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nejmocnější zbraní není atomová bomba nebo po zuby ozbrojené vojsko, nýbrž
myšlenka. Vymizí-li z něčeho myšlenka, je to začátek zániku: manželství,
řehole, duše, vědy, umění, politické strany...
Prýští-li myšlenka ze lži, hyne pomalu sama. Zdravá myšlenka se ubít nedá.
I kdyby z ní nepřátelé udělali krvavou kaši, zase vypučí a rozroste se.
Dobrá i špatná myšlenka může vytrysknout prudce jako pramen, nebo se rodí
ze sotva viditelného praménku, přibírá další praménky-myšlenky, až je z ní
mohutná řeka, která bud všechno zavlažuje - nebo všechno ničí. I ve špatné
myšlence jsou trosky pravdy, jinak nikoho nepřiláká. Až se dostane myšlenka
k moci, ukáží se její kvality.
Dnes se zdravé myšlenky katolické víry ubíjejí přímo i nepřímo, zevně i
zvnitřku, rafinovaně i primitivně, z hlouposti, naivity, lhostejnosti, i ze
zuřivé zloby. A přece - kdo se dá Kristem proniknout, stává se svátým. Otev
ře všechna vnitřní potrubí přívalu Kristovy milosti. Obdivujeme faráře z
Arsu, jak statečně se pustil do duchovní práce na kamenitém poli své vesnič
ky. Ovládala ho - jako všechny dobré křestany - jediná myšlenka: milovat
Boha z celého srdce a bližního jako sebe samého.
V evangeliích není jediná myšlenka, která by nezapálila srdce některého člo
věka. Sv.František Xaverský, apoštol Indie, se zrodil ze slov Kristových:
"Co je platné člověku, kdyby získal celý svět a svou duši ztratil."
Myšlenka formuje i hnutí. Gorbačov dobře vystihnul, že komunismus ztrácí sí
lu. Chce mu dát novou myšlenku(jestli upřímně či je-li to jen strategie, je
jiná věc-spíš je to strategie jako kdysi NEP), ale jinou myšlenkou, než mu
dali do vínku jeho zakladatelé, by komunismus zahynul. Stejně jako se zabi
je v duši člověka nebo křestanského společenství pravda, začne-li se vyklá
dat jinak, než ji hlásal Kristus a předkládá Církev.
V dějinách se dočteme o tzv.10.století, kdy vládli i nehodní, ba zrůdní pa
pežové. Ale myšlenka Kristova v obrodném hnutí z Cluny pře
konala krize a křestanství zase ožilo.
Jak může pravdivá myšlenka na čas vymizet? Existuje síla,
mocnější než člověk, ale slabší než Bůh-zlý duch, zkomoleni
na dobra. Za pomocí lidí, nepřirostlých k Bohu, předkládá
špatné myšlenky v lákavé podobě a dobré zohavuje.
Proto jdou rozumní lidé k pramenům. K Písmu, k tradici, k
dobrému katechismu. Ten musí učit i správným proporcím
pravdy. Píše-li o mši sv.jako o slavnosti, hostině, na ně
kolika stránkách, ale podstatu-zpřítomnění Oběti Kristovy
na kříži nekrvavým způsobem odbude pár řádky-podobá se
špatným šatům,jejichž jeden rukávek je krátký a druhý sahá
až k zemi nebo mají knoflíky jako talíře.
Vším, kromé zla, se dá sloužit Bohu, vložíme-li do toho
lásku:vědou, politikou, lidskou láskou, uměním, domácnos
tí...Mezi svátými byli manželé i manželky, kněží i laici,
mladí i staří, vzdělaní, prostí, kajícníci i ryzí duše...
zapáleni myšlenkou Kristovou. - Jaká myšlenka ovládá nás?
Co nás zapaluje? Dal by se oheň na nesprávném místě přenést
na Krista, našeho nejvěrnějšího přítele?
Vaše redakce
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pádech, kdy je většina voličů Spatná nebo se má
glosovat o pravdě, nezávislé na lidském rozhodo
Kara. J. Rat zinger, preds .kongregace pro uče
vání. Kristus si kněžky nepřál, jinak by byl
ní víry, odsoudil jménem Církve v jasném,
vysvětil svou vlastní Matku.
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40 ti str.dokumentu manipulace s geny, umě
Asi v listopadu t.r.bude blahořečeno 85 kalé oplodnění, půjčené matky, děti ze zku
holických anglických mučedníků z doby pro
mavky a jiné nepřirozené praktiky při poče
následování katolíků anglikány. Jedná se o
tí lidského života. "Manželství ještě ne
63 kněze a 22 laiků.
znamená právo na dítě,"řekl,"ale právo
Milánsky arcib.kard. C .M.Martini,S .J.,zahá
na přirozený akt, určený k
jil 27.2.proces blahořečení italského kněze
početí dítěte."
Dona Gnocchiho, + 2956 v pověsti svatosti.
Biskup z Lugana Eugenio CORECCO
Věnoval se péči o zraněné vojáky a tělesně po
propustil S.Toppiho, šéfredakto
stižené. V milánském domě byla i 50 ti letá
ra katolických novin/patří i s tiskárnou
Amabile Batistello a 42 lety Silvio Colagrande,
biskupství/, Giomale del Popolo, protože jímž daroval zesnulý po smrti rohovky očí-byly
časopis nevedl v katolickém duchu. Na jeho tehdy ještě děti. 60 osob bude svědčit o svátém
místo nastoupí Dr. Filippo Lombardi/'31 let/, životě tohoto kněze při procesu blahořečení.
jeho byv. asistent z Frýburku, kde učil bis Také mexický arcib.kard.Corripio Ahumada uveřej
kup církevnímu právu,a sekretář mladých
nil 21.2.zprávu o dobrém průběhu procesu blaho
křest.demokratu Evropy v Brusselu. Bále vy řečení Juana Diega, jemuž se v 16. st. z jevila P.
zval biskup kněze, aby se dali k dispozici, Maria na místě, kde byla později postavena sva
tj. zahájí překládání. Na podzim otevře u
tyně Panny Marie Quadalupské. - bfexické \olnoLugana katolické gymnásium jako doplněk
nyšlenkářské organizace se stavějí proti dorměntradiční katol.školy-soukromé-Collegio Pa ce, že sv.Otec u příležitosti návštěvy USA zaje
pio v Asconě. Všechny zásahy vykonal bez
de i do Mexika a tím podpoří volbu katolického
porady s pastorální radou-je to zřejmě je kandidáta za presidenta. V skoro úplně katolic
den z prvních biskupů, kteří si uvědomili, kém Mexiku vládnou ateisté.
že za náboženský život v diecézi jsou před Cesta sv.Otce do Oruguaye, Čile a Argentiny-31.3.
Bohem zodpovědní jen oni sami.
až 13.4. je dosud nej delší z jeho cest. Navštíví
Při návštěvě švýc .biskupů"ad limina"v Římě 19 měst a pronese 55 proslovů a homilií/při mši/.
přijal sv.Otec každého jednotlivě a 6.3.ce Arcidiecéze Los Angeles v Kalifornii prodává v
lou skupinu. Biskupové navštívili i kongre dražbě v r.1978 zděděné prvotisky a staré obra
gace a sekretariáty a hrob sv.Petra a Pav zy. Je tam i Guttenbergova bible/jen St.Zákon/,
la. Návštěvou byli nadšeni.
z r.1449-50, jedna z 47 na světě. Z výtěžku draž*
Nový frýburský světící biskup P.Grab, bene ty se bude financovat seminář-letos bylo pro 2,6
diktin, přijme svěcení na Květnou neděli ve mil.katolíků vysvěceno jen 6 kněží. Arcibiskup
frýburské katedrále z rukou biskupů Mamieho ,Mahony chce počet seminaristů ztrojnásobit a
Mons.Schweryho ze Siónu, světícího biskupa doufá, že dražba vynese 24 mil.dolarů. Důležitá
Bulleta a nuncia. Biskup Bullet bude sídlit je ovšem duchovní kvalita kněží-ne jejich počet.
v Lausanne, biskup Grab v Zenevě, kde
je Sbírka na kat cl. universitu ve Frýburku na 1.ne
většina katolíků. Tajemníkem bisk.konferen děli adventní vynesla přes milión franků-méně
ce byl jmenován kancléř diecéze Sión,
než minulý rok. Německá část university je prý
P.Norbert Brunner.
hodně progresistická, francouzská méně.
Němečtí biskupové ústy předsedy bisk.konf. Ostřihomským arcibiskupem jmenoval sv.Otec fran
tiškána Mont.László Paskaie-dosud koadjutora s
kard.Hoffnera znovu poukázali na to, že
před aids nemohou chránit mechanické pro nástupnickým právem diecéze Kalocsa. Po smrti
středky, ale manželská věrnost, předmanžel kard.Lékaye 30.6.1986 byl zvolen předsedou ma
ďarské biskupské konference.
ská čistota a zdravý sexuální život.
Gener, synod anglikánské církve-70 rrril .věří Sv.Otec přijal 26.2. v audienci 6 členů skandi
cích v 164 zemích-rozhodl 26.února 317 pro návské bisk. konference "ad limina". Promluvil o
ti 145 hlasům, že bude světit kněžky. Doku, snaze pro dorozumění s protestanty a že sv.Sto
ment už loni podepsal primas Runcie. 27.2. lec má diplomatické styky už se všemi skandináv
přijalo v Canterburské katedrále 15 žen svě skými státy. Dáde o blahořečení dánského biskupa
cení na jáhenky, i když podle prohlášení
Nilse Stensena. Přijal pozvání k návštěvě v r.
Runcieho ještě není dokument definitivní a 1989. Na 24 mil.obyvatel připadá asi 200.000 ka
ěeká se na reakci duchovních a věřících.
tolíků, 285 kněží, 1050 řeholnic a 37 bohoslovAnglikánské kněžky prakticky znemožní eku ců. Největší přírůstek katolíků je ve Švédsku,z
menismus, protože ani katolická, ani pra
7.000 na 150.000 - většinou přistěhovalců.
voslavná církev nikdy kněžky neuznají. Zde Sv.Otec přijal 26.2.apošt.nuncia ve Švýcarsku a
je vidět, jak je demokracie škodlivá v pří- v Liechtensteinu Mans.Rovidu.

CESTA ZA MESIÁŠEM

kraj parný den.
Brzo zvolnil krok. Z těla mu 3
stékaly jasné krůpěje potu, tí
Zemí prošly temné zvěsti a podivná slova;
žilo ho těžké sváteční roucho.
naplnily prý se časy a Mesiáš je blízko.
Napřed si je přehodil přes
Stále častěji přicházeli z Jerusaléma do ma ramena a šel jen v lehkém
lých judských měst muži a vyprávěli o zna oděvu. Brzo ho však začalo
meních a divech, které se staly. A když se sváteční roucho tížit a už ne
jich sešlo málo, snižovali svůj hlas, těžký
věděl, co s ním. Nechtěl je
tajemstvím, aby vyprávěli o neobyčejném
odhodit, byl chudý a jiné
muži, kterého nazývali Mistrem. Všude to
sváteční roucho neměl.
rádi lidé poslouchali a s tesknou důvěrou
Uvažoval o tom, že ho
jim věřili, neboť touha po Mesiáši svírala
v nejbližší vesnici
a dozrávala v lidech jako květ, který poma prodá či zastaví za
lu otvírá svůj kalich. A když si vzpomněli peníze. Ale když spat
na předpovědi ve svátých knihách, říkali
řil klopýtat cestou
jeho jméno a v očích jim plála zář plná ra žebráka, vzpomněl si
dostné naděje.
na vzdáleného Mistra
Tehdy žil v zemi mladík se srdcem věřícím a roucho chudasovi
a plným očekávání. Unavené poutníky, kte věnoval.
ří přicházeli z Jerusaléma, zval do svého
Chvilku kráčel svěže, pak zase chůzi zvolnil.
domu, aby mu vyprávěli o Spasiteli; když
Slunce plálo plnou silou a stíny stromů si lehaly
o něm a o jeho zázracích mluvili, cítil v
na cestu jen v úzkých pruzích. Polední dusno tu
srdci tlumenou bolest, jeho touha, spatřit
a tam rozvířil lehký vánek, který hnal hrubá
tvář Vykupitele byla prudká a nedočkavá.
zrna a těžký prach silnicí, a to se lepilo na
Snil o Něm dnem i nocí a neúnavná dychti jeho tělo, zalité potem. Vyschlé rty pálily a tou
vost mu kreslila tisíc obrazů jeho laskavé
žily po doušku. Krajina však byla hornatá a pus
a vlídné tváře. Cítil však, že jsou to jen tá, nikde ani studna, ani pohostinný dům.
zajíkavé obrazy velké dokonalosti. A tušil, Už už se mu chtělo vrátit se nebo si odpočinout
že tento neklid a trýzeň jeho mladé duše po ’několik hodin ve stínu. Ale jeho nepokoj stále
mine, jakmile na něm spočine skvělá záře,
rostl a hnal ho dál, i když kolena pod ním podvycházející z Pána. Neodvažoval se však do klesávala a rty pálily stále víc.
sud opustit domov a práci, kterou se živil Nastalo odpoledne. Slunce pálilo a bodalo z oblo
a jít tam, kam ho volala touha.
hy bez mráčku, silnice žhnula pod poutníkovými
Jednou, v hluboké noci, se náhle probudil sandály jako tekutý kov. Oči mu prachem zčerve
ze sna. Nemohl si už vzpomenout, co se mu naly a opuchly, šel nejistě a vyprahlými ústy
zdálo, jestli to bylo štěstí nebo bolest; jen sotva mohl odpovědět na pozdravy zbožných
tušil, že ho někdo zdálky volá. A hned vě poutníků. Dávno už by byl podlehl, nebýt pev
děl, že ho volá Spasitel. V těžkých temno né vůle, která ho poháněla vpřed a hrozné
tách vzrostlo náhlé rozhodnutí, že už ne
úzkosti, že se snad opozdí a neuvidí tu zářící
smí otálet a odejít, aby spatřil tvář svého
tvář, která se mu zjevovala ve snech. Vysmíva
Pána; touha v něm zvítězila a zmohutněla,
la se mu myšlenka, že je už blízko cíle, snad
takže se hned oblékl, vzal pevnou poutnič ubohé dvě hodiny ke svátému městu, a div mu
kou hůl a beze slova odešel ze spícího do neroztrhla mozek.
mu směrem k Jerusalému.
Dovlekl se k domu u cest. Poslední silou udeřil
Na silnici bylo jasné světlo a rychlý stín
sukovicí na dveře a prosil ženu, která mu otev
jeho postavy pospíchal před ním. Neboť
řela, suchým a tichým hlasem o doušek. Pak
spěchal, skoro úzkostlivě, jako by chtěl v
klesl v bezvědomí na práh.
té jediné noci dohonit zameškané měsíce.
Když nabyl vědomí, cítil v sobě zase pevnost a
Bolela ho myšlenka, kterou se sotva odvá
svěží sílu. Viděl, že leží na lehátku v malé,
žil vyslovit; že snad je pozdě, že už Spasi chladné síni. Všude stopy vlídné, pečlivé ruky.
tele nezastihne. Občas se ho zmocnila tesk- Rozehřáté tělo bylo omyté octem a příjemně na
livá bázeň, že snad zabloudí. Ale vzpomněl třené, vedle lože stála ještě nádoba, z které ho
si na dojemný div o třech králích z daleké občarstvili.
země, které vedla zářivá hvězda temnotou.
Nejdříve mu bleskla hlavou myšlenka, kolik je
Pak se jeho duše zbavila dotírajícího tlaku
hodin. Rychle vstal a pohlédl na slunce. Bylo
a jeho rychlý poutnický krok zněl na tvrdé ještě vysoko, tedy brzo odpoledne, zmeškal jen
cestě zase jistě a pevně.
málo času. Vtom vstoupila žena, která mu otevře
Tak spěchal několik hodin, až nastalo ráno. la. Byla to mladá Syřanka, oči měly temný,dravMlha se zvolna zvedala nad barvitou kraji- čí lesk a skvosty na rukou i náušnice prozrazo
mou s pahorky a dalekými horami i světlými valy dětinskou radost z klenotů, kterou mívají
dvory, které zvaly k oddechu. Nepřerušil
ženy tohoto druhu. Lehce se na uvítanou usmí
však své putování, pospíchal neúnavně dál. vala.
Slunce stoupalo výš a výš. Těžce uléhal na Srdečně jí poděkoval za pohostinství, ale hned

