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naše duchovní obnovy jsou na obzoru. Kdo se jich už zúčastnili, vědí, že pro člověka dob
ré vůle znamenají selkou posilu pro život, vyřešení - nebo aspoň začátek řešení osobních
problémů, vnitřní očistu, milé společenství, klid k zamyšlení, podnětné promluvy kněze,
společnou oběť mše svaté a modliteb, procházky po okolí, nějaký ten film či dia.....dál už
psát nebudeme, protože by výpočet zabral několik řádků. Každý účastník by k tomu přidal
ještě svoje - co maže být i Vaše. Přátelské rozhovory, čistý horský vzduch, odpočinek....
Člověk potřebuje posilu nejen pro tělo, ale i pro duši. Jak bychom mohli žít bez jídla?
Nebo se živit něčím, co nedodá tělu sílu? Stejně nemůžeme žít na opravdu osobnostní úrov
ni, neživíme-li svou duši tím, co jí skutečně dává sílu - totiž pravdou. A v přátelském
ovzduší vzájermého pochopení, úcty a lásky. Samozřejmě, k tomu toto duchovní cvičení není
absolutně nutné. Málokdo z našich doma se může tajných duchovních cvičení v chatě nebo v
lese zúčastnit - a to ještě se aspoň v podvědomí bojí; oo když to někdo nechtě vyzradí
a u dveří zazvoní"příslušníci" - či dokonce zatknou kněze. Už se to stalo, a nejednou.
My se toho bát nemusíme. Není třeba brát úkradkem to, na co máme nárok. Není to ani v lese,
kde si účastníci rozestavují stráže a maže je překvapit nejen kontrola, ale i déšť, vichr,
ani to není v nepohodlné stodole. Máme k dispozici ne jednoho, ale čtyři i pět dobrých
kněží - tedy výběr, který by byl za Železnou oponou nemožný.
A přece se ještě někteří trochu bojí. Proč? Důvodů rrůže být víc, nějaká skrytá, hnisavá rá
na v duši, obava před něčím neznámým, strach, abychom nebyli zklamáni, aby nás někdo z
účastníků neporanil nevhodným slovem. Na duchovních cvičeních je prakticky jediná povinnost
vyslechnout promluvy kněze. K ostatním užitečným věcem se rozhodujeme docela dobrovolně,
a€ je to pobožnost, zpověd, porada - ba i vycházky či podzemní bazén s teplou vodou.
Chce-li člověk někam dojít, musí udělat první krok. Snad u toho prvního kroku zůstane, pak
ovšem daleko nedojde-ale první krok je nezbytný. A prvním krokem k poctivému, vyrovnanému
životu jsou obvykle duchovní cvičení-exercicie. Sv.Ignác je dobře psychologicky sestavil a
dával je jednomu člověku celý měsíc. Ten člověk se pak k nepoznání změnil, jako by se ne
mocný podrobil odborné a intenzivní léčbě. Pak je zdravý jako tuřín!
A člověk se může změnit, i když z té změny k lepšímu má podvědomý strach. Až však okusí ra
dost poctivého křesťanského života, řekne si:"Jak jsem mohl tak dlouho váhat? Tohle přeoe
zasloužilo oběť-a tak velkou jsem ani nepřinesl. Teň vím, proč existuji, odkud a kam jdu,
jak rrtím jít, abych nezabloudil v slepých uličkách a odolal nepříteli!"
Těch, kdo se statečně rozhodují, je stále víc. Objevují se nové a nové tváře, po
duchovních cvičeních jsou klidné, radostné, šťastné. Nechali tam své
viny, které jako červotoči rozhlodávaly jejich osobnost. Promluvy s<
natáčejí na pásky a mažeme si znovu poslechnout doma, co nám ušlo,
nebo obnovit to, co jsme pozapomněli.
To není reklama! Je nás hodně, mohlo by nás být víc. Lidé přijíždě
jí zdaleka, a my to máme takřka za humny..! Díváte se na t
Tefon? Stačí ho zvednout, vytočit číslo českého nebo slo
venského kněze - a už se máme na co těšit!
Vaše
redakce

právo nenají,
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ hřeb
lítost.

leda by před smrtí projeví li

Biskupové z Frýburku a Basileje po
anglikánský biskup Graham Leonard pro
žádali sv.Otce o druhého světícího
2 Londýnský
hlásily že by vstoupil do katolické nebo pravo
biskupa. Sv.Otec zvolil z předlože
slavné Církve, kdyby se generál.synod anglikánů
ných kandidátů pro diecézi Frýburk dosa
rozhodl pro svěcení zen na kněze. Zdá se, že by
vadního tajermíka biskupské konference, be pak anglikánskou církev, založenou nemravným a
nediktina z Einsiedeln, P.Amadea Graba,pro krutým Jindřichem VIII.opustilo víc věřících.
diecézi Basilej Martina Gächtera, který
Sv.Otec zřídil 11.2.ústřední výbor pro Mariánský
byl 10 let farářem u sv.Ducha v Basileji. rok, který začne o Svatodušních svátcích 7.6.
Jmenovaní musejí být vysvěceni na biskupy Bavorská televize začala vysílat seriál pod náz
do tří měsíců. Také se jedná o nové rozdě vem CREDO/Věřím v Boha/. Základem je katechismus
lení diecézí, protestanté však kladou
pro dospělé. Ředitel redakce Církev a svět, Ro
překážky.-P.Grab přijme biskupské svěcení, bert Schone, prohlásil, že poprvé se v televizi
zdá se, na Květnou neděli v katedrále sv. představí křesčanská/katolická?/víra širokému
Mikuláše ve Frýburku. Jeho titul.diecéze
okruhu posluchačů. Témata: Otce nás, stvoření,
je Cene, M.Gächtera Betagara. Diecéze svě Ježíš z Nazareta, zavržení, očistec, liturgická
tících biskupů jsou zaniklé diecéze, pro období. Ve vysílání budou osoby, které podle své
tože si nemohou rozdělit diecézi hlavního víry žijí, vydávají o ní svědectví, ale také mlu
biskupa. Náš Otec Skarvada má Litomyšl.
ví o svých těžkostech. Při vysílání bude jako
195.řádné zasedání biskupů se bude konat
odborník v teologii Mons.Gerhard Boss, zodpověd
od 2.-6.3.v místnostech švýcarské gardy ve ný za ekumenismus a vnitřní formaci dospělých v
Vatikáně. Zároveň vykonají návštěvu"ad li baniberské diecézi.
mina'^ sv.Otce, k hrobům apoštolů sv.Petra 13.2.vplynulo 200 let od smrti jugoslávského
a Pavla. Dříve chodíval na tyto povinné
vědce jezuity P.R.J.Poškoviče, matematika a fysi
návštěvy každý biskup zvlášt, nyní z ma
ka, který zachránil svatopetrskou kupoli, když
lých zemí chodí společně, z velkých po ob se na ní objevily nebezpečné trhliny. V Miláně
lastech.
založil hvězdárnu, pak působil v Paříži a v Mi
20.2.přijal sv.Otec ve své knihovně matku láně zemřel. Tohoto výročí vzpomene několik sym
a bratra Ali Agši , který se 13.5.81 pokusil pozií, např.v Záhřebu, Miláně, Štokholmu, v Římě
papeže zavraždit a dostal doživotí. Oba
a v Dubrovníku. Napsal řadu vědeckých a filosof,
chtěli vraha navštívit. Matka znovu prosi děl, procestoval skoro všechna evropská města.
la sv.Otce o prominutí za čin svého syna,
Red.tiskové kanceláře Sv.Stolce odpovídal 13.2.
který mu už dávno sv.Otec odpustil. Daro na otázky novinářů o účasti vatik.představitelů
val jí obrázek Panny Marie/které si mohame na moskevském fóru o mezinár. odzbrojení. V rám
dáni také váží/a na jeho požehnání odpově ci normálních styků s moskevským patriarchátem
děla matka islamskou modlitbou.
tam byl P.John Long,S.J.,poradce sekretariátu
Papež a maáarský min.předseda Lazar hovoři pro Jednotu křes tanú a P.Seribono, člen téhož
li o jmenování nového primasa. Zdá se, že sekretariátu. Na fóru bylo 900 účastníků, větši
jim bude Mans .Paskai, biskup z Kalocze a
nou levičáků, mj.i Milos Forman, Max Frisch a
předseda rraňarské biskupské konference.
Fr.Durenmatt. Chudák Sacharov! Komunismus ztrácí
Kancelář presidenta republiky odpověděla
ve všech převlecích půdu pod nohama a sliby či
na petici, zaslanou G.Husákovi řecko-kato- propuštění několika desítek vězňů - z desítek
lickými věřícími z vých.Slovenska, v níž
tisíc uvězněných-je pouhá reklama. Zatím se vál
ho prosí o pomoc ve sporu o své původní
čí v obsazeném Afganistanu a naše vlast se také
vlastnictví, kterého se zmocnili pravoslav hemží sovětskými vetřelci.
ní. Odpověd nedostal prešovský ordinár
US president Reagan předložil kongresu návrh zá
Mons .Hirka, ale ONV, který ji sdělil cirk, kona, aby byly zrušeny stát .podpory soukromým
představitelům ústně. Pravoslavní jsou
klinikám, provádějícím umělé potraty a zakázáno
pochopitelně pro rozdělení na dva stejné
financovat umělé potraty z veřejných prostředků.
díly, ačkoliv je jich nepoměrně méně než
Z Východu se prodávají nenarozená dětská tělíčřecko-katolíků.
ka-zmrazená-do Francie, k výrobě omlazovacích
Ve Francii měl církevní pohřeb býv. velmistr krémů.
zednářské lóže, na žádost jeho manželky a 10.-12. 7. se koná v Dráždanech setkání katolíků
zdá se, že i se souhlasem pařížského ordi- na téma:BOZI MOC JE NAŠE NADŠJE. Je to první
nariátu. Zednáři sice nejsou v novém cirk, setkání katolíků v NOR a už byl uveřejněn defi
zákoníku z neznámých důvodů uvedeni mezi
nitivní program.
těmi, kdo jsou vyloučeni z Církve, ale pro Sv.Otec navštíví 30.4.-4.5. NSR a bude blahořečit
tože proti Církvi v rmoha zemích bojují,
Edith Steinovou a jezuitu P.Rvperta Mayera.
jsou fakticky vyloučení a na církevní po V Kolíně se setká s členy židovské obce.
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V pondělí brzo ráno zabušil někdo na dve
ře fary. Pater Joe si oblékl župan. Na pra
hu stal Jim:"Otče, budeme vás potřebovat.
Pospěšte si." Kněz se rychle oblékl a Jim
ho vedl k svému vozu. Chladný vzduch je
oba osvěžil. Náhle si kněz všimnul, že z
továrního komína se nekouří. Úplně nahoře
se pohyboval nějaký člověk. Projeli továr
ní branou. Vedle komína stál houf li
dí, policie a sanitka.
Ke knězi přistoupil policista: "Mluvili jsme s
ním megafonem. Není opilý ani zdrogovaný.
Potřebujeme vás, důstojný pane, abyste
mu domluvil. Chce skočit dolů."
Tu se shora ozval hlas:"Kdo přišel?"
Kněz vzal megafon:"Jsem Pater Armando."
"Přivstal jste si, co?""Přivstal, ale dosud
jsem nesnídal. Mám hlad, vy ne?"
"Právě jsem snědl poslední kousek chleba1.’
"Smažená vajíčka, kávu, párek,"zamyslel
se kněz nahlas do megafonu. "A platím."
"Máte restauraci?"
"Ne, jsem pouze kněz.Pomohu vám."
"No, vylezte nahoru a doneste cigarety."
"Dokážete to, Otče?"zeptal se policista.
"Uvidíme." Pozoroval komín, zdál se mu ne
uvěřitelně vysoký. Ve zdivu byly zapuště
ny kruhy. Kněz se v duchu modlil, aby
muž sestoupil dolů a on nemusel za nim.
Bál se své staré choroby-akrofobie-úzkosti
z výšek. Chopil se první příčky. Pak se
trochu uklidnil a pomalu lezl nahoru.
"Dejte si pozor, důstojný pane,"volal kdosi.
Bože, ten kdo ho vidí, si uvědomuje nebez
pečí víc než on. Pohlédl dolů. Ruce měl
prochladlé i zvlhlé potem.
Sebral síly, stiskl zuby a opatrně lezl dál.
Pak se pár vteřin nemohl pohnout. Kéž by
lezl někdo za něho! Nebo snad
muž skočí dolů a jeho trápení
bude konec? Vzpomněl si na své
příbuzné. Všichni provazolezci v
cirkuse, jen on ne. Konečně,
chtěl být knězem.
"Nechte toho, Pater,"volal někdo
zdola. Pomalu otočil hlavu a viděl
přicházet staršího kněze.
"Je to dobré, Otče, jen si chvíli
odpočinu." A dál už lezl mecha
nicky. Zastavil se, jen když
chtěl nabrat dech. Konečně do
lezl k výstupku. Železné nýty
visely do prázdna nad jeho hlavou
Tiše se pomodlil a uchopil první
z převislých kruhů. Tělo, opře
né nohama o spodní kruh se tak
trochu nadlehčilo. Po výstupku
zbývalo ještě 15 stupňů. A nahoře
čekal udivený muž, který jako by
nechápal. Když Pater chytil po
slední kruh, muž se naklonil, aby
mu pomohl. Nahoře byla zed silná

KOMÍNE

jen 60 cm. Z černího otvoru byl ještě cítit
kouř. Kněz vylezl nahoru a zůstal ležet.
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"Je vám...je vám špatně? Je mi líto..."
"Donesl jsem vám cigarety.. .Nesnáším výšky.
Je to nemoc. Vám to nic nedělá, proto si to
nedovedete představit."
"Neměl jsem to po vás chtít,"řekl muž zahanbe
ně. "Víte, v poslední době jsem tak uštván
starostmi, že jsem chtěl lidi pozlobit, proto
jsem sem vylezl. Vám jsem ale ublížit nechtěl."
"Můžete mi pomoci dolů?"zeptal se kněz.
"Jistě. Ale snad by bylo lépe, kdybyste si
sedl vedle mne. Pak komín neuvidíte."
Kněz se ještě křečovitě držel posledního nýtu.
Muž mu přidržel ruku a kněz se konečně do
stal do normální polohy. Seděl na okraji tváří
do komína a trochu se mu ulevilo:"Přinesl
jsem vám vaše cigarety,"sáhnul do kapsy a vy
táhnul pomačkaný balíček.
"Děkuji. Ještě nikdy jsem si tak cigaret nevá
žil, "vložil do úst jednu a vracel knězi zbytek.
"Nemáte zápalky?" Kněz zavrtěl hlavou."Jsem
nekuřák,"řekl automaticky.
Muž odhodil nepotřebnou cigaretu přes okraj
komína: "Vím, co jste pro mne udělal. Přál
bych si, abych si to zasloužil."
"Už je mi trochu lip,"řekl kněz,"ale obávám se,
že to dlouho nevydržím. Což kdybychom, pro
sím vás, hned sestoupili dolů? Pak mi bude
lip - jestli to dokážu - a můžeme si popovídatZvu vás k sobě. Policisté vás nechají na poko
ji, když je o to poprosím."
Muž byl chvíli zticha. "Asi budu muset jít,"
řekl. "Ale věřte mi, připadá mi to těžší než
vám ten výstup. "
Otočil se:"Nechte mě jít prvního,"řekl,"když
budu pod vámi, budete mít větší pocit bezpečí
a já vám při prvních krocích pomohu. "Muž se
mrštně přehoupl ke kruhům!"Důstojný
Otče, držte se pevně držadla, já vám po
vedu nohy."
Kněz se řídil jeho pokyny. Smrtelně
zbledl, když mu muž táhl nohu dolů.Vte
řinu poté cítil pod chodidlem železnou
příčku. "Důstojný Otče, sestupujte poma
lu nebo rychle, jak se vám to hodí'.'
Kněz mechanicky sestupoval. Bylo to
horší než nahoru, protože měl vždy jed
nu nohu v prázdnu, než našel železný
kruh. Zvlášť u výstupku rozvážně
hledal, kam postaví nohu. Když mu zů
stala vězet mezi stupněm a zdivém, byl
ochoten se vzdát.Bojoval proti strachu.
Konečně pohlédl dolů:nebyl daleko od
země. Zvedl ruku:"Ten pán a
já odcházíme pohovořit si,"řekl
hlasem kazatele. "Ale byla na
něho podána žaloba,"zvolal policista.
"Zapomeňte na ni,"odpověděl kněz.
Velitel policie pokývnul, a pak zača
la blýskat světla fotoaparátů...
J.BALL

