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u vchodu curyšského hřbitova je náhrobek s nápisem:"Každý den života s te
bou byl jako drahocenná perla..."
Jaká byla asi žena, která tak obšťastnila muže, že každičký den přirovnal
k vzácné perle? Ušlechtilá od přirozenosti? Takových je velmi málo.
Ale perlou pro druhé se může stát každý, kdo zná vlastnosti perly a vytrva
le se snaží si je osvoj it.My,křesťané, máme tolik pramenů ušlechtilosti,
že o tom většina z nás nemá ani tušení.
Vezměme jen jeden - Tělo a Krev Páně ve sv.přijímání - tedy Kristus svátost
ný. Pramen nej zdravější a nejmocnější. Při mši sv.se však obvykle celý kos
tel bezmyšlenkovitě hrne k sv.přijímání. Proto také z Krista svátostného
mnoho nemají - ba někdy - jdou-li s těžkým hříchem, je to svatokrádež a
tedy škoda - ne prospěch - pro duši.
Chce-li zahradník zasadit semena, r.ezasévá je na udupanou, kamenitou půdu
nebo prorostlou plevelem. Odstraní kamení a plevel, půdu zkypří a pohnojí a pak teprve zaseje semena. A pilně je zalévá, okopává, pleje. Bez semena
nic nevyroste, ale ve špatné půdě a bez ošetřování semeno zahyne - jako
Kristus v nepřipravené nebo hříšné duši.
Taťana Goryčeva píše v knize Síla křesťanské pošetilosti:"Všechno se dá zni
čit a rozbít, což se ateistické moci u nás skoro podařilo(v SSSR? na Západě?)
ale pokud jsou svátosti, pekelné mocnosti Církev nepřemohou(Mt 16,18). U
nás se připravujeme na svaté přijímání několik
dní- postem, mod
litbami, lítostí a svátou zpovědí. Svaté přijímání je vrchol života a my,
věřící, žijeme od sv.přijímání k sv.přijímání. Je to úplné, skutečné sjedno
cení s Ježíšem Kristem. Když přistupujeme k přijetí sv.darů(Těla a Krve Páně)
říkáme si v duchu:"Pane, neexistuje oběť, kterou bych pro tebe rád nepři
nesl." V klášteře jsem často slýchala, že jediné sv.přijímání by stačilo, aby
se člověk stal svátým. Sv.přijímání jen jednou v životě! Nejsme svati proto,
že se špatně připravujeme na
přijetí této
svátosti!"
Paní Goričeva říká totéž, co tvrdili a praktikovali ne
sčetní svati. Uvědomovali si, že při mši sv.přijímají
Lásku samu, Stvořitele všeho, obětavého Vykupitele - žq
přijímají Nejdokonalejšího, proto svou duši pročistili
lítostí, modlitbami, pokáním, sv.zpovědí a vyzdobili
dobrými skutky a pevným předsevzetím, ze všech sil od
straňovat duchovní špínu, která oslabuje charakter.
Jen tak se každý z nás může stát vzácnou perlou. Není
to lehké. Přijde pokušení a vyprahlost - ale s pomocí
Boží se to dá překonat a navíc to slouží jako užitečné
hnojivo pro zušlechtění naší duše.
Čím dokonalejší budou perly našich dnů, tím budeme
šťastnější a tím víc bude Kristus skrze nás působit na
naše okolí. I beze slov.
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Sv.Otec má 14.-16.5.navštívit Peru, setkat se s
'představiteli
Církve, vlády,bohoslovci, intelek
14.9./kdy slavil O.biskup Skarvada narozenituály a zúčastnit se ukončení eucharistického kon
ny a arcib.Groer ve Vídni I.výr.svěcení/,
udělil O.biskup Hrušovský v kapli slov.Ústa gresu Mariano Bolivarane. Snad navštíví i v Andech
město Puno na břehu jezera Titicaca-v horách. 2
vu sv.Cyrila a Metoda při slavné mši sv.
všechny stupně ministerií a svěcení několika V Nepomucenu zahynula tragicky jedna z polských
bohoslovcom z Nepomucena: lektorát: František sester. Přivolávala do 3.p .výtah, dveře se otev
řely, ale výtah tam nebyl a sestra se zřítila do
z nitranské diecéze, Stanislav z trnavské.
šachty. Ať odpočívá v pokoji! - Vicerektorem NeAkolytát Jan z rožňavské.Jáhenské Pavel z
pomucena-kde
studuje z 21 slovenských bohoslovců,
nitranské a kněžské Gejza Veselý z trnavské.
Slavnosti se zúčastnil podtajemník kongr.pro byl ustanoven mons. František Skoda. Gratulujeme!
Na gener.audienci 23.9.připomenul sv.Otec 1200.
katol.výchovu mons .Marchisano,představení
Nepomucena, představitele prof.sboru Later, výr.zahájení II.Nicejského sněmu. Koncil odsoudil
obrazoborectví a potvrdil úctu k svátým a jejich
university, řada kněží, slovenští krajané
a přátelé novosvěcenců. - V témže ústavě se obrazům.
konalo třídenní setkání slovenských kněží. - 25.9.skončilo v Říme 25.svetové zasedání hnutí
20.9.měli naši slovenští bratři pout v Ein- vzdělanců Pax Romana. Zúčastnilo se ho 300 delegá
siedeln k poctě své patronky, Sedmibolestné tů z 52 zemí-zastupovali asi 200.000 členů z 89
P.Marie. Za koncelebrované mše sv.udělil 0. států. Sjezd oslavil 40 let od založení hnutí a
biskup Hrušovský jáhenské svěcení Jánu Ber- delegáti soustředili pozornost hl.k synode o po
nadičovi, studentu z Gregoriany. Jeho rodiče slání laiků v Církvi. Mluvil i teolog z Peru Gus
tav Gutierrez-otec teologie osvobození-připomněl
bydlí v Oltenu, oba jsou lékaři. Přišlo i
víc poutníků a několik slovenských bohoslov- nutnost prohlubovat smysl a učení minulého sněmu
a význam Církve jako obecné svátosti spásy. Na Ka
ců. - Slovenští biskupové vydali 2.list k
Mariánskému roku. - K poctě Panny Marie za pitolu načrtl kard.Poupard při vzpomínkové slav
nosti přehled o 40 ti leté činnosti Pax Romany.
měřil 0.biskup Hrušovský také duchovní ví
Pouti cizinců ve Flueli 19.9.s biskupem Candolfim
kend, konaný pro obě národnosti v Bex.
se zúčastnilo na 800 věřících. Apošt.Nuncius Rovi4.10.blahořečil sv.Otec: Marcella Callot,
da přečetl telegram sv.Otoe.
franc.dělníka a clena JOC; zahynul jako 24
Gener.ředitel ženevské úřadovny OSN Jan Martenson
lety v Mauthausenu. Jeho bratr Jean-Marie
koncelebroval mši sv.se sv.Otcem. Dále Pieri- předal 15.9. i představitelům Pacem in Terris
čestný diplom s titulem Posel míru. P.Málý-který
nu Morosini z Bergama/1931-1957/a Antonii
Messina ze Sardinie/1919-1939/. - 18.X.bla nesmí vykonávat kněžskou službu ve vlasti, poslal
hořečil sv.Otec za slavné mše sv.16 mučední k rukám gener, tajemníka OSN 18.9 .protest. - Olo
ků. z Nagasaki/Japonsko/misionáře a katechis- moucký biskup Vrana/80/ slíbil před vysvěcením
vystoupit z Pacem in Terris. Svůj slib nesplnil,
ty/5 laiků, 2 zeny a 3 muži, Lorenzo Ruiz1 .blahořečený z Filipin/. Zároveň posvětil proto se bál výtek sv.Otce a odejel před audiencí.
kříže pro katechisty, odcházející do misií. Při zasedání jezuitských prokurátorů 3.-8.9.byli
Mučedníci z Nagasaki byli zavražděni pro ví jmenováni generálem prokurátoři pre českou, slo
venskou, litevskou a maďarskou provincii, neboř v
ru mezi r. 1633-1637.
těchto komunistických zemích se nemohly konat pro
Základní katechismus pro oelou Církev bude
vinční kongregace.
hotov r.1990-25 let od konoe II.Vaticana.
Podle něho se budou řídit ostatní katechisny. 27.9.sloužil sv.Otec slavnou mši sv.na nám.sv.Pet
Sv.Otec jmenoval kard.Tomka, prefekta kongre ra u příležitosti 250.výr.svatořečení sv.Vincence
gace pro šíření víry svým poveřencem na 3. la z Pauly, zaklad.I.ženské řehole, pracující mezi
tinsko-americkém misijním kongresu v Bogote. lidem-Lazaristů a Dcer křesťanské lásky-Vincentky.
Ještě za života nyní už zesnulého kard.Hoe££: Tři anglikánští biskupové v Zambii popřeli,že by
nera byl na podzimím zasedání ve Fuldě před 'jejich pastoři žádali od snoubenců zdravotní vy
sedou bisk.konference v NSR 51 letý mons.K. svědčení, že nemají AIDS. V Zimbabwe někteří kněLehnan z Mehuče-na 6 let. Býval místopředse ží toto vysvědčení žádají. Kdo je zdráv,proč se
dou bisk .konference,prof .věrouky, dějin vě bojí? Kdo je nemocen, nakazí ženu i děti. V USA
onemocnělo na AIDS 41825 osob,polovina zemřela.
rouky a ekumenické teologie.
28.9.koncelebroval sv.Otec s 25 kardinály u Madarský Samizdat žádá úřady o povolení řeholí a
sv.Petra mši sv.za Pavla VI.a Jana Pavla I.~ nevměšování se do náboz. záležitostí, aby učitelé
9.výr. jejich smrti-16.X.výročí jeho zvolení. nemuseli zapírat víru a podle ní žít i státní za
městnanci a vojáci, rovnoprávnost mezi povolenými
V Rakousku začaly přípravy na 2.pastorační
řehol .společnostmi a nepovolenými. Odsuzuje vliv
cestu sv.Otce v červnu 1988. Arcibiskup
státu
na Církev na finanční i osobní úrovni a žá
Groer prohlásil na mši sv.na Nám.Hrdinů, že
dá nezávislost řeholí. Jako k nám, ani tam se ne
středem přípravy má být vnitřní obrácení.
smějí posílat náboženské knihy!

chvělo pár bílých chomáčků, metelice
však ustala.
3
"Kde je? Kde je?"kpusal se do nehtů a proDrobná, v šátku zachumlaná paní se
hrabával nervózně kučeravé vlasy. Sáhl si
nerozhodně zastavila na konci
na čelo. Není zde prohlubeninka po ti
chodníku. Z tenné oblohy se
sící křížcích, vtisknutých tam mamin
valily vločky jako peří z
činým prstem? Byl křížek před jejím
pytle a chumelenice klad
odchodem poslední? Viděl v duchu, jak
la na stezičku, vedoucí
její postavička zvolna splývá s nocí.
od chodníku k aleji,
Brzo zacinkají klíče, rozlétnou
další plástve sněhu.
se dveře, přitiskne svou hlavu na je
Pokřižovala se a za
ho hrud, bude popíjet horký bylinkový
čala se prodírat bí
čaj a se zářícím zrakem vyprávět, o
lou záplavou. Cítila,
čem
kázal pan farář, zač se modlila,
jak se jí sníh hrne do
na co nyslela cestou?
holinek.
Snad zapadla do sněhu a zmrzne, ne
Náhle zaslechla zvuk,
při jde-li jí na pomoc? Oblékl se, nasadil be
na který s hrůzou čeka
la už půl roku. Silné reflektory prodlouži ranici, vzal svítilnu a vyšel z domu. Svítilna je
zbytečná-myslel si-je jasná noc. Nebe
ly její stín nad jiskřícím bílým mořem. Z
plné hvězd. Znovu se zachvěl. Žlutá hvězda, zna
auta vyskočily čtyři postavy a prodíraly se
mení potupy a smrti.
sněhem. Znovu se pokřižovala, taška jí vy
Prošel alejí. Nad hlavou se mu klenul strop dlou
padla ze ztuhlých prstů, udělala namáhavě
hé katedrály, spletený z bílých, sněhem obale
ještě dva, tři zbytečné kroky, protože na
ných větví stroma. Došel k místu, kde si maminka
rameno jí v zápětí padla silná mužská ruka
zkracovala polní stezičkou cestu k vesnici. Před
Plaše se ohlédla. Ano, obávané uniformy...
ním
moře bílého sněhu, táhnoucí se až k první
"Oo tu v noci děláte, paní?" zeptal se hlu
mu domečku.
boký a ne neláskavý hlas.
Zaváhal, pak se vrhnul do sněhu jako plavec do
"By. .byla jsem na.. .na návštěvě.. ."zašepta
moře.
la a hlas se jí zlomil.
Skoro na konci zahlédl směs otisků mužských bot,
"Máte tu příbuzné?" zeptal se jiný hlas.
polozavátých bílou záplavou - a prohlubeninku.
"Byla jsem v kostele. Je neděle a jako
Sáhl do prohlubně, jako by se chtěl přesvědčit,
katolička__ "
"Drž hubu, židovská svině!"zařval náhle su jestli tam maminka přece jen neleží - a když se
rový, pisklavý hlas a čísi prsty jí strhly s povzdechem vztyčil, spatřil nedaleko černý bod.
Vytáhl ze sněhu maminčinu kabelku a chvějícími se
z ramen černý plášň. Pod ním svítila na
prsty
ji otevřel. Bílý kapesník, pouzdro s brýle
šatech přišitá žlutá hvězda.
"Jako katolička musím každou neděli na mši mi, růženec a ohmataný misálek. Pootevřel jej náhlý závan větru z něj vytrhnul několik svátých
svátou. Jinak mám těžký hřích__ A. ..a...
obrázků a rozhodil je po sněhu. Posbíral obrázky
v naší vsi kostel není!"Hrdý hlas zakolísal
a chtěl misál zavřít, když mu zrak padl na ozdob
Jak nůže nenávisti vyprávět o lásce?
Otočila tvář a velitel se zachvěl. Jako je ná písmena, napsaná na předsádoe: "Své milované
manželce Anně věnuje k svatbě její manžel Josef
ho maminka, také zbožná paní! Ach, Bože,
proč dostal druhé udání do ruky jeho kole Aron Stem." U tatínkova jména udělala maminka
křížek.
ga a ne on? Zahodil by je, jako zahodil
Mlčky zavřel misál, zastrčil jej do kabel
první - psané lámanou němčinou.
zlém snu se vracel donu. Cítil, jak
"Musíte s námi, paní,"řekl skoro stydlivě ky a jako
mu mrznou slzy na tváři. A ze záplavy
a snažil se loktem odstrčit zavalitého su- ,
bolesti se zrodilo rozhodnutí; přežije-li tuto
rovce. Pozdě! Dlaň jako lopata mrštila
tvrdou dobu, položí ruku na pluh a nebude se ohlí
drobnou postavičkou do sněhu. Zapadla do
žet. Půjde za Tím, pro něhož žili jeho rodiče a
něj jako do hrobu. Velitel ji něžně zvedl
pro kterého maminka brzo umře...Je tak křehká...
a odnášel k autu. Bože - proč právě on?

