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občas potkáme člověka s obvázanou nohou, rukou, s berlemi či na vozíčku. Na
chirurgickém a ortopedickém odd.nemocnice najdeme takových lidí mnoho. - Mé
ně viditelné jsou duševní choroby, schizofrenie, hysterie, homosexualita aj.
Kdybychom však viděli duchovně nemocné, tj.s těžkými nebo i lehkými hříchy,
byly by naše ulice plné umírajících nebo s ranami na lásce k Bohu či k bliž
nímu, kulhajícími v mravní nečistotě a manželské nevěře, těžce zraněné lží,
tvrdostí a jinými nectnostmi. Snad bychom potkali i člověka bez jediného šrš
mu, který se snaží o přátelství s Bohem - ale velmi vzácně.
Kdo onemocní, ochotně užívá léky. Lpí na pozemském životě, který skončí, a
málo se stará o zdraví nesmrtelné duše. Lidé, vychovaní vírou, si své ducho\
ní zmrzačení uvědomí aspoň na smrtelné posteli, ubožáci, kteří víru nepozna
li, umírají zoufale nebo lhostejně.
Nemocnému člověku může pomoci lékař. Duchovně nemocnému může do jisté míry p
moci každý z nás. Především modlitbou a obětí. Kristus se modlíval celé noci
k modlitbě nás vyzýval-a o jeho oběti nemusíme mluvit. V každém kostele musí
viset kříž s trpícím Kristem. Přišel k nám ze světa bez utrpení, z blaženost
a jak se mu lidé odvděčili? I jeho nejbližší ho v utrpení opustili...
Další lék - dobrý příklad, pravdivé, laskavé slovo. K apoštolátu potrebujem
moudrost. Někdy i dobře míněné slovo či skutek, ba i mlčení v nevhodnou dobu
může druhého poranit. Apoštolát musí být taktní, prozíravý, plný lásky.
Jsou okamžiky, kdy se duše ochotně otvírají. Netroufají si ještě vyzpovídat
se-ani to snad neumějí-proto se svěří .tomu, komu důvěřují. Můžeme dát na rán
duše provizorní obvaz a léky, které potřebuje. Tak jí dodáme sílu k setkání
Kristem a ten-prostřednictvím kněze-zacelí duchovní rány, narovná pokřivené
duchovní kosti, postaví chybujícího duchovné na nohy.
Zpověd je nesmírně vzácný dar Kristův. Zdravé duši se
pak dá Kristus sám v Nej světější svátosti.
I tisk může pomáhat léčit duše. Písmo sv.,Následování
Krista a jiná dobrá náboženská literatura.
Jak důležité je duchovní zdraví víme ze zkušenosti,z uče
ní Církve a z uznaných zjevení Krista či Matky Boží. Ba
i z těch, Která na uznání čekají. V Medjugorje Maria,
které je zasvěcen máj, pomáhá léčit duchovní rány. Hří
chy může odpouštět jen Bůh sám. Maria se ujímá duchovně
zraněných a umírajících, kterých je dnes plný svět a
málokdo se o ně stará.
V uzdraveném člověku roste chut k životu, váží si duchov"
ního zdraví, snaží se je udržet a šířit duchovní zdraví
kolem sebe. Takoví lidé jsou plni nadšení, vynalézavosti
a lásky. Jsou horliví, najdou čas pro modlitbu.
Uvažujme sami o sobě: KDE JSOU NAŠE RÁNY? CO JE V NÁS
DUCHOVNÉ ZLOMENO? JAK SE CHCEME LÉČIT? JAK POMÁHÁME DU
CHOVNÉ NEMOCNÝM A PORANĚNÝM DUŠÍM KOLEM SEBE?
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

2.4.byla uvězněna Niole Sadunajte/49 let/
když psala článek pro samizdatový časopis
tuje v hromadných sdělovacích prostředcích.
Kronika katol.Církve na Litvě/vychází 15 r/ Filipínský arcibiskup kard.Sin navštíví v červen
Byla už ve vězení r.1974-80. Po propuštění ci Moskvu a zúčastní se oslav sv.Sergjeje.
žila v podzemí, hrozilo jí zatčení, proto Charles Curran, kterému odňal Vatikán povolení
že navštěvovala polit .vězně a bratra na
učit morálce na washingtonské katolické univer
psychiatrické klinice. Její paměti, propa sitě, bude rok učit na universitě Cornell v New
šované na západ, vyšly v 5 řečech-á my jsme Yorku a pak chce zase získat katedru morálky.
část uveřejnili. II.část pamětí došla na
Arcibiskup ze San Salvadoru Mons.RLvera y Danas
Západ začátkem roku. Podle informace Litev- přijal 20.4.v OSN-New York-cenu UNICEF udělenou
ského střediska v New Yorku je Sadunaite
katol.Církvi v Salvadoru za snahu o mír a za
tajnou řeholnicí. - Litevský kněz Stasis
péči o chudé děti. 2
Lidis prohlásil na tisk.konferenci, organi Baronka Maria von Trapp zemřela 28.3.t.r. ve vě
zované 30. 3.sovětským velvyslanectvím ve
ku 82 let. Uveřejňovali jsme její vzpomínky na
Vídni, ze na Litvě je přípravny výbor pro
tajný odchod z Rakouska/zámek u Salzburgu/s man
.případnou návštěvu sv.Otce k oslavám 600
želem a vlastními i nevlastními dětmi a její
výr.pokřestanění Litvy. P.Lidis je farářem statečný boj o přežití v USA. Vytvořila s celou
jedné z největších farností Neposkvrněného rodinou pěvecký sbor.
Početí ve Vilně-120.000 věřících.
Mons.Edward Daly, biskup severoirské diecéze Der
Sv.Otec vydal k Zelenému čtvrtku list kně- ry, zakázal sloužit zádušní mše sv.za členy tero
žínruž 6.-Kristova modlitba v Getsemanech. ristických hnutí. Mše se zneužívají k povzbuzo
Na Velký pátek zpovídal u sv.Petra-11 osob, vání k dalším násilnostem.
i dětí. - Na Bílou sobotu udělil Sv.Otec
20.-28.5.bude v Římě 13.zasedání mezinár.Charity
křest a biřmování 36 katechumenům ze 17 ti na téma:Budování míru buduje společenství lásky
zemí. - Xfelikonoční poselství sv.Otce pře a spravedlnosti.
nášelo Mondovisí 45 zemí všech světadílů,
Chorvatský katol. měsíčník VERITAS-pův. Časopis
14 evropských-prý i v Madarsku. Přání pro sv.Antonína-oslavil 25.výročí. Vydávají jej v
nesl sv.Otec v 51 jazycích. - Na Hod Boží
Záhřebu minoritě nákl. 20.000 výtisků. R.1967 byl
večer se setkal sv.Otec asi s 5000 chlapci zakázán, protože uveřejnil rozhovor o situaci
a děvčaty hnutí Opus Dei-z 200 universit v Církve v komunistických zemích.
54 zemích světa.-Rozjímání pro křížovou
Katol.komise pro spravedlnost a mír v Asii a v
cestu na Äfelký pátek v Koloseu/tento starý Oceánii vyzvala k zasílání protestů vietnamské
zvyk obnovil r.1964 Pavel VI./napsal pro
vládě, která nutí Kanbodžany, aby až 10 hod.den
sv.Otce arcibiskip Miguel Obando y Bravo z ně stavěli tzv.bambusovou ze ä-40 km-na hranicích
Nicaraguy:Křížovou cestou dospěje člověk k Kambodži a Tajska a kladli tam miny. Pro velkou
pochopení tajemství Boží lásky. Tu vysílala úmrtnost byla tříměsíční "dobrovolná"práoe zkrá
Mondovize do 30 ti zemí, i do Nicaraguy.cena na 2 měsíce. Úrazů a nemocí je imoho.
Velikonoce slavili s náni i pravoslavní a
Mexická bisk.konference vydala pastýřský list,v
židé-ovšem židé jako památku odchodu z
němž pranýřuje stále se šířící úplatkářství.
Egypta.Sv.Otec blahopřál i římskému velko- Svým delegátem na III. lat.-americkém misijním
rabínovi Toaffovi.
kongresu jmenoval sv.Otec kard.Tbmka prefekta
Okresní soud v Popradu odsoudil 6.4.k 8 mě pro evangelizaci národů. Kongres se bude konat
sícům Saleziána P .Stefana Javorského/62/,že v Kolumbii-Bogotě od 5.-8.7.
sloužil v soukromém bytě mši sv. Kněz žalo Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda vydal "Listy
bu odmítnul a odvolal se. Už byl odsouzen
rodiěom"-vynikající výchovnou pomůcku pro vývoj
1975 a 1981.-Od léta 1983 jsou bez rozsudku dítěve od narození dá 6 ti let.
ve vězení Fridolin Zahradník, Václav Natuha, John Cawry,předs.lékařského svazu v USA, prohlá
Milan Beran-vyučovali děti náboženství.Bylo sil 13.4.na přednášce v Detroitu, že nemoc aids
jim řečeno, že ve vězení zemřou.-V Trnavě
zastaví jen zdravá morálka. V USA zemřel na ni
zemřel 25. l.P.Fr.Bednár, S.J./71 let/.
jeden kněz, rovněž v NSR onemocnělo několik kně
Mší sv.v pondělí 20.4.skončily v Errauzích
zi. Při nedostatku řeholního a kněžského doros
velikonoční obřady ve Svaté zeni. Zúčastni tu se přijímají kandidáti bez výběru a není divu,
lo se jich přes 60.000 poutníků.
že jsou mezi nimi i homosexuálové.
Arcibiskup Lefebvre v Paříži hájil 15.4.
25. 3.uplynulo 60 let od vysvěcení biskupa-mucedčílského pres .Pinochet a, který zachránil a níka Pavla Gojdiče v Římě. Byl řecko-katolík a
dosud chrání zemi před komunismem a hájí
basilián. Zemřel v komunistickém vězení v pověs
křestanský řád. Metody Pinochetovy jsou
ti svatosti.-K 7O.vyr.Fatimských zjevení vyd.Slomnohem mírnější než surovosti komunistickýc iváci v Římě Huaermannovu knihu Matkin odkaz. Je
diktatur, proti kterým se veřejně neprotes- to kritické zpracování zjevení .Ob j .slov.misionári

ATLETA NEBO
INTELIGENTA?
3
Zamiloval jsem se do uhledne dívky. Par kroku za ni jde atlet. U dverí hospo
Jenže brzo jsem zjistil, že nemám
dy číhá King Kong, vidím, jak odsunuje
naději. Neměla sice jiného, ale když špinavou záclonku a vykukuje, kdy má vy
jsem za ní poslal na výzvědy svého
razit. Ulicí jede obrovský nákladák. Šo
kamaráda ze sportovního klubu a ten fér bezstarostně žmoulá v koutku úst pá
chválil mé sportovní výkony, řekla
rátko, ale zrak má bystrý, jako na závoc
pochmurně:"Tihle sportovní panáci mě ní dráze.
nezajímají. Mám ráda inteligenty."
A ted! Dívka došla k prošlapaným schodůn
Trochu mě to zkrušilo. Pak však za hospody, ze dveří vyrazí s opilým řevem
čaly mé mozkové buňky pracovat a
King Kong a narazí na dívku tak silně,
brzo jsem si vymyslil plán. Riskant že jí odlétla kabelka a děvče se octlo
ní, ale důmyslný. Posuňte sami.
málem pod koly nákladáku. Skřípot brzd,
Do našeho sportovního klubu chodívá výkřiky a hle - z chodníku jako lev vy
skočí mladý atlet, zachytí dívku za ramt
boxer, vypadá jako gorila z filmu
King Kong - ne sice tak zarostlý ani no a strhne ji do bezpečí na chodník.
tak velký, dělá však dost hrůzný do King Kong mezitím hbitě utekl naprosto
jem; starší, osamělé dámy by ho mohly ne opilým krokem přes parčík, nákladák
najímat, aby jim v noci hlídal je - se vmísil mezi ostatní vozy a odejel.
jich vilky. Má předobré srdce, je
Dívka leží v náručí svého zachránce, tě:
vždy ochotný k pomoci a ani mne ne ce oddechuje, očima hledá kabelku s den
odmítnul. Druhý kamarád je geniální ní tržbou. Tu jí už podává hrdinský za
autozávodník. Vyhrál už spoustu cen. chránce - atlet - a dívka mu nejdříve
V civilu jezdí s obrovským náklaďá zrakem, pak slovy děkuje za záchranu ži
kem s přívlekem a dosud neměl ani
vota a tržby.
jednou malér. Třetím hercem jsem já Doprovázím rozechvělou, v nohách dosud
sám. Mám hrát hrdinu. Předpoklad:
slabou neatletku domů; zve mě nejistě
dobrý atletický výcvik. V zasklené
na trochu čaje. Vstupuji do pěkně zařízť
skříni mám spoustu vyznamenání, ale ného bytu, dívka se omlouvá, jde se umýi
o těch nechce můj ideál ani slyšet. do koupelny a sundat si roztržené punčo
V šest končí Mařenka s prací. Než dá cháče .
všechno do pořádku je skoro sedm,než V domácím oblečení nabízí hrdinovi čaj í
se upraví je čtvrt po sedmé. Vyjde z vlastnoručně upečené, velmi chutné zá
obchodu, zamyká mříže a patentní zá- : kusky. Brzo je strach ten tam, oba se
mek - prodává tam zatraceně drahé
baví o novém divadelním kusu - sám jsem
staré krámy - seskočí se schodku na na něj přivedl řeč, ovšem nenápadně, ne
chodník a zamíří k domovu. Jde kolem boř jsem ho z lásky k ní viděl už dva
holičského krámu, pak miniaturního
krát, pročetl všechny kritiky a mohu o
parčíku s jezírkem a vodotryskem, man něm mluvit jako inteligent. Dívka rozevi
linkým pískovištěm a dvěma lavičkami. rá úžasem oči; kdo by to do toho atleti
Cesta vede podél oprýskaného rožáku řekl?
a na rohu je ušmudlaná hospoda s ná Popadl jsem příležitost za pačesy(promii
pisem U B LÉ 0 KONÍ A. Plastika K0- : te neinteligentní slovo). Sešli jsme se
NÍ A, která se houpe nad vchodem,už ] několikrát a za měsíc už vezu dívku ke
dávno není bílá, spíš rezavá. Z nit- , svým rodičům. Pak navštívíme společně je
ra hospody se ozývá děsivá hudba,
jí rodiče, oba jsme patřičně zamilovaní
řev, výkřiky karbaníků, chechtot
a brzo se dohodneme na datu svatby. Dru
děvek a jejich ctitelů. Sotva
žičky z obou rodin jsou zamluvené,
otevře někdo dveře, vyvalí se z
oznámení sestaveno, ale...!
nich pach nemytých těl, kyselé
Těsně před svatbou sedíme v ka
ho zelí a spáleného omastku.
várně. Mařenka si šla upr
Můj ideál chodívá kolem hospo
vit vlasy a tu ke mně
dy s nevlídně odvrácenou hla
přistupují King Kong
vou a kdyby nebyla ulice tak
a autogenius:"Tak c
živá, jistě by Mařenka pře klaplo to? Jsi nám
šla na druhou stranu - jenže
ještě dlužen stovku
hned za hospodou je stanice
Vytahuji peněženku, a
autobusů.
tu se Mařenka vrací!
A nyní pozor! Nic netušící
Hrůzo! Vše odvolá!Ale pro
dívka, která chce dát své
hlíží si oba muže a pak lí
srdce inteligentovi a ne ubožácbezně prohlásí:"Tedy si beru ne
kému atletovi, kráčí k hospodě.
jen atleta, ale i inteligenta, že?’