VĚŘÍM V JEDNOHO

BOHA

Jeden člověk ve vlaku viděl, jak jsem otevřel (Iz 41,4) v životě člověka. Bez něho je histo
rie Izraele a život jednotlivců nemyslitel
breviár a řekl:"Bůh je jen jeden."
ný! Je to Bůh, který stvořil nebe a ze
"Zapřel bych víru, kdybych vám od
mi, je to "Bůh otců"(Ex 3,15), je to TEN
poroval, "odpověděl jsem mu vlídně.
KTERÝ JE. (Ex 3,14).
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"Ale proč vy tuto víru najednou
tak nahlas vyznáváte?"
BŮH FILOSOFU
Ukázalo se, že je to sicilský dělník,
Pohanští bůžkové jsou příležitostní pomoc
pracující v Německu, vzal si Němku,
níci v nouzi. Pro všechny velké myslite
evangeličku a chodí s ní v neděli do
le lidstva je Bůh první příčina, první
evangelického kostela, ovšem jen v Německu.
hybatel a první zákon vesmíru. Cicero
Nyní se vracel z návštěvy rodiny na Sicílii
shrnuje v spisku O PŘIROZENOSTI BOHŮ
a tam byl s příbuznými ovšem v katolickém staré theodicejské nauky a jen dodává, že prav
kostele za kmotra bratrova dítěte. Zdá se
da musí být to, v čem se všichni lidé shodují.Po
mu, že přecházet z jednoho kostela do dru pírat, že je Bůh základ světa, je tedy podle
hého není v pořádku, ale co jiného má dě antických filosofů nekultúrni a nevědecké.
lat. Proto se opřel pevně o první článek ví
JSOU TEDY FILOSOFOVÉ VE SHODĚ S PÍSMEM?
ry: "Věřím v jednoho Boha." A aby své
přesvědčení posílil, přátelí se víc s cizími Jen částečně. Bůh filosofů je první princip,
dělníky než s místními-hlavně s Turky. Proprvní zákon. Ale Bůh Písma sv.má zvláštní pří
to na vysvětlenou dodal:"Vždyť i Turci se vlastek: je to Bůh živý.(Sdc 8,19). Poznat Boha
modlí. Přece je jedno, říkají-li Bohu Allah je zvláštní zážitek. Je to setkání s někým, kdo
je neuvěřitelně aktivní, spontánní, kdo nespí a
nebo Ježíš Kristus!"
neopočívá(Žalm 121,4),kdo stále reaguje na vše,
POTŘEBA MODLIT SE K JEDNOMU BOHU
co uděláme a řekneme. Přírodní zákon reaguje
Při takové příležitosti si uvědomujeme, jak mechanicky, ale Boží reakce jsou osobní, nevy
se stávají ekumenické otázky aktuální v
zpytatelné. Už v Exodu se Bůh představuje:
denním životě dnešní smíšené společnosti a "Já jsem viděl...Já jsem poskytl sluch...Já znám.
že právě prostí lidé bez vzdělání a před
Já jsem rozhodl...Já tě posílám..(Ex 3,7-10)
sudků a často dotknou živých kořenů nábo OSOBNÍ VZTAH K BOHU_________________________
ženského postoje a to je:potřeba modlit se Je-li Bůh stále plný iniciativy, musí člověk stále
k jedinému Bohu. Jiná otázka je, jak se ta dávat pozor na to, co mu Bůh řekne, a ochotně
touha dá uskutečnit, aby nebyla na úkor
vykonat to, k čemu ho Bůh posílá. Přírodní zá
ostatních náboženských práv v celém vyzná kony se jednou objeví a pak se s nimi mechanic
ní Církve. Zamysleme se: je Bůh skutečně ky počítá. Takový postoj Bůh Izraele nepřipustí.
jeden? Jak to myslím? Jeden ve víře lidí!
Je stále nový, stále překvapuje svým zjevením.
Mají o něm lidé, věřící v jednoho Boha,
Zdálo by se tedy, že biblický Bůh je lidem stále
stejné nebo velmi podobné pojetí?
blízko. V židovském pojetí jakoby patřil ke kme
OTEVŘEME STARÝ ZÁKON!_______________ nu, s nimi vyšel z Egypta, s nimi kočoval, s ni
Nauku o jedné víře v jednoho Boha bychom mi se usadil v zemi. Ale přesto nikdy nedovolí,
těžko potvrzovali biblickými texty St.Záko aby podlehli iluzi, že je takový, jako jsou lidé.
na. Židé byli pevně přesvědčeni, že Jahve, Je zásadné odlišný. Vyjadřuje se to slovem"svatý". Bůh je svatý(Iz 6,3) a jeho jméno je svaté
Bůh Izraele, je naprosto odlišný od bohů
jiných národů. Vzývat jiného boha znamena (Lv 20.3.) nevyslovitelné. Boží svatost otvírá
propast mezi ním a stvořením. "Každé tělo",tj.
lo odpad od pravého Boha. Nebylo to jen
mravní nařízení k tomu, aby židé nepodleh všechno stvoření se před ním třese, je jako zžírající oheri.(Iz 6,2).
li modloslužbě. Má to hlubší kořeny. Židé
byli jisti, že jejich Bůh je jiný a jejich víra HARMONIE PROTIKLADU
se nedá s jinými kulty srovnat.
A přece"zžírající oheň" ve vidění Izaiášově proroV ČEM BYL PODSTATNÝ ROZDÍL?_______ ka nespálí, jen očistí jeho rty, aby mohl mluvit
jménem Božím. Je to zvláštní jednota protikladů,
V prvním verši Písma stojí: "Na počátku
stvořil Bůh nebe a zemi."(Gn 1,1). Je tedy s kterou se sotva kde jinde setkáme: Bůh vzdá
Bůh první základ vší reality. Má to prak lený, transcedentní, a při tom stále blízký, Bůh
vesmíru a přitom živý, Bůh hrozný a současně
tické důsledky? Zamysleme se konkrétně.
Co dělá obyčejný člověk? Žije, tj.pracuje, milující. Otec, Bůh, od něhož pochází všechna
baví se, jí, odpočívá. Zdá se mu, že myš iniciativa a přitom je ochoten přispěchat na po
lenka na Boha tu nemá mnoho smyslu. Ale moc i v malých lidských podnicích.
když se dostane do úzkých, hledá, na ko Tato harmonie, soulad protikladů dospívá k
ho by se obrátil."Hledá se svátý, ke které vrcholu v posledním definitivním zjevení Božím
mu by se běželo,"říkají Italovi. Podle Písma v Ježíši Kristu. Tu se setkává v jednom silný
takoví jsou bozi pohanů. Lidé je mají v zá Bůh a slabý člověk, věčné Boží Slovo a narození
sobě pro vhodné příležitosti. Ale Bůh Izrae v Betlémě v jednom časovém okamžiku, nesmrtel
le takový není. Chce býť'první a poslední" nost Stvořitele se smrtí na Kalvárii .jednota Boží

podstaty, která se prožívá ve třech Oso
bách.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
$
CO TEDY ZNAMENÁ KŘESŤANSKY VĚŘIT
13.1. přijal sv.Otec generála Vojciecha Jaruzelv Boha? Je to živé setkání se vším, co
existuje, v mnohosti a v jednotě. Bůh je ského v soukromé knihovně a hovořil s ním 70 min.
tedy jen jeden, o tom nikdo z věřících
V rozhovoru rozebrali otázky Polska, vztahy mezi
dnes nepochybuje. Je tedy víra v jednoho Církví a státem i problémy míru. V konsistorním
Boha základem ekumenického setkání věří sále pozdravil sv.Otec generálovy průvodce, podě
cích křesťanů, židů, musulmanů, budhistů koval jim za návštěvu-kterou označil jako histoa řekl bych i ateistů, protože i oni přece rickou-pak vyměnil několik slov s generálovou
musejí uznat nějaký první princip a první dcerou Monikou/23 let/, kdysi činnou v Solidamoí
zákon vesmíru.
či a daroval jí a pro její nemocnou matku 2 rů
Ovšem byla by iluze domnívat se, že víra
žence. Jaruzelski předal sv.Otci obraz z jeho
v jednoho Boha je všem společná a pro
všechny stejná. V lidském pojetí může být rodných Wadovic a gramofonové desky s Chopinový
totiž jeden Bůh mrtvý-jako v ateismu a v mi skladbami. V doprovodu bylo 40 osob.-Generál
i spořádal 14.1. tiskovou konferenci-bylo tam na
deismu, tj.pouhý zákon, nebo je to Bůh
živý, který je předpokladem pro všechna 300 novinářů z celého světa. Návštěvu sv.Otoe
označuje jako vzpruhu pro zlepšení vztahů mezi
živá náboženství, v nichž se lidé modlí.
Ale i tu jsou rozdíly. Může být Bůh pří Církví a státem. Podrobné otázky probral se sek
retářem kard.Casarolim. Zdá se, že byl s návště
ležitostný, pro jisté okamžiky, události,
místa, jak je to typické pro pohanské
vou u sv.Otoe spokojen.
bůžky. Nebo chápeme Boha jako někoho,
Ve Vídni se 29-31.12.mr.konalo pastorační sympo
bez něhož je náš život nemyslitelný, s
zium za účasti asi 500 osob, biskupů, knězi, ře
nímž se setkáváme ve všem, co existuje.
holníků, jáhnů a laiků se stř.Evropy na námet:
Tento Bůh je ovšem princip setkání i mezi Církev a její společná odpovědnost. 200 účastní
všemi lidmi dobré vůle a všichni lidé dob ků poslalo sv.Otci žádost, aby na jmenování bis
ré vůle to podvědomě cítí, i když to nedo kupů měly podíl i místní církevní obce. Tykalo
vedou vždy dobře vyjádřit. Tohoto Boha
se to hlavně jmenování clena Opus Dei/nebo úmys
nás učí křesťanské náboženství ve své
lu jmenovat ho/biskupem Voralrbergu-Feldkirchu.
universalitě, katolicitě - ä k setkání s
Tento
kandidát, Klaus Kúng, je dvojnásobným dok
tímto Bohem nás vede Církev svvmi svá
torem a vedoucím Opus Dei v Rakousku. Ve Vorarltostmi a celým svým zřízením, j
bergu je mnoho progresistickych knězi, kteří
OČ SE CÍRKEV SNAŽÍ?________ |
zřejmě pravověmého biskupa nechtějí.
Církev proto usiluje o to, aby nikdo z
Mnichovský arcibiskup kard.F.Wetter vysvětil na
těch, kdo uvěřili, od tohoto Boha neod
stoupil, aby zůstal za všech okolností věr stálého jáhna Dipl.Ing.Jana Kaplana z Mor.Slo
ný vyznání pravé víry, i když si uvědomuvácka. 26.12.byl uveden při mši sv.u sv.Štěpána
jeme, že tato víra jen zvolna roste z částeč do své funkce. Jáhen může být ženatý, svě
tí se až dosáhne určitého věku a žije ve
ných osvícení a neúplných vyjádření.
Jsme tedy ochotni se se všemi lidmi dobré spořádaném iranželství. V CSR neexistují.
vůle setkat ve víře v jednoho Boha, i když R> smrti patriarchy Justiniána nařídily rumunské
je částečná a neúplná, s úmyslem a s cílem, úřady sčítání pravoslavných řeholníků a řeholnic
aby toto setkání se naplnilo v plnosti zje Věřící se domnívají, že se připravuje akce jako
vení jednoho Boha Otce, v němž je všechno v r.1959, kdy několik tisíc řeholníků muselo opu
_____________________ P.TOMAS SPIDLIK
stit kláštery a přejít do laického stavu.
Neworský arcibiskup, kard. O'Connor, pobyl na přelomu roku na Středním východě,napřed v Jor
dánsku, kde navštívil i uprchlické tábory a setkal se s králem Haseinem. Do Izraele ho po zval býv. min. předseda. 1.1.sloužil slavnou mši sv.v bazilice Zmrtvýchvstání v Jeruzaleme a
mluvil na téma míru. Soukromě se setkal s hlavou státu, Chaimem Herzogem, navštívil upchlic
ký tábor v Ghaze a na tisk.konferenci na letišti v Tel Avivu prohlásil, že proces smíření
nemaže pokračovat, dokud nebude rozřešena palestinská otázka. Strašné podmínky v uprchlic
kém táboře vedou k terorismu, ale nelze obviňovat jen Izrael. V Římě se 6.1.zúčastnil svě
cení svého nového světícího biskupa, byl přijat v soukromé audienci sv.Otcem a později pro
hlásil, že rozhovory nebyly proti oficielní pozici Sv.Stolce, týkající se Jeruzaléma a po
svátných míst. Vatikán zakazuje vysokým cirk.hodnostářům oficielní setkání s členy vlády
Izraele, takže kard.O'Oonnor dostal výtku, že přijal pozvání min.předsedy šamira a min.za
hraničí Pereze v Jeruzalémě. Vatikán by si přál, aby Jeruzalénrposvátné místo všech věřících-mělo zaručený mezinárodní statut, který by nemohlo žádné vyznání popírat. Kardinál se
však setkal s izraelskými odpovědnými činiteli na neutrálním místě.
1.2,a 3.5.se koná ve Walbourgu ve Francii 6.pravost, kongres záp .Evropy."Eůh je radost a
lidská svoboda”- bude téma tohoto kongresu.

ŽALOBNÍCI

vianney se stal kaplanem u svého
učitele v Ecully, pana faráře Bal
leye. Rozuměli si výborně, a přece
jeden s druhým nebyl spokojen.
Jednou oznámil pan farář svému spolupra
covníkovi, že musí nutně do Lyonu.
"To se mi hodí. Mám tam také cestu, tak
můžeme jít společně."
"A co tam budeš dělat?"
"Chci ke knihkupci Ruzanovi."
"Půjdeme tedy spolu. Do sousední vsi ne
ní daleko, kdyby snad umírající potřeboval
kněze."
V Lyoně vstoupil Vianney do knihkupectví
a pan farář Balley zaklepal u preláta Courbona, zástupce biskupova.
"Rád bych s vámi promluvil o svém kapla
novi, "řekl ustaraně. "Moc si důvěřuje a ni
čí si žraví přehnaným pokáním. Promluvte
s ním, prosím, vážné slovo."
"Tak,tak,"pokývnul <Courbon„"je to vaše
jediná stížnost?"
"Ano, jediná. Jinak si lepšího kaplana ne
mohu přát."
Když pan farář odcházel, srazil se ve dve
řích se svým kaplanem.
"Co tu chceš?" zeptal se užasle.
"Ale maličkost,"odpověděl kaplan,"počkáteli chviličku, můžeme se společně vrátit do
mů." Vstoupil do dveří.
"Nu, co vás ke mně ve
de?" zeptal se Courbon,
vzhlédnuv od spisů.
"Rád bych s vámi pro
mluvil o svém farářovi,
monsiňore, "odpověděl
trochu rozpačitě Jan.
"Svou přehnanou kajíc
ností se zničí. Konečně,
je to starý muž, už by
neměl užívat ani důtky,
ani kající pás."
"Tak tak,"pokývnul
Coubon."Máte ještě ně
jakou stížnost?"
"Ne. Jinak je to nejlepší farář na světě."
"Příležitostně s ním promluvím,"řekl pre
lát, skrývaje úsměv."Ale představte si,
stejnou stížnost na vás měl váš pan farář
také."
"Cože? Stěžoval si na mne?"zarazil se Vian
ney, "nemá pravdu. Určitě nemá pravdu!"
"Setřete své síly a řekněte panu farářovi,
aby dělal totéž."
Oba kněží se mlčky vraceli domů.
"Co jsi vlastně na tom úřadě chtěl?"zeptal
se pan farář.
"Ach, to nestojí za řeč,"odpověděl kaplan,
"ale mám vám vyřídit, že se v budoucnosti
máte šetřit, abyste se svou přísností vůči
sobě nezničil."
"Tak ty jsi byl na mě žalovat?"zeptal se

nedůvěřivě pan farář.
6
"ó ne. Courbon mi vysvětlil, že jsem na vás
řekl totéž, co vy na mne. Žaloval jste na mne!"
"Ty jsi hrozný chlapík,"bručel Bailey. Ale pak
stiskl vřele svému průvodci ruku.
Uplynula skoro dvě léta společného života.
V únoru 1817 musel pan farář ulehnout, měl vřed
na noze. Kaplan převzal celou tíži péče o farnost
Vždycky však našel čas, aby usednul k loži
trpitele a utěšoval ho a povzbuzoval.
Plynuly měsíce, nemoc se nezlepšovala. Konečně
vřed otrávil krev a v adventě se lékař vzdal.
Vianney připravil svého faráře na smrt a udělil
mu poslední svátosti. Když přijal umírající sv.
pomazání nemocných, pokynul ještě jednou svánu
kaplanovi. S námahou vytáhnul z pod podušky
své důtky a kající pás.
"Tu máš, můj ubohý hochu,"vydechl z posled
ních sil."Schovej to, aby to nikdo neviděl. Jinak
by si lidé mysleli, že se za mne už nemusejí mod
lit a nechají mě v očistci do konce světa."
"Ach, pane faráři,"tiše řekl Vianney se slzami
v očích,"na vás už čeká celé nebe."
"Kdo ví?" vzdychl umírající."Ale Bůh je dobrý!
Bůh je dobrý." To byla jeho poslední slova.
Jan Vianney zatlačil mrtvému vyhaslé oči. Bylo
mu, jako kdyby byl ztratil otce.
Ke hrobu doprovázela svého faráře celá obec.
Vianney sloužil zádušní mši sv.a Matouš Loras,
jeho bývalý žák, který krátce
předtím přijal svátá svěcení a
stal se superiorem malého semi
náře Maximieu, o svém učiteli
kázal.
"Ztratil jsem v něm všechno,"
stěžoval si Vianney, když se
vrátili na faru.
"Máme v nebi milou duši, která
se za nás přimlouvá,"odpověděl
Loras.

