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kdosi podotknul, že u jeslí se Synem Božím byla nejen Panna Maria, sv.Josef,
pastýři - ale strkaly se tam i tupé ovce a docela blizoučko jeslí stál osel
a vůl, jejichž jména jsou v běžné řeči spojena s pojmem hlouposti.
Tato špetka pravdy nám pomůže dívat se realističtěji na Církev. V jejím stře
du je Kristus, kolem něho svati a věrní křesťané. Jsou tam však i tupí, ne
věrní a hlavně lhostejní křesťané, kterých je víc než věrných - o svátých
ani nemluvě.
Mají se ovce z betlémské jeskyně vyhnat a vůl i osel hnát na porážku? Mají
se špatní křesťané vyloučit z Církve? Vždyť ovce dávají také vlnu, vůl a
osel podle tradice zahřívali Božské Dítě svým dechem.
Navíc to, co nebylo možné v jeskyni, je možné v Církvi. Ovce se může změnit
v pastýře - ba i ve světce. Kolik z nás žilo od prvního sv.přijímání životem
vzorného křesťana? Kdo z nás nepadl - a nezůstal třebas i pár let ležet ve
špíně - než ho vlídná ruka zvedla? Kdo z nás nezbloudil ze správné cesty,
kdo neklopýtal, neotočil se ke Kristu zády?
Kdo nikdy v životě neudělal chybu, ať vyžene ovce z Betléma! Snad některá
ovce ve své hlouposti užírala i slámu, na které leželo Božské dítě. Snad
některý křesťan ve svých temných dobách bojoval proti Kristu-jako kdysi sv.
Pavel. Kdo z nás ví, jestli právě ta ovce, na kterou má největší zlost, se
jednou nevydá na cestu svatosti? U některých je to málo pravděpodobné, ale
Bůh dělá zázraky nejen na hmotě-ty jsou nejmenší-ale i zázraky na duši-zázraky milosti. Vždyť prvním světcem byl lotr na pravici Ukřižovaného!
Zář hvězdy ozařovala Ježíška, Pannu Marii, sv.Josefa, pastýře - i vola,osla
a ovce. Kristus to vyjádřil slovy, že Bůh dává slunci svítit na spravedlivé
i nespravedlivé. Aby jednou nespravedliví se nemohli vymlouvat: nic jsme
neviděli, slunce nesvítilo!
Každý aspoň jednou v životě zavadí o pravdu. Zastaví
se u ní? Začne uvažovat? Jde po jejich stopách až k
tomu, co nám zjevil Kristus? Dojde-jako pastýři za
nebeskou září až k Synu Božímu - který se chce v je
ho duši narodit?
Na tuto otázku zná odpověd jen Bůh. Proto řekl:"Nesudte a nebudete souzeni." Pro nás, kdo čteme tyto
řádky, to není nic nového. Naše duchovní cvičení při
tahují tak, že jednou - možná - nebude stačit ani
Quarten, ani Bethanien, ani Bex, ani Einsiedeln. Li
dé čím dál víc sahají po evangeliích, po dobrých ná
boženských knihách.
Možná, že zář hvězdy viděli a zpěv andělů slyšeli i
jiní lidé v Betlémě. Snad měli pokušení se podívat,
co se tam vlastně děje. Ale všední starosti, péče o
hmotné věci - je zadržela. Nebo šli k jeslím později,
když už bydlela sv.Rodina ve skromném domečku.
Pastýři se ale probudili a šli. Tak se probudme i my
a zář, za kterou půjdeme, se bude stále rozjasňovat,
až nás zavede k vtělenému Synu Božímu-k Ježíši Kris
tu.
Vaše
redakce
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Zprávu podá vizitátor sv.Otci snad už před
vánocemi. Arcib. Lefebvre tento pozitivní obrat
v Solnohradě(Salzburqu)přivítal._______________
30.IO.skončila v Římě slavnostní mší sv.Otce Slovenský Otec biskup Hrušovsky odcestoval
v chrámě sv.Petra synoda o laicích v Církvi. na tři týdny do Argentiny.__________________2
Zúčastnilo se jí 230 synodálních Otců a 60
V Trnavě zemřel I4.ll.apošt. adninistrátor, ti
laiků,z toho 27 žen. Pozván byl i Med.Dr.S. tul.biskup z Decoriany, mons.Julius Cabriš
Krčmery z Bratislavy, ale nedostal povolení
(1913). Na biskupa ho s ostatními slovenskými
vycestovat. Napřed předložili účastníci ostat biskupy vysvětil 3.3.1973 mons.Casaroli. Byl
ním přes 200 problémů, o kterých se pak
dlouho bolestně nemocný, věrný sv.Otci. RIP.
diskutovalo. Synoda mj.zdůraznila, že cílem
Teol.fakulta ve Frýburku chtěla na svůj Dies
života katolíků je svatost a apoštolát. Návrhy Academicus 14.11.udělit čestný doktorát jezuito
synody zrediguje její sekretář, arcib.z Bor
vi Kaufmannovi z Curychu-vyznavači teologie
deaux, mons.Pierre Eyt, předloží je Sv.Otci, osvobozeni. Biskupově to zakázali-právem._____
ten je zpracuje a vydá pastýřský list._______ V Colevalenza v Itálii skončila 13. II.konference
Otec kard.Tomášek za svého pobytu na syno italských mužských gener.představených za
dě promluvil několikrát ve Vatik.rozhlase,také účasti prefekta pro řeholníky kard. Hammera.
o blah.Anežce. Za krátké návštěvy v Nepomu- Italové mají 40.680 řeholníků, z nichž 7.455
cenu dostal l.sv.českého breviáre. Za 3 roky pracuje v cizině, hl.v misiích._________________
budou vydané všechny 4 sv.v nákladu deset 13.11.začal v Římě mezinár .kongres o rodině
tisíc výtisků. Breviár vychází díky velkorysé "Rodinné štěstí"za účasti 700 rodičů z 30 ze
pomoci Díla trpící Církveí Kirche in Not). Slo mí. Kongres organisovalo italské sdružení Ro
vensky už vyšel a čs.úřady dovolily jeho do dina a škola a Mezinár.fundace pro rodinu v
voz na Slovensko. Breviár je především pro
Curychu._____________________________________
kněze a řeholníky, ale i laiky, náklad sotva
V Hamiltonu(Ontario)zemřel slovenský řecko-kapokryje poprávku. Při předání l.dílu byl i
tol.kněz Mons. Frant. FUG A (64) Pocházel z Vin
Otec biskup Skarvada, gener.tajemnice Kirche ného, na gymnasiu byl spolužákem kard.Tomka.
in Not paní Willemsová a mons. Wagner (Gar
Po vysvěcení 1950 odešel v r.1954 do Kanady,
unum) z Rakouska, kde se dílo tiskne. La
kde organizoval řecko-katol .farnost v Hamiltotinský breviář, po kterém je velká poptávka, ně, vybudoval slovenské středisko a tiskárnu.
je prý už úplně rozebrán.___________________ 1981 byl jmenován gener.vikářem řecko-katol.
V knize In Namen Gottes? tvrdí autor David
slov.diecéze sv.Cyrila a Metoda v Torontu.
Yallop, že Jan Pavel I.byl zavražděn, proto 9.11.navštívil sv. Otec Lateránskou universituže chtěl odstranit některé vysoké hodnostáře před 50 ti lety byla totiž umístěna vedle basi
Vatikánu. Nyní vyšla v naklad.Christianaliky sv.Jana v Lateraně. Zreformoval ji Pius
Verlag v Stein am Rhein kniha Viktora J.Wil- XI.,studují na ní bohoslovci z Nepomucena.
liho:Im Namen des Teufels?,která fantazie a
V misijních zemích vzrostl počet klášterů z 30
zkreslení událostí kolem smrti JP I.uvádí pod v r.l95O na víc než 250 dnes-průměrně se za
le skutečných událostí na správnou míru.
kládá 5 klášterů ročně. Reholníci se věnují
Opus Dei má dnes 1200 kněží a 74.000 laiků.
duchovnímu životu a spolupracují na hospodářKaždý kněz musí před studiem teologie vystu
ském rozvoji země._____________________________
dovat jinou vysokou školu. Je to osobní pre Minutu před zahájením komunisty znovu povo
latura se střediskem v Římě a věnuje se hl.
lené katol. vysílačky Radio Cattolica zasáhla
výchově mladých a duchovní péči o inteligencensura a zakázala vysílat informace.__________
ci. Ve Vídni jim arcibiskup svěřil 2 kostely.
Papežská komise pro pastoraci mezi zdravotní
Západoněm.Katechismus pro dospělé(zatím vy ky konala 10.-12. II. Druhé mezinár. sympozium
šla jen věroukajse překládá do franštiny pod
o humanizaci lékařské vědy. Vzorem pro léka
názvem Víra Církve. Vyšel v příručním vydá ře je nedávno svatořečený neapolský lékař Jo
ní slovensky-Viem, komu som uveril. Oficielní sef Moscatti. Mezi účastníky byli tři nositelé
římský katechismus vyjde r,199O.____________ Nobelovy ceny.________________________________
Starokalolíci, kteří se odloučili po I.Vaticanu
od Církve, protože nechtěli uznat neomylnost 18.10.vzpomínala Lima 300 let od velkého země
papeže ve věcech víry a mravů, jednají s pra třesení. Tisíce poutníků šlo ulicemi, aby uctilo
Pána Zázraků. Zemětřesení přežil jeden otrok
voslavnými, aby je přijali jako samostatnou,
autokefální církev.___________________________ z Angoly a namaloval tehdy na zed obraz Kris
ta, ke kterému brzo putovali poutníci. Španěl
Za synody ohlásil kard. Ratzinger, že pro
ský vicekrál chtěl obraz odstranit, ale vzdor
Bratrstvo sv.Pia X.je jmenován apoštolským
vizitátorem kanadský kard. E. Gagnon(69),kte velkému úsilí se mu to nepodařilo._____________
Jak hlásí španělská histor. společnost, našly
rý jako profesor a rektor pracoval 20 let v
semináři. Je v Econu od 12.II.a shromáždí in se za oltářem kostela v městě v Piedra Buena
formace nutné pro zákonnou úpravu Bratrstva- ostatky sv.Tarsicia a sv.Marciala, umučených
asi jako Osobní prelatury. Hlavní sídlo Bratr Římany. V městském archivu jsou doklady, že
ostatky koupil v 17.st.španělský šlechtic a dostva je ovšem v Německu, kde mají malý i
nesl je do svého rodiště.______________________
velký seminář. Mladých kněží je přes 200,
Sv.Otec přijal 13. II. v audienci sovětskou kos
pracují po dvou a žijí z almužen.
monautku Valentynu Tereškovou.

