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jeden historik prohlásil, že Církev by vlastně měla zaniknout už v renesanci, nejpozději za
osvícenství. Avšak Církev přežila nejen obě smrtelné nemoci, nýbrž i modemismus, nacismus
a přežije i komunismus a progresismus.
Němci, kteří se dostali z komunistických zemí a doufali, že budou mít v západním Německu náženskou svobodu, upozornili hlasitě, že v NSR už léta připravují učebnice náboženství děti
na komunismus. A také to dokázali! Jak je možné, že celá generace dětí a mladých se krmi
la místo zdravou potravou katolické víry smrtelným jedem nevěry? Kdyby lékař radil cukrovkářům, ať si dopřejí sladkosti, okamžitě by mu sebraly úřady diplom. Kdo nevěrecké učebnice
náboženství schvaloval? Kdo je za ně odpovědný? Pravda, byly to zřejmě spíš učebnice pro
testantské - ale i to je křesťanská víra a nemá učit ateismu. Jak to, že biskupové, odpověd
ni za spásu svého lidu - aspoň do jisté míry - nepoznali vlky v beránčím rouše? Vždyť na
nebezpečí komunismu upozornil už jakýsi papežský dekret z r.1834!
A přece se stalo něco podivuhodného. Mládež, odchovaná takovými "učebnicemi náboženst
ví" se jako v rudých diktaturách i zde zvedá, kleká před svatostánkem, poznává svou víru a
hrdě se k ní hlásí. Tfelevise se sama podivila při zábě
rech z audiencí u sv.Otce, kolik mladých líbalo pape
žovu ruku, žehnající jim svátým křížem. Časopis rvze katolického nakladatelství pro mladé v NSR
KOMM MET už dosahuje 100.000 výtisků - a nakla
datelství vede starý pán a tři nadšení mladí.
Na našem Vžkříšení v Curychu bylo víc mla
dých než starších. Nezáleží na počtu, ale
na nadšené víře. Vždyť dvanáct apoštolů,
prostých mužů, začalo vyvracet pohanský,
zkažený svět a budovat svět nový.
Je to dílo Ducha svátého. Při seslání Du
cha Svatého se zrodila katolická Církev a
rybáři lidí dostali od něho obrovskou
vnitřní sílu. Tato síla dnes roste i v
mladé generaci. M^ozí ze starší generace
mladým tuto sílu vymodlili, vyobětovali.
S úzkostí sledovali"rozpad" Církve.Je
přece na pováženou, když proti zbožnému
a vzdělanému biskupovi ve Vídni rozpouta
jí bouři protestů právě duchovní důstojní
ci Církve, kněží.
Různá dobrá hnutí i jednotlivci pracují
nenápadně, tiše - ba skoro podzemně - a už
roste první úroda. Důležité je pěstovat
společenství: "Kde jsou dva nebo tři v mém
jménu, tam jsem já s nimi,"řekl Kristus.
Kdyby jen tisícina mladých katolíků se semk
la kolem Krista, Duch sv.oživí polomrtvé
duše a dodá mladé generaci odvahu a nadšení.
Bůh jim žehnej. Vaše
re d a k c e

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

se tam konalo setkání zástupců 170 katol.uni
versit. Federace choe přispět k pokroku věd/ a
6.6.v 18 hod.se pomodlí sv.Otec v bazilice P.
budování spravedlivějšího a lidštějšího světa
Marie Sněžné růženec, týž den ve 22,30 slouží
ve světle katol.víry a na základech evangelií.
mši sv.na nám.sv.Petra-v předvečer svatoduš
President USA REAGAN navštíví 6.6.Vatikán a
ních svátků a k zahájení mariánského roku 7.6.
sv.Otec zahájí svou cestu po USA 10.9.v Miami.
7.6.se pomodlí svatodušní nešpory v 16,30 ve
Polský vládní list Rzcez pospolitá hlásí, že
svatyni zvané Divino Amore blízko Říma.
po dobu návštěvy sv.Otoe v Polsku bude zakázá
Začátkem května přednesl pařížský arcib.Lusti
no prodávat a pít alkohol.
2
ger na katol.universitě ve Frýburku referát:
Rodný dům sv.Bernadetty Soubirous v Burdech
Duchovní rozměry Evropy. Oslavy se konaly na
se má proměnit v pastorační muzeum. Už tam za
památku založení Evropského parlamentu v Lon
hájili stavbu baziliky pro 5000 osob - před
dýně r.2949. Zdůraznil, že evropské národy
lurdskou jeskyní - kde budou místnosti na set
tvoří v podstatě celek, zakořeněný v evropské
kání poutníků. Stavba skončí v březnu 1988.
kultuře a konflikty volají naléhavě po sjedno
13.5. - 70 let po prvním zjevení P.Marie ve Fa
cení Evropy na křesťanské základně.
time, tam připutovalo přes 300 tis.poutníků.
21.5.se novináři seznámili s knihou kard.RatTýž den se vydala na pouť z &nstochové do Fazingera, prefekta kongregace pro nauku víry:
tiny skupinka poutníků poděkovat P.Marii za
Církev, ekumenismus a politika. Je to soubor
záchranu života sv.Otoe při atentátu. Půjdou
jeho přednášek, kázání a studií. Mj.zdůrazňuje,
4 tis.km pěšky přes 11 zemí, navštíví, asi 100
že křesťanství a narxismus jsou neslučitelné.
svatyň a mají přijít do Fatimy v den poslední
Jen křesťanství v politickém životě nás může
ho zjevení P.Marie - 13.10.Je jich 7- kněz a
chránit před chaosem a anarchií.
6 universitních profesorů.
Vzdor vládnímu zákazu vyhlásila katol.Církev
Francouzský La Croix/katolický/uveřejnil vý
na Litvě 23.-31.5, týden modliteb za Litevce,
sledky statistického průzkumu manželství. 45provězněné pro víru. Vyzvala prostřednictvím
cent dotázaných soudí3 že manželství je dnes
střediska v New Yorku, aby se i západ připojil
ve velké krizi3 36 proc.se domnívá3 že je to
k jejich modlitbách. Zbavených svobody je 36
krize přechodná a jen 14 proč.považuje situaci
litovských polit.vězňů-mj. 3 katol.kněží.
za dobrou. Rostoucí počet rozvodů vysvětlují
V březnu jmenoval sv.Otec 4.světícím biskupem
touze po osobní nezávislosti. Mladí-ku podivupro vídeňskou arci diecézi prof .Kurta Krenna
většinou kladně hodnotí manželskou lásku3 věr
z řeženské university. V Rakousku to vyvolalo
nost a čistotu.
rozruch-nový biskup je totiž nejen velmi vzdě
Franc.Fayardovo nakladatelství brzo vydá vlast
laný a zbožný, ale i pravoverný, blízký hnutí
ní životopis Leda Walesy Oesta naděje/Le chemin
Opus Dei/Předseda tohoto hnutí se měl stát
de 1'espoir. Kniha vyjde ve 12 ti řečech."Mys
biskupem ve Vorarlbergu,ale výstřední farář
lím, že každé období jednou skončí, svět i Pol
doporučoval, aby si lidé lehli na protest kdy
sko procházejí radikálními změnami, existence
by snad nový biskup Kúng přišel/.Ale i proti
interkontinentálních raket ničí pojem hranic..
biskupovi Krennovi se pořádala řada akcí, po
Kniha je velmi optimistická. V lednu byl nato
stavilo se proti němu 17 z 20 ti děkanů/!!!/.
čen rozhovor s autorem a 23.4.jej vysílala
Také při svěcení v katedrále sv.Štěpána 26.4.
francouzská televize. - Setkání italských odbo
došlo k nedůstojným akcím-ale biskup je opti
rů v dubnu bylo odloženo v naději, že lech Wa
mista a bude dobrou oporou rovněž zbožnému a
lesa dostane povolení se ho zúčastnit.
pravověmému arcibiskupovi Groerovi.
Na Slovensku existuje duchovní hnutí Rodina Ne
Svýc.Charita v Lucernu vybrala v r.1986 o 6 mil
poskvrněné3 prý hl.mezi nemocnými a tělesně po
méně něž 1985. Na místo předsedkyně Blundschystiženými j kteří se modlí pravidelně růženec.
Steiner byl zvolen Vidal Darbellay z Wallisu.
23.4.dostal sv.Otec Skutky apoštolské malované Italský novinář Messori
v obrázkových seriálech-náklad 10.000 ks.Vytvo autor knihy rozhovorů
s kard.Ratzingerem, na
řil je s malířem a režiserem Pizzarim jesuita
psal knihu Anketa ke
P.Vanetti. Stejně byla předloni vydána a do
křesťanství-desítky roz
různých řečí přeložena evangelia-se zeměpisným
hovorů s různými vý
a histor.slovníkem, napami, fotografiemi ap.
značnými osobnostmi.
Chigagský arcib.kard.Bernardin prý řekl stu
Washingtonská katol.uniA
dentům chigagské university, že neplodní manže
versit a oslavila 100.výn
lé, toužící po dětech, mohou volit i umělé
Schválil ji 10.4.1887
oplození. 0 tak důležité otázce ovsem nemůže
papež Lev XIII.
rozhodovat kardinál, nýbrž učitelský úřad
Církve.
NEZAPOMEŇME NA KRAJAN
V rámci 100.výr.university v Bilbao-Spanělsko. SKOU POUÍ K S v. MIKULÁŠI I
Z FLUE - viz s.19.1!!!!

HLUPÁČEK

Chán Džangar pospíchal do penzy a rozhodl se,
že Habibulu potrestá strašným trestem, až se
Paňka vyrostl na panském dvoře. Měl pomá
vrátí. Zanechal ho s koněm a Paňkou v okovech
hat všem, kdo měli na statku nějakou "hoda nařídil Pánkovi:"Stěž toho zloděje jako vlastní
nost"-čili pracoval od rána do noci. V zimě
duši. Rozuměls?"
vstáváme a Paňka už táhne sáňky krmiva
Paňka praví!"Jak bych nerozuměl. Jak jsi řekl,
pro dobytek. Sedí v chlévě a zapíjí kůrky
tak přesně udělám."
vodou.
Když Džangar odejel, obrátil se Paňka ke zlodě"Pročpak si neřekneš o brambor či zelí?"
ji:"Vidíš, k čemu tě zlodějství přivedlo! Všechna
"I tak jsem se najedl, díky Pánu Bohu."
tvá odvaha není k dobrému, ale ke zlému. Kdyby
Čistí konírny a stáje, dobytek krmí, ovce
ses raději napravil.
vyhání a večer ještě lýkové střevíce plete,
Ale Habibula mu odpovídá:"Když jsem se dodnes
šaty má špatné a škaredé. Nikdo ho nepolinenapravil, tak nyní už není kdy."
tuje:"Eh, vždyť je to hlupáček!"
"Jak to, že není kdy? Vždyť v tom to vězí, že
My, děti jsme od něho žádnou hloupost ne
člověk musí pořádně chtít se napravit a ostatní
slyšely. Byl na nás hodný, dělal nám hrač
už přijde samo...Vždyť v tobě je duše stejná ja
ky z březové kůry.
ko ve všech jiných lidech. Odhod špatnost a Pán
Jednou vidí správce, že se v mladém obilí
Bůh ti hned pomůže dělat dobro a všechno při pasou hříbata. Měl je hlídat Petruša, slabý
jde k lepšímu."
a malý chlapec, říkali jsme mu "Tvarůžek".
Ale Habibula jen poslouchá a vzdychá:"Ne,"poví
Byl matkou zhýčkaný, vyhnal hříbata a že
dá, "na to už ted není kdy ani myslit."
mu byla zima, lehl si na mez, přikryl hale
"A jak to, že není kdy?"
nou a usnul. Jak ho správce viděl, šlehl ho
"Nu proto, že v okovech čekám na smrt."
bičem a nařídil, aby mu starosta vysázel
"Ale já ti je vezmu a pustím tě."
dvacet. A ujel. Petruša se třese, nikdy do
Habibula svým uším nevěří, ale Paňka se laskavě
sud metlou nedostal, a jde k Paňkovi.
usmívá a praví:"Nedělám si z tebe žerty, ale
"Paňuško, je mi hrozně! Co mám dělat?"
pravdu mluvím. Chán mi pravil, abych tě hlídal
Paňka ho těší a pak povídá:"Dohlédni zatím
jako svou duši a víš, jak je třeba hlídat duši?
na mé i na své, já se o tebe postarám."
Nelze ji, bratře, litovat, nechť za jiného trpí Pak běží Paňka čiperně přes pole do statku
a mně je toho nyní zapotřebí, poněvadž nemohu
a za hodinu se vrací."Tak už jsi z trestu
vydržet, když jiné trápí. Sejmu ti pouta, na ko
venku, "hlásí a Peťka mu věří.
ně posadím a hybaj, zachraň se, jak chceš, a
Večer se ptá správce v kanceláři:"Nasekali
budeš-li zase zlo páchat, pak neoklameš mne,
jste tomu pastýři ráno.""Nasekali.""Rádně?"
ale Pána!"
"Vynasnažili jsme se."
A přisedl k Habibulovi a rozlomil jeho pouta, po
Později se dozvěděli, že nasekali pastýři,
sadil ho na koně a pravil:"Jed v pokoji na všech
ale ne tomu pravému, nýbrž Paňkovi. Všich
ny strany."
ni se Paňkovi vysmáli, ale Péťa
Tu přijel Chán s družinou a ptá
už výprask nedostal.
se:"Kde je Habibula?" Paňka odpo
Za pár let vypukla na Krymu
vídá :"Pustil jsem ho."
válka a začaly odvody. Všich
"Jak to-pustil? Co to říkáš?"
ni pláčí, jen Paňka se hlásí
"Tys mi rozkázal, abych ho hlídal
dobrovolně. Odvezli ho do měs
jako svou duši a já svou duši tak
ta mezi rekruty a za dva rub
střežím, že jsem ochoten trpět za
ly, které dostal, nakoupil
bližního... Vždyť ty jsi chtěl Habi
posměváčkům koše pirohů s
bulu umučit, ale já nemohu vidět,
hrachem a všem dal po jednom.i
když jiné mučí, nechť je moje duše
jen na sebe zapomněl. Všichni
šťastná a prostá všeho strachu, po
kroutí hlavami a dávají mu po
něvadž já se nebojím ani tebe,ani
polovičce. On se však zasty
koho jiného ani za mák."
děl a nechtěl. Ráno vstal v
Tu se chán Džangar začal rozhlí
kasárnách první, všechno
žet na všechny strany, potom si
uklidil a starým vojákům boty
čepičku pořádně nasadil a pravil
vyčistil. Začali ho chválit.
ke svým lidem:"Pojdte blíže a po
A Paňka strávil celou vojnu
vím vám, co se mi zdá."
tím, že za příkopy neřád zako
Tataři se seskupili kolem chána a
pával. Když ho propustili, dal
on jim potichu povídá:"Ale vždyť
se najmout Tatary a pásl koně,
Paňku, zdá se, nelze trestat, poně
kteří patřili místnímu boháči
vadž v duši jeho byl, možná
Džangarovi.Když na trhu koně prodával,tvá-anděl...' '"Ano,"odpověděli všichni Tataři tichým
řil se pokorně, ale doma ve stepi si dělal,cohlasem," nemůžeme mu škodit. Za mnoho let jsme
chtěl. Pro vzdálenost divoké pustiny nebylo to nepoc hopili a nyní je nám v jediném okamžiku
možné se k němu vypravit a tak řádil, jak všechno jasné. Vždyť on je, možná, svátý."
mohl. Ale smělý zloděj Habibula mu začal ko
NIKOLAJ S. LESKOV (zkráceno)
ně krást. Jednou ho Tataři zranili a chytli.
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CO SOUDÍTE O VÍŘE ?
Přijmeme-li zprávu Si sdělení, protože ten,
kdo nám ji sdělil, je spolehlivý, říkáme,
že TOMU ČLOVEKU VERÍME. Je tedy víra pozná
ní, na něž jsme nepřišli sami. Přebíráme je
na základě autority a věrohodnosti svědka
nebo prostředníka.