Do Ecully přišel nový farář jmé
nem Tripier. Vianney zůstal za
tím jeho vikářem. Ale nový du
chovní neměl vůbec v úmyslu,
změnit faru v trapistický klášter. Nad asketic
kým životem svého kaplana jen potřásal hlavou.
Nový farář miloval život. Ne, nehodili se k sobě.
To uznaly konečně i úřady v Lyonu.
Jednou si Courbon pozval kaplana Vianneye a
oznámil mu, že bude farářem v Arsu.
"Je to malá vesnička, jen 230 duší. Váš před
chůdce tam pracoval sotva měsíc, pak zemřel na
souchotiny. Plat je jen pět set franků, ale na
zámku žije hodná šlechtična. Pomůže vám."
"Potřebuji jen málo i životu,"ujistil ho Vianney.
Prelát mu předal dokumenty. Když se loučili,
držel Courbon dlouho Vianneyovu ruku:"Ve vaší
farnosti není mnoho lásky k Bohu. Ale vy už ji
tam vnesete."
Když oznámil Vianney svému novému faráři tuto
novinku, potřásl Tripier starostlivě hlavou:
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"Přiznám se, že jsem
o vaše přeložení sám
žádal. My dva bychom Svého času zakázala kongregace pro učení víry některé
názory tzv."teologie osvobození". Proč?
byli nerovný pár, i
když vás jako člověka Žil jsem v komunistickém Československu do r. 1974-pak na Západě.
mám rád. Ale abyste Dlouho jsem nechápal, jaké cíle a smysl má teologie osvobození.R.1983
se dostal tam, to jsem jsem dostal do ruky knihu biskupa Kloppenburga: Das neue Volkskirnechtěl. Farnosti v
che(Paul Pattloch Verlag,D-875O Aschaffenburg)vyd.v r.1981. Dnes je
této oblasti jsou hoto těžko k dostání, protože otevřeně ukazuje podstatu teologie osvoboze
vá Sibiř. Mohli vám
ní a její nesmírné nebezpečí pro Církev, hl.v již.Americe.
dát přece jen něco
ZKUŠENOSTI
lepšího, než to hnus Žil jsem 11 let v Brazílii mezi nejchudšími v lesích, daleko od civilizace.
né hnízdo, kde si ce Mohu proto ukázat řadu dílčích pohledů na teologii osvobození a jaké
ní krávy víc než člo směrnice jsme dostávali na kněžských schůzích pro pastýřskou činnost
věka."
Byly to směrnice pro prostý lid naprosto nevhodné, ale dobře a záměr
"Ale já si nestěžuji.
ně měly připravit lid na'fpřevzetí moci", Slibovalo se jim, že"pak nasta
Na velkou farnost
ne ráj na zemi, který už slíbil Ježíš Kristus."
bych ani nestačil."
JAK SBRÄVNE MYSLET
"Nu, tak vám přeji
mnoho štěstí a Boží Pronesené slovo-ústní o písemné-je vnějším znamením pro myšlenku,
kterou chci vyjádřit. Tímto znamením-slovem-ji předávám druhému.Aby
ho požehnání."
nenastal zmatek, musí všichni vědět, jakou myšlenku slovo vyjadřuje
V Ecully zavládnul
a toto pravidlo přísně dodržovat. Může se stát, že někdo omylem nebo
velký smutek, když
se o přeložení kapla úmyslně užije jiného slova k vyjádření své myšlenky. Tím vzbudí v
na Vianneye lid dově mysli posluchače odlišnou myšlenku než má sám na mysli. Kdo chce
jiného oklamat, užije slova, které je pro posluchače přijatelné, ale sám
děl .
"Tak jsme v několika tomu slovu podloží jiný význam-má jinou myšlenku. Aby zabránil pode
nedělích ztratili dva zření a uspal zvídavost posluchače po významu slova, užije slova sil
nějšího - tzv.pleonasmu.
kněze, "hořekovala
CO JE "EIDOVÄ DEMOKRACIE?"
matka Bibostová.
"Ale vždyť nový pan Celý svět chápe toto slovo jako vládu lidu, žijícího v určitém státě.
Komunisté dali slovu"lid"jinou náplň,je to vlastně jen několik desítek
farář je také hodný
vládnoucích funkcionářů. Aby se od této diktatury odvedla pozornost,
člověk,"snažila se
dcera Columba matku užívá se názvu"lidová demokracie". Tedy pleonasmus, který odvádí po
zornost od skutečnosti a láká ty, kdo se cítí utlačeni. Pak mají lidé
potěšit, i když jí
srdce přetékalo smut právo jen na"pozitivní kritiku", tj.všechno chválit.
kem, sotva na loučení ZARUČENE pravý včele ivied
s panem kaplanem jen
Když jsme byli malí, prodával se med. Každý věděl, že je to produkt
pomyslila.
včel, dobrý proti kašli a jiným nemocem. Casem se všechno zdražova
WILHELM HÚNERMANN lo, každý chtěl víc vydělávat a tak prodavač medu začal do medu při
dávat sladidlo, které je levnější, chuť a barvu medu nemění - a začal
prodávat "včelí med". Spotřebitel nic nepoznal. Přidal tedy prodavač
víc sladidla a prodávaľ'pravý včelí med". A když i ten šel dobře na odbyt a nikdo nic nepo
zoroval, přidal prodavač 50% umělého sladidla a prodával "zaručené pravý včelí med". Tedy
dokonalý pleonasmus k oklamání lidí.
"OS VOB OZO VAC T BOJE" .
Propaguje se osvobození od toho či onoho, k vůli tomu se vedou války, je to moderní-a nik
do nemá odvahu říci, že sice propagujeme osvobození od nadvlády jedněch, ale"osvobozené"
vháníme do nadvlády druhých, kteří prohlašují tuto nadvládu za svobodu. Užívá se tedy
slova s jinou myšlenkovou náplní. Kdo by se odvážil říci, že se nemá osvobodit nějaký ná
rod v Africe? Ale kdo má odvahu říci v osvobozovací vřavě, jak má tato svoboda vypadat a
že je zde někdo, kdo pod rouškou osvobození chce ubožáky zavléct do ještě většího otroctví
MARXŮV TROJÚHELNÍK
Kdo jako turista projede Rio de Janeiro, Sao Paulo, krásy Minas Gerais a pak zajede do pře
městí velkoměst v Brazílii či vidí z letadla chudé chatrče, snadno přijme marxistickou poučki
o vykořistování a sociální nespravedlnosti. V duchu vidí Marxův trojúhelník, kde 5% obyva
tel vládne nad 50% národ.bohatství, 90% má 30% bohatství a 5% jen 20% bohatství. Ta do ne
be volající nespravedlnost!Je nutné ty lidi osvobodit, ale ne jako sv.František láskou nebo
Ghandi bez násilí-zatím by mnoho lidí zemřelo hladem. Marxistická revoluce zavede rovnost a
osvobodí hned!Ale bude to stát mnohem víc životů a co nastane po tomto druhu osvobození?
Víme z mnoha zemí, jak vypadá. A protože lid je zbožný, dá se hnutí název"teologie"a když
se mu pořádně vysvětlí, že je utlačován, uzná, že je nutná teologie osvobození. Je to v pod
statě marxismus v křesťanské terminologií. Slova mají jiný význam, než měla po staletí.jviT

TROJE

POZVÁNÍ

velke pokusenP prvních lidÍ

Pokračování přednášek P. Kuchaře na duch. Na tom zbudoval Pokušitel svůj plán: Bůh vám
dal tolik, ale nedal vám všechno. Nesmíte trpět
víkendu v Quartenu 1986.
omezování své svobody! Žádejte i to poslední! Dalším mostem mše sv.je BOHOSLUŽBA
SLOVA. Buh nám říká, co pro nás udělal, A tak se rozhodli, jíst ze stromu poznání a prv
ní, co poznali, bylo, že jsou nazí, že bez Boha
jak na nás myslel, když jsme ještě nebyli
ani na světě. Jak se do lidských dějin vtě nemají vůbec nic a že svou neposlušností ztratili
lil a jak se vtěluje do našeho osobního svě i to, co jim Bůh dal. Pro sebe-a pro své potom
stvo. - RÄJ BYL ZNEUŽITÍM SVOBODY ZNIČEN!
ta.
Řekli bychom - co si nadrobili, ať si také sní. 8
PRVNÍ PLAN BOŽÍ S ČLOVĚKEM
Avšak Bůh nás miluje nekonečnou láskou a proto
Zdá se nám, že svět, v němž žijeme, ne
-po lidsku řečeno-uvažoval, jak by se dal první
odpovídá moudrosti a dobrotě Boží. Tolik
plán zachránit. A sestavil
krutosti, bezpráví a bídy! Jak se na to
plan Číslo dve
Bůh může dívat!
Avšak Bůh takový svět neplánoval. Měl ji Ve slovech, která pronesl Bůh k hadovi-dáblovi,
je obsaženo celé zaslíbení:"Znepřátelím tě s že
ný plán, kterému říkáme RÁJ. Vyprávění
nou, tvé potomstvo s potomstvem jejím, její po
o něm vypadá jako pohádka, není to však
pohádka, nýbrž obrazy a to slovní obrazy. tomstvo rozdrtí tvou hlavu a ty mu uštkneš pa
tu."(Cen 3,15).
Rájem myslí Písmo zdravý, nepokažený
svět. Takový svět musí splnit dvě podmín Je to obraz, a kdo ho slyší židovskýma ušima,
ky: stvoření musí odpovídat moudrosti Bo- vyčte z toho celou teologii spásy, nauku o Bož
ží-tedy být obrazem jeho moudrosti-a musí ství Kristově, celou mariologii a celou nauku o
odpovídat lidské důstojnosti. K lidské dů posledních věcech člověka-eschatologii.
Jako židé i my věříme, že dábel je mocnější než
stojnosti patří především SVOBODA. Svo
bodu my, emigranti, chápeme velmi dobře. člověk. Ale ještě mocnější je Bůh. Když tedy
Můžeme žít, jak chceme, dělat, co chceme, někdo přijde a rozdrtí ďáblovi hlavu, zničí ho,
může to být jen Bůh sám. Ale ten"někdo"se na
nemusíme se bát, že nás někdo hlídá a
rodí ze ženy, musí být tedy pravým člověkem i
udává. Ve vůli Boží, mít svobodného člo
věka, je jistá logika; Bůh může dát to, co pravým Bohem. Bůh sám přijde a spasí nás. To
sám má-svobodu. Jinak by byl člověk lout čteme u starozákonních proroků.
Rýsuje se tu zaslíbení, že Bůh obnovu ztracené
ka a ta nemá důstojnost ani není obrazem
Božím. Aby byl tedy člověk OBRAZEM BO ho ráje nesvěří člověku, ale přijde sám a plán
uskuteční.
ŽÍM, musel mít podíl na svobodě Boží.
PROTIKLADNE OBRAZY BUDOUCÍHO SPASITELE
JAK VELKOU SVOBODU B&H ČLOVĚKU
Starozákonní proroci kreslí dva různé obrazy o
DAL?___________________________________
budoucím Mesiáši. Jeden ukazuje, jak to bude
Prostor pro svobodu může být malý i vel
ký. Když jdu např.do hospody na venko vypadat, když Vykupitel přijde a jeho národ ho
uzná. Bude králem celého světa, promění zkaže
vě, předloží mi hostinský jídelní lístek a
ný svět ve svět zdravý, obnoví ráj na zemi. I
mohu si vybrat ze tří jídel :guláš, vídeň
ský řízek a vepřovou. Má svoboda je úzce když tato myšlenka pro nás není docela nová, ne
zabýváme se jí, protože se nikdy neuskutečnila.
omezená-čtvrté jídlo už neexistuje. Ale
Proč? Dosud žádnému mocnáři se nepodařilo zmoc
přijdu-li do přepychového restaurantu ve
nit se vlády nad světem a dát ho do pořádku.
velkoměstě, je na jídelním lístku třebas i
Budou tu zlí lidé, budou tu nemoci, bude tu
IOO jídel. Svoboda je stejná, ale její pro
smrt a přírodní katastrofy. Vyhubit zlé lidi není
stor je větší.
Bůh chtěl, aby měli lidí co největší svobo řešení, obrátit ve světce je nemůže. Ani nemoci,
zdroje smutku, by neodstranil, tím méně smrt.
du. Proto jim řekl:"Smíte dělat všechno,
jen nesmíte chtít být Bohem." Bible to vy Kdybych byl naprosto šťastný a věděl, že mé
jadřuje obrazem:smíš jíst ze všech stromů, štěstí skončí smrtí, bylo by to už štěstí naruše
né. Navíc by musel král odstranit přírodní kata
jen ze stromu poznání jíst nesmíš.
strofy, normálně nezávislé na lidských činech.
Strom poznání je obrazem vševědoucnosti
Boží. Tedy když dal Bůh člověku tak vel KRISTUS UKÁZKOVÉ DOKÄZAL VŠECHNO!
kou svobodu, měl by být spokojený a ne
Nevládne jen lidskou, ale i božskou mocí a může
usilovat o zakázanou věc! Sám jsem nechtěl zločiny odstranit obrácením. Dokázal, že má moc
nikdy být ministerským předsedou; ale kdy •odpouštět hříchy. Uzdravoval nemocné. Neuzdra
bych to dotáhl na ministra, napadlo by mi- vil všechny slepce, chromé, malomocné, kteří
proč bych nemohl být ministerským před
tehdy žili - uzdravil jen některé. Ale tím doká
sedou? Nebo kdybych byl kardinálem, proč zal, že kdyby chtěl, mohl by uzdravit všechny.
by nemohli kardinálové zvolit právě mě pa A sociální nespravedlnost? Jsou lidé, kteří mají
pežem? - První člověk stál na žebříčku tak všechno, jiní nemají nic. Ježíš nasytil několika
vysoko , že chyběla jen jedna příčka - a to chleby 4000 mužů; nebylo by pro něho těžké,
právě byla Achilova pata!
nasytit čtyři miliardy lidí, co žijí na zemi.

Kristus ukázal, že má moc nad
vládnout a já vládnout budu! Splním
očekávání všech negerací.
přírodou. Proměňuje v Káni
Galilejské vodu ve víno,opak
O Květné neděli vjíždí Kristus slav
dovedeme také-proměnit víno
nostně do Jeruzaléma a jásání lidu ne
ve vodu-ale takový zázrak
odmítá. Na výzvu farizeů, aby řeklQ
lidem, ať zmlknou, říká:"Budou-li oni
jako v Káni Galilejské dove
mlčet, bude křičet kamení!"
de jen Bůh. Utišil bouři na
jezeře, dával rybám příkaz,
Přijal hold-pět minut před dvanáctou.
aby připluly a naplnily sí
Kdyby se nadšení v Jeruzalémě rozší
tě ap. Je zajímavé, že Pís
řilo na všechny vrstvy národa, pak
mo nemluví o zázracích. V
by Kristus své království míru a po
dnešní teologii jsou sklony,
koje snad přece založil.
zázraky zeslabit. Byly to
Jenže jásání dlouho netrvalo.
však zázraky, ale Písmo mlu
NASTAL VELKÝ PATEK
ví spíše o ZNAMENÍCH.
Pokusím se sestavit rozhovor mezi
CO JE ZNAMENÍ?
Otcem a Synem. Otec říká:"Slíbil jsem
Znamení je symbol, znak,
u rajské brány Spasitele. Narodíš se
který ukazuje na nějakou
z lidské matky, abys mé poslání spl
skrytou skutečnost. Zázraky
nil." V evangeliích se Kristus často naJežíšovy byly znamením, že
poslání svého Otce odvolává. Otec římá možnost i moc splnil
ká:"Musíš splnit tento plán spásy za
všechna starozákonní proroctví, která lí každou cenu. Jak, to je tvá věc." Kristus byl
čí mesiášský, zdravý pokoj, ideální svět. ochoten zaplatit každou cenu. Byl poslušný i vů
Pán Ježíš však až do extrému respektuje
či lidem, kteří rozhodovali o jeho osudu, podro
naši svobodu- vždyť je to jeho dar!
bil se zrádci Jidášovi, veleradě, Pilátovi. "I když
Podmínka byla: Vy, vyvolený národ mě mu■mě nechcete přijmout za krále, stejně vás spasím.
síte uznat-St. zákon byl vlastně přípravou Když jste mi připravili kříž, dám se ukřižovat!"
celého národa, k němuž i já patřím, na
Ale změnilo se něco ve světě tím, že nás Pán spa
to, že až Mesiáš přijde, uznají ho. Ale u
sil? Jsme dnes lepší než lidé před Kristem?
sv.Jana čteme:" Do vlastního přišel a vlast I.SPASIL NÄS OD HŘÍCHU. Ne že bychom hřešit
ní ho nepřijali."!Jan 1,11). Na základě své nemohli, ale hřích by se bez oběti Kristovy ne
ho svobodného rozhodnutí rozvinul svou
dal vyřešit. Jako když parašutista seskočí z le
božskou moc a byl by opravdu mesiášské tadla, zpět se už vrátit nemůže. Tedy bez spásy
království na tomto světě zřídil. Proroci
by byla situace hříšníků bezvýchodná-Ježíš ted
o něm říkají, že stvoří novou zemi a nové umožňuje i největšímu hříšníkovi návrat.Spasil
nebe-tedy za svého života. O tom si ovšem nás tedy od bezvýchodnosti hříchu.
představu udělat nedovedeme, protože ani 2.SPASIL NÄS NE OD UTRPENÍ, ALE OD JEHO
druhý plán Boží se nesplnil.
NESMYSLNOSTI. - Bůh utrpení dopouští, ale mů
že je proměnit, v požehnání-i když nevíme jak.
CO KDYŽ HO VLASTNÍ NEPŘIJMOU?
Menší obraz Mesiáše najdeme v 53.kapitole Naše utrpení bude mít velkou cenu na věčnosti.
proroka Izaiáše; tam mluví o trpícím muži Mou maminku poslali v r.1942 do plynu jako ži
Božím. Zde se tedy proroctví zabývá mož dovku. Proč musela tato nevinná žena zemřít? A
ností, že Mesiáš, král, nebude uznán a sta právě proto, že zemřela, směl jsem po 18 ti le
ne se trpitelem. Tedy ne královská koruna, tech do Polska a tam jsem byl tajně vysvěcen na
ale koruna trnová. Bude rozdrcen jako červ kněze. Smrti své maminky vděčím za své kněž
ství. Nepoznáme-li smysl utrpení zde, poznáme
ale tím nás spasí.
Snad jste někde slyšeli, že Kristovo ukři ho na věčnosti.
3. KRISTUS NAS NESPASIL OD SMRTI, ALE OD
žováni bylo věčným plánem Božím. Jako
JEJÍ KONEČNOSTI. Smrt“není tečka za naším žikdyby Bůh Otec řekl Synovi:" Já chci,
abys zemřel krutou smrtí na kříži." To nor yotem, ale je přechod. Kristus překonal smrt
málně otec pro syna nedělá. Kdyby to Otec Zmrtvýchvstáním a jeho Vzkříšení bylo modelem
pro nás. Vynořili jsme se z nicoty, ale když zem
od věků plánoval, neměl by Jidáš a Pilát
řeme, do nicoty se nevrátíme, ale přejdeme do ji
vinu, vždyť by MUSELI plán Boží splnit.
A k čemu by byl pak Starý zákon-k tomu, né formy života.
abych někoho odmítl, nepotřebuji tak dlouAvšak jak je to se SPASOU CELÉHO SVÉTA?Předhé dějiny spásy. Kdybych chtěl při mature stavme si, že zdravý svět je mrakodrapem o 60ti
propadnout, nemusím se učit, i bez přípra poschodích. Kristus chce, abychom tento dům
vy propadnu. Kdyby Otec chtěl od začátku stavěli, abychom uzdravovali nemocný svět. Snad
aby židé jeho Syna neuznali, proč posílal postavíme jedno, dvě, deset poschodí."Až se vrá
tím, doplním to, co se vám nepodařilo postavit."
proroky, Mojžíše, proč celý St. zákon?
MÄME ÚKOL SVÉT UZDRAVOVAT!
KRISTUS O UZNANÍ BOJOVAL
Jeho znamení-zázraky-byly důkazem, že je Nemůžeme ho ovlivňovat celý, ale můžeme dělat
malé krůčky. V rodině, ve farnosti, mezi
zaslíbeným Mesiášem. Dejte mi možnost