se neodvažoval mluvit o rozloučení, i když
ho srdce pudilo, aby se dal hned na cestu.
Pokynem ruky ho vybídla, aby si ve veče
řadle sedl k hostině, kterou mu připravila.
Pak se ho zeptala, jak se jmenuje a kam jde
A brzo se rozhovořili. Řekla mu, že je že
nou římského setníka, který ji unesl z
vlasti a přivedl sem; ale život daleko od
krajanů je pro ni jednotvárný. Dnes zůsta
ne jeji muž celý den ve městě, protože místodržitel, Pontský Pilát, nařídil popravu tří
zločinců. Pak mluvila o lhostejných věcech
a to velmi rychle, jakoby neviděla jeho ne
trpělivou tvář. Někdy se na něho podívala
zvláštním pohledem, byl to totiž velmi hez
ký mladík.
Napřed si toho nevšímal, nezajímalo ho to a
její slova kolem něho proudila jako bezvý znamný šum. Celé jeho myšlení se soustředovalo u jediné myšlenky: musí se ještě
dnes vydat na cestu,aby viděl Mesiáše.
Nevšímavě pil těžké víno, takže cítil leh
kou únavu a zmocnil se ho pocit pohodlné
lenivosti. A když po jídle chtěl sebrat svou
vůli, aby odešel a rozloučil se, snadno ho
žena zadržela; prý je velmi parné odpoled
ne. S úsměvem mu vytkla jeho spěch, kte
rý skrblí i s několika hodinami. Když vá
hal měsíce, nesmí se snad zdržet jeden
den? A s podivným úsměvem stále opakova
la, že je v domě sama - úplně sama. Zírala
na něho s takovou touhou, že i jeho se
zmocnil podivný neklid. Víno v něm probu
dilo utlumenou vášeň, a krev, která tak
hořela ve vroucím, ničivém žáru slunce,
mu bila v tepnách podivným dusotem. A
to stále víc přemáhalo jeho myšlení. Když
k němu žena blízko sklonila tvář a nadechl
se svůdné vůně jejich vlasů, strhl ji k so
bě a líbal v bouřliví náruživosti.
A ona se nebránila...
Zapomněl na svou svátou touhu a myslel
jen na tu, kterou držel v rozpálených pa
žích po celé dlouhé, dusné odpoledne.
Teprve soumrak ho vzkřísil ze závrati.
Prudce-skoro nenávistně se vyprostil z je
jich paží; s bázní a hněvem pomyslel na to,
že snad pro ženu zmeškal Mesiáše. Rychle
se oblékl, vzal hůl a s němým pokynem roz
loučení opustil dům. Jako kdyby tušil, že
té ženě nesmí děkovat.
Skoro v běhu spěchal do Jerusaléma. Večer
už klesal, ve všech větvích a haluzích
stromu se chvělo šumění o temném tajemst
ví, kterého byl plný svět. V dálce, směrem
k městu, leželo několik mraků, ztěžklých
temnotou, zvolna se rozlévající červánky
večera. Jeho srdce se leklo, prudkou a ne
pochopitelnou úzkosti, jakmile uzřel na ob
loze toto krvavé znamení.
Bez dechu urazil zbytek cesty a už měl cíl
před očima. Myslel na to, jak se pro prcha
vou rozkoš zpronevěřil svému poslání,
Ztlumená těžkost v srdci ho tížila čím dál

víc, i když už spatřil světlé zdi a blýskavé
věže svátého města s chrámem.
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Jednou se však při své pouti zarazil. Blízko
města, na nízkém pahorku, viděl mohutný zá
stup lidí; zmateně se tísnili a tak hlasitě hluče
li, že bylo slyšet jejich hlasy daleko široko.
A nad nimi viděl čnět k nebi tři kříže, jež se
ostře a černě odrážely od oblohy. Ta byla zali
ta zářivým svitem, jako kdyby celý svět byl
ponořen do plamenů a potopeny do hrozivých
blesků. Blýskající se oštěpy žoldnéřů žhnuly,
jako by byly potřísněné krví.
Prázdnou cestou přicházel proti němu muž, šel
nejistě a neklidně. Mladík se ho zeptal, co se
děje. Když zvedl cizinec tvář, byla děsem zne
tvořená a ztrnulá, jako kdyby dostal prudkou
ránu. Než se tazatel vzpamatoval, odběhl muž
v divokém zoufalství, jako kdyby ho štvali dé
moni. Mladík za ním udiveně volal. Ale cizinec
se neobrátil, nýbrž prchal dal a dál. Mladý
muž pokračoval v cestě a najednou se mu zdálo,
že v onom muži poznal jistého Jidáše Iškariot
ského z Kerijoth. Jeho podivné chování však
nechápal.
Když potkal dalšího člověka, zeptal se ho zase,
ale ten měl naspěch a řekl jen, že byli ukřižo
váni tři zločinci, které odsoudil Pontius Pilatus.
Než se mladík mohl ptát dál, byl muž ten tam.
A tak šel sám dál cestou k Jerusalému. Ještě
jednou se ohlédl k pahorku, zahalenému do
mraků skoro krvavých, a pohlédl na tři ukřižo
vané. K tomu na pravici, pak k tomu na levici
a nakonec na toho, který visel uprostřed.
Ale nemohl rozeznat jeho tvář...
A tak kráčel mladík nevšímavě kolem k městu,
aby tam viděl tvář Vykupitele...

STEFAN ZWEIG

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Začátkem března otevřeli v Říme středisko Do
mus Mater Ecclesiae pro bohoslovoe, kteří ode šli z toonua ty, kdo mají problény se studiem.
Je jich jen devět, zatím co v Éconu studuje na
90 bohoslovců. Ústav vede kardinálská komise
tří prefektů kongretací.
15.-21.2, se ve Niesbadenu sešla lutersko-katolická komise, aby hledala společné body v pro
testantské nauce o ospravedlnené. Je to už 2.
setkáni. Komisi předsedal mohucský biskup Mons.
Lehman a americký luteránský biskup Crumpley.
Námet projednávali z hlediska biblického, cír
kevního a teologického. Katolická Církev tuto
Lutherovu nauku o ospravedlnení pouhou vírou
beze skutků považuje za heretickou, neboř jak
slova v listé sv.Jakuba:"Víra beze skutků je
mrtvá", tak četné citáty z úst samého Krista
svědci proti tomuto názoru.
Saleziáni mají 17.000 členů a 100"kandidátů”na
blahořečení, mj.i matku sv.Dona Boská Markétu.
Po 6 mes.vezeni byl propuštěn Michal Mrtvý,
22 letý katolický aktivista, odsouzený v ČSSR
24.7.mr. na 13 měsíců pro pobuřováni.

pŘepodstatnĚnÍ

chleba

Student bohosloví se vrátil z před VĚČNÝ PROBLÉM ŽIVOTA JE "HLEDÁNÍ HLOUBKY'.
nášky a řekl tro
5 Povrchní styk s lidmi
chu ironicky:"Až
a věcmi nás od nich
budu na kazatelně
spíš oddálí. Za vším,
říkat, co jsem
co vidíme, se skrývá
dnes slyšel ve
něco tajemného a jis
škole, to budou
tě i velkého, jinak
babičky jásat.
by svět neměl smysl.
Určitě jim to
Velcí duchové se vždy
bude jasné."
ptají:CO JE TO? OdpoProbírali právě
věd křestanů je pros
o Eucharistii, a
tá: Za vším a pod
profesor rozvinul
vším, co existuje,je
v latinských výra
Kristus. Skrze něho
zech středověké
je vše stvořeno a v
diskuse nauku o
něm je plnost pravdytransubstanciaci,
Proniknout až k tomu
přepodstatnění chleba a vína při
to tajemství je smysl
mši sv. A jak se stává, slova se
života a celé historie. Na konci věků
vznášela nad hlavami posluchačů,
všichni pochopí a uvidí, že Kristus je
ale v málokterých přistála.
všechno a ve všem.
CO JE PŘEPODSTATNĚNÍ?_______________
CO JSOU SVÁTOSTI?___________________________
Tato nauka se dá srozumitelně vylo Svátosti jsou viditelná znamení, skrze
žit. Zakládá se na zkušenosti den která se přímo stýkáme s neviditelnou
ního života. Věci a lidé se stále
skutečností - s milostí Boží, s Kristem.
mění a přece jsou tytéž. Když uka Mezi svátostmi je ovšem první Eucharis
zuji někomu fotografii z mládí, ne tie. Skrze styk s chlebem, tj.se skuteč
věří, že jsem to já. Všechno je na ností denního života, se spojujeme pří
ni jiné, a přece jsem to já. Moudří mo s Kristem. To vše se ovšem děje v ta
lidé tvrdili vždycky: věci a lidé
jemství, pod způsobami chleba a vína.
nejsou to, co vidím. Lidé slyší můj
NOVÝ
VÝRAZ PRO PŘEPODSTATNĚNÍ?___________
hlas, vyfotografují mou tvář, ale
co jsem opravdu já, je skryté v hlu Za koncilu a po něm se mezi teology dis
binách mé osobnosti, kam žádný fo kutovalo o výrazu, který se pokusil za
tografický či jiný přistroj nepro vést holandský jesuita Peter Schoonennikne. Ani chirurg neobjeví při ope berg. Místo transubstanciace užíval
transsignaci. Jako každá novota to vzbu
raci mé JÁ. Filosofie tuto zkuše
dilo
podezření a jesuita musel vysvětlit
nost vyjadřuje v krátkých terminech.
To co jsem, je moje podstata, sub Sv.officiu, jak tomu slovu rozumí. Vy
stance; tomu, co se na mně dá pozo světlil to dobře. Zavedl výraz v rozho
rovat vnějším okem se říká způsoba. vorech s protestantskými studenty na uni
versitě v Amsterodamu, kteří o transCO SE TEDY DĚJE PŘI MŠI SVATĚ?
substanciaci nechtěli slyšet-připomínalo
V těchto jednoduchých pojmech se
jim to spory z doby reformace. SIGNUM
pokusili teologové vyjádřit tajem znamená znamení, TRANS je předložka s
ství, které se děje při mši svaté. výrazem za něčím. Tedy při pohledu na
Přinese se na oltář chléb a víno.
Eucharistii vidíme znamení chleba a ví
Kněz se nad nimi modlí proměňovací na a věříme, že je za nimi skrytý Kris
slova: Toto je mé tělo. Toto je má tus .
krev. - Co se stane? Navenek nic.
JAK PRONIKAT DO TAJEMSTVÍ?________________
Chléb a víno zůstávají pro naše
smysly tím, čím byly předtím. Říká Nový latinský výraz se tuze neujal, neme, že mají"způsoby"chleba a vína: bot se zase musí vysvětlovat. Navíc se
velikost, barvu, vůni, chut. A pře povrchní novinové články z péra teolo
ce věříme, že přichází mezi nás sám gicky nevzdělaných žurnalistů starají o
Kristus, přijímáme Ho pod způsobou to, aby se výrazu špatně rozumnělo. Sám
jsem viděl článek, který tvrdí, že slo
chleba. Je-li to On, musí tu být
jeho podstata. Chléb a víno se tedy vo transubstanciace je prý překonané,
dnes že mají teologové k Eucharistii ji
přepodstatnily-transubstanciace .
Výklad slova tedy není vůbec těžký. ný postoj. Nevyjadřuje-li však výraz
Aby se však stal živějším, aby mlu stálou a neochvějnou víru Církve, nemá
vil k srdci, je třeba lip jej zasa v pravé teologii žádný výraz smysl.
Do tajemství se proniká životem a rozjí
dit do života.
máním.

Nejkrásněji to vidíme na příkladu sv.Tomáše Akvinského. Když diskutuje o 6
Eucharistii ve školských termínech, poděsí leckoho abstraktní suchost výrazů
Ale je skoro neuvěřitelné, jak dokázal tento brilantní mistr pojmů přejít
do poetického slohu ve svých věčně živých hymnech na Eucharistii, které
dodnes zpíváme v kostelích, latinsky i v překladech a v tisícerých zhudebně
ních;_____________________________________________________________ P.TOMAS SPIDLfK________
13.Původně biskup-metropolita-později b.v hl.městě,
sbírka zákonů latinsky, zn.belgických aut.14.sla
ná oění tekutina, modi.breviáre, spojka. 15. staro
český Šlechtic, židovský duchovní.

NAŠE KŘÍŽOVKA

CO NOVÉHO VE SVETE

A.Největší svátky v rooe,obet Nového
zákona. B. Vyvolený národ, osmiden
ní liturgická oslava svátku, říms.
40, zn.váhy. C.Lat.zde, židovská sek
ta, žens.jméno, předl.D.Člen řádu Nejsv ‘
Trojice, něm.v, hmotné pocty, říms.
500. E. Spojka, vyloučení z Církve nebo
zavržená bludná nauka, společník Dona
Quijota, tvrdá samohláska. F. Zkr.čes
kých aut, čes.die Zotte,slov.předl.,
něm.žens.jméno, spojka, zn.fluoru,předl.
G.Předl.,výplod sopky, divoce se smějí
cí, spojka.H. Silně nakažlivá nemoc,měs
to v cípu záp.Óeďi, vykupitel, zkr.Křižovníků s červ.hvězdou. CH.Otvor ve
zdi, stoupenec řeckého filosof.směru,
světelné obrázky. I.Rakouské město,
část úst, velký prorok, zn.europia, no
ta.J. Lat.a, voj.útvar, předl., angl.
starý, spojka, říms.990, spojka.K.Přisv.
zájméno, moderní čes.hudební skladatel,
předl.,stáří, neutrum. /Eben/.
1 .Sv.přijímání v nebezpečí smrti, oko
lek. 2. Kniha St. zákona, hltati. 5. Říms. 50,
převtělování,! .Hlas osla,předl.,na dra
vé zvíře, hora v Cechách.5.Předl.,kuch.
potřeby, odev, ukaž .zájm.6 .Let kolem,
planouti, staroces. zájm.7. Odpol.modlit
ba mnichů, otok, nádoba u studny. 8. Ces.
městečko, zakl.náboženství, předl.9.zkr.
ctnosti, byv .nábož .český časopis,lat.a,
egyptská řeka, předl.,1000 kg.10.Nota,
spojka, lat .bytí, říms .50,citosl.bolesti,
sklady obilí.11.Říms.1000, posv.knihy
Indů,existuje ,ona, zkr. titulu.12.Kouzel
ník Laponců, citosl .podivu, Chodové,předl ‘

Katol.arcibiskup z Westminsteru, předs .bisk.konf.
Anglie a Walesu lituje rozhodnutí anglikánů, svě
tit na kněžky zeny.
23.2.přijal sv.Otec delegaci Kolumbových rytířů s
jejich představeným Vigiliem Dechantem. Tento řád
financoval restaurování průčelí vatikánské bazili
ky, jíž dokončil r.1612 architekt Karel Maderna.
Katol .pro fesorovi teologie Ignáci Filiputisovi a
učitelce mateřských skol na ostrove Sydos v Cykladách zakázala athénská vláda vyučovat, protože ne
jsou pravoslavní. Na ostrove žije 45 proč.katolí
ků a mají svého biskupa, který i s pravoslavnými
učiteli proti tomuto rozhodnutí protestoval .
P.Henryk Jankowski, farář u sv.Brigity v Gdaňsku,
zpovědník Lecha Walesy a sám Walesa dostali vý
hružné dopisy, podepsané"tajným soudem",který chce
oba zavraždit za zločin proti polskému národu a
státu - a to při nejbližší příležitosti.
0 velikonocích bude Monrovise přenášet obřady,
jichž se zúčastní sv.Otec: Velký patek, 17. 4. v
21, 15-22, 30; křížová cesta v Koloseu. Hod Boží
velikonoční 19.4. .-slavná mše sv.na nám.sv.Petra10,30-12 hod. a velikonoční poselství s požehnáním"Urbi et orbi"-svétu a městu-12-12,40 hod.
Prof.Franz Furger z teol.fakulty v Lucernu bude
vyučovat na universitě v Munsteru a předal před
sednictví teol.komise švýc.postní oběti prof.Han
su Halterovi z teol.fakulty v Churu.
Křest.církve v El Salvádoru se postavily proti
propagandě sekt, podporovaných silně z USA.
V již.Kořeji je teň asi nejvíc návratů do katol.
Církve. 1986 jich bylo sto tisíc-na každou far
nost asi 300 konversí, a protože kněží nestačí vy
učovat zájemce, pomáhají řeholnioe i laici, hl.z
charismatického hnutí a z Mariánské legie.
Mezi těmi, kdo byli v SSSP propuštěni na svobodu
je prý i Josef Porela, před. ústř. výboru ukrajin
ských katolíků, odsouzený pro údajnou protisovětskou propagandu.
V Polsku připravuje smíšená komise Církve a vlády
3.návštěvu sv.Otce v červnu t.r. Navštíví i Gdaňsk
a posvětí tam kostel ve čtvrti Zaspa, kde bydlí
L.Walesa s rodinou a pomodlí se u hrobu O.Popieluszka. V Tarnově bude blahořečit řeholnici.
Od 8.-14.června navštíví osm měst.
5.3.se sv.Otec jako vždy na začátku postní doby
setkal s římským klerem, který ho mj.prosil,aby
vydal pro ně každý rok pastýřský list.