VÁNOČNÍ ZVONY

To, o Sem se tu vypráví, nesta
lo se tak dávno a přece to zní
jako legenda.
Devera je malá obec v horském
kraji sev.Španělska. Cesta, kte
rá tam vede, byla tehdy v zimě
těžko schůdná. Jen osel, mula ne
bo statný člověk byl schopen dojít
za silného větru hlubokým sněhem do
vesnice tak vysoko položené. Devera
měla v r.1938 jen 32 obyvatel, větši
nou žen a dětí a několik vojenské
služby neschopných mužů. Dole v rovi
ně zuřila občanská válka. Deverský
kostelík byl už léta osiřelý. Před
válkou sem vzácně přišel pan farář,
aby pokřtil děti, požehnal manželst
ví a prokázal mrtvým poslední službu.
Od počátku války však křtil deverské
děti nejstarší muž z vesnice, žehnal
manželstvím a pochovával mrtvé.
Lidé si pomalu zvykli na to, že jim
chybí poučení a útěcha kněze, přece
však stále doufali, že aspoň o váno
cích přijde kněz z doliny, aby jim
přinesl radostnou zvěst.
Letos byla tato naděje silnější. Sta
rý Yolander se odvážil před měsícem
do doliny, navštívil v městě jednoho
kněze, vylíčil mu duchovní bídu deverských a prosil ho, aby jim aspoň
letos o svátcích poslal kněze.
Tak se stalo, že deverští letos vy
zdobili svůj kostelík s větší láskou
než kdykoliv předtím. Ze zavátého le
sa přinesli jedle, sami si vyrobili
svíce, zalátali si a vyprali šaty a
odložili na Štědrý večer těch pár
křtů a jednu svatbu, aby snoubencům
kněz požehnal.

Štědrý večer začal sněhovou bouří.
Bez ustání svištěl vichr a hnal směs
sněhových vloček z roviny přes hory,
zavál cesty a způsobil, že po deverských ulicích se už skoro nedalo ani
jít. A přece byla večer celá Devera
v kostele a všichni se modlili, aby
se splnil vytoužený div a přišel
kněz, kterého jim slíbili. Jen Yolan
der tu ještě chyběl...
Ledovou sněhovou vichřicí a bouří se
už několik hodin prodíral k Deveru
starý kněz.
a
Kráčel vedle svého^osla, který nesl
na hřbetě několik jeho věcí - ka
lich, hostie a mešní víno - a bojo-

val o každý krok. Častokrát ho
už opouštěly síly a pokušení,
aby klesl do vysokého sněhu a 3
usnul, bylo velmi svůdné.
Přece se však vždycky znovu vzcho
pil a pobízel, svého osla dále.
Pojednou se mu všaK zdálo, jako kdyby se
nebe roztrhlo. Sníh na něho padal jako
těžká pokrývka a tiskl ho k zemi. Kněz
klesl na kolena. Také osla opustily sí
ly. . . Zdálo se, že člověk i zvíře budou
muset zemřít tisíc metrů před cílem.
V té chvíli zazněl^jasně a zřetelně
vánoční zvony. Vyzváněly bouří a sněhem.
Kněz je slyšel čistě a jasně a zdálo
se, že i osel slyší ty tóny, které mu
slibují teplo a bezpečí.
Stařec se s obtížemi vzchopil a pomohl
zvířeti vstát. Oslepeni sněhem a pro
mrzlí a téměř ztuhlí mrazem tápali
úzkou stezkou dále.
Ještě několikrát padl člověk i zvíře
na kolena a myslili, že už to dál ne
půjde. Zdálo se, že tento zápas s roz
běsněnou přírodou trvá celou věčnost.
Konečně spatřil kněz světlo, které se
k nim blížilo.

Starý Yolander vzal kněze za ruku a
druhou rukou táhl zvíře posledních pár
metrů ke spásnému kostelíku.
Kněz se brzo zotavil. Oblékl mešní
roucha, která pro něho přinesl trpěli
vý osel a bohoslužba začala.
Kněz vyprávěl prostými slovy, jak se
už skoro vzdal a jak i jeho věrnému
zvířeti docházely síly k překonání
posledního úseku cesty.
Pak pokřtil několik dětí a oddal mla
dé snoubence.
y

Když seděli později všichni pohromadě,
celá obec i kněz, a jedli ze skromných
zásob, které si ušetřili na tento vel
ký svátek, rozpředl se mezi nimi hovor.
Náhle kněz přestal^íst, sousto, které

nesl k ústům, položil zpět na stůl a
zeptal se:"Proč nezvonily při bohosluž
bě zvony? Bylo by to bývalo pro nás
velké povzbuzení."
"Nemáme zvony," řekl starý Yolander a
všichni přítomní kývli hlavami,"deverské zvony byly před dvěma lety roztave
ny," připojil smutně.
A,M.