NEZNÁMÁ MUČEDNICE

Z posledního domku plaše vyšli dva lidé:
"Odvádějí ji, Alfrede. Který darebák tu
dobrou paní udal?"
"Jistě někdo z našich, "zašeptal smutně muž
a vtáhnul manželku do předsíně.

V té chvíli seděla jeho matka s jinými žlutými
hvězdami v dobytčím vagoně, který se pomalu sunul
sněhem k polským hranicím. A když syn překročil
práh jejich domu, právě kladla svůj kousek chleba
do dlaně židovskému chlapci, který ^dle ní
Syn nepokojně přecházel'světnicí. Hodinová vzlykal hladem.
ručička se sunula ke dvanáctce. Snad po sté
"KDO ZTRATÍ" stáj ŽIVOT PRO MNE, ZACHOVÁ HO. "/Mt
odhrnul záclonku okna. Na skle se ještě
'10, 39/

RADOST
A SVĚTLO

proti Bohu není pravou radostí. Je to jen
klamný příjemný pocit.
MÁME SVE ZDROJE RADOSTI
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o kterých svět nemá ani tušení. Radujeme se,
MŮŽEME ZÍT BEZ SVETLA?
že Kristus je s námi v Nejsvětější svátosti, mů
Vybral jsem z preface větu:"VŠECHNO JSI
žeme ho navštívit v každém
STVOŘIL; NEBE I ZEMI NA
kostele. Je nám blíž než nejPLŇUJEŠ POŽEHNÁNÍM, A
bližší pošta nebo samoobsluha.
ANDÉLŮM I LIDEM DÄVÄŠ
Přítomnost Kristova v Nejsv
SVOU RADOST A SVE SVĚT
svátosti je
LO."
NEJVETSl SENZACE SVETA.
Uchvátily mě dva pojmy: RA
Ale svět ji neprožívá, proto
DOST A SVETLO. Dovedeme
že v ní nevěří nebo o ní neví
si představit život bez rados
Milující a živý Ježíš je s námi
ti a bez světla? Existuje vůbec
na statisících místech světa, za
smolař, který má v životě jen
halený způsobou chleba.
nehody a neúspěchy, kterému se
Kdyby archologové v nějaké zapadlé
nikdy nic nepoštěstí, který nemá
Lhotě vykopali Šalomounovu stehenní
sebe menší příčinu k radosti? Vždyť i
kost, psaly by noviny celého světa o té zapad
nevěrci-kteří nemají naději na věčný život-sná- lé Lhotě, ale že ve svatostánku přebývá celý a
sejí svízele a katastrofy jen proto, že jim ži “
živý Syn Boží, Ježíš Kristu, to jim nestojí za
vot aspoň po troškách poskytne někdy radost.
jediný řádek. Člověk si zvykne i na tu největší
Nebo život bez světla! Zít neustále ve sklepě
senzaci, když se s ní setkává denně a všude.
bez oken. Takový pobyt člověk nevydrží a než
SVATOST OLTARNľ
zemře, tak zešílí.
Občas slyšíme výtku, že křesťanské nábožen je nejkonkrétnější forma Boží blízkosti a přítom
ství je škarohlídské, mluví o nutnosti oběti a nosti. Zamyslíme-li se a vychutnáme celý obsah
eucharistické skutečnosti, zachvějeme se posvát
sebezáporu, nedovoluje všechny radovánky
světa, že mluví o pekle a zvržení. Proč o tom nou hrůzou a nevýslovnou radostí.
Jedu-li vlakem a vidím někde kostelík, kde je
křesťané musí mluvit? Protože o tom mluví
Kristus Pán. A proč ten o tom mluví? Proto, Kristus Pán, říkám si:"Kdybych věděl, že ma
abychom hříchem neztratili tu největší radost, minka vstala z mrtvých a že se tam modlí, vy
kterou nám Bůh připravil a kterou nám Kris skočil bych z vlaku a spěchal do kostela, abych
se tam setkal se svou maminkou. "
tus na kříži získal.
Není tam má maminka - je tam Kristus Pán. Pou
CO JE VLASTNE RADOST?
há myšlenka, že v tomto domě je s námi člověk
Je to pocit štěstí nad dosaženým nebo očeká
který žil před dvěma tisíci lety, nás musí vzru
vaným dobrem. Cím větší je dobro, které má
šit.
me nebo očekáváme, tím větší je naše radost. JE TO BŮH, KTERÝ SE STAL CLOVEKEM
My, křesťané, jsme na cestě k věčné blaženos
Není to mumie, konservované tělo, nýbrž chléb,
ti, která převyšuje všechny lidské představy
který skrývá Bohočlověka. V prefaci jsou slova
o štěstí. Má-li kdo vůbec oprávněný důvod k
o POŽEHNANÍ. Největším požehnáním je Kristus,
radosti jsme to my, věřící děti Boží.
darovaný Otcem. Naplňuje nebesa, kam vstou
"RADUJTE SE STALE... "volá sv.PaveKFil 4,
pil a oblažuje anděly a svaté, naplňuje i zemi,
4). Křesťané se dovedou radovat, i když je tí
posetou svatostánky, v nichž Kristus svátostné
ží těžký kříž. "Radujte se, že se tím stáváte
žije. - Musí být tedy radost, společná andělům
účastni utrpení Kristových ... "píše sv.Petr.
i lidem - radost vyšší, nadpřirozená (I.Petr 4,13).
Z
BOHA.
Teoreticky aspoň vím, že kříž může být důvo RADOST
Ta bude jednou pro nás jedinou radostí, vyplňu
dem k radosti, že Bůh může i největší kříž
jící celou věčnost a bude tak intenzivní, že se
proměnit v požehnání a že kdyby ten kříž v
mém životě nebyl, na věčnoti bych to cítil ja už nedá stupňovat.
ko ztrátu. Radost je Boží dar pro Boží děti. Jednou jsem dával exercicie žákyním měšťanky.
Raduje-li se nějaký darebák,myslím, že vlast Každá měla vyslovit radost, která by byla tak
veliká, aby se už nedala stupňovat. Proti ra
ně zneužívá daru Božího.
dosti z manželství, z děti - namítly hned ostatnaše víra je vírou radosti, tato raní:"Co kdyby muž onemocněl? Děti zemřely?"
DOST VŠAK NENÍ Z TOHOTO SVETA.______
Každá žákyně přidala nějakou radost až vykry
Doprovází nás na tomto světě. Svět má také
stalizoval závěr, že ta radost by musela být be;
své zdroje radosti, jsou-li čisté, čerpáme z
konce a nemohla by se už stupňovat.
nich i my-radost z krás přírody, z rodinného
TAKOVOU RADOST NAM NABÍZÍ BŮH
štěstí, z ryzí lásky, krásné hudby ap.Naši
Nedovedeme si ji představit, kdybychom mohli,
radost umocňuje radost z budoucí slávy.
Jsou-li zdroje radosti nekalé, straníme se jich byla by příliš malá a nelišila by se od radostí,
Nic tím neztratíme, protože radost bez Boha či které jsme zažili na světě.

NEPREDSTAVITEĽNOST TETO RADOSTI je tajemství Boží - Bůh nám chce dát něco, co pře
sahuje naši představivost.
5
TATO RADOST JE I NASl'M SVĚTLEM.
Človek potřebuje svetlo, aby viděl. Potmě ani člověk s nejbystřejším’ zrakem nic nerozezná.
Můžeme mít dobré a zdravé oči - ale co když nevidí? Naším světlem je evangelium, RADOST
NA NOVINA, slovo Boží, všechny sliby, ale i přikázání Kristova. V tomto světle vidíme vše
jinak, než lidé, žijící jen pro tento svět. Máme jiná měřítka, jiné perspektivy, jiné dimenze.
Co svět klade na první místo - např.bohatství - hodnotíme podle okolností jako bezcenné. Ne
že bychom si toho nesměli vážit, ale nesmíme to klást na první místo.
VSE, CO KLADEME NA PRVNÍ MISTO, JE PRO NÄS BOHEM NEBO BŮŽKEM!
Miluje-li věřící křestan na prvním místě peníze, je modloslužebník, protože jeho prvním bohem
je něco jiného, než pravý, živý Bůh.
Co svět odmítá - např. utrpení - považujeme nebo můžeme považovat za něco cenného. Svět
posuzuje potmě - my hodnotíme všechno v pronikavém světle Kristovy pravdy. Naším vodít
kem jsou Kristova slova: "CO ČLOVĚKU PROSPĚJE, KDYŽ ZÍSKÁ CELÝ SVĚT, ALE ZMAŘÍ
SVŮJ ZlVOT?"(Mt 16, 26).
P.LEO KUCHAŘ

JAK SE VYTVORIL
KANÓN NOVÉHO
ZÁKONA ???????????????•
Novozákonní spisy byly příležitostné zápisy udá
lostí a slov ze života Pána Ježíše, kázání apošto
lů a později zápisy a kázání prvotní Církve, hl.
apoštolů. K tomu různé dopisy apoštolů církev
ním obcím. Vedení Církve určovalo, které z nich
byly napsány z vnuknutí Božího - říkáme tomu
inspirace - a pod Božím vedením.
Kromě těchto knih tu bylo - jako ve St.zákoně - mnoho zbožných knih, ale nekanonických,
tedy bez Božího vnuknutí. Říkáme jim apokryfy. V Novém zákoně jsou to různá evangelia,na
př.evangelium sv.Tomáše, nebo listy: list Barnabášův, list do Laodicee - či různá vyprávění
z dětství a působení Pána Ježíše a ze života apoštolů. Takových apokryfů máme celé knihovny.
V druhé třetině II.st.byl už seznam inspirovaných -tedy kanonických - knih Nového zákona
skoro úplný a všeobecně uznaný. Jenom o Listu Židům a Zjevení sv.Jana(Apokalypsa)byly
ještě nějaké nejasnosti. Dnešní úplný seznam pochází ze synody v Hyppo v r.393.
P.Dr. .JOSEF HRBATA

Jednou vychází latinkou, jednou cyrilikou.:
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Na památku návštěvy sv.Otce v Uruguaji v břez Ve stredu Varšavy stojí před kostelem kongreganu tr.postavili na bulváru Artigas ve středu oe Navštívení Panny Marie/zal.sv. František Sales
Montevidea 24 m vysoký bílý kříž.
ský, nejkrásnější květ-Markéta Maria AlacoqueV obnoveném Lobkovickém paláci na Pražském hra-Božské Srdce Páně/ pomĺk kardinála Wysziňského,
dě je nyné stálá historická výstava Národného zemřelého 28.5.1981-jak sedí a medituje.
Rozvod, který byl v Argentine zakázán od r. 1888
musea o vývoji národa od počátků osídlené
Čech a Moravy až do r.1848.
byl nyní státem povolen. Církev odpírá poslan
Při mši s v. 21.6. vy světil sv.Otec u sv.Petra
cům, kteří jej odhlasovali, svaté svátosti.
55 jáhnů na kněze, mj.26 členů Cpus Dei a 2
4.8.se konalo na hoře Hiei u města Kyota-kolébslovenské bohoslovoe: Rudolfa Masnáka a Jana ky japonského budhismu, 2.mírové setkání za účas
Košiara. V Nepomucenu je tč.5 českých a 20
ti 21 zástupců devíti světových vyznání a Světo
slovenských bohoslovců.
vé rady církví/nekatolických/. Organizátoři si
7 italské Apulii u města Bari schválila kato přáli účast sv.Otce,ale ten poslal jen kardiná
licko pravoslavná teol.komise závěrečný doku la Arinze, předsedu sekretariátu pro nekřesťany.
ment: Véra, svátost a jednota Cérkve. Na přéš- V Izraeli je zakázáno, používat při vyučování
tém zasedáni 18.-27.6.1988 v pravoslavném
na státních Školách se Starým zákonem i zákon
klášteře Uusi Valamo ve Finsku se bude hovořit Nový. Podle židů je Nový z. lidským výmyslem!
o svátosti kněžstvé a o svátostinách.
Svaz afrických teologů v Kamerunu svolal na 19.
Římská kongregace víry se vyjádřila k případu 8.mezinár.synpozium Afrika a Písmo sv. Účelem
piaristy Bulányiho, který se zabývá tzv.zá
sympozia, kterého se zúčastnili i katol.teologo
kladními komunitami Bokor v Madarsku. Proti
vé, je Přizpůsobovat Písmo sv.africké mentalitě,
těm kongregace nic nemá, poukazuje však na
ne africkou mentalitu Slovu Božímu;
určité úchylky v učení katolické víxy.
Týdeník Osservatore Romano-v angličtin e-vy dal
Sarajevo má časopis ZAJEDNO-podporovaný kato- 10.8.své 1000.číslo. Začal vycházet po Il.Vatilickým3pravoslavným a moharne dánským vyznáném. canu - 4.4.1968-je rozšířen v 90 ti zemích.

