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dostali jsme z Kanady dopis, který je XX'ía’štné určen Vám a jistě Vás také po
těší a povzbudí, zejména společenství ve Winterthuru.
"Byli jsme mezi Vámi ve Winterthuru na výročí tragické smrti Otce Viléma
Vondry. Je pravda, nebylo nás tam tisíc, ale to vůbec nevadí. Měli jsme vel
kou radost, že jsme se tam sešli se starými známými a dokonce s bývalými
sousedy, a že si to tam tak pěkně, až útulně vedete. Dalo mi to podnět k
zamyšlení o vztazích mezi námi kdekoliv v exilu. A o tom výstižném označení
SPOLEČENSTVÍ.
...
Náš pan farář kázal jednou na téma, co je naše Církev. Definoval ji jako
společenství hříšníků, usilujících o milosrdenství Boží. A tak by ono "usi
luj ící"mělo být soustavně takovou naší * poznávací značkou. Proto jsme se tam
u Vás také sešli a proto to také bylo tak milé.
Slyšel jsem, že se jeden kanadský baptistický kaza
tel chlubil, že v jejich místní kongregaci není
ani jediný advokát. Advokáti totiž
nemají na americkém kontinentě - a
možná i jinde - tu nej lepší pověst.
Jsou různé kongregace, církve s
malým"c" a společenství.
Když na to všechno vezmeme lupu a
pořádně se do toho podíváme, tak
shledáme, že jen to naše společen
ství je opravdu universální; za
hrnuje dobré i špatné, dokonalé
i chybující, zámožnější a docela
chudé. Kdo se vyvyšuje nebo je
snob, ten se mezi námi necítí
dobře. Snad jej mezi sebou ani
nepotkáme. Vylučuje se ze spole
čenství sám, vylučuje ho pýcha ne naše svátá Církev, ne Vaše míst
ní společenství. Dokud budeme mít
na mysli a za cíl ono usilování o
milosrdenství Boží, tak nám bude
nejen dobře, ale budeme se cítit
dobře i mezi sebou.
Dobrotivá a neznámá krajanka-Bůh
jí to zaplat, dala při loučení mé
ženě do ruky pytlík s dvěma plzeň
skými. Mohu jí jen touto cestou za
krásné gesto poděkovat. Važte si
svého klubu a kroužku. Obohacuje duchovně i hmotně.”
Kéž by taková společenství mezi ná
mi rostla jako houby po dešti! Vaše redakce.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ Tovaryšstvo Ježíšovo-Jesuité, si letos připo
Sv.Otec navštíví 24.-27.7.1988 Rakousko/Bur- mínají 450.výr.vysvěcení sv.Ignáce na kněze.
genland, Solnohrady, Hor.Rakousko, Korutany a Jejich zakladatel byl vysvěcen v Benátkách.2
Tyrolsko/. Setká se i s umělci solnohradského Při návštěvě USA 10.-19.9.se nesetká sv.Otec
festivalového divadla.
se zástupci fundamentalistických vy znání/růz
Kard.C.Ahumado z Měxico City pozval USA bisku ných sekt a la Svědkové Jehovovi/pro jejich
py na návštěvu mariánského poutního místa
úzkoprsý a často nesprávný, zkomolený výklad
Quadalupe-nej staršího na americkém kontinentě. Písma. S židovskou obcí se měl setkat na Miam/,
Katolický den v Dráždanech-NDR-10.-12.7. měl
ale poněvadž přijal presidenta Waldheima, jsou
úspěch, přišlo na 80 tis.katolíků, kteří jsou židé dost proti a rabín Tanenbaum navrhnul set
tam v menšině. Berlínský biskup kard.Meissner kání v New Yorku-kde žije většina amerických
přečetl poselství sv.Otce a v promluvě žádal
židů. Toto město však sv.Otec nenavštíví.
o lepší podmínky pro křesíany, aby směli také V katedrále sv.Václava v Olomouci pohřbili 28
putovat do Říma. Biskupové tam odolávají komu letého P.Jaroslava Karhana. Sloužil Bohu a li
nismu-jak se vyjádřili, nechtějí být "prodlou dem jako kněz jen 4 roky v obcích u Jeseníka.
200 členů US kongresu poslalo 20. 7.žádost před
ženou rukou komunismu."
■ Svýc.postní oběč bude prý pomáhat vých.Evropě, sedovi sovětské rady pro nábož. záležitosti, aby
protože prý se tomu nevěnuje ve Švýcarsku žád se přimluvil za Mons.Steponavičiuse, který je
né pomocné dílo. Nespravedlivě přehlížejí 40 r. nucen žít cd r.1961 v Zagaře v sev.Litvě v do
práce Kirche in Not/Církev v nouzi.
mácím vězení, aby směl opět vykonávat funkce
KOLUMBOVI RYTÍŘI v USA oznámili, že loni věno apošt.administrátora. Říká se, ze je kardiná
vali 67 mil.dolarů na charitativní účely,hl.
lem in pectore/z r.19 79 - v srdci papežově/.
tělesně a duševně postiženým, vykonali přes
Sv.Otec navrhuje, aby v Indii byly zřízeny 3
2 mil.návštěv a odpracovali 24 mil.hodin zdarma biskupské konference pro trojí obřady/rity/ a
7 Belgii vyšel nový katechismus: Kniha o víře, zřízení syro-malabarské eparchie v oblasti Bom
ilustr.a srozumitelný. V 3 kápit.rozebírá
ba je-Poona. Národní konference katol.biskupů
pravdy víry, svátosti a pokání.
zůstane-pro řešení všeobecný otázek.
Několik feministických sdružení plánuje mani 1.8.uplynulo 200 let od smrti sv.Alfonse z Li
festace proti sv.Otci při jeho II.návštěvě v guori, zakladatele Redemptoristů. Byl původně
USA. Mj. žádá jí svěcení žen na kněze, právo na právníkem a část jeho děl byla přeložena do
homosexualitu, dobrovolný potrat aj.
70 ti jazyků. Pius XII.ho 1954 jmenoval patro
21. 7.sloužil sv.Otec v Castelgandolfu mši sv. nem zpovědníků a moralistů.Byl svatořečen r.
pro asi 100 mladých z nizozemské diecéze Roer- 1839 a r.1871 prohlášen za Učitele Církve.
motdu. Navštívili ho v cele s výborným bisku V poselství sv.Otce generálnímu představenému
pem Gijsenem. 27.tam byla mše sv.pro tisíc
se píše, ze se také připravuje dokument o
mladých poláků; přišla s nimi i skupina Slováků■otázkách morální teologie,
Rakouští biskupové jsou znepokojeni ožitím
V Africe je t.č.asi 10.000 sekt s 30 mil.členů.
antiseminitsmu/v Rakousku žije 6400 židů/v
V září se sejdou v Římě prokurátoři-jesuité s
souvislosti s odporem USA proti Waldheimovi.
generálem TJ P.Kolvenbachem, jeho poradci a
Antisemité vytýkají židovským organizacím, že oblastními asistenty k diskuzi o problémech
se mstí Waldheimovi za to, že prohlásil sio
řádu a rozhodnou, má-li se svolat gener .kapitu
nistické hnutí za rasismus aj.
la. Podle P.Pittaua budou pokračovat ve službě
18.10.budou svatořečeni:Lorenzo Ruíz, Domeni- víry a v práci pro spravedlnost podle evangelic
ca de Erquizia, Giacomo K.Tomongaa a 13 japon Ve vesnici Gručevu blízko Lvova na Ukrajině se
ských mučedníků. 25.10.bude svatořečen lékař prý zjevila Panna Maria-v opuštěné kapli na
bl.Giuseppe Moscati z Neapole. Jeden z prvních kraji vesnice. Proudí tam mnoho poutníků.
používal insulin proti cukrovce. 15 vietnam
Na Západ došel tajný dokument, podle něhož se
ských mučedníků bude svatořečena v červnu 88. pravoslaví stále víc v SSSR rozšiřuje. Autor
Sv.Otec přijal demisi janovského arcibiskupa
mj.říká, ze se lidé brzo zklamali v nadějích
kard.Sirrho/81 let/.Nástupcem bude mons.Cane- v Michaela Gorbačova a také ve styku státu s
stri z Caliari na Sicílii.
miliony věřících před oslavami milénia pokřesP.Petr Esterka z USA, jehož knihu Nikdy neří tanění Ruska v r. 1988.
kej soudruhu jsme svého času uveřejňovali,byl Čilský tiskový svaz udělil cenu Svoboda a vol
jmenován monsiňorem.
nost projevu komisi která připravila
14.6.demonstrovalo v Rize-Lotyšsko-asi 100 de letos návštěvu sv.Otce v Čile. Přijal ji před
monstrantů. Před 46 lety bylo odvlečeno na
seda komise, biskup Oox ze Schonstattského
50.000 občanů baltických republik na Sibiř a
hnutí.
zmizela po nich jakákoliv stopa. Diváci tles Lech Walesa žádal sovětské úřady o milost pro
kali a házeli květy, policie nezasáhla-průvod studenta, odsouzeného k smrti v Kazachstanu.
byl policejně dovolen.
Žádost podepsalo 80 katol.polských osobností.

ale co tam nají co dělat?"
"Chodí tam také dívky?"zeptala jsem se zvědavě.3
Na druhé straně města objevila policie kon "Ne, to ne! Vidíte, děvčata tam nechodí. Musím to
špiratívni byt; stkali se tam teroristé, hlásit našemu policistovi. Budou to asi ostří ho
školili a připravovali své akce.
ši!"
Při jejich zajišťování ustřelili
"Dosud byla ostřejší děvčata, nebo při
našemu policistovi kus ucha a pro
I nejmenším stejně ostrá, "zauvažovala jsem
střelili paži. Bydlí totiž v našem
nahlas.
domě. Když se vrátil z nemocnice
Na tváři domovnice se objevil cstaraný
s obvázanou hlavou a paží v závě
výraz a řekla, že není lehké být správ
su, našel přede dveřmi bytu spous
cem domu.
•
tu kytic, lahví s vínem, balíček
Za
pár
dní
vyhlížím
bratra z balkonu a
s kvalitním prádlem a dvě košile.
náhle
vidím,
že
ho
uctivou
poklonou zdra
Policista je svobodný. Dosud mu
ví jeden z návštěvníků"konspirativního
dívky nevěnovaly pozornost, jednak
bytu".
není žádný krasavec, jednak je
Ctí.v jsem se nezhroutila. Oo s tím má
skoro stále"ve službě". Své povo
bratr
společného? Myšlenky se mi divoce
lání miluje.
honily hlavou. Snad je to jeho žák, kte
Ted má ovšem volno a nudí se na
rý se zvrhnul? vědyt teroristé jsou i
lavičce v parku mezi dom/. Tu a
mezi profesory! Snad je to náhoda - utě
tam k němu přisedne nějaká dívka,
šovala jsem se. Nebo syn jeho kolegy?
a zapřede s ním rozhovor. Vždyť
•
je to hrdina našeho sídliště. Ani
Můj bratr je nemluvný člověk. Odvážila
jedna z nich však nevytrvá na la
jsem se teprve na konci večeře zeptat,
vičce déle než čtvrt hodinky.
co to bylo za mládence, který ho zdravil.
Druhým účinkem konspirativního by
Chvíli na rme nechápavě zíral a pak řekl
tu je strach, aby se teroristé nes pokrčením ramen: "Můj bývalý žák."
vloudili i do našeho sídliště.
Uhádla jsem tedy.
"Paní doktorová,"řekla domovnice,
"Oo teá tvůj bývalý žák dělá?"pckračovakdyž jsem jí předávala štrůdl pro
la jsem lhostejným hlasem ve výslechu.
našeho hrdinného policistu, "sešli
Svraštil čelo: "Myslím, že učí zeměpis
jsme se ze všech bloků a probrali
a dějepis."
situaci. Zatím tu bydlí slušní li
"Znáš ho dobře?"
dé. Ale jestli jste si všimla,dvě
"Ovšem. Vždyč hrávám s jeho otcem šachy'.'
poschodí nad vámi bydlí pět pode
"Ifen otec je také učitelem?"
zřelých mládenců; často tam mají
"Ne, pracuje v bance, šachy hraje skvěle,
návštěvy. Ten byt budeme hlídat."
vždycky prohraju, "dodal pochmurně.
"Snad se scházejí jen na sklenič
"A ten hoch - je ženatý? "
ku vína a trochu pohovoru. "
"Pokud vím, není. Proč se ptáš? Máš pro
"Právě že ne! Jsou úplně tiše.
něho nevěstu?"zasmál se,
Jednou jsem přitiskla ucho na dve
"Nu, chodívá často do konšpiratívniho
ře a slyšela jen tiché hlasy."
bytu. Řekla mi to domovnice."
"Mela byste upozornit našeho po
"Do jakého konspirativního bytu? "užasnul.
licistu, "navrhla jsem.
"Zde v domě. Dvě patra nad námi. Každý
"Td je nápad,"zajiskřil jí zrak.
týden__ "všechno jsem poctivě vysvětlila.
•
Bratr se rozesmál. Ještě nikdy jsem ho
Do policisty, který dosud znuděně
neslyšela tak hlučně a dlouho se smát.
seděl na lavičce a vyhříval se,
Uraženě jsem začala uklízet nádobí. Už
vjel život. Každou chvilku zale
jsem nádobí tmyla a sklidila a bratr se
těl jeho zrak k bytu o dvě patra
ještě smál, až se zajíkal.
nad námi. Seděl na lavičce i ve
"Proč se tak pitomě směješ?"vyjela jsem.
čer a pozoroval, kdo jde do donu.
"Copak sis nevšimla, že i já chodím do
Nezřídka mu domovnice oznamovala, ,
toho
kon.. .konspirativního bytu? Bydlí
jde-li do domu nájeimík nebo "po
tam pár studentů a občas si pozvou pro
dezřelá osoba".
fesora, aby jim něco vysvětlil
Brzo mi domovnice sdělila, že kaž
nebo je vyzkoušel.
ženské!" řekl opo
dý týden navštěvují byt neznámí
vržlivě
a
šel
ke
schodišti.
"Ze všeho dě
hosté."Nevypadají sice podezřele
láte senzaci!"A zavřel nahoře dveře
jak to člověk vidí v televizi své ložnice-praoovny.

KONSPIRATIVNÍ BYT

svatováclavská tradice
BOLESLAVA VACLAV, ROMULUS A FEMĽS,KAIN A
ABEL. Zdá se, že dějiny národA i lidstva
začínají rozepřená dvou bratří: mírného a
hrubého, svátého a ukrutného. To je histo
rie . Oo je před ní, ztrácí se v pověstech a
v pohádkách-ale i tam je boj mezi dobrými a
zlými, i když jsou si cizí. Tam dobrý vítězi

Cechy a morava ^guí svě pověsti
o blanických rytířích, o králi Ječmínkovi,
statečném Bivoji aj. Ale historie se ne
ohlíží na zbožná přání-dívá se skutečnosti
do očí. Casto zlé zvítězí nad dobrem. Kain
zabije Ábela, na Václavův trůn zasedne Bo
leslav Ukrutný. Historie neodděluje dobré
od zlých. Kdo zabil a byl zabit jsou rodní
bratři. Ovšem historie má také svou spra
vedlnost-je to vývoj a ten míří k dobrému.
Koruna, kterou si po sv.Václavovi nasadil
jeho vrah, se nenazývá boleslavskou, ale
svatováclavskou. SVATOVÁCLAVSKÁ je tradi
ce českého lidu, sv.Václav se stal dědicem
české země.
NA VÍTĚZE SE Z APOLLO-ZAVRAŽDĚNÝ ŽIJE!
Dnes nevěříme, že dějiny jsou náhodná snůška událostí. Osoby i národy nají svůj cha
rakter. Psychologové se ptávají pacientů
na jejich nejstarší vzpomínku, která ne
zřídka vtiskne člověku určitý rys a ten dá
vá tón jejich životu. Jeden kněz vyprávěl,
že jeho první vzpomínka byla dětská modlit
bička. Jiný řekl, že se díval-aniž věděl
proč-na obraz velké vody, žije v Kanadě.