aby všem umožnili šíastný život. Víra také ne
ní seznam nařízení a zákazů, ale návod k činné
mu vytváření reality.4

JAK PŘENÁŠET VÍRU NA DALŠÍ GENERACI?
Věrohodně a realisticky ukazovat, že víra je zá
klad života, že bez víry se uchylují mladí k
omarmým jedům a alkoholu, místo aby vírou na
SNAD 99 PROČ.NAŠICH VĚDOMOSTÍ JE VÍRA.
šli pozitivní a oživující řešení. Musíme v příš
Všechno dokázat vlastními pokusy a zkuše
tí generaci vzbudit zdravý hlad po přežití,te
ností nemažeme. Věříme dějinám, protože
dy víru-aby poznali, že bez víry není štěstí.
důvěřujeme dějepisci. Věříme atomovému fy ZKUŠENÉHO PfSvODCE NAJDOU MLADÍ V CÍFKVI
"
sikovi, i když nemažeme opakovat jeho poku
Ponůže jim přežít. Církev je milující, ale i
sy. Abychom mohli žít a svůj život chránit,
zkušená matka, stará se o své děti a pevnou ru
musíme se řídit poznatky a vědami. Každá
kou je vede životem. Cvičí své děti v odříkání
věda nás orientuje ve svém oboru, potřebu
a v pokání, aby byly silné a připravené dobře
jeme její pomoc, jednáme-li v její oblasti.
řešit životní problém/-a aby byly šíastné.
Zeměpisnou orientaci potřebujeme při ces
Musíme příští generaci věrohodně předvést, uká
tování. Zůstaneme-li doma, je nám jedno,
leží-li Paříž ve Španělsku či ve Francii.
zat život. Stále ještě platí věta sv.Augustina:
"SRDCE ČLOVĚKA JE NEKLIDNÉ, DCKUD NENAJĽE Svftl
ŽIJEME VŠUBE A STÁLE.
ÚTULEK A SÍLU V BCHU."
MT
Potřebujene tedy i pro náš život orientaci
a vedení, které jej chrání a ulehčuje .Tuto
základní orientaci nám dává VÍRA V BOHA.
Jako svědectví pro Boží orientaci přijímám
poselství, že stvořil lidi k svému obrazu.
Vidíme tedy své bližní jako obraz Boží a
"... vím, že na Západe
je tento způsob života
tak s nimi i žijeme. Věříme-li vědecké
ýěžký-i když také zde
autoritě, proč bychom nepřijali autoritu
Boží? Bůh stvořil vše, v čem žijeme. Jak
je mnoho milionářů.
Ale evangelium, mys
máme žít v přírodě, poučuje nás Bůh vědou.
možné žít všude...Když
Jak máme žít ve společenství a s Bohem ří lím, je
si uvedomím
skutečnost, také upadám
ká Bůh v Písně a skrze Církev, která je
do deprese. Je to jako s tím Petrem, kráčejícím
Boží institucí.
po vodě: když si hleděl pod nohy,topil se, když
NEJEN NÁVOD, JAK MÁř-E ŽÍT
■
hleděl na Krista, šel po vodě jako po chodníku.
nám předává Bůh skrze Církev. Dává i sílu,
Záleží na vnitřním postoji k věcem, na důvěře
abychom podle něho žili v denním životě.
v Jeho lásku, na tom, jak jsme odhodláni nést
Zde vstupujeme do oblasti náboženství, jež
svůj úděl či kříž. Oni i ti"zajištění"mají své
zprostředkuje životní orientaci, danou Bo
kříže. Ale žít evangelium je pro ně těžší...
hem a také dává sílu, podle této orientace
Můj známy mluvil o "nezajištěnosti" jako o po
žít. Je to milost. Víra je tedy důležitý
kladu. O tu důvěru je třeba zápasit ze dne na
základ života, ne hračka pro děti, kterou
den; život žít od hodiny k hodině. Víra se ne
mladý člověk odloží, protože se mu už zdá
může osvědčit bez tmy a strachu, naděje bez
směšná. Víra ovšem není neomylné řešení
zdánlivé beznadějnosti. A evangelium platí i
všech sociálních, hospodářských a politic pro západní Evropu. Svět ponechrne"velkým a buč
kých problénů. Jsou zásady, jak ekonomové
me "maličcí".. .Bojuji se strachem dnes a denně!
a politici mají rozhodovat ve své oblasti,
A to, co od někoho dostanu, o to se dělívám s
jinými.. .Každý máme svůj úděl a musíme jej
trpělivě, uvědoměle nést, abychom využili času,
který je nám ještě dán. Nemůžeme zastavit život,
ani vynechat nej tvrdší období..."
ČSSR

NAŠE POŠTA

"Často jsem uvažoval o onom proroctví, že nebudou-li lidé žít podle Božích zákonů, zmizí ze
zemského povrchu řada národů. Představoval jsem
si atomovou válku, zemětřesení, potopu...a za
tím přišel aids, kterým onemocní opravdu větši
nou jen ti, kdo nežijí podle Božích-a přiroze
ných zákonů..."
NSR

JÍDELNÍČEK NA FAŘE
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Jan Vianney se stal farářem v malé Roztržitě snědl dva koláčky, pak odstrčil talíř
vesničce Arsu, ale měl stejné sví a řekl:"Milá paní Renardová, máte se mnou moc
zele s věřícími, jako jeho kuchařin -práce. Vím, že se musíte živit šitím a dokonce
ka paní Renardová s ním.
vydržovat syna na studiích. Příště zůstaňte do
ma, udělám si něco sám."
Po slavnosti opustila matka Bibostová s
těžkým srdcem svého chráněnce. Obchod ji "Ale vždyť neumíte vařit,"bránila se vdova.
volal zpět do Ecully. Poprosila vdovu Re- "Casto jsem si jako pasáček připravoval jídlo.
Ale chcete-li, uvařte mi zítra hrnec brambor."
nardovou ze sousedství, aby pečovala o
"Brambor?"
nového faráře.
"Moc práce s ním mít nebudete,"ujistila ji, "Ano. Ve slupce. Vložte je do košíku a za tři,
čtyři dny přijdte zase. To mi stačí. Jinak se
"je naprosto nenáročný."
Tento úkol dobrá paní ráda převzala. Pro klidně můžete věnovat šití."
Vdova Renardová se proti podivnému rozkazu
tloukala se se svou dcerou jako švadlena.
Když ji ještě před odchodem matka Bibos bránila, ale Vianney trval na svém, tak povolila.
tová provedla domem, smutně potřásla hla Ted byla otázka stravy pana faráře vyřešená.
Měl-li hlad, vzal si z košíku pár brambor, olou
vou: "Ach, proč dal pan farář odvést ten
krásný nábytek zpět do zámku? Dům vypa pal je, posolil a snědl. Někdy si k tomu uvařil
vejce nebo několik vaječných placek. To už se
dá jako oškubaný pták, ubohý a chudý."
považoval za labužníka.
"On už je takový,"vzdychla obchodnice,
Dokud byla v košíku nějaká brambora, odkazo
"v čím větší chudobě žije, tím lépe se
val svou kuchařku na příští den. Přesto mu doth
cítí. Ale prosím, paní Renardová, dávejte
rá žena upekla každý den veku z bílé mouky a
pozor, aby se úplně nezničil!" Švadlena
ta vždycky zmizela. S tím byla spokojená. Ale
svatosvatě slíbila, že se bude starat o
jednou byla svědkem podivné
pana faráře jako o vlastní dítě.
směny.U dveří fary stál starý
"Sama mám syna ve velkém se
tulák a Vianney mu právě podá
mináři v Lyoně,"prohlásila hrdě.
val čerstvý,vonný bochník
Zásob tu bylo dost; slečna ze
chleba a s úsměvem říkal:"Už
zámku všechno obstarala. Tak
máš rozviklané zuby a sem tam
se ráno pustila paní Renar
některý ti chybí. Tak se ti můj
dová do vaření; rachotila
chleba hodí."
hrnci i pánvemi, aby připra
"Mám ještě pár kůreček, "zašklebil
vila svému pánovi dobré jíd
se stařec,"ale ty už nerozkoušu."
lo. Bude se svou kuchařkou spo
"Mám zuby ještě zdravé, "zasmál se kněz, "dej
kojen .
je sem." Povaleč vyhrabal ze špinavé žebrácké
Jan Vianney seděl v zákristii a chystal
si nedělní kázání. Přitáhl si náruč knih a brašny několik starých, jako kámen tvrdých
kousků chleba a podal je faráři.
láskyplně si položil vzácné dědictví po
svém prvním faráři na stůl. Byla tu kázá "Nu, jsou ještě docela dobré. Dám je trochu
změknout a mohu je sníst."
ní Le Jeuneho, Jolyho, Bonnardelova,
Rodriquezův Vnitřní život, životy svátých. Tulák byl s výměnou spokojen a kulhal dál.
Tridentský katechismus. Kněz studoval ce "Tak tedy zacházíte s mým krásným chlebem,"
potřásla pradlena hlavou. "Ten povaleč si sám
lé hodiny, dělal si poznámky, hledal po
mohl dát kůrky rozmočit a sníst je."
vzbuzující příklady. Konečně vstal, po
"Nemluvte tak o něm,"řekl přísně Vianney,"je
kleknul před svatostánkem a promýšlel v
rozjímání a modlitbě to, co si přečetl. Pak to sám náš Pán, který přišel v podobě žebráka.
Pro něho není bílého chleba škoda."
se znovu vrátil do zákristie, s povzde
"Nu, náš milý pán hezky páchne kořalkou."
chem namočil péro do kalamáře a začal
"Všiml jsem si. Dnes je vlhko a chladno, když
psát. List po listu plnil svým jemným a
rychlým písmem, tu a tam pohlédl ke sva je celý den na silnici, dopřál si něco na zahřátí'.’
tostánku, kde zářila věčná lampa, a hledal S bručením se šla paní Renardová podívat na zá
sobu brambor v kuchyni. Po chvilce se objevila
tam pomoc. Když konečně po tvrdé práci
znovu s několika brambory:"Ty chcete ještě
vstal, bylo dávno po obědě.
jíst? Jsou už plesnivé,"řekla vyčítavě.
Paní Renardová se zatím zoufale snažila
uchránit koláče, které upekla, aby se ne- "Však slupky nejím,"bránil se Vianney, "jinak
jsou dobré. A ted mě nechte v klidu, musím
připálily. Ulehčené vydechla, když za
ještě pracovat."
slechla rychlé kroky pana faráře.
"Spíž je prázdná. Asi jste všechno rozdal."
"Ach, vlastně nemám ani hlad,"řekl Jan,
"Ach, bylo tu pár hladových,"řekl kněz rozpa
když před něho postavila plnou mísu.
čitě. Pané Renardová znovu potřásla hlavou,ale
"Ale jíst musíte,"řekla švadlena rázně,
"upekla jsem vaječné koláče. Matka Bibos za chvilku se vrátila potřetí:"Okradli vás,"volala lomíc rukama."Vaše matrace a ložní prádlo
tová říkala, že je to vaše oblíbené jídlo."

jsou pryč. Hned běžím na policii."
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"Nesmysl,"odpověděl Vianney,"dal jsem to cikánovi, včera jeli přes vesnici a ten ubožák mi
vyprávěl, že nemá pro nemocnou ženu ani postel."
"A kde spíte vy?"
"Ach, na tom nezáleží. Vyspím se kdekoliv."
Paní Renardová prohledala dům a brzo našla místo, ke pan farář spal. Na hromadě klestí
a několika pytlech ve sklepě. To byla zřejmě jeho postel.
"Ve sklepě se spí moc dobře,"ujišťoval zkoprnělou hospodyni pan farář.
"Jistě! Báječně!" zlobila se švadlena."Potkáni a myši tančí kolem vás a ze zdí kape vodadole je vlhko. Sám si úmyslně ničíte zdraví!"
"Náš Vykupitel neměl pod hlavou ani otýpku klestí,"vážně odpověděl Vianney.
Co se dalo dělat. Dobré paní vstoupily slzy do očí. Ale už nic neřekla a plná starosti
odešla.
"Je moc těžké, sloužit světci,"vyprávěla dceři, když se vrátila domů a hluboce vzdechla.

Wilhelm HUNERMANN

Itos lovce bolesti, vepřová pochoutka, již. I. Not a, čtvrtý
papež-jehož ostatky donesli sv.Cyril a Metod na Moravu,
hástupce sv.Petra-druhý papež, zn. španělských aut. J.
Vodní zvíře, podnos, lid.mužské jméno, předl. K.Mužské
jméno, čes.spisovatel, spojka, shromažďoval. L.Mléčná
potravina, velký konvertita a západní církevní Otec,
zpracovává půdu. M. Spojka, sloní zub, lid.ženské jmé
no, spojka, slov.domácí pták. N.Lat.zkratka"na odpočin
ku", fialová, majetný člověk, zn.aluminia, předl.0.Ma
lí obránci, irský nár.patron, předložka.
l.Otec Evropy a zakladatel řádu, jedna ze dvou církev
ních učitelek, předl. 2.Část vozu, žens. jméno, česká
kněžna-která čeká na svatořečení, I.zasloužilý umělecbásnik, zn.molybdenu. 3. Zn. dusíku, vstrč to do..., 50
říms. ,světec-jedna z hybných pák Tridentského snemu,
zn.jodu. 4.Spojka, dva, římský mravokárca, první papež,
islamské jméno, spojka. 5.zn.aut zeme-^nazývané"nejstar
ší dcerou Církve", překladatel bible-vulgaty-a cirk.
Otec, žens .jméno, citosl.bolesti, zn.hliníku, 100 říms.
6. Spojka, starodávná číslovka, starý Riman, zakl.Je
suitů. 7.Ríms. 100, lat. "a", citosl.spěchu, slov"jiná",
zn.dusíku, zn.fluoru, proroctví/y-i/. 8.Spojka,zkr.Švý
carska, staré místnosti/y-i/, slov.utři se, zn.dorrinikánů. 9.1050 říms.,kůň, citosl.chladu, předl.,nositelé
povozů, pronásleduje. 10.Strana, Gallus, pachatel/2 n/,
A.Apoštol Německa, slavný milánský
biskup-círk.učitel.B.Zavýsknutí , dru necht. 11. Zn.teploty, slov.třená, předložka, muž,zájm.
hý český biskup-mučedník, kniha St. zn.dusíku, oco, zn.aut Rumunska. 12. Předl.,po slední
svátý v roce-papež, fon.fr.ano, slovácký chlapec. 13.
Z.o nevinně trpícím muži, italské
přitakání, spojka.C.Zakladatel pre- Jeden z patronů českých zemí, zde, předl.,nízká dřevi
monstrátů, slepičí slabika, slov.le na, obydlí včel, předl. .14.Světec 4.st.-zakl.kláštera i
mniěskýeh společenství v Egyptě.pře dl., třetí papež.
dy, písmeno-jež vzniklo z C,zn.aut
POLIČKA: Pachomius
Švýcarska. D. Ženské jméno, spojka,
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
západní cirk.učitel a papež, něm.vo
Před
40
lety byl v Prešově vysvěcen na biskupa Dr.Vasil
jenská pokrývka hlavy, předl. E.Něm.
člen, společník sv.Havla/Galla, přec Hopko - již zesnulý vyznavač Církve.
ložka, rozum. F.Spojka, bojovník pro Polský primas kard.Glemp protestoval u úřadů proti jme
nování Wl.Lorance novým ministrem pro cirk.záležitosti,
ti arianismu, franc.zlato, zn.pro
voltanper, žens.jméno. G.Části svíč protože Loranc je ateista. Polští biskupové jsou proti
ky, ozn.dálkových vozů, zvr.zájméno, zavedeni diplomatických styků Polska se Sv.Stolcem,po
zn.členů nacistické organizace, něm. kud Církev neobdrží právní statut-o který už dělši do
Ty. H.osobní zájméno, zakladatel řá bu žádá.
Apoštolská nunciatura ve Švýcarsku je nej starší, první
du bratří kazatelů, 50 říms., zn.
švýc.pošt, předl. CH. Foneticky cizí ho nuncia jmenoval Řehoř IX.v r.1231, šidiel napřed v
slovo pro"zaměstnání", franč."v", ci- Basileji, pak v Bernu.Nyní se v něm.Svýc.koná akce pro
její zrušení.

