:"My se nebojíme!
Nás nevystrašíš!"
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HUMOR
"Soudruhu, vrátil by ses do Madarska, kdybychom ti dovolili vycesto
vat? ""Samozřejmě! Jak bych mohl
opustit svou milovanou socialistic
kou vlast?""A co kdybychom dali do
volení k cestě na Západ i tvé rodi
ně. Vrátili byste se!""Jistě. Jen
zrádce nechá svou milovanou stranu
bez podpory.""A co kdybychom dovoli
li všem Madarům, aby se podívali na
Západ?""To bych se nevrátil. Oo
bych tu sám jediný dělal?"
"Jak se člověk v socialistické zemi
dostane k malému majetku?"?""Tím,
že má předtím velký majetek."

"Je to Jirko pravda, že na vašem poštovním úřadě pracuje
.
sto osob při kontrole zásilek
ze Západu. ""Jistě. Co kdyby
byla v některé zásilce pisto
le?" "Možné to je. Jenže oo by
si počalo sto lidí s jedinou
pistolí?"
Nejostřejší polská kletba z
minulého roku:,fKéž by té na
cisté obsadili a Sověti osvo
bodili! "
Polského důstojníka se ptali,
oo by udělal, kdyby se opako
vala situace v r.1938. Jestli
by napřed zneškodnil nacisty
nebo komunisty. "Nejdříve nacis
ty. Má zásada je: Napřed práce,
pak zábava."
Politické školení:"Stanislave, proč jsme
vlastne pro přátelství se Sovětským sva
zem? ""Nu, s tím už si také dlouhou dobu
lámu hlavu. "
Plukovník Piotrovski, který dostal za za
vraždění katolického kněze 25 let vězení,
půjde do vyhnanství. Do Afganistanu...
I/ hotelu v Sofii mají vývesky: "Prosíme cte
né hosty, aby nezalévali kvčtiny v květiná
čích. Naše mikrofony nejsou z nerezavějící
ho kovu...
Nej lepší slohovou úlohu na tána Naše komu
nistická rodina odevzdal Láäa: "V naší ro
dině je každý dobrý komunista. Tatínek je
členem strany. Maminka je v komunistické
organizaci žen. Bratr je člen komunistické
mládeže. Já jsen v pionýru. Naše kočka do
stala včera pět mladých a všechny jsou ko
munistky." Pan učitel Ládu pochválí a za
pár dní smí chlapec přečíst svou úlohu ce
lé třídě. Ale místo pěti komunistických
ko£at jsou jen tři."Jak to?" zlobí
se pan učitel,"před několika dny
jsi napsal, že všech pět jsou
komunisté.""Ano,
pane učiteli,
ale mezitím
se dvěma z
nich už otevře
ly oči."
"Pracuješ ve
velkém podniku?"
"V obrovském. Trvá to celý
týden, než se politický
vtip dostane k uším soudru
ha ředitele!"
Stranický funkcionář k
nespokojeným dělníkům:
"Trpělivost, soudruzi!

F .W.Schlomann:Lachen verboten,
Genosse! - 1001 vtipů z rudého ráje. Vydal:
Nebelspalter.

"Jsme na sveté proto, abychom druhým prokazovali
dobro,"káže pan farář. Jeden věřící stouchne do
druhého:"A proč jsou na světě ti druzí?"
Babička malé Hanky dostala chřipku. Hanička se
večer modlí, aby Pán Bůh babičku uzdravil: "Ale
nechod k ní moc blízko, aby ses nenakazil,"dodá
vá k modlitbě.
Mladá žena se vrací do katolické víry a chce
se dát pokřtít. "Pane faráři, co si mám ke křtu
obléci?"Pan farář upadne do rozpaků:"To opravdu
nevím. Zatím všichni, které jsem křtil, měli na
sobě plénky. "
Matka má starosti. Synovi hrozí propadnutí. Jde
za profesorem matematiky a vypravuje mu, jak je
syn hodný, pravdomluvný, pilný a jaké jiné dobré
vlastnosti má.
"Je-li váš chlapec takový, jak vypravujete,"od
povídá zdvořile učitel,"pak jistě jednou přijde
do nebe. Ale jestli se v matematice nepolepší,
tak zůstane sedět a nepostou
pí do další třídy."
"Svobodo, "vyvolává učitel ne
pozorného žáka, "co rozumíme
slovem "nic"?" "Nic, "odpovídá
hbitě nepozora, "je to, co zů
stane z balonu, když se obal
odstraní. "
"Oo je trojúhelník?""Trojúhelník je vlastně totéž, oo čtyř
úhelník, jenže chybí jedna
strana. Za se scvrkla v jeden
bod."
"Muž koupil v obchodě zboží a
zaplatil polovinu z úctu, kte
rý dělal 2. 356,20 franků. Ko
lik zůstal dlužen?""Druhou po
lovinu, pane učiteli!"
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Hlídač pozemku zastřelil vetřelce, který na
jeho několikeré volání nezůstal stát, vypra
vuje detektivovi:"Kolem 9 ráno jsem se vracel
z lesa a tu vidím, jak ze d\eří domu vychází
cizí člověk. Zavolal jsem třikrát: Stůj, ne
bo střelím! - A když se nezastavil, střelil
jsem." Detektiv prohlédne okolí a zjistí, že
hlídač vetřelce znal a zastřelil ho únyslně.
Vlákal ho do pasti. Jak na to Črnuchálek při
sel?

NAJDETE MEZI OBRÄZKY 10 ROZDÍlB

ODPOVÍTE SPRÁVNĚ NA TYTO OTÁZKY?

1. Kterým symbolem zobrazuje křesťanské umění Ducha
sv.? - a. ryby, b.orla, c. holubice?
2. Za kterého římského císaře zemřeli mučednickou
smrtí sv.Petr a sv.Pavel a v kterém městě?
a. za Nera, b.za Decia, c.za Diokleciána,
d. za Augusta. - V Antiochii? v Jerusalemě ?
v Římě? v Alexandrii?

3. Kdo zachránil západní křesťanstvo před nebezpečím
islamu? - a.Karel Veliký? b.Princ Evžen?c.Andreas
Hofer? d.Josef II.? Císařovna Terezie?