BEZ

PŘESTÁNÍ

SE

MODLETE

Zena se chystá na májovou. Muž bručí:"Co
v tom kostele děláte? Normálnímu křesťanu
musí k modlitbě stačit pět minut." Ty
picky mužské: krátce a jadrně.
Avšak co říká sv.Pavel, který
uměl pracovat, cestovat, ká
zat? Píše Soluňanům: "BEZ
PŘESTÁNÍ SE MODLETE...
(1 Sol 5,17).
MUŽSKÁ NÁBOŽENSKÁ MENTALITA
Chtěl jsem v tyrolské vesnici slou
žit mši sv.a přišel jem dříve,
abych se pomodlil růženec.
Kostelník se podivil:"To se vy,
kněží, musíte tolik modlit?"
"Odpověděl jsem:"Nic se ne
musí, jen zemřít se musí.
Ale můžeme se modlit ra
ději více než méně.""No-to budu raději
dříví štípat!"
Italové říkávají:"Padre, já jsem nábožný
člověk. Má žena chodí pořád do kostela."
Zdá se, že ženy mají větší psychologické
vlohy k modlitbě.
CO JE VLASTNE MODLITBA?
Muž klade proti sobě dvě činnosti:modlit
bu na jedné straně, práci na druhé. Mys
lí, že bud máme smysl pro přítomnost ne
bo utíkáme do zavřené místnosti, kde nic
o světě nevíme a tam se modlíme. Tento
pojem vůbec neodpovídá duchu Písma. Ty
pická vlastnost modliteb Starého zákona je
že mají stále přímý vztah ke skutečnosti,
k tomu, co se děje nebo se přihodilo, co
člověka nutí pozvednout mysl k Bohu, ne
bo co se přihodit má a člověk prosí Boha,
aby se to stalo nebo nestalo. Má tedy
modlitba v Písmu typicky historický ráz.
Je neodlučitelná od toho, co se děje.
PREDOBRAZ MODLÍCÍHO SE KRISTA
je Mojžíš, politický vůdce, organizátor,
soudce-tedy ne poustevník, ale muž v
plné aktivitě. Pro jeho modlitbu zachrání
Bůh celý národ(Ex 33,17). Mojžíšovy pros
by nejsou tichá, sladká rozjímání. Jsou
plné dramatického napětí. Připomíná Bohu,
že Židé jsou jeho národ(Ex 33,15), že by
to Bohu nesloužilo ke cti,kdyby je opus
til. Co by řekly ostatní národy?
STÁLE SE MODLf VELKÝ VÁLEČNÍK
a zakladatel dynastie David. Stále disku
tuje s Bohem o všem, co má dělat a co má
podniknout. Chce, aby všechno bylo ve
shodě s vůlí a plány Jahvovými. Jen někdy
na to pozapomene a v tom okamžiku se do
pouští těžkých hříchů, jako v případě
Uriáše, kterému ukradl ženu a jeho po
slal na smrt. U Mojžíše a Davida jsou dva
konkrétní příklady k napomenutí sv.Pav
la: "Bez ustání se modlete,"tj.cokoliv dě
láte, ať je ve shodě s vůlí Boží. Stačí
jen na čas na Boha zapomenout, tj.

...
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nemodlit se a už se dáváme na cestu zla.
Ale i Davidova zkušenost se zlem je poučná. Mu
ži, zvlášť jsou-li přichyceni při špatnosti,
nebo se jejich dílo zhroutí, se obvykle
psychicky zlomí. David však našel výcho
disko, kající modlitbu:"Smiluj se nade
mnou Bože, ve svém velkém milosrden
ství. "(Ž 60,1). Modlitby kajícího rázu v
Písmě vyjadřují jednak vědomí, že nestačíme
na úkol, který máme před sebou, a že kazíme
to, co jsme měli napravit. Je tu však jistota,
že Bůh může dát všechno do pořádku a
umožní nám začínat vždy znovu"protože jeho
milosrdenství je velké. "(Ž 107,1).
MÁ TEDY MUŽ ZAPOTŘEBÍ CHODIT DO
KOSTELA? VŽDYŤ SE MODLÍ PRACÍ'_
a bojem! U Židů měl chrám velký význam, ne
jako osamělé místo, ale místo setkání celého náro
da. Modlitba Písma je nejen soukromá, ale i ve
řejná, jako je veřejná činnost muže. Žalmy sice
složili většinou jednotlivci, vyjadřují jejich city
a osobní zážitky, pak se stávají oficiálním hla
sem národa, zpívají se uprostřed shromáždění.
Nic tak neimponuje mužům jako vědomí, že jsou
s nim všichni zajedno, že tak, jak myslí on,
myslí všichni. Společná modlitba je výraz jedno
ty myšlení. Proto se recituje společně a má spo
lečné texty. Takovou úřední příručkou jednoty
myslí s Bohem se stal žaltář.
JAKÝ POSTOJ K MODLITBĚ MÁ PÁN JEŽÍŠ?
Evangelisté píší, že Ježíš se často modlil, rád
odcházel na horu(Mt 14,23),i když ho všichni
hledali(Mk 1,37). Nebyl to ovšem útěk před pra
cí. Jeho intenzivní modlitby se vztahují k velké
mu rozhodnutí-ať jde o poslání vlastní nebo úkol
jiných. Proto se Ježíš modlil 40 dní před začát
kem své veřejné činnosti(Lk 3,21), vyšel na ho
ru před volbou dvanácti apoštolů(Lk 6,12),před
tím, než naučil apoštoly OTČENÁŠI(Lk 11,1).
Dramatické napětí vidíme v Kristově modlitbě
před posledním a nejtěžším úkolem, umučením a
smrtí. Rozhovor mezi Otcem a Synem na Olivové
hoře odráží celou bytost Kristovu:křehkost lid
ství, které hledá oporu, i sílu víry a věrnost k
poslání Otcovu "ne jak já chci, ale jak chceš ty"
(Mk 14,36). A účinek modlitby? Ten, kdo se
úzkostí krvavě potil, vstává plný mužné síly a
od v hy. Jinou souvislost nám naznačuje sv. Pa
vel: "V době, kdy jako člověk žil na zemi, před
nesl s naléhavým voláním a slzami vroucí modlit
by k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobo
dit, a byl vyslyšen pro svou uctivost."(Žid 5,7)
Ježíš si tedy vyprosil vzkříšení z mrtvých,tj.de
finitivní úspěch své činnost,práce a poslání.
JAK SE MÁME MODLIT MY?______________________
Tak, jak nás učil Kristus. Při poslední večeři
říká:"mají se modlit v jeho jménu."(Jn 16,24)
"Skrze Krista, našeho Pána"-tedy ve spojení s
ním, s jeho posláním s jeho prací.
Modlitba je spojená nerozlučně s životem křesťa
na, s jeho prací a úkolem, ať je víc aktivní či
víc rozjímavá, ústní nebo tichá dispozice srdce
k dobrému.
P.TOMÁŠ ŠPIDLťK

BISKUP-KTERÝ MÁ ODVAHU !
JAK VYPADÁ? - Drobný, křehký, s rozhodnou, pevnou bradou, vlídnýma
a bystrýma očima, sevřenými rty - obraz zásadovosti a rozhodnosti, 5

ČÍM BÝVAL DŘÍVE? - Přednášel církevní právo na katolické
universitě ve Frýburku. Pracoval na nové úpravě církevního zákoníku.
Ve Švýcarsku založil a skoro 20 let duchovně vedl čiperné katolické
linutí, zvané stručně"Oellini." Úřední název: Cbmmunione e liberazione.
Hnutí samo založil s gynnasisty Ital Luigi Giussani v Itálii.
A JAK SE JMENUJE? - EUGENIO CO RE C C 0
Je to jeden z mala biskupů, kteří mají odvahu, vrátit Církvi zase její
katolickou tvář. K těmto odvážným biskupům patří např.v Holandsku pri' mas biskup Simonis a jeho přítel Gijsen s vynikajícím a přeplněným semi
nářem. Nebo nový vídeňský arcibiskup Groer a řada jiných.
3ISKUP MLUVÍ V AULE LUGANSKĚ ŠKOLY O TOM, 00 ZNAMENÁ NÁBOŽENSTVÍ PRO ČLOVĚKA
V přeplněném sále mu nadšeně tleská na 500 osob všech věkových skupin, imoho středoškoláků
sedí vzadu nebo na schodech.Biskup prohlašuje /'Religiozita je vědomá nebo podvědomá potře
ba člověka. Nedá se uspokojit jen vnějšími projevy, bohoslužbami a modlitbou, musí zahrno
vat celý život." - To je jádro biskupovy řeči.
"BÝT KŘESŤANEM ZNAMENÁ ŽÍT PRAVDAMI VÍRY. VÍRA FORMUJE CELÉHO ČLOVĚKA - ZPŮSOB JEHO MYŠLE
NÍ A ZPŮSOB, JAK ŘEŠÍ PROBLŽMř."

Nároky, které klade biskup na katolíky, přijímají lidé v aule s nadšením. Je tam hodně
stoupenců Communione e liberazione, kteří večer zorganizovali. Někteří katolíci, včetně
kněží, se k tomu staví záporně. Ale jací jsou to kněží a katolíci, kteří nesouhlasí s tím,
aby byl katolík celým katolíkem?
"KDO MNOHO ŽÁDÁ, PŘIMĚJE LIDI SPÍŠ K SPOLUPRÁCI. LIDÉ SE OD CÍRKVE VZDALUJÍ,PROTOŽE
JEJÍ POSELSTVÍ SE HLÁSÁ NUDNĚ, ALE SKUTEČNĚ VYZNAVAČSKÁ CÍRKEV ROSTE!
"TEĎ SE UKÁŽE, KDO JE š Ě F E M !"
říká se o novém biskupovi. On sám je odpovědný za diecézi, proto jen on má pravomoci, které
si leckde rozebraly anonyímí instituce kolem biskupa, hemžící se lidmi, nepřátelskými vůči
Církvi. Biskup vyzval kněze, aby dali svůj úřad k dispozici,tj.začne překládání kněží,kte
ří si někdy ve farnostech počínali jako biskupové. Snad nebude překládání nnoho-komentuje
tuto výzvu biskup sám-ale ukáže se, kdo poslouchá nástupce apoštolů - biskupa.

BISKUP PROPUSTIL IEVIČÁCKĚHO REAKTORA SVÝCH NOVIN "GIOFNALE DEL POPODO"- Silvana TOPPIHO.

Do řady tzv.katolických novin se vedrali na rozhodující místa levičáci nebo progresisté,
a drží se tam zuby nehty, vzdor protestům čtenářů a jejich odchodu. Katolický tisk se čas
to spokojí tím, že neuveřejňuje vysloveně protináboženské články, ale katolického ducha
často nemá, najde se tam sotva krátký vlažný článeček o víře. Nebo je poznat, že časopis
nedělají odborníci-ani ve víře, ani v žurnalistice. Kdo vyučuje na novinářských fakultách,
které jsou skoro u každé katolické university? A čemu? Jak?

BISKUP OOREOOO je mnohostranná osobnost. Přátelský, upřímný, otevřený, ale i zásadový a
dovede pevně prosadit svou vůli. Mfezi vánocemi si zajede lyžovat. S Ursem von Balthasarem
a kard.Ratzingerem založil časopis COMMUNIO. Má pevnou, ryzí katolickou víru, je důvěrní
kem sv.Otce. Jeho nepřátelé tvrdí, že chce zúžit prostor pro církevní názory,t.j.choe vy
mýtit hereze uvnitř Církve-a že je autoritářský. NE - ale je vlivný, je dobrý taktik a
diplomat. Sám odmítá nálepku "konservativní". "SNAŽÍM SE ZNOVU ODKRÝVAT PRAVDU MDLEFNÍMI
FORMAMI - OVŠEM PRAVDU TRADIČNÍ!"
Zdá se, že bystrá nysl, hluboká zbožnost, vzdělání, rozhodnost a důslednost biskupa nejmenší švýcarské diecéze bude mít vliv na švýcarskou biskupskou konferenci, i když biskup sám
je velmi skromný.
PÁN b6h MU POŽEHNEJ - A DEJ NAŠÍ CÍRKVI VÍC TAKOVÝCH BISKUPU.

A CO RUKOPISY NOVÉHO ZÁKONA
Vfe středním Egyptě se našel nejstarší rukopis na
papyru s texty Nového zákona/t.l920Z Slova evan
Nejdůležitější knihou světa je PÍSMO SVÄTÉ. gelia sv.Jana 18,30-33 a 34-37 o výslechu před
"Písmo je a zůstane středem staré i nové li Pilátem a slova Kristova:"Jď jsem král... " Papy
teratúry 3 královnou svetového písemnictví." rus P 52 pochází z r.l25/o 35 let starší než
originál./- R.1961 překvapil vědce nový papyrus
/Kardinál Faulhaber/.
z Egypta - P 66, asi stejně starý, obsahující
CO ZNAMENÁ PÍSMO SVATÉ?
značnou část Janova evangelia, 1-14 kapitolu.
Písmo je sbírka 72 spisů, napsaných mezi
R.1961 se objevil papyrus P 65 s texty Lukášova
14.st.př.Kr.a koncem l.st.po Kr. Nazýváme
a Janova evangelia z r.175-225. Známe ještě P 81,
je knihami Starého a Nového zákona.
rukopisy, z toho 31 ze sv.Jana. Mezi originály a
Písmo sv.je SLOVO BOŽÍ, jak věřili i první
zachovanými díly světských spisovatelů jsou časo
křesťané. Tímto slovem označovali Písmo
vé mezery nepoměrně delší.
už žáci apoštolů, sv.Klement a sv.PoNašel se i nejstarší rukopis na pergame
lykarp. Církevní učenec ORTGENES
nu s částí St.zákona a skoro celým řec
shrnul úsudek prvních křesťanů:
kým textem Nového zákona, tzv.Oodex
"V'Písmě se dokonale setkáváme s
Vaticanus ze zač.4.st.a Codex SinaitiDuchem Božím. Celé Písmo je dílem
cus z pol.4.st.aj. Starých opisů Písma
Božím." To je podstatný rozdíl
na trvanlivějším pergamenu je dnes asi
mezi Písmem sv.a ostatními nábo
2800.
ženskými knihami. Jsou to knihy o
Bohu; Písmo je Boží dílo. Podle II.
CO Z TOHO VYVOZUJEME?
Ze starých biblických svědectví na prastarých
Vati cana/ DV 11/ "je třeba považovat za vypověd Ducha sv.to, co ...svatopisci vypoví papyrových a pergamenových rukopisech se dá s vě
dají...ucí spolehlivě, věrně a bez bludu
deckou jistotou sestavit text Nového zákona. Až
do pol.2.st.víme, jak tehdy vypadaly jeho texty.
pravdě..."
Bible ovšem nevznikla jako diktát šéfa sek Tím se dá dokázat i pravost Nového zákona.
retářce. Každý autor měl osobitý způsob v Kdo tedy tvrdí, že křesťanská víra nemá základy,
které by byly naprosto jisté, protože nemá origi
pojetí a výběru textu.
Písmo je Zjevení Boží a je pro křesťany"vo- nály původních spisů, mýlí se. Spisy se neustále
dítkem"víry. Ovšem odvolávají se na ně i
pro bohoslužbu a soukromou potřebu pečlivě opiso
kacíři všech dob, když chtějí ospravedlnit valy a roznnožovaly a tyto opisy máme. Žádná kni
ha na světě se tak přesně z té doby nezachovala
své názory. Plodný rozhovor o víře se dá
vést za předpokladu, že k nám došly knihy
jako knihy Nového zákona.
Písma nezfalšované. Jejich originály se
CITÁTY Z PÍSMA S V.
však nezachovaly. Oč se tedy opírá naše jis
Kromě náhodných nálezů archeologů a badatelů do
tota, že Písmo bylo napsáno tak, jak ho
kazují pravost Písma nesčetné citáty z Bible u
dnes známe?
nejstarších spisovatelů, jak církevních-kteří
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NEJSTARŠÍ SVĚDECTVÍ 0 PÍSMU SVATÉM
Originály Písma nemáme. Buä je zničili pro
následovatelé křesťanů nebo se rozpadl málo
trvanlivý psací nateriál-papyrus. Usychá-li
láme se, je-li Vlhký, hnije. Tak zanikly
originály všech starověkých děl. Teprve za
čátkem 4.st.se začalo psát na pergamen-až
do 15.st.,kdy ho vytlačil papír.
Jedna země však měla skvělé podmínky pro za
chování papyru: Egypt. Jižně od ústí Nilu a
mimo oblasti zátop je tak suché počasí, že
rukopisy v zemi jsou sice křehké,ale zacho
valé. Rovněž ve S v. Zemi, u Mrtvého moře a
jinde, se rukopisy mohly zachovat. Tak ob
jevil 1947 mladý beduín náhodou v jámě ne
daleko Konránu prastaré, špinavé svítky,na
nichž bylo dosud neznámé hebrejské písmo,o
1000 let starší než to, co známe. Dosud ne
jsou všechny texty rozluštěny. Potvrzují
však pravost starozákonních textů. Slavný
je nejstarší svítek s textem Izaiášovým.