PALČIVÉ OTÁZKY
ODKUD JSEM? KAM JDU?
Snad si každý člověk tyto otázky neklade,ale
jsou okolnosti, kdy mu přece jen napadnou.
Vtírají se jako problém a zdá se, že je odpověd na ně snadná. Odkud přicházím?
Rodiče se sexuálně spojili, došlo k oplození
mateřského vajíčka, k početí, k těhotenství
a pak jsem se narodil. Snad byli tito rodiče
jen muž a žena, kteří se náhodně seznámili,
sblížili se a chtěli si popřát nějakou radost.
Na dítě ani nepomyslili, naopak, nechtěli je,
ale měli smůlu, dítě se najednou narodilo.
Mělo štěstí, že přišlo vůbec na svět, rodiče
mohli také uvažovat o potratu. Není však
příjemná myšlenka, že nejsem plodem lásky
dvou lidí, ale výsledkem nehody. Pak si při
padám jako produkt náhody. - Znám tedy
biologické zákony, které vedou k mému vzni
ku.
ALE K ČEMU JSEM SE NARODIL?
Zase stojím před záhadou. Proč existuje lid
stvo na této zemi a ne na miliardách jiných
nebeských těles? Člověk je vlastně nejmlad
ším produktem světa. Přišel poslední.
Už Písmo sv.říká, že Bůh stvořil svět v šes
ti dnech- člověka stvořil naposled. Písmo
ovšem nemyslí dnem 24 hodiny. Jsou
to vývojová období - o kterých mlu
ví i věda.
KALENDÁŘ VESMÍRU
Stáří světa se odhaduje na půl
druhého miliónu let. Kdybychom
si časové období země předsta
vili jako kalendář, kde by se
každý den rovnal 4000 rokům,
dostali bychom zajímavé výsledky.
První člověk,doložený vykopávkami-Neandertálec- by se v tom
to kalendáři objevil až I.listopa
du. Tak mladé je obyvatelstvo
této země! První náznaky nábo
ženské víry-obřady pochovávání mrtvých nebo
náznaky kultu mrtvých, se dají vědecky doká
zat až 17.prosince našeho kalendáře, 28.pro
since se člověk usadil jako rolník. Historické
události nesahají dále než k 30.prosinci. Vel
cí filosofové - Sokrates, Plato a Aristoteles se narodili v 9 hodin ráno na Silvestra.
Kristus se narodil ve 12 hodin, Kolumbus ob
jevil Ameriku v 21, 30 a tím začíná pro nás
Novověk. 19.a 20.st.je mezi 23.hod.a půlnocí.
Celý kalendář představuje půl druhého milio
nu roků. Můžeme si tak dlouhou dobu vůbec
představit?
MŮŽEME SI PŘEDSTAVIT,
že přírodní zákony a různé vývoje, které
jsou usměrněny a neprobíhají chaoticky, by se
tak dlouho udržely v platnosti, kdyby neexis
tovala vše převyšující Inteligence, jež tyto
zákony řídí? Můžeme si představit, že tak

komplikovaný svět se obejde bez Boha?
CO Z TOHO BŮH MA, 4
že stvořil tak komplikovaný a nepopsatelně
nádherný svět? Chybělo by mu něco, kdyby
ten svět nestvořil? A ta fascinující obrovitost
vesmíru! Hvězdné systémy jsou od sebe vzdá
leny milióny světelných let-ani představit si
to nemůžeme. Na jiných hvězdách snad život
ani není.
ZBÝVÁ JEDINÁ ODPOVĚĎ____________
Bůh stvořil nesmírný vesmír jen proto, aby
člověk žasnul a nějak z toho usuzoval na ve
likost Boží. Bůh udělal člověka korunou tvor
stva a svěřil mu celý svět.
Svěřil nám svět ne abychom ho zničili, ale aby
chom ho hýčkali. Abychom ho pěstovali jako
zahradník pěstuje své rostliny. Stvořil člově
ka jako svůj obraz, muže a ženu, požehnal
jim a řekl: "Rozplozujte se a rozmnožujte se,
napňte zemi a podmaňte si ji."(Gen 1,28).
Stvoření člověka naposled nám připomíná, že
ptáci napřed budují teplé hnízdo a pak do
něj přibudou mládata.
BŮH PRO NÄS STVORIL SVET JAKO HNÍZDO
Už v tom se projevuje Jeho láska. Čili člověkty a já - nejsme produktem náhody,ale obrazy
nesmírné božské inteligence. Nepodléháme
mrtvé moci, ale patříme milujícímu Otci.
SMÍME NAZÝVAT BOHA OTCEM
protože nás stvořil, aby nás mohl mi
lovat. Bůh si stvořil partnera, aby
měl důvod ke stvoření. Lidsky
řečeno - kdyby Bůh netoužil po
někom mimo sebe, byl by na myš
lenku, stvořit svět a člověka,vů
bec nepřišel.
A co platí pro všechny, platí
i pro mne. Bůh mne, konkrét
ního člověka stvořil, aby mě mohl
milovat. I kdyby mě rodiče nemi
lovali, kdyby mě nechtěli, kdybych
neměl vlastně přijít na tento svět EXISTUJI - PROTOŽE ME BUH CHTĚL MILO
VAT. - Nejsem tedy ztělesněným omylem,
jsem Bohem chtěným a milovaným obrazem.
Bůh se chce ve mně takřka shlížet.
VNUCUJÍ SE DALŠÍ OTÁZKY
Když mě Bůh chtěl, měl se mnou jistě nějaké
plány. Může Bůh tyto plány uskutečnit, když
patřím ke generaci, která má většinu života
za sebou a má se životem špatné zkušenosti?
Tato otázka visí ve vzduchu a vrátíme s k ní.
Propracovali jsme se k poznatkům, které ne
jsou neznámé, ale člověk si musí i známé věci
stále připomínat, aby se jimi mohl řídit. Každa
teorie musí přecházet v životní praxi. Odpoví
dá zase liturgie:"Proto před tebou stojí nesčet
né zástupy andělů, ve dne v noci ti slouží,
hledí na tvou tvář a ustavične tě slaví. S ni
mi také my radostně vyznáváme tvé jméno, a
našimi ústy tě chválí celý vesmír..."
P.LEO KUCHAŘ