NAŠE KŘÍŽOVKA

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

27.února 1924.
Varvara Borisovna má návštěvu, přijela její dcera z Mcskvy, neobyčejně krásná dáma. Je po
dobná své matce, tak vypadala asi Varvara Borisovna, když žila ještě v lepších časech. Pta
la jsem se, co je s její matkou; řekla, že je nemocná a musí honem do lékárny, vyprávěla
mi rychle, že se vdala za inženýra, kcmunistu a doufá prý, že její muž mamince pomůže.
28.února 1924.
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Dnes večer byl u nás na čaji student Tblja Karpov. Prohlašuje se za"nejmodernějšího z mla
dé generace". Je vysoký, skvěle stavěný mladík, má kvetoucí tváře a na nich neustále přá
telský, spokojený úsměv, takže se uplatní jeho zářivě bílé zuby. Člověk na něho pohlédne
a hned je mu lehčeji a veselo u srdce.
"Čestné slovo,"prohlašuje,"že za pár let budu vůdcem Ruska. Chyba naší inteligence je, že
stojí stranou a pláče, místo aby se připojila. Bude-li to nutné, prosím, stanu se komunis
tou! Když budou po mě žádat, že musím mít proletářský původ, prosím, pak pocházím z proletářské rodiny. Otec měl sice tiskárnu, ale s trochou fantasie z něho uděláme typografa.
Je sice v zahraničí a má se dobře, ale pro ime padnul v boji proti nepříteli proletariátu
na poli rudé cti. Kdo mi může předhazovat, že lidi obelhávám? Hlavní věc je úspěch. V ko
munisti ckán státě se ostatně musíme přizpůsobit každé situaci, všechno pochopit. Dodnes
jsem provozoval asi deset zaněstnání, ačkoliv mi ještě není dvadvaoet."
"Nu, tohle umění jsme jako váleční zajatci perfektně ovládali také,"podotkl Otmar."Byl
jsem například během jediného měsíce čističem kanálů, výrobcem zubního prášku, koželuhem
a hrobníkem." - "Vidíte, že mám pravdu!" pokračoval Karpov. "Přijdu například někam a hlá
sím se přirozeně hned u strany. Když se zeptají, nejsem-li náhodou agroncm-těch je dnes
nejvíc zapotřebí-řeknu:"Potřebujete agronoma? Prosím, hned se stanu agronomem." Komunista
musí být universální člověk. Nejdřív se něčemu naučit, to je buržoázni předsudek, vyučený
umí ovšem všechno. Ale neučit se a přesto být specialistou, to je zásluha! Pak se dá něco
udělat pro všeobecné dobro, místo sedět jen ve studovně."
"To je pravda, "podotknul Otma."byl jsem jednou také agronomem, specialistou na cukrovou
řepu. Sloužil jsem veřejnosti, ale mám-li být upříímý,veřejnost na to strašlivě doplatila.“
"Zase to chápete z buržoazního hlediska a zapomínáte, v čem to spočívá,"odpověděl Karpov.
"Jak to bylo se mnou, když jsem byl agronomem. Napřed jsem přirozeně seřval všechny lidi,
že jsou zaostalí, pak jsem jim nařídil, že musejí pracovat ve dne v noci komunistickým
tempem, a když se někdo na něco ptal, tak jsem užíval co nejvíc latinských a anglických
slov, takže teprve nic nepochopili. Přiblížit se ke mně neodvážili, abych neudělal kravál
kvůli jejich zaostalosti. Pak jsem řekl:"vidím, že jste hodně pozadu za novým duchem komu
nistické výstavby. Musíte to tedy dělat tak, jak jste zvyklí." Po tu dobu dělali všechno,
abych byl pokud jde o jídlo a jiné potřeby spokojen. Byl jsem tlustý jako bečka. Tu jsem
se dopustil neopatrnosti, přijal jsem mezi pracovníky starého agronoma, který jako buržoust přišel o místo. Ten mě prohlédl a udal krajskému úřadu, že ničemu nerozumím."
"A tak byl s příjenným místem konec,"dohadovala jsem se.
"Naopak, "zasmál se Karpot,"z kraje přišla odpověď, že nej důležitější je duch, komunistic
ká vůle k výstavbě. Starý agronom ztratil místo, jako rozkladný element šel na měsíc do
vězení, a já se stal v časopise Hvězda hrdinou socialistické práce. Tak mě oslavovali.
Vidíte, co člověk musí dělat, aby měl úspěch."
"Tten úspěch asi dlouho netrval, jinak byste tu nebyl,"předhodil mu Otmar.
"Ne, je to jinak. Četl jsem v Pravdě výzvu, že university jsou stále ještě v rukou nepřá
tel proletariátu, stáři profesoři i studenti jsou úplně reakcionářští, a že je čestnou po-

povinností komunistické mládeže, prosadit si přístup na university. Tak jsem se vypravil
do R. a jsem takový student, jaký jsem byl agronom. Myslíte, že se profesor odváží mě8
nechat propadnout, i kdybych nic neuměl? Všichni komunističtí studenti projdou universi
tou s úspěchem, protože profesoři nechtějí riskovat výlet na Sibiř."
"Tak prostá ta věc přece jen není,"řekl Otmar,"včera jsem sám nechal například propadnout
vedoucího Komsomolu. Nechtěl jsem, ale bylo to nutné, protože s takovou nevědomostí
jsem se ještě nesetkal."
"To zase nic neznamená. Jste cizinec a do jisté míry jste chráněn proti různým nehodám,
kterým jsou vystaveni ruští profesoři. Před vyslancem vaší země má GPU přece jen trochu
respekt. Ale prosím - tentýž Kušakov, který u vás včera propadl, udělal týž den u profe
sora Dmitrijeva s úspěchem zkoušku z dějin - aniž otevřel hubu. Divné ale je, že sotva
přišel po zkoušce do kanceláře StudKon, nadával na profesora Dnitrijeva a o vás pěl samou
chválu."
"To není vůbec nic zvláštního, "odpověděl Otmar, "je to jen jeden z odporných rysů vašich
ruských komunistů, že totiž chtějí ubít ruského inteligenta jen proto, poněvadž je to
inteligent, zatím oo u cizince je to v pořádku, je-li inteligent a také se tak chová."
Otmar a Karpov debatovali dlouho do noci, ale pak už bylo opravdu pozdě a Karpov musel
odejít.

ZASTAVTE SE V NORCI!
25 let tam tiše, bez reklamy a propagandy,
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Moskevský komsomolec uveřejnil 23.4.obavy z
růstu zájmu o víru mezi mládeži přistupování
žijí naši mniši z Emauz podle hesla sv. Bene
mladých ke svátostem, oddavkám, křtu. Ateis
dikta: MODLI SE A PRACUJ!
tická výchova je prý nedostatečná a v zájmu
V r.l96O-na svátek sv.Cyrila a Metoděje-7.7.
o náboženství je vidět, že mladí touží po
dal Jan XXI11 .dekretem svolení k založení
ideálu, který by dával životu snysl.
slovanského mnišského střediska v Umbrii.
Dva roky poté přiznal italský stát tomuto za Gramofonová deska We are the Hill/45 zpěváků/,
ložení právo veřejnosti. Nyní sídlí naši bene a Hand of North, vynesly loni, v USA celkem
diktini z Emauz v býv. kapucínském klášteře 93 mil. dolarů. Jsou to dobročinné akce.
Pro 12 proc.mohamedánů Jugoslávie byla v katov Nursii - Norcia - provincie Perugia.
Dvakrát jsme se tam vypravili ze Švýcar spo lickém Zahřehu otevřena třetí největší mešita
v křesťanské Evropě - po Římu a Londýně.
lečně pro duchovní povzbuzení a tělesné
osvěžení. Tehdy byl už kostel a klášter,kde Řecká pravoslavná církev mela od 21.-24.4.roz
se naši benediktini 13.12.1965 usadili, skoro
hovory s carihradským patriarchátem. 4 řečtí
úplně renovován. Při příjezdu je slavnostně biskupové ujistili patriarchu Demetria I.,ze
přivítali obyvatelé rodiště sv. Benedikta. Jsou chtějí vstoupit pod jeho pravomoc, kterou
to většinou potomci židovských otroků, které opustila protizákonne r.1850 kvůli tehdejší
daroval po dobytí Jeruzaléma r.7O vítěz své řecké vláde. Vstoupí-li pod jeho pravomoc, ne
matce, jež tam měla sídlo a statky.
může jim vyvlastnit vláda půdu/z které žijí/,
Po přivítání nastala tichá práce a modlitby.
jak to odhlasovala vláda a přijal parlament.
Práce duchovní-v diecézi i ve městě - práce
tělesná, opravy budov, zahradničení, pěsto Patriarcha žije v Carihrade a nepodléhá řec
kým zákonům.
vání drůbeže, léčivých bylin ap.
Předsedou brazilské bisk.konference byl zvo
Po velkém zemětřesení 19.10.1979 před půl
len Mons.Luciano Pedro Mendes de Almeida, je
nocí-v z pomínáte na to?-byl kostel i klášter
zuita a světící biskup arcidiecéze San Paulo.
silně poškozen. Znovu výdaje, znovu ostrá
Neštěstím v Černobylu vymizely 3 pravoslavné
práce-dnes se už podařilo jakž takž klášter
opravit a základy zajistit. Po velikonocích se farnosti v evakuovaných oblastech. V nových
začalo s opravou kostela, části kláštera,stav sídlištích pro vystěhovalé obyvatelstvo se na
bou knihovny a úpravou prostor před koste kostely nepamatuje,ani v novém meste Slavutič.
lem .
Cařihradský patriarcha Demetrios I.přijede do
Převezmou naši ještě baziliku sv. Benedikta
Říma 3.-7.12.tr.navštívit papeže.
ve městě, v jejíž kryptě vidí tradice rodný
Tajemník budhistů Gijun Sagitori pozval sv.
dům sv. Benedikta? Je to otázka času a no
Otce do Kyota-Japonsko, aby se tam v srpnu
vých povolání. Už ted tam žije několik mužů, setkal s náboženskými představiteli-na paměť
kteří pod vedením Otce Cyrila jsou nadějí
výbuchu atomové bomby. Pozvání předal na audi
emauzského opatství i nadějí Církve.
enci
22.4.,má se konat 3.-4.8.na posvátné ho
ZASTAVTE SE TAM! Norcia je asi 60 km na
sever od Ríma. A volá-li vás Bůh k řeholní ře budhistů. Setkání se zúčastní kard.Arinze
před.sekretariátu pro nekřesťany.
mu životu modlitby a práce, napište si o
podmínky přijetí:MONASTERO BENEDITTINO, Starokatolíci mají první jáhenku Doris Zimnermannovou ve Švýcarsku.Opustili katol.Církev
1-06046 NORCIA, tel .0743-81370.
po I.Vatik. sněmu.