"Nové místo je jistě pro mne dobré dost,"odpoNA
KONCI
SVĚTA
věděl farář,"lepší jsem si nezasloužil a kde je
Pochmurné únorové jitro 1818. Sedá mlha se kněz, je i Bůh."
7
plouží údolím Saony. I když už zimní mrazy "Kdybychom se aspoň někoho mohli zeptat na
ustaly a sníh se změnil ve špinavé bláto,
cestu:"
bylo hodně chladno. Mučivě skřípají kola
"Však nám Bůh už někoho pošle."
selské káry, taženě dvěma kravami blátivou A skutečně, brzo spatřili chlapce, který hlídal
silnicí. Na káře ložní prádlo, nádobí a pár
stádečko ovcí.
kousků nábytku. Sedlák Pavel Melin šlape
"He-přítelíčku ! "volal na něho Vianney, "můžeš
vytrvale vedle svých zvířat, zatím co jeho
nám
ukázat cestu do Arsu?"
švagr Jan Maria Vianney sedí mezi dvěma
"He?" nerozuměl chlapec.
poduškami a peřinou na bedně s knihami,
zrak upřený do šedivé, neviditelné dálavy. "Chceme do Arsu,"překládala obchodnice, kte
Vedle něho sedí matka Bibostová s košíkem rá trochu znala místní nářečí.
"Do Arsu?Pak jste nový farář!"pochopil hoch.
vajec na klíně a pečlivě se snaží, aby se
"Ano,"kývnul Vianney,"a kdo jsi ty?"
při kodrcání žádné vejce nerozbilo. Dobrá
žena se nedala odradit od toho, aby nebděla "Toník Givre, "odpověděl chlapec. Vrhnul na
oba opatrný pohled, uvažoval asi, jestli by si
nad stěhováním svého chráněnce.
mohl vydělat pár sous."Dovedu vás do Arsu,"
"Není vám zima, pane faráři?"obrátila se
řekl konečně.
ustaraně na kněze,"vždyť se celý třesete!
"A tvé ovce?""Ty mi neutečou."
Přehodte přes sebe tuto deku."
"Co kdyby přišel vlk a roztrhal je?"
"Není mi zima, matko Bibostová,"odpověděl
"Zde nejsou vlci,"rozšklebil kluk svůj široký,
stručně Vianney. Jeho myšlenky spěchají
rychleji než pomalý povoz vstříc touženému pihovatý obličej.
"Pověz, znáš Ars?""Jako svou kapsu. Tam se
cíli.
moc nenadřete. Lidé do kostela nechodí, spíš
"Snad jsme na nic nezapomněli,"začala po
do hospody - aspoň muži. To je vaše žena?"
chvilce paní a přehlédla ubohý náklad.
"Ale kněz nemá manželku. Copak to nevíš?"
"Nic chybět nebude,"roztržitě odpověděl
kněz. Pak vzal do ruky růženec a obchod "Nemá?Pak je to vaše hospodyně."
"Chodíš do kostela, Toníku?"zkoumal kněz.
nice bylinami, která by se byla ráda ještě
trochu pobavila hovorem, sáhla po svém rů "Vždyť nemáme faráře. Poslední dostal soucho
tiny a za tři neděle byl na prkně."
ženci také. Pak už cestou nepromluvili.
"Ale ted už do kostela chodit budeš?"
Bylo skoro poledne, když si na křižovatce
odpočinuli. Melin nakrmil krávy, matka Bi "K čemu? Vždyť už všechno vím."
"Tak mi řekni, jak se jmenují tři božské osoby'.'
bostová vyhrabala z košíku kus chleba.
"Ježíš, Maria a Josef,"odpověděl sebevědomě
Když se trochu posilnili, naléhal Jan, aby
chlapec.
jeli dál. Nyní se dostali na velmi špatnou
"Můj Bože,"zhrozila se dobrá žena.
postranní cestu. Kola zapadala hluboko do
"Byl jsi u prvního svátého přijímání?
bahna a nejednou pod ně musel sedlák Me
lin podložit polena, aby dostal vůz z maras "Co to je?"zeptal se hoch rozpačitě.
"Naučím tě tomu!"
tu, v kterém uvízl.
"Rád bych šel napřed,"vzdychl konečně ne "Na učení nemám čas. Musím pást ovce."
trpělivě Vianney,"s vozem dojedete za mnou1.' "Pro Pána Boha musíš mít vždycky čas."
Nyní šli podél potoka, který se klikatil mezi
"Dobrá,"kývnul švagr. Matka Bibostová
pastvinami a lučinami. Konečně se vynořilo z
však nechtěla, aby kněz šel sám. Vzala
svůj košík s vejci a nejistými kroky klusa mlhy několik zahnědlých chalup a ubohý kos
telík, na jehož věži se houpal zvonek.
la vedle kněze.
"To je Ars, vaše farnost,"prohlásil chlapec.
Mlha se trochu rozptýlila. Opustili údolí
Vianney se zastavil, poklekl do bláta a modlil se
Saony a vystupovali k vrcholkům Dombes.
"Co to děláte? Vždyť se umažete,"zvolal hoch.
Z pochmurného světla se zvedal zalesněný
Kněz neodpověděl. Modlil se dál, sepnuté ruce
pahorek. Tu a tam zablýsklo jezírko, na
zvedal do výše.
kterém pluly poslední ledové kry.
Cesta jako kdyby byla bezedná. Při každém "Modlil jsem se k andělu strážnému své nové
farnosti,"řekl, když zase vstal.
kroku zapadli do bláta. Na botách a na
"No tohle,"zabručel chlapec. Když došli na za
okrajích oděvu dole zasychaly kusy bláta.
čátek vsi, ukázal na polorozpadlý dům:"To je
Tu a tam se cesta rozdvojovala, ale nebyla
tam směrovka, takže brzo nevěděli, kam se hospoda u Divokého muže. Máme ještě tři."
obrátit. Když prošli vesnicí Toussieux ne "Čtyři hospody v takovém hnízdě?"pohoršila se
matka Bibostová.
potkali ani jediného človíčka.
"Ve dvoře, kousek dál bydlí náš starosta Man
"Zdá se, že je zde opravdu konec světa,"
povzdechla matka Bibostová. "Copak vás mu dy," vysvětloval chlapec."Je to zbožný člověk a
seli posílat do takového zapadákova? To jste bohatý. Má tři krávy a moc ovcí. Zde bydlí
si nezasloužil! Kéž byste byl zůstal v Ecully'.' Michal Cinier. Je také radním."

Před kovárnou kovali koně. "To je mistr
Picard a ten muž s kobylou je po
vozník Betun. Je skoro stále
ožralý."
Oba muži zvedli zrak a zpozo
rovali kněze. Kovář trochu
posunul čepici. Povozník,
který opravdu nebyl stříz
livý, kolísavě přistoupil k
Vianneyovi a zašklebil se.
"Asi nový farář, co?"
"Uhádnul jste,"řekl Jan,
"ale zdá se mi, že jste
opilý i ve dne."
"Nejsem vůbec opilý,"
blábolil muž,"ale když
vidím flandáka, hned se
mi zatmí před očima.
Čert vás vem - nebo tu
bera, jako vašeho před
chůdce."
" Neposlouchejte ho,"řekl klidně kovář,
"přihřál se trochu u Hněvivého mravence,
dnes je chladno. Nic ve zlém. My, z Arsu,
nejsme zbožní, ale nechá-li nás farář v
klidu, také mu neublížíme."
"Já však nepřišel proto, abych vás ne
chal v klidu,"odpověděl rozhodně Vianney.
"Tak se klidte k čertu,"rozhněval se opi
lec a zvedl bič. Pickard mu ho silnou ru
kou vyrval a odstrčil ho.
"Přísní páni nevládnou dlouho,"řekl kovář,
"bude dobře, když na začátku nebudete
brnkat na příliš silné struny. Ale nic ve
zlém. Přeji vám dobrý začátek."
"Děkuji, příteli,"kývnul kněz.
"Tam vzadu je vaše fara."
"Rád bych si nejdříve prohlédl kostel."
"Pak jste u cíle,"ozval se chlapec a na
stavil ruku dlaní vzhůru.
"Přivedl jsi mě do Arsu,"řekl farář,"uká
ži ti zase cestu k nebi."
"Pár sous by mi bylo milejší,"zabručel
chlapec. Ale matka Bibostová mu darovala
vejce. "Vejce není moc za tak dlouhou ces
tu,"zabručel Toník,"ale zdá se, že pan fa
rář je chudý člověk a nemá to v hlavě v
pořádku." Pak se zrzounek zašklebil a
zmizel.
Mezitím otevřel kněz dveře svého kostela.
Svatyně byla zpustlá, celé týdny se tam
už nesloužila mše svátá. Nikdo se v kostenemodlil, oltář byl bez ozdob. Všude plno
špíny, ani věčné světlo nehořelo. Vianney
nevěděl, je-li ve svatostánku Nejsvětější
Svátost. V zákristii našel klíč a svatostá
nek odemknul. Ano - Pán byl ve svém do
mě. Vianney uctivě poklekl. Pak naplnil
věčnou lampu olejem, který našel v koutku
zákristie a slavnostně zažehnul malý pla
mínek. V Arsu zase bude hořet věčné
světlo! Kleknul si na stupně oltáře, skryl
hlavu do dlaní a plakal.
Po dlouhém čekání se dotkla matka Bibos-

tová jeho ramen a napomenula
ho:"Musíme na faru. Brzo bude
tma."
Q
"Ne ne, brzo bude světlo,doce
la světlo,"odpověděl kněz.
' Když vyšli z kostela, běžela
jim vstříc žena, pozdravila je
a řekla:"Jsem paní Renardová
a mám klíče od fary. Svěřila mi
je sestra vašeho ubohého před
chůdce. Pojdte se mnou. Bohu
díky, že máme zase kněze!"
"Jste první, která má radost z
mého příchodu,"usmál se Jan.
"Jiní se také radují," odpověděla horlivě,
ale už jsme zde."
Fara bylo jednoposchodové stavení, ne
velké a vystavěné z červených pálených
cihel. V každé místnosti bylo jen jedno
okno. Místností bylo pět. K domu patřila
malá zahrádka.
"Všechno najdete v pořádku, budete spokojen,"
ujišťovala ho paní Renardová. "Musím ovšem za
topit. Kdybych byla tušila, že přijdete, našel
byste to tu útulnější."
"Vlastně mi ani na pohodlí nezáleží,"řekl kněz,
"nedělejte si se mnou starosti."
"Je to tu opravdu velmi pěkné,"přejela paní Bibostová spokojeně rukou po nábytku. V přízemí
byla rozsáhlá kuchyně s dobrým kamny, pekáči,
hrnci a jiným nádobím. Vedle byla jídelna se
skříní na nádobí, velké stojací hodiny, vyřezá
vaný stůl, zeleně polštářované židle a skvostná
pohovka. - Do prvního poschodí vedly kamenné
schody k pokoji pana faráře. Stál tu vyřezávaný
psací stůl, rudým suknem potažená pohovka,
otoman s hedvábnými poduškami, knihovna z
ořechového dřeva na rudém sametovém koberci.
"To je opravdu velmi krásné,"opakovala matka
Bibostová. Ale pan farář starostlivě potřásl
hlavou:"Je to pro mne příliš krásné. Tak to
zůstat nemůže."
"Měnit se to nedá,"odporovala paní Renardová,
"zařízení pochází ze zámku. Slečna z Carets pře
nechala tyto věci vašemu předchůdci."
"Já je nepotřebuji," odpověděl pevně kněz. Pak
šel znovu do kostela, klekl před svatostánkem a
doporučil zase svou farnost Pánu.
Mezitím paní Renardová zatopila a matka Bibosto
vá připravila ze zásob ve spíži dobré jídlo.Muse
ly trpělivě čekat na návrat pana faráře. Ten
velkou radost neměl:"Zdá se, že lidé pečují víc
o svého faráře než o svého Spasitele. Kostel je
zpustlý a velice malý."
"Pro Ars je až moc velký,"vzdychla paní Renar
dová. Pan farář přistoupil k oknu, z něhož bylo
vidět na kostel: "Nevejdou se do něho všichni,
kdo sem jednou přijdou,"řekl tonem, nad nímž
obě ženy užasly.
Pozdě večer dojel selský vůz a pod dozorem mat
ky Bibostové složil svůj náklad."Ráno budeš zase
stěhovat, tohle všechno musí zmizet,"ukázal na
nádherný nábytek."Nechci, aby se vesničané v
dřevácích báli stoupnout na přepychové koberce
kdyby snad vyhledali svého faráře."