přáteli, známými, kolegy - neboť to jsou
lidé, které nám Bůh svěřil. Podaří-li se
nám jednoho člověka přivést k víře, udělat
Na prelomu roku se setkali v Římě církevní hod
mu radost, už jsme v něm kus zdravého
nostáři, kněží i laici, kteří pečují o růst
světa uskutečnili. Dělá-li manžel všechno,
kněžských povolání. Byl tam i předseda italské
aby jeho manželka byla šťastná a naopak,
bisk.konference, římský vikář,kard.Ugo Poletti
vybudovali v sobě navzájem kus zdravého
a někteří světící biskupové římské diecéze.
světa. A poskytnou-li rodiče dětem teplé
Zpravodajové zdůraznili učení II .Vaticana, že
hnízdo, aby děti byly šťastné, i to je kus
křtem jsme se stali údy Kristova Těla a každý
ráje. A z těchto kamínků můžeme sestavit
zdravou mosaiku, dobrý obraz. Předloha
podle svých možností a poslání je odpovědný za
je Kristova radostná zvěst, zdravý svět,
růst kněžských povolání, v Itálii existuje imokde panuje mír, láska, zdraví, odpuštění a ho skupin a hnutí, která se snaží o prohloube
vše, o čem čteme v Písmu a slýcháme při
ní a podporu nových kněžských povolání jak ve
bohoslužbách. Kamínky dává Kristus, my
farnostech, tak v rodinách.
musíme sestavit mosaiku. Kamínky jsou Bo V pot. ledna se konalo ve Vatikáne studijní sym
ží dary, které dostává každý člověk, ale
posium o hromadných sdělovacích prostředcích,
sestavování, hledání, kam patří kamínek,
připravené papežskou komisí a určené hl.kněžím,
aby to spolu ladilo, to je náš úkol.
řeholníkům a řeholnicím. Podkladem byl nedávno
NASLEDOVANÍ- KRISTA
vyšlý dokument kongregace pro katolickou výcho
Snažíme~li se, aby svět kolem nás byl zdra vu, který se zabývá těmito problémy hl. se zře
vější, následujeme Krista. Kdyby to dělali
telem k seminaristům. - Italští biskupové uspo
všichni, blížili bychom se původnímu ráji.
řádají zvi.symposium o hromadných sdělovacích
A co se nám nepodaří, dokončí Kristus při prostředcích a veřejné mravnosti. - Příští
svém příchodu. Myslím, že by byl zklama italský eucharistický kongres se koná v ěervnu
ný, kdyby viděl, že jsme vystavěli jen je 1988 v již.Itálii v Regio di Calabria.
diné poschodí, zasadili jen pár kamínků do
l.lO.mr. byl P.Blažej Miiller, salezián, ustano
mosaiky. Musíme dělat trochu víc.
ven
rektorem českého kostela na Rennwgu ve
Dějiny spásy začínají prvními lidmi, zasahu
jí do našeho osobního života, neboť Bůh nás Vídni-po zesnulém P. Dominikovi. Při jubilejní
zve, abychom pomáhali budovat lepší svět. mši sv.mládeže ho uvedl do nového úřadu místní
děkan.
Oblouk spásy sahá do dálné budoucnosti,
kdy Kristus přijde a spojí všechno, co sta Generál Tovaryšstva Ježíšova P.Kolvenbach odlo
žil návštěvu na dálném východě, kterou plánoval
ří proroci předpověděli. Čili se splní Boží
na březen, poněvadž ho sv.Otec požádal, aby
plán číslo dvě, a my v této nové šťastné
skutečnosti budeme žít ne několik let,
měl tradiční exercicie pro papeže a jeho spolu
ale celou věčnost.
pracovníky. Bude je konat podle zásad sv.Igná
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ce z Loyoly, zakladatele Jezuitů.
Britský lékař objevil nedávno očkovací lát- Ugandští biskupové uzavřeli 22 misijních stanic
kuj která by mohla chránit človeka před ma na severu země, kde protivládni partyzáni znelomocenstvím. 7 se v .Malawi/Afrika/už byly
jišEují situaci. Stanice opustil personál i řa
da domorodých žen a dětí.
zahájeny na 110.000 osobách zkouSky-ovsem
výsledek se dostaví až po několika letech. Lednové číslo amer.měsíčníku National Geogra
phic Magazine uvěřejňuje 26 str.článek s řadou
Maltézstí rytíři-výbor sídlí v Zeneve-pro
pomoc malomocným3 vyzývají k další pomoci. fotografií o Slovensku.
Polský přines Glenp při svém příletu do Ří Slovenský misionář v Zimbabwe, P.Eduard Hansko,
ma 17. l.mj .prohlásil/ že jeho účast na mezi rodák z Litovky pri Ružomberoku, připravuje ja
národním kongresu o míru v SSSR , pořádané ko člen bibl.komise překlad bible do tamni do
ho pravoslavným patriarchou Pimenem, je vy morodé řeči.
loučená. Zúčastní se ho však zástupce Círk Washingtonský arcibiskup, předs.katol.universi
ty, Mons .Hickey, sdělil knězi Charlesů Curranove v Polsku.
Podle Sv.Otce se sice stýká sv.Stolec s cín-vi, suspendovanému prof.morálky, ze se má vzdát
skou církví, ale "vlastenečtí věřící"nejsou katedry na této universitě. Tento profesor učil
vlastně Církví, nýbrž jakýmsi společenstvím, totiž ostré hereze-bludy.
Nedávno vyšlo 6.vyd.malého klíče k Písmu sv. Je to vytříbená katechese osvobození, vyzrálá
za dlouhých let náboženského života v marxistické společnosti. Dílo vzniklo spoluprací
studijní skupiny redakce měsíčníku Malý koncil a katechetickými kroužky celé země. Malý kon
cil vychází nákladem 80.000 výt. Nová katecheze je pro generaci, odchovanou ateismem a
chce prohloubit pojem osvobození ve světle křesťanské víry.
Na světě je přes 2 mil.Svědků Jehovových.
25.5.uplyne 100 let od narození Otce Pia.
11.11.400 let od nar.P.Martina Středy,SJ./nar.r. 1587 v Hlivici, Hor.Slezsko./
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MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

22. ledna 1924.
11
Zemřel Lenin; v městě je obrovské vzrušení. Co se teči stane? Že byl velmi nemocný, to už
se vědělo dlouho, ale že by mohl zemřít, na tuto možnost nikdo nepomyslil.
Je zvláštní, že jeho smrt vzbudila lítost i u těch, kteří nejsou ve straně, ba i u nepřá
tel komunistického systému. Profesor Denisov to vyjádřil takto: "Lenin byl inteligentní
muž, měl své idee, a dovedl si zachovat nestrannost úsudku. Když viděl, že je nemožné,
prosadit komunistické myšlenky, škrtnul je a zavedl NEP/Nová ekoironická politika, částeč
né povolení soukromého podnikání v malém/. Nazval to časem k nadechnutí; ale každému ro
zumnému člověku bylo jasné, že Lenin vážně nepomýšlel na to, aby tuto politiku brzo pře
rušil. Vzdor všemu byl Lenin muž skutečnosti, byl praktický, tedy chyběla mu vlastnost
"velkých". Velioe se bojím, že po Leninovi přijde "velký muž", kterému bude skutečnost
lhostejná a pak jsme ztraceni. Dostojevský měl totiž velkou pravdu když řekl:"Člověk musí
být opravdu "velikán", aby se udržel proti zdravému lidskému rozumu."
3 .února 1924.
Leninský nábor do strany! Všude je toho plno. Mezera, která vznikla Leninovou smrtí, se má
zaplnit statisíci novými členy strany - dělníky. Přirozeně je nával ohromný, členové stra
ny nemusejí mít strach z propuštění, které ted hrozí každý den bezpartajním.
18.února 1924.
Majitelka našeho domu patří k těm bytostem, které ve imě vzbuzují při prvním pohledu soucit.
Dává přednost tomu, aby seděla ve sklepě a zřídka vyjde ven. Lneš jsem ji viděla, jak si
nesla vodu. Byla oblečená v rozedraném vojenském plášti a když ho vítr rozhrnul, bylo jasně
vidět, že má pod ním jen hadry. Pozdravila jsem ji, ale sotva na můj pozdrav odpověděla.
"Tak je pyšná,"řekla komunistka Ivanovna, která stála blízko."Můj muž se zasadil o to, že
se mohla ubytovat ve sklepě vlastního domu. Jen nenos nos do výšky, dobře se ti stalo! Po
dívejte se, jak se s těmi kýbly nese, jako kdyby byla carevna! Však mi jí už pýchu vyžene
me, vyhodíme ji i z toho sklepa! Můj Vaňka mi říkal, že vyjde zákon, podle něhož "bývalí "už
nesmějí bydlet ve vlastních domech. Domy patří pracující třídě, ne buržoustům. Chápete?"
"Ale Ivanovno, "snažila jsem se ji obměkčit, "proč ji nechcete nechat v té díře? Copak něko
ho ruší? Vidíte přece, že je velice nemocná!"
"Na rypáku je jí vidět, že je nemocná, ale když je buržoazního původu, a€ pojde, ne žije!"
"Pro Boha, copak ván jí vůbec není líto? Vždy£ je to také člověk."
"No ano, když se na to takhle díváme, je mi jí líto, ovšem ze stanoviska strany si zaslou
ží, aby pošla jako všichni její třídy, čím dřív, tím lip."
Už jsem si zvykla na tuto bezmeznou nenávist a přece mě znovu zase překvapí. Ale co mě tak
nesmírně pohoršuje je to, že všichni tito komunističtí nenávistníci dělají totéž, co u
svých protivníků zavrhují, proč je nenávidí. Komunistka Ivanovna stála přede mou v drahém
kožichu, s vysokými holinkami z jemné kůže, má služebnou a žije v přepychu, zatím co ostat
ní strádají. Když jsem ji viděla tak nastrojenou a vedle ní ubohou Varvaru Borisovnu v had
rech, řekla jsem maně:"Vidíte přece, jak mrzne v hadrech a vy jste dobře oblečená."
Komunistka na mě několik vteřin zírala, ale zřejmě vůbec nepochopila smysl mých slov. Po
chvilce řekla zamyšleně: "Nu, pošlu jí šaty, mám těch krám dost, ani nevím, co s tím. Maj
dostává jako"zodpovědný"větší příděl-i látek. Jen to nesmí Vaňka vědět, že hydře kapitalis
mu posílán šaty." - "Jen jestli je vezme. Ale jak se to vyjadřujete?"smála jsem se, protože
to byla obyčejná panička s tlustým, tupým obličejem a dobromyslným, omezeným výrazem.
Začala se rozpačitě usmívat a prohodila:"Nu, my už víme, jaké výrazy dnes musíme užívat.

Také pracuji a vedu odpovědně komunistické ženy."
Neuplynula ani hodina, seděla jsem s dítětem na lavici před daném, když se ozval ze 12
sklepních schodů hněvivý křik, slyšitelný až na dvůr. Byla to majitelka domů a volala
rozzlobeně: "K čertu s vašimi šaty! Nejsem žebrácká! A že nic nemám, to jen proto, že mi
všechno vzali! Můj muž a já jsme oelý život dřeli a plahočili se, až jsme si ušetřili
na dům a teä ho zastřelili! A já si mám obléci šaty, které nosila komunistka? Z milosti?"
Služebná Ivanovny stála nahoře na plošince a já přišla právě k tomu, jak vyletěly šaty
ze sklepa, služebné přímo do tváře. Vzala oděv, plivla pohrdavě dolů a vrátila se do
bytu Ivanovny.

NAŠE KŘÍŽOVKA

A.Bludné učení, že Kristus založí na
konci sveta před nebeskou blaženosti
se svätými tisíciletou říši. Bem.je.
B .Lat. začátek mariánske modlitby,
islamský duchovní.C.Egyptský bůh,
dopravní prostředek, říms.550,němec
ké "jestli", zkr.poštovní novinové
služby.D.Spojka, žens.jméno,otázka
zn .teploty , zkr. asi. E. Zvr. zájm. J<lidné,sklad obilí,zn.thalia.F.Nekrvavá
obét Kristova, podnos, packa,nota.
G.Turecky"otec", vyšší stupeň andělů,
předl .H.Příbuzná, ang. "to ", šroub,
býv.drobný mincovní stupeň. CH .Polní
míra, písmeno/fon./,hrdinka Verdiho
opery, citosl .podivu.I. Zemědělský
nástroj, před Bohem dokonalí/2.p./,
zájm. J .Předl., tlustý, výron sopky,
italské přitakání.
1. Duchovní dary k dobru j iných, předl.
2.Jméno,fon.sykavka,asbest, 2 stejné
samohl. 3.Pomocníci židovských kněží,
zkouška.4.Nedotknutelnost, amer.úřad,
ypsyIon. 5.Kancel. zkratka, manžel sv.
Alžběty, řine.50.6.Základní tělesný
orgán, říms.100,žádostivý.7.Dar Boží/pomáhající nebo posvěcující/,du
chová dobrý bytost.8.předl.,spojka,
z obilí,zkr.mužs. jména.9.Prorokyně,
500, podnos,předl. 10 .Nářky, spojka, 11.
Svatá,tento rok. 12.Váha,pasivum,
kongregace, zal.sv. Donem Boskem.

NOVINKY
V českých a slovenských diecézích byl v adventu zave—
den rok Písma sv. Biskupové vydali k tomu pastýřský
list-."Počítáme s vaší velkou pomocí, prosíme všechny
při obětování útrap jako smírné a prosebné oběti pama
tovali také na toto naše velké dílo roku Písma sv.
a zajišťovali nám všem milost poznání a síly pro
prohloubení víry a opravdové obrácení, které potře
bujeme všichni. Někteří jste slyšeli pastýřský
list v kostele, jiní četli v cenzurované formě v
Katol.novinách. Státní cenzura, čili hlavní správa
tiskového dozoru poslala všem farním úřadům prostřed
nictvím cirk.tajemníků tzv.dodatek k pastýřskému
listu s příkazem:"Provedte laskavě tyto změny ....
V 2.odstavci vynechat slova"měl za sebou S cesty
do Říma, 3 roky vězení a mnoho dalších útrap/sv.Me
toděj/. V 5.odst. vynechat slova”v neklidné době
II.svět.války upozornil papež Pius XII.na Písmo
jako na cestu k záchraně: "Kdo jiný múze tyto rány
lidské společnosti zahojit,"končí Pius XII.encykli
ku, "nez ten, k nímž kníže plný lásky a důvěry volá.''
V 6.odst.se měla vynechat slova:"Tato slova Pia XII.
jsou dnes ještě aktuálnější." Cenzuře zřejmě vadí
postava Pia XII. 7 7. odst.se měla vynechat slova
"aby i náš národ přispěl k duchovní obrodě a zá
chraně ducha svým podílem, vyhlašujeme rok 1987
rokem Písma sv....Mohla tam zůstat jen slova:"aby
věřící našeho národa přispěli..." V 10 odst.se mě
la vynechat výzva"zúčastněte se biblických hodin
a čtěte Písmo sv.v rodinách."
V Okwaldenu zahájili jubilejní rok 1987; oslaví se
500.výr.od smrti sv.Mikuláše z Flue. Zahájilo se
pochodňovým průvodem v Ranftu a zvláštním vyzváně
ním na počest Nového roku.
3.1.přijal P.Adolfo Bachelet jménem rodiny"cenu
smíření 1986". Odpustil těm, kdo zavraždili jeho
bratra Vittoria, vysokého soudního úředníka a vě
řícího katolíka. Cena se uděluje těm, kdo hrdinsky
odpustili jako katolíci těm, kdo jim těžce ublíži
li. Loni dostala cenu Marie Fidea Moro, dcera po
litika Aido Mora,zavražděného rudými brigádami.
Za 25 let pontifikátu Lva XIII.bylo za sv.prohlá
šeno 11 osob, za 11 let pontifikátu sv.Pia X. 4
svati, za Pia I. ,Pia XII., Jana XXEII a Pavla VI.
se počet blahořečení a svatořečení značně zvýšil.
Ľneš projednává kongregace pro blahořečení a sva
tořečení 4300 různých případů, v r.1962 jich bylo
2909. Většinou duchovních osob, protože tyto pro
cesy jsou velmi drahé a platí je řehole.

UTRPENÍPÁNĚ PŘED UKŘIŽOVÁNÍM
Když byl Jezis odsouzen na smrt, za nobení člověka, trest pro otroky, proto
vyčítá Cicero Verresovi, že tím trestal
číná celá serie jeho muk. Od této
svobodné muže a sv.Pavel, kterému hrozil
chvíle bude stále víc téct jeho
krev. Pilát řekl, že Ježíše"potres- tento trest, se dovolává svých práv řím
ského občana. Navíc byl doplňkem trestu
tá" a pak ho propustí. I když byl
přinucený propustit lupiče, setrval smrti. U Josefa Flavia čteme, že"vzbouřena svém rozhodnutí a dal bičovat ne ní Židé byli často před ukřižováním muče
ni ranami bičem."Zmiňuje se o tom i Filon
vinného. Sv.Matouš, sv.Marek i sv.
Jan připomínají tuto událost jedi JAK TO VIDĚLA KATEŘINA EMMERICHOVÁ
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ným řádkem. Sv.Lukáš o ní nemluví;
Těžko
je
popsat hrozný výjev a předsta
snad by se dalo říci, že posvátná
hrůza bránila autorům mluvit o této vit si Ježíše, přivázaného ke sloupu a
pohaně. Tehdy každý dobře znal ten dostávajícího strašlivé údery. Duch se
to tak často používaný trest. Popi proti tomu bouří; proto jen málo umělců
dokázalo vyjádřit hrůzu a tragickou tvr
sovali ho latinští autoři: Seutonius či Titus Livius píší, jak úřed dost. Realismus tu selhává a naturalis
tické zobrazení je nemístné; gotičtí so
níci povzbuzovali katy, aby bili
chaři
raději ukazovali nadpřirozený klid
silněji; Cicero a Plutarch popisují
odsouzeného, jak se svíjí pod rana Ježíšův, jak přijímá údery. Jen tak vel
mi, kape z něho krev, padá k zemi ká mystička jako Kateřina Emmerichová se
mohla odvážit popsat tuto odpornou scénu,
a někdy před koncem umírá.
pohyby katů " rezavých mužů, menších než
Ježíš, s kučeravými a zježenými vlasy a
JAKÉ BYLO BIČOVÁNÍ U ŽIDU-JAKÉ U
ŘÍMANŮ____________________________________ řídkou bradkou", jak s křikem bijí svá
U Židů bylo bičování trestem velmi tou obět, a pak ukázat krvácejícího Ježí
starým, hovoří o něm Deuteronomium. še, klesajícího k patě sloupu a zvedající
ho zmučenou tvář, aby pohlédl na skupinu
Trestalo se jím v určitých případech-např.když se svobodný muž spo lehkých děvčat, která pozorovala krutý
jil s otrokyni jiného. Mojžíšův zá výjev s neslušnou zvědavostí.
kon trest zmirňoval: užíval obyčej JAKOU VINU MĚL NA BIČOVÁNÍ PILÁT?__________
ných důtek a prutů a nesmělo být
víc než 40 ran. U Římanů zákon po Když uvážíme krutost bičování, musíme
přísně odsoudit člověka, který je nařídil
čet ran neurčoval, jak rozhodl
soudce nebo kati. Byly dva druhy ná Avšak první křestané smýšleli jinak. An
tický člověk nebyl tak citový jako my.Sv.
strojů: "flagella"-kožené řemínky,
často na konci olověné, druh knuty, Augustin viděl v bičování polehčující
okolnost pro Piláta a ani Církev ho tak
která tvrdým úderem mohla zlomit
klíční kost nebo páteř, nebo v nej- neodsuzuje, když v bývalém oficiu Velkého
mírnějším případě odřít kůži:"hori- pátku říká:"Pilát se snažil, jak mohl,do
bile flagellum"(strašné flagelum), stat Ježíše z rukou Židů. Dal Pána bičo
říká Horác-a"flagra", železné řetíz vat, protože chtěl zmírnit jejich hněv;
doufal, že pohled na zbičovaného je ob
ky, zakončené maličkými kovovými
činkami nebo beraními kůstkami. Pod měkčí a zřeknou se záměru usmrtit ho."
le řeckého textu sv.Marka se zdá,že DALŠÍ MUKA PO BIČOVÁNÍ________________________
šlo o tento ná
Po skončení bičování
stroj. Sv.Ma
"vladařovi vojáci
touš mluví o
odvedli Ježíše do
prutech-což je
vládní budovy, tam
málo pravděpo
přivedli na něho ce
dobné. Sloup bo
lý prapor vojáků. A
lesti byl široký
svlékli ho a zahali
a krátký, takže
li do šarlatového
odsouzenec byl
pláště. Upletli vě
nucen napnout
nec z trní, dali mu
kůži a tak ho
ho na hlavu a do pra
konce víc zra
vé ruky mu dali třti
ňovaly. V Izrae
nu. Pak před ním pa
li bylo bičová
dali na kolena a po
ní běžným tres
smívali se mu slovy:
tem, v Římě
"Zdráv bud, židovský
znamenalo zhakráli!"A plili na

něho, brali mu třtinu z ruky a bili
ho s ní po hlavě."(Mt 27,26-3O;Mk
15,15-19;Lk 23,24-26;Jn 19,1-3)
Toto mučení Pilát nenařídil.