At se vy
přítomnosti
Poslední večeře se blížila podle katolíků nebo jen symbolu a vzpomínky podle
ke konci. A tehdy dal Ježíš většiny protestantských sekt, zůstává přece prav
starobylé velikonoční oběti dou, že označují nejvyšší okamžik Kristova živo
nový obřad a nový smysl a
ta, kde jeho svědectví vyústilo v dobrovolnou 9
řekl slova, jimiž zítřejší obět a kde se shrnuje tajemství toho, který je
tragedie nabývala smyslu.
nejen nesrovnatelným učitelem, ale i obětí za spá
Podle synoptických textů,
su světa.
které to s malými rozdíly
PŘEDSTAVY
LIBERÁLNÍ KRITIKY
zaznamenávají(Lk 22,19-20;
Mk 14,22-24; Mt 26,26-28), Liberální kritika připomíná staré totemistické
potvrzených i I.listem Ko obřady, kterými si primitivní kmeny namlouvaly,
že při nich vstřebávají do sebe božskou sílu porintským, kde je sv.Pavel
komentuje, probíhají událos-svátného zvířete tím, že jedí jeho tělo. Nebo
ti takto:"Ježíš vzal chléb, přirovnávají křestanský obřad k obvyklému pití
lámal ho a dával svým učed krve u přívrženců asijského Sabasia a řeckého
Dionýsa nebo k"teofagém", jež praktikovali zasvěníkům se slovy: Vezměte a
jezte, toto je mé tělo, kte-cenci orfismu. Jsou to klamná přirovnání, zachy
ré se za vás vydává.-Podob cují jen vnějšek a úmyslně nedbají o podstatu.
ně vzal i kalich, vzdal dí Člověk měl vždy ušlechtilou touhu spojit se s
ky, požehnal jej a dal svým Bohem. Požívání Boha a posvátné hostiny vyjadřu
jí tuto touhu hmotným a barbarským způsobem.Křesučedníkům a řekl: Pijte z
toho všichni; toto je kalichitanský obřad je jiný. Chápeme-li Ježíšova slova
jejich plném smyslu, znamenají jistě, že věřící,
mé krve, krve nové úmluvy,
která bude vylita za vás a který přijímá chléb a víno, přijímá Jeho tělo a
krev, i kdyby byl jakkoliv nehodný; změna pod
za mnohé na odpuštění hří
staty je faktem, nezávislým na úmyslu toho, kdo
chů. To dělejte na mou pa
se zúčastní posvátné hostiny. Přijal-li Jidáš
mátku. "
ale nezdá se, že by přijímal - byl by přijal ta
Najde se věřící, který by
při těchto několika řádcích, ké Kristovo Tělo a Krev. V tomto smyslu není pří
vyjadřujících poslední po pustné umistovat toto jídlo do tradiční linie
selství živého Ježíše, necí-.starého lidstva. Nejde tu o magický úkon, který
by byl jen požití podstaty, pokládané za božskou,
a ten by zaručoval zasvěcenci spásu. Má-li se
ve svátosti uskutečnit spojení věřícího s Bohem,
je třeba dobrý úmysl, očištění a vůle milovat.
Skutečnost požívání zůstává, ale to, co je v ní
hrubé, se zjemňuje na účast duše na Bohu.
PROČ 0 TOM NEPÍŠE NIC APOŠTOL SV.JAN?_____________
Musíme si všimnout jednoho z velmi nápadných bo
dů, v nichž se ukazuje"spíše mlčenlivá než
zjevná shoda", ve čtyřech evangeliích. Ustanove
ní obřadu popisují synoptikové, ale divíme se,
proč se o tom nezmiňuje sv.Jan. Odpoví se nám:
chce jen doplnit své předchůdce. Jistě, ale i
on mluví přesně o poslední večeři jako ostatní,
když však dojde k rozhodujícímu bodu, umlká.
Vzpomene si, že v 6.kapitole evangelia, když
mluví o událostech zřejmě v Galilei, uvedl celou
dlouhou Ježíšovu řeč o"chlebě života", kterou
ostatní nezaznamenali. Jeho mlčení se vysvětluje
takto: dokazuje nej jasnější shodu mezi řečí a
slovy při poslední večeři, protože přítomnost ře
či v textu osvobozuje od opakování dřívějších
slov. Ano, právě tato řeč objasňuje stručné úda
je, o kterých mluví sv.Matouš, sv.Marek a sv.Lu
káš v tajemném obřadu této poslední večeře.Když
šlyšeli apoštolově Učitelova slova:"Toto je mé
tělo..." jistě si vzpomněli na nedávno pronesené
věty, které tehdy pokládali za"tvrdé",protože
řekl:"Já jsem chléb života...Kdo jí tento chléb,
bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé
tělo, které obětuji za život světa."

silnou touhu zmlknou a klanět se?
„TOTO JE MÉ TĚLO”fltil
světluje jakkoliv, ve smyslu skutečné

si odsouzení."(1 Kor 11,26-29). V kryp
tě sv.Lucie v rímskych katakombách sv.
Kalixta je vidět rybu - obraz Krista,jak
známo slovní hříčka, protože písmena10
řeckího slova Ichthys tvoří iniciálky
KDO MÁ PODÍL NA CHLEBĚ ŽIVOTA?
Ježíše Krista, Božího Syna SpasiteleTen, "kdo slyšel Otce a učil se od která jakoby nesla dva košíky kulatých
Něho"a"ten, kdo věři"v Ježíše. Ne chlebu a uprostřed chlebů, prosvítají
směli tedy apoštolově zapomenout na cích skrze koš, je jasně vidět láhev
tento požadavek dokonalé vnitřní
červeného vína. Toto znázornění Nejsvěobnovy-nutné pro toho, kdo se chce tější svátosti je asi z r.150.
spojit s Bohem-ve chvíli, kdy se
CELÁ
STALETÍ
Ježíš slavnostnější, náročnější
se opakují při mši sv.tytéž úkony, kte
formou vrátil k svým dřívějším po
ré dělal Pán Ježíš při poslední večeři.
divným slovům:"Mé tělo je opravdu
Církev dává věřícím chléb, kterým se spo
pokrm a má krev je opravdu nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zů jují s živým Bohem. V každém knězi ve
chvíli, kdy bere do rukou hostii a ka
stává ve mně a já v něm."
lich a vyslovuje přitom liturgická slo
ZROZENÍ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
va proměňování - přepodstatnění čili
Z toho vyvozuje katolická Církev,
konsekrace - žije stále obraz Mesiáše že z oněch Ježíšových slov se zro
jak je vidět v kráse mládí a pokojné dů
dila svátost Eucharistie."Svátost",
stojnosti na klenbě portálu v Remeši říká pěkně jeden teolog,"je zduchokterý věděl, že se blíží jeho smrt a
vněním vnímatelného, sublimováním
řekl svým učedníkům:"Toto je moje tělo,
přírody." Církev tvrdí, Kristovo
toto je moje krev."
tělo je přítomné ne v chlebě, ve ví
Z knihy Daniela-Ropse: JEŽIŠ VO SVOJEJ
ně- jak tvrdí Luther-nýbrž pod způDOBE. Vydali Slovenští Jesuité. Obj.
sobami nebo hmotnými jevy, když se
KLUB, Hummelackerstr. 19., 8106 ADLIKON
podstata tajemně promění. V tom
Schweiz. Cena 20 frs.
spočívá pravda víry-dogma-o přepodstatnění. Jak se vysvětluje tato
přítomnost Ježíšova těla, ne místní
přítomnost v obyčejném slova smyslu,
ale přece nepopiratelná a chcete-li
trochu podobná přítomnosti duše v
lidském těle? To je věcí teologie

V řeči o chlebě je velmi silně zdů
razněn mravni smysl. Tak důrazně
se z něho odstraňuje jakýkoliv
magický výklad!

CO ŘÍKAJÍ DĚJINY?
Dějiny konstatují, že tento obřad
ve smyslu, který mu dává katolická KOLÁČEK, Josef, JE SE MNOU.
víra, je velmi starý. I.list Korin- Útlá knížka vrhá další paprsek do temna našich
tanům, napsaný r.5 7,. se na to odvo
neznalostí období rekatolizace-které nazval Jirá
lává jako na ustálenou věc v prvot sek dobou temna. Ukazuje misionářskou osobnost
ních křest.obcích, a tam čteme stát,
a bohatou literární tvorbu jezuity FRIDRICHA
která-zdá se-potvrzuje tradiční vý
BRIDELA(1619-168O). - Kněží z období rekatoli
klad v jeho nej správnějším smyslu i
jeho duchovním dosahu:"Kdykoliv to zace byli skromní-a tak ani po P.Bridelovi se
mnoho nezachovalo. Co zůstalo, zpracoval P.Ko
tiž jíte tento chléb nebo pijete z
láček tak, že nám kromě fakt nabízí kniha i ma
tohoto kalicha, smrt Páně zvěstuje
teriál k rozjímání a ukazuje zářivý příklad
te...Kdo by tedy jedl ten chléb ne
skromného, hlubokého a duchovně bohatého ži
bo pil z toho kalicha Páně nehodně,
vota P.Bridela. 96 str. brož.
proviní se proti tělu a krvi Páně..
NĚMEC,Jaroslav:ÚCTA A PROCES SVATOŘEČE
Kdo totiž jí
a pije a
tělo Páně
nerozli NÍ ANEŽKY ČESKE.-Čtenáře zaujal pastýřský
šuje
a pije Hst našeno Otce biskupa J.Skarvady o bl.Anež
ce. V této knize kromě ilustrací najdou čtenáři
podrobnosti o životě a díle slavné kněžny a řeholnice, překlady Legendy o bl.Anežce, Čtyř
listů sv.Kláry a listu sv.Otce arcibiskupu To
máškovi z r.1982. -154 str.Brož.
Obě knihy můžete objednat u našich misionářů
BLÍZKI BOHU I ÚUĎOM. Životy svátých podle
litur.kalendáře.3sv. 1080 s.Brož.II. 45 frs.
Obj.KLUB,Hummelackerstr.l9,CH 8105 ADLIKON
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Když nebylo v domě víc než pět sol Sotva domluvil, vjel do dvora vůz s něko
dů, Cottolengo se radoval; věřil v lika sudy vína.
Boží prozřetelnost:"Nyní se ukáže, "Podívejte se, co dělá Prozřetelnost,"
že tento dům nevydržuje ubohý Cot řekl Cottolengo klidně sestrám.11
tolengo, nýbrž Pán Bůh sám."
Často mu oznamovali:"Není mouka, není pa
Jednou přišla ustaraná představená; livo!" A on odpovídal:"To je dobře. Vy
měla zaplatit velký účet a neměla
dejte hned, co ještě je, musíme vyprázd
víc než dvacet franků.
nit místo, aby Prozřetelnost měla kam dá
"Ach,"zvolal Cottolengo,"máte jen
vat své dary."
dvacet franků? Kde jsou?"
Piemontský král Karel Albert se jednou o
Podala mu je. Vzal peníz a řekl:
činosti Cottolengově dozvěděl. Nařídil
"Skutečně velmi krásný peníz. Zase svému ministru, hraběti Tondutovi, aby
jeme ho, aby přinesl jiné." A než
zašel za Cottolengem a zeptal se ho,
mu v tom mohla představená zabránit jestli nepotřebuje státní podporu. Hrabě
vyhodil peníz otevřeným oknem.
si dal Cottolenga zavolat a otázal se:
Ubohá sestra nevěděla, má-li plakat "Pane kanovníku, jste ředitelem útulku
nebo se zlobit. Den jakž takž minul, pro chudé ve Valdoccu?"
ale ještě před večerem jim někdo po'"Ředitelem ne, Excelence,jsem jen nástro
slal darem mnoho peněz. S vítězným jem Božské Prozřetelnosti. Milostí Bo
úsměvem odevzdal Cottolengo peníze ží jsem knězem a Prozřetelnost mi dala
představené:"Nu, tak jsem měl přece za úkol, abych pečoval o chudé."
jen pravdu."
"Ale odkud berete peníze, abyste mohl ži
Jednou byl ústav ve velkých nesná vit všechny ty lidi?"
zích; jedna dáma vytýkala Cottolen- "Od Boží Prozřetelnosti."
govi, že přijímá příliš mnoho nemoc•"Ovšem, ale musíte mít nějaký kapitál,
ných najednou. Cottolengo chvíli
něco jistého a vláda má právo vědět, jak
mlčel, pak zvednul hlavu a řekl:
to s vámi stojí."
"Ne, paní, to není chyba. Vím, proč "Excelence, moje nemocnice je pod ochra
je nám zle. Máme tu totiž ještě jed nou Boží Prozřetelnosti a ta nám posílá
nu místnost aspoň pro dvacet lůžek. všechno, co potřebujeme. Vaše Excelence
Hned tam dám nemocné. A pak nám Pro se nemusí znepokojovat. Já jsem klidný,
zřetelnost pomůže."
Prozřetelnost nás nikdy neopustí."
I když bylo sebe hůře, nikdy nenaří Král udělil Cottolengovi kříž svátých
kal :"Dopustí-li Prozřetelnost, že
Mořice a Lazara a nabídnul mu státní
něco nemáme, jsme vini my, že jsme podporu pro jeho nemocnice. Stálo to hod
jejím darům postavili překážku.
ně času a námahy, než Cottolenga přemlu
Jsme-li v bídě je to proto, že v ne vili, aby vyznamenání přijal.
mocnici byl nějak Bůh urážen a že s "Kdyby to nebyl kříž, nepřijal bych ho,
námi není spokojen."
ale myslím si, že kříž bych odmítnout
A prosil všechny, aby se modlili a neměl."
zpytovali svědomí.
Státní podporu však odmítnul.
Sestry Petronila a Dominika, které "Můj Malý dům je pod ochranou božské Pro
měly na starosti zásoby vína, jednou zřetelnosti a svaté Panny. Nesluší se,
hlásily, že už je ve sklepě jen ne tuto ochranu jim brát a předávat ji stá
patrná zásoba vína. Navrhovaly, že
DOMINIK PECKA
druhý den budou dávat víno jen ne tu-"
Sv.Josef
Benedikt
COTTOLENGO
se narodil
mocným, aby vystačilo na další den.
3.května 1786 v Bra v Piemonte,
"Ne,ne,"řeklCottolen
zemřel 30.dubna 1842 v Chieri.
go", jen dejte všem.
Pius IX.ho prohlásil za ctihod
Prozřetelnost dneška
ného r.1877. Benedikt XV.za
bude i Prozřetelností
blahoslaveného r.1917. PIUS XI.
zítřka." Druhý den se
ho prohlásil za svátého v r.1934.
víno dopilo a sestra
Na kněze byl vysvěcen v r.1811 ,
Petronila přišla na
kanovníkem kostela Corpus Dei
zlobeně ke Cottolen
v Turíně se stal v r. 1818. V r.
go vi:"Dnes už nemáme
1828 založil pro nemocné"Malý
víno ani pro nemocné'.'^
dům Božské prozřetelnosti".
"Jen klid,"řekl Cot
Dnes se jmenuje"II.C1.',má 2000
tolengo. "Náš Pán ví,
lůžek, různé lékařské výzkumné
že už nemáme víno.
ústavy a školu pro ošetřovatel
Do poledne chybí jen
ky.
několik minut."