psali pro poučení věřících nebo bránili křesťan
skou víru, tak pohanských, kteří proti ní bojova
li. fečtí, latinští a syrští křesťanští spisova
telé mají ve svých knihách tolik citátů z Nového
zákona, že i kdyby se byl ztratil, byl by se dal
z těchto citátů sestavit znovu. Byli to současní
ci a žáci apoštolů.
Např.č pis Barabášův, dopis papeže Klementa z Ří
ma . orintským-toho nazývá sv .Pavel v dopise Filipanům svým spolupracovníkem. Oba dopisy jsou asi
z r.96. Nebo od sv.Ignace, Papia, Polykarpa! Jen
tito apoštolští současníci citují Písmo 500 x.
I u jiných prastarých křest.spisovatelů se knihy
jen henčí citáty z Písma.
Např.sv.Ignác z Antiochie, umučený v Římě 107 několik let po sv.Janovi, užívá v dopisech citá
ty z díla sv.Jana. Asi za 80 let po smrti tohoto
apoštola máme všechna evangelia v citátech. Mo
hou se o tom přesvědčit i nevěrci-a uznat to!
I staří heretikové se odvolávají na Písmo.Sv.
Ireneus píše: "Tuk pevně stojí evangelia., ze i

kacíři je dosvědčují a každý z nich Podobně píše sv.Petr: "Když jsme vás totiž poučovali o
tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase při
vychází, aby své učení posílil."
Také židé a pohanští filosofové jako jde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vy
myšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli je
Celsus, Porfyrius, Julian Odpadlík
proti nim sioe bojují, ale nikomu ne ho velikost.. ."/I.Petr 16/. Na konci Janova evangelia
napadne o prawsti evangelií pochy čteme: "To je ten učedník, který o tom všem vydává svě
bovat. Ani je nikdo zfalšovat nemohl. dectví a to všechno zaznamenal a víme, že jeho svědect
ví je pravdivé. "/Jan 21,24/.
7
Jak např.pracoval sv.Pa^l? Nadikto Sv.Petr také varuje: "Proto si dávejte dobrý pozor, abys
val dopis písaři a podepsal jej.
te nepozbyli své pevnosti tím, že byste se dali strh
/l.Kor 16,21; Kol 4,18/a napomínal
nout bludnými názory špatných lidí.. ."/2.Petr 16/.
čtenáře, a£ si dobře prohlédnou je Mohou se tedy texty Pí sire i překroutit - důkazem toho
ho rukopis, aby je nikdo falešným
jsou imohé sekty. Proto potřebujeme k správnému výkladu
dopisem neoklarral. Na dopise bylo i Písma jako potvrzení a doplnění také poapoštolské
jméno příjemce a s ověřením jej dů ÚSTNÍ POCENÍ.
KufíT p Ä L M
věryhodná osoba předala jedné i ví
ce obcím.
Ještě větší péče se věnovala evange
liím. Když se občas vynořilo falešné-máme jich přes třicet-hned je ob ADAM I T E — název sekty:gnostické!v II.st.),
ce odmítly a ostatní před ním varo českých adamitů (v XV.st.) Společným znakem sekt byl
kult nahoty, společenství žen, mravní nevázanost, u čes.
valy. Jak napsal r.138 sv.Justin,
adamitů fanatická nenávist k Nejsv.svátosti oltářní. Zbyt
evangelia se četla a vykládala při
ky adamitů existovaly v 19.st.v Cechách a v Rakousku.
bohoslužbách. Doslovně píše o"panětech apoštolů "a lidé žárlivě pečova AD HOMINEM — argumentum ad hominem,
latinské výrazy-k člověku. Důkaz k člověku je ten, že
li, aby se tam ne vloudila ani sebe
se někomu dokazuje určité mínění z toho, co sám připouští
menší odchylka. Macedonský biskup
AD I N T R A - A D EXTRA- česky
byl dokonce v r.500 zbaven úřadu,
protože v dopise sv.Pavla změnil je vztah k vnitřku, k vnějšku. Tyto latinské výrazy ve vě
rouce! dogmatice) označují poznání, chtění a činnost Boží.
diné písmenko. Nebo sv.Jeroným vy
pravuje, jak se církevní obec vzbou Když Bůh sebe samého poznává a sebe samého miluje,jde
tu o poznání a lásku vnitřní-ad intra. Stvoření světa a
řila proti biskupovi, protože v kni jeho udržování v bytí, láska ke tvorům-to je vnější čin
ze Jonášově užil místo "dyňový keř" nost Boží-ad extra. I když se tato činnost projevuje
"břečfanový výhonek."
zevně, nepřestává být činnosti vnitřní-immanentní-existuNezapomeňme, že do r.168 žili ještě jící v Bohu a nepřechází na tvory. Toto tvrzení je důleži
žáci apoštolů na které se mohli li té, abychom se vyvarovali bludného pantheismu!všeboždé v pochybnostech obrátit.
ství), který chápe Boží činnost jako předcházející, ne

VÍTE CO JE TO ?

RUKOPISNĚ ODCHYLKY
Nazýváme je "varianty" a netýkají se
obsahu, nýbrž znění slova. Jsou to
rozdíly v písmě a těch je opravdu
imoho. Podstatných rozdílů je však
asi jen tisícina. Z té tisíciny je
jen málo míst věroučně významých.
Ani ta nejsou rozhodující, protože
biblické svědectví není spojeno jen
s jediným, textově nejistým místem.
BIBLE NENÍ TEDY JEN NEJlOlEŽITĚJŠÍ,
ale i nejvíc tištěná kniha světa. Je
přeložena do víc než 1500 jazyků,
ve své řeči ji může číst 96 % obyva
tel země.žádná kniha se nezachovala
tak přesně jako Písmo. Není to po
hádková kniha. Sv.Lukáš zdůrazňuje:
"Proto jsem se rozhodl i já, když
jsem všecko od začátku důkladně pro
zkoumal, uspořádaně je pro tebe vy
psat. . aby ses mohl přesvědčit o
spolehlivosti té nauky, v které
jsi byl vyučen. "/Lk 3,4-1, 3-4/.

vnitřní, a proto ve všem vidí Boha -všecko je Bůh.

ADMINISTRATOR FARY -kněz,
který spravuje farnost, jejíž farář zemřel nebo odešel na
odpočinek nebo byl z farnosti odvolán. Administrátor mů
že být kdykoliv biskupem odvolán a přeložen jinam.
A D O P C E — nadpřirozená, čili přijaté
synovství Boží se děje skrze DUCHA SV.ve chvíli, kdy
se člověku uděluje milost posvěcující. Člověk, tímto darem
lásky obdařený je podle učení Církve dítětem Božím a
dědicem nebeského království. Adoptivní synovství Boží
má však jinou povahu než přirozené synovství Druhé
Božské osoby v Nejsv.Trojici. Silou této nadpřirozené
adopce má člověk účast na přirozenosti Boží-ovšem Bohu
rovný se nestává.
A DO PC I A N I SIVÍ U S — christologický blud z
konce 8.stol, ve Španělsku (error hispanicus). Jeho tvůrci,
Elipand, arcib.v Toledu a Felix, biskup v Urgeln,učili, že
Kristus jako člověk není přirozeným Synem Božím, ale
jen přijatým. Blud obnovil ve 12.st.Abelard tvrzením, že
Kristus nejen jako člověk, ale i jako osoba byl adoptova
ným synem Boha Otce. Adopcianismus v prvních křesťan
ských stoletích viděl v Kristu pouhého člověka, adoptova
ného - přijatého Bohem.

NAPŘED

DŮM

BOŽÍ . .

tem a hedvábím se necítím doma. Spával jsem ve chlévě. 8
"Jak chcete,"řekla slečna. Zazvonila na sluhu a poručila mu
aby se postaral o složení nábytku z vozu.
"Kdybyste mi však pomohla zařídit lépe dům Boží, byl bych
vám vděčný,"prosil Vianney."Bohoslužebná roucha jsou ubo
Na naléhavou prosbu pana fará há, oltářní pokrývka a ostatní věci velmi chatrné. Nechci
ře čistily ženy celou noc dům
být neskromný, ale nemůžeme jednat s naším milým Pánem
Boží z nejhorší špíny. Ještě
Bohem jako s žebrákem."
pracovaly, když Jan Vianney,
"Přijdu a podívám se, co se dá dělat,"ochotně slíbila zbož
dávno před východem slunce,
ná dáma."Ted se posadte, pohovoříme si o vaší farnosti."
vstoupil do svatyně a poklekl
Když Vianney za hodinu opouštěl zámek měl jistotu, že na
na stupně oltáře.
šel dobrou a obětavou duši.
Celé hodiny se modlil. Prosil
"Příště se se všemi starostmi obraťte na mne,"řekla Anna z
Boha, aby mu daroval duše tak
Garets na rozloučenou. Dlouho se dívala za farářem, kte
dlouho zanedbané vesnice. Když rý kráčel k vesnici alejí bukových stromů. "Biskup nám
se rozednilo, Vianney vstal a
poslal dobrého a horlivého kněze,"řekla sluhovi,"pro sebe
zvonil na malý zvonek. Zvuk
nechce nic, všechno pro kostel a pro Vykupitele. Ars si
zvonku se vznášel nad střechami. může k takovému knězi jen blahopřát.
"Tak máme zase nového faráře," "Ano,"kývnul Saint-Phal,"má věrné oči dobrého pastýře."
říkali si lidé a šli po své práci.
Na mši sv.se objevilo jen pár
starých žen. Sedlák Melin
mu ministroval.
Týž den hlásili zámecké paní,
že přišel nový farář.
"Velmi zdvořilé od něho,"řek
la jemná stará dáma. "Zdá se,
že ví, jak se má chovat."
"Nevím," potřásl hlavou starý
sluha."Přijel s vozem s kra
vami, který je plný nábytku."
"Divné,"kývla Anna z Caretu.
"Ale zaved ho hned ke mně."
Chvilku si měřil Jan Vianney
zámeckou paní v černém hedvábí
V neděli 13.února uvedl do úřadu Jana Vianneye stařičký
s jemnou bílou krajkou. Také
šlechtična s úzkou tváří a vážný farář Ducreux z Misérieux. Ars tam byl přifařen, ale pře
ce oslovovali kněze v Arsu"farář"místo"kaplan".
ma očima si prohlížela kněze.
K této slavnosti se sešla bezmála celá vesnice. Chtěli vidět
"Přišel jsem vás navštívit, "řekl
kněz uctivě.
budoucího pána.
"Za moc asi nestojí,"prohlásil sedlák Villiers."Do našeho
"Jsem velmi ráda, že má Ars za
hnízda dosud posílali jen kněze nemocné nebo s kterými si
se faráře, "kývla šlechtična hla
vou, pokrytou ,krajkovým čepcem. nevěděli rady. Učený pán a dobrý kazatel to jistě není.
"Doufám, že jste zdráv. Váš
Ty posílají do měst. Pro vesnici stačí ten poslední."
"Učence nepotřebujeme,"potřásl hlavou Petr Lassagne,
předchádce byl nemocný a za
"a dómskou kazatelnu nemáme. Uvidíme, jak bude kázat."
pár neděl jsme ho nesli na
hřbitov. Asi tu dlouho nezůsta
Později stála pr J kazatelnou celá obec a očekávala jeho
nete. Ars je chudý. Dosud tu
řeč. Ze zvědavosti přišli i ti, kdo už dlouho nevstoupili
žádný kněz dlouho nevydržel."
do kostela, ba i hostinský od Hněvivého mravence měřil
"Nemám zájem o jinou obec," od
pohrdavým pohledem kněze, který,bledý a hubený
pověděl s úsměvem Vianney.
se objevil na kazatelně.
Jan Vianney napřed zadrhával. Ale pak do něho vjela svá
"Slyšela jsem, že jste přijel po
tá horlivost a velká láska a mluvil lehčeji a důrazněji.
divným povozem."
Vše, co řekl, bylo prosté a jednoduché jak obsahem, tak
"Byl to vůz mého švagra. Rád
formou, takže tomu rozumněl i ten nejméně chápavý.
bych vás poprosil, abyste si
Pan farář mluvil o dobách, kdy jako chlapec hlídával své
svůj nábytek, až na několik ku
ovce. Jistě, pro malého chlapce to byla velká úloha, vodit
sů, které bych si rád ponechal
ovce na dobrou pastvu,chránit je před jedovatými bylinami,
vzala zpět."
vyprošťovat, když se zamotaly do trní a křoví a nemocným
"Není pro vás dost dobrý,"mihl
zvířatům pomáhat. Casto je nosíval na ramenou. Někdy mu*
se stín na tváři šlechtičny.
sel vzít i hůl, když některé zvíře nechtělo poslechnout.
"Naopak, je až moc dobrý. Jsem
"Ted mě biskup znovu udělal pastýřem, "pokračoval vřele
chudý selský synek a mezi same-

Nový farář z Arsu přepy
chový nábytek vrátí na
zámek, zato pečuje hor
livě o čistotu domu Božího.