Při pohledu na nespravedlivě vylévanou krev ne
zbývá sv.Václavu než pokynout spravedlivým rytí
řům, aby dál spali v zakletém Blaníku.
PRAVÁ HISTORIE JE VŽDY SMÍŠENÁ 4
vytvářejí ji konkrétní lidé, ale i dav. V té
jsou ryzí typy vzácné. V každém z nás dříne Vác
lav, plný mystické touhy po nové zeni, ale i Bo
leslav se svou krutou touhou po zemi staré!"Dvě
duše mi sídlí v hrudi,"píše Goethe. Václav je
silnější, Boleslav bezohlednější. Vítězí často1

HISTORIE JE VŠAK PODIVNÁ.
Dějepisci tvrdí, že zločinný Boleslav nebyl nej
horším panovníkem a připravil cestu tomu, který
dostal titul Boleslav Pobožný. Zdá se to divné,
ale rod slavných Přenyslovců vyrůstá ze dvou
kořenů:Václava i Boleslava. Z dobra i ze zla?
Staroslovanská svatováclavská legenda to vysvět
luje hlouběji. Za prvé ví, že Boží Prozřetelnost
se zastane nevinně zabitého. Jemu se musí dát
za pravdu: "Nedal Bůh věrných v posměch nevěr
ných, ale shlédl ve své milosti ku pokání a po
znání jejich hříchů."

BOŽÍ BOJOVNÍCI, KTEŘÍ TEHDY POVSTALI NA OBRANU
nevinně prolité krve, nebyli válečníci s cepy
a palcáty, ale hlasy svědomí, které vedly k
vnitřní přeměně. "I Boleslav se rozpomenul, "pí
še legenda,"jak velký hřích učinil a modlil se
k Bohu řka: Zhřešil jsem a hříchu jsem si vědom.
-I přeneseno bylo tělo sv.Václava, mučedníka
Kristova..."
Jako byl obrazem Ježíšovy smrti, tak následuje
i jeho vzkříšení. Mrtvý začíná žít a vládnout.
SNAD I PRASTARÁ VZPOMÍNKA
A živý? Živý Boleslav umírá své ukrutnosti a
na vraždy na začátku našich dějin nám
zlobě - dělá pokání. Tím zase dostává životní
vtiskla do povahy a charakteru nesmazatelný
sílu, aby mohl vytvářet dějiny spolu s mučední
rys. Berdjajev píše, že Slované silně pro
ky a světci.
žívají pocit nespravedlnosti a křivdy ve
svém životě a litují ty, kdo trpí. Snad je ŘÍKÁVÁ SE, ŽE DĚJINY VYTVÁŘÍ DOBRO I ZLO
Není to úplné. Zlo samo nic nevytváří, je to
to neúčinná bolest, vede k melancholii, k
drtivá síla, vedoucí k zániku a propasti. Křes
beznadějnosti, k rozjímání o tom, jak vše
ťanská pravda však říká, že každé zlo
krásné a dobré mizí a zaniká. Ne na
darmo je K.H.Mácha jeden z našich nejse dá smazat pokáním.
Svatováclavská tradice se skutečně
větších básníků. Mistrovsky vyjádřil
to, oo všichni občas prožíváme při
přes tisíc let proplétá našimi ději
nami. Jsou v ní vzlety k výšinám,
pohledu na"zemi krásnou, zemi milova
ijsou v ní i bratrovraždy. Tak těžké
nou, kolek >ku svou i hrad svůj,
'rány dějin hojívá jen balzám pokání.
matku svou". Jako on vidině
"Za těch tisíc let se jak v moři vln
i my, jak neužitečně teče
převalilo běd." Dějiny jdou dál,když
krev synů po zemi.
Boleslavové umírají.
OBČAS BUDÍ POCIT KŘIVDY
"Zhřešil jsem a uvědomuji si svůj
vášnivou touhu zjednat spra
hřích!"
vedlnost. Nejsme ohniví jako
Tímto vyznáním se otevírá zakletý
Francouzi, trvá-dost dlouho,než
Blaník srdce a vyjíždí sv.Václav,
se začneme bít. Pak sníme, že
aby se stal dědicem své země.
"konečně i u nás pravda zvítě
PODLE P.TOMÁŠE SPIDLÁKA
zí" ,dobří se dostanou k vládě a
zlí padnou. Toto nadšení trvá jen krátce.

POKUŠENÍ PANA FARÁŘE
Vianney se pustil do houževnaté práce.
Ach ano, šlo do hodně špatně. Kostel v Arsu
Někdo snad považoval vesničku se sotva
se stále vyprazdňoval a muži čím dál hlasitě
sedmdesáti domy za místo odpočinku, kde má ji nadávali v hospodě na svého faráře. Hlav
pan farář docela příjemný život. Opravdu na ně hostinský od Hněvivého mravence podně
toto místo posílaly církevní úřady často ne
coval oheň jak jen mohl, když muži, místo
mocné kněze nebo ty, kdo potřebovali odpo aby šli v neděli na mši svátou, seděli u
činek, takové ubohoučké hnízdo to bylo.
svých žejdlíků a hráli karty.
5
Ale Jan Vianney na odpočinek ani nepomyslil. "Celý týden se dřete a lopotíte,"štval od své
Tvrdě pracoval na svých kázáních. Už slo
ho šenku,"a ted přijde takový černokabátník,
žit a napsat kázání bylo dost těžké, ještě
kterého biskup jinde nemohl potřebovat, a
těžší bylo, naučit se mu zpaměti. Za koste
chce vám zkazit vaši nedělní radost-nepřeje
lem bylo malé místečko, stíněné ořechovými
vám ani skleničku a trochu hry v karty.Ješ
stromy; tam chodíval často hodiny sem a tam tě jeden žejdlík, sousede?"
a polohlasně se učil kázání. Vzdor tomu mu
A hosté se sjednotili na tom, že pan farář
to šlo v neděli v kostele hodně těžko, často ještě sedláky z Arsu pozná!
■
zadrhával a koktal a posluchači nespokojeně
pokyvovali hlavami, když škobrtavě klopýta "A Arští svého faráře!"zahřmělo ode dveří.
S jiskřícím zrakem vstoupil kněz před výčep
lo slovo Boží přes rty pana faráře. Teprve
ní
pult. Tu a tam sebou některý host trhnul
když se ho zmocnilo svaté nadšení, už si ru
kopisu nevšímal a šlo to mnohem lehčeji. Pak a kvapně zakryl karty. Ale jiní se začali fa
ráři vysmívat a hanět ho.Vianney se tím odraspustil na své shromáždění hromy a blesky,
dit
nedal.
káral jejich neřesti a mluvil o strašných trestech, které čekají na nekající. Lidé dobré vů. "Vy tu dřepíte a zatím Pán Bůh na vás mar
le cítili ovšem za jeho hněvem hlubokou pas ně čeká v kostele,"zvolal hlasitě,"zde si pije
te své peklo a ubíjíte kartami svou duši."
týřskou lásku.
( Tato řeč byla olej na znesvěcovatele neděle a
"Proč vlastně při svých kázáních tak křičíte?' když pan farář za sebou zavřel dveře, rozzu
zeptala se ho jednou slečna ze zámku."Když řili se ještě víc a zůstali v hospodě déle než
se modlíte, není vás skoro ani slyšet."
jindy.
"To je pravda,"odpověděl s úsměvem Vianney V takových dnech poklesla odvaha ubohého
"dobrý Bůh slyší i nejtižší slova, ale hříšní pastýře duší. Marně prosil před svatostán
ci jsou často nedoslýchaví."
kem o sílu a útěchu. Unaveně se pozdě v no
"Nu, nu,"konejšila ho Anna z Garets,"nejed ci zvedl a se sklopenou hlavou se vracel do
nejte s nim tuze ostře. Mnozí z nich dostáva mů. Pak stál u otevřeního okna své pracovny
jí skoro závratě, když je svým hlasem tak
a zíral do temnoty. Od hospody hlaholilo stá
málo šetříte. Ostatně, vesničku to sotva
le rámusení pijáků. Mladí chlapci se vraceli
povzbudí, tohle ostré kárání. Myslím to s vá s hulákáním od tancovačky z vedlejší vesnice,
mi dobře, pane faráři, proto vám to říkám.
pištící děvčata v náručí. Občas některý po
Sedláci z Arsu mají tvrdé hlavy a nedají se
znal faráře u okna a vykřikl na něho posmě
k ničemu nutit.""Já mám také selskou palici, šek. Tak ošklivě končila neděle v Arsu.
Pozvolna se pustý rámus ztišil. Poutníci z
tancovačky se potáceli domů, poslední opilci
vrávorali z hospody. V domech zhasínalo jed
no světlo za druhým. Nastala neproniknutel
ná tma. Na nebi nezářila ani jediná hvězda.
■

a ta je stejně tvrdá,"odpověděl kněz."Nepři
šel jsem, abych sebe nebo ostatní šetřil, ale
musí-li to být, pevně zasáhnu."
"Nu, uvidíme,"vzdychla šlechtična a utaraně
vyšla z fary.

Náhle měl zamyšlený kněz pocit, jako kdyby
nebyl sám. Vrhla se na něho temnota, sevře
la ho jakási skoro tělesná bytost. Ovanul ho
její dech. Rostla do obrovitosti, strašidelná,
a obcházela kolem něho jako zvíře, které se
přikrčuje, aby vyskočilo.
Ach - kněz znal dobře tohohle odpůrce, kte
rý se plížil temnotou, podobný hladovému
lvu, hledajícímu kořist, kterou by pohltil.
Zvedl se vítr, se skřípěním narazil na trámo
ví kostelní věže, tiše rozezvučel zvonek k
jemnému cinkání, podobnému pláči dítěte,
rdoučenému ve spánku.A do ucha osamělého
kněze zašeptal hlas:"Nic s nimi nespravíš,
JaneVianneyi! Tvá duchovní práce není k ni
čemu! Odejdi z Arsu dříve, než tě vyženou

Z

DOPISU

ČTENÁŘE

6

"K Vaši poznámce, muže-li být Hus svaty. Církev, ja
ko každé společenství má jistě právo určovat si pra
vidla vnitřního života. Ale sněm, který Husa odsoudil,
byl uznán za právoplatný později a vynechala se z je
ho usnesení řada rozhodnutí, z nichž při nejmenším
jedno bylo stejně heretické - totiž snaha postavit sněm
nad papeže. Kristus dal plnou moc jen Petrovi a jeho
nástupcům, papežům-ne sněmu apoštolů.- Dále nemů
žeme Husovi vytýkat to, co dělali jeho ctitelé, vyvraždování celých klášterů, pustošení krajin až po Košice
i v Polsku, ani tu jizvu na tváři Censtochovské Panny
Marie, kterou jí nasadil husitský bratřík.
kamením. Jdi do kláštera, stan se kar- Hus Pannu Marii vroucně miloval a pustošení, vraždy,
by jistě neschválil.
tuziánem!"
Smrt upálením byla běžná poprava staletí předtím a
Noční dálavou se ozval pronikavý
smích. Nebyl to sám Zlý, který se bez staletí potom.
A všimneme-li si dnešních tzv. "teologů"kteří veřejně
mocnému protivníkovi vysmíval?
v seminářích, z kazatelen, v televizi a rozhlase, kni
Opuštěný kněz slyšel, jak mu hlasitě
buší srdce. Co bude z vesnice, která hami a v časopisech hlásají mnohem horší hereze - a
co se jim stane? Když rozsejí semeno zla- za pár let
nechce slyšet nlas svého pastýře? Co
bude z něho, vysmívaného a ponížené se jim vezme právo přednášet katolickou víru - a ne
zřídka podle hesla,"když vykopnout, tak výš! "se zří
ho?
Vianney křečovitě sevřel ruce a poku dí pro ně tučně placená stolice a tito heretikové se
dál nazývají katolíky. Ačkoliv ten, kdo nevěří někte
sil se o modlitbu, ale slova mu tuhla
rému článku víry-dogmatu-je automaticky vyloučen z
na rtech. Pane Bože, nemáš v takové
Církve-ipso facto-stejně jako člen ateistického spole
noci pro mne útěchu? Unaveně chtěl
Vianney zavřít okno, když spatřil svě čenství, např. komunisté.
Netýká se to ovšem pokušení proti víře, s kterým
télko za chórovým oknem kostela.
"Pane, neopuštěj mě v temné hodině," věřící nesouhlasí, ani různých schválených nebo ne
schválených zjevení.
zapřísáhál kněz."Nedopusť, abych
A když si všimneme vzorného mravního života Husaklesl na samé dno temnoty."
Ale i světélko, vyzařující z kostela,mě kněze a srovnáme ho s životy pozdějších"reformátorů"
vidíme, jak velká mravní to byla osobnost. Kdo z dneš
lo hlas a tajemně zašeptalo:"Neboj se,
ních módních heretiků by se dal pro své"pravdy"upájsem s tebou."
B
lit? Ani stovky ze svého platu by se nevzdal pro svá
Tu se kněz z Arsu napřímil a zhluboka vlastnoručně vyrobená"doqmata"! Mnozí z nich jsou
nadechl. Rozhodl se, znovu se pustit
milionáři, šviháci, kteří hledají pochybnou"slávu","po
do boje s dábelskými mocnostmi a vy pularitu", ale hlavně bohaté příjmy a pohodlný život.
trvat až do hořkého konce.
Nikdy však nehledají Krista a to ukřižovaného - na
něho, jako na své čtenáře a posluchače se dívají s
O něco později se Jan Vianney začal
tajeným, povýšeným posměchem.
ve sklepě nemilosrdně bičovat. Rány
Hus je dosud palčivá jizva na těle národa, ale můžeme
duněly pod temným klenutím - až ko
nečně klesl kněz v bezvědomí na svou být na něho rozhodně víc hrdi, než na výše uvedené
mamonáře, hledače slávy a často také víc než pochyb
ubohou postel. Ale v noci ho vyděsil
ného mravního života."
NSR
v jeho neklidné dřímotě Luciferův
smích, který mu začal ječet v uších.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Brzo po půlnoci kněz vstal, rozžal
V Burundi je zakázáno sloužit ve vsedni den mši sv.
světlo a šel do svého kostela. Tam se
vrhnul před svatostánek a prosil Boha Zásadou vládni -politiky je odstranit tu činnost, která
je v protikladu se zásadou: jednota, práce a pokrok.
o útěchu a sílu.
Synod anglikánské církve schválil v Yorku prohlášení,
Čím méně dokázal slovy, tím méně se
že zednářské obřady jsou rouhavé a členství v nich
sám šetřil. Celé dny si v postě odří
věřícím zakázal. Zdenáři odmítají dogmata a i když
kal jídlo, stále bezohledněji křižoval
své tělo. Co měl, rozdal chudým.
už není jejich vyloučení z katol.Církve v církevním
Jednou viděli lidé z Arsu svého kněze, zákoníku výslovně uvedeno, jejich ostrý boj proti
jak se vrací domů bosý. Své jediné,
je z Církve vylučuje.
hrubé selské boty věnoval žebrákovi.
K poznámce o tom, ze katolická Charita dostala letos
WILHELM HÚNERMANN__________ méně peněz musime dodat, ze nebylo tolik katastrof
jako jindy, nebylo třeba tolik peněz na podpory. Novy slovensky biskup se jmenuje Adamec, ne
Lech Wallesa a jeho paní Danuta nají osm dětí - od jednoho do 18 let.
Adámek.