VZPOMÍNKA

Když došla řada na nás, pohladila nás se
V letech útlého dětství jsem ještě střička po tvářích, usmála se na naši ma
minku, která se ptala:"Nový přírůstek?"A
neznala líbeznou podobu lemberské
také ona pohladila slzami vlhkou tvářičku
paní. A přece mi už tenkrát znělo
slovo ZDISLAVA jako vábnička z jiné děcka v sestřině náručí. "Pláče a pláče
po mamince,"povídala sestřička a trochu
ho světa.
se jí chvěl hlas. Byla tak mladá a hezká.
”V neděli pojedeme do Zdislavy na
divadlo,"řekla maminka a jásot, kte "Pán Bůh zaplat za všechno, co je v něm,"
řekla, postavila děcko na zem a vzala od
rý vypukl po chvilence zatajeného
dechu,ji přinutil k dodatku:"Budete- maminky náš sváteční košík po babičce.Ně
hot Zdislava, domov pro opuštěné a osiře
li hodní."
lé děti, o které se staraly sestřičky,žil
Už při chvatném nedělním obědě to
začalo slavnostně. Dostala jsem na z toho, co jim přinesli hodní lidé. Když
se v Zdislavě hrálo divadlo, bývalo tam
divadlo zelené šaty s našitými ko
rálky, kluci oblékli bělounké koši nabito a košíků donesly maminky fůru. 12
le s límečky téměř tak tuhými, jaké Seděli jsme v první řadě a byli jsme ku
nosívali dospělí, maminka je dlouho podivu zticha; držela jsem maminku za ru
ku, v sále se vesele štěbetalo. Zazněl
česala. Tatínek zapřáhal a pískal
zvonek. Světlo zhaslo. V sále se utišilo
si, viděli jsme, že bere sváteční
a opona se tichounce vznášela vzhůru.
chomouty. Vezl nás ten kousek k
vlaku, který jsme jindy sběhli raz Srdce mi tak bušilo, že je bylo slyšet.
dva. Ale dnes jsme jeli do Zdislavy. PASAČKA Z LURD...
Z brněnského nádraží se jelo elekt Jevištěm zavanul chlad a kouzlo jiného
světa. Octli jsme se v tajemném pohádko
rikou a už jsme se jen dohadovali,
co se bude hrát: Popelka? Tři zlaté vém světě, měl kouzelné jméno Pyreneje.
vlasy?“Pasačka z Lurd,"řekla mamin Dnes už bych nedovedla vyprávět, co
ka. - Před Zdislavou už stála spous všechno jsme v divadle viděli, jako ten
krát kamarádkám. Bylo to tak krásné, že
ta lidí, dětí i dospělých, čekali
trpělivě, až otevrou. Otevřela sest mě několikrát musela trpělivě vyslechnout
řička, měla na hlavě podivně hezký babička - a pak jsme to divadlo hráli u
šátek,"závoj"říkala maminka. A v ná nás v zahradě a já jsem si samozřejmě
vybrala tu nejhezčí úlohu. Hrála jsem pa
ručí držela jakési ubrečené děcko.
která mě přímo okouz
Drželo se jí kolem krku a ted už se sáčku Bernadettu,
zvědavě rozhlíželo po tolika lidech. lila, když vztáhla ruce ke krásné paní,
která měla na rukou skvoucí růženec.
Pasačka sáhla do kapsy své zástěry - ó,
bylo to tak krásné v tom divadle, že
jsem dodnes nepřestala nosit po kapsách
svůj růženec.
Do pasaččina Ave, ave, zněly tichounce
housle - opona padala a zavírala pohled
do jiného světa.
Sál se rozšuměl všední lidskou řečí. Ma-.
minka už měla zase náš košík na ruce,
prázdný.
V jednom dětském srdci zůstala podivná
tesknota - stesk po věčnosti prý se to
mu říká.
Zdislava a růženec splynuly v dětských
představách vjedno, zarámováno novým
domovem pro děti, které domov ztratily,
postříbřeno láskou sestřiček ve zvlášt
ních šátcích, kterým se říká závoje,
pozlaceno láskou maminek, které nesou
něco dobrého v košíku po babičce.
V.M.
NENÁVIDĚT ZNAMENA NENAVIDéT; MILOVAT
ZNAMENÁ NEDOHADOVAT SE.-ZAČNĚTE SPOREM
VŠE BUDE NEPLODNÉ; ZAČNETE LÁSKOU, VSE
BUDE PLODNÉ. ZÄKLADEM LIDSKÉ ČINNOSTI
NENÍ DISKUSE, NÝBRŽ LÁSKA. A. HELLO

ste na margu celej knihy poznamenali
vSetky tie miesta, kde síl citáty z
Písma, Otcov a cirkevných učiteľov,
Zmínili jsme se o několika knihách, vydaných Sloven
skými jezuity v Kanadě. Jsou mezi nimi i dva díly dě ktorých citujete v tomto Katechizme
takým učeným, výstižným a verným
jin jezuitského řádu od Jame se BRODRICKA,S .J. Autor
píše nejen odborně a nestranně, ale i vtipně a zajíma sposobom... "13
vě odhaluje řadu málo známých skutečností z dějin tak Ferdinand si želal, aby Katechizmus
slavného řádu. Např.svátý život Jakuba LAVNEZE, druhé mal tieto odkazy, pretože počítal s
ho generála řádu, původem žida, kterého zapomněli sva tým, že rmohí jeho poddaní, čo odpad
li od viery, pocítia pokušenie bliž
tořečit, velké osobnosti Tridentského sněmu. Vybrali
šie sa s nimi zoznámíE a azda se pojsme kapitolu o KATECHISMECH sv. PETRA CANISIA.
Hlavným svätcovým dielom z tohto pracovitého viedenské -tom vrátia "do lona spasitelného ná
ručia našej svätej matky, katolíc
ho obdobia bol jeho SÚHRN KFESŤANSKÉHO UČENIA alebo
KATECHISMUS, najznámejšia zo všetkých kníh protirefor kej Cirkvi." Peter teda tieto odka
mácie. htiohí autori, medzi inými jeho priate! GROPPER, zy napísal. Bolo ich výše tritisíc.
ho predbehli na tomto poli, ale ani jeden z nich nemal Aby ešte lepšie splnil královo žela
jeho pedagogický cit a jeho neúnavnú pracovitosť. Ich nie, nahovoril jedného zo svojich ko
línských spolubratov zozbieraE a oso
skoro zabudnuté výtvory neobstáli pri porovnaní s
ostrovtipnou Lutherovou príručkou, ktorá vniesla nové bitne vydat plný text použitých sta"evanjelium" do stotisícov rodin a vryla ho do srde ne tí v Katechizme. Sám mu pritom aktív
ne pomáhal. Vznikli z toho štyri vel
meckých detí.
Peter už za pobytu v Ingolstadte nariekal nad nedosta ké svazky s 2.271 str. Istý moderný
točnosťou katolíckych katechizmov a prosil Layneza,aby odborník v katechetike poznamenáva,
využil svoj velký talent a napísal lepší, vnímavosti
že"pri ich štúdiu žasneme nad Kanídetí a potrebám Nemecka lepšie prispôsobený katechis ziovou erudíciou a obdivujeme zruč
mus. Laynez sa zaiste musel usmiať, ked dostal túto
nost, s akou používa také imožstvo
výzvu v záujme detí, lebo práve v tej dobe ho zaplavo
vali žiadosťami, aby napísal novú príručku teológie
pre univerzity a semináre. A tak sa stalo, že vo Vied
ni zverili Petrovi dielo, ktoré podlá Ferdinandových
královských plánov malo "podávať mlieko aj mäso"; malo
byť šlabikárom pre začiatočníkov a aj príručkou pre
študentov. Obe stránky by boli mohli uspokojiť jediné
alegórie, oplývajúce skrytým symbolizmom a zložené ge
niálnou fantáziou. Kanízius, rozvážný jezuita z holand
ského Nijmegenu, nebol ani Runyan ani Swift. Královský
problém rozriešil tým, že jednoducho vylúčil dospelé
publikum. Nech sa oň stará napríklad Laynez: On sa zústredí na jednotlivé obdobia mladosti. Preto napokon
napísal tri katechizny, krátky, kratší a najkratší pri
spôsobené jednotlivým skupinám mladých čitateľov.Prvá
príručka SUŕMk DOCTRINAE CHRISTIANAE, bola napísaná v
prístupnej latinčine a určená pre chlapcov vyšších
tried, ktorí už do istej miery ovládajú latinčinu:na za
čiatku r. 1554 jej redakcia pokročila natoľko, že bolo
možné predložiť časť rukopisu na posúdenie kráľovi
Ferdinandovi a jezuitským predstaveným. Král napísal:
"Skúmali sme prvú časí Vášho KATECHIZMU, ktorú ste nám
poslali na prezretie. Súdime, že ked bude Katechizmus
s Božou milosťou vytlačený, veľmi poslúži spáse našich
verných poddaných. Preto Vás žiadame, aby ste ostatok
bez prieťahov dokončili a pokiaľ možno čo najskôr nám
odovzdali úplný text, pretože sme sa rozhodli dař pre
ložil Váš Katechizmus do nemeckej reči, aby ho vyučo
vali vo všetkých latinských a nemeckých školách našich
piatich provincií Dolného Rakúska a nášho Gorického
grófstva, a to s vylúčením každého iného katechizmu
pod najprísnejšími trestami a hrozbou exkomunikácie.
Posielame Vám teda naspäť prvú čásť a žiadame Vás,aby
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poznatkov, redukujúc ich do rozmerov kni
žočky, ktorá posotí dojmem monolitu, hoci
neobsahuje ani slovo, ktoré by nepochádza
lo z Písna alebo od cirkevných učiteľov."

maličkí mohli/Kate chi zmus/Zahšie čítať a naučiť
sa. " Napokon r. 1558 vydal v Ingolstadte svoj tre
tí KRÁTKY KATECHIZMUS, ktorý potom postupne pre
tvoril v katechizmus konbinovaný s modlitebnou
Túto dokonalú formu nedosiahol bez námahy knihou. Bolo to najpopulárnejšie zo všetkých je
a trápenia. "Cítim sa, 'hapísal svätý Peter ho diel. Túto knihu ilustrovali kresbičky na
Polancovi,"ako žena pri porode. Kým sa die okrajoch a 105 väčších drevorytov, zobrazujúcich
ta ešte nenarodilo, nemožno sa nespytovaľ, Pána Ježiša, Pannu Máriu, rozličných svätcov a
3i bude takéj aby sa mohlo obětovat a zar cirkevné obrady. Do tohto diela vložil tolko lás
svätit Bohu. " Zrod nastal na jar roku 1555 ky, že pódia istého vynikajúceho odborníka v tej
a Ferdinand, cisárov brat, dal novonarode to oblasti človek by si nyslel, že "čitá Taulera,
ní atku do daru výlučné práva v kráľovstve Susa alebo svätú Gertrúdu a samu knižočku možno
nazvať neskorým kvetom stredovekého mysticizmu."
mladých myslí a sŕdc: "Žiadame príjemcov
V
snaze spojit v mysli detí mená svätcov s jed
tohto listu, najmä tých, čo v našom mene
spravujú naše provincie Dolného Rakúska a notlivým. ročnými obdobiami, svätý Peter citoval
Gorického komitétu, aby veľmi bedlivá bdeli verše starých rolnických porekadiel z kalendárov
nad tým, žeby sa jedine tento Katechizmus nemeckých katolíckych sedliakov a použil rozlič
vysvetľoval a vyučoval na školách, vo ve né imemotechnické pomôcky, aby deťom lepšie vryl
rejnosti aj súkromne... ak si želajú vyhnút do pamäti pravdy, slová a skutky nášho Pána. Kasa nášmu hnevu a trestom, určeným pre pre techizuy ho stáli obrovské imožstvo práce, pre
tože ich nikdy neprestával vylepšovať, a nových
vinilcov. .. "
vydaní bolo neúrekom. Napríklad do SUMMY, ktorý
Knižka vyšla bez autorovho mena na skrom vyšla pod jeho menom prvý raz r. 1566, pridal ne
nej titulnej strane, ale protestanti rýchlo skoršie dvadsať kapitol o páde a vykúpení iudobjasnili toto tajemstvo a o niekoľko rnesia štva pódia učenia Tridentského koncilu. Summa
oov po vyjdení Melanchton vo Witenbergu ve sa tešila vysokej priazni. Filip II. a cisár
rejne vyhlásil, kto je'^e^cmeiným a odpor Ferdinand I.nariadili, aby sa povinne používala
ným autorom rakúskeho katechizmu j jeho meno na všetkých katolíckych školách ich rozsiahlych
sa odvodzuje zo slova, ktoré v latinčine
teritórií.
znamenď'pes". Onedlho Johann Wigand, lute
Keä o tridsať rokov neskoršie svätý Peter zomrel,
ránsky s uperintendent v Magdeburgu vydal
Odmietnutie katechizmu jezuitov na základe jeho katechizny kolovali v pätnásti jazykoch,
Písma - plné takýchto pozorností voči sv. medzi iným v škótskom, hinduskom a japonskom, a
Petrovi: "mnišsky pes, nehanebný bohorúhač, dosiahli vyše dvesto vydaní. Podlá Gustáva Kawemodlo služobník, vlk, pápežský osol, klamár raua, moderného odborníka v luteránskej litera
a biedny zloduch." Tieto kvety zo záhrady túre, "mali určite taký význam pre protireformá
reformácie budú padat na jeho cestu až do ciu, jako Lutherove katechizmy pre reformáciu. "
smrti. Čas však prináša mnoho zmien a kec. JAMES BRODRICK,S .J.:V SLABOSTI A HRDINSTVE
bude moderný protestantský učenec hovořit o
tom istom diele, povie toto:"Kaníziov Kate
23-25.5 podnikl sv.Otec 65.pastýřskou cestu v
chizmus rozniesol jeho meno po celom svete Od
i
a do mnohých storočí. Sotva by sme našli
Itálii-tentokrát do oblasti Capitanata-část Apulie v provincii Foggia. Navštívil i podřízená bis
knihu, ktorá mala takú veľkú cirkuláciu,
takmer štyristo vydaní za necelých stotrid^kupství a navštívil s.Giovanni Rotondo, kde žil
saď rokov. Plán a skladba knihy sú v naj vy č!až do smrti 1968 slavný kapucín P.Pio v povesti
šom stupni primerané, výklad je vzorom jas-■svatosti; probíhá proces blahořečení.
nosti a presnej formulácie. Ostatná katolíciSlovenské sestry sv.Františka po dlouhých jedná
ka produkcia tohto obdobia toto dielo ne- ních
i
dostaly povolení k stavbe domova pro staré a
predstihla. Ožívajú v ňom všetky mravné na->nemocné reholnice-ale u Kroměříže! 7 noci S.í.jim
zničil pripravený stavební a instalační ma
učenia a príkazy stredovekej Cirkvi a odu- požár
/
ševnenie, ktoré ich sprevádza, jasne doka teriál a poškodil objekt skladu-škoda za 100 ti
síc korun, zřejmě založený záškodníckou skupinou.
zuje, že začalo dobu protireformácie."
Obyvatelstvo obce se od krutých záškodníků distan
Súhrn poskytoval výzbroj mládeži na prahu
covalo. Sestry do materiálu vložily všechny své
dospelého veku. Potom sv.Peter začal písat
úspory. Jaká hanebná krutost!
NAJKRATŠÍ KATECHIZMUS pro nalých chlapcov
Za papežovy návštěvy ve vlasti budou prý významé
a dievčatá. Ešte na sklonku života, ve ve
osobnosti Solidarnošči internovány. Papež tam po
ku sedemdesiatich piatich rokov, pripravo
bude od 8.do 14.6. Tato desinfornace prý má mezi
val nové vydanie tejto knižočky, v kterej
obyvatelstvem rozšířit strach.
boli slová rozdelené na slabiky, aty "drahí
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JAK BŮH STVOŘIL ČLOVĚKA?
Minule jsme mluvili o tom, že člo Jen trochu uvažujte. Stalo se to snad
věk je moudrý a velmi zvědavý. I ti tak,
jako když vy něco modelujete z .
nejmoudřejší a nejučenější lidé
plastelíny? Samozřejmě že ne.
15
přemýšlí a bádají, chtějí vědět,
Znamená to jen, že nám Bůh dal tělo ze
jak a kdy začali žít ]idé na světě. země. A dal nám ještě něco, co se podo
Ale dosud to přesně nevědí. I to,
bá jemu. ŘÍKÁ SE TOMU DUŠE. Duše přetvá
nač přišli, je velmi složité. Bude ří to, co se podobá zemi, rostlinám a
te se o tom učit ve škole. Jak se
zvířatům, takže je to ČLOVĚK.
na světě všechno postupně vyvíjelo Neříkáme: hlava myslí, oči vidí, jazyk
a že i člověk se vyvinul z jiných
mluví, ústa se smějí, ruka kreslí,tvář
živočichů. V lecčems máme s nimi
je smutná. Ale říkáme, že člověk přemýšvěci společné. A nejen se zvířaty. lá, těší se, miluje.
Byli jste už někdy na pohřbu? Víte, To, čemu říkám JÁ - to je člověk. Takže
že lidé, kteří jsou velmi nemocní
JÁ myslím, JÁ mluvím, JÁ se směji, JÁ
nebo staří, zemřou. Viděli jste už pláči, JÁ věřím v Boha, JÁ mu děkuji,
mrtvého člověka? Vypadá skoro jako JÁ ho miluji.
živý, jen je studený a tvrdý, jako Není to krásné? A co vše se ještě dozvíby byl ze dřeva. Nehýbe se, nemluví 'te! I to, Že MOJE JÁ NIKDY NEZEMŘE! A
nemyslí. Není to už člověk, nýbrž
že se proto nemusíme smrti vůbec bát.
mrtvola. Dají ji do truhly a pocho
Tento
závěr sice předbíhá tématu, ale je nutný,
vají do země. Víte, že na hřbitově
jsou hroby, kde jsou pochována těla aby se snad citlivější děti nezačaly bát do dost
zesnulých. Když se hrob za pár let dramatické vzpomínce na smrt. V. MONTAN A:
NEBOJTE SA ŽIVOTA. Vydal Slov.ústav sv.Cy-=:
otevře, jsou tam jen kosti. A něk
dy ani ty ne. Tělo se rozpadne a je rila a Metoda v Římě. Obj.slov. misionáři._____
STATEČNÉMU KNĚZI
z něj země. Takže naše tělo je
27. června uplyne rok od tragedie na české poutv
vlastně stejná hmota, jako země.
do Svaté zemč3 kdy se dva poutnici utopili v
Je to strašné, co? Je to nepříjemná Mrtvém moři. Jednzm z nich byl východe švýcarsky
představa, že ze mě také bude jed
nou obyčejná země. Je tomu tak, ale misionář P.Vilém VONDRA.
ta pravda není celá. Jsme přece jen Služebníku věrný!
něco víc než země, než studená, ne Ty jsi si Boha vyvolil.
hybná mrtvola. Žijeme, dýcháme,ros Dříve však Bůh si vyvolil TEBE.
teme, slyšíme, vidíme, kreslíme,
Abys nás, ovečky
zpíváme, těšíme se, hráme si, učí
v světě zatoulané,
me se, vymýšlíme, stavíme, obje
vedl do JEHO nebe.
vujeme, tvoříme. Komu se tak
podobáme? Zemi? Už jsme si
A jako JEHO vyznavač,
řekli, že té se bude jednou
prošel jsi nejdřív cestou Kříže.
podobat naše rozpadlé tělo.
Sedm pro TEBE tučných let!
Ale ne ted. Podobáme se
Pak jako oráč dobrý a věrný
trávě, protože i ona roste,
ruku na pluh jsi položil
podobáme se zvířatům, pro
a neohlížel ses zpět.
tože i ony se hýbou, dýcha
Tys Boží slova,
jí vidí a slyší. Ale ostatní
už zvířata nedovedou. Kdo
cennější zlata a těžší mnoha tun,
umí nejlépe myslet? Nu
posílals bratrům a sestrám doma,
přece ten, kdo všechno
aby tam s TEBOU stavěli,
slyší a ví? Tedy BUH.
ten JEHO velký
TAKŽE VLASTNĚ MY SE PO
otcovský d8m.
DOBÁME BOHU!
Cos zasel, služebníku věrný,
A představte si, že přes
to nyní V JEHO DOMĚ žneš.
ně to je napsáno v Písmě
My ještě S TEBOU vyorané
svátém. Že Bůh stvořil člo
brázdě jdem,
věka sobě podobného. A aby
a když upadnem, tak čekáme,
to pochopili všichni lidé, i
že s JEHO pomocí nás pozvedneš.
ti, kdo žili kdysi velmi dávno,
je to napsáno jednoduše a srozu
Z .K.
mitelně’: Bůh stvořil člověka ze
Krásný
článek
o
P.Vondrovi
uveřejnil v 3.
země a vdechnul mu duši. Co to
5. časopis pro mládež KOMM MIT.
znamená? Na to přijdete samy.