Jan Vianney."Zase jsem převzal úřad plný
odpovědnosti a starosti; mám hlídat zase
stádo svého Otce. Váš pastýř má dobrou
vůli, vodit vás na dobrou pastvu, chránit
vaše duše před jedem a bludnými cestami,
vyprostit vás z trní hříchů a přivést k
Otci. Přicházím k vám s láskou pastýře,
ale i s jeho neúprosnou přísností. Ne na
darmo budu držet pastýřskou hůl; ujišťuji
vás, že budu nejen chválit vaši dobrou vů
li, ale také kárat vaše chyby, vážně a bez
ohledu na osobu."
Muži na sebe pohlédli trochu rozpačitě a
Hněvivý mravenec se rozkašlal. Slova no
vého faráře však zapůsobila na všechny,
zvlášť když pohnutě dodal: "Klečel jsem
před vaším svatostánkem a prosil Boha,aby
mi věnoval obrácení mé farnosti. A i ted
opakuji celou silou své duše a svého srdce!
Bože, jsem připraven vytrpět všechno, co
mi sešleš, až do konce svého života. Sto
let budu ochotně snášet i největší bolesti,
jen když mi pomůžeš přivést k sobě duše,
které jsi mi svěřil."
Po slavnosti mlčky opouštěli věřící dům Bo
ží. Hlavně ženy byly velmi pohnuté. Také 1. Hera, na níž byl ukřižován Kristus, lod sta
rodávně, slov, příslovce. 2. Rozum, východní
leckterý muž se vracel zamyšleně domů,
většina se však rozešla do některé ze čtyř představený řady klášterů/náš arciopat/.3.Slav
putyk, aby si pohovořili o novém faráři.
ný malíř, zn.Dominikánů, zn.váhy, citosl.spěchu
"Bylo to docela dobré,"mínil Hněvivý mra 4. Jinak-nářečím, dovede, spojka, citoslovce,
venec. "Mluvil docela správně, ovšem v měs chem.zn. emanace. 5.Starosemitské ozn.Boha,město
tech se káže mnohem lépe a elegantněji."
předl., chem.zn.dusíku, zbavuje hladu, nota.
"O sobě mluvil příliš mnoho - a to se nemá 6.Dočasné sídlo papežů ve středověku, předl.,
dělat,"podotkl venkovský krejčík, který
spojka,stejná spojka, říms.50, zn.teploty,předl
prošel kusem světa a proto se odvážil po
zkr.angl.měny. 7.Kus slámy, bytost-vyzařující z
suzovat.
Boha, zkr.ženského jména, zkr.neutra, předčítej
"A naháněl nám strach, jako kdybychom
mi. 8.Cn/německy/, zn.staré váhy, vědec-zabývabyli školáci,"zavrčel povozník Betun a na
jící se hledáním dokumentů, předl.,zn.váhy. 9.
pil se vína.
Přisv.zájm.
, městečko, kam šel po Zmrtvýchvstá
"Ano, to je také můj názor, sousede, "při
ní Pán Ježíš s 2 učedníky,zn.křižovníků s červ,
dal se k němu hostinský."Doufejme, že
hvězdou, slov.zvratné zájm. 10. Hkatovací zájm.,
nás nebude moc nutit a nebude na nás
zb.boru, předl., otázka, 500 říms.,židovský du
ostrý, jinak v naší vsi nezestárne. Přeje
chovní. 11. Otec-turecky, Herodes-který dal po
te si ještě skleničku?"
Starosta Mandy, chytrý a rozvážný muž,
pravit Jakuba a uvěznit sv.Petra, chudé-něm.,
řekl však radnímu Cinierovi, s kterým se
spojka. /Pomůcka :Heuristik, OCR, Agripph/.
vracel domů:"Máme sice jen ubohý kostelí 4. Vatikánská ministerstva, posv.kniha Parsů
ček, ale myslím, že jsme dostali svátého
/napsal Zoroaster/, B.Konec modlitby, dravá zví
fAPAŕP ”
••
řata, prát se.C.Starokřestanský název mše sv.,
WIILHELM HUNERMANN
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo D.Vrbiny, údolí u Jerusalema.E .Vzdech,žid. jmé—
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no i kniha St .zák.,stavitel archy3 čaroděj.F.
Cizí zens.jméno, 1000 říms.,výt ok, předl.,ploš
ná míra. G.V^nem., zápor, přisvědčení, mužs.jménc
H.Nota, mužs.jméno, opak kyselin, slov.předl.,
zn.aut Polska. CH. Mužs .jméno, předl. ,dzí zens.
jméno.I.Skrtic, posv.kniha Židů. J .Citosl.hlásí
tého spaní, akadem.zkr., zájm., vladař Rusů.K. Ci
tosl.podivu,
slov.čísl.,starodávná karma,délko
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
vá míra.L.Nevera, spojka, nota.M.Řeholníd vel
Sv.Otec jmenoval 14.3.amerického kněze slo mi přísného řádu. /Pomůcka:Avesta, Yda, Gehena /
venského původu Jozefa Márka biskupem die ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
céze AItoona-Johanstown, podřízené Filadel ských. Mens .Adámek se nar.1935, na kněžství
se připravoval v Neporoučenu a na Lateránské
fii. 139 farností této diecéze je slovenuniversitě, vysvěcen byl v r.1960.

Ti^iti>ta émZ pájeno covat v LíóóřeXe KoAtazťánu.
ažciÁtý, když vide ópantánóký život
mnicha a ptá ée jednoho: "Kde máte, nábytek?"
Mnich 6e ptá:"A kde vy máte nábytek?""Ate
já jóem na eeitáóh,"odpovZdá tu/ižitafNo
pnávě," átká kantazián,"a my jéme také jen
na eeótách."

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

24.února 1924.
Dies k nám "jen na skok"-jako vždycky-přišla Lenočka Voskresenskaja. Tvář má jako zralé
jablíčko a z milých, modrých očí se usmívá čiperný život. Že se teä také začala starat o
svůj vzhled vidíme z toho, že má na hlavě pletenou modrou čepici. Dříve běhala bez po
krývky hlavy a nestarala se, kam jí padají vlasy. Pod paždí nese pár sešitů svázaných
provázkem.
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"Přišla jsem kvůli Irině. Máme dnes zasedání společnosti pro podporu letectví a chemické
ho průmyslu. Půjde také?" ptala se mě.
"Samozřejmě že ne,"volala Irina ze svého pokoje."Musím se připravovat na zkoušky a pak co má tenhle spolek společného s filologií?"
"Ach, Irino, dej si pozor," odpověděla Lenočka."Uvidíš, že ještě z university vyletíš. A
Nataša také! Jak jste obě zaryté, když si myslíte, že věda hraje na universitě ještě ne
jakou roli! Hlavní je politická práce a zvláště pro ty, kdo mají tak teimou minulost jako
vy! Váš otec je přece doktor, jste dědičně těžce zatížené, a pak vás "bílí "vystěhovali!
Jistě se vás universita brzo zbaví. Nu - nůžete dělat, co chcete, ale já se musím vrhnout
do politické práce, aby nikdo neměl podezření. Kdyby se přišlo na to, že nůj otec byl
duchovní, pak jsem ztracená. V dotazníku jsem se o tom nezmínila, prostě jsem napsala, že
byl učitel a má matka byla vychovatelka v sirotčinci. Ani jsem nelhala, skutečně tam by
la, ovšem než se vdala."
"Nu, Lenočko, všechna čest tvé energii! Přeji ti z celého srdce, abys universitu dokonči
la, než tě zachytí"čistka". Ale řekni, co znamená ten modrý čepec. Myslela jsem, že jsi
vítězství nad mužským pohlavím odložila, až budeš mít po zkouškách. Nebo se už opravdu
nemůžeš dočkat?"
"Můj Bože, od mužských nemá člověk ani chvilku pokoje, pořád za mnou běhají. Ale pro so
větské manželství mě nezískají, najdu si něco trvalejšího. Moje společnice musí být tako
vá, aby se mě celý život nezbavila."
"Oo to říkáš? Společnice?"
"Ano, říkán to stále, protože pánem v domě budu já. Ostatně, jako lékařka si vyhledám to
ho správného-z hlediska eugeniky. Víš, že mým ideálem je zdravé a co nejčetnější potomst
vo. Snad proto, že pocházím z rodiny duchovního..."
"Nu, Lenočko, to všechno je pěkné. Ale ještě nevím, oo je s tvou modrou čepicí?"
"Ach, ty jsi odporná! Nu, když to chceš vědět. Připíchnul se na mě jeden chlapík, kvůli
němu jsem si ten krám nasadila."
Při tem zrudla. Zajímavé, vzdor červeným tvářičkám se umí začervenat víc než druzí.
"Nu - a je silný a zdravý? Zaručuje eugenicky bezvadné potomstvo?"ptala jsem se se zájmem.
"Docela naopak! Hubený, bledý, slabý, bezmála mrzáček. Důkladně jsem ho vyšetřila a pro
klepala. Nemá v pořádku plioe a na ledvinách je také něco. A je podvyživený."
"A co teä?"
"Nu, plakal srdceryvně, tak je do mě zamilovaný; už mě požádal o ruku. ..Ale víš, že jeho
rod sahá skoro k Rurikovcům, je knížecího původu! Přirozeně, že to pečlivě skrývá, má
falešný pas...Líbí se mu moje přirozenost a kvetoucí zdraví. Jako jablko, jako pomerančtaková prý jsem. Říká mi"zlatý pomeranči". Ale jaké děti by z tohoto svazku vzešly?"
"Lenočko, teä teprve nechápu, proč sis nasadila modrou čepici, když si ho nechceš vzít."
"Víš, to je právě to. Ten jeho titul má svou přitažlivost. Pomysli si, naše děti by byly
knížata a kněžny
i když na falešný pas. A jak je inteligentní, má jemné ruce a
ušlechtilou tvář." Zhluboka vzdechla a dodala:"Ostatně, je tu ještě jiný:hrubý jako prase,

pravý bolševik. A řekl mi prostě:"Když si mě nevezmeš, vyletíš z miversity jako pírko."
Vím ale, že má podezřelou chorobu, byl sám na naší klinice. Nu - na shledanou! Ted zná
te mé srdeční záležitosti. Musím dnes do továrny přednášet dělníkům o nakažlivých choro
bách, likvidovat analfabetismus a studovat musím také trošku."
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A je pryč - jako jarní vítr. Pravý typ "nové dívky", která se statečně prodírá - odkáza
ná jen na sebe - cestou odporné špíny dnešních dob a snaží se při tem, aspoň trochu si
zachovat radostnost a čistotu.
_______

exercicie doma

ADRESY MISIONÁŘŮ:
P. Josef Šimčík-8004-Zurich, Brauerstr.99
P.Jan Birka - 6006 Luzern,Schadrútistr. 26
KLUB-8IO6 Adlikon, Hummelackerstr. 19.

První duchovní cvičení se konala r.1971 v
Lucernu a vedl je nezapomenutelný, už
- 6 frs
zesnulý slovenský salezián P.Josef STRE- REŽIJNÍ CENA PASEK: 60 m
CANSKÝ z Belgie. Druhý rok se už moh 90 m - 8 frs, 120 m - 10 frs + poštovné
ly exercicie rozdělit na české a slovenské,
Slováci se usadili v Morschachu, Češi v
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Bethanien-díky upozornění Otce Krivéhouž také našeho přímluvce v nebi. Pozdě 6. 6. v 18-19 hod., v předvečer zahájení Mariánské
ji přibyly krátké exercicie v Quartenu ho roku a Hodu Božího svatodušního se bude sv.
ještě nebyl ani dostavěn a chodili jsme po Otec modlit růženec v bazilice P.Marie Sněžné ve
prknech-pak podzimní v Quartenu, další spojení s 12 ti mariánskými svatyněmi na celém
pro mládež a před šesti roky společné pro světě-zatím se neví, s kterými-v hlavních moder
západní Švýcarsko v Bex, vedené
ních řecech. Obřad bude vysílat Mondovisie ve
slovenským Otcem biskupem HRU- .
spolupráci s pap.komisí pro hrom. sděl.prostředky.
SOVSKÝM.
Utrechtský arcibiskup kard.SIMDNIS prohlásil v
Rada exercičních promluv je zachy
únoru, že homosexualitu považuje za nenormální a
cena na mangetofonových páskách
že určitá hlediska t z v. feministické teologie jsou
a můžete si je písemně objednat
nebezpečná pro učení víry i pro ženy. Jeho slova
u našich misionářů nebo v redak
vyvolala živou diskusi. Proti nim se postavil
ci KLUBu. Ti, kdo na nich byli,
tisk, sdružení pro zapojení homosexuála/do nor
si obnoví to, co slyšeli, vtiskne
mální společnosti/a část katolíků hl.členů růz
se jim to hlouběji do duše. Kdo
ných pastoračních rad. Homosexuálové ho obžalova
z různých důvodů přijít nemohou,
li u soudu, ale předsedové 20 ti evropských bisk.
vyslechnou si promluvy i při me
chanické práci, v autě, večer celá rodina, konferencí, kteří se sešli v Dietburgu 7.-8.3.se
v neděli, na dovolené atd.
postavili za něho, nebot Simonis jen vysvětlil

učení katolické víry, a na to má nejen právo,
4/90
ale je to i jeho povinnost. - Předsedou rady
4/90
evropských bisk.konferencí je westminsterský ar
3/120
cibiskup kard.Hume. Výše uvedenou konferenci svo
4/90
lali na podnět listu sv.Otoe z 2.1.1986, který
5/90
byl jím adresován a v nichž je mj .vybízí, aby
2/90
vzali na vědomí změny v evropské společnosti a
3/90
předávali poselství spásy modernímu člověku pře
4/120,
1/90
svědčivými slovy.
Quarten-P.Kunert 3/90,1/60
Také lucemburský biskup Jean Hengen vydal 10. 3.
1983-Quarten-P.Benáček
3/90
prohlášení, že profylaktické prostředky nejsou
Bethanien-P.P.Kučera 4/90
správnou cestou k zastavení AIDSu, nýbrž mravní
Quarten-P.C.Stavěl 1/60,2/90 obroda, ke které dnešní lidé nemají sílu, proto
1984-Quarten-P.J.Čupr
3/90
že jim chybí ideály. I on zdůrazňuje, že na ne
Bethanien-P.Kunert
4/90
moc se nemáme dívat jako na trest Boží/je to ná
Quarten-P.Hrbata-2/90,2/60
sledek nedodržování přirozených zákonů,p.r./
1985-Quarten-P.Čupr
3/90
Svět.biskup z Szombathely v Maáarsku, Mans.G.PÓka
Bethanien-P.Škarvada,4/90,2/60 se před svou mrtí zasazoval o blahořečení očního
Quarten-P-Stavěl
3/90
lékaře László Bathyány Strattmanna,+ 1931,"léka
1986 Quarten-P.L.Kuchař
4/90
ře chudých",který léčil nemajetné zdarma, žádost
Bethanien-P.Koláček 2/120,1/90 byla podána už za války, v Maáarsku se uctívá
Einsiedeln-P.Škarvada 4/90
jako Boží služebník. V mládí žil nevázaně,pak ja
1986-Quarten-P.Čupr , Bethanienko lékař a otec 13 ti dětí žil vzorným životem.
P.L.Kuchař.
1980-Quarten-P.J.Škarvada
Bethanien-P.H.Hrbata
Quarten-P.T.Špidlík
1981-Quarten-P.M.Kandler
Bethanien-P.C.Stavěl
Quarten-P.R. Kunert
1982-Quarten-P.Kučera
Bethanien-P.Škarvada

P.Leydie si nedopřál klid. Dnem i nocí se vlá
čel od jednoho tábora k drthému, stál u nakaže
ných a umírajících, mírnil jejich utrpení, tě
šil, povzbuzoval, posiloval ty, kdo bojovali
svůj poslední zápas se smrtí.
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A hned ho volali do další -vesnice, kde našel
stejnou hrůzu. Neúnavně putoval po stopách
strašlivého škrtiče, pomáhal nakaženým morem,
volal ty, které mor ještě ušetřil, aby své
srdce obrátili k Bohu. Pilně pracoval Pater Cho
lera. Katolíci poslouchali jeho promluvy. S
trnovými korunami, na hlavách, provazy kolem
krku, táhli v dojemném procesí vesnicí a vrouc
ně prosili nebe o smilování.
K moru se přidal hlad, vyschlá setba na polích
se zkazila v slunečním žáru. Dobytek zašel na
mor. Dokonce i moře odmítalo vydat potravu.
V jedné vsi na břehu moře viděl P.Leydier rybá
ře, jak se po namáhavé noční práci vracejí bez
úlovku. Na tvářích se odrážela zahořklost a
zoufalství.
Tu vzal misionář kříž, pevně jej držel v ruce
a vší silou svého srdce se modlil k Pánu, který
kdysi dopřál i apoštolům bohatý úlovek.
"Hočtte znovu sítě do moře!"volal na rybáře. I
když bylo beznadějné, ulovit něco za dne, Tamilové poslechli; v hlase bílého Otce bylo něco,
co je přinutilo poslechnout. Jako Petr u genezaretského jezera odpověděli: "Na tvé slovo, Swa
mi, hodíme ještě jednou sítě!"
Hodili sítě do moře. A opakoval se zázrak gali
lejského jezera. Sítě se naplnily spoustou ryb,
div se netrhaly. Ted byla potrava na pár neděl!
Když byla zlomena největší zuřivost moru, vrá
til s P.Ieydie konečně do Palaie-donů. K smrti
unavený padl vyčerpaně na lůžko. Jasně cítil,
že i jeho se zmocnila horečka, čfelo mu hořelo
jako oheň a srdce se mu tlukotem div ne rozsko
čilo.
A tak strávil několik neděl v chatrči, opatro
vaný mladým Tamilem. Do chýše vnikal vzduch jen
malou štěrbinkou, parno bylo k nesnesení.
Jeden z křestanů to oznámil sousednímu misioná
ři P.Mauriotovi ve Vadiri. Tan přivedl koně,na
ložil spolubratra a odvážel ho k sobě, aby se
tam zotavil. Ale v okamžiku, kdy se nemocný s
cot-žemi usadil v sedle, slyšel, že ho potřebu
je další vesnice. Bez váhání obrátil koně, aby
jel na pomoc druhým. Lomcovala jím horečka. Par
no, stoupající z jiskřícího písku, ho div ne
udusilo, zase jím zalomcovala zimnice a málem
ztratil schopnost vnímat. Před očima mu tančila
rudá kola. Ale jel, jel, oživen jen myšlenkou,
zachraňovat nesmrtelné lidské duše. Sotva na
šel cestu, i když vesnici tolikrát navštívil a
dostal se na opačnou stranu. Věděl, že živý se
tam nedostane a vrátil se k spolubratrovi do
Vaditi. Před chatrčí mu přítel pomohl ze sedla.
S hrůzou poznal stav nemocného. Zavedl ho na