Snad tu můžeme hledat původ barbarské
hry, kterou vojáci trápili Ježíše. Hrá
li si právě na"kruh", když jim přivedli
Žida, který tvrdil, že je králem. Co
když si s ním pohrají? Hod krále pro ži
dovského krále!
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LIDSKÝ DAV JE NELÍTOSTNÝ
k poraženým a co se dá očekávat od
JAK VYPADALA TRNOVÁ KORUNA?
zdivočelé soldatesky? Tito vojáci
byli ze Sýrie, beduíni, asi pod ve Kresba Litostrota by nám mohla poskyt
lením několika římských důstojníků.
nout i údaje o podobě koruny. Neskládá
Dostali do rukou Žida, který asi za
se jen z kruhu kolem hlavy, ale má i
moc nestál,když ho místodržitel dal
hroty, směřující vzhůru: je to "loučová
bičovat!
koruna", která se používala na Východě,
Právě zde se dá hájit domněnka půjč jak je vidět už na penězích Antiocha
ky z víceméně karnevalových zvyků.
Epifana(175-164 př.Kr.), a kterou v
Některý voják snad sloužil v Alexand prvních stoletích po Kr.nosila i arab
rii či Mezopotámii a viděl slavnosti ská knížata. O rostlině, kterou použili
skýtského původu, nazývané Sacaea.
při spletení této koruny, se už hodně
Zvolili maškarního krále, který si
diskutovalo. Notre Dame v Paříži je hrdý
dva-tři dny mohl dovolit všechno, i
na to, že má tuto vzácnou relikvii.Před
styk s královými konkubínami, na ko 700 lety (1239) ji sv.Ludvík odkoupil
nec slavnosti ho svlékli z králov
od jednoho benátského kupce a dal pro ni
ského roucha, zbičovali a oběsili.V vystavět veledílo svaté kaple, kostel,
některých římských legiích v době sa- který vypadá tak, jako kdyby byl posta
turnálií losem vybrali vojáka za
ven pro anděly. Relikvie v kříštálové
"krále Saturna", a po bezuzdných bac- schránce má podobu trnových kruhů(asi
chanáliích ho usmrtili. Na tyto sta přírodovědecky juncus balticus), ohnu
ré a zajímavé zvyky byl ve středově tých a spojených patnácti vazivy. Byl
ku svátek bláznů. Je možné, že právě to zřejmě nosník trnových prutů, které
tyto zvyky podnítily vojáky, aby se
jistě pocházely z jujubovníku(rhamnus
Ježíši vysmívali.
spina Christi),velmi rozšířené rostliny
JINÁ svQdná domněnka__________________ v Judsku-i Písmo o ní několikrát mluví.
pochází z archeologických objevů Li- Tyto trny, které zbožnost věků roznesla
skoro do stopadesáti kostelů od Pizy po
tostrota. V rohu dvora Antonie, u
Trevír,
od Autunu po Ragusu, jsou velmi
schodiště, vedoucího do strážnice,
objevili v dlažbě vyryté hry, které uctívané, ačkoliv jejich původnost ne
asi sloužily k zábavě vojáků. Ještě ní dostatečně zaručená.
dnes je tam stojan pro lampu, která SYMBOL POKORY A ODŘÍKÁNÍ____________________
jim svítila. Některé hazartní nebo
Tato posměšná koruna byla pro křestany
cvikové hry byly velmi oblíbené v
dojímavým symbolem pokory a odříkání,
celé římské říši; existovala hra na které Ježíš postavil do první řady
"kamínky", kterou ještě dnes kreslí ctností. Nevíme, zda ji měl Ježíš i na
děti na dlažbu, hry s kostkami či
kříži, jak je vidět na pěkném Kristu u
"dáma". Neojbvyklejší byly hry s
sv.Damiána v Assisi, ale jistě nosí ko
kostkami, i dnes je najdeme na blíz runu v srdcích těch, kdo ho milují a
kém východě v různých kombinacích.
vědí, že i tou jim získal spaseni.
Keramika v Louvru znázorňuje tři
"Tvá trnová koruna korunuje tvou zlatou'.'
klečící ženy, jak háží kostky v kru říká v 13.st.senský breviář. Tím vyjád
hu, nakresleném na zemi a předěleném řil nejhlubší pravdu víry křestanů.
příčnými čarami. Na dlažbě LitostroDANIEL- ROPS: JEŽÍŠ VE SVÉ DOBÉ
ta je vidět jasně mlýnek a"kruhoviDoplněk knihy Biblia a jej lud. Výborná
tou hru, o níž už hovořil Plautus.
a cenná příručka pro lepší poznání života
Hrála se se 4 kostkami, označenými
našeho Pána Ježíše Krista. Objednat si obě
písmeny nebo čísly; jako při naší
knihy můžete na adrese:
hře na husy se muselo postupovat pod
The Friends of Good Books, P.O.Box 600
le znaků a složitých předpisů. Něk
CAMBRIDGE, Ont. CANADA, NIR 5W3
teré hody měly jména, např. "hod
Knihy jsou psány slovensky.
Alexandrův", "Efeb", "Darius"; nejlepší se jmenovaľ'Královský",řecký
"Dnes, kdyzzlo o dobro,tak ostre^proti
"Basilikos". Na dlaždicích je dobře sobě bojuji, nikdo nema pravo, zůstat
vidět kruh, spletitou čáru, vedoucí
průměrným Člověkem."
pius XII
skrze různé znaky, opakující se B Basilikos-a konečně královskou koru
nu.

MEXIČTÍ MUČEDNÍCI
V Mexiku se dostali r.1925 k vládě komu
nisté. Nastalo kruté pronásledováni katoliků, při kterém zahynulo na 5300 osob, z
toho asi 300 knězi. Známy je mucednik-jezuita, P.Pro. Katolické školy a kostely se
musely zavřit, katolici nesměli pracovat
ve veřejných službách, katolicky tisk zmi
zel. V té době dal Vatikán Mexiku tzv.me
xická privilegia-která piati i v naši
vlasti-t.j. tvořila se tam podzemni Cirkev
Od r.1934 se pronásledováni začalo mirnit.
V hotelu přístavního města Veracruz bydle
la v těch dobách katolička-Angličanka.Před
odjezdem ze země se zeptala ředitele,
jestli by nebylo možné, přijmout někde re
městě Tělo Páně.
teditel ji odvedl o tři ulice dál v vzne
šenému soukromému domu. Cestou jí vyprá
věl, že dříve se o náboženství vůbec neza
jímal, ale když začalo pronásledování,
stal se zase uvědomělým katolíkem. Ostatně
re městě je hodně lidí, hlavně nužů, kteří
byli vlastně pronásledováním podruhé pokř
těni. V podzemí kvete katolický život víc
než kdykoliv předtím. Kostely jsou sice
zavřené, ale domů Božích je ve městě asi
čtyřicet - ovšem tajných a roztroušených
po celém území.
Angličanka pozorně naslouchala. Konečně
došli do tajné svatybě. Majitelka domu je
přivítala a vedla Angličanku skrze několik
místností k ložnici. Mezi manželskými po
stelemi stál stoleček, ozdobený květinami
a na něm skříňka na klenoty.
"Chcete si vzít
Nejsvětější svátost
sama,"zeptala se paní.
"Ne,ne,"
bránila se Angli
čanka.
"Pak vám
ji podám já.r<
prostě
odpověděla Me
xičanka.

Přinesla svíčku, rozžala ji - a místností zně
lo tiše, ale slavnostně Confiteor-vyznání hří
chů. Pak paní otevřela skříňku a vyňala z ní
stříbrnou schránku. V ní spočíval Pán světa,
náš vykupitel.
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Angličanka přijala Tělo Páně. Nikdy v životě
nepřijímala nebeský chléb za tak dojemných okol
ností. Na sv.při jímání v Mexiku nikdy nezapo
mene.
Po modlitbě upřímně poděkovala paní dortů. Do
zvěděla se, že Nejsvětější svátost je v této
místnosti už řadu měsíců. Nikdo v pokoji nespí,
je to vlastně zamaskovaná ložnice. Když přijdou
návštěvy, vzácná skříňka zmizí a nikomu ani ne
napadne, že by místnost nebyla ložnicí.
"Podívejte se,"řekla paní se slzami v očích,
"když jsme u nás Spasitele ještě neměli, často
jsme pronásledováním strašně trpěli. Ale nyní,
kdy se může s papežským povolením u nás měsíčně
sloužit mše svátá, když máme mezi sebou Nejsvě
tější svátost a mažeme si sami podávat sv.přijímání, všechno hořké a těžké, čím jsme z Boží
ho dopuštění museli projít, neseme mnohem leh
čeji. Ježíš je u nás a my jsme u Něho. Víc ne
potřebujeme, abychom i za tak krutého pronásle
dování byli šEastni. Tteä teprve jsme si uvědo
mili, jaký poklad máme v našem Pánu v Nejsvě
tější svátosti. Je naší útěchou a naší silou."

A byla pravda to, co řekla dobrá paní; nebot
větší útěchu a větší sílu, než nám dává náš
Spasitel ve svátostech, jinde dostat nemažeme.
P.ROBERT QUARPT, SCJ: RAKETEK

PONÍŽENÁ

-

A

PŘECE

VÍTĚZNÁ

Král Přemysl Otakar l.byl dvakrát ženatý. patřila tehdy k nejkrásnějším ve městě. Sama ob
K první, platné manželce Adlétě Míšeňské lékla chudý šat sv. Klany a papež Řehoř IX Ji
se zachoval tvrdě. Pod záminkou čtvrtého hned jmenoval abatyší.
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stupně příbuzenstvíí které není důvodem
Bratrstvo sloužilo nemocným. Zásluhou Anežčinou
neplatnosti manželství), vynutil na církev se k němu přivtělila i jiná špitální bratrstva a
ním soudu v Praze, aby r.1199 prohlásil je papež je povýšil na samostatnou řeholi, řídící se
ho manželství za neplatné. Ubohou ženu s zásadami sv.Augustina. Anežka dala u mostu vy
čtyřmi dětmi vyhnal do Míšně, kde se jí
stavět prostornější hospitál a kostel sv. Ducha. A
ujal její bratr markrabí Dětřich. Pro tuto
ten se stal kolébkou proslulého RADU KRIZOVNIhanebnost vzniklo mezi wettinským rodem a K& S ČERVENOU HVĚZDOU. Tuto hvězdu přijali ‘
Přemyslovci velké nepřátelství. Odstrčená asi od prvního velmistra Alberta ze Šternberka.
manželka se dočkala ve vyhnanství přece
Kromě ošetřujících bratří měl řád i dost kněží a
radosti. O kráse a ctnosti její dcerky MAR řídil špitály i fary v četných městech v Cechách,
KÉTY se dostala zpráva až do Dánska a r. Slezsku, Polsku a Uhrách.
1205 přišlo odtud slavné poselství, požádat Abatyše Anežka zemřela r.l282 v pověsti světice,
o její ruku pro krále Valdemara II. Dagmar ale úsilí o její svatořečení naráželo na jednu ob
jak jí Dánové říkali, si brzy získala lásku tíž: jeji hrob na Františku za husitských bouří
lidu jako štědrá dárkyně chudých, přímluv- pod troskami jejich staveb zmizel. V r.l87U ji
kyně utiskovaných, ochrán prohlásil Pius IX. na žádost kardinála Schwarzenkyne národa, který ji ne berka za blahoslavenou a svátek se světí 2. břez
smírně miloval. Je to jedna na.
z nejkrásnějších ratolestí
Její zásluhou je uvedení řehole sv.Františka do
přemyslovského rodu.
Cech a založení řádu křižovníků-který dnes po
Přemysl Otakar se hned
kračuje ve Vídni. Tak chápal a svým způsobem
oženil s Konstancií Uher
plnil středověk sociální úkoly .Královská dcera za
skou, sestrou krále Ondře loží a bohatě obdaruje hospitál pro chudé a ne
je II. S ní měl šest dětí,
mocné, a sama také zvolí život chudoby v řeholi,
prvorozeného Václava, dal žijící z almužen dobrodinců.
ší dva syny a tři dcery.
Chudé řády sv.Františka a sv.Dominika, zal.v.
Z těch nejvíc proslula
I2O9 a I2I6 se usazovaly ve městech, která tehdy
ANEŽKA. Vychovaly ji prevznikala a rychle rostla a tam vypomáhaly v du
monstrátky v Doksanech a chovní správě. Oba řády vynikly i v pěstování
pak byla zasnoubena Jind vědy, zvláště dominikáni prosluli jako učitelé na
řichu VII., synu Bedřicha tehdejších universitách. Do Prahy přišli dominiká
II.-měla se stát císařovnou, ni už r.l224 a jejich klášter byl na místech ny
Nějakou dobu se učila na
nějšího Klementina. V předhusitské době měli v
vídeňském dvoře německým
Cechách a na Moravě 22 mužských klášterů a 6
způsobům. Vévoda Leopold
ženských. Františkáni 25 mužských. První kon
Vl.se pilně snažily aby by
vent v Praze u kostela sv. Jakuba pro ně r.l232
lo zasnoubení zrušeno a
založil král Václav I. Prapor evangelické chudoby
Jindřich si vzal jeho dceru
vztyčený sv.Františkem, byl neobyčejně přitažli
Markétu. Přemysl se urazil
vý. Nauplynulo ani padesát let a už se pod ním
a začal proti vévodovi vál
shromáždilo na dvě stě tisíc bratří. I naše vlast
čit. Jistě si vzpomněl,jak
se plnila skromnými domky chudých řeholníků
sám nelidsky naložil s vlastní manželkou a a tajemné kouzlo, které je obklopovalo, přitahova
svými dětmi a uvědomil si staré přísloví,
lo duše věřících. Postupem času chtěli hlouběji
že čím kdo hřeší, tím bývá trestán. Anež
pochopit a vroucněji procítit náboženské pravdy.
ka však své sokyni nezáviděla. Jindřich
V Uhrách měli františkáni na konci středověku
se vzbouřil proti otci, ten ho v jižní Itálii
I20 klášterů s 2.650 členy.
dal uvěznit a ve vězení také Jindřich zem
Král Přemysl I. zemřel r.l23O a byl pohřben u sv.
řel. Ovdovělá Markétka oplakala smrt dvou Víta. Jeho bratr markrabí Vladislav odpočívá na
synů a uchýlila se do dominikánského kláš Velehradě, který založil pro cisterciáky. Sám
tera ve Wbrzburgu. Odtud ji vylákal v r.
ovšem hodně přál Němcům a usazoval je ve měs
1252 Přemysl Otakar II. a oženil se s ní,
tech. - Jeho druhá manželka Konstancie, sídlící
aby mu připadla jistá území, která patřila
jako vdova v Břeclavi, založila u Tišnova v údolí
Markétě. Byl mnohem mladší, a za 9 let ji
Svratky ženský cisterciácký klášter s nádherným
Markétu zapudil. Zemřela v Rakousku.
portálem, který se zachoval dodnes. Komunisté
Mezitím Anežka založila v Praze Na Františ svěřili sestrám pěstování vepřů a pod. a sestry
ku s pomocí bratra Václava klášter pro
měly v zemědělství veliké úspěchy.
františkány, druhý 1234 pro klarisky a hos- Tento rok je rokem bl.Anežky. Doufejme,
pitál pro ošetřování pražských chudých a
že se dočkáme jejího svatořečení.
nemocných s několika kostelíky. Tato čtvrt

ZRADNÉ

NÁPISY

Kdyby se byla Cynthia Hamiltonová
"Pracoval jsem u jednoho zákazníka naho
nedala přemluvit zástupcem pojištov- ře v Queensu,"řekl klidně Charlie."Proč
ny, aby uzavřela životni pojistku,
se ptáte?"
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byl by nikdo netušil, že má ve svém "K tomu přijdeme,"ujistil ho Hobson,"po
bytě obraz Cézanna. Charlie věděl,
díváme se trochu po tvém bytě. Dovolíš?
že má dovolenou zajištěnou a když
Či mám ukázat rozkaz k prohlídce?"
to sdělil své přítelkyni Benerice,
Charliemu se zamračenou blahosklonností
pokynul: "Prosím. Nemám, co bych skrýval'.'
očekával, že zajásá. Ale Benerice
reagovala úplně jinak:"Vyloučeno.
Oba policisté se pustili do prohlídky,
Charlie, vzpomeň si na svůj trestní ale už po čtvrt hodině viděli, že sotva
rejstřík. Už čtyřikrát jsi měl ma něco najdou.
"Zdá se, že jsme na nesprávné stopě,"za
lér kvůli obrazům."
funěl poručík. "Ted ještě adresu tvého
"Ale ta Hamiltonová bydlí ve vile
sama,"bědoval Charlie,"neví, co má zákazníka, pak nám ukážeš své auto a máš
od nás pokoj. Kde máš svou káru?"
za poklad. A Finnegen mi vyplatí
"Venku v garáži,"vedl je dolů.
bez řečí pětadvacet tisíc dolarů."
Berenice se usmála:"Nepochopil jsi Náhle zůstal Hobson jako přimražený.
"Podívej se, Andy, stejný nápis, jaký
mě. Ty ten obraz ukrást nemůžeš.
jsme našli na tvém voze, když jsme
Ale já ano. Na mne by podezření
nepadlo."
byli u paní Hamiltonové."
Seržant Andy Hanlon civěl užasle na
"Chceš jej pro sebe ulovit sama?"
vyrazil Charlie zděšeně."Vždyt zá přepychové auto Plymouth. Nad prostorem
na kufr napsala dětská ručka stejný ná
mek u dveří otevře jen odborník."
"Já jsem odborník,"ujistila ho Be pis: "Andy je osel."
NAŠE KRIMI
renice , "neži j i s tebou už tři roky?" "Na našem voze byl nápis Andy je vůl.
Charlie se zamyslil."Dokázat bys to Ukaž Charliemu ten nápis."
mohla. Času je na to dost. Hamilto "Proč?"zeptal se zamračeně Charlie.
nová jezdí každý večer na večeři do "Protože v okolí bytu paní Hamiltonové
Escort hotelu a sedí tam dobré dvě bydlí malý nezbedník, který píše podob
hodiny. Musíš se ovšem převléci."
né nápisy na všechny vozy, které stojí
"S tím si nedělej starosti,"přeje o samotě. I pozdě v noci."
la Berenice pohledem svou chlapec Charlie mlčel, ženské jsou přece jen
kou postavu."Jestli mě vůbec kdo
světoví mistři v tom, jak něco pokazit.
uvidí, spatří poslíčka z módního
To nemohla zaparkovat jeho vůz v soused
salonu, kde si paní Hamiltonová
ní ulici!
dává šít šaty."
"Charlie,"položil mu poručík ruku na ra
Poručík Ray Hobson se zamyšleně dí mena," děti mají nevypsané písmo. Dělají
to na celém světě, a dá se dokázat, že
val na světlou skvrnu na zdi, kde
nápis
psala jedna a táž ruka. Konečně,
dříve visel obraz Cézanna. "Byl to
toho chlapíka při dobré vůli najdeme,
určitě znalec, paní Hamiltonová,"
ale tenhle důkaz stačí. Jak jsi mohl
řekl,"máte snad mezi známými..."
být
dobrých dvacet mil odtud, když před
"Dovolte,, pane poručíku,"přeruši
domem jedné dámy stálo tvé auto, pomalo
la ho uraženě paní Hamiltonová.
"Nebo snad jiný návštěvník. Kdo tu vané stejným nápisem, jako naše? Před
byl v poslední době? Cizí člověk?" domem stejné dámy! Že se to stalo dřív?
Odborník dokáže přesně, kdy to nezbeda
Energicky zavrtěla hlavou:" Nebyl
napsal. A té dámě chybí drahocen
tu nikdo. Jen před několika
ný Cézanne! Ty jsi byl už
dny úředník pojištovny,
čtyřikrát vyšetřován kvůli
ale ten obrazům nerozumí'.'
krádeži obrazů. Jsi znalec!"
Když řekla jeho jméno, po
Charlie neodpovídal.
ručík se pleskl do čela:
"Klidně se můžeš halit v mlče
"Charlie Rubber,"zasté
ní,"usmál se Hobson."Podle
nal. "To mi mohlo samo
otisků prstů budeme v deseti
dojít. Pojd, Andy!"
minutách vědět, kdo tvým vo
Za dvacet minut sedě
zem naposledy jel. Vsadím se,
li u Charlieho.
že to vím. Pak nám budeš mu
"Tak hochu, kde jsi
sset ještě vysvětlit, kdo to
byl dnes mezi třinác
dělal s tebou. Tak jdeme!"
tou a patnáctou hodi
M. A. Praetorius
nou?"