CESTA ZA SRDCEM

Konečně našel Vianney novou cestu,jak pokud bude mluvit proti hos 6
podám, nemůže s je
se přiblížit své farnosti.
Ujal se dětí; už dlouho nebylo v Arsu
jich návštěvou
kostela
pravidelné vyučování náboženství.
Brzo ráno je shromáždil kolem sebe a
učil je pravdám víry. Když se malí vrá
tili domů a se zářícím zrakem vyprávěli,
jak milý, srdečný a přátelský je pan fa
rář, jak krásně umí vyprávět a jak ty
nejhorlivější odměnil svátými obrázky,
nejeden otec a nejedna matka kněze v
duchu za svůj hněv odprosili.
"Jak dobrý musí být Pán Bůh, když už
kněz je tak dobrý,"řekla dvanáctiletá
Kateřina Lassagne zářící štěstím své
matce. Sám divoký František Pertinand,
nejstarší syn hospodského U stříbrné rú
že nepřestával nového kněze chválit.
"Řekl mi, že bych mohl být ministran
tem, "prohlásil hrdě."Zítra večer mám při
jít na faru a Benedikt Treve také, a bu
počítat.
de nás učit latinské modlitby!"
Takhle mluvil chlapec s vítězným tónem U Pertinanda, hospodského U stříbrné
v hlase před celou hospodou, takže mno růže, našel Vianney lepší přijetí. Změnilo se sko
ro v přátelství, když pan farář neodmítl sklenič
hý piják zvedl s úžasem hlavu a sám
ku vína.
hostinský poznamenal: "Nu, s dětmi to
Také Bachelard, hospodský U zlatého jelena, pro
zřejmě dobře umí!"
A tak skoro náhodou - aniž si to uvědo hlásil později svým hostům, že ten nový pan farář
mil, našel Vianney cestu,která nejjistěji není vůbec špatný, jak si mnozí myslí. Pan farář
po něm jen žádal, aby zavřel hospodu v neděli v
vede k srdcím rodičů - lásku k jejich
době, kdy se slouží mše svátá a také aby ji zaví
dětem.
ral včas večer. Musí si to ovšem nejdříve dobře
Ještě něco jiného mělo zmenšit trhlinu,
rozvážit.
která zela mezi ním a jeho stádem. Jan
Vianney začal navštěvovat své farníky. Avšak dobrý dojem, který zanechal pan farář při
Celé týdny chodil dům od domu, a i
svých návštěvách poničilo něco jiného - a to dů
když mu někteří dali otevřeně najevo
kladně.
svou nevoli, museli brzo uznat, že se s Ve velikonoční době propustil nezřídka zpovídají
ním mohou docela pěkně bavit.
cího se, který neprojevil dost lítosti a dobré vůle
Na své první okružní cestě se pan farář se polepšit, bez rozhřešení; dokonce i několik de
vyptával vlastně jen na běžný denní ži tí, které se před zpovědnicí smály. Nejen že jim
vot, mluvil o hospodářství, nechal si
nedal rozhřešení, ale poslal je domů s napomenutím
ukázat stodolu, stáj, nástroje, obdivoval takže se o tom brzo dozvěděla celá vesnice a i ro
dobytek, občas něco velmi věcně navrhl, diče se cítili dotčeni.
takže hned prozradil, že byl také sedlá Jiní však zase právě ve zpovědnici zažili vážnost
kem. Da. si představit děti, pochválil
a pastýřskou lásku svého kněze tak hluboce, že
jejich píli při vyučování, tu a tam někte se vrátili radostně domů a nemohli si nového pana
rého chlapce vybral za ministranta a ne faráře dost vynachválit.
odmítnul ani malé občerstvení, které mu
A tak zněla vesnicí od jednoho konce ke druhému
nabídli.
"Je to vlastně docela rozumný člověk," jak chvála, tak nelibost. Vianney se nestaral ani
vyprávěli si mezi sebou později,"jen kdy o to, ani o ono, a když se ho jednou spolubratr
by nebyl na kazatelně tak ostrý a hor zeptal, jestli se ho nedotýká hněv a chvála jeho
farníků, odpověděl s úsměvem:"Jděte na hřbitov,
livý."
Jistě byli i jiní, kteří se rychle a úkrad- chvalte a kárejte mrtvé - neodpoví vám, zůstanou
kem vykradli ze zadních dveřích, sotva němí. Dělám to právě tak jako ti na hřbitově."
A tak za pár měsíců pan farář poznal, že jeho prá
viděli pana faráře blížit se k domu.
V hospodě U divokého muže a u Hněvi ce nebyla zbytečná a že si pomalu získává své vě
vého mravence přijali návštěvu pana fa řící. "Však já tě dostanu, Kotvo,"říkával potutelně
ráře s otevřeným výsměchem a řekli mu Kotva, to byl Zlý sám, kterámu vyhlásil válku.
WILHELM HÚNERMANN
přímo do očí, že v Arsu nezestárne a že

SVATÍ BEZ BOHA

je kroně "kultu" všechno zakázáno: hlásání
evangelia, křesťanská dobročinnost a vůbec ja
Rozhovor redaktora časopisu Ruskaja mysl a Ča
kákoliv sociální nebo vzdělávací činnost. 7
sy s TaCanou GORIČEVOU ukáže i nám, katolíkům,
A přece není vhodná doba někomu něoo vyčítat
skutečnou podstatu duchovního života s Krist&n.
a hledat chyby u druhých. Musíme nejdříve od
V táto kapitole autorka stručne popisuje du
stranit trám z vlastního oka, než si vširmeme
chovní vývoj Ruska za poslední tři staletí.
třísky v oku bližního. A pro nás není nic
Dějiny Ruska v posledních dvou, třech stole krásnějšího, dražšího a žádoucnějšího než na
tích jsou poznamenány tragickým nedorozumě
še urážená, ale neporazitelná církev.
ním mezi církví a tzv.inteligencí/t. j .část
Cnešní ruská inteligence už nevěří ani v ideo
radikálů, která v 19.a 20 st.vyznávala ideá
ly, jež by mohly změnit systém/.
logii, ani v utopii - a to platí nejen pro
Mohli bychom začít dobou, kdy Petr Veliký svou marxismus. Trpěla příliš mnoho, než aby žila
reformou odstranil patriarchát, aby změnil
ve snách - a také se stala dost důvtipná zku
církev v"duchovní kolegium"! j .prostě ve stát šenostmi, než aby zlo hledala jen v sociální
ní úřady. Biskupové se stali úředníky. Úloha nespravedlnosti. Už dvacet let pozorujeme, že
inteligence, jako neustále se proti státu
imozí její zástupci našli oestu k církvi.
rozpínající moci,by byla bývala vedla národ k Vtírá se maně podobnost se začátkem století,
dokonalosti. Nemohla však toto výchovné po
kdy část ruské inteligence se postupně odchy
slání splnit, protože ztratila spojení s ši
lovala od "pokrokářského"světového názoru.
rokými vrstvami lidu. Inteligence se lidu od My, z prachu povstalí, musíme budovat mosty a
cizila, neboř se vzdala církve, které zůstal spojení s naší historickou minulostí!
lid věrný.
•
A přece jsou v našem postavení i nové výhledy.
Petrova refonra postihla zvlášř tvrdě klášte Víme, jak se tehdy vedly rozhovory mezi zá
ry a jak víme, kláštery jsou opora pravoslaví. stupci duchovenstva a inteligence. Na "NáboženKdyž Petr Veliký zakázal mnichům kalamář, by sko-filosofických shromážděních" v Petrohradě
ly kláštery oloupeny o bývalé intelektuální
od r.1901 do r.1903 předhazovala inteligence
síly a ztratily spojení s vědeckým pokrokem
církvi nehybnost, pasivitu a mnohé jiné ne
civilizovaného světa. Inteligence.pak hledala dostatky. Ba i když k ní hledala inteligence
pravdu v západní racionalistické filosofii a cestu, přece církev napadala.
byla stále požitivističtější a revolučnější.
Enes však, o osmdesát let později - se ruská
•
církev a ruská inteligence utrpením obnovily
V šedesátých letech 19.st.se trhlina mezi
a pročistily - takže i jejich vzájemný vztah
inteligencí a církví rozšířila až do základů; je jiný.
dialog už byl nemožný. Nejlepší zástupci rus Obrácení jednak přistupují k církvi s neome
ké mládeže se věnovali revoluci, obětovali
zenou důvěrou a vědomím své hříšnosti, na dru
sociální postavení, bohatství i život a při
hé straně s pocitem podivuhodné, nezasloužené
tom nenáviděli církev, v níž viděli baštu
záchrany. Noví navrátilci věří s dětinnou
carské vlády. A opravdu - stát vnikl do círk prostotou církvi, protože vědí, JAK JE KRUUÍ
ve tak hluboko, že např.pro úspěšnou kariéro ŽÍT BEZ BOHA.
bylo třeba potvrzení kněze, že žadatel chodí Tato dětinná víra chyběla zřejmě disputantům
k sv.přijímání.
na začátku století.
revolucionáři - podle slov Fedotových - byli
"světci bez Boha". Opovrhovali klidným živo
I dnes se přirozeně vynořily problémy, které
tem a obživou a nenysleli vůbec na své osobní se projednávaly i tehdy: církev a kultura,
potřeby, nýbrž žili jen a jen pro své vysoké církev a politika atd - ale až v druhé řadě.
sociální a mravní ideály.
V první řadě stojí pokání a kříž. 0 svatosti
Několik let před revolucí se skupina intelek církve řekl F.I.Udjelov: "KAŽDÝ HŘÍCH V CÍFKVI
tuálů vzpamatovala, přerušila styk s marxis NENÍ HŘÍCHEM CÍRKVE, ALE HŘÍCHEM PROTI NÍ."
mem a našla cestu k pravoslaví - ale už bylo
pozdě; v osudovém dění se už uskutečňoval bol Tatjana Goričeva: SÍLA KŘESŤANSKÉHO
BLÁZNOVSTVÍ.
ševický převrat. Výsledek - místo slíbeného
ráje sedmý kruh pekla. Ruská inteligence byla
Cařihradský patriarcha Demetrios 3 duchovni před
vykořeněna terorem, emigrací a otrockou služ
stavený pravost.křes tanu3 se po 400 letech po
bou ideologii.
prvé setkal s ruským pravost.patriarchou v
Moskvě a několika představiteli gruzinské pravo
V šedesátých letech prožila inteligence zno
slavné církve. Navštívil pravoslavné církve v
vuzrození. Jakou církev našla? Dvojím způso
Jugoslávii3 Rumunsku, Bulharsku a anglikány v
bem závislou na státu; "církev mlčící", v níž
Londýně. Plánuje i návštěvu sv.Otce v Římě.