SV. VIGILIUS

16.6.

Vigilius znamená ’’Bdělý". Byl jedním z prvních biskupů v Terstu a dokončil
pokřestanění jižní části Alp. V Terstu vystavěl kostel sv.Gervacia a Protacia(18.června),;v němž pak bylo pohřbeno jeho tělo. Na tomto místě se dnes
zvedá mohutný dóm sv.Vigilia, jenž v dnešní podobě byl vystavěn ve středověku(/1212-1305). Je patronem Terstu a okolí, ale vzpomínka na svátého biskupa-mučedníka,
se zachovala do dnešních dnů daleko široko.
16
Svetec se zobrazuje s biskupskou holí a dřevěným střevícem-nástrojem svého
umučení.
Pocházel ze staré římské rodiny. Studoval v Athénách filosofii a v Římě teo
logii, byl vysvěcen na kněze a kolem r.38O přišel do Terstu. Odtud chtěl
zahájit svůj apoštolát v zemi, která byla ze značné části pohanská nebo pod
vlivem arianismu a chtěl ji připojit ke křesťanství. Vzdor svému mládí ho
zvolila křesťanská obec za biskupa. Tehdy byl ovšem počet křesťanů tak malý,
že neměli ani svůj vlastní kostel. Hned na začátku své obtížné činnosti se
spojil sv.Vigilius se sv.Ambrožem, tehdejším arcibiskupem v Miláně, který ho
vysvětil na biskupa, a prosil ho o rady pro svou těžkou práci. Zachoval se
dopis sv.Ambrože sv.Vigiliovi, z něhož vidíme, s jak velkou láskou a moudros
tí se snažil sv.Ambrož svému spolubratru pomáhat.
A opravdu! Svatému biskupovi se podařilo v poměrně krátké době ohnivými ká
záními, láskyplným napomínáním, účinným působem získat Terst pro křesťanství.
Když ve svém biskupském sídle vystavěl kostel a vyčistil Terst od bludů a
pohanství, začal hlásat evangelium v okolí města. Nezalekl se obtížných cest
do odlehlých hor a údolí, kde všude zakládal křesťanská společenství.
Vigilius měl štěstí. Sv.Ambrož mu poslal tři vynikající spolupracovníky, to
tiž Sisina, Martyra a Alexandra. S těmito statečnými muži se odebral odváž
ný biskup do do divokých oblastí severně od Terstu. Plni nadšené víry zahá
jili tam těžkou misijní práci. V Anagne, dnešním Nonsbergu, vystavěl světec
kostelík, v němž se mnoho pohanů obrátilo a dalo se pokřtít. Pak se vrátil
do Terstu, ale své společníky tam nechal. Brzo se k němu donesla zpráva, že
jeho přátele pohané ubili. Vigilius dal shromáždit jejich tělesné pozůstatkyrelikvie-a převést do Terstu.
Mezitím však brzo byla zlomena síla pohanství, skoro celý Nonstal se podrobil
křesťanské víře. Modloslužba se udržela jen v nepřístupném údolí Redenatalblízko dnešní Madonna di Campiglio. Byla tam pohanská svatyně boha Saturna,
a tam slavili domorodci ještě své divoké obětní slavnosti. Vigilius si ne
dopřál klidu, aby obrátil na víru i tuto nepřístupnou krajinu. Dostal se
tam a vlastníma rukama rozbil obrazy a sochy bohů, které hodil pak do propas
ti, kde divoký potok střepy odnesl. Pak se postavil na vyvýšené místo, kde
dřív stával bůžek, a kázal o jediném pravém Bohu. I když jeho činy udělaly
na pohany velký dojem, přece jen se shromáždili a začali po světci házet ka
meny. Ve své zuřivosti vzali nakonec dřeváky a ubili ho. Stalo se to 26.červ
na kolem roku 400.
Průvodci světce dopravili jeho mrtvé tělo do Terstu a tam ho v kostele, kte
rý sám sv.Vigilius postavil, pohřbili.
Světcova smrt je na stropním fresku Josefa Schópfa(1792)v kostele v Kaltern
u jezera.
LEGENDA________________________________________________________________________________

Kronikář vypravuje o světci, který v divokých údolích jižních Alp vykořeňoval pohanství,
zázrak, který je obrazem toho, jak Bůh sv.Viqiliovi pomáhal.
Jednou světec, nehledě na ohrožení svého života,
kázal evangelium horalům; tu se proti
němu postavilo nepřátelsky tolik lidí, že musel uprchnout. Spěchal do údolí k svému městu
Terstu. Ale na konci údolí se mu postavily do cesty mohutné skály, takže nevěděl, jak dál.
Tu s nadějí v Boží pomoc rozpřáhl ruce, jako kdyby chtěl skály rozdělit. A hle, tvrdý ká
men skutečně uhnul a udělal světci místo, aby mohl proběhnout a uchýlit se do bezpečí.
Dodnes je v tom kraji vidět rozdělenou skálu. Silná ruka světcova po jeho smrti zůstala
svěží, stejně i jeho jazyk a ještě před 150 lety se konalo s nimi procesí v den jeho smrti.

TY JSI SKÁLA !

Slabý a nerozhodný Hadrian se marně sna
žil, zasáhnout do nových zmatků o karolinské dědictví a trůn. Za jeho vlády
přišli do Říma apoštolově Slovanů, sv.
Cyril a Metoděj a papež schválil slovan
skou liturgii.
17

Mezi papeži podivuhodná a silná
osobnost! Nepříliš důležité jsou
vnější události jeho vlády. Rozhodu
jící bylo v r.865 přerušení styků
s Byzancí. Zavinil to patriarcha
Focius a pošetilý císař Michal III., V Jerusaleme zemřel franc.Dominikán Maurice Pier
tím, že "sesadiľ'papeže. Rozhodnou re Benoit/80 let/ředitel biblické školy, '
roli odpadu východní církve hrála
autor imoha odborných knih a spoluautor známé
slova"filioque"ve Vyznání víry při Jerusalémské bible. Byl archeolog a topograf.
mši svaté.(Znamenají, že Duch sv.
Katol.mezinár. hnutí POMOC VÝCHODU prosí o peněž
vychází nejen z Otce, ale i ze Sy ní pomoc libanonským žákům-z nichž je 10 tis.si
na). Mikuláše charakterisuje jeho
rotků. Na církevních školách studuje půl mil.žá
postoj v manželském rozporu krále
ků, na 38 vyšších učilištích přes 6000 žáků.
Lothara II., bratra císaře Ludvíka 6.5.složilo přísahu 33 nových švýc.gardistu. Le
II., a jeho milenky Walrady. Tomu
tos uplynulo 460 let od strašlivého Sacco di ft>se papež postavil na odpor, dokonce
sesadil arcibiskupy, a jako pověře ma, kdy většina gardistu položila za papeže živo
ný soudce postavil se papež za záko Temple tonovú cenu/220.000 L/v Londýně dostal za
ny Boží a nehleděl na lidské posta pokrok na nábož.poli 'americký benediktin P.Stanvení krále. Velmi významné jsou Mi len Jákim-vy tvořil nový výklad dějin a jejich
kulášovy dopisy, kde žádal rozděle vztah ke kultuře a víře. Peníze dostane řád.
ní pravomoci - odmítl vměšování se Na 40.filmovém festivalu v Cannes dostal cenu i
gruzinský film Pokání za to, že odsuzuje totali
státu do církevních záležitostí a
naopak; tím byl posílen primát sv. tu. 3 r.se nesměl v SSSR promítat.Cenu dostal ta
Petra do jisté míry filosoficky.Mi ké film Pod sluncem satanovým podle románu Jiří
kuláš odsuzoval válku, pokud se ne ho Bemanose, jednoho z nejslavnějších katolic
jedná o obranu. Významné je jeho
kých spisovatelů století.
rozlišení verus rex a tyrannus, kte Osservatore Romano v květnu ostře odsoudil pokus
ré ho povýšilo na prvního obránce
zkřížit uměle šimpanzí semeno s lidským. Tento
a ochránce lidských práv proti stát postoj označil deník za dábelský a nepřirozený.
ní moci. Hleděl spíš na věčnost než Autor návrhu, prof.Chiarelli z florentské univ.
na dobou podmíněné poměry.
tvrdí,že takový"míšenec"by mohl vykonávat nejnižJako duchovní osobnost a papež je
ší práce. V USA se tyto pokusy prý už konaly.
Mikuláš opěrným bodem papežského
mostu mezi Řehořem Velikým a rozvi Pražský arcib.kard.F.Tomášek-oslaví 5.7.své 65.
nutým středověkem. Ranke o něm říká, kněžské jubileum!-znovu varoval kněze před Pacem
in terris, který spadá pod vatikánský zákaz poli
že patří "k mužům, kteří oživili
současný systém." Byl si plně vědom tických kněžských spolků. Kněží se mají věnovat
svého poslání, byl vždy ochoten po náboženském poslání nejen při bohoslužbě, ale cemoci lidem v obtížích, nebyl ochoten lým svým životem.- Státní úřady v Olomouci odňaly
se podrobit mocným a především byl státní souhlas P.Petru Szestronkovi za jeho spo
zodpovědným knězem. Bohatství jeho jení s polskými a západními katolíky a tzv.ile
myšlenek bohužel po jeho smrti ne gálními řeholníky. Byl vysvěcen před 4 roky a už
našlo následovníka. Tajemníkem pape 6 x přeložen. -Círk.tajermík bohosl.fakulty v Li
žovým byl býv.vzdoropapež Benedikta toměřicích pod hrozbou vyloučení nutí bohos lovce
III. Anastasius Bibliothecarius.
I.a Il.roč.podepsat prohlášení, že nejsou a nebu
HADRIÁN II. - 14.12.867-14.12.872.
dou členy řeholního společenství. Proti tomuto
přehlášení-jež není v souladu s požadavky CírkveJe to šestý papež z rodu Colonnů,
příjemná, dobrosrdečná, ale slabá
protestoval kard.Tomášek.
osobnost. Před vstupem do duchovního John Fleming, anglikánský duchovní z Adelaide
stavu byl ženatý a pak byl svědkem, / Austrálie/se s manželkou a 3 dětmi vrátil do
že únosce jeho dcery a ženy později katolické Církve. Vyhovuje mu kázeň v teologic
obě zavraždil. Za jeho vlády-869-se kých a mravních otázkách v Církvi a nesouhlasí
konal 8.všeobecný sněm v Konstanti- se svěcením knězek u anglikánů. Jako laik povede
nopoli-poslední na východě-kde došlo biotechnický ústav v Adelaide a uvažuje o možnos
ke krátkému smíření s východní círk
ví a bylo odsouzeno schisma Fociovo. ti, doplnit teolog, vědomosti a dát se vysvětit.
K sněmu dal podnět císař Basileios I V Itálii roste počet kněží, bohoslovců a řeholníků i řeholnic.
zakladatel Makedonské dynastie.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

PŘESNĚ O 12.