koruny. Již jako malá dívenka byla určena vévodovi 9
slezskému, později císařovu synu Jindřichovi, když do
spěla, ucházel se o její ruku král anglický a nakonec i
sám císař Fridrich II. Ale Anežka, půvabná, jemná a
vzdělaná, mířila výš. Její mladé srdce hořelo touhou po
svobodě,po radosti, po životě v plnosti. Pochopila, že
zdrojem štěstí není to, co člověk má, do čeho se obléká,
čím se obklopuje, nýbrž to, co sám je. Znala příliš dob
ře nádheru královských dvorů, aby objevila, že jejich
lesk často jen zakrýval smutek a stesk vyprahlých srdcí.
Proto ji přitahovala radostná chudoba a vnitrní svoboda
PASTÝŘSKÝ LISTassiského Prosťáčka, sv.Františka, který právě proto,že
se všeho vzdal, našel plnost lásky a štěstí. Získat Kris
OTCE JAROSLAVA ŠKARVADY
tit.biskupa litomyšlského, o pŕípra ta, dát svůj život jemu, jít v jeho stopách, žít v chudo
bě Božích dětí, to byl ideál, pro který se rozhodla.
vě na svatořečení bl.ANEŽKY
ČESKÉ
Abychom mohli pochopit, oč tu vlastně šlo, bylo by tře
ba hlouběji se seznámit s revolucí ryzího evangelia,kte
S v. Stolec začal znovu projednávat rou tehdy roznítil v italském Assisi sv.František a sv.
kanonizační proces bl.Anežky Čes Klára, a která se šířila jako obrodné hnutí po celé
ké a lze doufat, že v dohledné do tehdejší Evropě. Anežka v něm najde něco, co jí nemohl
bé dojde k jeho šťastnému ukonče nabídnout žádný z jejich nápadníků. Lásku ukřižovaného
a vzkříšeného Krista, který je nám tak blízko v eucharis
ní. Je proto vhodné zamyslit se
nad tím, kdo vlastné bl.Anežka by iii. Blahoslavenství těch, kdo rozlomili okovy sobectví,
la, a zda má co říci i nám na pra moci a slávy a žijí v plné vnitrní svobodě. Anežka vstou
hu třetího tisíciletí. Těmto otázkám pí do styku se sv. Klárou, pozve do Čech skupinu jejich
chci věnovat tento pastýřský list. sester z Itálie, a spolu s několika jinými dcerami před
ních českých rodů založí na Starém městě pražském na
Blahoslavená ANEŽKA byla přede vltavském nábřeží řeholní rodinu, na místě, kde se od té
vším PŘEMYSLOVNA, dcera královdoby bude říkat Na Františku. Tam tato královská dcera,
ského rodu, který náš národ uvedl^mladistvá, ale přece jen už v plné dospělosti-bylo jí něco
do dějin a proslavil po celé Evropě přes 25 let-zasvětí svůj život Kristu, aby mu; sloužila v
Viděla největší slávu svého rodu, panenské čistotě, naprosté chudobě a dobrovolné poslušale i začátek jeho konce. Její otec nosti.
Přemysl Otakar I.dosáhl ZLATOU V klášteře najde Anežka vytouženou radost a pokoj srd
BULOU SICILSKOU významných vý ce. Pokoj, který svět nemůže ani dát, ani vzít. Vnitřní
sad pro českou korunu, která se pokoj, který však neznamená nečinnost ani vnější klid.
za jeho vlády stala dědičně králov Anežce bylo souzeno bojovat, a to na různých frontách.
skou. Jejím synovcem byl Přemysl
Především to byl boj o ryzost zvoleného ideálu. Anežka
Otakar II.,král železný a zlatý.
Anežka zažila rozmach jeho říše,ale pochopila a prožila, že je vlastně snadné, protože vrchol
i tragickou porážku na Moravském ně blaživé, dát se Bohu na sto procent, úplně a zcela,
poli a smutné období Braniborů v zatímco každé smlouvání a každý kompromis vede k vnitř
ním krizím, které kalí čistou radost. Proto se pustila s
Cechách. Osud české země byl
opravdu jejím osudem, tep národa houževnatostí, hodnou rodu válečníků, z něhož pocháze
se spájel s tepem jejího srdce. Pro la, do boje za ryzost františkánského ideálu, zvláště za
zachovávání naprosté chudoby a pokory. Vzdala se nejen
to byla Cechům vždy tak milá.
všeho majetku, nýbrž i všech hodnosti, a v klášteře,
Již samo její dětství nebylo poklid který založila, se dala nazýval jen"starší sestrou".
né. Narodila se pravděpodobně ro Její dynamismus se však nemohl omezit jen na řád klari
ku 1205 z druhé manželky svého sek. Což je možné milovat Krista a zavírat oči před po
otce, Konstancie Uherské, zatímco třebami a bídou jeho bratří? Proto ještě před vstupem do
ještě žila jeho první manželka Adié kláštera založila pro chudé a trpící zvláštní špitální
ta Míšeňská, kterou Přemysl Otakar bratrstvo, z něhož se později vyvinul český řeholní řád
I. zapudil. Jako tříletá se dostala křižovníků s červenou hvězdou.
na výchovu ke své tetě sv.Hedvice
Snad si dnes ani neuvědomujeme modernost těchto činů.
do slezské Třebnice, základního
vzdělání se jí dostalo v Doksanech Františkánské hnutí byl nový kvas, který přitahoval mla
nad Ohří u kláštere premonstrátek,dé lidi, znechucené maloměšfáctvím tehdejší společnosti.
jemné mravy si osvojila na vídeň Nebyla to obdoba postoje mladých vůči dnešnímu konsuském dvoře. Stala se z ní dokona mismu? Co se týká péče o nemocné, i to byl velký krok
lá žena s širokým rozhledem,která kupředu, protože veřejná nemocniční péče v té době ješ
tě vůbec neexistovala. Anežka však
v očích svého otce měla
chtěla dát těm ubožákům ještě něco víc
být figurkou na šachov
než jen lékařské ošetření. Něco, po čem
nici ve hře o královské

touží člověk stále, i dnes, kdy je lékař
se dály na její přímluvu? Třeba o záchraně
ská péče daleko pokročilejší. Chtěla jim ,
mladého Václava, syna její příbuzné Eliš
dát obětavou lásku, která vidí v ne
ky Přemyslovny, kterému Anežka vypromocném trpícího Krista. Chtěla je vy
'sila uzdravení, když na smrt onemocněl na
svobodit z jejich úzkosti a osamělosti.
hradu Lokti, kde ho držel jeho otec Jan
A to může jen někdo, kdo žije v hlu
Lucemburský? Je prokázáno, že v oné do
bokém spojení s Bohem.
bě přicházejí do Ríma poselství s pros
bou o její blahořečení a že právě Eliška
Dceři přemyslovského krále však nemohl
je mezi těmi, kdo se o ně zasazují. A
být lhostejným ani osud její země. Její
nebyl to právě ten uzdravený Václav, po
bratr Václav I.ji měl velmi rád a často
zdější Karel IV., kdo přivedl české králov
prý u ní hledá val radu a posilu, pro
ství na vrchol slávy, takže ho národ vděčně
zářenou živou vírou. Anežce se poda
uctívá jako Otce vlasti? Skoda, že papežský
řilo smířit s ním i jeho odbojného syna
rozkol v jeho době znemožnil, aby byl ten
Přemysla Otakara, markraběte moravského,
"ctihodný, svátý a bohumilý poklad, který 10
který se později měl stát králem železným
již dlouho září na nebi, postaven na svícen
a zlatým. Jak asi prožívala ve svých mod
veřejného a obecného uznání a ta panna při
litbách a rozjímáních rozmach českého krá
psána do seznamu svátých",jak se čte v žá
lovství, který se pod vládou tohoto jejího
synovce uskutečňoval, s jakou úzkostí se dosti, za níž se stavěla právě Přemyslovna Eliška.
Po skončení husitských válek už nebylo možné na
však strachovala o jeho budoucnost. Její
nejstarší životopis zaznamenává, jak proží jít Anežčin hrob, a tím se její svatořečení znovu
vala smutný den sv.Rufa r. 1278, kdy na mooddálilo. Pro Anežčiny ctitele, a těch nechybělo v
ravském poli s Přemyslem Otakarem II.pa žádném století, to byla těžká rána. Utěšovali se
dala i sláva české koruny. Měla prý vzlášt- však předpovědí litoměřického probošta Jana Pa
ní vidění, v němž uzřela svého synovce ra pouška z r.1455, která pak zaznívá znovu a znovu
něného, podpíraného dvěma muži. Považo ve všech dalších generacích, že"pokojné a šťastné
časy v zemi české nastanou, až obyvatelé tělo
vala to za dábelské mámení, ale poslové,
kteří přišli další den do Prahy, potvrdili, blahoslavené Anežky najdou."
že šlo o hroznou skutečnost.
Slovanský papež Jan Pavel II.je nyní ochoten tuto
Tím začalo pro Anežku nejsmutnější období odedávnou touhu Čechů vyslyšet a její kanonizač
jejího života. Ze svého rodu zůstala vlastně ní proces dovést k zdárnému ukončení. Podaří-li
sama, přežila totiž všechny své příbuzné se to, bude to jistě významný mezník v historii
až na malého prasynovce Václava, který by paši Církve a vůbec našeho národa. Zdá se,že tu
uvězněn na hradu Bezdězu.V českých ze zasahuje Boží prozřetelnost, ba že sama Anežka
mích zatím řádilo vojsko Otty Braniborskéhcyystoupuje z hlubin časů. Kolik staletí byl její
lid zmíral hladem a po něm se do českého klášter v Praze Na Františku zanedbán, skoro za
království vplížil mor. Brány kláštera Na pomenut. Zatímco zrovna v naší době se mu dosta
Františku byly obleženy umírajícími, kteří lo takové úpravy, že by si lepší bylo lze jen těž
hledali záchranu u stařičké Anežky. Dnes ko představit. "Z hlubně časů do dneška-zdvižená
všichni znají tvář Matky Terezie z Kalkuty lampa Anežka,"píše básník Václav RENČ. Ale i je
a mnozí ji považují za žijící světici. Snad jí ideály jsou právě dnes nadmíru časové. Nad
není nemístné přirovnat naši Anežku k této hřbitovem ateistických ideologií září opět křesťan
výjimečné ženě. I ona viděla bídu lidí, kte ská víra jako maják ukazující lidstvu cestu k živo
ří umírali hladem a morem. O ona se k nim tu. "Anežka z rodu Přemyslova,
sestřička chudých, sestra králů.
skláněla jako nástroj Kristovy lásky a něhy
Jde, křížem buší beze slova,
Zůstala-li v povědomí našeho národa jako
o mrtvou skálu:
dobroditelka, plná soucitu a dobrotu, datu
Vy, sami v sebe zazdění,
je se to zřejmě z této doby národní trage
povstaňte v tomto znamení!"
die.
Tyto Renčovy verše jakoby popisovaly, co se dě
Anežka umírá, když bylo české zemi oprav je v srdcích velkého počtu mladých lidí v našem
du nejhůře. 2.března 1282. V přemyslov národě. "Vy sami v sebe zazdění, povstaňte v tom
ském království se roztahují cizáci, násled to znamení." Ti v sebe zazdění skutečně povstáva
ník trůnu je v jejich rukou, nebylo odkud jí. Jako Anežce, i jim se protiví hmotařský konsučekat záchranu. Tu zoufalý národ upjal
mismus, který nedovede uspokojit touhu lidského
svou naději na Anežku. Ona, která se do srdce po štěstí. Znovu objevují, že člověk nežije
vedla už zde na zemi tak modlit, že sestry jen chlebem. Že štěstí je víc než peníze, radost
vídávaly její tvář prozářenou zvláštním ja víc než pohodlí. Přízrak aidsu, novodobého moru,
sem, ona, kterou si národ představoval u iim potvrzuje, že pohlavní kázeň a manželská věr
Božího trůnu ve společenství s jejími předký nost jsou hodnoty, po nichž nelze beztrestně šla
Ludmilou a Václavem, ona může vyprosit
pat. Anežka svítí i nám jako vzor radosti a vnitř
pomoc z nebe. Jsou to jen zbožné legendy, ní svobody, jako hlasatelka hodnot, které jediné
ta různá vyprávění o zázracích, které prý

jsou schopné zachránit člověka i celé národy.Co Blahoslavená Anežka, která si vyvolila dob
rovolnou chudobu, by mi však těžko odpus
prospěje získat celý svět, zůstane-li srdce
tila, kdybych tento list končil zmínkou o
prázdné? I zkušenost naší generace potvrzuje,
penězích. Chci vás tedy závěrem poprosit:
že člověk, stvořený k podobě Boha, který je
láska, může být štastný jen tehdy, dovede-li se Spojme se všichni s modlitbami našich kra
dávat, dovede-li se obětovat, dovede-li milovat. janů ve vlasti. Snažme se při této příleži
Anežka se uměla dávat, uměla se pbětovat, do tosti zosobnit a prohloubit svou modlitbu .11
vedla dát všecko. My jsme přesvědčeni, že tato Aby byla chválou a díkem za dar víry, kte
její láska a dobrota je nyní ještě umocněná účas rou náš národ žil a přežil, chválou a díkem
tí na plnosti Božího života. A proto se odvažuje za naše světce i za vyznavače našich dnů,
me ji prosit, aby pokračovala v tom, co započala aby byla i prosbou, aby na přímluvu Anež
Aby i dnes vyprošovala naší zemi šťastné časy. ky a všech našich patronů Bůh nedal zahyNašim rodinám věrnost a svornost. Našim dětem nouti nám ni budoucím.
milující a obětavé rodiče. Našim mladým naději a K tomu vám ze srdce žehnám .
radost. A všem pravou svobodu. Svobodu srdce V Rímé, 2.března 1987.
i svobodu svědomí. Aby bylo opět možné i v na
ší vlasti sloužit Bohu tak, jak to činila bl.Anež
ka. V řádovém společenství těch, kdo se modlí.
V řeholních rodinách těch, kdo chtějí svou lásku
tit. biskup litomyšlský
k Bohu dokazovat nezištnou službou bližnímu.
Abychom byli všichni otevřeni Kristovu evange RÄDI ZPÍVÁME A POSÍLÁME MNOHO
liu, se srdcem čistým a bezelstným jako Anežka. POZDRAV&...
O zpěvu, který jistě patří ke světlým stránSem do Říma docházejí stále znovu dotazy, zda
už známe datum svatořečení, aby bylo možné zor .kám v životě člověka, se toho napsalo jistě
už mnoho. Přesto se často zamýšlím při ba
ganizovat krajanské poutě. Datum ještě nezná
nikdo, protože proces není ukončen, Svatý Otec lení MAGNIFIKAT nad rozdílem zájmů našich
ještě nevyřkl poslední slovo. Doufáme-li však,že krajanů, resp.nad zájmem o zpěv. Jsou lidé,
a je jich nesčetné množství, kteří vzdor vel
to dopadne dobře, musíme se na to i připravit.
Takové svatořečení totiž také něco stojí. Obřad kým potížím hledají cestou zpěvu cestu k
sám si pak vyžádá velké náklady. Představme si Bohu. Magnifikat je řadu let hledaná brožu
jen účet za elektrický proud během takové slav ra písní, oblíbená doma, ale jen v omezeném
nosti ve svatopetrské basilice. Kolik lidí je při množství dostupná. Je o ni takový zájem, že
tom zaměstnáno. Co stojí úprava chrámu, knížeč se nestačí včas všem žadatelům vyhovět,ale
myslím, že u nich trpělivost přináší růže.
ky a obrázky, které se rozdávají přítomným,
velký obraz, který vlaje na lodži basiliky.Kdyby Po letech snad zpěvníček dojde. Ale musím
byla naše církev svobodná, bylo by normální,aby se nutně zamýšlet nad skutečností, jak jsou
lidé zde a tam doma různí. Nedovedu si
tyto výdaje hradila ona, a naši věřící by na to
jistě velmi rádi potřebný obnos sebrali. Místo to prostě představit, že by místní krajan s ta
ho musíme zatím spoléhat na pomoc druhých, na kovou vynalézavostí a zájmem toužil po zpěv
"společenství svátých", které vyznáváme v Kré níku křesťanských písní a nevím, zda by
du . Ovšem mohli bychom se vůbec toho svatoře vůbec tento zpěvník jako dárek zde někomu
čení zúčastnit, kdybychom všechny tyto výdaje udělal takovou radost, jako tolika zájemcům
nechali výhradně na bedrech druhých a sami ne u nás doma. A přece sem přicházeli a při
přispěli ani tím, co je nám možné? Vyzývám pro cházejí lidé hledat svobodu - i ve víře.Mno
to tímto všechny naše krajanské kněze, aby uspo zí by se dnes asi jen divili, jak může něco
takového"člověk dnešní doby"potřebovat.
řádali sbírky na tento účel. A vás všechny, k
Podnět k zamyšlení a k této úvaze mi dal
nimž se tato výzva dostane, naléhavě prosím,
abyste na tento účel přispěli ve jménu svém a ve nedávno obdržený pohled z vlasti s názvem
jménu těch doma, kteří by rádi dávali, ale nemo této úvahy. S velkou radosti žadateli bro
hou. Opakuji, nejde o to, abychom uhradili vše, žurku s texty písní posílám a mám radost,
ale abychom to nenechali pouze na druhých,aby že udělám neznámým doma také radost, i
chom dokázali, že jde o patronku naši, že si jí
vážíme, že ji ctíme, že z jejího svatořečení máme
radost. Kdo by neměl možnost odevzdat svůj pří
spěvek krajanskému duchovnímu správci, může
jej poslat přímo na mou adresu, stačí napsat:
BISKUP ŠKARVADA, CITTA DEL VATICANO. Na
vatikánské poště mě už znají. Jelikož naše Anež
ka dělá i dnes zázraky-už si přece pěkně upravi
la svůj klášter-vyskytla se obava, co by se s na
šimi dary stalo, kdyby ji Svatý Otec svatořečil v
Praze. V tom případě bychom mu přispěli na le
tadlo, jistě velmi rádi.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