„ODKUD

JE

TO,

MAMINKO"

V první kapitolce knihy NEBOJTE SA ŽIVO Nikde nebyl žádný lístek ani známka toho,kdo
TA, navrhuje autor V.MONTANA,
ji sem dal. Nikoho neviděli. A přece jim
jak vzbudit v dětech zájem o vyučo
bylo jasné, že se tu nemohla objevit sa
vání náboženství. V této kapitolce
ma od sebe. Náhle řekl Honzík: "Nevíme
uvažuje o tom, že všechno
sice, kdo ji sem dal, ale musel to být
musí mít svého původce.
někdo hodný, kdo mě má opravdu rád."

VÍTE, KDO UDĚLAL STŮL?
Či tyto hodiny? Televizor?
Nebo vystavěl náš dům?
Viděli jste už motor auta?
Kdyby někdo řekl, že
vznikl sám od sebe, uvě
řili byste mu? Jistě ne!
A TEĎ UVAŽUJTE!
Kdo asi udělal Alpy?
Moře? Reku? Slunce?
Hvězdy?Nevíte to? Až budete starší,bude
te se o tom ve škole učit mnoho zajímavé
ho. Jak velký je svět, jak obrovské je
slunce. A takových sluncí je mnoho a jsou
strašně daleko. Jednou pochopíte, že mno
ho věcí na světě je složitější než motor
auta. A myslíte, že by to všechno vznik
lo samo od sebe? Určitě ne! A mohl by to
snad udělat člověk? Těžko. Musel to tedy
udělat někdo jiný. Řeknete si, že ten,kdo
to udělal, musí být velmi moudrý. Moud
řejší než ten, kdo sestavil letadlo nebo i
kosmickou raketu.

Měl pravdu?
I BEZ LÍSTKU VÍME18
že ten, kdo všechno stvořil, musel být
někdo dobrý.
NIC NEVZNIKNE Z NIČEHO-SAMO OD SE
BE
TEN, KDO VĚCI STVOŘIL, MUSEL BÝT
DOBRÝ A MÍT NÁS RÁD
Honzík z našeho příběhu chtěl dárci za
krásnou stavebnici poděkovat. Proto řekl:"Ne
vidím tě, ale vím, že jsi. Když jsi mi jako ne
viditelný dal stavebnici, jistě mě slyšíš, i když
já sám tě nevidím. Děkuji ti. Mám tě rád, neboť
i ty mě máš rád."
Víte, jak to dopadlo? V druhém pokoji za záclo
nou byl schovaný dědeček. A jak velkou měl ra
dost z toho, že mu Honzík tak pěkně poděkoval,
i když ho neviděl!

TAK, A TEĎ DOSTANETE HÁDANKU!,
Dávejte pozor a dobře poslouchejte. Řeknu vám
to, co řekl Honzík!" Nevidím tě, ale vím, že jsi,
protože jsi nám dal zemi, vodu, hory, slunko,
hvězdy - všechno. Vím, že jsi moudrý a dobrý.
VÝROBCE OZNAČUJE SVÉ VÝROBKY Děkuji Ti za to."
Na těchto hodinkách je napsáno, že je vy UHÁDNETE, JESTLI TO OPRAVDU SLYŠÍ TEN,
robila firma OMEGA. Na televizoru je také KDO NÁM TO VŠECHNO DAL? A KDO TO JE?
značka a jméno firmy, která ho vyrobila. I auta mají různé značky: Fiat, Volvo,
VÝSTAVA PALIČKOVA
Renauld. Podle těchto jmen vidíme, kdo
NÝCH OBRAZŮ paní Zd.FIALOVÉ
auta vyrobil. A kdybychom šli do továrny, Curych, Heuried-Gemeinschaftzentrum,Dóltschipozorovali bychom, jak se auta dělají.
weg 13O-od 26.2.-25.3. od 14-22 hod.(v pátek a
ALE NA MOŘI, NA ZEMI, NA SLUNCI
sobotu do 17 hod.)KDO SE TOMU CHCE NA
UČIT - může chodit do kursů, vedených autor
není napsáno, kdo je vyrobil. A přece se
najdou lidé, kteří tvrdí, že všechno vznik kou. !!!!!!! Bude na výstavě při zahájení a
4.a 11.3.od 15-17 hod.
lo samo od sebe. Může se to stát? Ne nemůže. Lidé to říkají jen proto, že
TOHO , KDO TO UDĚLAL, NEVIDÍ.
PŘEDPLATNÉ NA KLUB - 25 frs - je mini
Řeknu vám malý příběh
mální. Předplatné můžete odevzdat pří
Jednou se vrátil Honza
mo svému misionáři, po mši sv., na
ze školy domů Rodiče
duch.obnově, na pouti a pod.-pokud mož
byli ještě v práci.
no v obálce se svým jménem a adresou.
Vstoupil do pokoje a
celý překvapený vidí
SLOVENŠTÍ JEZUITÉ V KANADĚ
na stole velkou stavět
VYDALI KNIHU J.BRODRICKA,
ničí. Nevěděl, kdo ji
V SLABOSTI A HRDINSTVE
tam dal, ale věděl, že
JSOU TO NEOBYČEJNÉ POUTA
je jistě pro něho, proto
VÉ A OBJEKTIVNĚ PSANÉ
že byla v jeho pokoji a
DĚJINY ŘÁDU, od smrti za
na jeho stole. Líbila se mu
kladatele sv.Ignáce až 4
a začal si s ní hrát.
roky po smrti 2.generála
Tu se vrátili rodiče a také
řádu P.Jakuba LAYNEZE. Ke
se divili, neboť nevěděli, odknize se ještě vrátíme.
ku se tam ta stavebnice vza
la. Začali tedy společně uvažovat.

la a udělovala ji Církev. Panovník, kte
rý přijal z papežských rukou korunu, mu
sel hájit církevní stát, osoby, víru,
LEV III. 26.prosince 795-12.června
jmění a celou Církev proti vnějším i 19
_________ 816________________________ vnitřním nepřátelům. Měl bojovat proti
Rodilý Říman po volbě poslal Karlu
divokým národům, odmítajícím evangelium.
Velikému klíče k hrobu sv.Petra(by Za to měl jistá čestná práva před křesla to asi pouzdra ve tvaru klíčů a
tanskými knížaty a králi. Papežství a cl
v nich ostatky svatých)a vlajku měs sařství byly dva pilíře, na kterých spo
ta Říma. Kromě toho vyzval lid, aby čívala budova středověkých dějin.
složil Karlovi přísahu věrnosti ja
ko ochránci. V Lateráně nechal udě V této době vznikla padělaná listina,
připisovaná Konstantinu Velikému; v ní
lat skvělou mosaiku s Petrem mezi
papežem a Karlem Velikým, restauro císař líčí své obrácení, pokřtění sv.
Silvestrem a uzdravení od malomocenství.
vanou v r.1743.
Za to uznal primát římského stolce, pod
Při průvodu na den sv.Marka 799 ho
nepřátelé, příbuzní zemřelého pape řídil mu všechny východní patriarchy a
všechny církve na světě a dal papeži od
že, strhli s koně, ztýrali a uvěz
znaky císařské moci, statky a vládu nad
nili v klášteře. Chtěli ho oslepit
a zavraždit. Papež prchnul do Pade- západní polovinou římské říše; ale svátý
bornu ke Karlu Velikému, kde byl ob- papež se ve své pokoře zdráhal císařskou
viněn-ne docela bezdůvodně-pro svůj korunu přijmout. - Původce nehorázného
falsifikátu byl asi nějaký Frank. Chtěl
způsob života. Vojsko třikrát po
kleklo před vznešeným hostem a pří hájit primát římského papeže, ale přede
sahalo, že ho uvede zpět. Kroniky o vším oprávněnost nového císařství, poně
vadž Řekové viděli v korunovaci Karla Ve
úmluvách v Padebornu mlčí, ale je
jisté, že se tam jednalo o obnovení likého protiprávní usurpaci.
Po prvé se tato listina objevila ve sbír
císařství a Karlově korunovaci. Na
ce falešných dekretů, kterou vydal kolem
podzim se vrátil a v listopadu r.
800.přijel do Říma i Karel Veliký a roku 850 Pseudoisidor. Nejeden papež vě
zahájil vyšetřování.23.12.za Karlo řil v tuto Donatio Constantini. Teprve
kardinál Bellarmin dokázal nepravost
vy přítomnosti složil v chrámu sv.
Petra před vším lidem v římském prá celé sbírky.
vu zakotvený slib očisty, který při
pomíná freska, připisovaná G.F.PenCO NOVÉHO VE SVĚTĚ
nisovi ve Stanza dell'Incendio ve
7 pot.ledna byly za přítomnosti sv.Otce vyhlá
Vatikáně.- Karel sám dal vyšetřit a šeny 4 dekrety Božích služebníků, kteří mají být
potrestat hrubé provinění na papeži. prohlášeni za blahoslavené:1.Zázrak bratra ArTrest smrti byl na přání papežovo
nalda/Jules-Nicolas Ršche/z kongr.Křestanských
změněn ve vyhnanství.
škol3 nar.Landroff-franc.diecéze Metz3+Remeš3
Na Hod Boží vánoční, ke konci slav 23.10.1890. 2.Hrdinské ctnosti a mucednicví Te
ných bohoslužeb u sv.Petra, vsadil
rezie Benedikty od sv.Kříže/EDITH STEIN/-bude
papež za zvuku varhan, hlaholu trub
prý blahořečena v květnu3karmelitka3 nar. Vrati
a víření bubnů Karlovi na hlavu ko
runu. Pak se hluboce poklonil a po slav 18913 + 9.8.1942. 3. Hrdinské ctnosti Jose
fa Baldo3 knéze a žáhl.ústavu malých dcer sv.Jo
líbil ho. Římský lid mu latinsky
provolával:"Karlu, nábožnému Augus se fa3nar.Puegnato/Verona/1842 3+ Ronco all /dige
1915. 4. Služebnice Boží Kateřiny Marie Drexelotu, od Boha korunovanému, velkému,
vé3 žahl .kongregace Nejsv.Svátosti pro Indiány
mírumilovnému císaři, život a ví
tězství." - Karel nebyl s korunova a barevné3nar .Philadelphie/USA/18583 + Comwelle
cí spokojen. Zdá se, že si chtěl ko Height 1955.
20.-22.1.se v Santo Domingo/Stř.Amerika/kcnala
runu, ležící na oltáři, vsadit na
výroční schůze latinsko amerických biskupů. By
hlavu sám - ale papež ho předešel.
Za tisíc let na podobné slavnosti
li tam zástupci 22 bisk.konferencí.
předešel Napoleon papeže.
Curyšská protestantská cirk.rada prohlásila ví
Tak Lev III.zahájil západní císař
ce méně konkubinát za rovný manželství3 nebot
ství, aniž si to uvědomoval.
i "konkubinát má své hodnoty". U protestantů ne
V r.8O4 cestoval Lev ještě jednou k ní manželství svátost3 mají jen křest3 biřmová
císaři do Francie a do Cách. Jinak
ní se u nich za svátost nemůže považovat3 proto
se snažil stavět a opravovat koste že je uděluje "biskup"3který není nástupce apošly v Římě, opatřil je nadacemi a vy
tolů3 má jen jméno"biskup". Prý není v Novém zá
bavil uměleckými předměty nebo dal
kone žádný závazný model manželství. A co slo
tyto skvosty opravit.
Středověká císařská důstojnost měla va sv.Pavla o manželství? A Krista samého?
do jisté míry posvátný ráz. Posvětí-

PAPEŽOVÉ

SV. JAN GUALBERT

21.3.

V době, kdy žil zakladatel Kamaldulenských sv. Romuald žil i zakladatel Vallombrosánů sv.
Jan Cualbert. Podivuhodně se obrátil na víru a stal se poustevníkem. Sv.Jan Kapistrán
vypráví o něm v jednom ze svých skvělých kázání; je to hluboká směs vyšších pravd a
vlastních událostí.
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Ve Florencii žil šlechtic, jehož starší bratr byl rytířem. Šlechtic měl pacholka, který jeho
bratra zavraždil, sebral mu koně a vše, co měl a utekl. Šlechtic se pustil do hledání vra
ha, aby pomstil svého bratra, ale nemohl ho najít. Jednou na Velký pátek zašel do benedik
tinského kláštera, kde je pohřben sv.mučedník Miniat (San MiniatoJa v jedné rokli se setkal
s vrahem. Ustrašený pacholek padl šlechtici k nohám a prosil o smilování. Ale ten řekl:
"Ne, zavraždil jsi mého bratra, musíš tedy také zemřít. Ale nechci si poskvrnit vlastní
ruce vraždou. Předám tě soudci a ten tě odsoudí za vraždu."
Pacholek byl k smrti vystrašený a řekl!"Ach ne, milý pane, prosím vás, pojdte se mnou
nahoru do kláštera. Tam visí kříž. Nedá-li vám kříž nějaké znamení, naložte pak se mnou
podle své vůle." Pán odpověděl: "Zdá se, že ses mezitím dal ke kazatelům. Ale dobrá,
pojdme tam."
Když pak přišli do kostela mnichů, spatřili na prkně namalovaný kříž, před nějž oba po
klekli. Mladý šlechtic řekl:"Můj Pane, Ježíši Kriste, mám-li vrahovi odpustit, dej mi nějaké
znamení." Tu se k němu sehnula postava na dřevě namalovaného Pána Ježíše. A vidělo to
mnoho lidí, kteří se právě modlili v kostele. Pánem toto zjevení otřáslo, objal pacholka,
a řekl!"Pokoj Páně bud s tebou, milý bratře." Pak šli oba do kláštera a prosili opata o
přijetí.
Jeden z nich se stal světcem a jmenuje se Jan Gualbertus. Církev slaví jeho svátek od r.
1679, dříve 12.července, nyní 21.března.
Jan se narodil v r.995 ve Florencii z rodiny Qualberti. Do svého obrácení vedl světácký
život a oddával se lehkomyslným radovánkám. Když ho Bůh výše uvedenou událostí povolal
k sobě, obrátil se dokonale a světáctví se vzdal. Když žádal o přijetí k benediktinům, opat,
který znal dobře jeho život, mu povolil napřed jeden zkušební rok. Tehdy nosil při pobož
nostech mnichů, s kterými se modlil, svůj světský oděv. Když jeho otec, nešťastný, že
má ztratit druhého syna, vtrhnul do kláštera, aby ho násilím přivedl zpět, skryl se
mladý muž v kostele. U oltáře si oblékl obnošenou kutnu jednoho bratra a v přítomnosti
mnichů si ostříhal vlasy na znamení svého konečného rozhodnutí. Pak se musel otec poddat
a dal mu své požehnání. To se stalo v r.1013.
Gualbert se nyní snažil ovládnout své smysly skrze bdění, posty a modlitby a přinutil svou
vůli k naprosté poslušnosti. Podařilo se mu osvojit si mnišské ctnosti v tak krátké době,
že ho mniši po smrti opatově zvolili za nového opata. Ale on sám se považoval za nehodné
ho, přijmout tuto hodnost. Byl tedy zvolen jiný mnich opatem, ale ten se mu zdál ne dost
přísný, proto se odebral Gualbert asi r.lO3O do poustevny "Stinné údolí"východně od
Florencie; později se místo jmenovalo Vallombrosa. Zde s dvěma poustevníky založil řád
Šedých Otců, který žil přísně podle pravidel sv. Benedikta, ale zůstali poustevníky. Brzo
se k nim přidalo mnoho žáků. Gualbertus po nich žádal přísné zkoušky sebezáporu, než
je přijal do řádu. Tak museli novicové nějakou dobu hlídat vepře a vlastníma rukama čistit
stáje. Před složením slibů museli tři dny a tři noci ležet na zemi a rozjímat o umučení
a utrpení Kristově.
Měl velmi něžné srdce, ale byl přísný, pokud šlo o kázeň v klášteře. Zakázal mnichům
prakticky každou činnost, kterou mohli vykonávat bratři-mniši. On sám se nikdy nepovy
šoval nad tyto bratry a sloužil Bohu velmi pokorně stejně jako oni. Ba lidé říkávali, chce
li někdo poznat opata mezi ostatními mnichy na Vallombrose, musí se dívat, kdo je mezi
mnichy nejpokornější, nejtrpělivější a nejzbožnější. Považoval se sám za nehodného přijmout
svěcení na kněze a celý život zůstal laikem.
Bůh mu sesílal mnoho utrpení. Byl neustále nemocný a udělal si svou přísností mnoho ne
přátel, někteří se dokonce snažili připravit ho o život. Trpěl všechno z lásky ke Kristu.
Pověst o jeho svatosti se šířila po celém tehdejším křesťanském světě. Snažil se také o
čistotu Církve a bojoval proti tehdy velmi rozšířenému svatokupectví čili simonii. Zakládá
ním dalších klášterů vznikl konečně řád Vallombrosanů. Gualberta vyhledal papež Lev IX.,
aby ho viděl a pohovořil si s ním. Když založil dvanáct klášterů nového řádu, dostal
světec ve svém 77 roce velkou horečku a 12.července 1073 zemřel. Pochovali ho v Passignano u Sieny.
Zobrazuje se ve světle šedém hábitě, v ruce obraz Kristův nebo Ukřižovaného, který k
němu plný mírnosti sklání hlavu. Věřící ho vzývají při posedlosti, protože světec jednoho
mnicha od této choroby osvobodil.