•
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NAŠE POŠTA
"Tady jsem už skoro
sám, kdo ještě "ne
obrátil" oltář k lidu.
pokračovaní v rozhovoru s knezemNe že bych byl"vousatý
ucencem dr.k.philibertem o vesmíru
konservativec"/chci přede
BUDE MÍT VESMÍR DOST ENERGIE, ABY SE vším obrátit srdce svěřených k Bohu!/ v našem
PO ROZTAŽENÍ ZASE SMRŠTIL?
kostele by to bylo jako "pěst na oko". Na oltář
Výsledky měření jsou nedostatečné a je ze všech stran dobře videt a při svátém při
nepřesné, proto je tato otázka dosud jímáni kněze se mi to zdá neestetické...
8
otevřená. Ale že by měly následovat
Naše
diecéze
má
ted
celkem
ve
všech
ročnících
další pulzace je nesmysl.
Budou-li platit dál Einsteinovy zása- 20 bohoslovců. Dočkám-li se vysvěcení našeho bo
hoslovec, budu mít prirrrlcní hostinu na děkanství.
dy-což není jisté-vesmír se
Letošní školní rok mám nejmíň přihlášek dětí na
roztáhne a znovu smrští.
vyučování náboženství za celou tu dobu, co jsem
Smrštit se může jen teh
zde - jen jedinou hodinu MĚSÍČNĚ!
dy, je-li uzavřený sám
Dr.Kubálík znovu vydal knihu Křesťanské církve
do sebe. Kdyby pak do
sáhl nejvyššího radia
v naší vlasti - zdaleka se vsak nevyrovná knize,
(poloměru-zatím je je
kterou pro svou potřebu/tedy neprodejnou/vydalo
ho poloměr asi 10 mi
na stejné téma ministerstvo kultury pro své lidi
liard světelných let)
'tedy neprodejnou//pro církevní okresní tajemní
znovu by se smrštil-někky./ Ten Váš postřeh o ekumenismu je velmi tref
dy to nazýváme big granshný. Ano, poznenáhlu se mění Církev z domova v ho
na rozdíl od big bang-prvního
tel - a to není domov. Tady víc než
výbuchu nebo třesku. Je to určitá može
‘ vangeliu věří lidé a čtou všelijaká zjevení.
nost. Že by se tato hra nekonečně opa Síří to sestřičky a podle mého mínění není dob
kovala, je fysicky nevěrohodné. Ves
mír se může také do nekonečna rozta ré stavět víru na takovém základě... "
ČSSR
hovat .
"...Představ si, že z našeho kostela pojedeme
JAK POVSTAL NÁŠ HVĚZDNÝ SYSTÉM?
na pouť a sice dva autobusy, to tu ještě neby
Po Velkém Výbuchu se plyny točily ko lo. 10. října, na Vysočinu do Kostelního Vydří
lem sebe samých a vlivem odstředivosa ještě někam, jméno jsem ještě neslyšela .Otec
ti se zploštily, vznikl jakýsi disk,
který se napřed skládal z vřelých plyříkal, že to bude kající pouť k získání odpustků a ne nějaký výlet. Ták to je ono, do rance
nů. Ty se stále ochlazovaly, tím se
zhuštovalo stále víc látek a konečně kámen a ne buchty. Náboženský život se hodně
zvědá, náš Otec se také snaží, má každý den
vznikla různá chemická spojení. Ta
vytvořila z mraku plynu mrak plynu a promluvu, tu míval jen v neděli, modlíme se rů
prachu. Mraky prachu se stále slepova ženec, často litanie. Jen biblické hodiny jsou
ly ve větší chomáče a větší tělesa a ubohé, má 50 i víc let staré obrázky a i text,
tato stále rostoucí tělesa přitahova nedovede to toho dát nového ducha, lidé už ne
la svju silou další zrníčka podle
chodí a také to není každý týden. Skoda, zájem
slov:"Velcí požírají malé." Rotace
by byl velký. I v jiných kostelích se život
kolem společného těžiště se však udr zvedá, ale nejvíc je to vidět na poutích, všude
žela. A tyto stále rostoucí chomáče
jsou davy lidí. Kristus vítězí, Kristus kraluje
Či hroudy jsou vlastně začátky planet V Tišnově bylo biřmování -120 biřmovanců...
v našem slunečním systému i s jeho
V našem kostele nebylo už první sv .přijímání
měsíci. Asi před 5 miliardy let se
asi deset let, i když děti by byly...v Lišni
hmota soustředila ve
lylo 20 kluků a 20 děvčat. To je na naše pomě
středu rotujícího
ry opravdu vyznavačství...Bohu díky!"
systému jako slunce..
SSSR
Žerné a planety, na
"Moc
dobře
vím,
co
škody
může
způsobit
dlouho

před vřelé, se vyza
řováním tepelné enei dobá sklíčenost. Sv.Terezie s tím uměla zatočit
nějakou melancholii nestrpěla - ale možná je
gie do vesmíru
ochladily a před 3,5 přece jen ten slovanský temperament náchylněj
až 4 miliardy let se ší. My, křesťané, máme být nad tím vším, ale
na zemi objevily prv omlouvám někdy svou slabost, když si vzpomenu,
ní známky života.
že i Pán Ježíš oplakával smrt svého přítele.."

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

13.března 1924.
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Ľneš se vrátil Otmar z university s hroznou novinkou. Studenti Govorov a Ivanov byli
v noci zatčeni. Policie u nich provedla dcmovní prohlídku, nic nenašla, a přesto je zatkla.
Jistě to s nimi bude zlé. V poslední době jsou bolševici v střílení trochu mírnější, ale
tato mírnost je jen zdánlivá. Dávají ted přednost tomu, posílat lidi do koncentračních tá
borů na východ nebo na sever, kde je používají k těžké tělesné práci,ale dávají jim jen
velmi málo jídla. Výsledek je stejný jako při střílení; ti lidé tak jako tak časem zahynou.
Ale bolševici říkají: "Žijeme v období NOT/Vědecká organizace práce/, a je tedy rozunnější,
využít buržousty nejdříve k tělesné práci a tak je zlikvidovat, než abychom je hned zastře
lili."
Rozhodla jsen se, přinést Govorovovi do vězení balíček s jídlem. Šla jsem tam s Otmarem.
Před vraty vězení se shromáždilo velké množství lidí, sami příbuzní, kteří chtěli uvězněným
předat něco k jídlu. V poslední době se strašně moc zatýká. Oo se vlastně děje, nikdo neví,
všechno je ted mnohem tajemnější a. záhadnější než dříve.
Konečně přišla řada na ime, abych odevzdala balíček. Tlustý dozorce převzal balík a po půl
hodině jsem dostala ubrousky, do nichž bylo jídlo zabaleno. V něm byl lísteček, utržený z
papíru, v kterém byl chléb. Govorov psal:"Děkuji. Prosím vás, nepište to mamince! Váš
oddaný Govorov."
25.března 1924.
"Gratuluji, Irino Lvovno. A vám také, Natalie Lvovno - abych na vás nezapomněl." Tak pozdra
vil Tolja Karpov společnost studentek, které u nás pily čaj. Všechny ho zahrnuly otázkami,
oo to ted má vlastně znanenat; ale on klidně podal jedné po druhé ruky, pohodlně se usadil
a pak se teprve rozhodl, uspokojit jejich zvědavost: "Nu, na universitě začala čistka!!"
Jeho slova působila jako bcmba, tím spíš, že očekávaly od Tolji nějakou příjemnou novinku.
Vladimír Vasiljevič Trubin, Toljův kolega, který přišel zároveň s ním a kterého jsme si
teprve nyní všimly, byl bledý jako smrt a zdálo se, že od včerejška zestárnul o deset let.
Podal nám všem ruku, studenou jako led. Několik vteřin vládlo mlčení, ale pak přišla reakce.
Trina začala plakat. Nataša sepnula ruce a slzy jí stouply do očí. Asja, jeimá, křehká, s
melancholickýma, temnýma očima, pohlédla na Tolju jako zraněná srnka. Lenočka Voskresenskaja byla jediná, která své zděšení vyjádřila činem, vyskočila, běhala pokojem sem a tam a
volala:"Bátuškové - čistka! Jsem ztracená. Chybí mi jen rok k dokončení studia. Ne-to nema
že být, to si hned tak nenechán líbit!"
"Vzrušujete se úplně zbytečně, soudruško Voskresenskaja, "řekl Karpov poučným tonem, "thiversita se musí očistit od zločineckých, prohnilých buržoazních prvků, musí být rudá. Aby v ní
bylo místo pro ty, kdo projevují odpovědnou partajní činnost vůči třídnímu nepříteli. Jen ti
mají právo, vstoupit do paláce proletářsKé vědy!"
"Ach, můj Bože, dělala jsem přece všechno, co je v lidských silách,"hořekovala Lenočka."Lik
vidovala jsem u nižšího universitního zaměstnanectva analfabetismus, měla jsem pro dělníky
přednášky o pohlavních nemocech, přednášela jsem skupinkám zdravotních sester o Karlu Liebknechtovi, o dětských nemocech, o Rose Luxeirburgové, o tělesné kultuře, o všem nožném..."
"Lost! Představujete si to prostě příliš jednoduše,"vpadl jí Karpov do řeči,"to všechno vás
nezachrání, ale vaše osobní spojení s určitými vlivnými osobnostmi v akademické sekci a v
odborech-ty by vás snad z toho mohly dostat. Ale vy tři vylítnete!" obrátil se k mým sestrám
a k As je. "Nemáte ideologii, nemáte sovětské sebevědomí a především nespolupracujete ve
spolcích a ve straně."
"Tak? Vždyt jsme dva měsíce likvidovaly analfabetismus, "předhodila mu Irina.

"Dva měsíce! It> je - jak už se vyjádřil předseda komsomolu, velice, velice málo. A pak stahujete se opatrně do pozadí, ovládáte západoevropské jazyky, neznáte volnou lásku, čis
títe si nehty - zkrátka a dobře, jste naprosto odtržené od dělnických mas, chybí vám tříd
ní uvědomění, vyhýbáte se pečlivě stranické linii..."
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"Vždyí jsem udělala všechny zkoušky!" zvolala vzrušeně Irina.
"Ach - jak jste dětinská! To je vlastně vaše největší chyba! Kolikrát jsem vám to už říkal','
pokračoval Karpot, nyní už naprosto vážně.. "Máte si vzít příklad ze ime. Jsem například
aktivista, i když svou vědeckou práci naprosto zanedbávám, i když jsem tak tak udělal pár
kolokvií, kterýni se mohu vykázat, a přesto určitě na universitě zůstanu, zatím oo vy vy
lítnete! Na přednáškách, na seminářích mě sotva kdo viděl, ale jsem aktivní člen kroužku
bezbožníků, jsem členem redakčního kolegia nástěnek, kde se snažím, uveřejňovat podezřelé
myšlenky z přednášek našich profesorů, na všech shromážděních vystupuji jako referent a
házím kolem sebe dobře znějícími frázemi. Víte přece, že ted právě vládne heslo strany:
Cílevědcmý postoj - tedy dobrá, zaměřil jsem se na "cílevědomý postoj". V říši Sovětů může
daleko dojít jen ten člověk, který je drzý, nestydatý a má širokou hubu... Podívejte se,
sestavil jsem celou vědeckou metodiku, jak má vypadat správný sovětský člověk.Prosím, po
dívejte se třebas na můj oděv! Mažete tvrdit, že na něm není něco sovětského? Je ušitý z
nej lepší zahraniční látky, kterou jsem dostal jako člen strany. A přece vypadá sovětštěji
než tenhle obnošený, roztrhaný pláší inteligenta, který nosí Vladimír Vasilijevič. Všiíměte si jen střihu; polo civilní, polo vojenský, polo sportovní, polo salonní - takový
střed mezi vojenským kabátem a smokinkem - zkrátka a dobře, právě jak to vidíte u lidí od
GPU a u kooperátorů..."
"Jsou snad už známé pokyny, podle kterých se bude dělat čistka?" přerušila příval Karpovových slov Irina.
"Oficielně bude důvodem vyloučení špatný prospěch ve škole, neoficielně záleží na stanovis
ku třídně-nepřátelské ideologie a nevhodného původu."
V té chvíli začalo dítě plakat a musela jsem odejít, takže jsem se nedozvěděla, jak rozho
vor skončil.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ ukončí obsazení cirk.budov tím, že všichni,kdo
21.9.skončil v Kawlaeru-NSR-m?.zinár.mariánskýje nezákonně obsadili,budou vyloučeni z Církve:
sjezd a předtím nariologický kongres-účast asi Katedrála v Maxiko City má nyní 517 pilířů čb
10.000 věřících. Papežským pověřencem byl kra hloubky 45 cm, takže při zemětřesení jí už ne
kovský arcib.kard.Macharský.-Ke zprávě o Kir- hrozí zhroucení. Stavba katedrály, zahájená
che in Not:P.Vferenfried, zakladatel hnutí, se r.1573, trvala 240 let.
4 po 240 letech hrozí, ze vídeňský kostel sv.
od kongresu Kirche in Not, kde byl hlavním
Karla bude odebrán Čechům a budou tam pracovat
přednášejícím odpadlý kněz, distancoval.
18.9.uvedl v Ženeve r basilice Notre Dame bis knězi z Opus Dei. Také křizovníkům s červenou
hvězdou-založeným blah.Anezkou-a jejich velkup Mamie do úřadu nového světícího biskupa
’ istrovi P.Novotnému-hrozí obtíže.
Mons.Graba.-Biskup Must jmenoval s.Annelis Kur D
mannovou/40/, z kongregace Boží Prozřetelnosti- Vláda Sri Lanky chce znovu vybudovat kostely,
Baldegg-kancléřkou diecéze Basilej a Solothurn zničené za občanské války s Tamily.
místo P.Truffera, O.P.,nového tajemníka svýc. Šv.Otec přijal 3.10.apo st.administrátora Kaunabisk.konference. Sestra nastoupí v lednu 88- su a předs.litevské bisk.konference mons.Povilozatím je misionářkou v Čadu.- Od 16.12.bude no vise a svět.biskupa mons.Michalevičiuse.
vým provincialem svyc.jezuitů P.Pierre Emonet 3.10.byla v Římě zahájena výstava o odporu něm.
z Nallisu, oblíbený exercitator. Provincie má katolíků proti rasismu a nacismu v letech 1931asi 100 jezuitů, částečné progresistů.-27.9.zen 1945. Výstava už prošla 50 ti německými městy.
řel v Curychu P.Mario von Galli/83/jezuita pů Vdova po pastoru M.L.Kúngovi žádá prostřednict
vodem z Rakouska. Vydal 4 knihy o II .Vaticanu, vím diplomata SSSR Gorbacova, aby propustil likde pracoval. Od padesátých let byl redaktoren tevského kněze Alfonse Svarinskase, uvězněného
Orientierung/dnes progresistický časopis/.
i vro hájení náboz.práv na svobodu.
Vláda v Nicaragui souhlasila s otevřením katol Kursy, organizované katol.Církví v Maxiku pro
vysílačky Radio Catolica v Managui. Kard.Oban- ti šíření sekt, měly velký úspěch.
do y Bravo zjistil s techniky, že zařízení vy Jen 38 proč .Španělů je ochotno platit dobrovol
sílačky nečinnost poškodila a oprava bude stáť nou círk.daň-podle madridských novin YA. 49 pro
asi 22.000 dol. Také začal vycházet opoziční ' cent chce dát Církvi půl proč.z příjmu. Jen
40 procent katolíků žije ve Španělsku z víry.
list La Prensa a do země se vrátilo několik
kněží.-Katol. Církev v El Salvadoru definitívne . Vláda Quayany vypověděla ze země misionářky
Matky Terezy-bez udání důvodů.