24.února 1924. 12
Mé nadšení pro kuchařské umění je mým přátelům sice nepochopitelné, ale Otmar z něj má
radost. Je mi velice příjemné, když si pro něho vymýšlím něco docela zvláštního a když
vidím, že mu to skutečně chutná, pak jsem blažeností celá bez sebe.
Když se ho ptám, jak mu chutná, musím se na něho bystře podívat, protože bez výjimky
vždycky odpoví:"Bylo to báječné." Chce mi udělat radost, ale výraz v jeho tváři ho
někdy usvědčuje ze lži.
Před několika měsíci jsem ho prosila, aby mi z Německa objednal kuchařkou knihu. Does
jsem se ho ptala, co se v jeho vlasti nejvíc jí. Odpověděl:"Knedlíky".
Tak jsem se pustila do přípravy tohoto pro nás docela neznámého jídla. Ale hned na
začátku jsem narazila na obtíže.
"Drahoušku,"řekla jsem,"zde stojí: vezme se tolik mouky, kolik je zapotřebí. Kde je ně
mecká přesnost? Nemám tušení, kolik mouky je zapotřebí."
"Nu, to už člověk musí mít pro to cit,"uklidnil mě,"pojá, ukážu ti, už si to sám dovedu
trochu představit."
Otmar šel se mnou do kuchyně a nasypal do míry, do níž jsem už vložila nakrájenou housku
a jiné přípravky, přesně podle předpisu - určité imožství mouky.
"Drahoušku," namítla jsem,"nejsem sice Něnka a nevím tec^, co je knedlík, ale zdá se
mi, že jsi tam dal té mouky trochu moc."
Otmar se vrátil do své pracovny. Po chvilce se zase objevil v kuchyni.
"Nu, AI jo," podotknul, "myslím, že jsme tam té mouky dali trochu málo. Knedlíky se va
ří ve vodě a mohly by se rozpadnout, kdyby nebyly dost pevné."
Chtěla jsem něco namítnout, ale Otmar už přidával k těstu, které jsem se právě chystala
uhníst, ještě několik hrstí mouky.
Uhnětla jsem těsto, ale pak jsem zase nevěděla, jak velké vlastně ty knedlíky mají být.
Udělala jsem je tedy tak velké, jak jsem myslela, že by měly být, a vložila je do
vroucí vody.
Nadešlo poledne. Slavnostní okamžik, kdy měl Otmar poprvé jíst německé jídlo, připravené
rukama jeho ruské manželky.
Otmar s úžasem pohlédl na knedlíky a řekl:
"Víš, vlastně bývají tyhle knedlíky obvykle trochu menší. Ale když jsou měkké a kypré,
pak to nehraje žádnou roli."
Se slavnostní tváří jsem mu položila jeden z těch knedlíků na talíř.
Napjatě jsem pozorovala, jak ho bude krájet. Ale tu jsem si všimla, že se jeho tvář pro
táhla. Zřejmě se snažil zakrýt své zklamání, nemohl totiž hmotu proříznout a tak jsem
cítila, že celá moje snaha je velký neúspěch.
Vzala jsem si také jeden knedlík na talíř. Ale knedlík byl tvrdý jako kámen a přitan tak
lepkavý jako kaučuk.
Rodiče a sestra se mi vysmáli. Jen Otmar se zoufale snažil, vypadat spokojeně.
"Knedlíky se ti vlastně docela dobře povedly," řekl po jídle útěšně. "Příště musíš ovšem
j,^it$trod^i^n|ne$inoul^^
V minulosti jistý misionáři působící v Číně, poslal svému příteli do USA malou sošku bůžka
a v přiloženém dopise mj.napsal: "Podivej se, co tu lidé uctívají a čemu se klaní!" Jeho
přítel mu poslal dopis a přiložil dolarovou bankovku. K tomu napsal: "Podívej se, co tu li
dé uctívají a čemu se klaní!"

STŘEDEM JE EUCHARISTIE
Dokončení promluv P.L.Kuchaře z Víd Církve, jsou pokřtěni, ale jsou od oltáře daleko.
ně na našem duchovním víkendu v
My jsme však v Kristově blízkosti a jsme mu 13
vděčni, že přichází každou neděli a zve nás.
Quartenu 1986.
Na kresbě vidíte vztah Eucharistie čili Nej- A CO SVATOST POKÁNÍ?
světější svátosti k ostatním svátostem a ob Člověk, který těžce hřeší, přerušuje přátelství
ráceně.
s Bohem, opouští vnitřní okruh, odchází k hra
Velký kruh-Církev-má střed, oltář, označe nicím Církve-ale Církev neopouští. Jeho místo u
ný stolem a křížem. Každý z těchto znaků oltáře je prázdné. Z vlstní viny nepatří k přáte
je symbolem lásky. Důkaz lásky se projeví lům Ježíšovým-Kristus ho nezahnal, z vlastní vi
v těžkých dobách-v dobách kříže. A když ny se ke Kristu otočil zády. Obrácením ke Kris
sedím pravidelně s jinými u společného sto tu ukončíme stav hříchu-nepřátelství vůči Bohu.
lu, je nemožné, abych k nim byl lhostejný. Vracíme se do vnitřního kruhu přátel Kristových
Snad někde na výletě, kde vidím někoho
Proto katechismus říká, že v těžkém hříchu ne
jednou a pak už nikdy. Ale obědvat celá
smíme ke sv.přijímání-jsem od Krista příliš dale
léta se stejnými lidmi? Pak je ne
ko. Obrácení je svátost pokání, svá
možné, být k nim lhostejný.
tá zpověd.
Bud je začnu milovat, pro
KŘEST________
tože tak dlouho s nimi
je vstupní brána do Církve.
jím, nebo sednu ke spo
Jiná brána neexistuje. Kdo
lečnému stolu, proto
jí neprojde, není v Církvi
že je miluji. Tam, kde
a nesmí k sv.přijímání ani
se lidé nescházejí u
k ostatním svátostem. Te
společného stolu,
dy křest je i vstupní
rodiče pracují, dě
branou k oltáři, jím se
ti' chodí do školy,
dostáváme mezi přátele
každý přijde domů
Boží a místo přátel Bo
sám a najde na sto
žích je u oltáře.
le lístek:Oběd je v
SV.BIŘMOVANÍ
troubě-pak podle
je linka, která ukazuje z
mínění sociologů a
Církve ven. Není to svá
psychologů to mohou
tost odstupu od Církve. U
být důvody k nesho
nás, ve Vídni, se často
dě v lásce manželů.
mladý člověk biřmováním
Čili pravidelný společ
navždy loučí s Církví-bohužel.
ný stůl je symbolem vzá
Ale zde je to myšleno jinak.
jemné lásky.
Když člověk vstupuje do Církve,
V Eucharistii Kristus oba symboly
prožívá radost přátelství s Bohem,
spojuje. Kříž-byl ochoten za nás zemřít a
radost účasti božské hostiny, pak chce dávat
také zemřel -mše svátá je zpřítomnění jeho tuto radost dál-a tak je sv.biřmování SVÄTOSTI
oběti na kříži -ovšem nekrvavým způsobem. APOST O ľ A T Ú. Posvěcuje nás na apoš
Kristus však chce, aby aby oltář nebyl
toly, totiž abychom k oltáři přiváděli jiné lidi,
jen místem OBĚTI, ale i HOSTINY. Jako
udělali z nich přátele Boží,dobré katolíky. Křes
po svatbě následuje svatební hostina.Všech ťan, který není apoštolsky činný, necháva vlast
ny pozvat nemohou, tedy kdo pozvání do ně dary sv.biřmování ladem. Všichni jsme biřmostane, má důkaz, že patří k dobrým přáte vaní-ale kolik z nás apoštoluje? Představte si
lům rodiny.
vysvěceného kněze, který by nesloužil mši sv.,
KDO PATRI' K PRÄTEL&M JEŽÍŠOVÝM?
nekázal, neuděloval svátosti. Proč se vlastně
Kolem oltáře, hostiny, kterou organizuje
stal knězem? A ten, kdo neapoštoluje - proč
Ježíš, je kruh křížků. To jsou přátelé,kte byl vlastně biřmován?
ré zve Ježíš k hostině. Přeje si ovšem, aby SVATOST NEMOCNÝCH
k tomuto kruhu patřili všichni lidí, vždyť Jedna šipka ukazuje z Církve ven - k Církvi ne
dal apoštolům příkaz, aby učinili všechny
beské. K svátosti nemocných mi napadlo toto při
lidi jeho učedníky. Má dost místa pro
rovnání. Všiml jsem si, že dlouhý vlak na rovině
všechny, vždyť je tolik kostelů a tolik mís táhne jen jedna lokomotiva. Když však má přejet
ta kolem oltáře. Pro nás, kněze, je jedno, hory, přidává se další lokomotiva, protože jedna
jestli proměňujeme tři hostie nebo několik
by tu soupravu neutáhla. Po přejezdu se zase
tisíc. Ježíš tedy zve všechny.
druhá lokomotiva odpojí. Když člověk těžce one
ZVE I KŘESŤANY, KTEŘÍ JSOU OD NÉHO mocní, je to jako zářez do lidského života. Ne
VZDÁLENI - CÍLI NEŽIJI' Z VÍRY
moc je jako ten strmý úsek cesty. Tu nám říká
Znáte podobenství o králi, který zval hos Kristus: S jednou lokomotivou to neutáhneš. Po
třebuješ druhou a tou budu nyní já sám.
ty a ti nepřišli. Jsou to členové katolické

MEDJUGORJE

Na co nestačíš ty, stačím já. - A Kristus
dává touto svátostí nemocných mimořádnou
MÍSTO ZVLÁŠTNÍ BOŽÍ MILOSTI.
sílu, s nemocí se vypořádat a jeho pomoc
je tak silná, že leckdy se nemocný i uzdra Panna Maria přichází viditelně už pět a třičtvrtě roku na naši zem. Přichází jako Královna míru.
ví. Nemáme proto Čekat, až je nemocný
před smrtí. Existuje i svátost umírajících, Vyslankyně Boží nám s láskyplnou trpělivostí uklá
dá :OBRAÍTE SE, CTEVřtTE GO NEJRYCHLEJI SVÁ SRDCE
ale to je Nejsvětější svátost. Eucharistie,
resp.před ní svátá zpověd. Ale svátost ne BOHU, MODLETE SE, POSTĚTE SE, USMIŘTE SE.-Tato14
mocných máme přijmout na začátku vážné každodenní poselství, podobná těm z La Saletty,
nemoci - ne až na konci. Jí se často poda Lurd a Fatimy dodávají všemu, co známe z Evange
ří to, co se lékařům nepodařilo, totiž vrá lií, co prožíváme při mši sv.a co dostáváme ve
tit nemocnému zdraví.
svátostech-nový inpuls. Bůh dává tento impuls
SVÁTOST MANŽELSTVÍ__________________ dvešnímu světu, z kterého jakoby mizí víra, nadě
On a ona se setkávají u oltáře. Touto svá je a láska. Inpuls řfedjugorje je úžasně nadějný
tostí se oba spojují - přecházejí z dvojitos- protiproud. Uvědomujeme si dosah této skutečnosti?
+
ti do jednoty. A ted řeknu něco, čeho se
nelekejte. Dva jdou k oltáři a tři se od ně Lékaři, vědci, teologové a kněží dosvědčují pra
ho vracejí. Ten třetí v manželství je Kris vost zjevení. Medjugorji navštívilo už přes 5 mil.
tus sám. Ne jako rušící, překážející třetí, lidí z celého světa. Miozí nemocní se uzdravili
ale jako živý spojovací článek dvou lidí.
tělesně i duševně. Byli jsme svědky jednoho uzdra
Tím se liší svátostné manželství od jiných vení. Mladá Kanaäanka z Quebecu, dopravená do I*Edmanželství. Ve svátostném manželství drží jugorje v beznadějném stavu v bezvědomí, se při
Kristus manžele za ruce a říká: Přenechte zjeveni 13.10.uzdravila. Nikdy nezapomeneme na
mi úlohu, abych vás spojoval. - A protože skřeky a volání-jak je popisují Evangelia, když
Kristus nestárne, je manželská milost stále Pán Ježíš vyháněl zlé duchy. Bylo to uzdravení z
mladá - i když manželé stárnou a slaví
posedlosti? Medjugorje je hlavně místo obrácení.
třebas stříbrnou nebo zlatou svatbu. Kris
+
tus je slučuje, osvobozuje, pomáhá jim ře
Ma
místě
prvního
zjevení
jsme
prožili nepopsatel
šit problémy, které sami vyřešit nemohou
nou atmosféru přítomnosti Boží lásky, klidu a mí
nebo nedovedou. Je v jejich manželství,
resp.rodině stále přítomen, ovšem zase ji ru. Modlila se tam poutní výprava z Hamburgu. Snad
to byla síla smírné modlitby. Bylo tam i několik
nak než ve svátosti oltářní.
starých lidí, kteří prožili válku. A z té modlit
SVECENI' KNĚŽSTVA_____________________
by jakoby vyzařovala víra, naděje a láska.
Tuto svátost jsem označil šipkou, která se
+
shora ukazuje k oltáři. Kdyby nám Bůh
Bydleli
jsme
u
jednoho
sedláka.
Byla tam babička,
neposílal kněze, naše oltáře by osiřely,
nebyla by mše svátá, duchovně bychom za která se při práci stále modlila růženec. Asi i
hynuli hladem. Proto je důležité modlit se to je inpuls ivedjugorje:učit se modlit. Modlit se,
za dobré kněze. Ale nestačí modlit se vše kolikrát se nám všechno možné zdá důležitější
obecně o duchovní povolání; rodiny musí než modlitba.
mít odvahu, prosit Boha, aby z jejich stře Snad největším zážitkem z řfedjugorje jsou večerní
du povolal kněze nebo řeholní sestry. Jak bohoslužby; trvají 3 hodiny. V 17 hod.začínají
upřímná je modlitba za kněžská povolání, modlitbou sv.růžence. Kolem šesté se po dobu zje
když pak sdělí syn rodičům, že chce být
vení přeruší, každý se modlí sám. Pak je konceleknězem a oni dělají všechno, jen aby mu t<
brovaná mše sv.-asi 30 kněží z celého světa.Písmo
rozmluvili? Je to jako se sv. Floriánem ušetři můj dům, ale zapal dům sousedův. se čte v několika řečech. Po mši se domodlí růže
Dej nám kněze, ale vybírej si je v jiných nec a pokračuje tradiční modlitba 7 Otčenášů,
rodinách. Pokud máte chlapce, kladu vám Zdrávasů a Sláva Otci-jak se to ve vsi modlí po
na srdce, abyste se modlili za to, ať povo staletí. Pak je požehnání, na něně je celá ves,
lá Pán Bůh některého ke kněžství. A po staří i mladí po denní těžké práci. Kostel je na
bitý poutníky z celého světa. A svátost pokání do
kud jste už dědečkové a babičky, tedy
některého z vnuků.
sahuje nejen rekordních čísel, ale asi i rekord
Pak bude vaše modlitba věrohodná a účin ních hloubek.
ná. Myslím, že kdyby se všechny křesťan
ské rodiny odvážně takto modlily o kněze, Panna Maria se začala 25.6.1981 zjevovat pravidel
ně 6 mladým lidem. Slíbila, že každému řekne 10
neměli bychom nedotatek dobrých kněží.
KRISTUS JE PRASVATOSTI'. Jeho milost se tajemství. Teči se zjevuje jen třem a zbývá posled
ní tajemství. Od 8.1.1987 se změnila čtvrteční po
shromažduje v Církvi, která je základní
svátostí. Odtud proudí sedmi prameny-hlav selství všem lidem na každého 25. jednou měsíčně.
ní svátosti. A z nich proudí spousta ved Zjevuje se všem vidoucím o jejich narozeninách.
lejších svátostí - svátostin. Bez této vody Sami mohou rozhodnout, chtějí-li obdržené posel
ství uveřejnit.
Dokončení str.
milosti člověk duchovně umírá.

BŮH TRESTÁ, ABY POMOHL

VÍTE, CO JE TO ?