PŘED POUTÍ

rozklíženou židli.
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"Když se na ni opatrně posadíte, snad vás udrží,”
První den v srpnu se vydal šedivý
řekl se smíchem a sám balancoval na stoličce, která
pan farář z Misérieux na cestu, podí byla ještě horší.
vat se zase jednou na svého spolubrat "Muži Boží,"povzdechl Abbé Ducreux."Kde jste nechal
ra v Arsu. Ke svému úžasu ho
všechno to krásné zařízení ze zámku?
našel v kostele, v bílé ma
Vypadá to tu, jako kdyby zde byl
lířské kytlici přes sutanu,
soudní vykonavatel a všechno vám
tvář a ruce umazané od
zabavil."
barvy. Nejsvětéjší svá
"Ale vždyť jsem stejně málokdy do
tost odnesl Vianney
ma, "řekl Vianney nedbale."Tak ne
do zákristie. Byl tak
potřebuji mnoho. Musím se přede
ponořen do pilné prá
vším starat o milého Pána Boha v
ce, že abbého Ducreuxe
kostele. ”
vůbec nepozoroval, do
"A kde pohostíte poutní hosty?"
kud ho jedenáctiletý To
"Hosty?"zarazil se Vianney.
ník Cinier, jeho mini
"Nu ano. Zde je přece zvyk, že
strant a pomocník při ma
všichni kněží z okolí přijdou na
lování, nezatahal za rukáv
pouť."
a neukázal na kněze, který
"O jé - to je pěkné! Dostanou pře
stál u dveří a přihlížel.
ce krásné procesí a slavnou mši
"Co to tu provádíte?"zeptal
svátou. ”
se P.Ducreux a přistoupil
"A potom přijdeme k vám a bude
blíže.
me vašimi hosty. Malý, skromný oběd - jen pár cho
"Ach ano,"kývnul Jan Vianney,"oltář du. A sklenka dobrého vína!"
už je stářím celý zesláblý a pomalu ho "Jen pár chodů a sklenka vína,"zakoktal ubohý kněz.
rozhlodávají červotoči. Wagner Verche- "Tomu neujdete. Je to starý zvyk."
re nahradil ztrouchnivělé části novými. "A mám jen dvě rozviklané židle,"vzdychnul Vianney.
Udělal to za Pán Bůh zaplať - ten dob "Slečna ze zámku vám ráda vypomůže."
rý člověk. Ale natěrače jsem nenašel." "Je strašně nepříjemné ji prosit, když jsem jednou
"Natíráme sami,"vysvětloval ministrant její nábytek vrátil."
sebevědomě a míchal v kbelíku červe Mezitím se objevil pomalovaný rudokožec a vítězně
nou barvu.
ukazoval už otevřenou láhev.
"Zřejmě si natíráte i tváře,"smál se
"Přece jsi ji... ?"nedůvěřivě řekl pan farář.
P.Ducreux. "Vypadáte jako Indiáni,
"Myslíte, že jsem ji ukradl. Ne, otec mi ji dal z dob
kteří se pomalovali na válečnou stezku’.' rého srdce. Máte prý si na ní pochutnat. Je prý to
"Nám to nevadí,"zašklebil se chlapec, dobrý ročník, řekl také."
"snad se zase příležitostně umyjeme." "Ale to přece nemohu přijmout,"váhal Vianney. "Ne
"V neděli slavíme pouť ke cti našeho
jste milionáři a máte tolik dětí."
patrona papeže Sixta,"řekl Vianney,
Chlapec se zasmál: "Jdu zase malovat."
"tak bych měl rád oltář opravdu pěk "Nu, spolubratře, pochybujete stále o tom, že v Arsu
ný."
jsou také dobří lidé?"usmál se potutelně Ducreux,za
"Dobrá dobrá,"kývnul Ducreux,"Ale
tím co Vianney vzrušeně hledal skleničky. Konečně
ted udělejte přestávku a dopřejte sta našel dvě, čistě je umyl a nalil sám sobě trošku, ale
rému faráři skleničku vína. Je dnes
host si dopřál pořádnou dávku. Jan upíjel zvolna
důkladně horko a cesta sem je pro
pro něho tak vzácný nápoj.
tme čím dál obtížnější."
"Nejsem na víno zvyklý, stoupá mi do hlavy/'omlouval
"Skleničku vína?"zakoktal rozpačitě
se. "Ale máte pravdu, v Arsu jsou také dobří lidé, ba.
Vianney. "Opravdu nevím, jestli tu ne dokonce velmi dobří. Byl jsem ke své farnosti nespra
jaká láhev vína je."
vedlivý."
"V zákristii je ještě půl lahve,"přihlá "Vidíte, "potěšeně kývnul hlavou Ducreux. "Nebudte
sil se Toník.
příště ke svému stádu tak přísný a mluvte k nim v
"To potřebuji ke mši svaté,"bránil se neděli pěkně, ne hned hromy, blesky a krupobití,
pan farář."Ale mohl bys rychle donést nýbrž víc slunečního jasu.Pán se neobjevil ve vichři
jednu od Stříbrné růže."Vzrušeně krá ci , ale v jemném vánku - stojí v Písmě."
moval v kapsách."Kde mám jen...?"
"Nu, někdy byl také v bouři a plamenech. Jemný vá
"Jen nehledejte, pane faráři,"znovu se nek se ke mně tuze nehodí."
zašklebil chlapec,"vždyť jste dal před "Víte přece, co myslím. Jednou své stádečko pochval
chvílí poslední sous žebrákovi. Ale já te a uvidíte, že tím dosáhnete víc než přísným kárá
vám už nějakou tu láhev obstarám." A ním, které jen zraňuje."
jak byl, pomalovaný barvami, vyběhl z "Kéž bych mohl stále chválit,"vzdechl Vianney,"jak
kostela, zatím co Vianney odložil štětec rád bych to dělal! Ale je tu tolik zlořádů, právě ted
a doprovodil svého hosta na faru. V
v letních měsících. I v neděli vyjdou na pole,rachotí
tak zvané jídelně mu nabídnul starou

karami cestou uprostřed vsi,
jako kdyby nebyl den Páně,
nýbrž všední den. Kovář bu
ší na kovadlinu, švec přibíjí
podpadky, dokonce ženy uklí
zejí a drhnou, jako kdyby si
právě neděli vyhledaly pro
svou těžku práci. Jak je mohu
chválit? Spíš bych měl jednat
jako Mojžíš, když sestoupil s
hory Sinai a často lituji, že
místo breviáře nemám pár po
řádných kamenných desek,
abych rozbil zlaté tele jejich
hrabivosti."
"Znesvěcování neděle je rozší
řeno po všech vesnicích,"při
svědčil smutně Ducreux,"mu
síme proti tomu trpělivě bojo
vat ."
"Trpělivě! Trpělivě! "vzdechl
Vianney,"jak mohu být trpěli
vý když vidím, že má farnost
se svým znesvěcováním neděle
řítí přímo do pekla. Věřte mi,
spolubratře, v Arsu je u díla
sám zlý duch."
"Nu,nu, "potřásl šedivou hla
vou Ducreux."Tak strašně zlé
to přece jen nebude. Nemusí
me vidět všude jen dábla, kde
je to vlastně jen lidská nedo
konalost. V každém případě mi
musíte slíbit, že při poutním
kázání nebudete hromovat."
"Poutní kázání bude bez hro
mů, to vám mohu slíbit,"kýv
nul hlavou Vianney."Ale ted
bych se rád vrátil do kostela,
jinak mi ten uličník natře bar
vou celý oltář."
"Nechci vás zdržovat,"kývnul
Abbe Ducreux."Své poslání
jsem stejně už vyřídil."