PEVNÉ ANO!
Je-li náš charakter pravý se ukáže v
praxi, když po nás svědomí žádá pev
né ANO. Toto ANO je stejně bezpodmí
nečné jako požadavky svědomí.
V první řadě musí být jasné a uvědo
movat si skutečnost a úlohu svědomí,
které je schopnost praktického rozu
mu poznávat mravní zákony, jež Boží
moudrost a svatost vložila do přiro
zenosti člověka. Ten je poznává a
předkládá vůli k vykonání.
Svědomí není záíežitost citu nebo
instinktu, není to převzatý zvyk.Je
to skutečná znalost a úsudek prak
tického rozumu o tom, co se má a co
se nemá, co jé správné
a co ne, jaká je mravní
hodnota našeho jednání.
Charakterní člověk se
nikdy nesnaží.přeslech
nout požadavky svědomí,
nebo je zeslabit. Naopak
kde se jedná o vážné
rozhodnutí, o velký
úkol nebo důležitou od
povědnost, snaží se cha
rakterní člověk odstra
nit každou povrchnost a
polovičatost. Zvlášt po
zorně se snaží, aby sly
šel jasný, nezmatený
úsudek svědomí a nedá
se oklamat ani míněním
davu či názorem doby,
ani vyhrožováním nebo
sliby, ani kejklářstvím nebo přetvář
kou či malováním fantasie na růžovo.
Ani u zdánlivě nepatrných věcí se
nesmí prosadit nálada, výhoda či po
hodlí našeho JÁ. Zde smí rozhodnout
jen a jen svědomí.
A právě toto taT; samozřejmé JÁ k
úsudku a požadavku svědomí i v ma
lých a nejmenších záležitostech ne
ní ani malicherné ani úzkoprsé.
Spíš dokazuje pohotovost a ryzost
pravého charakteru. Nebot svědomi
tost a věrnost v malém je důkaz jem
nosti vytříbeného a dobře vychované
ho lidského a křestanského charak
teru.
•
ANO k požadavkům svědomí ve velkém i
v malém není jen ANO okamžiku,ale
ANO nezrušitelného rozhodnutí a bez
podmínečné vytrvalosti. At říká svět
kolem nás co chce, at rytíři doby
tvrdí, že by stačila jen polovičkanemají pravdu. ANO našeho svědomí má
nás proniknout do poslední nitky, ne
bot z něho je ušit lidský charakter.

MARTIN PORPES

3. listopadu

Martin PORRES-dominikán-je jeden z mála mula
ta z již. Ameriky, prohlášený za svätého. Je
ho svatost potvrdil papež Jan XXIII .r. 1962.
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Narodil se 9.prosince I567 jako nemanželský syn
černošky a Španěla v Limě. Vytrpěl od samého
dětství mnoho proto, že byl míšenec. Nebylo
dne, kdy by ho lidé nezahrnovali nadávkami.
Vyučil se umění léčit - měl k tomu mimořádné
nadání. Když mu bylo patnáct let, vstoupil
do dominikánského řádu a to ve svém rodném
městě Limě. Dříve totiž-jak je to dnes, nevímemoudrá Matka Církev dovolovala nemanželským
dětem kněžství jen v řádech, které je chránily
před možným mravním pádem, jenž
by vyplý
val z dědičného zatížení nebo sklonu.
Tehdy se ještě ovšem stát knězem
nemohl, pro barvu své pleti a svůj
původ. Věděl to a těžko se s touto
myšlenkou smiřoval. Vždycky, kdy
mu bylo zvlášt těžko při pomyšlení
na svůj osud, se pustil tím horlivě
ji do práce, ke které měl mimořád
né nadání a velice ji miloval.
Staral se velmi obětavě o nemocné
a chudé města Limy. Do jeho kláš
tera brzo putovali chudí a zoufalí
z celé země, aby jim Martin pora
dil a poskytnul svou pomoci.
Část dominikánského kláštera zrně
ni se souhlasem představených Mar
tin v nemocnici. Na rozdíl od měst
ských nemocnic tu neexistoval roz
díl v barvě pleti. Leželi tu vedle
sebe černí i bílí nemocni - u Marti
na byli všichni rovni.
Brzo se rozneslo daleko a široko, že sv.Martin
Porréz má zázračnou moc. Asi také měl, a na
víc velkou znalost léčivých bylin a lékařské na
dání.
■
A tak místo v klášteře už pro nemocné nestači
lo. Tu proměnil Martin v nemocnici dům své
sestry Jany. Tam sloužil nemocným, pokorně,
skromně a s neobyčejným nadáním. Sám žil od
říkavě, jedl jen tolik, aby mohl dál žít, spal
denně jen tři nebo čtyři hodiny.
Věnoval celou svou lásku odstrkovaného dítěte
každému, kdo u něho hledal pomoc. Zemřel
v sedmdesáti letech - 3.listopadu I639 - a pak
pomáhal svým ubožákům dál - zázraky, které
pro ně vyprosil u Boha.
KDYŽ SE ČLOVĚK SNAŽÍ UDĚLAT DRUHÉ
STASTNYMI, MÄ Z 90 PROCENT VLASTNÍ
stěstí zajištěné,

LEZ JE JAKO PRALES; CíM HLOUBĚJI DO NĚ
HO VNIKÁME, TĚM TÍZEJI SE Z NĚHO DOSTÁ
VÁME.

MÁME DÍTĚ OMEZOVAT ? VÍTE CO JETO
Jistě. Dítě je schopné přijmout určitá omezení!

?

svého jednání jako dospělý. Po věkovém období, AHR IMANfv A vestě Angra-mainyu)kdy se jeho touha, prosadit se, projevuje jako zlý duch, jenž je protějškem dobrého princi
pu. Oba principy-dobra i zla-spolu od věč-12
opozice vůči všemu co je kolem něho-a tato
opozice je někdy velmi silná-má už tří-čtyřle- nosti zápasí. Tento čistě dualistický názor po
té dítě schopnost, zvyknou si na jistou kázeň. někud zmírnil Zarathustra, jenž prohlašuje
za božstvo Ahura MazdaíOrmuzda), zdroj vše
NAPŘED SE BOUŘÍ PROTI POŽADAVKEM RODIČE
ho dobra. Ahura Mazda sídlí ve světle a je
a společenským zvyklostem, pak objeví, že jsou zdrojem všeho čistého, dobrého a pravdivého,
určitá pravidla, kterými se řídí jak dospělí, kdežto Ahrimanova říše jsou temnoty a vše ne
tak děti-zákazy a příkazy pro všechny, omezení čisté, zlé a nepravdivé.
svobody, které je nutno respektovat, protože ACHIOR-podle Vulgáty v knize Tob
těm, kdo je přijmou a řídí se jimi, pomáhají II,20 je bratrancem mladšího Tobiáše. Řecký
víc v růstu. Jen "velmi malé děti ""nemluvňátka" překlad St. zákona ho nazývá Achiacharos. V
chtějí dělat všechno podle svého. Dospělí vě novoasyrských a novobabylonských opisech
dí, kdy se podrobit pravidlům. Jakmile to dí se vyskytují větší měrou skladby didaktické
tě zjistí, probudí se v něm snysl pro pořádek dialogického rázu. Zde si zaslouží zmínku vy
a pro povinnost. Nyní začíná chápat výrazy ja právění o moudrém Achiquaru, kancléři asyrského krále Asarhaddona(68O-669př.Kr.)
ko "musíme","je třeba","je čas udělat to či
ono" - a obvykle se ochotně jistým pravidlům Jedna zpráva o Achiquaru se nám zachovala
na aramejském papyru z 5.st.př.Kr.z židov
života rodiny podrobí.
OBČAS SE DIVOCE SNAŽÍ PROSADIT NEZÁVISLOST,
ale vzdor tomu většinou preoe touží, aby ho
rodiče přidrželi k pořádku, chce, aby ho ved
li svou autoritou, která má pro dítě pochope
ní, aby ho vedli pevně a přátelsky.
Touží, zalíbit se jistým stupněm ukázněnosti
a choe mít uspokojení z toho, že se samo
drží určitých omezení.
I PWHO HER JEHO VĚKU JE ZALOŽENO NA PRAVIDLECH určitého stupně a druhu. Samo dítě si tc
přeje, i když přijímání určitého systému bývá
někdy také složitější. Dítě však cítí radost,
když koná důležité věci ze své vlastní vůle.
STALO SE SILNĚJŠÍM
protože se podrobilo pravidlům společenského
života a cítí to. Napodobuje naši kázeň a
očekává, že ho za to pochválíme.

ské kolonie Elefantiny v Egyptě. Všechny oso
by v ní vystupující mají asyrská jména a též
děj se odehrává v Asýrii. Osudy Achiqara
mají nápadnou podobnost s osudy biblického
Achiora a vrhají světlo na nejasné narážky To
biášovy. Je dosti oprávněná domněnka, že bib
lický Achior je Židům dobře známá postava z
asyrské didaktické literatury a té pověst o
Achiquarovi má za podklad tradici, pocházejí
cí z Asýrie.

AKADEMICKÉ HODNOSTl
— se dosahuje i na katolických uni
versitách nebo fakultách a rozumí se jimi bakalaureát, licenciát a doktorát posvátné teologie,
práva a jiných oborů university. Akademické
hodnosti vyžaduje Cirk, zákoník k dosažení
určitých církevních úřadůí biskup, generální
a kapitulní vikář, první hodnostář kapituly,
kanovník, teolog a penitentiář).
A K C I D EE N T

- latinský výraz od slo

TO VYSVĚTLUJE
vesa accidere-připadati, případek, tj.co je naproč nnoho dětí miluje pořádek a pravidelnost .hodilé, může a nemusí být, aniž se podstata
Chtějí, aby každá věc byla na svém mí stě, jsou věci mění.
rády, když se zachová ZX K K ZX D — B ZX B Y I_<2> fXI — Se v. sou
vají určité zvyky. Mají sedé Sumerů byli semitští Akkádci, jejiž dynas
radost z opakování
tie vládla nad územím asi 200 let. U hl.města
Akkadu vzniklo později město Babylon. Na totc
určitých skutků nebo
slov-např.chtějí stále území pronikli i semitští Amorejci a v Babylone
založili slavnou amorejskou dynastii-6.králem
stejné pohádky a ani
slůvko se na nich nesmí byl známý Chammurapií I728-I686 př.Kr.Jmoudzměnit. Chce je stále a rý zákonodárce. Babyloni Bábel jznamená Brána
stále znovu opakovat. Boží. Cca I53O podlehl Babylon vpádů Kasitů,
Miluje obřady, okouzlu vládli tam do r.USO. Pak se zmocnila vlády no
vá babylonská dynastie, ale už nebyla tak dů
je je jejich pravidelný
ležitá. Amorejská, chaldejská dynastie měla
rytmus. Někdy je v tom koncem 7.st.rozhodující vztahy k jižnímu Jud-dítě až fanatické. Ale skému království.
úcta k pravidlům vede
dítě ke kontrole chová
ní a sebeovládání.
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ROMANUS - srpen 897 až listopadu 897
Bratr papeže Marina; vládnul jen 4 měsíce
a prohlásil všechna ustanovení svého před
chůdce za zrušená.
TEODOR II. - prosince 897
Vláda mírného, čestného papeže trvala jen
3 neděle. Dal nalezenou Fornosovu mrtvolu
s velkou ctí pohřbít, ustanovení "mrtvolné
synody"znovu zrušil a Štěpánem VI.za zesazené a za neplatně vysvěcené znovu potvr-'
dil. Přívrženci Štěpánovi jmenovali na
krátkou dobu"Sergia"-hanebného hraběte z
Tuscula-za vzdoropapeže, ten se nejdříve
nemohl udržet, pak se stal Sergiem III.