PÁTER CHOLERA
V pol.19.st.vypukla cholera-"modrá smrť'a nemilosrdne lovila na zářivém ostrove
Ceylonu. Zavlekli ji sem z Indie kuli,kte
ří tu hledali práci. Nejdříve se objevila
v městě Jaffna. Životem kypící ulice jako
by vymřely. Kdekdo se snažil uniknout.
Biskup Bettachini a dva kněží-Semeriou a
Lebescou, jako obři bojovali proti choro
bě. S pouty, jejichž řinčení ohlašovalo
jejich příchod, chodili zamořenými ulice
mi. Tu a tam se otevřely dveře, Boží po
slové poklekli v nízké, morem zamořené
chatrči, smířili obět nákazy s Bohem, po
sílili ji Chlebem života, ulehčili jí,jak
jen mohli a milosrdně zatlačili zemřelému
oči. Jen jediný katolík zemřel bez svá
tých svátostí, ale stovky pohanů, dospě
lých i dětí, se dali na smrtelné posteli
milosrdnými saneritány pokřtít.
Co nedokázalo slovo misionářů, to dokázal
mocný, otřesný kazatel-smrt! Před přícho
dem kněží tak lhostejní katolíci se houf
ně vraceli k Bohu.
Modrá smrt řádila i na venkově. Začátkem
máje 1851 zaklepali poslové na dveře pros
té chatrče kněze Leydiera, misionáře v Palai na severu; s hrůzou ho volali katolič
tí Tamilové do vzdálené vesnice, kde řá
dila cholera.
P.Leydier neměl osla, koně ani mulu, a
připravoval se na dalekou cestu v úpalu,
pustou krajinou beze stromů. Horký vzduch
se chvěl nad rozsáhlou pouští. Oči pálily,
každý den byl nesnesitelně trýznivý a kaž
dý krok vyssával pot z pórů. Nikde ani ke
říček, pod kterým by si ve stínu odpočinul.
Večer našel k smrti vyčerpaný kněz příby
tek. Hostinský ho zavedl do ubohé díry,
kde létali netopýři a prchali z ní hadi.
Vzduch byl hustý, zkažený. Postel z pante
ří kožešiny se hemžila hmyzem. Nabídli mu
mléko v hrnci tak špinavém, že s námahou
přemohl svůj hnus. Do takové bídy šel
kněz se svým Spasitelem, kterého skrýval
na srdci ve schránce na Nejsvětější svá
tost. Před rozedněním putoval dál, až se
dostal ke vsi, kde žili lidé, zasvěceni
smrti. Byla nejvykřičenější z celé oblas
ti, peklo neřestí, ďábelských pověr a be
zedné nevědomosti.
Zmocnila se ho hrůza, když viděl špínou
ztuhlé chatrče, utrpení ubožáků, často
opuštěných vlastní rodinou a zápasících
se smrtí. Ale s radostí brzo zjistil, že
je nemusí tuze povzbuzovat."Pater Cholera"byl kajícím kázáním, otřásajícím kaž
dým srdcem.

misijní stanici a uložil do vlastní postele.
P. Ley dier chrlil krev a nesmírně trpěl. K
ránu mu udělil spolubratr svátost nemocných.
Brzo potem, tiskna k rozpáleným ústům kříž,
sotva třicetiletý misionář vydechl naposle
dy. Bylo to 16.června 1851.
Nebyl jediná obět apoštolské horlivosti.
P.Viktor Laconbe zemřel na stejnou nákazu
na misijní stanici Valikama - bylo mu 28
let. Pater Semeria, který rychle přijel do
Jaffny, našel mrtvého před oltářem, jak
oběma rukama objímá kříž.
Italský kněz Ciamin podlehl obtížím svých
cest po zamořeném misijním území z Manzotty
a Vanny, oblastí, kde ho připravil jeho kra
jan Semeria na smrt.
Jako zázrakem cholera r.1855 náhle ustala.
P.Semeria zahájil v Jaffně 5.března tří
denní pobožnost k Matce Boží; tehdy dostal
zprávu o slavnostním přehlášení Neposkvrně
ného početí za pravdu víry, t.j.že Panna
Maria byla ušetřena dědičného hříchu od sá
ného početí.
Ještě žvanily umíráčky nad zamořeným městem.
\fe všech kostelích se konaly pobožnosti.
Procesí s obrazem Neposkvrněné procházelo
ulicemi, zúčastnili se ho dokonce i protestanté a hindové. Třetí den zasvětil P.Seme
ria Jaffhu slavnostně svaté Panně.
Další ráno opouštělo 40 uzdravených nemoc
nici. Také ostatní-přes tři sta-sc uzdra
vili. Už nezemřel nikda.
Dokonce i pohané mluvili o zázraku nebeské
Královny. Křestané, kteří přežili, se \eřejně káli. V době velké smrti našli mnozí
katolíci Oeylonu cestu k Bohu a poznali, že
ne ti, kdo se odloučili od Říma v Goa, ale
evropští kněží jsou jejich praví Otcové.
Wi/Lhetm Hwmerman

ným a znovu ženatým manželům. Je to komedie,
zneužití kněžské moci, klamání rozvedených
manželů, kteří v podvědomí cítí, že to stejně
není platné - a je to také zakázáno. Lépe je
se za takové lidi modlit a obětovat, aby se13
jejich často velmi těžký problém vyřešil, ne
je klamat předstíraným obřadem. U katolické a
pravoslavné církve je manželství svátost.
Církev jmenuje ve svém zákoníku řadu manžel
ských překážek, t.j. takových, které manžel
ství od samého začátku dělají neplatným - a pc
čet těchto překážek na základě nových vědec
kých výzkumů katolická Církev rozmnožila.

MÓDNÍ AČASOVÝ TEOLOG
Jaký je rozdíl mezi sezónním a časovým teolo
gem?
Časový vybírá z pokladu filosofie a teologie
ty zásady, které doba potřebuje, aby šla správ,
nou, zdravou cestou. Ne lpí na tom, co potřebo
valo minulé století, ale poslouchá tep doby a
snaží se vytušit již její bolesti a krize
zítřka. Časový teolog stojí nad dobou a dävä
Jí SMĚR!
Sezónní, módní teolog se přizpůsobuje době a
hledá pro její vady omluvy nebo dokonce uzná
ní i v teologii. Pohlcuje ho prostředí, v němž
žije, unáší ho proud - třebas nesprávný - a
dokazuje sobě i jiným, že jdou správným směrem
V Starém zákoně dělali tuto divnou práci dvor
ní porotci, ve středověku se tak živili dvor
ní teologové a astrologové. Jejich úlohou bylo
dokázat, že vůle Boží je to, co je vůle vlada
řů nebo vůle davu, určujícího vůli vládcovu.

K nejostudnějším zjevům tohoto druhu patří
odhlasování čtyř galikánských článků francouz
ským klerem-protože si to přál Ludvík XIV. Me
zi všelijakými neznámými veličinami se tu tmí
i jméno veleducha Bossueta.
VY SE PTÁTE MY ODPOVÍDÁME Sezónních teologů je dnes víc než dost. V ká
zání i článcích hlásají to, co si přeje dav,
V TELEVIZI BYL ROZHOVOR S ROZ
ne co učí Kristus a jeho Církev. Jejich soukro
VEDENÝMI A ZNOVU ŽENATÝMI LID
mé názory nemohou vyléčit duchovní rány lidí,
MI, KTERÝ SI STĚŽOVALI, ŽE CÝRnaopak, ještě je víc rozjitří a nakazí jedem,
KEV NEDOVOLUJE NOVÝ MANŽELSTVÝ.
který může lidskou duši oslabit a duchovně
Je ovšem tragické, že se lidé
zničit.
rozvádějí, je nám jich líto,
Všimněme si, jak dnes hromadné sdělovací pro
ale Církev nemůže dost dobře
středky útočí jen a jen proti katolické Církvi
dovolit nový sňatek, protože
zesměšňují ji, lžou o ní, předvádějí špatné
nerozlúči telnost manželství nenařídila sa
kněze, at skutečné, nebo ve filmech. Proč neút
čí proti jiným náboženským společnostem? Zřej
ma/jako celibát kněze/, nýbrž Kristus .Sek
mě proto, že pro lež a zlo je nejnebezpečnější
ty a církve, které to dovolují, se vzdáli
ly od Kristova učení. Ľneš se manželství
pravda a mravnost, hlásaná katolickou Církví.

v hronadných sdělovacích prostředcích i
jinde snižuje, jeho pojem znetvořuje, není
divu, že se pak manželství, často založené
jen na sexu, rozpadá. Byla tam řeč i o
kněžích, kteří žehnají při mši sv.rozvede-

Sáhněme po Písmu sv.,hl.evangeliích, po oprav
du dobrém katechismu katolické víry/vydávají s
i špatné katechismy/, abychom objektivně pozná
li, co naše víra učí.

NOVINKY

Na podnět franc. federace křest.rozhlasů se
koná 15.-16.5.v Paříží mezinárod.kong
Od 9.-15.3.se konalo v saleziánském
res křest .vysílaček na téma: "Křestandoně 21.valné zasedání latinsko
ské vysílačky, jak plníte své poselství?"
americké bisk.rady CELÁM v YaparaV rámci oslav 500. výr.smrti sv.Mikuláše
caray u As unciónu,hl .města Paraz Flue posvětil churský biskup Venderach
guaje, za účasti zástupců 20 ti
22.3.ráno oltář v horní kapli Ranftu a při
bisk.konferencí, 2 biskupové z
promluvě srovnal světce se sv.Benediktem.
Kuby nedostali paraguajské vstup
Také francouzská "postní obět,lpočítá le
ní vizum. Zvolili nového předsedu
tos s kampaní, která ji obviňuje že podpo
na 4 roky, biskupa kolumbijské diecé
ruje komunistické podniky. Loni už nasbíra
ze Mons.Castrillóna Hoyose,dosavadní
la o 10 proč.méně, letos bude schodek zase.
ho tajenníka CELAMu, a 2 místopředsedy.
42 z 80 ti španělských biskupů se dostavilo na
Nový předseda zdůraznil, že jejích cílem
blahořečení karmelitek Terezy, Marie Pillar a
je posilovat lat.-amer.bratrství, lat.Ame Marie Angeles, kardinála ze Sevily a kněze z Karika je země plná netušených možností, ale talonie, kteří zahynuli ve španělské obraně pro
i. problénů. Kritizovali tzv. "lidovou cír- ti komunismu - celkem zahynulo na 20.000 osob.
kev"zvl.v Nicaragui, kde část duchovenstva K blahořečení se dostavil"jen"vicepresident par
a věřících jsou ve službách vlády. Proti
lamentu. Karmelitky zahynuly v r.1936.
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socialismu, který zavádí lidštější a bratr Tajný samizdatový časopis Kronika katol.Církve
štější systém, zmenšují se rozdíly mezi bo na Litvě slaví 1b let trvání. I.č.vyšlo 19.5.72.
hatými a chudými prohlásili nicaragujští
Vychází 5 č.ročně, s asi 50 ti str. na stroji,
biskupové v pastýřském listě už r.1979, nic dvě třetiny Litevců jsou angažovaní katolíci.
nemají, ale jsou proti třídnímu boji a pro Letos uplynulo 50 let od vydání encykliky Pia XĽ
ti totalitním diktaturám. "Lidová církev"má proti bezbožeckému komunismu:Divini Redemptoris.
jen málo stoupenců, vzdor vládní podpoře.
Vydal ji na svátek sv.Josefa, 19.3.
Nový tajemník CELAMu, arcib. Rodriguez Mara- V Paraquaji zemřel při autonehodě slovenský sadiaga, světící biskup z Tegucigalpy v Hon leziín P.Štěpán Kovář, nar.1931 v Dol.Dubovém.
durasu, ostře kritizoval fundamentalistické Slovenský kněz Dr.Josef Rajčák diskutoval o své
sekty z již.části USA, působící v již .Ameri doktorské tézi3 knize Ježíš v časných sovětských
ce .
básnících.
15.8.1989-200 té výr.od francouzské revolu 14.3.uplynulo 50 let od encykliky Pia XI.Mit
ce 3 chtějé francouzští integristé v čele s brennender Sorge-proti nacismu, kterou připra
P.Coachem organizovat velké setkané a slou vil mnichovský arcib.kard. Faulhaber. Hitler se
žit mši sv.jako zadostiučiněné za omyly a za ni pomstil tím, že dal zkonfiskovat tiskárny,
hrůzy revoluce a za rouhané vůči Bohu.
v nichž se encyklika tiskla a řada kněží musela
22..23.5.se koná v Lyonu protest proti mu do koncentračních táborů. Zahájil také ostrou
čení, organizuje katolická teologická fa pomlouvačnou kampaň hl.proti řeholníkům.
kulta v Lyonu/prý velmi špatná/, protestantSbírka v neděli sdělovacích prostředků mr.vynes
ská fakulta v Ženěvě a odd.pro lidská práva la 428.786 šfr-o 4 proč.víc než 1985. Z ní se
katolické university v Lyonu.
podpořilo 20 různých akcí, KIPA - katolická tis
Při návštěvě Polska v červnu tr.zahájé a zař ková kancelář - dostala 150.000 svfr.
končé sv.Otec národné eucharistický kongres. Manilský arcib.kard.Sim, nařídil filipínským
Jako přépravu na návštěvu sv.Otce i kongres kněžím, aby se zdrželi politiky-hl.se nemají hlá
navrhli biskupové pastoračné témata:25.5.
sit k určitému kandidátovi, ale mají mluvit pro
strédmost od alkoholu,31.5 .charitativné čin ti násilí resp. porušování lidských práv. I on
nost, 7.6. /Seslané Ducha sv./sméřené s Bo chce se co nejméně míchat do politiky!
hem i s lidmi.
Min.měsíc bylo v Alexandrii me zinár. symposium
Katolická a evangelická církev v Berlíně va Písmo sv.a Afrika,zúčastní se ho hl.afričtí teo
rují před sektou Moon, jež se snaží ovlivnit logové, ale i odborníci z jiných zemí. Ve třech
i kněze,pastory, řeholníky a apoštolské
stupních se budou práce zabývat historickými
pracovníky. S ní se nedá pěstovat ekumenis účinky evangelizace v Africe, pastoračními otáz
mus.
kami a vývojem biblické teologie v Africe.
Mons.Krikorian, biskup arménské apošt.cérk- Italský kněz Carlo Cremona dostal cenu San Valen
ve ve Védni, prohlásil, ze turecké úrady
tina Torro za životopis sv.Augustina. Tato mezi
pod nátlakem mohame dánských fanatiků-funda národní cena se udělila letos po 19, a dostávají
mentalistů, zmenšuj é stále práva křesťanské ji autoři, kteří dovedou svým dílem co nejpří
menšiny v Turecku. Za 20 let se zmenšil v stupněji poučit čtenáře. Kniha vyšla loni v dub
Turecku počet křesťanů na polovinu. A zde nu, kritika ji přijala příznivě a vyjde 7.vyd.
islamu vyhrazujé televize čas ve vyséláné!

NA LEŠENÍ

JIDÁŠ JAMES
Proslulý malíř Thornhill
maloval jednou v kate
drále sv.Pavla v Londýně
kupoli. Stál na vysokém
lešení a chtěl si pro
hlédnout část obrovské
malby, kterou právě dokon
čil. Udělal pár kroku do
zadu a zase pár kroků do
zadu a netušil, že už je
na kraji lešení.
Jeho pomocník náhle zpo
zoroval, v jakém nebez
pečí se nachází jeho
mistr. Vykřiknout ne
chtěl, aby se Thornhill
nepolekal a neustoupí]
ještě o krok a nezřítil se dolů. Namočil tedy duchaprí
tomné štěstec a mrštil jím na dokon
čenou část malby.
Umělec zblednul a zuřivě se vrhnul
na pomocníka - a už bylo po nebezpe
čí. Když mu pomocník vysvětlil, proč
to udělal, změnil se umělcův hněv v
hlubokou vděčnost. I když pomocník
zničil jeho malbu, zachránil mu ži
vot !