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Předseda něm.bisk.konference P.Karel Lehman se po
stavil proti divadelní hře Ježíšova svatba, která
znetvořuje a haní postavu Ježíše Krista.
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Třetí rodina z 70 tzv.Pentecostálců dostala v září povolení
vystěhovat se z SSSR. Na západ přijede v listopadu, o do
volení žádali r.1983. Hodně jich je ještě v pracovních tábo
rech. Z vězení bylo po odpykání trestu propuštěno 13 bap
tistů.
Koncem září diskutovala delegace světové islamské
ligy v Budapešti o zřízení islamského náboženského
střediska. Tak dobývá islam Evropu i bez války.
Josyp Terelja(43), katolický aktivista z Ukrajiny(KLUB č.9. )
přiletěl 18.9.do Amsterodamu s manželkou a dětmi Marianou,
Kalynou a Pablem. Přivítal ho představitel Kirche in Not a
postaral se o jeho ubytování. Rodina se chce usadit v Kanadě-kde žije hodně Ukrajinců. 20 let strávil ve vězeních a
psychiatrických klinikách. 24.9.měl v Haagu tiskovou konfe
renci, kde žádal obnovení ukrajinské katol. Církve, v r.1946
násilně sloučené s pravoslavnými. Vláda projevila prý ocho
tu uniaty obnovit, ale pravoslavní se ostře brání-kdyby se
obnovily uniatské farnosti, ztratili by pravoslavní značné
procento svých příjmů na Ukrajině. Terelja chce zůstat ob
čanem SSSR a jednou se po boku kard. Lubačivského, vedou
cího uniatů,vrátit na Ukrajinu, až budou uniaté svobodni.
Bratr Juan(44) se snaží začlenit trestance do nábo
ženského společenství. Obrátil se na naše domini
kánky v Bethanieníkde jsou řeholnicemi i býv.trestankyně)a v USA založil hnutí bratří z Bethaniezdá se že jediné nábož.společenství pro propuštěné
trestance. Žijí podle pravidel sv.Benedikta .
Slovenská Pravda obviňuje Vatikán, že už 10 let nejmenoval
nové biskupy. Dělá prý obtíže a noviny nesouhlasí s tím,
jak sv.Stolec mluví o kandidátech, navrhovaných komunisty.
15.10.schválil Evropský parlament ve Štrasburku
většinou 151 hlasů resoluci, v níž žádá SSSR o prá
vo na sebeurčení baltických republik-Litvy, Lotyš
ska a Estonska, připojených r.1940 násilně k SSSR.
Vlády členských států ES mají na SSSR stále dělat
nátlak, aby dal občanům těchto zemí občanskou a
náboženskou svobodu.
Kuba dovolila, aby se do vlasti vrátil biskup Eduard BOŽO
Masvidela, vypovězený r.1961. Biskup se vrátit chce, aby
dokázal svou solidaritu s katolickou Církví ne Kubě.
Vianney se trochu kvapně
Polský primas kard.Glemp pozval Ivovského arcibis
rozloučil a spěchal ráznými
kroky k domu Božímu. Musel kupa a hlavu ukrajinských katolíků kard.Lubačivské
však uznat, že malý Cinier ne ho do Polska na oslavy 1000 let od pokřestanění kyjevské Rusi a do mariánské svatyně Jasné Hory.
udělal svou práci špatně.
"Jen pomysli,"řekl po chvilce Arcib.z Medellinu, kard.Lopez Trujillo a tajemník bisk.kon
ference se setkali s 2 členy výkonného výboru KS Kolumbietiché práce,"v neděli přijdou
kněží z celého okolí ke mně na poprvé v této zemi. Zdá se, že solidní prelát chce přimět ko
oběd. Prý jim mám podat něko munisty, aby skončili s bojůvkami. Setkání prý mělo úspěch.
K 70.výr.zjevení Panny Marie ve Fatimé-13.10.tam
lik chodů a dobré víno."
"Pane Bože,"zašklebil se chla přišlo na sto tisíc poutníků. Z Polska šel 5 měsí
pec, "vždyť nemáte ani jedinou ců pěšky Oskar Leszyňski z Lublina, cestou navští
vil řadu mariánských svatyň. Modlil se za Polsko a
zdravou židli. Posadíte snad
pány na holou zem? Vždyť to za úspěch papežovy apoštolské práce.
Světová biblická aliance plánuje zaslání 100.000 biblí křes
nejsou mohamedáni."
ťanům do SSSR a ruská pravosl. církev jich vytiskne také
"Nevím, co mám dělat?"
"Nu, však my dva už to zvlád tolik. I.část Biblí bude odeslána v lednu až dubnu 1988.
V Mnichově oslavila katolická telefonní péče o du
neme,"utěšil ho Toník.
še SOS dvacáté výročí svého založení. Má úspěchy.
WILHELM HÚNERMANN

•

turu vyvinula v určité formy. I to je
pochybné a podle posledních výzkumů ne
udržitelné jak v přírodovědě, tak v
teologii.
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SKVOSTÝ

Pod

VANOCNír STROMEK

Třetí pokračování hovorů s přírodovědcemDEML, Jakub:MOJI PŘÁTELE. Přetisk bibliofi
knězem Dr. Karlem Philibertem.
lie, ilustr. Certrudou Gruberovou. Autor něžně
JAK POVSTAL ŽIVOT NA ZEMI?
přiklání své city k rostlinám-květinám i zeleni
Dnes se hodně diskutuje o tom, rozvinul- ně. Texty voní láskou sv. Fran
li se život evolucí či ne. Jde tu čas tiška. 43 str.
to jen o zápas slov. Přírodovědec po SCHULZ, Karel: LEGENDY A INužívá slova"evoluce"ve smyslu rozvoje, VOKACE. Málo známá část tvor
ne vývoje. Tak, jak se rozvinul vesmír by z pozůstalosti autora knihy
rozvinula se i země. V dnešní formě ji KAMEN A BOLEST. I.vyd.vy Bůh nestvořil, ale rozvinula se skrze šlo v samizdatové edici Expedice
tvůrčí Boží slovo po jednotlivých stup 246 str. brož.
ních vývoje. Stejně se rozvinul i ži Obj.: ROZMLUVY, 18 Church Hill, Purley,
vot. Chápeme-li evoluci ve smyslu roz
CR2 3QN - England
voje. řekl bych i já, že život se roz
vinul evolucí.
SLOVENSKÝ ÚSTAV SV.CYRI LA A METODA
ALE NĚCO Z NIČEHO NEPOVSTANE!
V ŘIMÉ VYDAL:
Ovšem. Dítě se rozviji
ZÁKLADY, víry, které by měl znát každý ka
z oplozeného vajíčka.
tolík. O Bohu, Kristu, Církvi, vykoupení, po
Není však od začátku
stoji víry k vědě, o Panně Marii, o životě z
dospělým člověkem. Bez
víry a svátostech. 693 str. Brož.
tohoto rozhodujícího
LISTY RODIČOM. - 37 listů, informujících pou
začátku člověk nepovstane.
tavým způsobem rodiče o výchově dítěte od
Mnozí přírodovědci-já také-nepoužíváme 3 měsíců do 6 let. K tomu kapitoly o škole, o
rádi slova"evoluce". Karel Darwin a je autoritě, o učení a navazování společenských
ho přívrženci mu dali význam světového kontaktů, pěstování svědomí, rodinných slav
názoru. A je nebezpečné, dát některému nostech a pod. 423 str. Brož.
slovu tak pevný význam, že se z něj ne
může člověk vyprostit. Např.politická BIANKO, V: RODIČIA, NA SLOVTCKO.- Svě
strana"zelených"-je vlastně jen barva. ží a originální kapitolky o výchovných problé
Ale když se jistého slova užívá stále mech. 124 str. Brož.
pro určité polarizace, nemůže se dost BAJAN, SILVESTR:HOVOR, PANE, TVÔJ
dobře změnit. Používám tedy slova"evo- SLUHA POČÚVA. Hluboká"rozjímání na slova
evangelií. Při pečlivé četbě této knihy bude
luce"jen tehdy, mohu-li přesně říci,
Kristus stále hlouběji vrůstat do naší duše a
co tím míním.
do našeho jednání. 1333 str. Brož.
KTERÉ JASNEJŠÍ SLOVO BYSTE NAVRHOVAL?
PAULINY,A.: 555 SMEROVNlKOV. - Příběhy a
Mnohem jasnější než slovo"sebeorganiza- citáty na témata: Bůh, Ježíš Kristus, Duch sv
ce"je "stvoření". Ovšem pod slovem
Spása a kříž. Panna Maria, Vánoce, Církev,
"stvoření"se často rozumí tzv.primární
sedm svátostí. Život a jeho
stvoření, např.první pár zvířat ap.To
smysl. Víra, Modlitba, Růže
mu dnes nevěří ani přírodovědec, ani
nec, Obrácení, Odpuštění,
Církev - prakticky nikdo.
Bratrská láska. Mosaika ctnos
Víra fundamentalistů, že Bůh stvořil
tí, Hrdinové a svati. Svědect
zemi, zvířata i člověka tak, jak jsou
ví, Povolání, Misie, Papežové,
dnes, se nedá vě
Mír, Ekumenismus, Rodinná
decky udržet.
výchova. Andělé, Ďábel,Hřích,
Druhý názor je
Mosaika nectností. Smrt a věčný život. Příro
také vědecky
da. Povzbuzující a zajímavá četba pro nás,vý
neudržitelný,
borná pomůcka pro kněze, katechety a rodiče.
tzv.sebeorga531 str. Brož.
nizace-hmota
HUNERMANN, Vilém:Sv. VINCENT DE PAUL
se sama pro
Románový životopis misionáře lásky. Jeho
bouzí k vědo
cesta ke kněžství a k lásce k bližnímu je
mí , a bez zása
fascinující.Založil první ženskou řeholi,
hu tvůrčího
pracující na veřejnosti, mezi lidmi.
Ducha se skrze
OBJEDNÁVKY KNIH:P.BANľK,8OO4
vlastní strukZbrich,Brauerstr.99. ,t.01-2414455

JAK

PŘIŠEL

NA

SVĚT

V této části nám jde o vyvození původu
lidstva a ne jednotlivého člověka. Proto sem
nevkládáme vývoj dítěte a narození. Může
se však stát, že toto téma vzbudí u dětí
otázky o jejich osobním vzniku. Pak původ
ní plán opusťme a pravdivě jim odpovězme,
na co se ptají. Návod na vysvětlení 6. při
kázání uvedeme později.
Nejvhodnější je však ne
plánované poučení, vyvo
lané všeobecným zájmem.
Když děti vidí, že učitel
mluví o sexuálních otáz
kách přirozeně, nic ne
zamlčuje a ničemu se ne
vyhýbá, nedostane se to
to téma do velmi škodlivéhc
ovzduší lákavého tajemna.