JAN IX,- leden 898 až 6.dubna 900.
Byl chráněnoem císaře Lamberta, téhož,kte
rý se usadil v Ravenně a po míru s Berengarem z Friaulu panoval nad největší části
Itálie. Slabý, ale důstojný a chytrý pa
pež, se odebral pod Lambertovou ochranou
do Ravenny, kde zakončil synodu Teodora II.
Zdálo se, že bude mír, ale Lambert měl
smrtelný úraz. Zemřel bez dědice, vládu
na sebe strhl Berengar z Friaulu. Nikdo mu
v tom nepřekážel, protože jeho protivník
císař Arnulf byl na smrt nemocný a jediný
dědic - Ludvík VI. - byl ještě dítě.
BENEDIKT IV. - kyěten/čerxon 900-7.903.

A. Cirk . učitel, zakl. vých. klášterů, klamár, B .Vých.
cirk.učitel, výborně. C Něm. v, záp. cirk. učitel,
mužs. jméno,citosl .-Q Zkr. poznámky,misto stětí sv
Pavla, říms. 950, předl. EJedinečné písmeno v češ
tině, zn.teploty, něm.nebe, klášterní vnitrní
chodba, kůň.F. Nota, dvě samohl.
, anděl, jmé
no, ovocná zahrada, předl. C. Zn. vodíku, jez(povel zvířeti) spojka, malý hudeb.soubor,kniha s
výklady snů, spojka, nota. H.Průřez, něm v.
předl. zn.síry, 1000, fr.tvé, otázka při sázce,
50.CH.Zkr.starého národa, kuleč.hůl, otvor ve
zdi, žens. jméno, zvr. zájm.,spojka. I. Cizí žens. jmé
no, 11 .generál jezuitů, zvuk vzduchu po jídle,J.
Slov.otázka, zn.teploty, velký prorok, stavitel
archy, zájm. K. Předl., nadějné utrpení zemřelých^
sloní zub, svazek slámy.L.Clen asijského národa,
řecký zub, nota, žens .jméno. M. Spojka, vojsko, zn.
teploty,klan, pták.N.Ne zde, katolík, který
před křtem nebyl křesťanem, nechť se. O. Předl.,
divé zvíře, radostná zvěst,souhlás.s háčkem,P.
Zkouška rozhovorem, véna, zde. R. Tvrdá samohl.,
operace na žid.dítěti, osm něm.,dravý pták-slov.
Pomůcka: Laynez, Stoma, Neofyta, Kolokvium

1. Citosl.podivu, něm. v, církevní učitel východu.
2. Váha, cirk. učitel západu, lat. zkr. světce
nábož.obraz východu, letadlo, předl.3.Klatba,spoj
ka, hlas slepice, 1OO zkratka titulu,čes.drama
tik, zn.belg.aut.4.Zkr.části knih Písma, švýc.
kantón, zn.aut Švýcarska, přísná mravní zásadovost, kůn.5.Něm.všeobecně, ang.starý,domeček
na trhu, spojka. 6.Něm.svině, nota, neživý,úka
LEV V. - 5.srpna 903.
zov, zájmeno, jde foneticky, 2 říms.pětky, předl.
Svatý papež byl po měsíci knězem Christo- 7.Chem.zn.boru, váha, něm.tak.Archimedův vý
forem uvržen do vězení a umučen. Stará
křik (bez h), nevlastní, předl.,citosl. ,zn. váhy.
bretoňská legenda ho ztotožňuje se sv.Tug- 8. Spojka, předl., váha, neutrum, lebky, vidiny, spoj dualem, benediktinským mnichem, který při ka, vládce Rusů, nota,pobídka,spojka.9.Dopro
šel do Říma, aby se tam stal papežem jako vod, těžiště kamene, zájm.,nota,nauka o spasení
10.Angl.je,prostor obklopený domy, praktikant,
Lev Britigena.
táta, zn, Svýc .11.50, zvuk, poukaz, zájm., předl.
neutrum, 2x 50, vstupte, váha. 12. nalévané(i-y), vel. prorok, ves, jméno. 13. Citosl.,střed kostela.

Pokračoval v práci svého předchůdce, ale
zmatky různých stran se hrozivě zvětšova
ly. Neovlivnila to pozitivně ani korunova
ce císaře Ludvíka z Provence r.901, a Be
rengar dál vládnul v Itálii. Benedikt ne
úspěšně bojoval proti korupci.

trn,rozmačkej,předlplošná míra. 14.Aplikace textu Písma na kázání,atak,čísl. ,zájm. 15.Zá
padní cirk.učitel a papež,obydlí včel.-POM&CKA:Anathema,eureka,kegygma,akomodace. 14
řečí. Na jedné straně vysoko cení lidský život,
na druhé jej snižují."
Demerest opakoval to, co řekl večer Gwen: "Ne
narozené dítě není osoba, ale zárodek."
"Viděl jste někdy zárodek? Po zásahu, myslím? "
"Ne."
"Při svatbě jsem ženě slíbil, že jí nikdy ne "Já ano. Známý lékař mi jej ukázal ve sklenici,
budu nevěrný. A slib dodržuji,"řekl Harris. ve formaldehydu... Řekl mi, že kdyby to dítě
"Kolik máte dětí? Šest?"
zůstalo naživu, bylo by to normální dítě-chlapec.
"Sedm." Harris se zasmál."Chtěli jsme jen
Byl to zárodek, ale i lidská bytost. Měl tvářičku,
čtyři. Ale to nevadí."
ručky, nohy, prsty, i malý pohlavní úd. Víte,
"Uvažovali jste, co s těmi, které jste nechtě'co jsem cítil, když jsem to viděl? Styděl jsem se.
li? Než se narodily?"
Ptal jsem se, kde jsem byl já, počestný a svě
Harris na něho ostře pohlédl:"Myslíte po
domím obdarovaný člověk, když toto dítě, kte
trat?" - Vernon Demerest vyslovil otázku
ré se nemohlo bránit, zavraždili. A to se
impulsivně a ptal se sám sebe, proč. Snad
opravdu stalo-i když se bojíme užít tohoto slova'.'
proto, že o tom hovořil i s Gwen. Ale je
"K čertu, přece nechci odstranit dítě později."
zbytečné uvažovat o něčem tak samozřejmém, Harris odpověděl:"Víte, že osm týdnů po početí
jako je potrat. Byl zvědavý na Harrisovu
je všechno v dítěti už hotovo tak, jako v dono
odpověd.
šeném dítěti? V třetím měsíci vypadá zárodek ja
"Ano, myslel jsem potrat,"řekl Demerest.
ko dítě. Kde chcete vymezit hranice?"
Anson Harris odpověděl: "Ne!" A trochu
Demerest zavrčel: "Měl jste se stát advokátem a
ostře dodal:"Náhodou mám na tyto věci vel ne pilotem." Přesto stál náhle před otázkou,jak
mi pevné názory."
daleko to s Gwen je; bylo-li počato v San Fran"Z náboženského přesvědčení?!"
cisku-jak ho ujistila-je to už osm nebo devět týd
"Nejsem věřící,"zavrtěl Harris hlavou.
nů. Tedy podle Harrisova tvrzení už skoro ho
"A jaké jsou vaše názory?"
tové dítě.
"Chcete je opravdu slyšet?"
"Varoval jsem vás, že mám v těchto věcech přís
"Proč ne? Máme před sebou dlouhou noc."
né názory,"řekl Harris." I bez náboženství může
"Tahle věc vzbudila mou pozornost už v ko me věřit v morální lidské povinnosti člověka."
leji. Později jsem o tom víc uvažoval.A vy?" Demerst nevrle odpověděl:"Nebo bláznivé předsta
"Ne. Ne víc, než jsem musel."
vy. Lidé s vašimi názory jsou na špatné straně
"Tedy-když člověk čte dějiny, napadne mu: a prohrají. Tendence směřuje k ulehčení potra
příčina pokroku lidstva je jen jedna: zvýše tů a snad i uzákonění."
ní úrovně jednotlivce. Kdykoliv civilizace
"Dojde-li k tomu, "odpověděl Harris, "uděláme ve
klopýtla o něco lepšího, než bylo minulé,
vývoji krok dozadu."
bylo to proto, že se lidé starali víc o druhé "Nesmysl!" Podráždění, které u Demeresta dříma
a respektovali jejich osobnost. V dobách,kdy lo pod povrchem, se probudilo."Je spousta správ
se o to nestarali, nastal úpadek. Dá se to
ných argumentů pro usnadnění potratů. Nežáda
dokázat na sebe menším úseku dějin."
né děti, které se narodí v bídě a nebudou mít
"Věřím vám."
možnost k lidskému život, a pak zvláštní případy"Nemusíte. Je tu spousta dokladů. Zrušili
znásilnění, krvesmilství, zdraví matky."
jsme otroctví, protože jsme respektovali ži "Zvláštní případy jsou vždycky. Řekneme snad:
vot jednotlivce. Proto jsme také zrušili po Dobrá, trochu vražd dovolíme, jsou-li pro to pád
pravy dětí a ve stejné době vytvořili Ha
né důvody." Harris potřásl hlavou: "Proti ne
beas corpus(ochrana osobní svobody-p.red.) chtěným dětem máme antikoncepční prostředky,
A ted je spravedlnost pro všechny nebo jsme tak levné, že si je může koupit každý. Když se
se jí hodně přiblížili. V poslední době se
však stane chyba a začne žít nový lidský život,
uvažuje o zrušení trestu smrti-ne kvůli po nemáme právo jej odsoudit k smrti. Zrození je ri
praveným, ale protože to znamená zničení
ziko, které na sebe bere každý z nás-i když je
lidského života - jakéhokoliv."Harris se od - nezná. A když jednou je tu život, musíme ho
mlčel...
udržet, ať je dobrý či špatný-a ne se ho vzdávat
"Mezi trestem smrti a potratem je velký roz Prostředek proti bídě není zabíjení nenarozených
díl, "řekl Demerest.
dětí, ale zlepšení společenských poměrů."
"Ani ne,"odpověděl Harris,"když o tom přes Po chvíli zamyšlení Harris pokračoval:"Pokud jde
ně uvažujeme. Souvisí to s úctou ke každé o hosporářské argumenty. Hospodářsky je logic
mu lidskému životu. Je to cesta, kterou jde ké, zabít po narození duševně méněcenné, zmrza
a dál půjde civilizace. Zvláštní je, že stejní čené děti, nevyléčitelně nemocné, staré...jako v
lidé argumentují zároveň proti popravám a
Africe. Neděláme to, protože vysoce oceňujeme
pro uzákonění potratu. Nevidí, jak si proti život a důstojnost člověka..!'
A. HAILEY: AIRPORT/zkráceno/.

CENA ŽIVOTA
KapitániDemerest a Harris řídí léta
lo z USA do Říma. Demerestova milen
ka očekává dítě. Mezi kapitány se
rozvine debata o hodnotě života.

PILNÁ VČELA?

MOC HODNÝ PÁN

žofinka žvýká rohlík a dívá se na zadní
i.Pletete pří televizi? ano 1, ne O
2.Máte kromě zaměstnání koníčka,na stranu novin, které si opřela babička
kterém horlivě rajtujete?ano 1 ne O o cukřenku.
3.Dělá vám o dovolené těžkosti vů
"Tenhle pán je noc hodný!"ukáže náhle
bec nic nedělat?
ano l,ne O
na fotografii staršího tlouštíka.