Bůh dal člověku svobodu; seznámil ho však s mravními zá
kony, jejichž přestoupení je právě tak nebezpečné, jako
přestoupení přírodních zákonů. Přírodní zákony poznáváme
ze zkušenosti-např. zemskou přítažlivost-nebo je odhaluje
postupně věda, např.nebezpečí bacilů ve špinavé vodě ap.
Mravní zákony prozrazuje do jisté míry svědomí, jasně je
řekl Bůh v DESATERU a doplnil je Kristus. Člověk si dobře
rozmyslí, nedbat přírodních zákonů-ví, že bud zahyne,one
mocní či se poraní. Následkem porušení mravních zákonůněkdy těsně spojených s přirozenými-je trest, následek
hříchu. Např. aids je následek hrubého porušování přiroze
ných i mravních zákonů. Bůh však trestá i porušování
ryze mravních zákonů, aby přivedl hříšníka k poznání a
uznání špatných činů a k lítosti i pokání.

ABSTRAKCE - je latinský výraz
od slova abstractio-odtahování,zna
mená :1. Myšlenkovou činnost, kte
rá z pojmů dělá pojmy všeobecněj
ší tím, že si odmyslí nahodile' a- 15
vedlejší znaky a přihlíží jen k podstatným znakům. Např.moje matkaa matka yůbéc. Nebo:tento hřib a
hříbek vůbec. Písmeno A - a pís
mena vůbec. 2.Výsledek této čin
nosti se nazývá ABSTRAKTUM.
ACTA MARTYRUM-skutky mučed
níků, jsou sborníky úředních dokladů(soudních protokolů )o výsle
chu, odsouzení a utrpení křesťa
nů prvních století, kteří dali za
víru svůj život. Nejstarší A.M.
RUKU
ZA
RUKU__________________________________ jsou sv.Ignáce, biskupa z Antio
chie (+107). Kritická vydání A.M.
Za komunistické revoluce r.1931 vstoupil mladý dělník do pořídili: Ruinart, Ilbachius, Askaple Školských bratří koleje Las Meravillas v Madridě, la- semani. Od A.M.se liší tzv.passio
sem strhnul z podstavce sochu sv. Jose fa a useknul mu ruce nes, popisy mučednictví, sepsané
Tbtéž udělal s jinými sochami svátých.
věřícími.
Zakrátko přisel do nemocnioe a ukázal sestře pravou ruku, ACTA SANCTORUM - (skutky svá
napadenou podivnou chorobou.
tých), jsou sborníky autentických
"Na to se musí podívat lékař,"řekla sestra.
dokladů o životě světců, seřazené
Lékař mu sdělil, že má na ruce rakovinu."Ruku musíme uříz'podle

dnů zasvěcených jejich pa
nout, jinak se nemoc rozšíří po
mátce. Začal je vydávat jezuita
celém těle a zemřete na ni. "
Jan Bollandus r.1643. Pokračovate
Dělník mu ukázal i druhou ruku.
lé jeho díla se nazývají bollandisté^
Do r.1951 vyšlo 67 svazků. Umož
Byla vyschlá a bez vlády.
ňují kritické zpracování života
"Jak se to rrohlo stát?" podivil
svátých.
se lékař,"je mi líto, ale i tuto
ruku musíme uříznout."
A.D. - ANNO DOMINI - česky Lé
"Nedivím se tomu, "odpověděl děl
ta Páně, čili od narození Ježíše
ník, "s jinými revolucionáři jsem
Krista. Zkratky se často užívalo
vtrhnul do řady kostelů a usekána náhrobcích, budovách, v kni
val sochám svátých ruce. Teä
hách a j.předmětech před letopoč
jsem na řadě já. Musím pykat za
tem.
své rouhání!"
ADAM - jméno prvního člověka a
praotce lidí. Jako vlastní jméno se
KLE SE VZALO MALOMOCENSTVÍ?_______
vyskytuje v Gn 2,19, před tím má
Za španělské války "vyčistili "komu
jen všeobecný význam. Odvození
nisté město od všech náboženských
z hebr.adama, země, hlína, má vy
předmětů. Chtěli svrhnout i sochu Panny Marie. Ale neda stihnout biblickou etymologii by
řilo se jim to. Jako kdyby sochu držela neviditelná moc. tosti, stvořené z hlíny země. Jiní
Konečně jeden z fanatiků vystoupil na podstavec sochy a je odvozují od výrazu sumerského
nebo asyrského či babylónského.
odsekl jí hlavu. Zbytek sochy pak všichni rozdupali.
Za několik neděl přišel rouhač k lékaři. Vytáhl z kapsy Při stvoření se liší od ostatních
nemocnou ruku. Lékař se zděsil:"Vždyť je to malcmocenst- tvorů jak bezprostředním Božím
stvořitelským úkonem, tak i du
ví! Stýkal jste se s malomocnými?"
chovní podobou s Bohem( rozum a
"Ne!"
svobodná vůle). - Za svou existen
"Snad s lidmi, kteří se vrátili z Afriky nebo z Asie?"
ci vděčí Adam tvůrčí činnosti Boží.
"Ne!"
Z GENESE se nedá odvozovat pří
"Odkdy máte na ruce tyhle skvrny?"
rodovědecký výklad o původu člo
Nešťastník se rozplakal a přiznal, že se objevily týž
věka-je to pravda náboženská. O
den, kdy znesvětil sochu Panny Marie.
původu těla člověka se zajímá a
Zkoumá je přírodní věda a filosofie.

„JDĚTE K ČERTU!"

NAŠE POSTA

Ve Vídni, v Novém městě, je lidová misie.
P.Abel, známý apoštol mužů ve Vídni,tuto
misii vede. Misionáři jdou i do nemocnioe, pro každého nají vlídné slovo a když
všechny obejdou, podotknou: "Kdo se chce
".. .žiji v Již. Africe
vyzpovídat, ař se připraví, zítra přijde
od r.1951. Tehdy by
la pod britskou koru
me znovu."
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nou, r. 1961 se osamos
Druhý den hlásí sestra představená misio
tatnila od britské nadvlády
nářům, že většina nemocných se chce vy
a imperia.
zpovídat. Jen v jediném sále se jich při
Tzv. "apartheit" zde byl i
hlásí málo. Ostatní ovlivnil mladý, váž
v době koloniální, jenže nebyl uzákoněn. Správné
ně nemocný posměváček, styděli se před
to není, ale člověk musí znát Bury (původní ho
ním požádat o svátost smíření.
Právě do tohoto sálu zamířil P.Abel nej landské obyvatele)-pro ně černé je černé a bílé je
bílé. Nejsou diplomati. Zato ted trpí a jsou tu ty
dříve. Zase jde od lůžka k lůžku a zpoví nepříjemnosti.
dá ty, kdo se vyzpovídat chtějí.
Jenže za britské vlády neměli černoši školy, uni
Nyní stojí u lůžka nepřítele víry, které versity, NEMĚLI NIC! Byli obratně drženi v poza
mu je už smrt vidět v očích. Kněz chce k dí, aby se nemohli moc vyvinout. Když se ujali
němí laskavě promluvit, ale nemocný ne vlády zdejší lidé, začali v r.1961 stavět školy i uni
návistně vykřikne:"Jděte k čertu!"
versity, stavěla se černošská města atd. Rodila se
Aby jeho slova i ostatní slyšeli, odpoví-< černošská inteligence, ovšem ne příliš ve prospěchdá P.Abel:"Mladý muži, myslel jsem to s vlády.
vámi dobře. Odcházím, protože nechci vi Také uvažme, že zde máme bělochy, míšence, Indy
černochy a žádný z nich opravdu nechce žít s
dět, jak dábel vezme vás."
Už sedí Pater u dalšího lůžka a zatím co druhými, protože jejich kultury se velmi od sebe
liší.
zpovídá posměváčkova souseda, slyší za
To všechno by tak nevadilo, protože"apartheit"
sebou výkřik a kletbu. Sestra spěchá k
lůžku mladého muže. Pozdě. Mladík je už zvolna mizí. Největším neštěstím této země je NE
mrtev! Se
zkřivenou tváří ROSTNÉ BOHATSTVÍ, které potřebuje Západ i Vý
chod. Např.se tu doluje nejvíc platiny. Tu Západ
a sevřenými pěstmi
potřebuje, ale Rusáci by chtěli, aby ji Západ ne
leží bez du dostal .
cha na
Tedy pochopme, že ne "apartheit", ale NEROSTY
jsou hlavním důvodem, proč nenechají komunis
té zemi v klidu. Kdyby i"apartheit"zítra zmizel,
našli by si Rusové jinou záminku, ti totiž sto
lí za některými tzv.osvobozovacími hnutími.
Proto je USA také vůči JARu shovívavější
než východ nebo některé evropské státy.
Pokud jde o biskupa Tutu, není jediný, kdo
je proti "apartheitu". V době, kdy Tutu cho
dil ještě do školy, bojoval proti "apartheitu" už
náš arcibiskup Hurley. Nedostal však Nobelovu ce
posteli.
nu, protože je běloch a ne černoch. My si víc vá
P.Abel vstane, vrhne pohled na mrtvého a žíme arcibiskupa Hurleye.
beze slova opustí sál.
Konečně - kdo nyní trpí? Černoši nemají práci,jíd
Druhý den se zpovídají všichni nemocní
lo, kradou, vraždí a za to můžeme děkovat jen Tu
bez výjimky. Strach před smrtí zvítězil toví, který tak bojuje za to, aby nás svět bojkoto
val. Tutu bydlí v nádherném paláci, žije si jako
nad lidským strachem.
král a jeho ovečky umírají hladem. Jistě má zdravé
"ZACHYŤ KRISTA, KDYŽ JDE KOLEM," říká
názory, ale my i bez něho chceme vyřešit otázku
přísloví rmoha národů. Neboč nesmírně
"apartheitu" - bez krveprolití. Je zde velká neza
dobrotivého Pána musíme zachytit, když
městnanost a protože černochů je víc, je jich i víc
nám nabízí svou milost.
Co by bylo z Petra, kdyby na dvoře Kaifá bez práce. Mají velké rodiny, mají hlad, jsou nespo
kojeni, a vypadá to tu ted přesně tak, jak si to
šově nezachytil a nepřijal laskavý po
Karel Marx představoval a Západ bez Rusů dokázal
hled našeho Spasitele?
udělat to, co komunisté dělají všude jinde: nepokoj
P. ROBERT QUARDT hlad, výtržnosti, stávky... A že přijdou o život i
děti? Zúčastní se výtržností, pálí autobusy, školy
atd. Není divu, že když je hrstka policie nucena střílet na dav lidí, přijdou o život i děti."

o evĚ a katce - ČIli bŮh je všude
Naším cílem není předat vědomosti o Bo
do obýváku, Eva vytáhla ze sekretáře 17
hu, ale vybudovat k němu správný vztah. bonbony, nalila do sklenic víno-ale to
Zde chceme dětem ozřejmit všudypřítomjim tuze nechutnalo. Eva je povzbuzovala
nost Boží. Je to základ náboženského živo že už jsou velké. Nabídla jim i cigare
ta a děti mají obdivuhodnou schopnost
ty. Vždyt už to sama zkusila a chlapec
rychle se do toho vžít.
ze sousedství je mladší a už kouří.
Velký hoch z minulého příběhu hovo Tak si hrály na velké dámy. Náhle se
řil o Bohu. Četl o něm v Písmě sv. Katka ohlédla a spatřila ve dveřích Evi
Jistě je Bůh nejmoudřejší a nej lep na otce. Dovedete si představit, jak se
ší. Je stále u nás. Vidí nás i teh všechny lekly a co se pak stalo.
dy, když se schováme. Slyší, i když Večer o tom Katka uvažovala. Jak je sama
si něco myslíme. To vše je pravda. štastná, když je maminka doma. A kdyby
Ale nejdůležitější je, že Bůh je u náhodou, nečekaně přišel domů tatínek,

mne i když jsem úplně sám. Co myslí
to by teprve bylo radosti!
te, je to pro nás dobré
Proč tomu bylo u Evy naopak?
nebo ne? Máme z toho mít
Víte proč? Jistě jste už na
radost nebo se máme bát?
to přišly! I Katka na to
Katka bývala doma často
přišla. Nebot ani ona by se
sama. Neměla sourozence.
netěšila, že přišli její ro
Otec byl v cizině na mon
diče, kdyby dělala něco zlé
táži, dědečka a babičku
ho a nedovoleného.
už neměla, a když si ma
Nu
- a ted uvažujte! Máme ra
minka musela někam zajít,
dost, že je Bůh stále s námi
zůstala večer sama. Kat
nebo se ho musíme bát?
ka však byla samostatná.
Maminka věděla, že se o
Co tu ted děláme? Je to něco
ni bát nemusí. Věděla,
dobrého nebo zlého? Když se
že si nebude hrát se
ted Bůh na nás dívá, když
zápalkami, že nebude za
nás poslouchá, má z nás ra
palovat plyn či strkat
dost? Tak i my jsme rádi, že
něco do elektrické zá
tu s námi je. Můžeme k němu
suvky. Katka si hrála ne
mluvit. Jistě to od nás i če
bo četla nebo se dívala
ká. Vždyt už víme, jak je
na televizi. Nebála se.
dobrý, jak nás má rád, víme
Ale vždycky měla radost,
také, že nás stále poslouchá.
když se maminka vrátila.
Neměli bychom toho využít?
Bylo jí dobře, když
Řekněme mu tedy každý z nás
maminka v kuchyni vařila
něco pěkného, co?
a ona se v pokoji učila,
Dejte dětem možnost, aby volně
pak byla spokojenější.
hovořily. Trochu je ovšem můžeme
Bylo tu nějak příjemněji.
usměrňovat. Ale zatím nepoužívej
Když byly celý den spolu,
me žádné známé modlitby.
ani nemusely mnoho hovo
Raději ať řeknou několik spontán
řit. Katce stačilo, že
ních, radostných vět. Pak povzbud
je maminka blízko. A že
me děti, aby i jindy řekly něco
na ni může kdykoliv pro
Pánu Bohu. Můžeme jim také dát
mluvit.
za úkol, aby napsaly nějakou vlast
Jednou ji pozvala na
ní modlitbu. Bude to dobrá příleži
návštěvu spolužačka Eva.
tost, vrátit se k tomu při nejbližByla tam už i druhá děvčata. Eva
jim tajemně oznámila:"To je ohromné, ším setkání.
že naši nejsou doma. Můžeme dělat,
I když v textech nemluvíme přímo o modlitbě,
co chceme. Do večera se nevrátí."
musíme využít každé příležitosti a možnosti, vy
Katce to bylo divné, nechápala,proč budovat přirozený vztah modlitby dítěte k Bohu.
se Eva těší, že jsou samy, vždyt
Jen nesmíme připustit, aby tento vztah upadnul
ona byla vždycky ráda, když mohla
do formalismu.
být s maminkou. Za chvíli to pocho Viktoria MONTANA: NEBOJTE SA ŽIVOTA
pila. Eva otevřela maminčinu skříň,
vytáhla její šaty a klobouky a že
Co z nás v srdci druhého nejvíc žije je naše
si budou hrát na velké dámy. Oblék
nejpodstatnej si a nejhlubší já. j G von HEEDER
ly se, namalovaly, posadily se do

SV. MARIE

EGYPTSKÁ

2.4.