MNOHÝ JE V NEBEZPEČÍ JAKO THORNHILL
Na vysokém, nebezpečném lešení-a to
je lidský život, si člověk snaží za
jistit dlouholetou, namáhavou prací
své štěstí. Úctu, bohatství, lásku.
A získá všechno - jako onen umělec
dokončil své dílo. Nic mu už nechybí
cítí se dokonale štastným. Pak zapo
míná lehce na skutečný, věčný život
po tomto životě. Přísloví říká:"Jsme
-li šřastni, lehce zapomeneme na
všechny svaté.
V tomto životě člověk stojí-aniž si
to uvědomí-na okraji, za nímž je
věčná záhuba. Kdyby jeho štěstí ješ
tě nějakou dobu trvalo, může se stát,
že začne žít hříšně a zřítí se do
věčné záhuby. Kdo má příliš mnoho
štěstí v tomto životě, je vždy v ne
bezpečí, že bude navěky neštasten.
A tu náhle štětec plný barvy zničí
nádherný obraz pozemského štěstí.
Neštěstí-nemoc-bída. V takové situa
ci se mnozí zlobí na Boha a naříkají.
Uvaž, že pozemské neštěstí tě možná
odtrhlo od pádu do věčné záhuby a
přivedlo k Bohu, dárci věčného živo
ta. Neštěstí vede k nebi jistěji než
štěstí. Co posílá nebe, je pro zemi
požehnáním. Štěstí může být prokle
tím, neštěstí někdy požehnáním.

Knight se tupě usmíval. Světlo lampy, stojící
vedle, osvětlovalo spodní část jeho obličejeslouhá, úzká ústa s namodralými rty, kdežto
velké, smutné oči tonuly ve tmě.
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"Vy si moc nevážíte toho, když s vámi někdo ho
vorí o náboženských věcech, "pokračoval.''Přede
vším, když jde o někoho, kdo je jiného nábožen
ství. Ale ted věříte vy i já - sice ne všechno
stejně, ale jsme vychováni jedněmi a týmiž evan
gelii. Nechci s vámi mluvit o náboženství, ale
přečtu vám čtyři biblické verše a jsem přesvěd
čen, že v nich budete pokračovat, až už já tu
nebudu, protože se vší pravděpodobnosti z toho
to světa odejdu před vámi. Ostatně, není to
žádné místo, kterého by si člověk zvlášl vší
mal, myslí si, že ho zná nazpaměi. "
Otevřel bibli a začal číst: "Jména těch dvanác
ti apoštolů jsou tato: první Simon, nazývaný
Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a je
ho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a cel
ník Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Simon Kana
nejsky a James Knight - který zradil."
Wilfred se zachvěl: "Proč to říkáte?" ptal se.
"Připadá vám to nepravděpodobné,že
James Knight Ježíše zradil?"tázal se čtoucí a nechal knihu
klesnout. "Můžete přece místo
jeho jména vsunout jiné. "A
ten dvanáctý se jmenoval
Wilfred a ten ho zradil."
Wilfred vstal a otevřel ústaj
ale neměl sílu, aby něco řekl.
"Všimněte si,"řekl Knight,"že my
všichni, jak tu jsme, můžeme Ji
dášovo jméno nahradit svým. Nik
dy jste o tom nepřemýšleli?"
"A le ano. "
"Odkud tedy pramení vaše překvapení? Ježíš Ji
dáše miloval. Jidášova zrada Ježíše byla ovšem
velkým hříchem, který však přesto mohl být od
puštěn. Jidášův blud spočíval ve víře, že to odpustitelné není, a proto se oběsil. Představte
si, že by všechno probíhalo úplně jinak:Jidáš
spěchá k Ježíšovi, který se potácí pod křížem
a klopýtá. S hlasitým voláním a slzami se zrád
ce vrhá na kolena a prosí svou oběf za odpuště
ní, chytá ho za lem roucha a naříká, nevnímá
kopance římských vojáků. Co myslíte, jak na ně
ho Ježíš pohlédne? Pohledem plným nenávisti?
Myslím, že ne. Ale pohledem plným lásky. Wilfre
ds, pohledem plným lásky! Při křížové cestě
existoval krátký okamžik, kdy mohl Ježíše potě
šit jenom Jidáš, tím, že by ho poprosil za od
puštění. Pohoršením je, že onen okamžik minul,
a Jidáš nepřišel. Tak vidím věci já."
JULIEN GREEN

nedat se zneužít k sovětské propagandě?
KOMUNISTA U MNICHŮ Ale
přece najde autor několik "mnichů 16

kteří se s ním rádi baví." Popisuje 76
Pod nadpisem VŠEDNÍ DEN V KLÁŠTERE
letého mnicha, který žije v klášteře jen
popisuje Vladimír Pylov v prosincovém čísle rok. Od 12 ti let pracoval Otec Vasilij
1986 časopisu Sovětský svaz život v jenom z v kuchyni. Stal se šéfkuchařem v sanato
18 ti klášterů pravoslavné církve v SSSR - riu na Kavkaze. Za války byl osobním ku
totiž v Pečorském jeskynním klášteře v sev. chařem maršála Budoného, později Stali
Rusku. Začíná lehce ironickým tónem.
na ... "Protože mu zemřela žena a děti ne
"Už pět minut mi krouži komár kolem měli, šel do kláštera, aby tu v klidu
nosu a potlačuji chut, zabít ho.Ji zemřel"vypráví dopisovateli. Z toho uza
nak riskuji, zničit vše,
vírá žurnalista:"Osamělost ve stáří!Stej
vždyt bych zabil Božího
ně jako u některých jiných mnichů, s ni
tvora."
miž jsem mluvil.” Asi čtvrti
Pak se snaží o věcný tón
ně mnichů je přes šedesát.
Opat Georgi souhlasil s
Velká skupina mnichů mezi
reportáží o životě v kláš
30 a 50 ti roky."K životu
teře a přidělil žurnalis
v klášteře vedly některé
tovi "na týden malou
mnichy osobní tragedie a
mníšskou celu...aby jedl
ztráty." Jako příklad jme
chudou klášterní polév
nuje jednoho inženýra, pře
ku..." Stará se o něho
kladatele a vojenského chi
knihovník opat Tavrion.
rurga.
Provádí ho klášterem a
To odpovídá přání a představám
vypravuje mu jeho ději
sovětských ateistů. Pro vstup
ny od založení svátými
do kláštera se rozhodují životem
lonou a Vasou, "kteří
zklamaní, unavení a staří muži.
před vstupem do kláštera
Ale Pyljov nechce být jednostran 
ve světském životě byli manželé." V
ný. Přiznává, že v klášteře jsou i muži od 20 ti
zajímavé historii vystupuje i Ivan
Hrozný, který ve vzteku utal opatovi do 30 ti let, jako mnich Alexander. "Narodil se
hlavu, později činu litoval a chtěje ve vesnici u Volgy. Jeho rodiče jsou věřící. Po
skončení střední školy šel na vysokou polytech
uklidnit špatné svědomí, věnoval
niku, ale studium přerušil, aby"se oddal Bohu."
klášteru "mnoho pozemků, drahocen
Nejdříve několikrát navštívil klášter, pak se
ností a zvonů."
stal klášterním bratrem a konečně mnichem. Už
Dopisovatel APN s fotografem se po si svůj život ani jinak představit nedovede."
učili o životě v klášteře. Vedoucí
sklepa vyjednává se sedláky z okolí INFORMATIONEN UND BERICHTE-DIGEST DES
Pskova a blízkého Estonska,kteří do OSTENS-Haus der Begegnung, Kbnigstein i.T.
dávají klášteru zboží-brambory, ryby
ovoce ve velkém za tržní ceny,t.j.za RŮŽENCOVÁ
ceny vysoce přesahující státní ceny Zdrávas Maria, milostiplná, nesu Ti růže!
v obchodech. Autor nic nevyčítá,dává
jen najevo, že si mniši mohou dovo Vyrostly v nočních hodinách, kdy nemohu spát.
lit opatřit si všechno možné na vol Staří lidé již nemají dobrý spánek.
ném trhu. Ptá se Otce Tavriona, od Ale vědí ještě, kde rostou pro Tebe růže.
V hodinách opuštěnosti
kud mají prostředky na vydržování
kláštera:"Od věřících... Jejich dary a na bolestných a bezesných postelích.
stačí a naše potřeby jsou skromné.." Tam rostou růže.
Ty nejhezčí pak - krví se potící Popisuje i DEN MNICHA, naplánovaný
rostou v té naší hrozné samotě.
od šesti ráno do večera. Ptá se na
"koníčky"mnichů, Otec Tavrion pouka Svatá Maria, Matko Boží, promiň že růže
zuje na celodenní zaneprázdnění:
proplétám plevelí vzpomínek
"Jak by některý mnich mohl mít "ko na svoje dětství , na svoje mládí,
níčka"? Ideál mnicha je neustále dě a na nebožtíka muže.
kovat Bohu. Proto i volný čas je po Prosím - vem si ty růže!
jem relativní."
Staří lidé již přece mnoho nemohou dát.
Pyljov přiznává, že "z 80 ti mnichů Aspoň ty růže!
v klášteře mnozí nechtějí o sobě nic
23.3.1986
říci. A opravdu, kdo pro ně jsme?"
Nevězí za tímto mlčením snad přání,

UZDRAVOVÁNÍ

SRDCÍ

Marte VALTORTA, Italka s těžkou tuberkuló ho hruä a řeknu:"Otče, zůstal jsi mi jen TV sám.
zou, popisuje v 10 ti silných svazcích udá Tvůj syn má starosti a je vbitý. CEJ MI STOJ
losti, které ji sdělil Kristus o svém živo MÍR!"
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tě na zemi. Říká se, že když převáželi její
mrtvé tělo, bylo rozpadlé-s výjimkou pravé
ruky, kterou těžce nemocná žena psala toto
dílo, doporučené k povzbuzeni viry Piem XII
a řadou jiných významných osobnosti. Zde
kus kapitoly o Kristově posláni.

"Mé nejdůležitější dílo, které vydává svě
dectví o rmě a něm poslání a na které se
dívá se zalíbením nůj Otec, je UZDRAVOVÁNÍ
SRDCÍ. AÍ jde o uzdravení z jedné nebo více
neřestí, či o osvobození od neútěchy, která
vede člověka k pocitu, že ho Bůh trestá ne
bo že ho opustil.
00 ZASTANE DUŠI, JEŽ ZTRATILA lQvĚRU

v Boha a v jeho pomoc? Je lehkým polním vět
rem, který táhne za sebou prach, protože se
už nemaže upnout na nyšlenku, která byla
dříve její silou a radostí. Je hrozné žít
KNĚZ-DRUHÝ KRISTUS
bez naděje. A život je vzdor své tvrdosti
krásný, jen když přijímá paprsek božského
"Kněz má byt druhým Kristem. Když si vzpomene
slunce, život touží po slunci. Je lidský
na jesle v Betlémě, má si uvědomit, že musi
život pochmurný, plný slz a poznamenaný
byt chudý - v přebýváni, oblékáni, stravě a
krví? Ano - ale pak vzejde slunce. Už je
obsluze, ze má byt pokorný srdcem i mysli vůči
pak po bolesti, odloučení, hořkosti, nená Bohu i lidem. Čim méně si o sobě myslime, tim
visti, bídě a osamělosti v tísnivé mlze,
jsme chudsi, tim vic oslavujeme Boha a jsme
přijde záře a zpěv, radost a pokoj!
užiteční bližnim.
Kněz má být člověkem, který se všeho zbavi.
B^H - VĚČNĚ SLUNCE
Připominá si Kalvárii a mysli na to, aby umřel
Pohledte, jak smutná se zdá ženě, když na sobě, svému tělu, svému duchu, své vůli, své
stane sounrak! Kdyby musel člověk říci:
pověsti, své rodině i světu. Má se obětovat
"Slunce už neexistuje" - neměl by pocit,
mlčenim, modlitbou, práci, trpělivosti, kajicže je navždy zazděn a pohřben v termé hrob nosti, utrpenim a smrti. Čim vic umíráme, tim
ce? Když však člověk ví, že za nebeským
vic máme života a tim vic života dáváme druhým.
tělesem, které zastiňuje slunce a zatenňu- Kněz má být člověkem ukřižovaným. Myslime-li
na svatostánek, máme si připomenout, že z lás
je zemi, stále září radostné slunce Boží?
ky musime dát své tělo, svého ducha, svůj čas,
STEJNĚ TAK S MYŠLENKOU NA SJEDNOCENÍ
svůj majetek, své zdrávi, svůj život - a vlévat
s Bohem v našem životě. Lidé zraňují, okrá druhým život svou virou, svým učenim, svými
dají a pomlouvají. Bůh pěstuje, nahrazuje
modlitbami a svým přikladem. Kněz má být dobrým
a ospra\edlňuje. Lidé říkají:"Bůh tě odstr výživným chlebem pro lidi.
čil. "Duše plná Kněz má být člověkem, z kterého se lidé živi..
důvěry iryslí
P.CHČVRIER, přitel sv.faráře Arského.
bá musí nyslet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
"Bůh je dobrý a
spravedlivý.Zná Kdyby jen každý desátý kněz se snažil poctivě
důvody a je mi být druhým Kristem nejen mocí, ale i životem,
losrdný. Jeho
brzo by se zastavil rozpad náboženského života
a úpadek v Církvi.
milosrdenství
Ale my, laici, musíme dodávat knězi také sílu
je větší než
lidské. Je ne svou láskou, důvěrou, ukázat mu, že ho potřebu
zně mé. Proto ně jeme a že bez dobrých kněží se duchovní svět
neodežene,když změní v pustinu...
skloním uplaka
nou tvář na je-

BL. RUPERT MAYER

Ne že by neměl pevnou vůli,
ale tělo bylo bojem za víru, za
spravedlnost, za lidi, které to
lik miloval, úplně vyčerpané.