ZAČÍNÁME...!
Při letošních exerciciích postupoval
P.Leo KUCHAŘ z Vídně podle IV.základní
modlitby mše sv.čili kanónu. Je jich
několik a středem je proměňování
chleba v Tělo a vína v Krev
Páně slovy, která Kris
tus sám naučil apošto
ly při poslední večeřiprvní mši svaté. Slova Eucha
ristie se užívá bud pro mši sv.
nebo pro Nej světější svátost.
CO JE IV.KANÓN?
Je vytvořen podle východní
byzantské lirorgie a předvádí
nám celou histor^spásy. Co
Bůh vykonal v průběhu tisíci
letí pro svůj vyvolený národ Izraelity-ve Starém zákoně a pro Církev v No
vém zákoně, to působí Bůh i v naší duši za
našeho pozemského života. Ano - náš život je
pro nás kus dějin spásy.
ZANEDBÁVANÝ VNITŘNÍ' ŽIVOT
Dnes poutá naši pozornost rozhlas, televize,
reklamy, chvat a ruch kolem nás. Podlehnemeli tomuto vlivu, budeme lidmi obrácenými nave
nek a své nitro brzo opustíme. To by pak za
rostlo plevelem jako cesta, po níž nikdo necho
dí. Tomu chceme zabránit-proto chodíme pravi
delně na duchovní obnovy. Jistě se snažíme
prožít i všední den křestansky-modlitba, mše
sv.,přijímání svátosti-ale i to by mohlo zůstat
povrchní, kdybychom svůj vnitřní život neob
novovali.
DROBNÉ A GENERALNT OPRAVY
Každý řidič dělá sám na autě drobné opravy.
Občas ale musí dát auto k odborníkovi na ge
nerální opravu. V duchovních cvičeních nás
Bůh občas volá do samoty. Už dost se náš
duch zaměstnával starostmi o existenci, rodinu,
tělo a blahobyt! Blahobyt je ovšem také dar
Boží-jako politická svoboda-a člověk, dostáva
jící tyto dary, by měl vlastně být ještě zbož
nější. Nesmíme se však na tyto pomíjející hod
noty výlučně soustředovat. Proto nás Bůh zve,
abychom duchovní zrak upřeli do sebe a uva
žovali i o své duši.
PRAVDIVÝ POHLED DO HLOUBKY
Čtvrtý kanón začíná vždy stejným úvodem k
prefaci: PAN S VÄMI! Bůh musí být s námi,
abychom se mohli duchovně obrozeni vrátit do
mů. Člověka může proměnit jen Boží milost.Ja
ko kněz jsem jen Božím nástrojem. Mluvím sice
vlastními slovy, ale nepředkládám vám svou na
uku, své evangelium. Dnes to bohužel mnozí
teologové dělají, já k nim však patřit nechci.
Chci být nástrojem Božím, ale bez Boha nena
jdou má slova přístup do vašich srdcí, vždyť
jsem člověk, který potřebuje duchovní obnovu
jako vy, ne-li naléhavěji. Očekáváte-li, že vám

předložím myšlenky, které vás rozehřejí, mu
síte prosit svátostného Krista, aby ze mne 7
udělal nástroj díla Božího. Na mou výzvu PAN
S VÄMI musíte odpovědět přáním a prosbou:
I S TEBOU! Pak mohu ukázat obsah naší du
chovní obnovy: VZHURU SRDCE! Odpovíte:
MAME JE U PANA! - Tím, že jste přijeli - i
zdaleka, jste tuto odpověd už dali.

VZHŮRU SRDCE - SURSUM CORDA
Zákony Boží milosti jsou prapodivné - člověk nikdy nepoznává,
co je příčina a co je účinek.Má
me dříve pozvednout srdce k Bo
hu, aby nás jeho milost vnitřně
obrodila, nebo se máme napřed obro
dit, aby naše srdce byla u Pána? Snad
je potřeba obojího. Tím, že jste přišli,jste
už část obnovy provedli-obrodili jste se na
tolik, že jste se stali schopnými, aby vás Bůh
obrodil. MILOST BOZľ NAŠE ÚMYSLY PREDCHÄZľ, NAŠE ROZHODNUTÍ DOPROVÁZÍ A
NAŠE SKUTKY DOPLŇUJE.
Na začátku obnovy děkujeme: PÄNU, NAŠEMU
BOHU VZDÁVEJME DÍKY. JE TO DŮSTOJNÉ
A SPRAVEDLIVÉ:
DVA SMÉRY - NAHORU A DOl8.
IV.kanón má svou vlastni prefaci, která se
nesmí nahradit jinou: "Vpravdě je spravedlivé
hlásat tvou slávu, neboť tys jediný Bůh, živý
a pravý; jsi dřív, než začal čas a žiješ na vě
ky a přebýváš v nedostupném světle. Tys je
diné dobro a zdroj všeho života."
Nejdříve se budeme zabývat velkým a věčným
Bohem-pak sebou. Na určitý problém se bude
me dívat shora dolů, ze stanoviska Božího ve světle Zjevení. V druhé části úvah se bu
deme dívat opačně - do duchovní obnovy za
přáhneme sebe a naše lidské poznatky a zkuše
nosti čili budeme uvažovat vzestupně. Někde
se pak ty dva směry setkají a to bude
nový, radostný poznatek, který nám dá sílu,
jak pokračovat v dalším životě a usnadní nám
naše rozhodnutí.
NEVIDITELNY A VŠUDYPŘÍTOMNÝ
Dvě Boží vlastnosti, na které často zapomíná
me. Nejsme zvyklí jednat s neviditelným part
nerem. Míváme dojem, že Bůh není naším pro
tějškem nebo pocit, že se náš život odehrává
daleko od něho.
Neznamená pro nás někdy Boží všudypřítomnost, jako kdyby Bůh nebyl nikde? Nevnímá
me ho smysly, proto si myslíme, že musíme
stát na vlastních nohou, přemýšlet, plánovat
a pracovat, jako kdyby Bůh neexistoval.
V jistém smyslu je to nutné. Bůh nás posta
vil na vlastní nohy, chce, abychom přemýšle
li, plánovali, pracovali. Nedělá za nás práci,
kterou jsme schopni udělat sami. Nemůžeme
chtít, aby nás uzdravil, neužíváme-li léky,
které jsou také jeho darem. ALE O VÝSLEDKU
A ÚSPECHU NAŠÍ PRACE ROZHODUJE BUH
SAM!

Sv.Otec pobyl v Polsku od 8.-14.6. Po příletu se
ZÄMERY BOZr NEMŮŽEME ROZEBľRAT
odhadovat a předvídat. Ale hodně víme ze setkal s řeholnicemi v katedrále sv.Jana Křtitele
slov Kristových:"Nikdo nezná Otce, jenom kde byla i Matka Tereza. Otec biskup Skarvada pomáhal mj .českému vysílání VR a tam také popsal 8
Syn a ten, komu to chce Syn zjevit."(Mt
své dojný. Polské úřady zakázaly švýc.-něm.televi
11,27). Kristus nám zjevil, že Bůh chce
naše prosby vyslyšet, i když k tomu není zi natáčení, minule paní Anette Gosztony filmo
zavázán:"Budete-li Otce o něco prosit, dá vala příliš mnoho strážníků. - V Tarnově vysvětil
vám to v mém jménu." (Jan 16,23).
sv.Otec 46 knězi a blahořečil Karolínu Kozkovu,
Rozhoduje o nás Boží moc, ale o Boží moci kterou v r.1914 jako 17 tiletou zabil ruský voják,
rozhodují naše modlitby. Proto si staří
když chránila svou čistotu.-Přišli tam i našinci,
Benediktini zvolili heslo: MODLI SE A PRA které sv.Otec oslovil česky, nebo si udělali do
CUJ. A sv.Augustin radí:"Pracuj, jako
volenou u polských hranic a sledovali sv.Otce v
kdyby všechno záviselo na tvé práci a mod polské televizi. - Při mši sv.v Lodži 13.6.daly
li se, jako kdyby všechno záviselo jen na
dělnice z textilní továrny jako obětní dar sukno,
tvé modlitbě."
z něhož se může ušít oblečení pro 600 dětí. Tedy se máme snažit o rovnováhu mezi
pracovním úsilím v praktickém životě a mod Sv.Otec se také pomodlil u hrobu P.Pcpieluszka
u kostela sv.Stanislava ve Varšavě. Posvětil též
litbou v náboženském životě. V modlitbě
k Bohu máme jistě všichni ještě hodně do sochu kard.Wyszyňského, určenou pro jeho rodnou
tahovat. Dosud v nás snad převládalo vě ves a zvony-dary polských dělníků farnosti svStadomí, že o našem osudu, povolání a posta nislava/jeden se jmenuje "Jerzy"/-Před odletem
14.6.měl naplánovaný rozhovor s generálem Jaruvení rodiny rozhodujeme hlavně my. Ze
Bůh"přebývá v nepřístupném světle"(1 Tím zelským. Na zpáteční cestě v letadle však mezi
6,16) nesmíme chápat tak, že nám Bůh ne-* novináře nezašel-jak se to obvykle dělá. - Cen
ní blízko. Je nám i naší denní práci a po po návratu vyslovil přání, navštívit Litvu k vý
vinnostem blíže než my sami sobě.
ročí 600 set let jejího pokřestanění, ale SSSR
Osvěcuje nás svým nedostupným světlem - min.zahraničí prohlásilo, že nepozvou sv.Otce ani
a to je právě to světlo, které v nás svítí. k miléniu pokřestanění Ruska-tím méně Litvy. -Po
jeho návratu do Říma zatkli v Polsku 32 demon
strantů. - 14.6.zakončil sv.Otec národní eucha
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Z evang.církve vystoupila a do katolické se ristický kongres a blahořečil Mons.Michala Kozavrátila autorka 60 knih o mládeži a rodině la, světícího biskupa z Wloclavku, který zemřel
/náklad 40 mil .exenplářů/a nesčetných před r.1943 v koncentračním táboře-ovšem ne za tuto
nášek paní Christa Meves. Cení si katolické smrt, nýbrž za jeho svátý život.
Španělští královští manželé bylí na oficiální
Církve pro její pevnost v mravních zása
dách. Na rozdíl od pozitivní reakce pověst návšteve v ČSSR a v Madarsku.
ného Hanse Kunga přijala s uspokojením odně Biskupové z italské Enúlia-Ronagny zakázali li
tí práva vyučovat katolické víře/missio ca dové a klasické koncerty v kostelích. Výjimka-jete
noni ca/prof.teol.Utě Ranke-Heinemann, která li o povzbuzení duchovního života, ale musí být
svolení místního biskupa a komise pro posvátnou
nejen popírá článek víry o panenství Matky
hudbu
při biskupství, účinkující se musejí cho
Boží, ale veřejně a hrubě se vysmívá Církvi.
New íorksky arcib.kard.John O'Connor chce se vat důstojně i být vhodně oblečeni a oltář se ne
uvolnit pro dočasnou a občasnou práci v ne smí zakrývat scénickým zařízením.
mocnici pro choré aids, aby je lépe poznal. Sv.Otec jmenoval Mons.NocilinihOjmísto-ředitele
Sv.Otec přijal odstoupení kard.Siriho/81 r./ tiskového sálu sv. Stolce jbiskupem diecéze Alba v
Piemonté.Biskup je inkardinován v diec.Lugano.
arcibiskupa z Janova a jmenoval jeho nástup
Newyorkská
diecéze si vynutila u městských úřadů
cem F.Canestriho, arcib.z Cagliari. Siriho
změnu
kampaně
proti AICSu. Má se namířit na po
jmenoval ještě Pius XII. Je to jeden z nej
moc mladým a podtrhnout se pohlavní zdrženlivost
lepších kardinálů. Před volbou papeže měl
a věrnost jednomu partnerovi. Akce s kondomy-jak
naději, s.:át se sám papežem./papabile/.
Podnětem k 80 min.rozhovoru kard.Ratzingera, se propaguje např.v NSR, je směšná, odpudivá a
málo účinná. V Bavorsku je např.zakázáno zřizovat
prefekta kongregace viry s arcibiskupem
Lefebvrem, zakladatelem Bratrstva sv.Pia X., automaty na kondomy ve školách-oož znamená, že v
bylo červnové prohlášeni arcibiskupa, ze vy jiných zemích NSR je to zřejmě dovoleno.
Nový madarský primas Paskai posvětil v předvečer
světí další biskupy. 0 této otázce se však
nemluvilo. Kdyby to arcibiskup bez papežova letnic-6.6.-kostel sv.Ducha v Gyoru-mezi Budapeš
souhlasu udělal, byl by vyloučen z Církve a tí a Vídní. Vzácná věc-v komunistických zemích
trhlina mezi oběma stranami by se ještě pro se spíš kostely ruší. Přispělo se na něj i ze
zahraničí.
hloubila. Snad se najde řešení, aby mladí
V
I.pol.1988 prý navštíví sv.Otec Paraguay. Bis
knězi Bratrstva/přes 200/pracovali duchov
kupové proto odložili eucharistický kongres plá
ně na naprosto legálních základech.
novaný na červen.

rol. Křížová cesta, skvostná, zlatém se
lesknoucí barokní kazatelna, bokem oltáře
moderní svatostánek a sedíme-li v přístav
HOFNÍ VĚNEC LEDOVCŮ
bě, vidíme po boku dva krásné barokní oltá
je rétorománský název nejvyšší farnosti v Rakousku
rře. Za našimi zády je kulaté skleněné okno
Cbergurglu/1930 m/. K ní je přifařen Hochgurgl
připcmíná kříž a zároveň strom života- 9
/2150 m/a Untergurgl/1800 n/. Vfe starých záznamech Krista, a dvě olejomalby, Klanění tří krá
v Innsbrucku se zjistilo, že obec platila dávky už
lů a Kristus, dobrý pastýř. Bílý král má
od r.l216-tedy zřejmě v té době také vznikla. Gur- ošklivě znetvořenou tvář, i na druhém obra
je náš Chur-věnec, a gel je ledovec.
ze je běloch s dlouhým nosem - malíř prý
JAK 0BEC"VE VĚNCI LEDOVcB" VYPADALA?
neměl rád bílé lidi. Proč asi?
Na sto let staré, temné olejomalbě je vidět v dla A 00 TEN KCWVý HORAL?
ni ledovců asi deset chalup-polovina byly zřejmě
Uprostřed náměstíčka se autobusy otáčejí
stáje-ostatní, bíle natřené s maličkými okénky a
kolem malé ohrádky, kde stojí kovový ho
pevnými střechami, obytné budovy. Uprostřed barok ral s lany přes rameno, protěží na prsou
ní kostelíček. Na jiné, zářivými barvami malované a baňkou-s vodou čí s vínem?-na zádech. A
olejomalbě, je také hrstka chalup s kostelíčkem,
krumpáč v ruce, cen Pionieren unserer Heikolem nich zelené louky a nahoře ledovce.
mat-1972. Ukazuje k ledovcům a lidé se dá

KOUZLO

OBERGURGURGLU

ACH - TY LEDOVCE!
Kostelík je sevřen maličkým hřbitůvkem s neobyčej
ně vkusnými náhrobními kříži. Kolem Kristova těla
jsou tepané, úzké železné ozdoby-as i půl netru v
průměru-kroužky, vlnovky, kolečka, zákruty...Na
jednom pomníčku tři vybledlé fotografie rodiny z
dob před I.svět.válkou:"Zahynuli při pádu laviny."
Takových nápisů je víc. Dnes jsou nebezpečné strá
ně podvázané řadou pevných plotů, které ledovec
rozdrtí nebo jeho pád zmírní.