PÁN

PŘÍRODY?

jako ryba, ale vynalezl ponorky a lodě.
Neumí tak rychle běhat jako některá zví
řata, ale umí vyrobit auto, které jede
ještě rychleji.
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ČLOVĚK TO VŠECHNO UMÍ PROTO, ŽE MÁ RO
ZUM! - Zvířata znají leccos lépe než
lidé, ale nic si nevymyslí, protože ne
mají rozum. Vlaštovky dovedou stavět
krásná hnízda,ale nevymyslely žádný
činžák pro vlaštovky. Ani kočky si ne
postavily továrnu- na myší konzervy. Za
jíci také nemají vlastní zeleninovou
zahradu.
Člověk si podmanil koně, zapřáhnul ho
do vozu a jezdí na něm. Naučil psa, aby
mu hlídal dům. Využil krávu, aby mu dá
vala mléko, slepice, aby snášely pro
něho vajíčka.
Vzpomínáte si děti
Člověk se naučil využít síly větru, vo
ještě na to, co jsme
dy a ohně. Objevil elektřinu , udělal
si říkali, pro koho stvořil Bůh
si z ní pomocníka. Zavedl si ji do do
svět? Komu ho daroval? Přece nám,
mu a když chce, tak mu svítí, hřeje,
lidem! V Písmě to stojí. Bůh chtěl, chladí, vyssává, mele, hovoří, hrá,
abychom se dozvěděli i to nejdůle
ukazuje obrázky.
žitější, co nás nejvíc zajímá:
ČLOVĚK SE STAL PROTO PÁNEM PŘÍRODY A
ODKUD JSME A K ČEMU JSME.
PROTO MU VŠECHNO SLOUŽÍ, PROTOŽE HO K
Víme, že pocházíme od rodičů, ti za TOMU POVOLAL BUH.
se od svých rodičů a ti také od
svých rodičů. Tak to šlo velmi dlou Tak co říkáte, má nás Pán Bůh rád? Vše
kolem nás, vše, co vidíme, co obdivuje
ho. Jenže jednou to muselo začít,
víme, že kdysi ani svět neexistoval. me, co užíváme, ovládáme, vymyslíme, to
vše je taková velikánská stavebnice.
0 tom jsme hovořili minule. Že vše
vzniklo z malého zrnéčka, které Bůh Stále bychom měli myslet na toho, kdo
vymyslel, stvořil a dal o něj sílu, nám ji daroval.
Napadne nám někdy během dne tato myš
aby z něho byla jak naše země, tak
hvězdy, na zemi rostliny a zvířata. lenka? Jestliže ano, stačí jen pomyslit;
Ale kdy a jak se dostali na zem li "Mám tě rád, děkuji ti... "a už jste
mluvily s Bohem.
dé? Co je o tom napsáno v Písmě ?
Čteme, že Bůh vymyslel a stvořil ce
VICTORIA MONTANA: NEBOJTE SA ŽIVOTA
lý svět pro člověka. Když tedy už
byly na zemi jak rostliny, tak zví
řata, Bůh to všechno člověku, kte
VÁNOČNÍ
rého stvořil, daroval. Udělal ho
veOer
pánem světa. Ale aby člověk mohl
Vánoční večer
být pánem světa, dal mu k tomu Bůh
Štědrý den..
určité schopnosti.
U prahu jeslí stanul čas
Jistě jste si všimly, že my, lidé,
jak chtěl by spojit život,
se více méně podobáme zvířatům. Ale
sen
je mezi námi velikánský rozdíl.
se vším, co roste, kvete
Máte rády psy? Já velice. Ale cizí
v nás.
ho zuřivého vlčáka se bojím. Mohl
Z dna noci září světlo, květ by mi ublížit, má ostré zuby a běží
safírem obloha se skví.
lip než já. Ale člověk, i když nemá
Pohled náš míří vpřed i zpět
tak ostré zuby, tak rychle neběží
do hlubin tajemství.
a tak dále - má R O Z U M. Vymyslel
Jitro a večer, slunce a tma
řetěz, na kterého psa uváže. Tygr,
střídá se, splývá, dělí lev či medvěd jsou silnější než
den v koruně své věčnost má.
člověk. A přece je člověk přemůže,
Sníh jiskří slavnou bělí.
protože si vymyslil pušku. Člověk
Kdo
chce o vánocích potěšit hrdinskou,starou a
neumí tak létat jako pták, nemá
křídla. Zato si vymyslil letadlo, nemocnou katol .spisovatelku,at jí pošle pozdrav:
vrtulník, raketu. Neumí žít ve vodě N.SVOBODOVA,IIOOO PRAHA, Ul. Karol .Světlé 35

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

30.března 1924.
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Už jsou vyvěšeny seznaný těch, kteří v druhém seirestru neprošli čistkou.Včera jsem zašla
na universitu, abych se přesvědčila o situaci sama. Seznaný visí na chodbě v třetím po
schodí, docela vzadu. Schody jsou přeplněné studenty, kteří pobíhají vzrušeně a horečně
sem a tam a volají na sebe - jen krátké poznámky. Jak málo se tito studenti a studentky
podobají těm, které jsme byli zvyklí vídat dříve.
Jedna mladá studentka vedle ime právě vykřikla:" U Lenina/to je ted nová móda, místo pro
Boha se říká u Lenina/, říkali mi, že jsem také mezi těmi, kdo neprošli čistkou. Oo ted
budu dělat?"
Bylo velmi těžké dostat se až k seznamům, neboť visí vprostřed temné chodby, právě na
místě, kde je nejméně světla.
"Jsou prostě věci, které se musejí bát světla," řekl jiný student.
Stále se škrtalo sirkami a jejich světlo na okamžik osvětlovalo velkou tabuli, polepenou
hustě psanými seznamy; pak následoval vždycky zoufalý výkřik některé studentky. Na lavi
cích, vroubících chodbu, seděly celé tucty těchto děvčat a srdceryvně plakaly. Byl to
pláč zoufalý, neutěšítelný. Opravdu bylo dost důvodů k zoufalství pro ty, kdo byli tak
postiženi. Neboť být vyloučen z university bylo totéž jako občanská smrt. Nikdy už tako
vý nešťastník nemohl doufat, že dostane nějaké zaměstnání nebo jen profsojusbillet. Za
tím co studentky dávaly neskrývaně najevo své zoufalství, studenti se snažili ukázat muž
nou statečnost. Opovržlivě plivali na zem, zastrčili ruce do kapes a loudali se pomalu
ke schodům. Ale v jejich očích jsem viděla jiskřit nenávist, žhavou nenávist, před kte
rou jsem se zachvěla. Kam to povede?
Právě šly kolem rme zase dvě studentky. Jedna plakala a druhá jí vyčítala: "Tak mi ted řek
ni, proč jsi na universitě vždycky nosila vlněné šaty? Vidíš, kvůli těmto šatům tě ted
vyhodili!"
"Ale co jsem měla dělat," ospravedlňovala se druhá," je to můj jediný oblek a je ještě
pře šitý z šatů mé maminky, která ho dala ušít v roce 1904."
Po delší námaze se mi přece jen podařilo dostat se k tabuli. Poslala mě tam Nataša, abych
se podívala na seznaný sama - zůstala dona. I Nataša byla mezi vyloučenými. Prý nedosta
tečné studijní výsledky. A měla nejvíc kolokvií. Jména vyloučených jsem většinou znala,
samý inteligent! Děti lékařů, učitelů, inženýrů, duchovních, advokátů, úředníků. Bez vý
jimky byly vyloučeny děti továrníků, obchodníků, bývalých policistů a četníků.
Zajímavá byla záležitost dvojčat, která studovala s Natašou v druhém semestru. Jedna byla
velmi nadaná a pilná, ta byla vyloučená. Druhá se neučila, ale uměla obratně zacházet s
partajníky - a ta vyloučená nebyla.
Vedle nne stál bledý, vysoký student:"Ti idioti! Nechápu, proč mě vyloučili," řekl,"nůj
otec byl sice soudce, ale zemřel, když mi byli tři měsíce, maminka byla švadlena a od
čtvrté obecné jsem se živil sám. Jsem proletář! Je to svinstvo, že mě vyloučili!"
Blízko stál student - soudruh. Obrátil se zdvořile na nadávajícího studenta a řekl ^'Sou
druhu, obrate se, prosím, na soudruha Telegina. Když jste opravdu proletář, stal se tu
jistě onyl a budete zase z listiny vyloučených vyškrtnut."
Výsoký student mu poděkoval a odešel. Jedna studentka zvolala:"Tak, tak, a já jsem věřila,
že jde jen o úspěchy při studiu!"
Kcmunista se otočil, pohlédl ostře na dívku a pohrozil ji:"Jen trochu tišeji, soudružko,
jinak by se vám mohlo stát něco velmi nepřijermého."
Pomalu jsem odcházela donů a cestou jsem si lámala hlavu, jak mám sdělit Nataše tu hroz-