Začátkem května^ prž návštěvě v NSR, prohlásí sv.Otec za
blahoslavené: Edith STEINOVOU a Ruperta MAYERA. O Edith
Steinové vyšla v Křesťanské akademii knížka. Ale kdo byl
Rupert MAYER?
18 Ještě šest měsíců užíval P. Ru

pert Mayer svobody, I. listopadu
V srdci Mnichova, v podzemní kryptě Bbrgersaalkirche od 1945 - na svátek Všech svatýchpočívají tělesné pozůstatky jesuity RUPERTA MAYERA.
zemřel velký muž Církve před
V r.1937, před nastoupením do nacistického vězení v Lands- oltářem Křížové kaple v mni
bergu, napsal svůj životopis: "Narodil jsem se 23. ledna
chovském kostele sv.Michaela.
1876 ve Stuttgarte. Po obecné škole jsem absolvoval deset
Při kázání, před očima věří
tříd klasického gymnasia, po mature jsem studoval ve Frei- cích, omdlel a brzo poté skonal.
burgu filosofii, v Mnichově a v Tlibingen teologii. Kněžskol 'Napřed pohřbili apoštola mužů
výchovu jsem dostal v semináři v Rottenburgu, kde jsem
na klášterním hřbitově v Mni
byl 2.května 1899 vysvěcen na kněze. Jako světský kněz
chově. Už den po pohřbu prou
jsem pracoval ve Spaichingen a ve Stuttgartu. I. října 1900 dily k jeho hrobu zástupy věří
jsem vstoupil ve Feldkirchuí Rakouskojk jesuitům. Stal jsem cích. Když byl dostavěn bombar.
se knězem a řeholníkem z lásky k lidem."
dováním zničený kostel v NeuA co všechno udělal tento statečný a houževnatý muž z lás hauserstr., přenesli do jeho
krypty tělo Ruperta Mayera za
ky k lidem?V r.l9O6 jako lidový misionář putoval Švýcar
skem, Holandskem, Německem a Vorarlbergem. V r.1912 ho doprovodu desetitisíců lidí.
povolal kardinál von Bettingen do Mnichova, aby pečoval o
přistěhovalce.
Když r.1914 vypukla I .svět, válka, narukoval P.Mayer dob
rovolně s ostatními, aby jim v bojích poskytnul duchovní
Tessinský biskup otevřel na ja
posilu. Stal se divizním farářem a této práci se věnoval ce
ře katolické gyrmasium, jehož
lým srdcem. Odejel s plukem na bojiště ve Vogesach a v
vedené svěřil Otcům saleziánům.
Calicii a byl také na Sommně. Byl prvním vojenským kurá
Vatikán dal souhlas k tomu, aby
tem, který byl vyznamenán železným křížem.
byli v Anglii vysvěceni na ka
Lásku k lidem zaplatil P.Mayer několikrát málem životem.
tolické kněze dva býv.duchovní
Jednou se vrhnul do pršky kulek, aby zachránil zraněného
anglikánské
církve, kteří se
vojáka a sám byl těžce raněn. Koule mu projela levou no
hou, podrobil se několika amputacím-a ty skončily nad ko vrátili ke katolické víře:
lenem. S protézou ovšem na frontu nemohl, proto se vrátil P.Peter Cornwell, 52 let, kap
do Mnichova a neúnavně kázal ve zmatcích války, které pak lan na oxfordské universitě,se
vyvolaly třídní boj a velkou bídu. Mayer se nestaral o po obrátil přede dvěrra lety a Da
litiku, viděl jen člověka, jenž často sešel ze správné cesty, vid Mead-Briggs, 76 let, kon
vertoval r.1955, tečí teprve žá
ale byl to člověk v nouzi a tomu chtěl pomoci.
V r.1921 ho jmenoval kardinál Faulhaber vedoucím Mariánské dal o svěcení na kněze. Při
svěcení projevil arcibiskup z
družiny pro muže, která existovala už 300 let. Měl až 70
Birminghamu, Mons.Maurice Coukázání za měsíc, mluvil ve městě i na venkově k mužům,
ve de Murvil radost nad tím, že
svěřeným jeho péči.
Nad Německem, se začalo rýsovat nové nebezpečí - nacismus Vatikán dovolil vysvěcení žena
P. Rupert Mayer to poznal včas a začal napomínat a varovat. tých pastorů, kteří se vrátili
Slyšeli ho však i ti před kterými varoval - začali na něho do Církve.
USA biskupové vyzvali věřvez,
útočit a hrozit tresty. To však Mayera neodradilo.
aby
nevstupovali do rasistic
R. 1937 ho zatkli a odsoudili na 6 měsíců podmínečně. Nic na
to nedbal, proto ho pro přestupky proti par. 130 trestního kých hnuti} např.Ku-Klux-Klanu.
Kard. Torná šek-bude mu 30.6.88
zákoníku, tzv. kazatelnicový paragraf, zatkli v kostele sv.
Michaela v Mnichově, kdy. říkal, že Boha musíme pošlou - let, vyjádřil na Hod Boží veli
konoční radost nad rostoucím
chat víc než člověka.
Odseděl si 6 měsíců v Landsbergu a pak kázal neohroženě
počtem mladých, kteří se vráti
dál. Zatkli a odsoudili ho do koncentračního tábora v Sach li do katolické Církve. V pře
senhausen - 7 měsíců samotka. Když vážil jen 50 kg a byl plněném kostele P.M.Sněžné v
v nebezpečí smrti. Gestapo ho propustilo a žádalo jeho
Praze označil za tragedii, že
představené, aby mu zakázali kázat. To byl ovšem pro něj rodiče nedávají děti křtít hned
velký trest. Píše v deníku:" Ted jsem mrtvý zaživa, ba ta po narození. Umělý potrat ozna
to smrt je pro mne, který jsem ještě plný života, horší než
čil za zločin proti lidskému
skutečná smrt, na kterou jsem byl už několikrát připraven'.1
životu a přikázání NEZABIJEŠ.
P.Mayer strávil pět let vyhnanství v klášteře Ettal, pak
skončila válka-ale síly velkého bojovníka už byly u konce.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ODBORNÍK
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se do bytu a nepřesvědčíte
se, je-li prázdný."
"Slyšel jsem, že jste ve studiu. A
viděl jsem vaši služebnou od
cházet k autobusu."
Krátce se zasmála. "Tak vy 19
chcete náhrdelník. Máte vůbec
tušení, jaký je to sejf?"
"Hezká věcička,"vzdechl baron,
když herečka odsunula obraz.
"Tak otevřete ho? Snad vlásen
kou vaší babičky?"
"Mám něco lepšího."
"Abyste jej otevřel, musíte
znát kombinaci, číselnou řa
du. A na to potřebujete roky'
"Ach,"usmál se,"dokáži to za
pět minut. Smím...?"
Vytáhl z kapsy kožené pouzd
ro :"Nejnovější z nej novějšíc)
Elektronické. Smím si navléc
rukavice?"
"Proč?"
"Ty mě uchrání před policií.
Sestavil svůj přístroj, nas
dil si na uši sluchátka a přistoupil k
sejfu:"Podívejte se na hodinky, paní
Simpsonová. Řekl jsem pět minut!"
"Míří na vás moje pistole, barone."
Klidnou rukou točil dvouřadým točítkem
zámku. Chvíli byl úplný klid...Po čty
řech minutách se malé ocelové dveře ote
vřely. Vsunul obě ruce do sejfu.
’"Pistole tam není,"řekla ostře žena,"ta
je v mé ruce. "
NAŠE KRIMI
"Hledám jen náhrdelník. Někde tam musí
být, ostatní věci mě nezajímají."
"Trvá vám to nějak dlouho, barone."
"Tu je!" Otočil se. V ruce držel perlo
vý náhrdelník.
"Položte ho na postel,"zasyčela.
Uposlechnul. Pak složil svůj přístroj d<
pouzdra, zaklapnul dveře sejfu a čekal.
"Překvapil jste mě, barone. To jsem
opravdu nečekala. Ted vám dovolím, jako
odměnu za váš obratný kousek, abyste zrn.
zel,"dodala s úsměvem.
Usmál se také:"Vřelé díky, paní Simpso
nová. Netušíte, jak si vás vážím, Za ji
ných okolností bych vás ted políbil."
"Rychle zmizte!!"
Přehnutá přes zábradlí balkónu pozorova
la, jak lupič slézá po zdi, až skočil n
trávník a zmizel ve tmě.
"Je vzduch čistý,"ozval se za ní hlas.
Z druhé místnosti vyšel mladík.
"Ano."Svlékla župan paní Simpsonové.
"Se sejfem se moříme už dvě hodiny a on
nám jej otevřel za čtyři minuty."
Mladík si znalecky prohlížel náhrdelník
Náhle vykřiknul:"Je to imitace!"
"Vyloučeno!"
"Ten chlapík tě mazaně podvedl. Ted mu
síme rychle zmizet, Peggy!" EC0N LARSEr

POKLADNÁCH

Na zdi s francouzskými balkony
se vyšplhal lehce i ve tmě.
V třetím poschodí přeskočil
mříž balkonu a stisknul kli
ku. Dveře se hned otevřely.
Ticho a tma.
V té chvíli se rozsvítilo
a mladá žena v županu na
mířila na něj revolver:
"Ruce vzhůru."
Pomalu zvedal ruce. Žena
ho pozorovala. Vypadal ja
ko džentlmen staršího
slohu, štíhlý, prošedivělý
"Chtěl jste do divadla a
spletl jste si schody!"
Usmál se sarkastické po
známce . "Myslel jsem, že
nikdo nebude doma."
Kývla a pozorovala. Náhle
se jí zablesklo v očích:
"Můžete dát ruce dolů, ba
rone Gaspari." Muž zbledl.
"Viděla jsem vaši fotografii v ča
sopise. Uváděli vás jako lva salónů
nebo falešného hráče. Ale nebyla
tam zmínka o tom, že jste lupič."
"Smím si sednout?"vzdychnul.
"Prosím. Ale žádné hlouposti, jinak
střelím."
"Spíš zavoláte policii."
"Ale co vás přivedlo do mého bytu?
"Paní Simpsonová, patřím k vašim
ctitelům. Slyšel jsem, jak zpíváte
píseň Květ v dešti úchvatné. A tak
toužím poznat vaše prostředí,"řekl
s milým úsměvem.
Rozrušeně vstala a uchopila pisto
li: "Nikdy jsem tuto píseň na veřej
nosti ani v televizi nezpívala."
"Slyšel jsem ji z gramofonové des
ky. U přátel."
"Vy jste mě vůbec neviděl a nesly
šel osobně?"zeptala se s úžasem.
Kývnul. "Je to trestuhodné - ale
jste hvězda. A o hudbu jsem se
tuze nezajímal."Melancholicky se
usmál.
"A co tu hledáte?"zeptala se po
chvíli klidněji.
Chvilku váhal, pak ukázal na jeden
obraz. "Něco, co je v sejfu. Jak
vidíte, jsem k vám upřímný."
"A co tam je?"Posměšně se usmála.
"Asi mnoho šperků, ale hledám jen
nejvzácnější. Trojřadý perlový ná
hrdelník. Má nesmírnou cenu."
"Odkud to víte?"
"Přátelé mi říkali, že vám jej vě
noval John Ferguson k zásnubám. A
to je milionář, že?"
Žena se zasmála:"Zřejmě jste začá
tečník, barone. Vloupáte
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TYJSI SKÁLA!

VYSTŘIŽENO...

Nahromadilo se nám tu víc
LEV IV. -10.4.847 - 17.7.855
zajímavých dopisů. Proto
Byl kardinálem z Quattro Coronati a
uveřejňujeme vyňatky.
jedním z vynikajících papežů. Poně
vadž hrozil přepad Saracénů, dobře
opevnil město. Dosud stojí zbytky
. Patří na Boha v nebi a
velkých zdí a čtvrt kolem Vatikánu,
proto je Vám blíž, než se Vám zdá/P.Vondkterou opevnil, se dlouho nazývala
ra/. Musím Vám také napsat, že kámen zmi
Lvovským městem. V r.849 se mu poda zel bez operace. Dělal jsem novénu k blah.Anež
řilo poslat proti Saracénům lodstvo; ce. Modlil jsem se:"Bl.Anežko, matko národa,
v bitvě u Ostie bylo saracénské lod který jsem optoval a za to byl poslán jako osoba,
stvo zničeno.
štítící se práce do výchovného tábora a pak ja
V r.85O korunoval Lev syna Lotharo
ko
Häftling na práci do dolů, pomoz mi v mé tis
va, Ludvíka II.,za císaře, aniž byjak tomu bylo dříve, napřed koruno ni." Pak jsem byl znovu na rentgenu. Zavolal si
mě primán a v přítomnosti svého zástupce držel
val otec svého syna.
snímek a říkal: "Já kámen nevidím. Už tam není.
Za vlády tohoto papeže vznikly Musel jste to přece cítit, že vyžel?" Necítil
zřejmě v Remeši - známé pseudoisidorské dekrety, nestoudné zfalšová jsem nic. Bez komentáře jsem o tom podal zprávu
ní církevních právních pramenů, při svému ordinári - že po noveně k bl.Anežce se ká
men ztratil. - Bez bolesti ovšem nejsem. Ale
pisované sv.Isidorovi ze Sevilly,
slavnému církevnímu Otci,který ze - bolest, to je sestra, která se připojí na život
mřel v.636.V 16.st.se dokázalo, že ní cestě ke každému z nás a jako sestru jsem ji
je to padělek. Byly to nebezpečné
také přijal..."
?SSR
listiny, které však přinesly papež
"I my, Češi, máme občas shromáždění u sv.Cyrila
ství užitek, i když v nich bylo
zřejmě smíchané pravé i falešné do a Metoděje, hlavně když přijde některý český
misionář. Je to takový malý, útulný kostelík.
hromady. Tak je falešné všechno do
Výhodná je větší hala vedle kostela, kde se dá
4. století, pravé do nich bylo vsu
podávat i občerstvení. Když tu byl pan biskup
nuto teprve v 7.a 8.století. Pape
žové se stejně na ně příliš neodvo tak jsme potřebovali kostel větší a víc upro
lávali. Obraz Lva IV.se zachoval
střed města. Půjčili jsme si kostel sv.Terezie.
v římském kostele San Clemente.
Je tam farářem velice hodný a obětavý kněz, Čí
Rafael udělal náčrty k freskám zob ňan... ten to považoval za velkou čest. Když se
razujícím námořní vítězství u Ostie pak v novinách v této souvislosti o jeho koste
a legendu, podle níž Lev zázračně
le psalo, tak ho to moc potěšilo. Říkal mi, že
uhasil oheň v Borgo. Malba sama po se bál, že se všichni do kostela nedostanou chází od Giulio Romano a G.F.Penni.
bylo nás asi ZOO a do kostela se vejde 400 osob.
BENEDIKT III. - 29.9.855-17.4.858
My neočekávali víc nez 150. Dobře se to vytrou
Až do 19.st.se zachovala legenda
bilo a také fakt, že jde o biskupa a úplně no
vzniklá kolem r.1250 o papežce Janě. vého, zvýšilo zvědavost a zájem..."
Měla vládnout asi dva roky po Lvu
KANADA
IV. Ale volba Benedikta III.-jak je "U nás je aids také. Zanesli to sem cvzincz, ctzí studenti. Onemocněly už také děti, po trans
dokázáno-následovala brzo po smrti
Lva IV., i když za zmatků, poněvadž fusi. Krev dávali i Vietnamci a studenti z Lycísař Ludvík II. chtěl prosadit
bi . Několik cizinců-prý čtyři-bylo vykázáno z
vzdoropapeže kardinála Anastasia
ČSSR. Diagnostická střediska jsou už ted nejen
Bibliothecaria, který se násilím,
v hlavním městě, ale jsou zakoupené drahé stro
zmocnil Lateranu, kde jednal surově je z ciziny i pro kraje. Cizina pro ty, kdo od
s Benediktem a uvěznil ho. Ale
jíždějí na práce od nás, montéři ap.,žádá prů
všichni"Anastasia"odmítli, za dva
kaz o negativním testu na aids. Některé evrop
dny ho vyhnali, pak mírný a dobro
ské země chtějí totéž od našich turistů. Také
srdečný Benedikt ho omilostnil a
se prověřují staré krevní konservy..."
jmenoval opatem. Tento papež se
"Ještě další důkaz, že od okamžiku početí jde o
hlavně snažil o vnitrocírkevní ob
novu.
člověka: anglický přírodovědec J.V.Smith se sku
pinou dalších odborníků podává v knize Přírodo
vědci neznají vývojovou teorii-tento důkaz:,rPři početí je v zárodku zakódován celý život
člověka. Kdybychom to převedli do liter.znaků,do běžného písma,bylo by to 1000 knih
s
500 stranami..."
ČSSR