4.Pomůžete ochotně tomu, kdo na
Babička neně otáčí noviny, přeletí očima’
práci nestačí?
ano 1 ne O
nápis, pak rychle čte článek, rozevře ši
5.Cítíte neklid, když vidíte např.na
roce oči a položí si úlekem dlaň na ústa.
poli pilné pracovníky a sami jdete
"Odkud ho znáš?" provrtává zrakem žofinku.
jen na procházku?
ano 1 ne O
"Dává mi cukroví. A také hračky."
6.Snášíte lehce rekonvalescenci?
Babička
mi mlčky noviny přisune. Pod fotografií
ano O ne 1
stojí, že"tohoto muže zatkla policie, protože
7.Těšíte se na návrat z dovolené,
zneužíval dětí." Manželka stojí za imou a čte
i když na vás čeká práce?
ano 1 ne O to také.
15
8. Rádi při mechanické práci zpíváte "Moc hodný dědeček, "snivě pokračuje Žofinka.
Náhle si vzpomínám, že v poslední době-něsíc? či déle?
nebo si pískáte?
ano 1 ne O
9.Závidíte bohatým lenochům?
jsem vídával v ruce našeho děvčátka dortík, indiánku,
ano O ne 1 lízátko, bonbony, čokoládu, žvýkačku..-Můj Bože!
1O.Sledujete ke konci pracovní doby "Proč ti dával cukroví?"ptám se a mám sucho v ústech.
neustále hodiny?
ano O ne 1
"Má mě rád. Dal mi i růžového králička, panenku...."
11. Odbýváte nemilou práci?
"Přece ti to nedával zadarmo?" šeptá manželka.
ano O, ne 1 "Byla jsem k němu také hodná, "chválí se Žofinka, ukusu12.Pracujete co nejrychleji, abyste
je rohlík a kývá pod stolem bezstarostně nohama. "Zvala
byli s prací hotovi?
ano O ne 1
jsem ho k nám, ale nechtěl, že má rád jen děti!"
13.Považujete za přehnané, když
"Ani se nedivím. Takový lump!"sykla babička.
vás lidé chválí za vaši práci?
"Vůbec ne lump?" pohoršila se žofinka. "Lumpové nedávají
ano 1 ne O

dětem dárky. Zabíjejí je!"
Vžal jsem Žofinku na klín: "Kde ti to cukroví dával?"
"V cukrárně. Nebo cestou z cukrárny. Viděla jsem, že
13 - 1O bodů: jste záviděníhodně
tam kupuje cukroví, tak jsem na něho čekala a on měl ra
pilný člověk
9-7 bodů: občas pilný, občas mé dost. Říkal, že se cítí tak sám, že mu všechny děti
umřely, abych šla k němu, že má doma chodícího slona a
ně pilný. Práce vás větši
nou těší a chyběla by vám. pannu větší než já, která zavírá oči..A černou Micinku!'
Lenošit neumíte.
"Bylas u něho? Měl tam kočku? A slona a pannu?"
6-0 bodů: jste vyslovený lenoch. "Ale nééé! Vzala jsem cukroví a pelášila domů. Přece mi
maminka zakázala chodit do cizích bytů. Ovšem,"vypnula
Pokuste se najít radost
aspoň v práci, která vás tě hrud,"brát cukroví a hračky mi nezakázala, že ne?"
ší a občas se přinuťte i k
"Ne.. .ne.. "vykoktala manželka.
práci, která vás netěší.
"Dotýkal se tě ten pán?"pokračovala babička ve výslechu.
I I I I I I H I I I I I I I I I I I H I H H I HH+HH "Jistě! To maminka nezakázala... "Manželka se zapotácela,
já zblednul, babička sevřela rty, ale vzmohla se stateč
O
R
R
A
C
I_________ ně k rozhodující otázce: "A kde se tě dotýkal?"
"Řekl bych, že člověk se skládá ze "Tady,"položila žofinka dlaň na temeno hlavy. "Hladil
mě a říkal, že jeho panna má ještě hezčí vlásky."
dvou částí: z Boha a z práce."
Boris PASTERNAK
"Tedy jsi u něho v bytě nikdy nebyla a jen tě hladil po
"V každé práci spočívá něco, co dá hlavě, "chtěla ujištění babička.
"Copak lžu?"urazila se žofinka."Holky tam chodily, ale
vá uspokojení."
Ernst JUNGER
já ne! Maminka mi to přece zakázala."
"Pojem proletariátu vylučuje radost Oddechli jsme si a zakázali Žofince brát od lidí cukro
ví nebo hračky.
z práce. Dělník, který něco umí a
"Ani od toho hodného pána nesmím?"ptala se zklamaně.
je hrdý na svůj výkon,
se necítí proletářem."
"On už ti nic nenabídne!" ujistili jsme ji.
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Oswald SPENGLER

Za měsíc vstoupím do Žofinčiny světničky a žofi rychle
schovává něco pod pokrývku. Skokem jsem u ní a vytahuji
sešit seriálů pro děti. "Odkud to máš?"
"Dal mi to jiný hodný pán! Cukroví a hračky neberu, ale
pohádky jste mi přece nezakázali!"
K K

SEBEVRAŽDA
?
Do místnosti vstoupil dozorce s vyšetřova
ným Mattesem.
"Posaďte se,"řekl nevlídně komisař a vzal

tácku a tak nenechala na sklenid otisky?"
Komisař s úsměvem poslouchal.
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"Máte fantasii, příteli, ale já pracuji v oboru
už třicet let. Pro čtenáře detektivek váš pří
běh stačí, ale pro soudce ne."

do ruky protokoly:"Přiznáváte se k vraždě?" Za několik dní se loučil komisař s policejní
"Já svou ženu nezabil, "odpověděl vzdorovi službou. Wdení uspořádalo krásnou slavnost,
tě Mattes.
předalo mu čestný dar na rozloučenou, všichni
Komisař otevřel protokoly: "Případ je jasný, mu gratulovali a oslavovali ho, a právě když
pane Mattes. Už tři roky jezdíte v pátek
popíjel sklenici oranžády, zatahal ho někdo za
autem za svou milenkou do Sebenhofu. Odjezd rukáv. Byl to inspektor Vos smarm.
18 hod.,pří jezd 18,10. Kolem 23.hodiny se
"Slečna Bereisová chce znovu vypovídat o přípa
vracíte. V den smrti vaší ženy jste přijel
du Mattesově, "zašeptal mu.
NAŠE KRIMI
do Sebenhofu v 18 hodin, a v bytě své milen
Děvče
sedělo
s
úzkostlivým
pohledem
na okraji
ky jste našel lístek, že se Monika Bereisožidle v jeho kanceláři. Byla to půvabná dívka,
vá vrátí v 19,30. V 18,30 viděl domovník
stát váš vůz blízko vašeho bytu, v postran trochu snad drsná...
"Tak vy chcete něco dodat k faktům, která jste
ní ulici__ "
udala?"
zeptal se komisař.
Muž zasténal: "Nechápu to. Až do půlnoci
"Ano, "řekla rychle, "byla jsem v den smrti paní
jsem čekal na slečnu Be re i sovu v jejím by
tě. Pak jsem odejel domů a našel svou ženu Mattesově u ní. Dosud jsem o tom nemluvila, bá
la jsem se, že se zapletu do vraždy nebo nepří
mrtvou. Hned jsem zavolal policii. "
jemností, ale když obviňujete Roberta.. .dici
Komisař se zlostně otočil. "Jak to, že na
sklenici, z níž vaše paní pila a kde místo říct pana Mattesa... Použila jsem jeho vozu,
stál nedaleko mého bytu, nechala ho v postranní
jedné tabletky Tuootalu bylo rozpuštěno
ulici a šla k paní Mattesově, prosit ji, aby da
tabletek šest - smrtelná dávka - nejsou
la Robertovi svobodu. Jednala jsem proti jeho
žádné otisky prstů. Kdyby spáchala sebe
vůli, proto jsem mu o svém únyslu nic neřekla vraždu, nemohla by otřít otisky prstů..."
chtěl, aby se to vyřešilo samo. Muži jsou tak...
"Já je neodstranil, "řekl rozhodně Mattes.
tak..."hryzla se do rtu.
Komisař zavřel spis, opřel se o sedadlo a
"V bytě jsem nechala Robertovi vzkaz... a on tak
řekl: "Strážmistře, odveäte ho. Výslech
dlouho čekal. Vstoupila jsem do jejich bytu a
skončil."
Když se za Mattesem zavřely dveře, pohlédl našla jsem paní Mattesovou na pohovce mrtvou.
inspektor Vossmarm na svého představeného. Protože na stole stála prázdná sklenice, do"Nezdá se vám, že nemáme dost důkazů? Pře nyslela jsem si, že spáchala sebevraždu a v pa
ce nemůžeme tohle, "kývnul na hromádku spi nice jsem setřela otisky prstů—Už jsem se ne
odvážila vrátit donu - Robert neměl o smrti sů, "předat soudu? Vysmáli by se nám."
sebevraždě své ženy tušení..." Sklonila hlavu.
Komisař zlostně zavrčel:"Myslíte?"
"Okamžik, "řekl komisař a nechal dív
"Byla by to lehkomyslná vraž
ku samu se svým asistentem. Zajel
da. A Mattes nevypadá jako
do vězení k panu Matessovi.
hlupák."
"Pane Mattes, nechávala vaše paní
"Každý vraždí jinak."
otevřené
dveře do bytu?"
"Snad přišla do Mattesova by
"Ne-naše dveře se automaticky zaklap
tu jeho milenka? Snad přijela
nou, jakmile se zavřou."
jeho autem? Snad -nechala paní
"bÉl jste ve voze klíč k bytu?"
Mattesová nezamčené dveře?
"Ne, ten jsem měl v kapse."
Nebo měla dívka Mattesovy klí
"A měla slečna Berisová klíč
če? Snad ji zahlédla paní
k vašemu bytu?"
vcházet do domu a, rozhodla se
"Ovšemže ne! Proč?"
k sebevraždě - aby podezření
Ale
komisař už opustil celu a vracel
padlo na jejího muže? Snad
se do své kanceláře. Sotva otevřel
slečna Bereisová našla už pa
dveře, vystřelil na dívku otázku:
ní mrtvou? A myslela, že
"Kdo vám otevřel dveře k Mattesům,
vraždu spáchal její milenec?
když
paní už byla mrtvá?"
Proto otřela sklenici s je
Monika Bereisová zbledla, kousla se
dem? Nebo paní Mattesová vy
do rtů a po chvilce řekla chvějícím
pila jed těsně po jejím od
se hlasem: "Chtěla bych udělat východu. Věděla, že její muž
pověň."
Odmlčela se a zvedla hlavu.
je v bytě své milenky a nemá
"Sama jsem jí dala tabletky do vody'.
alibi. Zvedla sklenici na

MŠE SV.
AARAU-u sv.Petra a
Pavla u nádraží, v
kryptě, každou 2.sobotu
P.Birka
18,15
PADEN - 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/Rurrelinbachweg - neděle
9,00
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46, neděle
19,00
SLOVEIEKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.45. ,v neděle a svátky 9,00
C0RTAILL3D-10 km na jth od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
Faucigny,I.ned.v nesiaci,P.Mazák 10,00
LAUS ANNE-v kaplnke"Foyer du Serván" Rue
Eugěne Grasset, 3.a 5.ned.
9,15
RUTI-TANN-kaple u katol.kostela - viz
oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.neděli
P.BI FKA
10,.30
LUCERN-S t.Peterskapelle, neděle
18,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.Pet
ra, St.Peterstr.ll/Hlas misie/
10,00
ST.GAT.T.EN-než nastoupí nový misionář,
chodí krajané na švýcu^éi sv.v domě
v 17,30.
WINTERIHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terezky,14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30
Data nepravidelných mší sv.,výletních
nedelí, exercicií, duchov.obnov, táborů
pro deti a mládež, zájezdů a pod.sdělí
misionáři-pokud neuverejníme v KLUBu.
Na ne se obratte v záležitostech křtu,
pohřbu, sňatku, sv. zpovědi,posvěcení ne
platného manželství, návratu do Církve.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
v 18,30 mše sv.v St.
Ulrichkirche-RosenbergWINTERTHUR, po ní ve
farním sále ve 20 hod. zábava. - Je to poslední den
církevního roku-svátek Krista Král^-J^říjdte na mši
sv.Krista oslavit!!_________________ 21.listopadu
VÝSTAVA OBRAZŮ BEDŘIŠKY ZNOJEMSKÉ a řezeb ~
jejího manžela - většinou s náboženskou tématikou.
v Galerii RA-Curych-Affoltern, Wehntalerstr.492 17
(Dr.Petr DOLEŽAL). Umělkyně rozvinula za poslední
léta svůj umělecký projev tak, že její obrazy budou
ozdobou i náročných bytů. Nejsou drahé a máme pří
ležitost, vybrat vhodný vánoční dárek nebo doplněk
vlastního bytu. NEPOMUCENUM-římská kolej pro bu
doucí kněze-zakoupilo 2 obrazy. (Od nádraží 11 na
Buchcggplatz, trolejbus 74 na Einfangstr.) Informace
t. 01-579611.-18. hod. 5.12.-8.1.88 • Otevřeno i v neděli
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A VÁNOČNÍ BESÍDKA
rovněž ve Winterthuru(adresu viz výše) 15 h. 6.12.

MILÉ PŘEKVAPENÍ - reservujte si sobotu 19.prosince
naplňte auta benzinem a hospodyňky ať připraví své
dobrůtky. Pokud to nevíte - v příštím čísle napišeme, koho budeme v Aarau vděčně oslavovat. 19.12.
DUCHOVNÍ OBNOVA A REKREACE PRO MLADÉ
v Casies-Již.Tyroly-Italie. Informace a přihlášky
čeští misionáři____________________ 26.12. -2.1. (1988)
K DOTAZ0M ZÁJEMC0: Exercicie v Bethanien
povede příští rok P.Robert KUENRT.T.J.
Duchovní víkend-výjimečně v Morschachu-kanton Schwyz-povede v duchu saleziánské spi
rituality pan prof.P. PŘEROVSKÝ
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ DO MANŽELSTVÍ
přejeme Marii MC WILLIAMS-STRÁDALOVÉ dceři manželů Strádalových. Svátost manžel
ství si udělili manželé 24.října.

Západní Švýcarsko děkuje vděčně P.Josefu
ČUPROVI T.J.-z Vatik.rozhlasu za jeho milou
návštěvu. - A účastníci exercicií v Bex i v
Quartenu děkují exercitátorům-Otci biskupu
HRUŠOVSKÉMU a Otci CYRILU STAVÉLOVI,OSB.za
povzbudivá slova k hlubšímu životu z víry.