SKVOST VE STŘEDU DRAHQKAř^
je barokní kostelíček s ostrou špičkou-aby se na
věži nedržel sníh, nahoře kříž a na kříži kohout.
Kříž připomíná naše spasení, kohout naši křehkost,
podobnou křehkosti sv.Petra, když zapřel Krista.
V těch třech obcích je na sto hotelů a penzionů.
Protože věřící v sezoně-hosté-lyžaři-kterých se tu
ročně vystřídá několik desítek tisíc, by se do pů
vodního kostelíčka nevešli, je rozšířený o větší
prostor na druhé straně moderního oltáře. Obě čás
ti mají klekátka k pokleknutí před tím,
"v jehož jménu se sklané každé koleno"
/Fit 2310/.^3. nedělní mši sv.byla
prostorná část plná, původní koste
líček neplný. Jak to asi vypadá v
zimě? Snad se slouží víc mší sv.

SVATÍ KOLEM NÁS!
Kostel je zasvěcen sv.Janu Nepomuckému. Na stropě je velká freska,
na níž sv.Jan odmítá králi Václavovi
zradit své kněžské poslání. Král má
rozzuřenou, surovou tvář, podobně i
jeho lovecký pes. Na druhé nástrop
ní fresce se modlí sv.Jan před
oltářem Panny Marie v St .Boleslavi.
Na bílých zdech jsou fresky sv.Mi
kuláše z Flue, sv.Jana Evang.,sv.
Magdaleny, sv.Terezičky - sláva!
přece jen našla v jednom kostele
ta milá světice útulek, sv.Anežky
Římské a sv.Notburgy, patronky Ty-

vají fotografovat před sochou ve stejné po
zici, s rukou napřaženou k horám.
Za jeho zády dvě bílé tabulky-jednu nepře
čtete-je psána japonsky, na druhé je na
psáno, že obce Solden, Obergurgl a ^n se
v r.1982 zpřátelily s japonskou obcí
Shiozava v prefektúre Niigata.
JAPONCI TO BEROU VÁŽNĚ!
Snad byl někdo z Obergurglu už v Japonsku.
Ale určitě imoho Japonců přichází sem. Mlu
ví jen japonsky nebo lámanou angličtinou,
ale nešetří úsměvy a ty snad nahradí řeč.
Statečně lezou po horách a našli jsme je
na konci jedné ze dvou sedaček, které jsou
v létě v provozu/v zimě je jich tam spous
ta!/na hoře Hohe Mut/2670 m/ u vkusné cha
ty a dosti špinavého ledovce. Když se Ja
ponci vynadívali na nádherná sněžná údolí
a vrcholky Alp, sedli někteří na polosu
chou, smutnou travičku, vytáhli blok a vo
dové barvy se štětcem a pustili se do ma
lování krásné krajiny. Jistě imohem
užitečnější a bližší památka, než
pouhé cvaknutí fotografického apa
rátu!
"Nás život na svete je život rozho
dování. "
"Podobenstvími chce Kristus vzbudit
touhu po pravdě., po sobě!"
"Člověk musí mít vnitřní touhu, aby
mu Pán Bůh pomohl k sobě. "
"Nesmíme zakořenit v této zemi. "
kázání bavorského kněze-přírodovědce P.Karla Philvberta v Obergurglu.
Z

vit. Podle něho je Bible lidská kniha.
10
Jak hodnotí Kosidowski Starý zákon?
Podle něho jde o historicko náboženské dědict
Na Slovensku koluje už U.vvd.knihy Poláka
Z. KOSIDOWSKEHO:"CO ROZPRÁVALI PRORO ví, které si Izraelité ústně i písemně předáva
CI,"(Náklad 60.000 výt.) Je psaná poutavě, li z pokolení na pokolení. Ale-cituji autora:
oplývá vedeckými údaji a poznámkami. HLASY "Díky lidovému charakteru pověstí nahromadi
Z R TMA požádaly odborníka pro biblické vědy, lo se kolem skutečných událostí tolik legend,
lidových zkazek, bájí, anekdot a připomínek,
saleziána P. Jozefa HERIBANA, aby jim řekl
že se dnes těžce dá oddělit pravda od fanta
svůj odborný úsudek o této knize.
zie." Kosidowski tvrdí, že v 6.st.př.Kr.kněPane profesore, je možné pokládat tuto ží kompilátoři sepsali a zredigovali toto lidové
knihu za dílo, které vědecky objasňuje podání a "nezohledně měnili podání, aby je
Starý zákon?________________________________ přizpůsobili náboženské nauce. Vzdor tomu z
Upřímně řečeno, kniha nejen St.zákon neobjas- nepozornosti nevymazali však z textů vše, co
ňuje, ale naopak, úplně ho zkresluje, ba pří ukazuje na jejich starobylost."(Str .48).
mo znetvořuje.
Dále chce autor deklasovat obsah Bible tvrze
Na čem se zakládá váš na první pohled ním, že mnoho částí Bible je převzato z jiných
tvrdý posudek?
kultur a náboženství starého Východu: "Těmto
Tento posudek nepřekvapí nikoho, kdo se
otázkám věnuji v knize hodně místa, stačí jen
aspoň trochu zabývá biblickou vědou. A n&'
poznamenat, že např.Mojžíšův zákon a Desate
překvapí ani ty, kdo vědí, že Z.Kosidowský
ro se formovaly pod vlivem mezopotámského zá
je ateistický, přesněji marxistický autor. Na konodárství, historie stvoření světa, potopa a
psal i knihu o evangeliích, vyšla rusky v
jiné pověsti jsou z babylonské mytologie, do
Moskvě r.1977. Kniha je přímo výsměchem
konce celá nauka o posledním soudu,odměna
evangelií pod rouškou vědeckosti. Podobné je nebo trest po smrti, nebe a peklo, andělé i
to i s knihou o St. zákoně. Např. autor klade dábel jsou cizího původu."(Str. 9. ) Z toho vy
bibli na úroveň jiných posvátných knih-ba
vozuje fantastický závěr:"Slovem, všechna na
pod jejich úroveň - jako je budhismus, hindu- še náboženská pojetí a články víry jsou o ně
ismus, konfucionismus, islam ap.Tvrdí:"Bible kolik století starší než bible, skrze kterou se
mezi nimi zaujímá jedno místo a ne nejpřed
k nám dostaly."
nější, neboť z hlediska počtu vyznavačů ustu Kosidowski se zřejmě odvolává zahaleně na vě
puje nejednomu z nich. Bible, zbavená svato decký směr z přelomu století, známý jako"hiszáře jedinečnosti, přestala být mimořádným a toricko-náboženská škola." Stoupenci se snaži
neopakovatelným zjevem, ale ukázala se jako
li dokázat, že izraelské náboženství převzalo
jeden z projevů lidské touhy po pravdě. Zá
většinu z tehdejších pohanských náboženství
klad, s kterého vyrůstá, jsou normální psy
okolních národů. Tento směr je dnes překona
chologické a společenské procesy, stejné u
ný,jeho základní tvrzení se ve světle moderní
národů všech světadílů, bez ohledu na rasu,
ho historicko-kritického bádání ukázaly pozna
řeč a kulturu, (str.6)
čené silnou racionalistickou tendencí a ve vět
šině případů neodpovídají závěrům biblických
Co říci o tomto pojetí bible?
Kosidowski zásadně nepřipouští základní sku věd a historické skutečnosti.
tečnost, že Bible, na rozdíl od jiných posvát Co tedy soudit o tvrzeních Kosidowskéných knih velkých náboženství, jsou spisy,
ho? - Prozrazuji autorovu neznalost jak židov
obsahující Boží zjevení, tedy nám v nich Bůh ského, tak křesťanského náboženství i základ
odhaluje základní pravdy o sobě, o člověku a ních zásad biblických věd.
o světě.Jistě, Bibli napsali lidé, ale pod vli V úvodě píše Kosidowski, že cílem kni
vem Ducha sv. Jsou to tedy Bohem inspirova hy je, aby se čtenáři seznámili s obsané knihy. Kosidowski vychází z falešného
hem Bible a četli -ji, jak ji čte věda.
předpokladu-jako všichni ateisté-že Bůh není Kdo se dnes zabývá biblickými vědami a hl.
a je tedy vyloučené, aby mohl něco lidem zje výkladem Písma, zjistí, že kniha nemá s vědou

ČO ROZPRÁVALI PROROCI ?

nic společného. Stačí lépe si všimnout toho,nač křesťanství". Tento výklad se tedy váže na
upozorňuje autor: biblického textu a komentáře socialisticko-politické kategorie 20.st.a je pod
k němu. Autor tvrdí:"... při podávání biblické míněn marxistickým světovým názorem.Tj.ve
ho textu jsem se snažil ho podat tak...aby ho světle marxismu vysvětlovat Bibli v křesťan
ských zemích.11
dnešní čtenář četl bez námahy a soustředil
Zapomínají však, že Boží zjevení a křesťanské
svou pozornost hl.na obsahové hodnoty."
O co však ve skutečnosti jde? Autor podává v poselství podané v Novém zákoně se sice týká
i určitých společenských a politických skuteč
knize vlastní, úplně nový text, který nemá s
ností, ale neztotožňuje se s nimi. Přesahuje
biblickým textem skoro nic společného. Např.
totiž hranice společenských tříd a tak ho ani
kapitola"Abraham, Izák a Jakub." Kosidowski
není možné ztotožňovat s nějakou politickou
popouští uzdu své fantazii a text sestavuje z
prvků, které nejen v bibli nejsou, ale často
ideologií. (Proto je progresistická hereze tvrdit,
jsou přímo proti znění Písma-tedy text, který že Kristus přišel jen pro chudé. Církev v prosi sám vytvořil. Toto manipulování s biblickým měňovacích slovech nad vínem zdůrazňuje, že
textem je v ostrém protikladu s nejzákladnější "krev se prolévá za VSECHNY'*nejen za chu
dé. Pozn.red.)
mi předpoklady seriozního studia Písma.
Co soudit o Kosidowského výkladu k bib Kristovo učení je v podstatě nadpřirozené po
lickým textům?Je přímo nabitý různými selství, z něhož vyplývají i etické požadavky.
vědeckými údaj i-jak se čtenáři zdá.
. Jeho cílem je definitivní spása člověka. Proto
Z komentáře je vidět, že autor přečetl víc děli je zásadním omylem to, co dělá tzv.marxistická
o Bibli-o tom svědčí i literatura, kterou uvádíL exegeze ^interpretovat jen v pozemských a poTítfcKycnkategoriích třídního boje 20. st. Pro
na konci knihy. Ale s výsledky vědeckých
to marxistický výklad se nedá povazovat za
studií Kosidowski svévolně manipuluje. Nikdy
"vědecký výklad Písma".
necituje autora ani jeho dílo(takové"vědecké"
knihy jsou vždycky podezřelé-pozn.red. jPoužíČtenáři, kteří dosud odebírali Sloven
vá jich jen jako důkazu pro své tvrzení a to
ské hlasy z Ríma od P.Vondry, at se
obyčejně tak, že to vypadá jako vědecký dů
kaz. Např.co vědci předpokládají s jistými vý - obrátí na některého z našich sloven
hradami, resp.jako domněnku, Kosidowski uvá ských misionářů.
>
dí jako dokázanou pravdu-pokud slouží jeho
cílům. - V celé knize je jasná nevěrecká ten CO NOVÉHO VE SVĚTĚ, .
Evropské vnf .stredisko v Milane uděli
dence autorova, i když se pod rouškou vědec
lo zvláštní oenu P.Robertu Busovi,SJ
kosti opírá o nejnovější historické, archeolo
/73 let/za Index Thomasticus. V 56
gické a literárně kritické důkazy. Na jedné
straně připouští, že věda zápasí s obrovskými sv.díle analysoval pomocí elektron
těžkostmi, což prakticky znamená, že některé kového počítače spisy sv.Tomáše
problémy jsou prakticky neřešitelné. Ale mani Akvinského. P.Busa býval prof.mi
lánské university a je ředitelem
puluje i s obtížně dosaženými vědeckými vý
sledky tak, že na vše má konečnou a platnou střediska pro automatizaci jazykové anatyzy na
odpověd, která potvrzuje jeho nevěrecký názor .filosofickém institutu Aloisianum u Milána.
Jak byste vyjádřil stručně celkový po- Filosofická nauka geniálního sv.Tomáše-tomistika-je oficielní filosofií Církve.
sudek Kosidowského knihy?
V Pietralcině zahájili v květnu oslavy stého
Kdo zná biblický text St. zákona a moderní
biblickou vědu je přímo šokován bezohledností, výročí od narození P.Pia/25.5./Na slavné mši
s jakou autor pod rouškou"vědeckosti"sleduje sv.bylo několik tisíc věřících. Odpoledne by
la na rodném doirku P.Pia odhalena pamětní des
své ateistické cíle, aby u čtenářů úplně zne
hodnotil Písmo a jeho nadpřirozený charakter, ka a 31.5.před kostelem kapucínů v Miláně je
i jeho náboženské poselství... Typický případ ho pcrmík-za přítormosti gener .představeného
boje proti víře pod rouškou vědy. O autorovi kapucínů P.Carrara a jiných osobnosti. - Sv.
bychom mohli říci totéž, co říká on o"zaujatých Otec prý popřel, že by mu byl Padre Pio před
a bezohledných kněžských kompilátorech St.
pověděl zvolení papežem a atentát 13.5.1981.
zákona". Ovšem vzdor tomu nemůže Kosidow
4.6.udělil římský starosta Signorello čestné
ski vymazat z textů všechno, co ukazuje na
občanství Říma Mons.J.P. Caroil-Abbingovi, za
božský původ Písma.
kladateli detského mestečka Citta dei Ragazzi.
V poslední době se objevilo víc knih,
Založil je před 33 lety. Irský monsignor,pokteré podávají tzv."materialistický vý- cházející z angl.diecéze, se nazývá apoštolem
klad" Písma. Co tomu říkáte?
opuštěných dětí.-Čestné občanství dostalo do
Tzv."materialistická exegese"čili"nová exegesud jen 28 osob. Slavnostního aktu na Kapitolu
se"se v posledním desetiletí snaží vyložit Pís se zúčastnil i římský rabín prof.Toaff-nebot
mo, hl.Nový zákon z hlediska"třídní společnosti"-doby, v níž byly knihy napsány. Tyto vý P.Caroll-Abbing zachránil za II.svet.války
klady mají odůvodnit pojem tzv."socialistického mnoho židů.
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Sv.Otec měl při návštěvě v USA v září t.r.na Arcibiskup DYBA z Fuldy je jedním z
vštívit nemocné AIDS v nemocnici San Franciscu •nejodvážnějších biskupů NSR. Posuďte z
Proti tomu se postavily organizace hanosexuá- výňatků jeho článku v Poslu sv.Bonifáce
lů-prý by to bylo jen pro veřejnost. Chtějí
proti sv.Otci manifestovat, nemá prý právo
"Na biskupství ve Fuldě se hromadí protestní
jim předpisovat způsob jejich života. Kritizu dopisy. - Jako biskup byste měl protestovat 12
jí loňský papežský dokument, spočívající na
proti poměrům v Již.Africe, v Čile, v Quatemaučení Kristově.
le, v El Salvadoru, proti lovení velryb, vymí
Sankce proti Mons.Hunthausenovi,arcib.v Seat- rání lesů a Wackersdorfu, proti stavbě dálnic,
tlu v USA byly zrušeny-na žádost kard.Bernar atomové energii, skladování atomového odpadu,
dína z Chicaga, 0"Qonnora z New Yorku a Quin- proti sčítání lidu atd. - Za šest měsíců bych
na ze San Francisca. Huthausen nesměl vykoná byl musel podepsat 41 protestů.
vat určité funkce, protože hrubě porušoval
Své pochybnosti chci ukázat na pří
své biskupské povinnosti-např.dovolil homose
kladu Jižní Afriky. Jistě - odlou
xuálům konat schůzky v kostelích!!!-a
čení ras je nespravedlivé a ne
křesťanské. .. Ale předpokládej
hlavní funkce za něho dělal biskup
á
me, že by jihoafrická policie
D.Wuerl-nyní přeložený do jiné diecéze.
obehnala ostnatým drátem"domoArcibiskupovi bude asistovat, zřejmě na
viny", vystavěla kolem nich zdi,
něho dohlížet, Mons. Thomas Murphy. Komi
obklopila je strážnými věžemi a
se výše zmíněných kardinálů zůstane ve
každého černocha, který by
funkci ještě 8 měsíců.
chtěl
zed přelézt, by nemilosrd
Při návštěvě se sv.Otec zastaví i v Houstonu v
ně zastřelila. Celý svět by se
Texasu. Katolíci mají-pokud mohou - přispět na
vzbouřil spravedlivým rozhořče
tuto návštěvu 10 dol.-tak by se vybralo na 800
ním.
tis.dol. Náklady návštěvy-asi 2,5 mil.dol.
A
přece toto zařízení už exis
7 New Yorku si staví mohamedáni mešitu a kul
tuje - 25 km od Fuldy - 26 let!
turní středisko s knihovnou, koránskou škol
A kde jsou ti, kteří by protes
kou a konferenční síní. 25 mil.dolarů dosta
tovali proti tomu, aby se odpí
nou z Kuvajtu, Turecka, Maroka a asi z Lybie.
ralo I7 ti mil.Němcům-a nejen
31.5.bylo v kaunaské katedrále/Litva/vysvěce
jim - právo na sebeurčení?Kde
no na kněze 16 jáhnů místním arcibiskupemjsou demonstrace a obchodní
apošt.administrátorem Mons.Liudasem Povilonisankce? Neměří se tu dvojí mí
sem a to pro 6 litevských diecézí/156 far
rou?
ností je bez kněze/. Za posledních 5-6 let
Proč já, biskup, napadám tak vysoce citlivé
se počet kněží zmenšil z 709 na 665,protože
téma v církevních novinách? Prostě proto,
sověti vnutili semináři v Kaunasu numerus
že dnes se politická angažovanost hrozivě mě
clausus-ostatní semináře jsou zavřené. Na prosní v jakousi náhražku náboženství. Nevidíme
by biskupů, kněží a věřících zvýšila vláda
břevna ve svých očích, ale vidíme třísky v
počet dovolených přijetí do mezidiecézního se očích druhých.
mináře na 130. Jinak nají kněžských povolání Kromě Švýcarů jsme dnes nejbohatší národ na
hodně. Ale který západní seminář má v maličké světě. A ročně zabíjíme čtvrt milionu nenaroze
zemi 130 budoucích kněží?
ných dětí "ze sociálních důvodů"! Krutost, ne
Na Nanebevstoupení Páně 28, 5.udelil biskup
přátelství k životu a nevděk - který volá do
Nuest v Basileji biskupské svecení Martinu
nebe!
Německý biskup musel slyšet z Brazílie výtku:
Gaechterovi. Spolusvětitelé-byv.basilejsky
"Vy, Němci, stojíte na pyramidě mrtvých těl
biskup Haenngi a světící biskup Gandolfi.
24.-28 9.se koná II.mezinár.pouĚ nemocných ne a z téhle výše kážete jiným národům mravnost1.'
A opravdu-nestaly se naše svazy mládeže, gre
bo uzdravených z rakoviny v Lurdech.
mia a komise žalobcem, který skoro denně udě
Franc.novinář-konvertita André Frossard byl
zvolen členem Franc.akademie a Andrej Sacharov luje na všechny světové strany své odsudky?
(Co je to např.za církevní den (protestantský,
členem Francouzské akademie véd.
pozn.red. )-kde se tváří v tvář strašlivému
Zástupci 50 ti ugandských katol. organi žací
rozpadu víry a mravů zabývají jen spojením
protestovali proti pornografii v televizi a
filnům, které podporují užívání drog. Při za bank s Již.Afrikou?) Napřed bychom se měli
starat o svobodu a sebeurčení našich krajanů,
končení 4.národního dne katol.rodičů a insti
o právo na život našich vlastních dětí, o dob
tutů žádají stát, aby přísně dohlížel na do ré mravy-než se budeme rozčilovat nad poměry
držování předpisů o kontrole hromadných sdělo v jiných zemích!"
vacích prostředků.
V Brazílii + 26.5.slovensky verbista J .Moračík