Život kajícnice je prostoupen legendami. Žila však určitě v 5.st.v Palestině a k jejímu hrobu
se putovalo. Z velké hříšnice vyrostla ve velkou světici a její postava inspirovala mnoho
malířů. Obvykle se zobrazuje bez šatů, zahalená jen do svých dlouhých vlasů, jako starší
žena nebo Arabka, s třemi chleby v ruce. V Campo Santo v Pise je zobrazena, jak jí sta
řec Zosimus podává sv.přijímání. Stejnou scénu namaloval Giotto v Bargello ve Florencii.
Ribera ji zobrazil jako vyhublou starou paní, zahalenou poněkud pláštěm, vedle ní lebka a
ve tváři hluboká vroucnost modlitby. V Mnichově je její obraz od Barroccia, jak ji nesou
andělé do nebe. Také od Dbrera se nám zachovala její krásná rytina. Tintoretto namaloval
pro Scula di S. Rocco v Benátkách její podivuhodný život na poušti. Také modernější malí
ře přilákala její postava. Emil Nolde namaloval v r.1912 řadu scén z jejího života.
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Stejně podivuhodný jako obrazy je její život, který se nám - částečně jako legenda - zacho
val v Legenda aurea - Zlatá legenda, kde se o jejím životě vypráví podle ústního podání,
jak se zachovalo do 7.st.
Stařec, opat Zosimus, putoval pouští a tam ji potkal. Všimnul si lidské bytosti, nahé, odě
né jen dlouhými vlasy, od slunce silně opálené a prošedivělé. Když ho kajícnice spatřila,
uprchla. Ale podal jí svůj plást, aby se do něho zahalila a ona ho oslovila jeho jménem a
poprosila ho o požehnání. Plný úžasu nad tímto zjevem ji prosil důrazně, aby mu vyprávě
la o svém životě. A kajícnice začala vyprávět:
"Milý bratře, narodila jsem se v Egyptě; když mi bylo dvanáct, přišla jsem do Alexandrie,
kde jsem propadla nezřízenému životu a žila tak asi sedmnáct let. Byla jsem tak nevázaná
v mravech, že jsem se neodepřela nikomu, kdo o mne požádal. V zemi nebylo větší hříšnice
než jsem já.
Když jednou putovali lidé do Jerusaléma, aby to uctili svátý kříž, připojila jsem se k nim
a ptala se jich, vezmou-li mě s sebou. Doufala jsem, že své hnusné řemeslo budu prová
dět dál v Jerusalémě. Jízdné na lodi jsem neplatila, místo toho mě mohl mít každý námoř
ník, kdy chtěl.
Když jsem však došla do Jeruzalema a chtěla s ostatními poutníky vstoupit do chrámu, kde
byl svátý kříž, abych se na něj podívala, viděla jsem, že mě neviditelná ruka odstrčila
mocně ode dveří a při nejlepší vůli jsem nemohla vstoupit dovnitř. Ostatní vstupovali bez
překážky. Když jsem to viděla, pochopila jsem náhle, že nemohu vstoupit proto, poněvadž
žiji tak nevázaně.
Bila jsem se v prsa a hořce jsem plakala;, viděla jsem před sebou celý svůj nevázaný ži
vot. Zatím co jsem naříkala a hořekovala, spatřila jsem jakoby obraz Panny Marie namalova
ný na zdi. Prosila jsem ji se slzami v očích, aby mi prokázala milosrdenství a prosila u
svého Syna za odpuštění mých hříchů. Slíbila jsem jí, že se zřeknu světa, budu dělat
pokání a žít od této chvíle čistým životem. Tu jsem pocítila ve svém srdci útěchu. S důvě
rou jsem šla ke kostelu a bez překážek jsem ted vešla dovnitř. Když jsem vycházela, obrá
tila jsem se znovu k Matce našeho Spasitele a slyšela jsem její hlas:"Jdi za Jordán, tam
najdeš dokonalý klid." Pak jsem šla k pekaři, koupila jsem si tři chleby a chystala se
na cestu, do pouště za Jordánem.
Zde už žiji sedmačtyřicet let a nespatřila jsem tu ani človíčka. Tři chleby mezitím ztvrdly
jako kámen, ale celá ta léta mi stačily k obživě. Sáty mi časem spadly z těla, musela jsem
snášet horko i zimu, hlad a žízeň mě trýznily také. Sedmnáct let mě trápila tělesná poku
šení, ale s pomocí Boží jsem nad nimi zvítězila. Vidíš, tak jsem ti všechno o sobě řekla a
ty se za mne modli k Bohu." - Tu padl stařec na kolena a chválil Boha i jeho služebnici.
Pak ho vroucně prosila, aby se za ni modlil a příští rok na Zelená čtvrtek jí donesl Tělo
Páně.
Stařec se vrátil do kláštera a celý rok myslel na to, že jí přinese svátou Hostii, jak ho pro
sila. Když přišel pak k řece Jordánu, viděl ji už stát na druhé straně břehu. Viděl, jak
požehnala znamením kříže vodu a ta se rozestoupila, aby mohl přejít k ní. Velice se lekl,
padl jí pokorně k nohám, ale řekla mu:Otče, nedělej to, jsi přece kněz a neseš mi Tělo Pá
ně. - Přijala zbožně Tělo Páně a prosila ho, aby přišel příští rok zase. Pak zmizela v pouš
ti. - Když přišel Zosimus příští velikonoce na místo, kde se poprvé setkali, viděl ji ležet
na zemi mrtvou. Vedle těla byl lístek a na něm napsáno, že se jmenuje Marie a aby její
tělo pohřbil do země. Slabými silami starce kopal hrob, ale nestačil na to. Tu přišel lev a
vyhrabal jámu pro svátou kajícnici a pak odešel mírně jako beránek. Zosimus svátou kajícnici důstojně pohřbil, pak se vrátil do svého kláštera a chválil Boha.

OSUDNÉ

ROZHODNUTÍ
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23.března v 19,05 se rozhodnul
Druhy den zamířil Frank k vřesovišti.
Frank Arkwright, že se zamiluje do Spatřil tam ženu, pracující na zahradě Pavly. Neznepokojovalo ho, že ji do a nebyla špatná, aspoň její postava. Ale
sud nikdy neviděl.
když se otočila, hyzdily její tvář tři
Patřil totiž k oněm mužům, kteří se velké bradavice. Polkl naprázdno, pak si
rozhodli zbohatnout za každou cenu. vzpomněl na její miliony a dal se do
Zatím dělal sekretáře - děvče pro
práce.
všecko- v advokátní kanceláři
V Peddlesboroughu to byla senzace? Mladý
Smithers, Berkeley a Smithers; byla muž z Londýna se začal dvořit Pavle! I
to velmi stará firma a patřila nyní ji samu to překvapilo. Napřed si mysle
panu Silversteinovi, který dbal
la, že svými projevy lásky si z ní dělá
úzkostlivě na tradici - a nechtěl
legraci. Zahrnoval ji pralinkami, kyti
zaměstnávat v podniku ženy. Tak se cemi - až mu začala nejistě jeho city
stal Frank"sekretářkou". Zákazníci oplácet. Jen myšlenka na její milióny
advokáta byli stejní jako jeho pod zdržela Franka, aby nevzal do zaječích.
nik. A k zákazníkům patřila velmi
Jednou odpoledne zavolal do úřadu, co
bohatá a stará paní Berkleyová.
je nového:"Nic zvláštního. Ale přece:
Právě seděla v kanceláři a sestavo
paní Berkleyová leží na smrtelné
vala závět. Když odešla, a advo
posteli.Ta podivínka, víte?"
kát nedovřel dveře kanceláře,
Frank se zděsil. Pavla se musí
věděl Frank, že mlčenlivý a disk
stát jeho zákonitou ženou
rétní starý pán podleh
než milionárka zemře.
ne své slabůstce;podá
A tak se pustil ještě horli
informaci o této
věji do práce. Pavla povolova
návštěvě své ženě.
la, už viděl, že je do něho
"Říkám ti, má milá,"
zamilovaná až po uši. Děsil se
slyšel Frank,"jako
toho, ale ty milióny...!?
ze starého románu.
Konečné dosáhl svého cíle.
Podivínská žena. Měla
Dne 16.dubna uzavřel v malém
prý nějaký zlý sen,že
venkovském kostelíčku manžel
v tomto roce zemře.
ství s Pavlou Garthovou. Trochu
Ale to by byla pěkná
se styděl, když viděl její zářící
řádka lidí překvapena,
a milující zrak...konečně, snad
kdyby věděli, že z mi
se dají ty bradavice operací od
liónů, v které doufají,
stranit. Peněz na drahého chirur
nedostanou nic. Všechno
ga budou mít brzo dost.
odkázala vzdálené neteři, Pavle
Garthové. Žije sama v zapadákově,
Den poté, 17.dubna, paní Berkleyová
Peddlesborough se jmenuje. Ale
zemřeia.
NAŠE KRIMI
proč dostane peníze?" Vtom si zřej
A
18.
dubna
byl
Frank
už
zase
ve své kan
mě advokát všimnul, že dveře ne
celáři. O svém sňatku se nikomu ovšem
jsou uzavřené a tiše je dovřel.
nezmínil. Před otevřením závěti se ra
A tak se Frank nedozvěděl, proč
dostí div nedal do zpěvu. Nenápadně si
Pavla peníze dostane a za jakých
podmínek. Co. na tom? Peníze budou, mnul ruce a už se viděl v nej lepší spo
lečnosti, v přepychovém domě...
dívka o tom neví a výsledek? V
Pan Silverstein si slavnostně odkašlal,
19,05 se rozhodl, že se do Pavly
rozhlédl se po přítomných, z nichž kaž
zamiluje.
dý doufal, že dostane mocný podíl na mi
Host z Londýna je v Peddlesboroughr liónech staré ženy,a začal občadně číst
velká událost. Taková vzácnost!
závět.
Frank se ubytoval U tří korun. Ve
"Já, Mary Berkleyová, a tak dále a tak
dne dělal dlouhé procházky, večer
dále, odkazuji veškeré jmění své neteři
se v hospodě přátelil s místními
Pavle Garthové v Peddesboroughu, avšak
lidmi. A protože kromě počasí se v pod jednou podmínkou: že se do mé smrti
tak zapadlých hnízdech mluví hlavně neprovdá."
o lidech, brzo padlo jméno Pavly.
Ve všeobecném rozruchu si nikdo nevšim
"Taková stará panna. Vlastně není
nul, že Frank Arkwright zbledl jako
ani stará,"Frank si oddechl,"žije
stěna. Všichni byli pobouřeni, že stará
sama v domku u vřesoviště." Frank
paní odkázala všechno ošklivé, osamělé
poručil pivo a jazyky se rozvázaly. osobě.
Dozvěděl se spoustu věcí o své na 20.dubna Franka pohřbívali. Jeho paní
stávaj ící.
odmítla účast na pohřbu.1 CH.LARSEN

ŠTĚPÁN IV. - 22.6.816-24.1.817
Tento čtvrtý papež z domu Colonna
cestoval do Remeše, aby korunoval
20
a pomazal na krále syna Karla Veli
prohlásit za papeže. Sergius je první
kého, Ludvíka Zbožného; při této
příležitosti použil poprvé předse papež, který měl při svém zvolení za se
bou římskou šlechtu. Za něho začalo sva
vzatého obřadu. Papežství si tím';
tokupectví nabývat povážlivých rozměrů,
dělalo nárok na svěcení císaře.
takže se prodávala i biskupství. Sergiu:
PASCHALIS I. - 25.1.817.-11.2.824
sám
ustanovil svého nehodného, lupičské
Byl to opat ze Santo Stefano a dru
ho bratra biskupem a prvním nepotou děhý papež z domu Massimi. Pactum Lujin(nepotismus-dávat přednost při jmeno
dovicianum, předané mu Ludvíkem
vání
na církevní místa příbuzným bez
Zbožným, dochované jen v opisech z
ohledu na jejich duchovní kvality). V
11.st., potvrzovalo mj.papežskou
vládu v Církevním státě. Zároveň se srpnu 846 přistáli v Ostii Saracéni a
žádala absolutní poctivost při vol zničili části Říma, mj.i basiliku sv.
_Pavla a kostel sv.Petra.
bě papeže - bez simonie(svatokupect
ví). V r.823 korunoval papež Ludví
kova syna Lothara. Byl to energicky , MEDJUGORJE - dokončení.
tvrdý papež, proto vzbudil hodně
nevole. Vystavěl tři nejdůležitěj V Mídjugorje se dějí i zvláštní úkazy. Podobná
hra slunce se udála v r.1917 ve Fatimě za
ší kostely starého Říma, v každém
z nich je jeho mosaika: Santa Pras- svědectví 70.000 osob, ale žádná encyklopedie,
sede, Santa Maria in Domnica a pře žádná dějepisná či přírodovědecká kniha tento
devším Santa Cecilia v Trastevere; div ne zaznamenává. Podobně je tomu i v Medjugorzde se zachovala v apsidě vlevo
je. Jsou tyto úkazy znaky doby? Panna Maria
vzácná mosaika stojícího papeže.
slíbila, že až zjevení skončí, Bůh zanechá vidi
telné znamení v Medjugorje. Také řekla, že se
EVŽEN II. - 6.6.824.-27.8.827.
Byl to kněz ze Santa Sabina. Pováž zjevuje na naší zemi naposledy.
+
livé zmatky donutily císaře Lotha
Na zázračné medajloe z Paříže, podle zjevení
ra, spolucísaře Ludvíka Zbožného,
navštívit zase Řím a vydat přísné
Kateřiny Labouré v r.1830, stojí: "Maria, bez
zákony, tzv. Constitutio Lothaři,
hříchu počatá, pros za nás, kdo se k tobě obra
které mocensky povýšily císařství
címe." - Pros za nás, Maria, za naše rodiny,za
nad papežství a Pactum Ludovicianaše národy, za náš svět...Veá nás k Ježíši.
num částečně zrušily.
Děkujeme ti, dobrý Bože, za všechnu tvou lásku.
VALENTIN. - Srpen 827-září 827
D+B, Curych_______________
Vládnul jen 40 bezvýznamných dní.
Informace:
ŘEHOŘ IV. -Říjen 827-25.1.844
Aktuelní poselství Panny Marie v Medjugorje:
Jeho vláda spadá do doby rozpadu
karolinské říše v boji čtyř Ludví Vídeň, tel.0043222-1591.
kových synů mezi sebou a proti otci Švýcarský měsíčník Monatsbrief Gebetsaktion
a odpor franckých biskupů proti pa Medjugorje" možno objednat tel.041-72 31 78,
peži. Zprostředkovat se snažil v
v něm i informace o místech pravidel.modliteb.
r.833 Kolmar, ale nebyl silnou
Pravidelná modlitba"Gebetsakticn Medjugorje" v
osobností a neschopný, vhodně za
Curychu, Liebfraenkirche, každý čtvrtek po mši
kročit. V r.843 se smlouvou ve Ver- sv.začátek 18,15 hod.
dunu trvale rozdělila říše. Lothar Literatura česky: Jan Urban:Zjevení Panny Marie
růstal císařem, vládl nad Itálií,
v Medjugorje/Miriam-Verlag,L>-7983 Jenstetten/
Karel Holý byl králem ve Francii a krásný přehled o událostech. /U čes .misionářů/.
Ludvík Německý dostal východ.Papež
se cítil ohrožen Saracény a opevnil Literatura německy: "Medjugorje" - sešit, vychá
zející 4x ročně, možno písemně objednat u:GeOstii. V r.843 skončilo po 115 le
tech v Byzanci obrazoborectví. Pra- betsaktion Medjugorje, Postrach 18,A-1152 Wien
voslaní slaví tento den jako svátek Janko Bubalo:Ich schaute die Gottes Mutter
/Miriam-Verlag/
pravověrnosti.
René Laurentin, Henri Joyeux:Medizinische
SERGIUS II. Leden 844-27.1.847
Uhtersuchungen in Medjugorje/Styria-Verlag/
Je to pátý papež z domu Colonna.
Zároveň se snažil j istý"Jan"násilím

PAPEŽOVÉ

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

MŠE SV.
AARAU - u sv.Petra
a Pavla-u nádraží-v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BALEN - kaple sv.Šebestiána/vedle far.
kostela, každou 2 .neó.P .Birka
11,15
BEFN-Dreif altigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-jen slovenská i pro Óechy Rumelinbachweg, neděle
9,00
CURlCH-česká-Herz Jesu Kirche ,Aemtlerstr.46, neděle
19,00
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebf rauenkirche,
Weinbergstr.34,v neděle a svátky 9,00
OORTMLLOD-10 km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
Faucigny,1 .ned.v mesiaci,P.Mazák 10,
LAUSAFNE-v kaplnke'Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasset,3.a 5.ned.
9,15
RĽn-TANN-kaple u katol .kostela,
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.nea.
P.BIRKA
"
10,30
LUCE RN-St .Pete rskapelle, neděle 18,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
Petra,St.Pererstr.il/Hlas misie/10,0
ST^GALLEN-než bude jmenován nový mi
sionář za -ď.vondru, budeme chodit
na švýc.mši sv.v domě v 17,30. Po ní
kulturní program a beseda krajanů v
Pf arrheimu-Gallus tr. 34.
WINTERIHUR-St. Ulrichkirche-Rpsenberg ,
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA-v kapli pri kostole sv.Terezky
14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30
•••••••••••••• •<»••••••••••••••••• ••••
Data nepravidelných mši sv. Vám misio
náři sděli, i telefonicky. Na ne se
obraťte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku, sv.zpovědi,posvěceni neplatné
ho sňatku, vyučováni nábozenstvi, ná
vratu do Mrkve, dětských táboru ap.
P.JAN BIRKA,6OO6 LUZERN,Schädrutistr.
26.,tel.041-312635
P.Josef šIMCÍK, 8004 Zurich ,Brauerstr.99., t.01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.MARTIN MAZAK,1110 Morges,La Longeraie,PC 202,021-717713
P. A.CNDREJKA, Amerbachstr.il. 4007
Basel/061-320404/,Leonhardstr. 45.
/Slowakische Mission-225117/

SETKÁNÍ
MLADÝCH

s P. R . KUNERTEM,S, J, v
Bildungzentru Matt, Schwar
zenberg pod Pilátem. Inf.a
pri hl. čeští
misionáři.
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24.-26.4.