K Bohu nás 30.9.předešel
P.JAROSLAV POPELKA,T.J.misionář z Kalifornie.
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, St.Leodegars. Doprovodil Otce biskupa Škarvadu na letiště v Los
6. - tel.041-515935
Angeles a v noci poté tiše odešel. Byl po vážné ne
P.JOSEF álMĚÍk, 8004 Zurich,Brauerstr. moci, přesto je to bolestné překvapení. Pocházel z
99., tel.01-2415025
KLUB
Jimramova, r.1938 vstoupil do noviciátu jezuitů v Be
P.ANTON BANÍK,tamtéž,t.01-2414455
nešově, za války byl v koncentráku v Terezíně. Po
P.MARTIN MAZAK, 1110 Merges, La Longe- studiích ve Velké Britanii byl vysvěcen 8.9.1948 na
kněze a působil v Anglii, v Kanadě a nakonec v Ka
raie, CP 202, tel.021-717713
P. A.ONDFEJKA -Amerbachstr.il .4007 Ba- lifornii. Přičinil se o vydání Podlahový Bible. Ať mu
sel/t.061-320404/,Leonhardstr.45/Slowa- dá Bůh odměnu, kterou mu lidé dát nemohou.
kische Mission- 061-5117/

G. BROWN

ANO, MADAM !
Nejen Billovi, i Salty hrozí propuštění a tím ztráta značného dědictví. Salty totiž vzala
na sebe podezření z krádeže, z které obvinila slečna Peabodyová před společností Billa.
Dalo se očekávat, že první se vzpamatuje jazyk slečny Peabodyová: "Taková hloupost, Granto
vá. Snažíte se ho chránit, ale nemá to snysl. Laskavě mlčte..."
Sally dupla nohou:"Nebudu mlčet. Můžete dát výpověd panu Quiirbymu za něco, co neudělal?"
"Výborně, "spokojeně zamumlala Beresfordová.
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Slečna Peabodyová sebou křečovitě trhla, napřímila se, špička nosu se škubala zlostí.
"Dobře, Grantová,"řekla kvckavě,"nemůžete-li ovládnout svou sympatii ke Quiirbymu, bude lé
pe, když půjdete s ním!" - "Jistě,"čile odpověděla Sally,"nerada pracuji pro rozené idioty'.'
Slečna Peabodyová se třásla jako topol ve vichřici. Zapoiměla dokonce i na sira Charlese.
"Půjdete hned,"řekla sykavě."Dám vám peníze a můžete odejít. Počkejte zde__" Odešla z po
koje jako dopálená císařovna, vlekouc za sebou mraky hněvu. V nepři jeimém tichu stál Peabo
dy s otevřenými ústy, sir vypadal jako vymodelovaný ze sádry, Tolliver zkameněl a dokonce
i Beresfordová přestala kývat svou hezkou nožkou. Náhle roztříštil ticho býčí řev Billův:
"Ale tohle všechno je pitomost. Pro všechny svaté.. ."zarazil se, pohlédl na Sally a dodal
úplně jiným tónem:"Vám srdečně děkuji." Pak zašeptal k Peabodymu:"Na slovíčko."
0 Peabodyho se pokoušela závrat. Nebyl to večer, který miluje klidný muž.
"Pamatujete si, jak jsme mluvili o těch dopisech?" Peabody nadskočil a úzkostlivě pohlédl
na sira Charlese, taktně si zapalujícího doutník. Beresfordová poodešla a prohlížela si
barvotisk Gibraltalu, který visel vedle krbu.
"Mlčte, hlupáku! Ste propuštěn-a povídejte si, co chcete - kdo by vám věřil? Budou si nyslet, že si na mně chcete zchladit žáhu.." Peabody trefil hřebík na hlavičku. Bili už nebyl
pro Peabodyho nebezpečný. Krutá rána - neboř- Bili už nebojoval jen sám za sebe.
"Je ni líto, mladíku," dodal velkomyslně Peabody,"ale šlohnout lžičky__ "
"Dovolte, strýčku Alberte," poznamenal jeimý hlas vedle něho. Peabody se prudce zachvěl a
otočil se tak rychle, že si div nevymkl páteř. Beresfordová ho odměnila táhlým úsměvem.
"Zaslechla jsem trochu o těch dopisech a podobně. Týká se to mě, strýčku Alberte?"
Peabody se ustaraně rozhlédl. Sir Charles rozškrtl druhou sirku, Tolliver chodil neklidně
sem a tam a Sally se nepohnutě mračila na koberec.
"Pssst," připomínal Peabody naléhavě.
"Jen klid, broučku,"řekla Beresfordová něžně."Jsem jistá, že pan Quimby vaše nože a vid
ličky neukradl. Není takový. A to hezké dítě - Grandová - je celá rozčílená, chápu ji."
"Co?" zeptal se Peabody, který nic nechápal.
"Ten vyhazov byl omyl. Dobré služebnictvo,"napodobovala Beresfordová svou hostitelku, "je
tak těžko najít. Nedávala bych jim výpověd, strýčku Alberte. Prostě bych to odmítla..."
"Já? A odmítnout? Eire, dala výpověd svý komorný...a co se týče Quiirbyho__ "
"Co se týče Quimbyho, ví hodně o dopisech, i když to dokázat nemůže. Ale já,"dodala zíra
jíc na hostitele upřeně modrýma očima,"ty dopisy ukázat mohu. Vzpomeňte si!"
Vzpomínka se vynořila velmi rychle a Peabody si opět posloužil svou chvalně známou imitací
poděšené gazely. Oči se rozevřely do ztrnulého pohledu, v němž se mísilo překvapení i
strach. Beresfordová kývla:"Už jste si vzpomněl? Ano, inkoust je kletba. Tak se vzmužte,
strýčku Alberte a dokažte, že umíte odpouštět-mně k vůli__ nedopustíte, aby bral pan Quimby
podporu v nezaměstnanosti...S úctou vaše milovnice spravedlnosti..."
Peabody polkl a zajel prstem kolem límce:" Eire by neposlechla.. .vy byste.. .neznáte ji..."
"Vás snad ne, ale kdyby nám poskytl pomoc sir Charles?"obrátila se k němu,"ženy a sloni
nezapomínají.__ Ale já dovedu zapomenout, v tomhle oboru už mám pár cen. A jsem vaši volič
kou, sire Charlesi."
"No", začal nešEastně sir Charles."No,"ve stejné době řekl Peabody. Vtom vstoupila do poko
je slečna Peabodyová, stejně královsky, jak jej opustila.

jedna zákaznice a řekla:"Když se vám už zdají ba
nány moc drahé, měla jste přijít minulý tý
SLYŠELY JSTE TENTO VTIP?
den a podívat se na ceny telecího." 19
Jeden kolega přišel do práce a hrdě řekl:
V kursu pro plavčíky se ptá
"Tak jsem nechal pití! ""A kde?"
instruktor:"Jak poznáte, že se
Toník pozoruje koíátka s kočkou a ptá se
člověk topí?”"Prosím, podle to
dědečka: "Dědečku, proč opatruje koEata
kocour a ne kočka, jejich maminka.""Ale
ho, že je re vodě oblečený."
"Řeč je k tomu, aby se člověk
přece je opatruje kočka. ""Copak kočky
s člověkem dohovořil, "říká man
mají také kníry?"
žel manželce,"ale ty jí použí
Dědeček vypravuje vnukovi o svých ne
váš k opaku. "
sčetných hrdinských činech za války.
Pana Nováka volá opravna aut:
Když skončí, ptá se chlapec: "A dědečku,
"Přijela sem vaše manželka s
k čemu byli ti ostatní vojáci?"
autem a rádi bychom věděli,
Maniaka odcestovala a Mařenku koupe ta
kdo to bude platit.""Za opra
tínek. Mařenka je nadšená a když se
otec ptá, jak se jí koupání líbí, říká:
vu auta samozřejmě já.""10
víme, ale kdo bude platit
"Líp než u maminky, ta vždycky choe
abych si zula boty a sundala punčochy'.
opravu naší dílny?"
Z ČSSR. "Co ted děláš?""Par
Dcera se před vdáváním ptá maminky, jak
ťáka v zahradnictví. ""Ale
to udělat, aby byla dobrou hospodyní.
vždyť tomu vůbec nerozumíš. "
"Musíš to zařídit tak, aby se vaření o
"To nevadí-vedu ty, kdo to
domácí práce staly koníčkem tvého muže
mu rozumějí. "
Přednášející prohlásil, že podle vědeckých odha
"Pane Černý, proč jste se ne-3
dů nastane konec světa za 7 bilionů
oženil?""Já měl po oelý život
let. "Za kolik?"ptá se vyděšeně je
u žen štěstí-žádná si mě ne
den posluchač. "Za 7 bilionů let."
chtěla vzít!"
"To je dobře. Já už se lekl, že za
Skot kupuje auto. Prodavač mu
sedm miliónů let!"
doporučuje jeden vůz: "Tenhle
"Za své podřízené se vždycky posta
model má úžasně malou spotře
vím. ""Dozadu, aby vás kryli." —
bu, benzin se počítá na lžič
Nápis .-"Neurážejte naše spolupracov
ky. ""Na kávové nebo polévko
níky spropitným." "Tam chybí ještě
vé? "
jedno slovo.""Jaké?""MALÝM spropit
Manželka vyplňuje sportovní
ným. "
sázenku:"Když vyhraji, koupím
"Tvé vysvědčení je hrozné, Karlíku.
si šaty,"uvažuje."A co když
Co k tomu mám říci?""To, co jsi vždy
nevyhraješ?"ptá se manžel.
říkávala. ""A co jsem říkávala?""Hlav
"Tak mi je koupíš ty!"
ně když budeš zdravý, chlapče."
"Proč si ho nechceš vzít?"
Mladík navazuje rozhovor s hezkou
ptá se matka."Jeho minulost
dívkou. "Kdybyste měla televizor,
je bezvadná a budoucnost slib
slečno, viděla byste mě každý -večer'"
ná. ""Mně vadí jeho přítomnost'.'
"Copak účinkujete v televizi?""To
“Tuhle jsem chtěl zaparkovat v malé prosto ne, ale chodil bych se k vám dívat na televizi."
ře, ale nedařilo se mi to. Tu přišel jeden "Můžeš se samozřejmě omlazovat jak chceš. Ale
muž a dirigoval mě tak, až jsem se mezi obě nezapomínej na to, ze mezi tebou a tvou dcerou
auta vtěsnal. Pak nasedl do prvního
musí být aspoň devítiměsíční rozdíl. "
a odejel ,M
"Představ si, včera jsem potkal člověka,
Začal jsem se učit hrát na housle.
který mi silně připomínal tebe.""Byl na
I když jsem na nich vydával
mě podobný?""To ne, ale také
strašlivé zvuky, bavilo mě to.
už mi půl roku dluží ti
Jednou zavolal na mne soused:
sícovku. "
"Proč nezačnete cvičit, až bu
"Ráno, sotva se probudím,na
dete umět na housle hrát lépe?,'1
táhnu ruku a zazvoním na ko
Starší paní přišla v obchod
morníka. ""Vy máte komocníka?""To ne, ale mám zvonek.
ním domě ke stánku s baná
ny a když se nad nimi
"Honzo, proč si bereš
tatínkovo tričko?""Pro
sehnula, dostala do zad
housera a začala sténat
tože táta v něm má vel
Tu k ní přistoupila
ké svaly!"
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PRO VOLNOU,
CHVÍLI

Don Bosko, Tridentský sněm, František
Xaverský, srdoe, Karel Boremejský,
Indie,Slované, Vulgata, Filip z Neri
Růžena z Limy, Markéta mrie Alaoogue, ZNÁTE SVOU VÍRU?
chlapci, Pseudomalachiášova proroctví, 1 .KTERÉ JSOU NEJVĚTŠÍ SVÁTKY CÍRKEVNÍHO ROKU
chudí a nemocní, Cyril a Metoděj, Jero a. vánoce, b.velikonoce, svatodušní svátky.
ným, Vincenc z Pauly, komunismus, Petr, 2 .PROČ SE JMENUJE NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH BÍP.Pro,S.J.,nemoc, obrácený kříž, Edith
LÁ?
Stehnová, koncentrační tábor.
a. protože ten den jdou děti v bílých šatech
k prvnímu sv.přijímání. b.protože v prvotní
Církvi v tento den odkládali novokřtěnci své
bílé obleky, c. kněz má na sobě bílý oděv,
KDO BYL DRUHÝM APOŠTOLEM NĚMECKA?
a. sv.Bonifác,b.sv.Kilián,c.sv.Petr Kanisius
4.CO JE EXKOMUNIKACE?
a.vyloučení z Církve, b.přestup ke katolické
Církvi, c.apoštolská postoupnost biskupů
d.udělení sv.přijímání.
5 .KDO MŮŽE BÝT ZVOLEN PAPEŽEM?
a. kardinál, b.biskup, c. kněz, d.katolický
muž,
6 .KDO PODPÍRAL MOJŽÍŠOVY RUCE,
KDYŽ ISRAELITE BOJOVALI ~Š
AMALEKITY? a.Josue a Aron,
b.Aron a Chur,c.Zebulon a
Eleazar.