VV
ÍTE, CO JE TO ?

římského misálu po mši sv.za zemřelé (requiem)
bud nad rakví, je-li vystavena v kostele, nebo
nad katafalkem. Obojí se ze všech stran kropí
ALFA A OMEGA -první a
svěcenou vodou a okuřuje kadidlem.
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poslední písmeno řecké abecedy. V knize
AB
STINEN
CE
zdrženlivost
:
obvyk

ZJEVENÍ SV.JANA-přívlastek Boha(l,8;21,
6)a Ježíše Krista(l,17; 2,8;22,13) .Smysl: V le znamená jeden ze dvou druhů postu, nařízení
ho církevním přikázáním. Věřící po 7.roku živo
Bohu a Kristu je počátek a konec všeho.
ta jsou povinni se v určité dny zdržovat masa
AAS — Acta Apostoli- a masitých pokrmů. Dny zdrženlivosti od masa
cae Seclis, Před r.l9O9 Acta Sanc- stanoví postní řády jednotlivých diecézí.-Jde jei
tae Sedis.Úřední list se zákony a naříze
o maso teplokrevných zvířat-ssavců a ptáků.Zde
ními sv.Stolice. Není-li určeno výslovně
však rozhoduje spíš lidový názor a zvyk. Omluněco jiného nebo to nevyžaduje povaha věci 'va od postu: 1.nemoc a tělesná slabost.2.Těho
vstupují nařízení v platnost až za tři mě tenství a kojení u slabších žen.3.Chudí, odkáza
síce po uveřejnění v AAS.
ní na milodary.4.Těžká, vyčerpávající práce.
A.BA.KUS - (z řeckého abaks-stol- 5.Cestující. 6. Je-li mimo očekávání při návštěv
ní deska, stolek). 1.Stolek v kněžišti na
předložen hostu masitý pokrm. 7.Stravuje-li se
epištolní straně. 2. V řecké architektuře £ kdo ve stravovacích podnicích a pod. - Páteč
v románském slohu název pro krycí desku ní půst od masa ve Švýcarsku biskupové zruši
sloupu. 3. Původně znamenal a.tabulku s li. Avšak katolík se má místo toho postit od ně
čísly-počitadlo; v římské době stolek na
čeho jiného, např. od dívání se na televizi, od
náčiní nebo na hry v kostky či kaménky. kávy, od přílišného mluvení a pod.-tam, kde cí
A.B A.T Y S E — je představená někte tí, že se něčeho ke cti a slávě Boží zříká. Půst
rých ženských klášterů s přísnou klausu ovšem neznamená, zříkat se něčeho JEN proto,
rou (uzavřením). Odznaky hodnosti a.jsou že to škodí našemu zdraví, že chceme ušetřit,
že chceme ubrat na váze a pod.
berla a náprsní kříž. (Bl. Anežka).
ABBA. — aramejskě označení otce. Ve
St.zákoně jen zřídka označení Hospodina.
V NZ je to v ústech Ježíšových(Mk 14,36)
a křesťanů(Rím 8,15, Gal 4,6)něžné a dů
věrné oslovení Boha Otce.
AB B B —1. Francouzské pojmenování
opata.2. fr.název pro světského kněze.
A BDI A S — Prorok, od něhož zů-i
stalo jen nepatrné proroctví v jedné kapitole k Edomitům ze SZ. Vykladatelé Písma
nejsou dosud jisti, kdy žil, asi v době babylonské za proroka JEREMIÁŠE.
ABJURACE —je přísežné zřeknutí se bludů proti víře spojené s vyznáním víry a před svědky. Vyžaduje se^kdyz
se někdo vrátí do katolické Církve(konven
se)nebo před rozhřešením od některých
církevních trestů.
AB LU C E —omývání prstů a vymý-a
vání mešního kalicha vínem a vodou při
mši sv.po sv.přijímání kněze. Kromě toho
se vymývá i prázdné ciborium (kalich na
s v. hostie).
ABSOLUCE — 1.svátostné roz
hřešení od hříchů ve sv.zpovědi knězem,
jenž má oprávnění zpovídat. 2. Rozhřešení
od círk.trestů-klatby, vyloučení z Církve
Legenda vypravuje, ze rolník s pytlem
(exkomunikace), interdiktu, suspense pří pšenice potkal Pána Ježíše a ten ho pre
slušnou církevní vrchností-papežem, bisku
sil, aby mu pšenici dal. Rolník vyhmát.'
pem nebo jimi zplnomocněným knězem.Může
nejmenší zrnko podal mu ho. Pán Ježíš
se to stát soukromě ve spojení se sv.zpo
proměnil zrničko ve zlato, vrátil je
vědí, nebo veřejně. 3. Generální absolucí
rolníkovi a zmizel. Rolník pozdě lito
se promíjejí tresty za odpuštěné hříchy.
val, že nedal Pánu celý pytel.
ABSOLUTIO SUBER
KOLIK MU DÁVÁME MY?
TUMULUM -liturgická modlitba
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Asi 4000 Švýcarů přestoupilo k islámu
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Podle pravost .metropolity Filareta není ještě rozhodnuto o pozvá
23.1.přijal sv.Otec churskéní papeže k 1000. výr .evangeli
ho biskupa Jana Vonderacha;
zace Ruska-mj.je tu problém, kdo
mluvilo se hl.o 500.výr.
ho má pozvat. Sv.Otec totiž ně
smrti ochránce Švýcarů,
kolikrát prohlásil, že navštíví Rusko
sv.Mikuláše z Flue. Sv.
jen tehdy, bude-li moci navštívit i kotol.Litvu.
Otec pošle asi zvláštní poselství
křesťanům ve Švýcarsku. Za týden navštívil Býv.habešský min. vnitra Haile Telahun po svém útě
Otec biskup různé kongregace, na kongrega ku na západ prohlásil 21.11. ve Frankfurtu před me
ci pro svatořečení mluvil hl.o blahořečení zinárodní společ.pro lidská práva, že vláda v Hazakladatelky ingenbolských sester Sv.Kříže beši stále zesiluje pronásledování věřících.Mj .poTerezie Scherrer a zajímal se o průběh bia dotkl, že vláda je sice opatrnější než po uchváce
hořečení Pasionisty, br.Giagen Gianela.Ten ní moci, ale její krutost se nezmenšila. Vyzval
by mohl být prvním blahoslaveným réto-ro- západní křesťany, aby pomáhali habešským věřícím.
Gen-hnutí mládeže Focolarít, slaví 20.výr.založení,
mánského původu.
Pronásledování katolíků v středoafrické rejejich ideálem je sjednocení světa. Je rozšířeno
publice Burundi se zostřuje. President za-‘ oo celém světě-v komun.zemích ovšem tajně. Usku
kázal vyučovat náboženství na školách, taktečňování Ježíšova přikázání lásky zapůsobilo na
že učitelé a vychovatelé jsou propuštěni ze vohany v Africe tak, že 10.000 animistů proje
státních služeb a biskupové i kneží se mo vilo touhu stát se křesťany. V hnutí Gen se vy
hou stýkat s věřícími jen v kostele, kde tvořilo jiné hnutí-Nová mládež. Loni se pro pod
stát určil hodiny bohoslužeb. Byl zatčen do niky těchto hnutí nasbíralo 150 mil.lir. - Od
morodý farář a italský misionář, který byl 23.-25.1.se konala v Baaru/kanton Zug/2.ekumenic
ká škola Focolarů:Cesta k jednotě. Promluvili 2
odsouzen na tři měsíce vezení.
Moskevský pravoslavný patriarchát/pravo- katoličtí kněží-basilejský gen. vikář Cadotsch a
slavní nají řadu samostatných církví/ vydá IP.Moll z Curychu a dva pastoři,prof.Lukas Vischer
vá měsíčník Bule tin moskevské církve v 5 a pastor Dettwiler z Baaru.
řečích-i arabsky. V lednovém čísle píše paPodle vládních madarských novin Život a věda, ros
triarcha Pimen, že časopis bude informovat te počet věřících, kteří chodí na mši sv. :60% do
o činnosti ruské pravosl.církve, její eku spělých chodí pravi dělně/10% celkového počtu oby
menické činnosti, hnutí za mír, o stycích vatel/, skoro 2/3 dětí je pokřtěno a asi polovina
s ostatními vyznáními. Časopis píše o pří sňatků se slaví v kostele. Přibývá i kněžských a
pravách na 1000.výr.evangelizace Ruska, o řeholních povolání.
obrodě pravosl.církve, o ukrajinské církvi Alexander Kapénko, pracující v odd.pro zahr. zále
moskevské synagoze, o životě baptistů a o žitosti rusko-pravoslavné církve se jako delegát
zúčastnil posledního zasedání výboru Svět.rady
vztazích budhistů k SSSR a v Indii.
V Londýne vyšel angl.překlad básnické sbír eírkví v jenevě. Prohlásil, že "stále víc mladých
ky Iriny Ratušinské pod názvem"Ne-j á se ne D SSSR, hl.s vyšším vzděláním, objevuje církev...
bojím". Autorce je 32 let, 3.3.1983 byla probouzí se duchovně část zesvětštěné společnos
odsouzena na 7 let přísného pracovního tá- ti. Většina studentů na teol.akademii i profeso
bora-tedy trest, který se dává největším rů pochází z nevěreckých rodin, mnozí jsou členy
církve teprve 5-6 let."Domnívá se, že kněží by
zločincům. Na otázku, je-li poezie jeho
manželky hrozbou sovětskému režimu odpově měli mít lepší vzdělání, protože se obracejí na
děl její manžel: "Ano, umělecká díla jsou mladé, kteří nemají základy křest .kultury.
pro sovětský režim-spočívající na lži-ne- Polský primas kard.Glenp byl v lednu několik dní
bezpečná. " - Pod tlakem zahraničí byla Iri v Alžíru, kam ho pozval arcib.kard.Duval. Po ná
na nečekaně propuštěna den před setkáním vratu do Varšavy potvrdil, že ho pravos1.církev
Reagana a Gorbačeva v Rekjaviku a dostala pozvala v únoru do SSSR, ale osobně toto pozvání
přijmout nemaže. Jinak by rád navštívil území,
povolení léčit se ve Velké Britanii.
V týdnu modliteb za jednotu křestanů-18.- která dříve patřila Polsku.
25.1.-se v jednom římském kostele sloužily Havanský arcib.prohlásil, že vláda má zájem o ná
mše sv.ve východních obřadech-melchitském, vštěvu sv.Otce.
naronickém, chaldejském, byzantském, armén Na říjnovém biskupském synodu v Římě o roli laiků
ském a ukrajinském. Týž týden začala v Mi v Církvi bude švýcarsko zastupovat frýburský svě
láně výstava starých ruských ikon, kterou tící biskup Mons.Bullet, kterého budou doprová
otevřel 19.1.milánský arcib.kard.Martini a zet tři - už určení - laici, z každé jazykové
pravosl.metropoli ta ze Švýcarska Damaski- oblasti jeden.
nos. Týden zakončil 25.1.sv.Otec za účasti Slovenský publicista Milan Šimečka na Slovensku
jiných křest.církví v lateránském kostele. dostal cenu Jana Palacha 1987.

PROČ JE NÁS NA DUCH.CVIČENÍCH
_________________________ ČÍMDÁL VÍC ?
CO NÄM DAJÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ:
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1. Zlomíme a odstraníme
překážky, které brání
vnitřnímu míru a klidu.
Totiž pročistíme své
svědomí.
2. Utužíme stará přátel
ství a objevíme, naváže
me přátelství nová.

ID IJ C? FI CD V N í"

v GUARTENU, povede P.CUPR,
jesuita z Ceskího vysílání Vatik.
rozhlasu v Římě. Cena cca 11O fr
Pŕihl. P. Šimčík, P. Birka
27.-29.března
EDCERCICIE
V B ET MANI EN povede P.Leo KUCHÁR, Eucharis
tián z Vídně. Cena cca 156 frs.
Pŕihl.P. Birka
2.-5.dubna
SLOVENSKÉ
EKERCICIE na Květnou neděli - inf.a
pŕihl.P. Baník
SETKÄNr
MLADÝCH
s P. Kunertem,S. J. v Bildungzentru Matt, Schwarzenberg pod
Pilátem u Lucernu. Mladí od
16 let výše. Inf. a pŕihl.čeští
misionári
24.-26.4

POUT DO MARIA ZELL slavného
mariánského poutního místa. Do
tazy a přihl: Stan.HOLEČEK,
PF 3259 LUZERN, t.041224533
nebo 041-227402. Povede:
P.BERNARD KLENER,O.S.B
z Norce. 26.-31.května
ZÁJEZD MLADÝCH DO
VfDNÉ- inf.a pŕihl.
čeští misionáři 6.-10.4.

3. Naučíme se, jak se vy
rovnat s konflikty a vů
bec vyrovnatosti naší
osobnosti.
4. Z čistého, ryzího
srdce vyroste trvalá ra
dost, kterou oživíme i
svou rodinu, své okolí.
Hluboké, pravé radosti
je dnes v lidech málo.
Stačí směšný náraz - a
už radost se mění ve
smutek či lhostejnost.

5. Kněz nám dá dobré rady
k řešení našich osobních
problémů. Kristus dává
odpověd na všechny otáz
ky lidského srdce.
6. Budeme se zdravěj i
dívat na svět - dnes
tak zmatený, lhostejný
a nemocný. A toto zdraví
přenášet na své okolí.

7. Dostaneme mnoho darů
pro naši osobnost-jen
otevřít balíčky s křes
ťanskými pravdami, které nám podá zkuSený
exercitátor.

POZOR: NOVA ADRESA
REDAKCE KLUBU:
KLUB , Hummelackerstr. 19 POZOR:NA EXERCICIÍCH SI MŮŽETE KOUPIT PASKY S NAHRÁVKAMI
DŘÍVĚJŠÍCH PROMLUV- ZA POUHOU CENU PÁSEK.-Objednávky při
8105 ADLIKON,
jímají i naši misionáři a redakce.
tel. 01-8411113

MŠE SV.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
mše sv.ke cti sv.jo-

SEFA v Curychu,
AARAU - u sv.Petra
Brauerstr.99. Sál 1.
a Pavla-u nádraží-v
italské misie,19.30
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15 24
19.března
BAĽEN - kaple sv.Šebestiána/vedle far.
kostela, každou 2 .ned.P .Birka
11,15
SCHŮZKA MLADÝCH V CURYCHU Brauerstr.99. BIBLICKÝ
BEFN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
VEČER inf.P.šimčík
26.března
česká a slovenská, sobota
18,(30
BASILEJ-jen slovenská i pro Cechy MÁJOVÁ POUF V EINSIEDELNU, slavnostní kazatel rekRune linbachweg, ne dě le
9,00
tor čs.semináře v Římě-Nepomucena, P.Karel VRÁNA
CURICH-česká-Herz Jesu Kirche ,AemtlerMše sv.o 12 hod.,předtím příležitost ke sv. zpově
str.46, neděle
19,00
di ve zpovědní kapli vpředu chrámu vlevo 24.5.
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebf rauenkirche,
Weinbergstr.34,v neděle a svátky 9,00
VÝLETNÍ NEDĚLE NA SÁNTISE,mŠe sv.ve 12 hod. 14.6.
03RTAILLOD-10 km na jun od Neuchatel,
sirer Yvercon, far .kostol sv.Petra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI U MJŘE na novém místě s krás
4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
nými plážemi Marina di Massa-asi 40 km se^mě od
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
Pisy. Pro děti od 8-15 let. Přihl.P.šimčík - o tá
Faucigny,1 .ned.v nesiaci,P .Mazák 10,
bory mladých je vždy velký zájem, proto si pospěš
LAUSAMIE-v kaplnke'Foyer du Serván"
te!
10.-24.7.
Rue Eugěne Grasse t, 3. a 5 .ned.
9,15
RĽTI-TANN-kaple u katol.kostela,
DĚTI ZE ŽVÝCARSKA v Již. Tyrolích, Itálie, Casies
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
3.-17.10.
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.nec.
P.BIRKA
*
10,30
PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU - povede snad
LUCE RN-St.Pete rskapelle, neděle 18,30
P.Cyril Stavěl nebo jeho zástupce z Norce
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
16.-18.10.
Petra,St.Peterstr.11/Hlas misie/10,0
ST.GATJEN-než bude jmenován nový mi
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO SLOVÁKY I ČECHY v Záp.Švýcar
sionář za -rP .Vondru, budeme chodit
sku v Bex. Povede slovenský Otec biskup HRUŠOVSKÝ
na švýc.mši sv.v domě v 17,30. Po ní
Přihl.P.Mazák
16.-18.10.
kulturní program a beseda krajanů v
Pfarrheimu-Gallustr. 34.
DUCHOVNÍ OBNOVA A REKREAČNÍ DNY MLADÝCH V CASIES
(VINTE RIHUR-S t. U1 richki rche -Rosenbe rg,
26.12.-2.1.88.
česká mše sv.v sobotu v
19,CO
..
ŽENEVA-v kapli pri kostole sv.Terezky
14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30
ZA PROJEVENOU SOUSTRAST A ZA MODLITBU

žata nepravídělných mši sv.Vát misio
náři sděli i telefonicky. Na ne se
obrazte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku, sv.zpovědi, posvěceni neplat
ného sňatku, vyučováni náboženstvá,
návratu do Cirkve, dětských táborů ap.
P.JAN BIRKA,6OO6 LUZERV,Schadrutistr.
26. ,tel.041-312635
P .Josef žlMČľÉK, 8004 Ziirich/Brauerstr.99., t.01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P. MARTIN MAZÄK, 112.0 Morges,La Longeraie,PC 202,021-717713
P. A. CNDREJKA, Amerbachstr.il. 4007
Basel/061-320404/, Leonhards tr. 45.
/Slowakische Mission-225117/