MŠE SV.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

MÁJOVÁ POUŤ DO
E I NS I E DE LN U
AARAU - u sv.Petra
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a Pavia-u nádraží-v
slavnostní katazel rektor čs.semináře v Římě - NEPOkryptě, každou 2. sobotu, P. Bi rka 18,15
MUCENA, Prof.Dr. P. KAREL
VRÁNA.
BAĽEN - kaple sv.Šebestiána/vedie far.
přede mší sv.ve 12 hod. je dvě hodiny příležitost ke
kostela, každou 2.neä.P .Birka
11,15
svaté zpovědi ve zpovědní kapli, v chrámě, vlevo
BERJ-Dreifaltigkeitskirche, 'střídavě
vpředu. Bude zpovídat několik knězi. VYUŽIJTE PŘÍLE
česká a slovenská, sobota
18,00
ŽITOSTI!
24. května
BASILEJ-jen slovenská i pro Óechy Rumelinbachweg, nedele
9,00
CURICH-česká-He rz Jesu Kirche ,Aemtler- VÍLETNÍ NEDĚLE NA SCHWÁGAĽPU POD SÁNTTSEM - mše
sv. v 12,15, po ni piknik v přírodě-14.č e r v n a
str.46, nedele
19,00
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebf rauenkirche,
Weinbergstr. 34,v neděle a svátky 9,00 VÍLETNÍ NEDĚLE DO SCHWARZWALDU -SLAVNOST
Q0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel, SV.CYRILA A METODĚJE. Mše sv.ve 12 hod.ve farním ko
stele v Bonndorfu - po ní piknik v přírodě. 5.7.
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI U MDŘE-asi 40 km sev.od Pisy.
Pro děti od 8-14 let. Přihlaste se u P.Sinčíka včas,
Faucigny ,1 .ned.v mesiaci,P .Mazák 10,
tábory bývají rychle obsazené!
11.-25.7.
LAUSAlNE-v kaplnké'Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasset,3.a 5.ned.
9,15
P.Jaroslav POLÁČEK je vázne nemocen a leží v nemocni
RÚTI-TANN-kaple u katol .kostela,
ci. Pise svým přátelům:
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOIHURN-Spitalkirche, každou 2.nea. ".. .mám zdí pňíd Aíbou ApoZíčnou pohZídnZcZ A Otčím
J.CupKím. PÁídívčúiím mé jZ p/tZníAZZ ApoZub/iatÁZ z
P.BIRKA
10,30
naÁího domu...Líčba aí zatím AouAtňídéZa na odAtnaLUCERN-St.PeterskapeÍle,neděle 18,30
nžní vody z tíZa. Víky Boha aí jZm to daJtí. Už jAím
SQiAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
zttatZZ pňíA 20 kg na váží. VZdím, ží pno mní jí nonPetra,St.Peterstr.11/Hlas misie/10,0
máZní
být chudý. Budu At muóít dát pozon. na játna
ST.GATIEN-než bude jmenován nový mi
{zadní tuky). VíZZkonocí ptavdípodobní Attavím zdí.
sionár za -T.Vondru, budeme chodit
BudoucnoAt A vítujZ do /tuhou níbíAhího Otci. Míní
na švýc.mši sv.v domě v 17,30. Po ní
moadní ztnacít čaA zbytíčnýmZ Ata/ioAtmí o vZaAtní
kulturní program a beseda krajanů v
zdtavZ. HZídíjmí níjptví Bože ktáZovAtví-nídomnZvíjPf arrheimu-Callustr. 34.
WINTERIHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg, mí Aí, ží až budímí nímocnZ níbo AtaJií, ží Aí budímí
Zípí modZZt.. .Pozdnavujtí zvZáÄtí ty, ktítí mi pAaZi
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA-v kapii pri kostole sv.Terezky z Qua/itínu. VÁím jAím vdíčný za modZZtby a ptJOAÍm o
daZÄZ.
V S E M VÁM ŽEHNÁM
14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30
0. JAROSLAV
Data nepravidelných msí sv.Vám misio CO KDYBYCHOM SE OBRÁTILI S PROSBOU NA BLAH.ANEŽKU
ČESKOU - ABY NÁM P.POLÁČKA B©H NA JEJÍ PŘÍMLUVU
náři sdělí, i telefonicky. Na ne se
obratte v záležitostech křtu, pohřbu, UZDRAVIL?
sňatku, sv.zpovědi,posvěcení neplatné
ho sňatku, vyučování náboženství, ná NA DUCHOVNÍCH CVIČENÍCH V QUARTEMU PROJEVILI NNOZÍ
ZÁJEM O KNIHY SLOVENSKÍCH JESUIT© V KANADĚ. NĚOO MÁ
vratu do Církve, dětských táborů ap.
P.JAN BIRKA,6OO6 LUZEFM ,Schádrutistr. LO NÁM OTCOVÉ POSLALI. Můžete si je u nás objednat:
Brodrick James, S.J. Počiatky Jezuitov................ 15 frs
26.,tel.041-312635
-"-V slabosti a hrdinstve.......................... 15 frs
P .Josef šlMČÍK, 8004 Zurich ,BrauerDva první díly vtipně a zasvěceně psaných dějin je
str.99., t.01-2415025
suitského řádu. Povzbudí nás velké postavy jezuit
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
ského řádu. Dějiny přečtete jedním dechem!
? .MARTIN MAZAK,1110 Merges,La LongeDANIEL HOPS: BIBLIA A JEJ ĽUD................................. 20 frs
raie,PC 202,021-717713
JEŽÍŠ VO SVOJEJ DOBE............................................ 20 frs
P. A. ONDREJKA,Amerbachstr. 11.4007
Ob j . :KLUB, Humne lackers t r. 18., 8106 Adlikon - peníze
Basel/061-320404/,Leonhards tr.45.
se známkami na poštovné mažete zaslat v obálce.
/Slowakische Mission-225117/
O ostatních zajímavých knihách v příštím čísle.

G. BROWN

ANO, MADAM !

Na obědě u továrníka Peábodyho a jeho sestry se setká Bili nejen se svým bratrancem, ale
i sirem Charlesem, kterého v noci srazil k zemi, chráně cest dámy, kdysi zpřátelené s hos
titelem Peábodym. Ten je zděšen, ale hereěka-snoubenka bratrance Tollivera-se chová zkromně.
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I když byl Pedabody-stejně jako Sir Charles-presvedcen, ze Beresfordova ne
bude mluvit o provaze v domě oběšencově, napadlo mu, že malé posílení neuško
dí a vyzval Billa, aby si s "těma koktajlama"pospíšil.
Bili rychle a ochotně odešel. Budoucnost se ježila zneklidňujícími možnostmi.
V jídelně našel Sally, dokončující úpravu tabule:"Haló,"řekla vesele,"vyhlí
žíte unyle. Vezměte si slanou mandli."
Bili zamířil k poličce s lihovinami jako holub do hnízda:"Vysoká nahoře dych
tí po chladivých bystřinách. Já rovněž. Poskakuji nahoru a dolů tak často,
že znám každou kobercovou tyč křestním jménem. Smím namíchat štamprdličku?"
"Ne, má plet to nesnese. Jsou všechny oběti už nahoře?"
"Celá výprava...zděsíte se...Ááá - tohle jsem potřeboval,"postavil prázdnou
číšku na poličku.
Brzo se objevil s velkým podnosem nabitým lepými sklenicemi, hosté se jako
jeden muž napřímili a projevili zájem - podle svého vztahu k lihovinám.
Bili očekával, že každou chvíli začnou mluvit revolvery, ale sir Charles a
Peabody dosud trochu prkeně zdobili koberec u krbu, Beresfordová, usazená
na opěradle lenošky, byla duší společnosti a její snoubenec účinkoval jako
doprovázeč a příležitostný sbor. Náhodný pozorovatel netušil nic o spodních
proudech, vířících pod povrchem. Slečna Peabodyová však nebyla náhodný pozo
rovatel a cítila v ovzduší určité napětí. Sir Charles nebyl ve své kůži,
její bratr v rozpacích, Beresfordová dost povídavá a Tolliver méně čtveračivý. Nenamítala nic, když bratr vyskočil a začal nabízet koktejl. Sama ho z
mravních a zdravotních důvodů zavrhovala, ale připouštěla, že má své hodnoty
jako osvěžující vliv. Pozorovala bratra při rozdávání likéru a zároveň pokra
čovala v rozhovoru s Tolliverem:"...takový ochotný člověk. Dal všechny lampy
do pořádku a když slyšel, že si panská vymkla kotník, trval na tom, že vypo
může v kuchyni. Opravdu poklad. Ještě jsem ho neviděla, než odejde, musím
mu poděkovat." Tolliver se spokojené usmíval jako majitel produkujícího se
pudlíka při chválách kritiků:"Velmi užitečný člověk,"potvrdil,"hrozný na
pohled, ale neúnavný a poctivý dříč. Udělá všechno - spraví světlo, přišije
knoflíky, vyčistí auto..."
"Ach,"přerušila ho slečna Peabodyová."To mi připomíná, že se nám dnes stala
taková divná věc. Někdo nám ukradl auto."
"Cože? "zhrozil se Tolliver,"to je ale smělost."
"Už je zpět. Divné. Quimby byl dnes vyřizovat bratrovi nějakou věc a mezitím
auto zmizelo. Pospíchal domů, aby nám to oznámil, a najednou spatřil auto
právě v ulici za námi."
Tolliver sebou škubl, zdálo se, že chce něco říci, pak svůj úmysl změnil.
"Asi dostal zloděj výčitky svědomí při vzpomínce na starou matičku..."řekla
Beresfordová.
"Velmi divné"poznamenal Tolliver tak bezbarvým tónem, že Bili se prudce oto
čil. Tolliver zíral na koberec jako člověk, jehož myšlenky jsou daleko.
"Ale hlavně, když už auto máte...Ted jsem si vzpomněl, směl bych,slečno,pro
mluvit se svým člověkem - s Catlettem? Právě jsem si vzpomněl na něco...."
"Ovšem. Quimby, jděte a řekněte Catlettovi...."
"Ne, nevyrušujte se, prosím. Podívám se sám dolů za ním..."
"Když říkáte, že jdete dolů...tedy Emo, co kdybychom se konečně najedli?"

HUMOR

Vietnamský hoch si zlomil nohu.
Lékaři ho poslali na zotavenou
do SSSR. A tam poprvé slyšel
o mírumilovném SSSR, o slav
ném Leninovi, o výtečném Gorbačovovi a velkých výdobytcích
SSSR. To vypravuje soudruh pe
dagog v Hanoi. Nakonec se ptá:
"Oo asi dělal chlapec po návra
tu? ""Dával pozor, aby si nezlomil
druhou nohu,"ozve se anonymně
zezadu.
Blízko Hanoie vykálejí
vlak. "Jak se to stalo?"
ptají se vlakvedoucího.
"Ale přede mnou bezel
po kolejích sovětský
general.""No a...?"
"Abych ho dohonil, musel jsem vjet na
pole! "
"Vietnamské válečné loästvo bere na loá
jen vojáky, kteří nedovedou plovat.""A
proč?""Ti nejdéle brání lod před nepříte
lem. "
Vietnamský socialismus je bezpochyby něco
nádherného. Jen kdyby cesta k němu nebyla
tak hrůzostrašná!
Vietnamský ministr zahraničí hledá při
QSK konferenci místnůstku, kterou občas
potřebují i rudí. "Tamhle, kde je na dve
řích napsáno Gentlemani,"vysvětluje jeden
úředník."Vzdor tanu irůžete vstoupit."
Zatčený Vietnamec se brání:"Hned mě propustte! Chodil jsem do školy s Le Duanem."
Soudruh policista se lekne, ale honem se
zeptá na vedení komunistické strany, je
li to pravda. "Lze! "slyší odpověd,"Le
Duan vůbec nikdy do školy nechodil."
Pham van Dong navštíví Ho-Chi-Minhovo mau
soleum a vidí Ho-Chi-Minha jak sedí na
otevřené rakvi a volá:"Opatři mi rychle
koně, chci projet zemí a všechno zkontolovat." Zděšeně běží van Dong k Le
Duanovi, ten tanu ale ne
chce věřit. Pak se dá
přemluvit, aby šel do
mausolea, přesvědčit
se. Sotva oba vstou
pí, vyskočí hněvivě
Ho-Chi-Minh:"Chtěl
jsem, abys přivedl
koně a ne osla!"
"Kterým dárkem může
te Vietnamesana nej
víc naštvat?'"^"Mlýn
kem na maso!"
Džíp s americkým, so
větským a vietnamským

důstojníkem zastaví stádo ovcí. 23
Sovětský vyhrožuje:"Jestli hned ne
uhnete, půjdete do sovětského kolchotu!" Nic. "Americký se rozhněvá:
"Neutečete-li, zaútočí na vás ame
rický bombaräák." Zase nic. Koneč
ně přemluví Vietnamec:"Neodběhneteli, dostanete se do vietnamského
převychovávacího tábora." Ovce
okamžitě s vystrašeným bečením
pádí pryč.
V dlouhé fronte na maso sto
jí jeden Vietnamezec a roz
čiluje se:"Už toho mám
dost! Jdu na ústředí stra
ny a Le Duanovi vynadám."
Za nějakou dobu se zkrotle
vrátí."Dal ti Le Duan na
mlátit? ""Ne" . "Ty zbaběl
ce! ""Nejsem zbabělec, ale
fronta těch, kdo chtějí Le Duanovi vynadat je
ještě delší, než fronta na maso."
F.W.Schlomann:Lachen verboten, Genosse! Vydal
NebeIspalter.

"Nemohu vám dát propustku, "zlobí se důstojník na.
vojáka, "to by o ni mohl žádat každý, když mu že
na porodí paterčata!"
"Znal jsem držgrešlu, který po psaní zavíral ka
lamář, aby se inkoust nevypařil.""Já znal jedno
ho, který na noc zastavoval hodinky, aby se
strojek neopotreboval"A to já znal ještě setr
nějšího, který nechal čtení, aby si nezničil
brýle!"
"Jak se má ted váš manžel. ""Moc dobré to není.
.Snaží se chytat v naší vaně ryby. ""To bych ho
tedy hned zavedla k psychiatrovi.""Také jsem na
to myslela, ale když chytil krásnou štiku..."
"Proč máš ovázanou ruku?""Ale šel jsem na škole
ní a někdo mi šlápnul na ruku."
Učitel se ptá žáků, čím by chtěli být. Konečně
dojde na Honzíka: "A jaké povolání bys rád výkon 2
val ty?""Chtěl bych být žirafou. Aby mi tatínek
nedosáhnul na uši."
V páté třídě gymnasia za
končil student slohovou
úlohu o prázdninách skvost
nou větou Jeana Paula,
plnou školního humoru:
"Chtěl bych dnes pohladit
mrtvou lebku onoho muže,
který vynalezl prázdniny!
"Jak jsi prožil prázdniny
Maxi? "ptá se pan učitel.
"Výborně, pane učiteli.
Ale na slohovou úlohu by
to přece jen nestačilo!"
"Tbvámy na ooel v Birminghamu vyrobí víc ocele, než
se vůbec dá vyrobit."
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HLAVOLAM

z

vojny

MATE BYSTROU MYSL?

Na vojně se sešli nováčci: Bedřich, Josef,
Karel a Rudolf. Měli příjmění:Kovář, Ttesař, Truhlář a Zámečník. V civilu bydle
li v Bedřichově, Josefově, Karlovicích
a Rudolfově a měli povolání kovář, te
sař, truhlář a zámečník. Ani jeden z
chlapců nebyl z obce, jejíž název by byl
odvozen od jeho jména a žádný neměl to
též povolání jako příjmení. Bedřich ne
byl z Josefova a Josef z Karlovic. Ka
rel nebyl tesařem a Rudolf se nejmenoval
Truhlář. Kovář se nejmenoval Josef ani
Karel. Voják truhlář nebyl z Bedřichova
a z Karlovic nebyl Bedřich. Vojín zámeč
ník se nejmenoval Rudolf. Vojín z Bedři
chova se nejmenoval Zámečník a vojín z
Josefova Truhlář. Z Rudolfova nebyl zámeč
ník. Vojín kovář nebyl z Josefova. Odkud
ti vojáci byli a jaká měli povolání?
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ZNÁTE ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY?
CO
a.
b.
c.
d.

JE KOMPLETÁŘ?
Spiknutí odpadlých knězi?
Večerní modlitba Církve?
Uvařené ovoce?
Dámská móda?

JAK SE JMENUJÍ- STAVOVSKÉ SVÁTOSTI?
a. křest a biřmování?
,
.
.
-. .
d. Sliby čistoty a slavné slibv?
b. zpoved a sv.prijimáni?
J
J
c. svěcení kněžstva a sňatek manželský?
KTERÝ SVÁTEK SLAVÍ- CÍRKEV 31.KVĚTNA? - a. Marie Goretti, b.sv.Josefa dělníka
d. Marie - prostřednice milostí.
c. Panny Marie Královny,

KTERÉ JE HLAVNÍ KŘESŤANSKÉ PŘIKÁZÁNÍ; a. Nehřešit proti svaté čistotě.
b.Milovat Boha nade všecko a bližního jako sebe. c. Být v neděli na mši sv.

Čí MATKA BYLA SV.MONIKA? Císaře Konstan
tina? Sv.Augustina? Sv.
Benedikta?