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
1.března 1924.
Dnes večer jsem seděla na lavici před domem s Jevgenijí Nikolajevnou, dcerou majitelky do
ma. Hned jsem se přirozeně ptala, jak se vede její matoe. Odpověděla mi:
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"Ach, má ubohá maminka, je úplně vyhladovělá a v té sklepní díře není možné bydlet. Asi
se hned zítra vrátím do Moskvy a poprosím manžela, aby mi dovolil vžít si ji k nám do
Moskvy. Zde už stejně nemůže bydlet. Go nevidět vyjde totiž zákon, který zakáže majitelům
domů, aby ve svých bývalých domech bydleli."
Seděly jsme spolu asi půl hodinky, když přišel pošťák. Hledal jistou Jevgeniji Nikolajevnu
Xfeličko a měl jí doručit doporučený dopis.
"Ale to jsem já," řekla má společnice," jistě mL píše nanžel, co jsem odjela, nedostala
jsem od něho ani řádku."
Vžala do ruky dopis, otevřela ho a se spokojeným úsměvem se pustila do čtení. Náhle zbled
la, dopis jí vypadnul z ruky...
"Můj Bože! Můj Bože! Prosím vás, přečtěte si dopis sana, já tomu nerozumím, nechápu..."
Zvedla jsem dopis. Bylo to úřední oznánení GubSAGSu v Moskvě, kde se jí sdělovalo, že
inženýr Xteličko se s ní dal rozvést a proto se má nadále považovat za neprovdanou ženu.
Jevgenija Nikolajevna hleděla trpě do dálky, z očí se jí pomalu řinuly po tváři dvě
slzy. Ruce se jí chvěly a neustále šeptala: "Můj Bože! Máj Bože, proč? Proč?"
Pokusila jsem se ji utěšovat, pokud je vůbec možné někoho v takové situaci utěšit.
Dostala jsem z ní konečně, že je se svým inženýrem vdaná už pět let, žila s ním ve
šťastném manželství a že ji muž z cesty zrazoval, ba řekl dokonce, aby v R. nezůstávala
dlouho, že bez ní nemůže žít...
2.března 1924.
Dies konečně dostala Jevgenija Nikolajevna vysvětlení, proč se s ní nanžel rozvedl.
Její muž psal:
" Nedávno jsem poznal na tanečním večírku strany aktivně činnou konnnistku Annu širinkinu. \felioe se mi líbila - a protože se podle mého názoru ke nně lépe hodí než ty, tak
jsem se rozhodl, dát se s Tfebou rozvést a oženit se s ní. Na naše dítě budu samozřejmě
platit alimenty, očekávám však od Tebe, že je budeš vychovávat v komunistickém duchu.
Stranická organizace v R. převezme dohled nad výchovou našeho dítěte..."
Ubohá Jevgenije Nikolajevna je nyní v zoufalé situaci. Jako manželka inženýra se vůbec
o odbory nestarala. Místo však může dostat jen tehdy, je-li členkou odborů. Členkou od
borů se může stát jen tehdy, má-li nějaké zaměstnání.
Celé dny shání nyní místo na burse zaměstnanců v naději, že snad přece něco dostane,
aspoň na přechodnou dobu.
Stále říká: "MŮj Bože, kdybych byla bývala zůstala v Moskvě, byl by na ten večírek snad
nešel a já bych měla dodnes svého manžela."
člověka to opravdu hluboce vzruší, když vidí, na jakých náhodách může záviset osud
ženy.
NEPŘEMOŽITELNÝ. - V jednom interviewu hovořil OSUD: "Moje rány jsou tvrdé a má pravice je
stejné obávaná jako levice. Položil jsem na lopatky a vyřádil všechny soupeře: věrnost,
víru, lásku - i ty největší nepřátele. Jen jednoho nemohu přemoci. Kdykoliv ho srazím, nepoěítám ani do deseti, a už je zase na nohou. ""A kdo je ven nepřemožitelný?" zeptal se
novinář.
"NADEJE", odpověděl Osud.

DÍTĚ NÁS OBDIVUJE!
POMž CHCE TROCHU CÍTIT SVJU DcSeŽITCST!

VÍTE CO JE TO

?

ADORACE — z lat .adoratio-klanění projev nejhlubší úcty. Významy: I.Octa, která
patří jen Bohu-řecky latreia. 2. V širším smys
lu se tak nazývají pevné formy úcty k Bohu,14
hl.v Nejsvětější svátosti oltářní-modlitby, uspo
řádané obvykle v tomto pořadí: úcta, díky,
smír, prosby. - 3 Hold kardinálů nově zvolené
mu papeži v Sixtinské kapli. 4. Dříve způsob
volby, i papežské, kdy voliči hlasovali skloně
ním kolena před voleným kandidátem.
AD
RIAS CAUSAS
- nebo
ad pios usus je dar nebo odkaz na zbožné úče
ly nebo k tomu, co s těmito účely souvisí např.
SMÍ-U SE PŘIPOJIT K DQSPĚLČMU
mešní nadace ap.
nebo mu dospělý dovolí, s ním na něčem
A D \/E N T —
(příchod), první čtyři
spolupracovat, jeho radost nezná mezí. Tu
neděle církevního roku a přípravná doba na
to vlastnost dětí vystihly např.dobře něk vánoce. Upomínka na čas, kdy lidé čekali na
teré obchodní dony, \tedle vozíčku pro do
Mesiáše. Liturgická barva je fialová.
spělé mají i malé vozíčky pro děti. Sotva
se najete dítě, které by netoužilo pracovat A D V E N T I S T E — je odvozenina
nějak s dospělým, pomáhat mu, namáhat se... protestantů, založená americkým farmářem Wil.
Millerem(l782-I849), jenž četbou knihy Danielo
POCHVALA D3SPČĽÍCH ĽÉLÁ DIW!
vy a Apokalypsy došel k přesvědčení, že je
blízký druhý příchod Páně. Dnes mají mezi
Kdo se zabývá výchovou děti ten vidí, že je adventisty význam hl .adventisté sedmého dne,
v životě dítěte stále nějak přítonný, že
kteří světí jako den Páně sobotu.
podněcuje dítě k činnosti, když jeho práci
ADVOCATUS
DIABOLI
uznává. Dítě se snaží pozorovat a poznat,
(z
lat.dáblův
advokát)
je
žertovný
název
pro

kdy a za co ho dospělý pochválí, je často
celé netrpělivé samým očekáváním uznání. A motora fidei při kanonickém procesu před blaho"
dospělý by měl vždycky k dětské činnosti ně řečením nebo svatořečením. Musí mu být před
loženy všechny spisy procesu a musí být po
co říci - bud dítě pochválit, poučit, zdo zván ke všem zasedáním procesu. Jeho posláním
konalit,poradit - nebo méně často pokárat
je předkládat všechny možné námitky proti kan
a vysvětlit, proč je jeho činnost nevhodná didátu blahořečení nebo svatořečení.Vyšel i ro
či nebezpečná - aE ze zdravotních nebo mrav mán pod tímto názvem, ten je ovšem nesmyslný.
ních či jiných důvodů.
AC ARY — byly ve starokřesťanské do
NEJEN ODTĚNA ČI STRACH!
bě hostiny liturgického charakteru. Přispívali
k jednotě věřících a k péči o nemajetné bratry .
Dítě nemáme povzbuzovat jen nadějí na odmě Byly úzce spojeny s EUCHARISTICKOU OBĚTÍ,
nu nebo strachem z trestu, ale uvědomit si, která se slavila bezprostředně po nich. Vzorem
že v každém - tedy i v dítěti - je touha po pro ně byla POSLEDNÍ VEČERE PANE. Pro ne
oznání a po pocitu uspokojení z dosažení
přístojnosti (I Kor II,20 n)se již ve 2. stol,
určitého dobra. Pochvala je jako šlehačka
počáteční spojení s mešní oběti uvolnilo a poz
na dortě.DÍtě pak
ději úplně vymizely.
bude s nadšením
A GENDA — co se má konat. I .Obor,
pomáhat v prá
rozsah a souhrn činností určitého úřadu.2. V
ci, na kterou
liturgii se tak u starších cirk.spisovatelů ozna
stačí.
čovala bohoslužba(officium divinum:mše sv.,re
citace breviáře atdjnebo též soubor liturgických
předpisů. Dnes se tak jmenuje LITURGICKÁ
KNIHA, obsahující modlitby a předpisy pro udě
lování sv. svátostí, svátostin, pro konání proce
sí aj.- Od I6.st.se místo slova agenda užívá ta
ké názvu riuál. Nejstarší agenda v našich ze
mích je Agenda pražská z r. I294(rukopis), nej
starší tištěná je Agenda olomoucká z r.l486.
++4-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++-H-+++++
Dává-li nám Bůh své poklady, pak jen
proto, abychom je dobře užívali... jinak
nám je odebere a budeme ještě ubožejší.

K tonu je zapotřebí, aby nu dospělí projevi
li své uznání. Pak bude vědět, že už se jim
trochu podobá, přiblíží se jim.
DÍtE SE RÁDO UKAZUJE a předvádí, chce se wřejně blýsknout, aby ho druzí obdivovali,vě
novali nu svou pozornost. Ocenění dospělého
v něm potvrzuje pocit vlastní hodnoty. Stá
le se obrací k dospělým, aE k rodičům, aE
k příbuzným nebo známým a s nadějí očekává
jejich pochvalu.