JEDEME DO
MARIA ZELL!

K DX? odjezd z Curychu
ve středu 27. května 21,26 h.
rychlíkem Wienerwalzer v le
hátkovém voze. Navrat v ne
děli 31,5,v 20.28 rychlíkem
Franz Schubert
ZAC? — jízdné s le
hátky 185 frs. Polopenze ve
výborném hotelu denně po tři dny 43 frs.
KDE SE
HLÁSIT?
- Stanislav
HOLEČEK, Postfach 3259, CH Luzern, t.O4I-22U533
DO
KDY SE H LAS I T ?-do 16.4!
KDO JE PŘIHLÁŠEN?
-Tenkdo zaplatí i zálohu 50 frs za osobu na šekové kon
to 60-81355-6, Postscheckamt Luzern. Při pozdním
odhlášení záloha propadá.
V přihlášce uvedte,
jaký pokoj chcete,
resp.s kým jej chce
te sdílet.

Z DĚJIN MARIA ZELL
Jindřich-Vladislav III.
markrabě moravský,
se asi r.l2OO obrátil
v těžké chorobě na
sv.Václava. V noci
se jemu i manželce
zdálo, že je sv.Václav
posílá do malé osady
do Štýrska, kde má před sochou Panny Marie ve
venkovské kapličce prosit o uzdravení. Podivuhodně
se uzdravil a z vděčnosti tam dal postavit kostel.
O tomto divu a dalších zázracích se brzo roznesla
zpráva a brzo tam putovali poutníci z Cech, Moravy
Slovenska i Uher...Naší předkové tam putovali pěš
ky, za velkých obětí, 12 dní z již.Čech.
CO UVIDÍME JESTE?
-Poutní
basiliku Maria Taferl, vysoko nad Dunajem, s nád
herným pohledem do dunajské kotliny a skvostnou
barokní stavbu opatství MELK.

G. BROWN

ANO, MADAM !
Bývalý továrník Peabody a jeho sestra pozvou na návštěvu sira Charlese, který v komorníkovi
Billovi pozná muže, jez ho v noci srazil k zemi. Nepamatuje si už-byl opilý-že obtěžoval
herečku, na které měl Bili vylákat kompromitující dopisy, jez jí psal Peabody a která ho
vzala s sebou do baru. Nyní se jako hosté objeví i ona i zlotřilý bratranec, její snoubenec.
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Pohled na Billyho ve sluhovske uniformě nepoděsil Beresfordovou tak, jak
Tolliver očekával. Vlastně ji vůbec nepoděsil. Věděla to?
"Pst, Towsere,"řekla Beresfordová rázně."Budte bez starosti, pane Quimby,
budu vtělená diskrétnost. Konec konců, my dívky musíme mít svůj žert."
"No dobrá - tohle je váš malér. A je tu ještě velké zvíře - Sir Charles
Drake-Drake, přízvuk na spojovacím znaménku. To je ten nadrátovaný pán, co
co jste s ním uprchla z Knucklebone."
"Co, ten mor?"trhla sebou Beresfordová."Skvěle namazaný stavěči pes."
Její snoubenec byl stejně překvapen, ale ne tak potěšen:"Je to jeden z nej
větších hlavounů ve městě. Poznal tě, Williame."
"Poznal. A denuncoval. Jako v divadle:to jsi ty, zlosynelAž vás uvidí,pukne'.'
"To jsem ráda, že jsem přišla,"zasmála se radostně Beresfordová.
"Pansy, žádné skopičinky,"varoval ji snoubenec,"drž se zpátky. Ale,"dodal
sveřepě,"jestli to prkno kondensovaného alkoholu začne řádit, praštím ho do
hlavy sběračkou na polévku. Tak cc, sluho, kterou cestou k poživatinám?"
"Dobrá,"řekl resignovaně Bili."Přišli jste včas, abyste viděli, jak to prask
ne. Dávejte pozor!" Otevřel dveře a vyhýbaje se pokorně zrakům svého zaměst
navatele, oznámil hlasem, jež rozezvučel haraburdí na pianě.
"Slečna Beresfordová a pan Tolliver."
Když Beresfordová, nesoucí správnou značku úsměvu, vplula do pokoje, řekl
pan Peabody"Jup"jakýmsi uškrceným šepotem a trhnul s sebou tak prudce, že
jeho lebka narazila na římsu nad krbem. Vypadal jako člověk, který jde bez
pečně ulicí a náhle se před nim objeví nepřátelské jezdectvo.
Hrdý Sir Charles si nejdříve dívky nevšímal, ale když si nasadil monokl,
změnil se jeho výraz s komickou náhlostí. Zájem, pochybnosti, údiv, poznání
a zděšení se vystřídaly na jeho kropenaté tváři. Konečně si vzpomněl, až pří
liš jasně, proč ho udeřil Bili do tváře.
"Ach, pan Tolliver,"řekla slečna Peabodyová, zaměstnaná snahou být dokonalou
hostitelkou a proto si nevšímající změny atmosféry. "A to je vaše..."
"Dovolte mi představit vám svou snoubenku, slečnu Beresfordovou. Píp, před
stavuji ti slečnu Peabodyovou.
"Těší mě,"usmála se roztomile herečka,"jste laskavá, že jste nás pozvala."
"A by jste hodní, že jste přišli. Smím vám představit Sira Charlesa, našeho
starého přítele a souseda!" Sir Charles se vzmužil a ztrnule se uklonil.
"A tohle,"ukázala slečna na zkamenělou postavu u krbu,"je můj bratr."
Peabody se vymrštil k životu, vnutil tváři neveselý smích a natáhl prkenně
bezvládnou ruku:"Och jé, ehm!" řekl sípavě.
Beresfordová mu potřásla rukou tak srdečně, až zakolísal:"Jsem ráda, že vás
poznávám. Tolik jsem toho od Towsera o vás slyšela. Nu, od svého nastávající
ho ženicha. My dívky se dnes musíme spokojit se vším, to víte."
"Ale slečno Beresfordová,"řekla škádlivě slečna Peabodyová,"jsem jistá, že
pan Tolliver je u žen velmi oblíben. A nyní k obědu. Měl přijít jeden náš
přítel-notář, ale telefonoval, že přijde později. Nu, Quimby? Co je?"
Mluvila káravě, nebot Bili otálel bezúčelně u dveří. Už byl skoro venku,když
ho zastavil hlas jeho zaměstnavatele:"Hej, Quimby! Co je s těma cocktailama?"
Dámský hlas v telefone chce po panu faráři vědět, bude-li při mši sv. zpívat slavný zpěvák
XY. "Bohužel ne,"odpovídá pan farář,"ale přesto bude Bůh přítomen."

"Proč se říká"stále mla
dý komunisnus ?" "Proto
že je mu sedmdesát a
stále vězí v dětských
střevíčkách."
Sovětský computer mel
odpovědět na otázku,kdy
se uskutečnil v SSSR ko
munismus a nastane ráj
na zemi. "Ještě 38 kilome try. ", odpovede I compu
ter. Na úžas přítomných
computer dodal:"Soudruzi,
vzpomeňte si na stará
slova KSSS:"Každá pěti
letka, krok k uskutečně
ní komunismu!"
Jaký je rozdíl mezi demo
kracií na Západě a demokracií na Východě?
Stejný, jako mezi obyčejným křeslem a
elektrickým křeslem.
Američtí obchodníci se snaží v Moskvě pře
mluvit vedení, aby dovolilo stavět v SSSR
IBM továrny, a také továrny na stroje a na
konservy. Poradce zašeptá Gorbačovovi:"Nech
je, at udělají něco pro komunismus! ""Zbláz
nil sel, "zasyčí Gorbačov,"ti proklatí kapi
talisté by mohli i zde mít úspěch!"
Oo má společného komunismus a revmatismus?
Oba cítíme, až když už je pozdě__!
Dá se komunismus vybudovat i ve Švýcarsku?
V podstatě ano, ale těch milých Švýcarů by
bylo opravdu škoda!
Vzrušená debata mezi SSSR novináři a USA
novináři. "Žádám,"volá sovětský novinář,
"abyste hned odvolali tvrzení, že politika
nacismu a komunismu je stejná. ""OK, "odpoví
dá Aneričan a pokrčí rameny,"konstatuji, že
komunisté nemají důvod se cítit uraženi,
když se dnes srovnává sovětská politika s
politikou nacistů."
Sezení politbyra má tento program:
1.Přinesou se členové
2. Zapojí se srdeční strojky
3.Přehraje se píseň:My jsme ta
mladá garda.
4. Zvolí se předseda příští
pohřbívací komise
5. Vyhodnotí se výsledky
EKG/vyšetření srdce/
6.Ostatní
7. Odnesení členů polit
byra.
Jaký je rozdíl mezi krokodilem a politbyrem SSSR?
Krokodíl má 4 nohy a 48
zubů. Politbyro má
48 noh a celkem 4 zuby

V Moskvě nevládne už marx-le
ninismus ale marx-senilismus.
23 Rybář chytnul ve Volze krás
nou rybu. Ta ho prost, aby j'i
pustil na svobodu, že má dá
za to, co bude chtit. Rybář
uvažuje a pák prost, aby je
mu a jeho žene opatřila nejlepši starobinec v SSSR. Ry
ba slibi a druhy den se probudi rybář a jeho žena v Kremlu.
Na jednou z četných státních
pohřbů se sejdou dva funkcio
náři strany. "Jak ses sem dostal?"diví se jeden."Ale da
li mi vstupenku.""No, to já
už mám trvalé předplatné."
"Jak jste spokojen s mým synkem, pane učiteli?
Má originálni nápady, že?""Ovsem. Hlavne v pra
vopise! "
Při rodičovské schůzce se ptá pan Novák na svého
syna Frantíka. Ale pan učitel nemá o něm valné
mínění:"Zdá se, že nesleduje vyučování a dělá
stále dojem, jako kdyby podřimoval."
"To říkám také,"radostně souhlasí otec,yto jsou
ty podřimující talenty, které musíme teprve
budit!"
Matka vede do školy pětiletého synka. Ale vek
déti z prvni třidy je šest let. "Mé dite je ale
hodné pokročilé, "námitá maminka. "Dobrá, hned se
pře svedčime, "obraci se učitel k diteti,"řekni mi,
co ti práve napadá!""Maminko, "obraci se synek
na matku, "mám řikat nesouvislá slova nebo logic
ky sestavené vety?"
Profesor se ptá - a student mlčí. "Zdá se, že
otázka je pro vás velmi obtížná.""Otázka ne, pa
ne profesore, ale odpovědi"
Strýček se ptá synovce, kterému valne nejde stu
dium: "Propadl jsi jen jednou nebo dvakrát?""Se
zitřkem dvakrát. "
Nevalně pilného studenta bohatého amerického
majitele dobytčí farmy, který studuje na otcovo
přání medicínu v Německu, nechal profesor Sauerbruch už dvakrát propadnout. Neúspěšný student
vyhrožuje v kruhu svých
kamarádů, že probodne pro
fesorovi srdoe, jestli ho
ještě jednou nechá propad
nout. Jeden student koneč
ně považuje za nutné, vel
kého chirurga varovat. Ten
se jen zasměje:"Nemějte
strach, milý příteli. Ten
mládenec nemůže svou hrozbu
uskutečnit, ani kdyby
chtěl. Vždyí ten vůbec ne
ví, kde srdce je!"
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ČÍNSKÝ HRNEC BRIGITTA
250 g vepřového ze hřbetu
nebo ramínka, zarovnaná
lžíce Škrobové moučky, 2
lžíce vinného octa, 2 lžíce
oleje, 6 lžící sojové omáčky,
4 lžíce kečupu, 2 zarovnané
lžíce cukru, dosa/200gl
hrášku.
Maso ony jeme, osu
šíme a rozkrájíme
na kousky. Smíchá
me sojovou moučku s
octem, vložíme do
toho kostky masa a
necháme v marinádě
několik hodin, občas
obrátíme. Krátce před dalším postupem dá
me do marinády žloutek. Na pánvi rozpálí
me olej a kostky masa na něm opečeme.
Prilejeme sojovou cmáčku a za stálého
obracení 2 minuty dál opékáme. Pak při
dáme rajský kečup a cukr. Nakonec hrášek,
který se v ton jen ohřeje. Příloha:rýže.
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citr.štávou a cukrem. Hmotu
zabalíme do alufolie a vlo
žíme do ledničky ztuhnout.
Před jídlem nakrájíme v hor
ké vodě namočeným nožem na
silné plátky. Vepřové filé
vpravíme na předehřáté míse,
obložíme salátovými listy a
na každý dáme jeden plátek
máslové hořčice. K tomu
bramborovou kaši s petrželí

VEPŘOVĚ FILĚ S ANANASEM
250 g vepřového filé, za
rovnanou lžičku soli, 1/4
lžičky muškátu, špetku mle
tého zázvoru, 125 g vařené
šunky, malá dosa ananasu,
50 g másla, 1/8 1 sladké
smetany, 2 skleničky lihoviny.
Filé omyjeme a osušíme a nakrájíme v proužky.
Ty na tenko, naklepeme a potřeme solí, muškátem
a zázvorem. Na každý proužek položíme kousek va
řené šunky, čtvrtku plátku ananasu, srolujeme
a párátkem upevníme. V hrnci rozpálíme máslo a
roličky v něm po obou stranách opečeme. Prile
VEPŘOVĚ FILÉ S MÄSL0V3U HOŘČICÍ
jeme smetanu a 4 lžíce vřelé vody a pak necháme
Asi 250 g vepřového filé, zarovnaná lžič roličky dusit při mírném ohni asi 10 minut.
ka soli, 1/2 zarovnané lžičky bílého pep Pak roličky vyjmeme a upravíme na předehřátou
ře, vrchlovatá lžička svetlé horčice,
mísu. Do omáčky prilejeme lihovinu a všechno
lžíce oleje. PRO MÁSLOVOU HOŘČICI:50 g
pak přelijeme přes plněné filé. K tomu pečené
másla, lžíce ostré hořčice,
brambory a chiooré salát.
lžička dtr.Stávy, za
rovnaná lžička cukru.
DOBRÁ RADA NAD ZIATO!
Filé omyjeme, osu
Domácí polévku i polévku
šíme, osolíme,
ze sáčku vylepšíme: vývar
opepříme a potře
z hovězí ohánky:ostrou
me hořčicí. Na
mletou paprikou, muškátem,
třeme olejem a
červeným vínem nebo Sher
z každé strany
ry či Madeira.
8-10 min.gri
Masový vývar:kayenský
lujeme. Den
pepr, muškát, whisky,Sher
předtím při
ry, brandy. Vložky:svítek
pravíme más
■nebo jenné knedlíčky-nidlovou hořčici.
le, rýže, na nudle nakrá
Máslo v kastjené slané palačinky.
rolku lehce
bOBRÉ CHUTNÁNÍ!
rozpustíme a
promícháme s
hořčicí,