nou novinku a oo udělat, abychom ji zachránili.
Lenočka je také obětí čistky. V první chvíli dělala dojem, jako kdyby za pár hodin zhub
la o několik kilo - ale její energie ji přece jen neopustila.
"Nu, tak lehké to se imou mít nebudou," řekla,"mám starého otce a starou naminku, a když
neudělám universitu, je všem nadějím konec. Ted stačí zajít k soudruhu Teleginovi a dát
se s ním zaregistrovat - pak zůstanu na universitě...! Ale nůj kníže zoufale pláče. Oo
mám dělat? Jsem v jádře praktický člověk a nehodím se do sentimentálních dramat. A chci
žít, chci svým rodičům panoci! Nebyla bych přece ani první, ani poslední, která se vdá
vá z vypočítavosti. A hlavní věc je, nejsem s ním svázáná. Až dokončím universitu, dosta
nu diplom a pak se se soudruhem Teleginem rozloučím a vezmu si svého knížete. Takhle
jsem tu to přesně vysvětlila, ale on pláče a říká, že po soudruhu Teleginovi mě už také
nechce, -že mě už nechce?-řekla jsem mu-také dobře. Ach, to je kříž, ale oo mám ted
dělat?"
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ Za 9 měsíců vynesl tzv.Haléř sv.Petra 35 mil.
6.-7.II.zasedalo asi 50 delegátů z 13 ti zemí dol.-proti 16 ti za stejnou dobu loni. Církev v
hnutí Pomoc trpící Církvi (Kirche in Not). Po NSR vybrala 4 x víc, v Argentině 6x víc než
tvrdilo předsedou belgického Jezuitu Rogera loni. Tedy už není ve sbírce USA první.
Vekennanse(65)na dalších 6 let. Od 600.000 Při gener.audienci II. II. zahájil sv.Otec nový ka
dobrodinců dostalo letos už 50 mil.dol. Účast techetický cyklus o zázracích Ježíše Krista.
níky přijal v audienci sv.Otec. Toto Dílo vy Před 1O ti lety zemřel ve Florencii významný
dalo např. Písmo sv.pro děti-za 8 let v 47 ja katolický laik Giorgio La Pira. Probíhá proces o
zycích a nákladu 12,6 mil.výtisků. Od r.1983 jeho blahořečení.
jim finančně pomáhá i papežské misijní dílo
Sv.Otec blahořečil I. II. německou sestru Ulrichu
pro děti v Aachen. Poslední tři vydání jsou
Nischovou z kongr.sester sv. Kříže; žila v Inv řečech, kterými se mluví v západoafrické
genbohlu ve Švýcarsku, kde je generalát kon
republice Togo s 2,5 mil.katolíků-kromě úřed gregace. Blahořečení se zúčastnilo 10 Křížových
ní franštiny se mluví 47 nářečími. Vydání ewe sester z Moravy a 12 ze Slovenska s asistentkou
je pro jih, kabye a moba pro sever země. Pro gener.představené Češkou s.Pavlou Křivánko
středovýchodní Evropu tiskne hnutí breviáre. vou. Česká provincie, druhá po švýcarské, po
Písmo sv.a jiné náboženské knihy.
11.svět, válce zanikla. - Dále blahořečil Voršilku
Švýcarská vláda došla k názoru, že jmenová s.Blandinu Mettenovou z trevirské diecéze a
ní světicích biskupů neohrožuje náboženský
franc.bratra křesť.škol ArnouldajJules Nicolas
mír-týká se to nevole, kterou u protestantů Reche - civilním jménem).
vyvolalo jmenování biskupů Graechtera a hl. Josip Terelja,(viz s.6.)žije nyní v Kanadě. Na
Graba pro Ženevu.
tiskové konferenci v Římě prohlásil, že ruští
K 9.výr. vlády věnovala památce sv.Otce na katolíci jsou ještě víc pronásledovaní než ukra
jeho návštěvu v Čile arcidiecéze Santiago no jinští.
vou čtvrt 240 lidových domků na jižní perife Madarský Piarista P.Bulányi obviňuje biskupy,
rii města pro chudé rodiny, kterou arcib.kar. že jeho prohlášení o Vatikánu padělali. V dopi
Fresno Lorrain posvětil na jméno Villa Juan
se kard. Ratzingerovi tvrdí, že madarský epis
Pablo II. Počáteční kapitál k stavbě pochází kopát se snaží jeho hnutí odsunout na okraj Círlz daru sv.Otce arcibiskupovi na konci jeho
ve. Tyto obtíže s Vatikánem a episkopátem
setkání od I.-6.87 s obyvateli čtvrti St. Rosa. trvají už delší dobu.
Berlínský biskup kard. Meissner vysvětil 31.10 •V poslední době daly rumunské úřady strhnout
nový farní kostel ve vých.Berlíně "Proměnění další 3 kostely v Bukurešti. Prý jich bylo bul
Páně". Ffrnost má asi 2.000 ketolíků.V NDR dozerem srovnáno se zemí už 20 a proslýchá se,
je asi 2 mil.katolíků a přes 8 mil.protestantů. že komunistická vláda plánuje odstranění ještě
Hongkong hlásí, že v rudé Číně se dělá sta 60 ti nekatolických kostelu.Prý se staví nové.
tistika o katolících v zemi. Podle dosavadních V Bernu skončilo I2.-I5.il poslední z pětiročúdajů je jich asi 3,3 mil.-velká část patří k ních zasedání švýc.protestantské synody, která
tzv.vlastenecké církvi pod komunistickým vli se snaží obrodit švýcarskou protest.církev.
vem. Zdá se, že katolíků je v Číně mnohem
ČTK hlásila, že v noci 8.10.byl zavražděn slo
víc. - V Pakistanu je z 90 mil.mohamedánů
venských kněz Štefan Polák(47 let)na své faře
jedno procento katolíků.
v Borovských u Trnavy. Vražda byla neobyčej
K 25.výr.apoštolské konstituce Jana XXIII.se ně surová, oběť spoutaná za nohy i ruce byla
konalo v Římě studijní symposium o klasické, se zavázanýma očima a ucpanými ústy přivázaná
tj.řecké a latinské kultuře a jazycích. Disku k radiátoru a probodená četnými bodnými rana
tovalo se i o vyučování těmto řečem na střed mi. P. Polák byl oblíben mezi mládeží a studen
ních školách.
ky. Netknuté byly peníze z pohřební sbírky.