ANO-NE,JA-NEIN

TEKLA

23.ZÁŘÍ

Cenu má jen to, co je pravé, co vy
Svatou Teklu považujeme za první mučednici chází ze srdce a co obstojí ve
ženu.
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všech zkouškách. Proto si člověk vy I když historie jejího života je silně prostoupe
myslel řadu metod, kterými měří kva na legendami, vyvinula se už ve čtvrtém stole
litu potravin, sílu zvuku Či odporu, tí jasná úcta k sv.Tekle, zejm.u Seleuky na
pravost uměleckého díla atd.
Tigridu.
Proto také máme vědět, jaká osobnost Svatyně sv.Tekly se vyskytovaly už v ranném
je člověk, s kterým se přátelíme, s
křestanství také v Římě a u Jerusalema, v Mi
kterým spolupracujeme. A hlavně láně je jí zasvěcen jeden z nejstarších kostelů.
JAKÁ OSOBNOST JSEM JÁ. Mám silný
Sv.Tekla pocházela z Ikonia, dnešního Konya
charakter? Jsem spolehlivý? Dokáži
ve středu Turecka a stala se kolem roku 45
věnovat svému poslání všechny síly?
žákyní sv. apoštola Pavla, který ji vyučil ví
Velmi přesným zkušebním kamenem cha ře a pokřtil. Když sv.Pavla z města vyhnali,
rakteru jsou dvě nepatr
zrušila sv.Tekla své zasnoubení
ná slůvka, která si nej
a odešla se sv.Pavlem do Antio
dříve osvojíme, když se
chie. Od té chvíle ho následova
učíme cizí řeči:ANO a NE.
la všude a sdílela s ním radosti
SI a NON. JA a NEIN.
i utrpení.
Vyslovíme-li pevne slovo
V Antiochii odmítla sličná Tekla
ANO vkládáme do něho ce
ruku jednoho pohanského Syra,
lou životní sílu a napřa
který se o ni ucházel. Z uraže
hujeme ruku k věrnosti a
né ješitnosti ji udal soudci jako
k lásce. Slovo NE je pev
křesťanku. Soudce ji odsoudil
ný hrad svědomí, rozhod
k tomu, aby zápasila s divokými
né odmítnutí toho, co
zvířaty. Když ji dali do klece s
nám nepatří, svaté roz
dravou zvěří, zůstala zvířata
hodnutí, něčeho se zříci,
klidná a položila se dívce k no
něco si odepřít.
hám. Odsoudili ji tedy k smrti
upálením, ale plameny hranice
ALE KDE ŘÍKAT A JAK ŘÍ
se jí ani nedotkly.
KAT ANO ČI NE? - Zde se
projevuje nejhlubší pod
Konečně ji zděšený soudce pro
stata člověka. Jen málo
pustil na svobodu a sv. Tekla se
lidí dovede tato slůvka
zase připojila ke sv.Pavlovi,
použít pevně a na správném místě. U Po letech prý se vrátila sv. Tekla sama do vlas
lidí, kteří toto umění ovládají, se ti Ikonie a tam zemřela přirozenou smrtí. Kde
cítíme spokojeni a štastni, ani ne je pohřběna nikdo neví.
víme, proč. Dávají nám kus ze své
jistoty. Dovede-li někdo bez zakolí S\Z.
LINUS-papez
sání a na správném místě říci ANO
Téhož
dne
slavíme sv.Lina - nástupce sv.Petra.
nebo NE, je to zkouška jakosti jeho
Z ústního podání víme, že se stal římským bis
povahy.
■
kupem a tím usedl i na papežský trůn - který
Ryzí ANO vyplývá z hlubin charakte byl tehdy trůnem mučednickým. Podrobnosti o
ru, v němž se jako maličký vetřelec něm nikdo neví, protože tehdy pronásledovaní
neskrývá drobné NE. Plné, čestné NE křesťané pečlivě střežili Náměstka Kristova. Ří
nešeptá nikdy tiché ANO.
ká se, že panoval od r.64 do r.67. Jiné podání
Chceme-li, aby náš charakter zrál a praví, že zemřel mučednickou smrti 23. září 67
naše osobnost se přetvářela, musíme a byl pohřben vedle sv. Petra v chrámě sv. Pet
naše ANO a naše NE stále kontrolo
ra. čte se při jednom z kánonů mše sv.a to
vat, aby to, co vyslovují naše rty, hned po vyjmenování apoštolů.
vyjadřovalo naši osobnost. Zkoušej
me tato slůvka v nitru, cvičme se a ČLOVĚK Sl NIKDY NEPŘIPUSTÍ, ZE JE ZBABĚ
kontrolujme, abychom si vytrénovali LEC. KDYŽ SE NĚČEHO LEKNE, UTÍKÁ OD TO
sluch a posílili vnější projev. Vě HO TAK DALEKO, AZ SI ZASE PRlPADÄ, ZE
řící člověk má sklon říkat ANO k Bo JE HRDINA.
Robert Musil
žímu stvoření, protože je dobré.
Proto v příštím čísle prozkoumáme
slůvko ANO.

75.000 zrušených pravoslavných chrámů a klášte
rů. List dostal Ryškov 8. července.
Arcibiskup kard.Obando y Bravo z Managuy v Lékaři zjistili, že kolínský arcibiskup kard.
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Nikaragui vyzval vládu k dialogu o Contra- J.Hoffner/80 let/ntí v nožku nádor.
Linecký
seminář
Collegium
Petrinum
oslaví
letos
bojovnících proti komunistické vládě. Boje
si už vyžádaly 40 tis.obětí-z 3 mil .obyvatel. 90.výr.od svého založení.
V Paray-le Monial/zjevení Božs.Srdce Páně/ Skupina poslanců evropského parlamentu ve Štras
se konal 3.-7.7. úspěšný umělecký festival. burgu podala 19.6.návrh, žádající, aby v SSSR
byla povolena svoboda náboženských obřadů a aby
Církevní kruhy v Mexiku navrhují založení
organizace katol.vydavatelů a knihkupců bis úřady u příležitosti 1000 let pckřesíanění Ruska
kupskou komisí pro sdělov.prostředky. V ka odstranily kontrolu a zábrany k výkonu někte
tolickém Mexiku se hrozivě šíří ostré sek- rých nábož.obřadů. Poukazují na případy nábož.
pronásledování v SSSR-katolíků i baptistů, hl.
tářství, hl.z USA. Organizace má povzbuzo
na Ukrajině.
vat k vydávání katol.tisku a udílet liter,
oeny katol.spisovatelům. Čtenář by měl jis 80.6.přijal sv.Otec v Klementově sále 850 pout
totu, že čte katolické dílo. Také by se mě níků diecéze Corpus Christi s biskupem Gracidou.
Přijeli do Říma oslavit svátek Těla a Krve Páněly ceny těchto knih snížit. Skupina katol.
Bozí Tělo. Corpus Christi je město i diecéze v
vydavatelů návrh v červnu na schůzi v Edi
US státě Texas.
tiones Paulinus v Mexiku přijala.
Od přenesení ostatků sv.Mikuláše z Myry-7.12. Basilej má 7 novokněží, 5 stálých jáhnů a 6 pas
do Bari- v it.Apuliích uplynulo letos 900 let. torálních asistentů; jeden bude pracovat ve
franc.části diecéze-Brazilec Luis Antonio Miron
V r. 1969 vznikla Světová biblická federace
/32 let/, nejdříve jako kaplan v Moutier, pak
se sídlem ve Stuttgartu, předseda je M?ns.
Ablondi, biskup z Livoma v Itálii. Připra oude pečovat o Portugalce diecéze Basilej.
Sestra Lucie/Fatima/oslavila 22.3.uz 80 let.
vila koncilní dokument o Božím Slovu-Dei
Koncem r.1986 bylo ve Švýcarsku 192 misionářů
Verbum. Na rozdíl od světové bibl.alianceprotestantské, která má rozpočet 27 mil.del. pro cizince: 123 Italů, 39 Španělů, 8 Chorvatů,
7 Madarů, 5 pro Čechy a Slováky, 2 Slovinci,
má katolická k dispozici jen 300 tis.dol.
2 Vietnamci, 1 Polák. Pro 80.000 Portugalců je
7 Tidenu objevili v barmské džungli židov
jen 5 kněží, ale situace se má zlepšit.
ský kmen-hl. starci a deti-52 osob-a žijí v
bídě. Jménem"židůj ztracených v dzungli"po- SKAF má nového předsedu/ne ředitele-ten je mla
zádal Leon Toel/70 let /izraelského vyslance dý/. Státní rada Walter Gut odchází do pense
v Barmě o kultovní předměty a rabína k vyu /dosud ředitel lucernského"min.školství"/a pak
se asi ujme předsednictví SKAFU místo právníka
čování dětí. Žijí 600 km sz.od Rangoonu.
Sovětský psychiatr Anatoli Koriagin, který Fr.Riklina, jenž byl předsedou 10 let.
emigroval do Švýcarska, požádal ruskou pra- 30 % evropských bohoslovců jsou Poláci. Za deset
let tam stoupla povolání o 93 %. Také počet bo
voslavnou církev v diaspoře o křest. Bude
hoslovců
v západoevropských zemích stoupá.
pokřtěn asi v Ženevě, za přítomnosti arcib.
Za přítomnosti Matky Terezy polozil a požehnal
Anthonyho z Ženevy a Z áp. Evropy.
sv.Otec při gener .audienci 17.6 .základní kámen
Druhý franc.mluvící biskup diecéze Basilej
Mons .Gondolfi oslavil 5. 7.své 40 té kněžské útulku pro nejchudší-Mariin dar. Ujmou se ho 4
jubileum. Nar.1922, vysvěcen 1. 7.1947. Jeho sestry Matky Terezy, bude mít 74 lůžek pro chu
dé bez přístřeší. Bude stát mezi aulou Pavla VI.
Heslo:STAL JSEM SE VŠEM VSÍM /I.Kor.9.22/.
Otec byl z Tessinu, matka Francouzska, němec _a budovou kongregace pro Nauku víry,dokončen bu
ké studie-tedy ovládá dokonale 3 jazyky. Je de v prosinci. Otevřen bude od 17 hod.celou noc
a jejich kaple bude kostel San Salvadore in
odpovědný za přistěhovalce ve Švýcarsku.
Sv.Otec jmenoval 7 biskupů členy redakčního Ossibus na vedlejším náměstí.
sboru pro katechismus katol.Církve-jak o to Sv.Otec přijal 19.6.v audienci 15 rakouských bispožádal mimořádný bisk.synod 1985/20 let po kupů/i s vojenským biskupem/při návštěvě ad limi
Il.Vaticanu!! 1/. Bude to souhrn učení Círk- na. Zmínil se mj.o protestech proti jmenování
světícího biskupa K.Krenna a připoměl své práve,
ve-věrouka i mravouka-a bude sloužit jako
závazný opěrný bod pro katechismy, vydávané jmenovat svobodně biskupy, i kdyby neměli sou
v různých zemích. Předsedou komise je kard. hlas všech-jak to stojí i v dekretu II.Vaticana
Christus Dominus o funkci biskupa v Církvi.
Ratzinger,prefekt kongr.pro Učení víry.
Arcidiecéze Los Angeles zahájila energickou kam
Sas opis rakouské kato l. mládeže "JA "požádal
sovéts .min .předsedu Nikolaje Ryškova-který paň proti pornografii.
11.7.skončil oficiální návštěvu v Rakousku, Sv.Otec jmenoval kard.Gantina, pref.kongr.pro
aby vláda uznala katol.Církev na Ukrajině a biskupy, svým zvláštním delegátem na oslavách,
dala jí plnou svobodu. Dale o propuštění 3 konaných 8.9.v Port-Villa, republika Vanuatudří\e vikariát ostrovů Nové Hebridy, kde tento
litevských katol.knězi z vězení a obnovení
ostrov je.

NOVINKY

umíte

PLOUT PROTI PROUDU JÍZDA

SMRTI

Nastěhovali jsne se do sídliš
1 .Mlčíte, když někdo v uzavřené společnosti
tě a naše Žofi, čiperné, čeruráží nebo se vysmívá Bohu?ano O ne 3
2 .Pomlouvá-li známý jiného, přikyvujete mu,
jvenolící děvčátko, se sta
protože se ho bojíte, chcete mít klid, nebo
lo hned vůdkyní a vzorem
ho potřebujete?
ano O ne 2
všech dětí.
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3 .V kostele jsou lavice bez klekátek. Odvá
Vracím se z kanceláře,v
žíte se při proměňování kleknout, když
hlavě mi víří čísla, ne
všichni stojí?
ano 2 ne O
vnímám svěží trávníky ani
4 .Ve společnosti vychvalují veřejnou osob
cestičky mezi nimi. Z účet
nost, s jejímiž názory nesouhlasíte. Umíte
nického rozjímání mě vytrhne dětský křik, ba řev.
se vhodně, ale pevně ozvat? ano 2 ne O
Maně měním směr cesty. Skrytý za keřem vidím dět
5 .Umíte oddělit hříšníka od hříchu?
ské hříště, hemžící se pestrými šatičkami droboano 2 ne O
6 .Přijímáte pasivně názory televize a vůbec tiny. Od pískoviště vedou strmé schody, po kte
rých se děti dostanou k začátku skluzavky.
ano O ne 2
o nich neuvažujete?
Dies se na vrcholku schodů skvěje naše Žofinka
7 .Napíšete do novin nebo televizi protest,
na kole a křičí sebevědomě:"Ted ván, dámy a pá
čtete-li nebo slyšíte něco, co neodpovídá
nové, předvedu napínavou jízdu smrti!"
celé pravdě nebo ji uráží? ano 4 ne O
8 .Máte strach z pomluv?
ano O ne 2
Chopí se pevně řidítek, děti zmlknou a znehybní
9 .Podlézáte lidem, o nichž si myslíte, že
jako kamenné sochy, žofinka na kole pcmalu sjíž
mají vliv na mínění druhých o vás?
dí se schodů.
ano O ne 2
Div nepadám do mdlob. Bleskne mi hlavou obraz,
10 .Přijímáte pasivně nesprávné názory do jak nesu zakrvácenou, bezvládnou postavičku k
spívajících nebo odrostlých dětí pod zá
nápisu A TZT/kdosi kdysi vyrazil skleněné R/,jak
minkou, že chcete zachovat klid v rodi
lékař kroutí hlavou a...
ně?
ano O ne 3
Zatím Žofinka sjíždí jako blesk se schodů, než
ll .Mluví-li někdo nebo vysmívá se něčemu
dojede, pustí řidítka a zař\e z plna hrdla:"Hudobrému, co sami děláte, např. chození
rááá, první cena! Pro koho...? Pro koho...?"
do kostela, zpovědi, úctě k Panně Marii
nebo Církvi, máte odvahu říci: Chodím v Kamenné sochy ožívají a ozve se jásot:"Pro Žofi!
Pro Žofi!!!"
neděli na mši sv., chodím pravidelně ke
"To nikdo nedokáže!"sebevědomě si stahuje Žofi
sv.zpovědi, jsem katolík ap.ano 3 ne O
12 .Představený nebo vlivný člověk se vysmí slámové vlasy stuhou, která jí za jízdy uklouzla
za krk.
vá něčemu nebo někomu, kdo je dobrý.
Odvážíte se odporovat a hájit správnou
"Já taky!! Já taky!!" zapiští náhle zavalitý
věc nebo dobrého člověka? ano 2 ne O
klouček na vrcholu schodiště. Žofinka rozpřáhne
13.Musíte za každou cenu i na úkor domá
zoufale ruce, já se rozběhnu ke schodům - pozdě!
cích financí chodit oblečeni podle nejno
Špunt na koloběžce už sjel na druhý, třetí schod,
vější módy?ano O ne 1
na čtvrtém se kola zvrtnou a malý hrdina sjede
14.Dovedete odmítnou pří
po hlavě se schodů. Z nosu a úst se mu hrne do
spěvek na věc, o níž si
písku krev. Prázdná koloběžka ještě poskočí a
nejste jisti, že je dob
převalí se na ležící postavičku.
rá?
ano 2 ne O
Děti se s křikem rozprchnou na všechny strany.
oeeeeeoeeooeeeeeeeeoeeeeeť
Žofinka duchapřítoimě sedá na kolo a mizí v zá
32-26 bodů:máte velkou
krutu cesty.
odvahu, hned tak vás
Skláním se nad chlapečkem a náhle se z protější
něco nezlomí, nebojíte se
ho křoví noří přísná postava správce budov. Zve
nepříjemností a hájíte
dá automaticky koloběžku, já beru do náručí chla
vždy dobro a pravdu.
pečka a drkotavě šeptám: "Od. .odnesu ho k.. .k dckKlobouk dolů před vámi!
dok...torovi."
25-12 bodů:dost často se
D
vám zachvějí kolena, ale
Až na otřes hlavy, dva vyražené zuby a pár odře
jde-li o důležité věci,
nin byl malý hrdina v pořádku. Ale za tři dny do
postavíte se na stranu,
stali všichni nájermíci od správy budov oznámení,
kterou považujete za
že "se přísně zakazuje dětem jezdit na kole po
správnou.
cestičkách, zejména RODIČE SE POSTARAJÍ, ABY DĚ
11-0 bodů: upřímně řeče
TI NEJEZDILY NA KOIE PO SCHODECH!! ! "
no, jste zbabělec a máte
Žofinka přijala s nevrle stisknutými rty za svůj
hodně co dohánět, aby z
obratný, ale nebezpečný kousek docela nemoderní
vás byl statečný člověk.
výprask.
K.K.