ZA MÉHO ZEMŘELÉHO BRATRA TOUTO CESTOU
VSÍM DEKUJI.
MILADA

FARSKÁ S

ROVINOU

C U R V C H
tttttttt+++t++tttttf

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Holandští biskupové zakázali věřícím, aby stáli po
dobu mše sv.těsně u oltáře. Tím se psychologicky
snižuje role kněze, který je při mši sv.zástupcem
samého Krista.
V Již.Korei stoupá počet katolíků. Podle cirk.ro
čenky Korea Catholic Addressbook bylo koncem mr.
asi 2 mil.katolíků, oproti r.1984, kdy jich bylo
1,848 mil. Roční přírůstek katolíků je 8 proč.,
přirozený přírůstek obyvatel je 1,6 proč, ročne.
Frýburský biskup Mons.Mamie byl

celý únor na misij

ní cestě ve St.Africe-Kamerunu a Togu.

osvědčili se a nyní se
to stalo jejich poslá
ním. Ted je v římské
Ve výr. den kněžského svěcení zemřel v
diecézi 28 středisek pro
Tmavě P.František Bednář,SJ/71 let/.
výchovu katechetů a do
Pří návštěvě Kanady 1984 se měl sv.Otec
dnes vyškolila asi 12.000 katechetů. Je to velká
setkat s indiánskými náčelníky ve Fort
Simpsonu,ale pro špatné počasí z toho se - oběf, protože vyučují při svém normálním povolá
ní nebo studiu. Vede je jejich nadšení pro Krisšlo. Sv.Otec jim slíbil, ze je pozve do
25
Vatikánu-což také udělal-a ze se vrátí jed ta a jeho Církev.
nou do Kanady, aby se se všemi sešel. Snad Koncem prosince mr.se konala v Mexiku 7.plenárni
schůze sdruženi teologů 3.světa-10 let od jeho
na konci letošní cesty do USA?
Podle KIPY si moskevská Izvěstija dělá \el- vzniku v Dar-es-Salaamu v Tanzanii. Téma:co je
ké starosti z rozkrádání církevních pamá společného a jaké jsou rozdily. Mezi 70 teology
tek hl.v kostelích. Zloději ukradli církevbyl i františkán Boff a Gustavo Gutierres, duchov
ní poklady a ikony v ceně několika set mi- ni otec "teologie"osvobozeni. Účastnici litovali,
že oživaji konservativni sklony v Cirkvi a to ne
lionu rublů. Sí€ banditů prodala už část
kořisti do zahraničí. 5 zlodějů bylo od jen v katolické^někteři odsuzovali kontrolu v
Cirkvi a schůze skončily incidenty a rozpory.
souzeno v létě 1986.
Novým mluvčím Charty 77 je Jan Lotomiský, Rada federace italských evang. církví, výkonný vý
český bratr, 43 let, člen VONSu. Pro člen bor italské baptistické církve i sekce mladých
ství ve Vonsu. byl v osmdesátých letech od evangelíků v Itálii navrhují zločince Mandelů,
uvězněného v Již.Africe za zločiny, za které by
souzen na tři roky, poté byl pod dozorem
dřevorubcem. Má se snažit o užší spoluprá ho každá komunistická země okanžítě popravila a
ci s křestanskýnri církvemi. 7 lednu zatkla kulturní státy odsoudily na doživotí, pro Nobelo
brněnská policie několik osob, brzy je provu cenu míru 1987. Mír zřejmě podporoval jak ne
pustila, jen signatář Charty 77 Petr Pospí smírně velkými sklady zbraní, tak teroristickými
chal,26 let,je ve vězení. Už v r.1978 do činy. Nizozemský min .předseda navrhuje pro cenu
filipínskou presidentku Aquinovou. - Je vidět,
stal 11 měsíců vězení.
Kirche in Not-Církev v nouzi /P .Werenf ried/ jak hluboce leckde klesla do komunistických te
podporovala r.1986 asi 3,5 mil.dolary apo nat evangelická a jiné nekatolické církve.
Videňský arcibiskup Mons.Hermann Groer,0SB,při
štolát pomocí sdělovacích prostředků ve
vých.Evropě a zemích 3.světa. Tiskla a roz- jal 22.1.na ekumenické recepci představitele ji
rmožovala nábož.knihy, přidělovala tiskař ných křest cirkvi.Recko-pravosl. metropolita v Ra
ské a roznnožovací stroje, zřizovala roz kousku Dr.Chrysostom Tsitser mezi j. řekl, že
hlasové stanice a připravovala rozhlasová i diky Pro Oriente/které snad založil kard.Konig/se
vytvořilo ozvduši, připravujici jednotu křesťanů.
televizní vysílání-programy. Největší
úspěch mělo Písmo pro děti -11,8 mil.vý Byl tam i videňský rus.pravosl.metropolita Trenej
a srbsko-pravosl.biskup Zežica, který poděkoval
tisků v 43 jazycích-i česky a slovensky.
R.1986 podpořilo hnutí 2,5 mil. dol.kate- za pastoračni služby, poskytnuté za posledni de
chetské a pastorální školení. Uznává, že setileté pravoslavným křestanům vid.arcidiecézi.
sdělovací prostředky nemohou nahradit kně Z Bolivie prý bude brzo vykázáno 137 náboženských
ze, ale pomáhají rozšiřovat evangeliem.Prosekt, obviněných z ilegální činnosti. Podle ná
to se nepřátelé Církve snaží zavírat katol. městka min. zahraničí škodí národu i rodinám.
rozhl.stanice, cenzurovat časopisy, odstraSv.Otec si přeje, aby hromadné sdelovaci prostřed
ky dodávaly lidu naději. Toto poselstvi vydá ofi
ňovat nábož.programy v televizi.
Biskup z Termoli/itals .provincie Campobas- cielně ke světovému dni veř.sdělovacich prostřed
so/Mons.Ruppi, napsal v revui Prospettive ků; obsahuje 6 bodů. Den připadá letos na svátek
nel mondo o AIDS, že tato nemoc může pomo Nanebevstoupeni Páně 31.května.
ci objevit hodnotu mravní čistoty. Církev Evropské kolikvium farností, konané každý 2.rok,
má pomáhat hl.pomocí zpovědníků, aby tito bude letos 6.-10.7.v Seckau, Rakousko na téma:
nemocní našli duchovní čistotu. Kdo se bo farnost a evangelizace, hlásání víry je naše
jí této nemoci, by měli ...padnout v koste společná odpovědnost.
le na kolena před Bohem. Církev má pomáhat Podle prohlášeni v jugoslávském Glas končila za
radou a povzbuzením, ale hl.prohlášením,že ložila bisk.konference národni komisi, aby zkou
mala události v Medžugorji, protože už přesahuji
čistota mravů nevyšla z módy.
24 .l.měla římská diecéze 500 nových stá hranice diecéze Mostar a podle cirk.práva. Dosud
lých katechetů. Z rukou kard.Polettiho do zkoumala události diecézni komise za předsednictvi biskupa Zaniče. Předsedou jugosl.bisk.konfe
stali pověření/missio canonica/vyučovat
náboženství v římských farnostech. Už dří rence je záhřebský arcibiskup kard.Kuharič.
ve pomáhali při vyučování náboženství,
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G. BROWN

ANO, MADAM !
V vznešeném hostu svého zaměstnavatele pozná Bili, komorník, muže, kterému den předtím při
kvapném úteku z nočního podniku v nšmz byla razie a při obrané cti snoubenky svého zlotřilého bratrance, srazil k zemi. A bohužel i Sir Charles pozná Billa.
26
V životě člověka jsou chvíle, kdy vsadí na outsidera, který zvítězí. A jsou
jiné, řidčí chvíle, kdy osud vezme řízení jeho věcí sám do svých rukou.
To byl nyní případ Billův. Cítil, že se sotva udržuje nad vlnami.
"Ten člověk mě dnes v noci srazil k zemi a zmizel. Nezapomínám tváře!"
Pan Peabody vyrazil několik neurčitých kvákavých zvuků. Kolísaje mezi údivem
a nedůvěrou díval se žalostně na Billa:"Co tohle má bejt?"zeptal se.
"Asi omyl,"řekl Bili s pokusem o důstojnost.
"Omyl? Pša! Pamatuji si dokonale. Srazil jste mě k zemi a utekl.Byl jste asi
opilý!" " Opilý?"vyrazil Bili a nepříjemně se zasmál."Vy jste byl přece..."
Peabody vyrazil:"Krucinál, co jste provedl, mladíku? Ven s tím!"
Bili váhal:"Myslím, že spíš by to měl vysvětlit Sir Charles."
"Vysvětlit?"zasupěl Sir Charles,"napadnete mě na ulici a mám vysvětlovat?"
Jeho nevole byla tím přesvědčivější, že byl úplně upřímný. Z toho, co se
stalo před štárou a po štáře si nic nepamatoval, jen úder do obličeje.
Bili ho ale považoval za ničemného lháře. Tak tak že neřekl něco, co ke stolnickým mravům nepatřilo, ale ozval se zvonek od hlavních dveří.
"Promiňte, pane továrníku, ale někdo myslím zvoní,"vrátil se k služebnímu
chování a spolkl rychle svou zlost. Sotva zavřel za sebou dveře, vyběhl za
ním Peabody: "Co to má znamenat, mladíku?"zeptal se temně, "co jste mu udělal'.'
"Ten klacek,"řekl Bili,"byl včera večer v Knucklebone, kam mě donutila Beresfordová jít. Byl nadrátovaný, obtěžoval ji a pak byla štára a on lezl z ná
mi, tak jsem mu jednu vrazil a pak ještě druhou. Netušil jsem, že je to váš
přítel, ale"dodal zarputile,"! kdybych to věděl, vrazil bych mu ji také."
"Jste vyhozen,"promluvil Peabody, celý rudý ve tváři."Vypovězen. Hrome! Já
se tři měsíce namáhám, abych se s tím člověkem seznámil a vy ho praštíte..."
"Říkal si o to. A nevěděl jsem, že ho znáte."
"Co by si myslel, kdybych vás nevyhodil? Myslíte, že by se kamarádil s člově
kem, jehož sluha ho praštil do voka? Nikdá by se mnou už nepromluvil."
"A vy byste dal opilému chlapu, který uráží vaši přítelkyni, hubičku?"
"Malér je v tom, že jste to popletl, "řekl vyhýbavě Peabody, "pánové jako je
Sir Charles si mohou dovolit občas se nalejt. Dělával jsem to kdysi také."
"Dostávám tedy výpověd proto, že ten panák nesnese trochu alkoholu,"s hrozi
vým leskem v očích řekl Bili. Měl chut, vrazit Siru Charlesovi ještě jednu.
"Správně, "řekl Peabody blahosklonně, "nemohu si pomoct, kdyby to Ema věděla.'.'
"Ovšem. Také kdyby věděla o vaší korespondenci s...víte o čem mluvím."
Nastala malá, rozpačitá přestávka.
"Rozmyslete si to," navrhl Bili,"už zase ten zvonek! Promiňte."
S úšklebkem spěchal dolů po schodech. Připadal si jako vyděrač,ale myšlenka,
že bude obětován na oltáři politické ctižádosti svého zaměstnavatele, se mu
nezamlouvala. Jak znal Peabodyho, věděl,že ten raději obětuje Sira Charlese,
než aby si přivodil nevoli slečny Peabodyové.
V hale zazněl znovu zvonek, dlouze a velitelsky. Bili nabral správný výraz
do tváře, přistoupil ke dveřím a rozhodil je s chvályhodným temperamentem...
"Holá hej,"řekl Tolliver.
"Ale pane Quimby,"dodala Beresfordová," jak jste chic!"
"Pro Boha! Proč vy jste sem přišli!"zeptal se Bili s úžasem.
"Pro legraci a gratis papání,"řekli oba jedním hlasem.
"Snad nejste pozváni na oběd?,luTowserovi řekli:Přijd na oběd a vezmi s sebou
svoji snoubenku, at je to kdokoliv. Tomu říkám pohostinství..."

li jeho nástupcem, aby zajistil svému národu
dobrou bu
Soupis členů polytbyra se bude nyní dodá doucnost.
"Samozřejmě','
vat v podobě trhacího kalendáře.
odpověděl
Proč cestoval Brežněv často do ciziny a
Antropov ne? Protože strojek v srdci soud Gorbačov,
"národ půjde
ruha Brežněva byl na baterii a strojek v
srdci soudruha Antropova byl napojen na
za mnou. A
když ne, ták
zástrčku.
"Os bylo pozitivního na vládě Antropova?"
půjde za te
"že netrvala dlouho."
bou!"
Báno po volbě za předsedu strany se prohlí Znáte straš
ží Gorbačov pečlivě v zrcadle a zamyslene
ný sen sou
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říká: "To už vypadám tak nemocný?"
druha Gorbačova? Rudé
"Čeměnko měl před svou řečí před sebou
šest mikrofonů! ""Zase výdobytek slavné a
náměstí v
nepřanožitelné strany.""Ani ne. Do jednoho Moskvě je plné
Židů, kteří je
mikrofonu mluvil, druhého se držel, třetí
říkal text za něho a ostatní mu přiváděly
dí čínskými
kyslík."
hůlečkami jugoslávské čevabčiči s českými kned
Kolchozník přisel do Moskvy a s úžasem
líky a k tomu připíjejí rumunské víno."
stojí před silnými a vysokými hradbami
Z 1001 vtipů knihy F.W.Schlomanna:Lachen verboKremlu. Konečne se zeptá policisty, proč
ten, Genosse! Vydal Nebelspalter.
jsou ty hradby tak mohutné. "To je proto,
aby přes ně bandité nemohli přelézt. ""A
Při zkoušce z medicíny se profesor ptá: "Co byste
z které strany...?"
udělal, kdyby přivezli pacientku, které prasknut
"Jaký je rozdíl mezi Japonskem a Gorbačovřed v žaludku, je v nebezpečí smrti, a vás
vem?" "Japonsko je země úsměvů a Gorbačov
primář není přítomen?" Student rychle vytáhne
je smích země."
zpodlavice učebnici a začne v ní listovat. "No
Západní diplomat v Moskvě prohlašuje: "Gor tohle je vrchol drzosti,"zlobí se profesor.
bačov drží spíš deset řečí než jednou slo "Promiňte, pane profesore, ale když je pacient
vo. "
v nebezpečí smrti, nikdy se nespoléhám na svou
Dá se zabalit slon do moskevské Pravdy?
paměť."
Jistě, je-li v ní otištěna Gorbačovova řeč, Po maturitě gratuluje ředitel všem studentkám k
Gorbačov se ptá pětiletého vnoučka, čím by úspěchu, "vy přímo záříte štěstím,"říká vlídně
se rád stal: "Generálním sekretářem strany'.' jedné abiturientce. "Mám také proč, pane ředite
"No tohle! A co bude se mnou?"
li . Tečí. se konečně smím zasnoubit a vdát1"
Gorbačov jede se šoférem na venkov, šofér
"Co s tebou je? Vždyt tvé vysvědčení je horší
přejede kuře a Gorbačov jde za sedlákem a než minulé. ""Snad to souvisí s atomovými pokusy1.
hlásí mu škodu. Ten ho zmlátí. Jedou dál
"Mluvte přece zřetelně. Je vám sotva rozumět,"
a přejedou psa. Znovu jde Gorbačov hlásit
napomíná předseda maturitní komise žáka. "Čím se
majiteli, co se stalo, a vrátivše v roztr chcete po maturitě stát?""Chci studovat medicihaných šatech. Koneč
nu!""Tak si pamatujte: lékař obvyk
ně přejedou prase.
le píše nezřetelně, ale mluvit mu
Tu se obětuje šofér
sí zřetelně."
a jde za sedlákem.
ZCo máte raději? Kino nebo
Vráti se s hroma
divadlo?"ptá se před
dou dárků od ze
seda maturitní komise
mědělců. "Jak
"Samozřejmě že divad
jste to udělal?"
lo. ""A proč vlastně?"
diví se Gorbačov.
"Poněvadž jinak byste
"Řekl jsen jim,že
mě považoval za po
jsem Gorbačovův
vrchního, pane pro
šofér a že jsem
fesore! "
tu svini přejel
"Slíbil jsem ti kolo,
a usmrtil."
když přineseš dobré
Krátce před smrtí
vysvědčení! A zase
hovořil Čeměnko
tak špatné. Co jsi dě
s Gorbačovem a
lal?""Učil se jezdit
prosil ho, budena kole, tatínku."

HUMOR

POSTJETOUI^N: KLUB,
Tschechische kaťholische Mission,

Brauerstr.99.,
Qi - 8004
Z Ú R I C_H

28

ROZPADLA SE LŽIČKA - ta na pravé straně.
Která ze čtyř růžiček na levé straně má
tolik lístků, jako původní růžička? TO zna
mená - se s ní identická?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj

ÚLOHA LOGICKÉHO MYŠLENÍ
Jeden muž má sedm přátel. První ho
navštevuj e každý večer, druhý každý
druhý večer, třetí každý třetí ve
čer a tak dále. Sedmý přítel k nemu
chodívá každý sedmý večer. Kdy se
všech sedm přátel u neho sejde?______
Sedm přátel

ZNÁTE ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY?

CO
a.
b.
c.

se

u něho může

setkat

JE PEKTORÁL?
biskupský kříž, který nosí na prsou biskup,
lékařský odborný název pro"železné plice".
relikviář, obsahujísí srdce světce.

KTERÝ SVĚTEC SI ROZDĚLIL PLÁŠŤ S ŽEBRÁKEM?
a. sv.Vincenc z Pauly
b. sv.Martin z Tours
c. sv.Paulinus z Noly
CO
a.
b.
c.

v

tolikátem dni, který se dá dělit
čfsly 2,3,4,5,6, 7. Nejbl i žší takový
dělenec je čfslo 420.

JE DIASPORA?
církevní svěcení
dlouhodobá nemoc
území, kde jsou katolíci v menšině

JAK SE JMENOVAL BRATR SV.PETRA?
a. sv. Pavel, b. sv.Ondřej. c. sv.Jakub

KDE JE V PÍSMĚ SV. ZMÍNKA 0 POMAZÁNÍ- NEMOCNÝCH
a. při uzdravení tchýně sv.Petra Kristem
b. v dopise sv.Pavla Korintským
c. V dopise apoštola Ondřeje
CO KÁZAL KRISTUS PŘI HORSKÉM KÁZÁNÍ ?
a. Hlavní přikázání lásky.-b.osmero blaho
slavenství .-c.sedm svátostí, d.příslib darů
Ducha svátého

Najděte 8 rozdílů mezi obrázky