Radcovi:"Poslyšte, nedělejte to. Vím, že sotva
(gorges Hughes zavřel pečlivě velké skleně svléknu uniformi, zastřelíte mě..."
"Chodi jste, příteli mého otce!"
18
né dveře hlavního vchodu a zvolna prochá
"Slibuji vám, že poplach neudělám. Nikdo se ne
zel rozlehlým vestibulem kina. Sloužil tu
už devatenáct let jako noční hlídač a před dozví, že jste tu byl a..."
"Nemluvte hlouposti, člověče. Jak vysvětlíte,
dvěna lety oslavil své sedmdesáté naroze
kde
máte uniformu? Chcete jít doma ve spodním
niny. Pohlédl na hodinky. Přesně za hodinu
prádle?"
bude půlnoc. \fešel do malé služební míst
"Mám ve skříni ještě jednu uniformu..."
nosti, usedl, vyndal z aktovky termosku,
"Tak si mohu obléct tu druhou. Sem s ní."
odšrouboval víko a nalil si kávu.
Zatím co zvolna popíjel, rozevřel noviny a "Visí uvnitř... "Hughes vytáhl jednu zásuvku.
do očí mu padl titulek: "Vězeň uprchl! Pack Doogle okamžitě namířil pistoli na starého muže.
"Co hledáte?"
Doogle je ozbrojen!" Následoval krátký
"Klíč od skříně. Kam jsem ho jen dal?"uvažoval.
článek o třicetiletém muži, jemuž se po
dvouletém vězení podařil útěk. Pak zastře "Snad je ve spodní zásuvce."Sklonil se a vytáhl
lil bankovního posla a uloupil mu taäcu s druhou zásuvku.
Doogle se nad ním naklonil:"Pospěšte si!
17.000 dolary.
Nemám
už chuE čekat."
"Google, "mumlal Hughes. Vzponněl si. Rack
byl synem jeho bývalého spolužáka Harryho, "Snad je klíč v kanceláři,"řekl
který zemřel před osmi lety. Měl se synem Hughes nervózně.
"Tak pro něj,aleI
ustavičné trápení a často si na to před
rychle
!"
Hughesem posteskl.
Při vzpomínce na starého přítele se Hughes Starý muž otevřel dveře kanceláře a
rozsvítil. Místnost zalilo světlo. Sáhl do jed
znovu napil kávy. Harry tehdy ovdověl,
Rackovi bylo sotva patnáct, ale už měl na né přihrádky.
"Jestli ty klíče do minuty nenajdete, tak svlék
kontě několik krádeží.
Za hodinu se Hughes znovu vydal na kontrol nete uniformu a ...Už nebudu čekat!"syčel
ní obchůzku. Prosel halou a šel do parteru. Doogle. Obličej měl znetvořený vztekem.
Zarazil se. Něco zapraštělo, jako kdyby si Hughes si dával na čas, zkoušel každou přihrád-.
někdo sedal do křesla. Paprsek jeho bater ku - mamě.
"Možná, že klíč leží ve skříni na spisy,"uvažo
ky přejel po řadách sedadel.
val
nahlas a šel k velké skříni, která nebyla
"Haló! "volal, "je tu někdo? "
zamčená. Ale i zde hledal němě.
Když nedostal odpověd, vrátil se do své
"Dolů s uniformou! "poručil ostře Doogle.
místnosti, nalil si šáleček kávy a dal se
"No jo - tak tedy jdeme,"řekl hlídač a šel vel
znovu do četby novin. Vůbec nevnímal, že
mi pomalu. ■
dveře se zvolna pootevřely.
Při drsném"haló"zvedl hlavu; zíral do ústí Dával si na čas i ve své malé místnůstce. Když
revolveru. Když spatřil obličej, uvědomil si svlékal kabát, ruce se mu třásly. Zbývala mu
už jen šibeniční Lhůta. Jakmile bude mít Doogle
si, že je to tvář Rack Doogleho.
uniformu, umlčí ho navždy. Ten mládenec nezná
"Dejte mi klíče, chci se dostat ven!"
smilování. Měl tvrdé, chladné oči-takové ještě
"Jak jste se sem dostal, pane Doogle?"
Hughes v životě neviděl.
Muž sebou trhl:"Odkud znáte mé jméno?"
"Chodil jsem s vaším otcem do školy a vy - Konečně svlékl kabát a chystal si sundat i kal
jako byste mu z oka vypadl. A pak,"ukázal hoty. Ale nějak se do nich zamotal, upadl a
zmizel za těžkým psacím
na noviny,"policie vás hledá..."
strojem.
"Nenajde mě. Svlečte laska
Tu se prudce rozletěly dveře
vě svou uniformu..."
a
než mohl Doogle vystřelit,
Tu zazvonil telefon.
už měl na rukou pouta.
"Neberte to!"
"Výborně, Hughesi,"potřásal
"Musím,"řekl hlídač,"je
Smith z bezpečnostní centrály
to kontrola. Nevezmu-li
starému muži ruku. "Když
ho, budou vědět, že něco
jsi dnes místo obvyklého:
není v pořádku. "Zvedl
"Ano, děkuji," řekl ještě
sluchátko:"Zde Hughes.
"Všechno v pořádku,"věděl
Smith z bezpečnostní
jsem, že všechno v pořádku ne
centrály..?Ano, vše
ní. Gratuluji!"
je v pořádku." Zavě
Hughes se šEastně usmál a za
sil a obrátil se k
čal znovu navlékat uniformu.

NAŠE KRIMI

MŠE SV.
AARAU - u sv.Petra
19
a Pavla-u nádraží-v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BALEN - kaple sv.žebestiána/vedle far.
kostela, každou 2.neä.P.Bitka
11,15
BERQ-Dreifaltigkeitskirche,"střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-jen slovenská i pro &chy Rumelinbachweg, neděle
9,00
CURICH-Česká-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46, neděle
19,00
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34,v neděle a svátky 9,00
CDRTAILL0I>10 kw na juh od Neuchatel,
swer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
Faucigny,1 .ned.v mesiaci,?.Mazák 10,
LAUSANME-v kaplnké'Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasse t, 3. a 5 .ned.
9,15
Rt)n-TANN-kaple u katol.kostela,
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOIHURN-Spitalkirche, každou 2.ne3.
P.BIRKA
10,30
LUCE RN-S t. Pete rskape Íle, ne dě le 18,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
Petra,St.Peterstr.ll/Hlas misie/10,0
ST.GAT.TEN-než bude jmenován nový mi
sionář za +P.Vondru, budeme chodit
na švýc.mši sv.v dóme v 17,30. Po ní
kulturní program a beseda krajanů v
Pf arrheimu-Gallustr.34.
KVINTE RIHUR-St .Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA-v kapii pri kostole sv.Terezky
14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30

Data nepravidelných mší sv.Vám misio
nári sdělí, i telefonicky. Na ne se
obratte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku, sv.zpovědi,posvěcení neplatné
ho sňatku, vyučování náboženství, ná
vratu do Církve, dětských táborů ap.
P.JAN BIRKA,6OO6 LUZEFN,Scňadrutistr.
26.,tel.041-312635
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 Zurich ,Brauerstr.99., t.01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P. MARTIN MAZÁK, 1110 Morges,La Longeraie,PC 202,021-717713
P .A. ONDREJKA, Amerbachs tr. 11.4007
Basel/061-320404/, Leonhards tr. 45.
/Slowakische Mission-225117/
ní

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
VYLETNÍ NEDĚLE
NA SCHWÄGALPU POD
SÄNTISEM/AI/- mše sv.
ve 12,15 hod. - po ní
14.června

piknik v přírodě
9—99—9—

VÝLETNÍ NEDĚLE DO SCHWARZWALDUv NSRhned za hranicemi Švýcarska - SLAVNOST SV.CYRILA A
METODĚJE. Mše sv.v ll.hod.ve fam im kostele v Bcnndorfu.Káže P.KOVAL.Pak piknik v přírodě. 5.7.

LETNÍ TÁBOR DĚTÍ U MDŘE - asi 40 km severně od Pi
sy. Pro děti od 8-14 let. Přihlaste své děti VČAS
u P.šimčíka, tábory bývají rychle obsazené. 11.-25.7.
—

děti ze

Švýcarska

v již.tyrolích-itálie

v CASIES - přihl.u českých misionářů

-

3.-17.října

pozor-pozor-pozorí
Pod vedením Otce biskupa Candolfiho z
Basileje oslaví všechny misie 5oo let od
smrti sv.Mikuláše z Flue pouti'do Flueli
(bude-li hezky) nebo v kostele v Sachseln
(bude —1 i pršet). Jedou tam autobusy ze všech
větších měst, inf.a přihlášky naši misionáři.
Kdo nůže, a£ přijede v kroji - nemá-li kroj, at
se přihlásí u paní Strub-Stupkové, tel.062-264487
nebo 031-311432. Slavnost se koná v sobotu a začí
ná mší sv. v 15,30/ve Flueli nebo v Sachseln/

PODZIMJÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU
** *
SOTCEM CYRILEM STAVĚLEM z Norce
Přihlášky P.šimčík.
16.-18.října
DUCHOVNÍ OBNOVU PRO SLOVÁKY I ČECHY V ZÁP.ŠVÝCARSKU
povede OTEC BISKUP DOMINIK HRUŠOVSKÝ
z Říma. Koná se v Bex, blízko Montreux. Bývá také
obsazená, proto se přihlaste VČASlIu P.Mazáka
16.-18.října

DUCHOVNÍ OBNOVA A REKREAČNÍ DNY PRO MLADÉ V CASIES
Přihl.naši misionáři
26.12.-2.1.1988.
U NAŠICH MISIONÁŘ^ SI ÄeTE TAKÉ OBJEDNAT PÁSKY
S PROMLUVAMI P.TOMÁŠE ŠPIDLÍKA VE VATIKÁNSKÉM ROZ
HLASE - nejen nahrané e>ercicie s různými exercitátory-seznam jsme uveřejnili v min.čísle. Zaplatíte
jen cenu pásky a poštovné! využijte toho pro sebe i
pro své návštěvy z vlasti!! Pro ně je to vzácnost!
Pásek s promluvami P.špidlíka je dvacet! Promluvy
nebo exercicie může poslouchat celá rodina nebo i
hosté, hovořit o nadhozených problémech - ale hlav
je duchovní posila ä osvěžení náboženských vědomostí.

„SVATÍ NASTUPUJ Í!

ŠESTÉ EVANGELIUM

Na našich obrazovkách se už objevily filmy skoro Uveřejnili jsme ukázku 10 ti sv.díla Marie
VALTORTY: BOHOCLOVEK.
20
o všech historických i vybájených osobnostech:
Autorka byla mimořádná osobnost, nadaná
Mojžíš a Spartakus, člověk Kristus i Herkules,
Kleopatra a Napoleon - ted sahají filmoví obchodní spisovatelka. Otec byl důstojníkem-proto
se hodně stěhovali, matka učitelkou franšci po světcích.
Zvlášť hloupý je po historické, psychologické i ná tiny. Maria se nar. 14.3.1897 v Casertě. Po
základních školách byla v různých institu
boženské stránce film o sv.Filipu z Neri-Nebe a
peklo. Sv.Filip se nar.r.1515 a zemřel 1595 v Římě. tech, vedených řeholnicemi.
R.1551 se dal na naléhání svého zpovědníka vysvě Její charakteristické vlastnosti: velkoduš
tit na kněze-bylo mu 36 let.. Jeho kázání pro děti nost, síla vůle, věrnost, láska ke studiu,
byla jen část jeho duchovní činnosti:kázal, zpoví smysl pro pořádek, poslušnost a otevře
dal i 16 hod.denně, ošetřoval nemocné, pečoval o nost. Brzo jí dal Bůh najevo, že ji povo
chudé, psalfale před smrtí svá díla spálil),pořádal lal k životu oběti. Za první světové války
poutě, skládal lidové duchovní písně,
ošetřovala zraněné vojáky v nemocnicích.
pořádal lidové misie, radil lidem atd.Jako kdyby
R.I924 se rodina usadila ve Viareggio a
chom řekli o Masarykovi, že napsal Rusko a Evro když otec zemřel, zůstala tam matka s dce
pa - nic víc. Sv.Filip založil společenství svět
rou. Maria léta pracovala v katolické akci
ských kněží, svých pomocníků-Oratoriány. Byl
Byla to doba vnitřního růstu, která ji při
také mystikem a zdá se, že od něho pocházejí tzv. vedla ke slibům čistoty, chudoby a posluš
Pseudomalachiášova proroctví o papežích.
nosti .
Filmaři nám předvádějí schůzku současníků Filipo- V r. 1931 se nabídla Pánu jako smírná oběť
vých-světců. Sv.Terezie z Avily se mohla objevit Začátkem r.1933 trpěla tak, že už nemohla
v rouchu bosých karmelitek až v r,1555-začala
opustit dům. Stala se nástrojem v Boží ru
svou reformu ve 40 ti letech. Tehdy bylo sv.Janu
ce. Jejím posláním nyní bylo "trpět, dělat
od Kříže-který stojí vedle mladičké Terezie-13 let. pokání, milovat."
Sv. Ignác byl 4 roky před smrtí, sv. Karlu Boromej
skému-který vystupuje ve filmu jako zavalitý kar- I.dubna 1934 ulehla a lůžko do své smrti
16. října 1961 už neopustila. Za těchto ne
dinál-bylo tehdy 17 let. Sv.František Xaverský
odejel r.1541 do misií, nikdy nebyl v Číně, nikdy smírných tělesných i duševních bolestí
se už do Evropy nevrátil a zemřel 1552-tedy 3 ro napsala Maria Valtorta svá vidění a to
ky před"filmovou"schůzkou. Ostatně, ani sv.Tere v letech 1944 až 1947. Deset svazků, kaž
dý o cca 400 str!
zie a sv.Jan od Kříže nikdy v Římě nebyli.
Dílo doporučila k povzbuzení ve víře a v
Vystupuje tam mladičká dcera
Lukrecie Borgie. Ta zemřela
lásce řada slavných
tři roky po narození Filipově,
osobností: Pius XII.,
Otec Pio, arcibiskup
tedy její dcera mohla být o 3
Alfonso Carinci, tehdej
roky mladší než sv.Filip.Nejvýš!
ší sekretář Kongregace
Tři krejčíci oblékají světce v
rozvalinách kostela do kardipro blahoslavení a sva
nálských rouch. Tuto hodnost
tořečení, Augustin Bea,
vedoucí Papežského bib
světec odmítnul, tedy ho ne
mohli do rouch kardinála ob
lického ústavu a pozděj'ší kardinál a mnoho ji
lékat a kdyby i-tedy v chrá
ných .
mě.
Směšná je scéna, kde pozná
Knihy jsou psány prosté
Filip v kovářovi dábla, pro
zajímavě, barvitě. Vyšly
tože vyrábí kotle bez vík.
už v několika řečech,
Tato představa pekla je po
německy postupně vy
hádka, tělo člověka leží v
cházejí jednotlivé svazky
hrobě a nevaří se v kotli.
(po 30 frs, 35 M,25O
Peklo je pocit nenávistí ke
Vydal:
všemu, hlavně k Bohu, opuš
PARVIS- VERLAC,
těnosti, beznaděje, výčitek.
CH-I63I Hauteville.
Sv.Ignác by nikdy tak vtíra
vě nenabízel svá Duchovní
Lež je jako les;čím
cvičení.
hlouběji do něho
Dobré filmy-Deník venkovské
pronikáš, tím ne
ho faráře, Pan Vincent-zmizesnadněji se z něho
ly z trhu, zůstala jen prasta
dostáváš.
rá díla o Bernadettě či Marii
ANTON ČECHOV
Goretti. Nyní na nás čekají
tak hloupé filmy o svátých.