TY JSI SKÁLA...
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NAŠE KŘÍŽOVKA

JAN VIII. - 14.12.872
"Často děláne hodné a přece v podstatě neudělá*
až 16.12.882
ne nic, protože neděláme..."dokončení v tajen
V r.875 korunoval Karla ce.
II.Lysého za císaře.
Při obsazení Říma ital
skými knížaty byl uvěz
něn, ale za několik
týdnů se mu podařilo
uprchnout do Francie,
kde r.878 korunoval za
krále Francie syna Kar
la Lysého, Ludvíka Koktavého. Když
se vrátil do Říma, korunoval r.881 Karla
III.-Tlustého, syna Ludvíka Německého, za
císaře. V bojích s knížaty a Saraoeny mu
Karolinové nepomohli, musel se obrátit na
Byzanc, ale tam se zklamal ve Fociovi. Mu
sel Saracénům platit ponižující poplatek. A.Jednobožství, stará zkratka úředního listu Va
Konečně se proti starci spikli příbuzní a tikánu. B. Ruské město, dravá z věř, zkr. jména Emeridi,
protože jed, který mu namíchali do jídla, tři sykavky.C.Zn. dusíku,křesťanka z pohanů/Řím
dost rychle nepůsobil, utloukli ho kladi 16,1 n/,citosl.podivu,latinsky moje,kráčí spoj
vem. Je to první vražda papeže. Doba nuti ka. D.Dialektem"jsem',' něm.od, něm.město, předl.,
la Jana, aby skoro úplně působil v oblasti latinsky"k",zkr.neurčitého, mužské jméno, 15.pís
politiky. Snažil se ze všech sil o udržení meno abecedy. E.Zn.váhy, předl., osob.zájm.,arab
míru a o spravedlnost. Jeho zavraždění je ský stát, cizí mužské jméno,něm.starý. .Zn.teplo
první známka úpadku papežství. Církevní
ty, dokonč.tajenky,předl.G.Slov.otázka, omyly
historik kardinál Boronius nazval 10.stol, vyhrazeny, něm.zbytek,máš rád,zkr.velké org.H.
"termým stoletím."
Staročes.slovo,říms. 50,50,čas,cizí mužské
italský přístav. CH.Slabikuje, hlas osla,
jméno,
MARINIS I.-16.12.882 - 5.5.884.
předl.,zkr.soluňských bratří, 1.kniha MDjžíšova.
Oba papežové Marinové se později nazývali I.Foneticky písmeno, cizí zkr.váhy, zn.aut záp.
Martinové. Poprvé se stal biskup papežem. státu, něm.jen, lat.zlatá, staré osobní zájm.,
Byl to chytrý a zbožný muž, za jeho vlády říns.1000. J.Zločinec-souzený s Kristem, pruh
se nic zvláštního nestalo.
látky kolem krku kněze při bohoslužbách, osob,
zájm.,předl. K. Rozrývá půdu, učedník, jemuž na
HADRLÁN III. - 17.5.884 - září 885
psal sv.Pavel dopis, zkr.hliníku, místo působiště
Sedmý papež z rodu Oolonnů, vládl sotva
sv.Jana Vianneye.
Ponůcka: Phobe
rok a zemřel cestou ke Karlu Tlustému u
1.Ozdobná nádoba na Eucharistii , slov. "nebo",
Modeny. V r.1891 byla oficielně uznána
2.Modlitby na odpuštěni trestů za hříchy, zasta
úcta, která se mu prokazovala jako světci.
raly pověrčivéc. 3. Odpor,čitosl.,malý prorok, nota,
ŠTĚPÁN V. - září 885 - 14.9.891.
kus pole, nota. 4.Člověk, bezženstvá,5.Zakázaná
věc, řeka v Izraeli, zn.vismutu.6. Citosl.,měsíc,
Za jeho vlády byl r.887 sesazen císař Ka
zn.síry, předl., u-německy. 7. Ženské jméno, tisícrel Tlustý, poslední Karolinec a po něm
říms., časové období, zn.teploty, něm. "tak".8.
nastoupí.. Amulf z Korutan. Štěpán se ujal
Dvě samohlásky, malý prorok, nedůvěřivý apoštol,
nejmocnějšího knížete Itálie, hraběte Vida
zn. váhy.9.Italsky ano, zázračný chléb, 450 říms.,
ze Spoleta, jako syna města - nepotismus
něm. dobré.10. Římská tisícovka, být spokojený,
zvláštního druhu - nebot nemohl za stále
bibl.mořeplavec, houf včel. 11. Vzácný prvek,konec
větších zmatků počítat s něčí pomocí - ani
modlitby, cizí ženské jméno. 12.Něm. "tak",prorok
s byzantskou ne. Vidův protivník, markrabě
v břiše ryby, 2 samohl.,něm.pstruh. 13. Západočeské
Berengar z Friaulu, se dal korunovat za
město, dvě podobné souhlásky, křest.jméno význač
krále Itálie, zatím co papež, který znovu
ného pedagoga, opuštěná. 14.Předl.,židovské záhro
prosil Arnulfa z Korutan o pomoc, Vida do
bí, šlechtický rod, předl.,zn. teploty. 15.Předl.,
konce r.891 korunoval za císaře. Kromě
staré japonské náboženství-úcta k přírodním si
vlastní země ho jiná země za císaře neuzna
lám a duším předků.
la.
Pomůcka: šintonismus

POMSTA
itečer byl tmavý, nevlídný, vyhýbkář Peter
sen se dostavil na noční službu. Když vy
stupoval po schodech na signální věž, vyle
kal se drsného, chraptivého pokřiku ptáka..
Odkud jen znal ten hlas? Ach ano, zaslechl
ho přede dvěma léty, v den, kdy mu umírala
žena. Nikdy na to příšerné varování nezapo
mene! A ted se ozvalo znovu. Čeká na něho
nebezpečí? Nebo smrt? Zmocnila se ho zlá
předtucha. Ztěží vylezl nahoru, tak se mu
třásla kolena.
Pak se však vzchopil a vstoupil do strážní
věže, vyhýbkář Hansen, kterého měl vystří
dat, dopíjel kávu. Nesmím na sobě dát znát
strach-řekl si Petersen pevně. Řekl by, že
jsem pověrčivý.
"Dobrý večer, Hansene. Co je nového?"
Petersen vytáhl z aktovky termosku s kávou
a postavil si ji na stůl. Pak svlékl plášE
a pověsil ho na věšák.
"Silvestrena prý prepustili."
Vyhýbkář Petersen zkopměl. Ta zpráva mu
úplně vyrazila dech. Silvestren byl jeho
bývalý kolega. Podvodník - a jeho podvody
musel Petersen hlásit nadřízeným.
Dostal rek vězení. A netajil
se tím, že se Petersenovi
pomstí! Petersen se přinutil
ke klidu:"Ano, ted někdy se
má vrátit. A jinak?"
"Osm vagonů cihel...Na nákla
dové koleji nebylo místo tak
jsem je pustil na druhou ko
lej. Budou tam až do zítřka.
Tedy nic na druhou kolej ne
pouštěj, rozumíš."
Petersen přisvědčil a Hansen
odešel. Sotva se za ním za
vřely dveře, nacpal si Pe
tersen dýnku. Klid! Jen žád
ný strach. Zapálil si a za
čal si prohlížet úřední list.
Ve 23,27 projede rychlík 95.
V 23,20 mu dá nejbližší sta
nice signál... Pak přehodí
vyhybku.. .Zatím bude klid.
Zvedl hlavu, aby se podíval
na hodiny - a zíral do ústí
revolveru. Po zádech mu pře
běhl mráz, šíleně lesknoucí
se oči patřily Silvestrenovi.
"Konečně tě mám, "zašeptal hro
zivě. "Ruce za záda!"
Petersen cítil, že sebe menší
odpor by znamenal smrt.Cítil,
jak mu pomstychtivec přivazu
je ruoe k opěradlu židle a

revoler ho tlačil do zad. Oči mu zastřela mlha.
Náhle k němu dolehl-jako z obrovské dálky-fíilvestrenův hlas: "Divíš se, oo? Teä si pochutnáš A
na mé pomstě! A nejen ty, všichni, oo mě dali
zavřít! Já vám ukážu!"
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Krázké crnknutí zvenku. Telefon. Silvestren
zvedl sluchátko: "Ano... jasné. Petersen, "
potvrdil přijaté hlášení.
"Přijíždí vlak 95...A hledme, pořád máte ten pi
tomý zvyk, cpát vagony na druhou kolej."
Silvestren přiskočil k ústřednímu aparátu, zlo
myslně se ušklíbl a přeřadil páku na druhou ko
lej. Znamenalo to, že je volná, průjezdná!
"Co to děláš?"zděšeně zvolal Petersen,"vagony.."
"Ano - vagony!" vyprsknul Silvestren."Oo nyslíš,
že se stane, když narazí rychlík stokilometrovou
rychlostí na osm vagonů naložených těžkým kame
ním? Brzo se to dozvíš! A oo nyslíš, že se sta
ne chlapovi, který je za to odpovědný? Jak doká
žeš státnímu žalobci, že jsi nevinen? Neuvěří
ti. Provaz? Jakmile dojde ke katastrofě, hned
ti provaz přeříznu a odstraním. Pak zmizím, ty
zůstaneš sám, nemáš důkazy^. ..A hledme! Položím
ti na stůl poloprázdnou láhev s whisky!"
Silvestren si zapálil cigaretu a zašklebil se.
"Tak, a ted jdu dolů a podívám se, jsou-li ty
vagony dobře zabrzděny. Aby to mělo lepší úči
nek!"
naše krimi
Petersen smrtelně zbledl.
"Nelíbí se ti to? Zde máš cigare
tu, a£ si uklidníš nervy." vstrčil
mu do úst zapálenou cigaretu a
hbitě zmizel.
Petersen bezmyšlenkovitě vtáhl do
sebe kouř cigarety. Rudý konec
cigarety mu připoiměl rudé světlo,
které mělo zastavit rychlík nebo
zavřít druhou kolej. Jak zavolat
o pomoc? Nikdo není nablízku.
Hrůzné představy neštěstí mu víři
ly hlavou, viděl lokomotivu, jak
se tříští o vagony s cihlami,pla
něn, křik žen a dětí, překocené
vagony, ječení sirény__
Na tvářích a na čele mu vyvstal
ledový pot. Ruko jeř k signálu byla
od něho něco přes metr, jediný
hmat mohl neštěstí odvrátit. Jen
provazy__ Provazy a cigareta. Na
klonil se kupředu a snažil se do
sáhnout cigaretou k provazu. Koneč
ně ucítil pach spáleniny. Rychle!
Náhle mu spadly provazy ze zápěstí,
Petersen se vrhl i se židlí k apa
rátu a přehodil hbitě páku...Za
tři minuty se řítil kolem rychlík,
řada svítících oken se mihala ko
lem jeho zraku. Petersen odstranil
provaz z nohou, zanknul se a
omdlel.____________ AAGE V.HOVMAND

NAŠE POŠTA

NOVINKY

"Vira v čarodejnice, Soukromá televize ve Francii-protináboženštějpovera staroveku, ale ší než socialistická-jediná v Evropě nevysíla
za protestantismu do la velikohocní požehnání sv.Otce Urbi et Orbi.
sáhla rozkvetu. Už sv ■ 5.7.se sešlo na pouti v šaštíně na Slovensku
Pavel se setkal s tou mnoho poutníků-z toho 75 proč.mladých. 20
to pověrou v Efesu a za Pravoslavný patriarchát v Carihrade ostré krikročil tak, že "vetKý počet tech, kdo se zabýva-tizoval tzv. Limské dokumenty: Kře st, Eucharis
li kouzly, snesli své knihy a přede všemi je
tie a služby/kněžská a laická/na nichž se
spálili. Odhadovalo se, že mely cenu 50 tis.
sjednotili katoličtí, pravoslavní, anglikán stříbrných, "/asi 10.000 dolarů/ Sk. 19.29.
ští a protestantští teologové. Jsou oroti Vy
Když se nákaza zatahovala do Církve, rozhodne
znání víry o "jedné, svaté,apoštolské/a kato
proti ní vystoupil papež sv.Pius V. /1566-1572/ dické/Církvi. Mši sv.a kněžství kromě katolí
Procesy proti čarodějnicím začaly působením al ků a pravoslavných ostatní nemají. Limské do
bigenských nejdřív v již .Francii a přenesly se kumenty nejsou ovsem schváleny učitelským úřa
do Španěl. V katolické Církvi povera nevznikla dem Církve, proto jsou bezcenné-ale vnášejí
ani nebyla ofidelne schválená. Vždyž bylo upá do víry věřících zmatek.
leno tolik bikupů a kněží, zničeny mužské i
Rozhlasová stanice pařížské arcid.Radio Notre
ženské kláštery!
Dame-dostala 26.6.cenu pařížské advokátní ko
Proč? Touha po majetku, pomsta a i nižší úmysly. mory za reportáž Mar.Espaňa a Benoita Perme o
Soudce dostal za každého, kdo se přiznal/často sdružení, které se snaží vytrhnout prostitut
po hrozném mučení/dobře zaplaceno a také se
ky z jejich prostředí a začlenit do života.
konfiskoval majetek odsouzených. V dobe, kdy v Arcibiskup ze Sao Paulo ,kard.Ams ,prohlásil v
Německu vlivem Luthera bylo tolik procesů s ča Lucernu, že dílo jeho přítele, františkána
rodějnicemi, mohučský arcibiskup ve své diecézi Leonharda Boffadľrojice, společnost a osvoboupalování čarodějnic zakázal. U nás jen husitskí 'zení neobsahuje hereze a je příliš tradiciona
Tábor trestal čarodejnice smrti.
listické. Komise pro nauku víry arcid. Rio de
Proti této nesmyslné pověře vystoupil s úspěchem Janeiro/předsedou je svět .biskup Romer ze St.
mj.kartuzián Beety, u nás jezuita Adam Tanner. Gallenu/našla v knize mnoho omylů a herezí.
Do Ameriky procesy s čarodějnicemi zanesli puri Člověk se maně ptá, jaké náboženské vzdělání
táni... a kde není víra, je pověra a krutost. Ko má kardinál Ams? V Římě se loni sice dohod
lik lidí umučil Calles v Mexiku 1926-32, kolik lo, aby se tyto problémy řešily v Brazilii,
nevěrci ve Španělsku v letech 1934-39/tedy komu-ale tam předsedá komisi o učení víry při bisk,
nisté!/ A Hitler v Evropě. Když člověk čte, jak konferenci kard.Lorschneider,arcib. z Fortalezse připravoval "sabat "musí dojít k závěru, že
zy,měl tedy biskup Romer vážné důvody, aby na
mnoho lidí v době bídy a hladu bylo"drogováno". dohodu nedbal a výsledky odborného teol. zkou
Jindřich Pott píše v knize Pohlavní obcování s mání předložil přímo Římu.
dáblem, jak se tělo namazalo sádlem, v němž byl Vatik. sekretariát pro jednotu křesťanů vydal
výtažek z blínu, durmanu a rulíku, tím se natí prohlášení, že Mar Juan není biskupem ani karaly pohlavní ústroje - není pak divu, že mnozí tol.,ani pravoslavné či jiné starobylé vých.
propadali halucinacím a byli přesvědčeni o sty církve,s kterými vede Církev dialog. Přivlast
ku s démonem.... "
,_
nil si titul biskupa mezinár.ordinariátu kato
ČSSR
"Mladší sestra jeho nebožky ženy ho delší dobu lické apošt.církve východního obřadu, která
nabádala, aby se znovu oženil, hl.kvůli dětem,a pracuje hlav.v USA, Španělsku a Holandsku.
když se k ničemu neměl, dala do novin inzerát. Na žádost USA bisk.konference Kuba svolila,že
Staral se vzorně o děti skoro tři roky...ale je propustí 350 polit.vězňů-většina sedí už 10
jí maminka je nemocná, jeho na psychiatrii, po let. Dostali vizum a smějí emigrovat do USA.
moc odnikud. Na inzerát přišly tři nabídky, dvě Sv.Otec poslal blahopřejný telegram kard.To
máškovi k jeho 65.kněžskému jubileu. 7.7.osla
vyřadila, třetí odepsala. A byla to pohádka s
dobrým koncem. Paní F.byla dvacet let hospodyní vil 50 let kněžství P.Dr.Josef Zvěřina,Praha.
na faře a když stařičký pan farář zemřel, praco Novým tajemníkem švýc. bisk. konference je Do
vala u nemocných. Přijela na vánoce s mořem na minikán P. Roland Trauffer, kancléř basilejské
pečeného cukroví a dárky pro všechny, tak si zís diecéze v Solothumu.
Sjezdu barevných katolíků ve Washingtoně-prvkala děti, navařila, vyprala, uklidila-prostě
velmi hodná, milá a šikovná a když po vánocích ního v tomto století-se zúčastnilo 1600 dele
odjížděla, už byla dohodnutá svatba.. .asi si ji gátů z 110 US diecézí. Černošských biskupů
je v USA celkem 11.
první žena pro manžela vyprosila... "
/SSR
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN

MŠE SV.

POZOR !

AARAU-u sv.Petra a
Pavla u nádraží, v
kryptě, každou 2.sobotu
P.Birka
18,15
BADEN - kaple sv.Šebestiána/vedle far.
kostela/.každou 2.neděli,P.Birka, 11,15
BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-jen slovenská/i pro Cechy/Rumelinbachweg - neděle
9,00
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46, neděle
19,00
SLOVEřEKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.45.,v neděle a svátky 9,00
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far .kostol sv. Petra 4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke I^rianistov,Rue de
Faucigny,1 .ned.v iresiaci,P.Mazák 10,00
LAIE ANNE-y kaplnke"Foyer du Serván" Rue
Eugěne Grasset, 3.a 5.ned.
9,15
RÚTI-TANN-kaple u katol.kostela - viz
oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.neděli
P.BIFKA
10,30
LUCERN-St. Peterskapelle, neděle
18,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.Pet
ra, St.Peterstr.ll/Hlas misie/
10,00
ST.GALLEN-než nastoupí nový misionář,
chodí krajané na švýc.mši sv.v domě
v 17,30.
WINIERIHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terez
ky, 14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30

Data nepravidelných mší sv., výletních
nedelí, exerdcií, duchov.obnov, táborů
pro detí a mládež, zájezdů a pod.sdělí
misionáři-pokud neuverejníme v KLUBu.
Na ne se obratte v záležitostech krtu,
pohřbu, sňatku, sv. zpovědi,posvěcení ne
platného manželství, návratu do Církve.

Pod vedením Otce bisku
pa CANDOLFIHO z Ba
sileje oslaví všechny misie 500 let od smrti sv.MIKU
LÁŠE Z FLUE poutí do Flueli(bude-li hezkyjnebo v
kostele v Sachseln(bude-li pršet. Jedou tam autobusy
ze všech větších měst. Informa
ce a přihlášky naši misionáři.
Kdo může, ať přijede v kroji,
kdo kroj nemá, ať se přihlásí u
paní Strub-Stupkové, tel.062264487 nebo 031-311432. Slav
nost se koná v sobotu a začí
ná mší sv.v 15,30 - ve Flueli
nebo v Sachseln.
19.září
déti ze

Švýcarska v již.

TYROLI'CH-ITÄLIE v CASIES
přihl.u českých misionářů
3.-15. října

PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU s
OTCEM CYRILEM STAVÉLEMz Norce
Přihl. P.Simčík
16.-18.října
DUCHOVNÍ OBNOVU PRO SLOVÁKY I CECHY
v Záp.Švýcarsku v Bex u Montreux povede Otec
biskup DOMINIK HRUŠOVSKÝ
Bývá také brzo obsazená, proto se včas přihlaste u
Otce Martina Mazáka
16.-18.října

DUCHOVNÍ OBNOVA A REKREACE PRO MLADÉ V
CASIES-Přihl. naši čeští misionáři
26.12.-2.1.1988
POZOR ! - Západní Švýcarsko očekává návště
vu P.Josefa CUPRA, T.j. z Vatikánského roz
hlasu v Římě. Podrobnosti sdělí Otec Mazák.
2.-4. oktobra

DO NÁRUČE BOŽÍ NÁS PŘEDEŠEL
DR.

FELIX

PAUKERT

ze Ženevy. Vzpomíná na něj nejen jeho paní Liba, kte
rá organizovala zájezd do Řecka, ale i přátelé a zná
mí, kteří poznali v Řecku jeho milou skromnost a přá
telskou ochotu a ovšem i ostatní příbuzní a přátelé.
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, St.Leodegars. AT ODPOČÍVÁ VE SVATÉM POKOJI!

6. - tel.041-515935
P.JOSEF šlMdk, 8004 Zurich,Brauerstr. OBSÁHLÝ A ZAJÍMAVÝ ŽIVOTOPIS BLAHOSLAVENÉHO
99., tel.01-2415025
RUPERT A IVI A Y E R A - vyšel péčí
P.ANTON BANÍK,tamtéž,t.01-2414455
Dr. Karla BLAHY, Casthuis, Middelburg 4331 RN
P.WITN MAZAK, 1110 Merges, La Longe- Holland.
raie, CP 202, tel.021-717713
Sestra Lia,které posíláme balíčky, má novou
P. A.ONDFEJKA -Amerbachstr.il.4007 Ba- adresu: ST.ELISABETH's LEPROSY HOSPITAL,
sel/t .061- 320404/, Leonhards tr. 45/SlowaNDANDA via Mtwara, Tanzania
kische Mission- 061-5117/

G. BROWN

ANO, MADAM !
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Pri společenské slavnosti u byv.továrníka Peabodyho se vyskytl zloděj. Kdo? Co chybí?
"Vyloupení!" vykřikl Peabody, Be res fordová a Tolliver jedním hlasem. Sir Charles to řekl o
něoo později. "Zmizela bcwle na růže a stříbro. Kredenc v jídelně je prázdná,"řekla slečna.
Všichni svým způsobem zakleli. "Snad to dalo služebnictvo jinam,"řekl Tolliver. - "Ne, už
jsem se ptala. A co vy, pane Quimby?" - " Všechno jsem uložil před obědem do kredence!"
"Ztratilo se ještě něco?"ptal se sir Charles.
"Nedívala jsem se všude. Ale dveře od kredence jsou vypáčené a na zemi leží jen čajová
lžička. Berte!" vypadla slečna Peabodyová z patricijského klidu."Dělej něco!"
Než mohl bezmocný Peabody odpovědět, navrhnul Tolliver:"Prohledáme dům. Zloděj to za tak
krátkou dobu odnést nemohl. Snad se ještě skrývá v domě. Snad v ložnici?"
Slečna Peabodyová se lekla a sir Charles si odkašlal. Nebyl zvyklý stát v pozadí a ten pan
Nikdo se mu zdál příliš troufalý:"Trochu nepravděpodobné, co?"
"Jsem jistá, sire Charlesi, že pan Tolliver má pravdu. Musíme dům prohledat."
"Dej pozor, Towsere, ač tě nezastrelí. Rubáš by ti neslušel,"radila slečna Beresfordová.
Kdosi řekl, že okamžik rodí muže; tentokrát porodil Tollivera. Jmenoval se hned vůdcem.
"Potřebujeme systém, pane Peabody. Podíváme se spolu na zuby hořejšímu poschodí. Sir
Charles prohledá tyto pokoje a vy - pane lokaji," Bili zrudnul,"čekejte v hale.Tak do toho!"
Zamířil ke schodům a za ním neochotně Peabody. Bill kráčel zmateně dolů. Tollivel byl ob
vykle málo energický a ted si hrál na kapesního Mussoliniho. Bili by spíš čekal, že bude
pozorovat události jako chlapec v cirkuse a on se ujal ochotně vedení. Zvláštní...
Když došel na poslední schod, vynořila se z jídelny Sally v zástěře. "Tomu říkám zábava.
Martinové zuří, že se nemůže zúčastnit a kuchařka se zamkla ve svém pokoji. Co se děje?"
"Prohledávají dům. Lupič prý je v domě, asi převlečen za podušku."
"Nesirysl. Běhám stále sem tam, lupiče bych jistě viděla.""Ale kde jsou korunní klenoty?"
Vfe dveřích u schodů se náhle objevil ochotný řemeslník Catlett s kufříčkem a velkou čepi
cí. Když spatřil Billa a Sally, zlomek vteřiny zaváhal.
"Hej, Kotleto, kam tak rychle, bratře?" - " Menuju se Catlett. Už povandruju."
"Ne tak rychle. Měli bychom si popovídat o starých zašlých časech. V domě prý je lupič."
"S tím nemám co dělat. Přišel sem spravit elektriku a to sem udělal,"zasmál se kolozubě.
Ale přece se zdržel. Obrátil se a zmizel ve dveřích, z kterých vyšel. Bili se otočil a s
údivem zíral na Peabodyho, nesoucího příruční kufřík. Za ním šel Tolliver, pak slečna Pea
bodyová, Beresfordová a sir Charles Drake-Drake. Peabody řekl hlasitě: "Quinby!"
"Prosím. Našel jste něco, pane továrníku?"
"Ano. Našli jsme tohle. Poznáváte to?"
"Ovšem. To je nůj kufřík, Vyhrál jsem jej loni v tombole. Co je s ním?"
Peabody hrozivě zachrochtal, položil kufřík na podlahu a otevřel jej. Bili sebou trhl a
vykřikl. Neboř kufřík obsahoval hromadu stříbrných předmětů, které zdobívají tabule zámož
ných lidí. A také bcwli na růže půvabného tvaru.
"Och!"zvolala Sally s vykulenýma očima.
"U všech hromů," užasl Bili."Kde jste našli tu hromadu?"
vašem pokoji, mladíku.
vašem kufru," odpověděl Peabody.
"Kdo to tam dal?"zeptal se Bili trochu netrpělivě.
"To bych také rád věděl," odpověděl Peabody těžce.
V pozadí si sir Charles slavnostně čistil nos. Bili se slabě zamračil a zíral na skupinu,
která zírala na něho. Konečně řekl pomalu."Rozumím. Budete muset změnit názor! Já to totiž
nevzal!"
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
"Kde leží Malaga, Frantíku?"pta se pan učitel."Tatínek ho má ve sklepě, pane učiteli."
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooo

NOVÉ ÚSMĚVY
Samomluva má n^lkou vý
hodu :Nikdo nám neodpo
ruje!
Ptá se otec uplakaného
synka na konci Školného
roku:"Tak ty tvrdíš, že
tě cestou přepadli chu
ligáni a sebrali ti
vysvědčení?"
Maži dětmi:"Když přine
su vysvědčení ze školy,
naši se vždycky pohádají!""A proč?""Hádají
se, po kterém z nich
jsem!"
"Jakpak je u vás doma?
Manželka je zdráva?"
"Děkuji, je zdravá! ""A
co dcera? Ještě se jmenuje jako loni?"
Jirka vstal z postele a hned se hrnul k
snídaní. "To se ani neunyješ?"ptá se mat
ka. "Proč? Vždyí máme prázdniny!"
"Od těch dob, co manžel sám spra
vuje auto, ušetříme spoustu ben
zinu. ""Dobrý mechanik, ze?""To
ne, ale opravy mu trvají dlouho'.'
"Tfetičko, chutná ti ten bonbó
nek, oo jsem ti dala?"ptá se ma
lá Danuška. "Tb víš, že chutná."
"Tak vidíš. A Azor ho vyplivnul'.'
"Nevezmete-li si mě, už nebudu
nikdy jinou milovat! ""A co když
se za vás provdám?"
Pochvaloval si školní inspektor:
"Máte dobrou třídu. Když se na
něco ptám, hlásí se všichni a
každý, koho vyvoláte, zná správ
nou odpověčl." "Mezi námi, je to
jednoduché. Nařídil jsem všem,
aby se hlásili, ale ten, kdo
zná správnou odpovéä, aby zvedl
levou ruku."
"Důchod je důchod, "vzpomíná dů
chodce u piva, "jenže v zaměst
nání jsem si také hezky odpoči
nul!"
"Proč tleskáte?"diví se sou
sed v divadle."Ale jen proto,
abych neusnul!"
"Jezdíte každý týden na chatu,
že?""Ano. Ve městě bydlíme na
samotě, tak se aspoň jednou
týdně chceme dostat mezi lidi."

Tatínek vzal prvorozeného na výlet a u rybníka
ho ponořil do vody, aby si na ni zvykl. Klu
řval o sto Šest. Otec ho vytáhnul, pák vstrčil
ruku do vody a řekl: "Proč
řveš? Vždy^ to není horké'.'
"Qo se stalo? "ptá se sou
sedka uplakané Dany. "Ale
maminka založila knihu o
výchově dětí a teá mě vy
chovává, jak ji napadne."
"Seznámila jsem se s úžas
ným mužem. Pozval mé k so
bě, že mi ukáže sbírku mo
týlů 3 a když jsem k němu
přišla, ták mi ji skutečně
ukázal! "
McPerson kupuje synovi
školní atlas. "Chcete no
vý nebo antikvárni?""Samo
zřejmě antikvárni. Ale
chtěl bych, aby na něm už byla Amerika."
"Prožil jste v životě mnoho zklamání?""Mnoho.Ale
co mě nikdy nezklamalo, bylo zlé tužení. "
Pani vytáčí telefonní číslo. "Zde dopravní
inspektorát. Oo si přejete...?" "Nic.
Našla jsem tohle číslo v manželově zá
pisníku. "
"Ach, slečno Danuško, co bych dál za to,
abych s vámi mohl povečeřet .""Proč ne?!"
"Dobrá. Připravte tedy večeři na sedmou
hodinu - budu u vás přesně!"
"Jen klidně jez, to není siréna, to je
soused.""A proč tak ječí?""Paní se mi
přiznala, že promáčkla blatník nového
auta!"
Novopečený otec přijde do nemocnice a
sestra mu ukazuje trojčata. Zamyšleně
si je prohlíží a pak řekne: "Vzal bych
si toho prostředního!"
Manželka si stěžuje manželovi: "Cnes
jsem potkala tvého přítele Václava a
při hovoru třikrát zívnul - nezdvořák."
"To nebyla nezdvořilost. Zřejmě chtěl
něco říci!"
Kolega říká kolegovi: "Nezlob se, ale
tento týden ti tu tisícovku vrátit ne
mohu!""^ jsi říkal už minulý týden."
"A nedodržel jsem svůj slib?"
Povídá vedoucí obchodu prodavačce: '"IO
je nápad, jet k moři, vy se mi tam uto
píte a já budu celé manko platit sám."
\"Proč chcete papouška, který nemluví?"
ptá se udiveně prodavač v obchodě se
zvířaty. "Ale manželka ho stejně nepus
ti ke slovu."

HUMOR JE POZNANI HRANIC, SPOJENE S POZNANÍM BEZ HRANIC. - Gerhart Hauptmann

KDO ZTRATÍ SVŮJ HLřDR - PROZRAZUJE, ŽE ZNAL JEN VTIPY. - Gerhard Branstner
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PŘEZKOUŠEJTE SVÉ VĚDOMOSTI !
i.Kco jsou Apogroiďrí otcově?
24
a.žáci apoštolů, b. apoštolsky činní muži, c.
představení řádů,které chtějí šířit víru.
2.KTERÁ SVĚTICE PŘIMĚLA PAPEŽE, ABY SE VRÁTIL
Z AVIGNONU DO ZPUSTLÉHO ŘÍMA?
a.sv.Terezie Veliká, b.sv.Kateřina ze Sieny.
c.sv.Klara z Assisi?

3 .CO JE ABSOLUCE?
a.půst od masa, b. rozhřešení kněze od hříchů,
c.čištění kalicha po sv.přijímání.

Inspektora zavolali k loupežnému přepadení
benzinové stanice. Jeden zaměstnanec napl-_
nil nádrž auta benzinem, pak chtěl pán na
plnit ještě kanistr. Když se zaměstnanec
sklonil nad kanistrem, muž ho uhodil a také
čističe oken srazil k zemi, sebral tržbu a
odejel. - Majitel tvrdí, že pracoval vzadu a
nic neslyšel. Ale asi
dvě minuty po pře
padu udělal snímek