G. BROWN

ANO, MADAM !
Tolliverovi, bratranci Billa a Sally/kterou nezná/ nevyjdou intriky, aby továrník Peábody
Billa propustil a tím by mu podle závěti bohatého strýčka padlo do klína tučné dědictví.
Na slavnostním obědě u Peabodů je sir Charles, jenž má dopomoci Peabodymu k politické ka
riéře. Tolliver znovu nastaví Billovi nohu. Na hostině je i jeho snoubenka herečka Beresfordová, z níž se prostřednictvím Billa bývalý ctitel Peabody snaží vylákat kompromitující
dopisy minulosti - zatím bez úspěchu.
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Po obědě cítila slečna Peabodyová, že ceremonie dopadla dobře. Grantová byla
úplný poklad, mlčenlivá, obratná a stejně schopná jako Martinově se zlome
ným kotníkem. Pod jejím taktním vedením i ten člověk Quimby se zhostil úkolu
ne špatně, vzdor topornosti a sklonu zakopávat o vlastní nohy. Nedopustil se
žádné neobratnosti, snad až na to, že sklenici pana Tollivera naplnil vodou
a trochu potřísnil omáčkou klín téhož hosta. Tolliver to přijal docela vese
le. Ovšem hosté jí působili víc úzkostí. Sir Charles byl během banketu nějak
roztržitý, snad se v duchu zabýval důležitou politickou záležitostí. Albert
byl při obědě zamlklý - zřejmě špatné trávení. Na štěstí živá slečna Beresfordová byla vše, jen ne zamlklá a i Tolliver dodal k rozhovoru svůj podíl.
Náhle se zděšením pozorovala slečna, že její bratr mluví o knoflících.
"...kde bysme bez nich byli, co? Kdyby zejtra nebyl na světě jedinej knof
lík." - "V posteli,"řekl Tolliver,"a to by bylo docela hezké."
"Dám vám deset šilinků,"řekla rozjařené jeho snoubenka,"za každý knoflík,
který na mě najdete. Pro mou bytost nic neznamenají."
Peabody se trpělivě usmál. Bohatá potrava a vzácná vína ho zpracovaly tak,
že byl skoro zase ve své kůži. Nevinná přívětivost Beresfordové oživila jeho
sebedůvěru. Jistě, nebylo vhodné, aby navštívila jeho dům, ale zřejmě přišla
s vlajkou míru v ruce. A jak si měla jinak počínat v přítomnosti snoubence?
"Ale co by si počal váš galán? Von musí nosit knoflíky."
"Mohl by užívat sponek,"navrhla Beresfordová nesměle.
"A co vláda, armáda - a ty vostatní. Kde bysme byli bez knoflíků?"
"Hrozná myšlenka,"poznamenal přátelsky Sir Charles, který už byl také v lepš:
náladě;pod vlivem dobrého jídla a bezstarostného humoru Beresfordové se
vzpamatoval z úděsu vzpomínky na své noční opilství a obtěžování dámy.
Snad ho vůbec nepoznala? Vztahy mezi ní a Quimbym mu byly záhadou, ale měl
mysl správného politika, a proto byl spokojen, že je to zatím takové.
"Můj drahý příteli,"řekl Peabodymu,"až přijdete k nám do parlamentu, budete
muset agitovat za stoprocentní cla pro dovážené knoflíky. Ha!"
"To j isté,"odvětil Peabody vážně."Víte, kolik knoflíků nosíte na vobyčejným
obleku? Dvacet devět! Tři vpředu na kabátě, vosům na rukávě, třináct na kal.'.*
"Ale Alberte,"přerušila ho slečna Peabodyová v jeho rabelaisovských úvahých,
"o statistiku tohoto druhu nemá jistě Sir Charles zájem... Říkala jsem vám,
Sire Charlesi, při obědě o našem malém odkazu. Ukáži vám jej."
"Jakej vodkaz?"podivil se Peabody,"myslíš medailonek tety Lizzie?"
"Myslím bowli na růže. Pravá gregoriánská! (Tu ovšem koupil otec slečny Peabodyové v dražbě v domněnce, že je to mísa na zeleninu).Přinesu ji."
Šofér-komorník přicházel s podnosem naloženým šálky s kávou a odstoupil stra
nou, aby mohla projít. Bili s napjatým výrazem člověka, provádějícího nezvyk
lý úkol, kroužil pokojem a rozdával kávu a jiné, mužnější tekutiny. Kouřem
doutníku prostoupený mír se snesl na scénu.
Ne dlouho. Dveře se náhle rozlétly a slečna Peabodyová, docela odlišná od té,
která před chvílí odešla, rozčilená a poplašená, v návalu mocného rozčílení,
vstoupila téměř úprkem a křičela ječivým hlasem:
"Berte!! Právě jsme byli vyloupeni!!!"

PŘÍJEM NOU DOVOLENOU PŘEJE REDAKCE

HUMOR

překlad trval déle.'"’Jak to,
překlad?""Jsou to samá čín
ská jména!"

Z potopené lodi se zachrá
/Vtipy z knížky, vydané NEBELnila na ostrově řada čle
SPALTEREM: Lachen verbo ten,
nů různých národností.
Genosse!/
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Aby nelenošili, začal:
"Co je "pohyblivý majetek"čloAmeričan dělat reklamu
věka?"ptá se pan učitel. "Pro
nově otevřenému obchod
sám, to jsou nohy!"
nímu domu. Němec se
Honzík musel zůstat po škole.
pustil do stavby do
Když se o hodinu později vrá
mu. Brit začal vyrá
til domů, hlásil maminoe:"Mu
bět whisky. Francouz
sel jsem dělat přesčasy."
vysazovat víno. Ital
Učitelka se zděsz, jak má
prodával zmrzlinu.
Frontzk špinavé ruce."Panz
A Rus prohlásil, že
učitelko,"utěčuje ji žáček,
ostrov je majetek
"to ječte nenz tak zlé. Mela
SSSR, vyvěsil sovětskou vlaj
byste videt moje nohy!"
ku, ozbrojil se a prohlásil ostatní
trosečníky za ty, kdo mají válečné a re- "Petře, máme dvojčátka. Omluv se panu učiteli, že
zítra nepřijdeš do školy - bude křest." Na hosti
vanžistické úirysly.
Při zkoumáni veřejného mínění se zástupce ně po křtu pošeptá Petřík tetě:"Já ohlásil panu
učiteli jen jedno dítě. A za týden mu řeknu, že
OSN zeptal Američana, Francouze a Rusa,
se nám narodilo druhé a zase budu mít volno na
jaký prostředek používají a/ cestou do
zaměstnání, b/cestou na víkend, b/do za křest."
"Pepíku, jestli nebudeč hodný, tak sem budu muset
hraničí.
zavolat tvého otce.""Pane učiteli, nedělejte to.
Američan napsal :a/ Toyota, b/Buick, c/
Ford. Francouz prohlásil:a/Deux-chevaux, Můj tatznek je lékař a za každou návčtěvu žádá
b/Peugeot, c/Renauld. A Rus přiznal:a/pěs- ■dvacet franků."
Profesor:"Oo víš o Césarově smrti?""Prosím, byl
ky,b/autobusem, c/tankem.
Otázka radiu Erivan: "Je pravda, že teči hanebně ubodán.""A kolika bodnutími?""Prosím
je dolar, libra a rubl na stejné úrovni?" pětasedmdesáti." "Není to trochu imoho? To by pře"Ovšem. Za libru rublů dostanete dolar." oe nevydržel?""Však také na to zemřel."
Reagan a Gorbačov se setkali v r.1996 na "Jak stará je Cheopsova pyramida?""4501 rok.""Jak
jste pričel k tomuto čzslu?""Proszm, loni jsme si
věčnosti. Gorbačov se sebevědomě usmál:
"Víte už o obrovském úspěchu komunistické říkali, ze je stará 4500 let."
strany v USA? Dostala ve volbách půl mi Při zkoušce z dějin, kdy to zkoušenému tuze nej
liónu hlasů." "Opravdu? A máte už nejno - de, ptá se profesor: "V které době byste nejraději
vější zprávy z hranic mezi Finskem a ru žil?""Prosím, v době kamenné.""A proč v době ka
menné?" "Prosím, to byly dějiny tuze krátké."
dou Čínou?"
Jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimis Dva ruky po maturitě se sejde třída a baví se o
tom, jak všichni zapomněli tak pečlivě nadřená
tou? Optimista se učí rusky, pesimista
data."Jedno datum si pamatuj i,"řekl jeden, "a to
čínsky.
Gorbačov měl hrozný sen: zdálo se mu, že 768. ""A co se tehdy stalo?""To jsem už zapomněl. "
Číňané bojují jako Židé a že Židé se ták "Proč jsou oči tak vzácné, Nováčkové?""Protože je
rychle rozmnožují, jako Číňané. _ , _ __ to jediná část těla, kterou můžeme vidět."
Učitelka:"Co je hygiena?"
Gorbačov telefonu
"Hygiena znamená, že se
je Reaganovi:"Mo
umýváme častěji, než
ji vyzvědačí mi hlá
je nezbytně nutné. "
sili, že vy, proklatí
"Zvlášť důležitá u člově
kapitalisté, máte com
ka je páteř,"píše žák ve
puter, který předpoví
školní úloze,"na jedné
dá budoucnost.""Ano."
její straně sedí hlava a
"Jaká budou jména naše
na její druhé straně se
ho politbyra v r.2000?"
dím já!"
"Moment. Bude to chvil
ku trvat. Zavolám vás."
CHA- CHA-CHA-CHA!
Za hodinu:"Zde Reagan.
Qonputer vykonal práci
za deset vteřin, ale

MÁTE BYSTROU MYSL?

NAJDETE NA UEVÉMA DOUtfM

OBRÁZKU 10

rozdílu?
NA PRAVÉM OBRÁZ
KU: KE KTERÉMU

SMRĎCU VÍJĽE
JENÍČEK A MAŘEN'

KA Z LABYRINTU?

ZNÍTE
ODPOVĚDI
N A
TYTO
OTÁZKY?
1. KOLIK KNIH MÁ
NOVÍ ZÁKON?
a.6.,b,14.c.27.
2. ČfM SE PROSLAVIL SV. ATANÁS? - a.překladem Písma
do gótštiny? b.vykořeněním ariánského bludu? 23
c. skladbou hyímu Bože,chválíme tebe?
3. 00 JE KONKORDÁT? - a.mimořádné shromáždění kardi
nálů? b.sdružení katolického studentstva? c.smlou
va mezi Církví a státem?

4. 00 ZNAMENÁ SLOVO "KRISTUS "?-a. vyslaný, b. Syn Boží 7
c. pomazaný?
5. 00 JSOU"SVATÍ POSLECNÍCH LN6"?a. americká sekta
mormonů? b.moderní katol.institut laiků? -c.romá
nová trilogie Dostojevského?-d.Maria a Jan pod
křížem?

P.P
8635 DOmten

POSTRETOURE N:
Tschechisché katholische Mission,
Brauerstr.99., CH-8004 Zurich.

NA RÝŽI: 200 g rýže, litr slané vo
dy. DÁLE: čtyři vepřové řízky po 24
RÝŽE S MANDLEMI
180 g, sůl, bílý pepř, sladká papri
50 g sušených meruněk, litr
ka, 30 g margarinu, tuk na vymaste
vody, sul, 250 g rýze,
ní, 60 g strouhaného ementálu, 20 g
50 g másla, 50 g na lístky
másla.
nakrájených mandlí, bílý
Oloupat a nakrájet orrytá rajská.
pepř.
Na jermo nakrájet cibuli a česnek.
řferuňky necháme
vodě 4 hod.
V hrnci rozpálit olej, přidat raj
rozmočí t.-Omytou a okapanou
ská, cibuli a česnek a za stálého mí
rýži dáme do vařiči, osolené
chání 5 min.vařit. Okořenit solí,
vody a 15 min.přikrytou va
pepřem a oreganem a dusit ve vlast
říme. Pak ji na sítě pro
ní šřávě při mírném ohni 20 min.Pak
pláchneme studenou vodou.Vlo
omáčku propas írovat a dát zpět do
žíme do hrnce s rozpuštěným
hmoe. Vařit dál, až zbudou dvě tře
máslem mandle a lehce opraží
tiny původního imožství - často mí
me. Okapané meruňky pokrájíme
chat. - Mezitím vložit onytou rýži
na úzké proužky, obojí vložíme do rýže,
do slané vody a 10 minut nechat va
promícháme a naplníme tím žáruvzdornou
formu. 10 minut pečeme v předehřáté trou řit. Cpláchnout studenou vodou v sítě a nechat
okapat. - Omýt řízky a vysušit, vetřít do nich
bě na střední mřížoe a při střední teplotě.
sůl, pepř a papriku. Na pánvi rozpálit margarin,
Přílohaspečená ryba nebo kachna.
vložit do něj řízky a po obou stranách 5 min.pé
RÝŽE S MUŠLEMI
ci. - Vyrastit ohnivzdornou pánev, naplnit polo
Litr vody, sůl, 250 g rýze, 3 lžíce oleje, vinou rýže, na to dát polovinu rajské omáčky. Na
40 g cibule, stroužek česneku, 250 g mušlí ní položit dva řízky posypat polovinou ementálu,
z ddzy, bílý pepř, 1/8 1 bílého vína, tro znovu rýži, rajskou a řízky s ementálem. Na sýr
chu petrželky.
dáme kousky másla. Vložíme formu do předehřáté
Do vroucí osolené vody vložíme opranou a
trouby na střední mřížku a pečeme 30 min.
okapanou rýži, zamícháme a 15 min.při sla Příloha:okurkový salát.
bém ohni necháme nabobtnat. Zatím co se
RÝŽE PALERMO
rýže vaří, ohřejeme na pánvi olej, přidá
6 rajských/375 g/, 200 g rýže, 3/4 l polévkového
me nakrájenou cibuli a rozdrcený česnek a
vývaru
z kostek, sůl, bílý pepř,petržel
smažíme 3 min.do sklovata. K tomu přidáme
ku, 50 g másla a strouhaný par
okapané mušle, okoření
me
zán. - Oloupaná rajská nakrá
me solí a pepřem a
jíme a zbavíme zrnek. Rýži onysmícháme s rýží. Pri
jeme, dáme okapat, vložíme do
lejeme bílé víno a
vroucího polévkového vývaru a
vše 5 min. povaříme.
jednou necháme uvést do varu,
Promícháme posekanou
přidáme kostky rajských a pak
petrželkou a ještě
rýži přikrytou vaříme při sla
jednou zahřejeme.
bém ohni 20 min. Ochutíme so
Přílohashláv.salát.
lí a pepřem. Vmícháme do rý
RÝŽE S ŘÍZKY
že jenně nakrájenou petržel
NA RAJSKOU OMÁČKU:
ku, pak naplníme rýží přede
500 g rajských, 2 ci
hřátou mísu, na rýži dáme ně
bule, 2 stroužky čes
kolik vloček másla a na
neku, 5 lžíc oleje,
zvláštních miskách podáváme
sůl, bílý pepř, špet
s rýží strouhaný parmezán.
ka sušeného oregana.

DOBRŮTKY