US MATKY A ROCK
Přes dva roky se v USA bojuje proti rockové
hudbě. Nejen vysvětlováním a varováním, i ža
lobami tam, kde texty k této hudbě ohrožují
děti nebo se hrubě urážejí lidské hodnoty a
náboženství. Obchodní kruhy, které vyděláva
jí na ničení mladých milióny, se ovsem brání.

desky varovnými nápisy - např.X pro oplzlosti,
V pro propagaci násilí, D/A pro oslavování al
koholismu a omanných jedů a O.pro propagandu
okultismu. Pak rodiče na první pohled poznají,
co na deskách je.
Výrobci desek návrh Rodičovského sdružení od
mítli. Ale protože chtějí nyní prosadit nezdá
ni telnost prázdných kazet, souhlasili s tím,
že podle vlastního úsudku opatří některé desky
varovným nápisem - ovšem se souhlasem"umělců",
kteří s tím budou smluvně souhlasit. Čili to
zase skončilo neúspěchem rodičů.
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Na Novén hudebním semináři v New Yorku pro
hlásili bratří Petersové, duchovní ze St.
Paul v Sev. Minnesotě: "Nepřišli jsme sem pro
potlesk, ale proto, poněvadž věříme, že by
se konečně měla gramofonová výroba očistit."
Potlesk se opravdu neozval. Na semináři,kte
rý se konal už po osmé, se setkaly nezávislé Bratři Petersové zdůrazňují, že nejde o cenzu
a mladé síly v mezinárodním obchodě s hudbou ru. "Rockoví zpěváci si mohou zpívat, co chtě
Proto sklidili oba stateční bratři jen odpor. jí, ale rodiče právě tak mají právo vědět, oč
•
vlastně jde."
Církev a organizované iranželky washington
Jello Biafra, zpěvák mezitím rozpuštěné rocko
ských politiků bojují už roky proti prodeji
vé skupiny Mrtvý Kennedy tvrdí uštěpačně: "Když
a vysílání desek s rock-hudbou. Proč? Nesou
se někteří rodiče bojí mluvit o tom s dětmi,je
hlasí s rostoucími výzvami k násilí v textu
to jejich problém."
i na obálkách desek. S propagací okultismu
Biafrovi jako prvnímu hudebníkovi hrozí poku
u Heavy Metal Bands. Nelíbí se jim texty, vy
ta, resp.vězení pro provoz a vystavování škod
zývající k většímu konsumu alkoholu a oslavu
livého materiálu pro nezletilé.
jící omamné jedy. Rozpustilé texty o sexuali
Jedna natka si všimla, že třináctiletá dcerka
tě neoceňuje ani TV kazatel Jimrty Swaggart,
chtěla věnovat k narozeninám mladšímu bratříč
ani ženy z Rodičovského sdružení pro hudbu.
kovi desku Penis-Landschaft. Podala proti auto
Je pochopitelné, že se brání tomu, aby ne
mravná a násilnická hudba kazila jejich děti. rovi žalobu. Proces vzbudil nejen velkou pozor
nost, ale podnítil ještě snahu o odstranění
O
Rozšíření hnutí proti rocku vzbudila příhoda, podobných oplzlostí. Už jsou vydány proti nim
které se nevěrecké noviny shovívavě vysmíva zákony v Kalifornii a v dalších dvanácti US
jí. Jedenáctiletá dcerka senátora z Tennesee státech. Tak např.produkce Dead Kennedy se mu
a kandidáta na presidentský stolec Alberta
sela stáhnout z prodeje-hrozila žaloba. A
Goreho poslouchala dona výtvor rockového
Biafra prohlásil:"Budeme-li odsouzeni, dosta
autora Prince "Purpurový déšE". Matka náho
ne se do obtíží každý - od Maximus Roc'n'RdIIdou slyšela píseň Darling Nikky s tak oplz
Fazine až k Penthouse, od neznámé skupinky až
lým textem, že se nedá vůbec uveřejnit. A
k Madonně."
e
rychle děvčátku desku sebrala. Paní Gore des
A tak rozhlas už nesmí vysílat určité písně,
ku přehrála přítelkyním, nanželce ministra
v Dallasu na nátlak církevních kruhů odňali
financí Bakera a nanželkám senátorů Nevi use
stanici, která se na podobné oplzlosti specia
a Howarda. Ty už měly své nepři jenné
lizovala - licenci. V Georgii zakázali vystou
zkušenosti: píseň rockové zpěvačky
pení
zpěváka z New Yorku ĽL Cool J. a v San
Madonny/do jaké špíny se zatahu
Antonio /Texas/ a Seattlu dovolují zákony mla
je Matka Boží!/"Svlékni se",
distvým jít na koncerty "poznamenaných desek"
"Cyndi Laupers","She Bop"
jen v průvodu rodičů. Z regálů 800 filiálek
ba dokonce Bruce Springssupermarktu Wal-Mart-na intervenci TV kazatele
teensa"Oelý hořím". Ty
Jimmy Swaggarta-zmizely všechny Rock-Magazíny to desky skončily na
i Magazín zvlášf surových a odporných Rallingseznamu Rodičovského
Stone.
sdružení pro hudbu
•
jako tituly a zpěváci
Daniel Goldberg-výroboe desek-bojuje proti té
nevhodní pro mládež.
to cenzuře—vždyt mu přináší miliónové ztráty.
Manželky politiků žá
Doufá-doufejme, že marně-že USA budou mít v r.
daly předsedu LE
1988 presidenta, za kterého se klima-pro něhosdružení pro výro
zlepší. T.j.že president dovolí, aby se americ
bu gramofonových
ká mládež soustavně kazila a odumírala duchov
desek, aby jednot
ně dříve, než dospěje.
livé finty opatřily

T VŮRČÍ DUCH

ření. Ne nadarmo říkali svati církevní 12
Tatano3 existuje téma3 které -jak se mi zdá-je v otcové:"Nebojte se ničeho, ani hříchu, ale
ruském náboženském povědomé ne ro zře čitelný problém. .chvějte se před modlitbou." Chtěli tím ří
ci: bojte se toho, abyste se špatně modlili
Vzájemné vztahy3 protiklad nebo spojené véry a
tvořivosti. Kolik je tu tragických přékladů! Gogol, Není-li otrocká práce pozlacena dotykem
Ducha sv. a chybí jí milost, podobá se
Tolstoj... Myslém, ze na západě se umělec méně
stará o mravně náboženské ospravedlněné svého tvo hrdina víry uschlému fíkovému stromu, zvu
řené a cété i menčé potřebu, najét pravdu. Existu čícímu kovu a znějící mědi... Bez navštíve
ní životodárného Ducha sv. nůže asketa je v Rusku nová náboženská tvorba?
Tvorba hraje v ruské filosofii skvělou roli, zna což je ještě horší - propadnout sebepřeceňování a hříchu pýchy. Proto je nebezpeč
mená přece vynoření se z nicoty a vítězství nad
banalitou, překonání lepivosti a oslavu zázraku. nější diktátor asketa než diktátor požitPřirozeně zaměstnává ruského myslitele "ospravedl kář.
nění tvůrčí činnosti" často i mučivě. Některým se Vfelká je odvaha, ale ještě větší je také
zdá, že tvůrčí křesťanství vyřazuje tvorbu něčeho Boží požehnání. V hyímu k Matce Boží Akathi"nového". To je případ Berdajevův, pro něhož lí stos stojí:"Raduj se, odvaho neporazitelné
tost, pokání, uznání hříchu je protikladem umělec ho mučedníka." Viděla jsem to a cítila v
ké tvorby, poněvadž pokání osobnost zužuje a ochro•Rusku, když jsem byla v klášteřích. I o
muje. Avšak protiklad zde vůbec neexistuje, naopak;jmiších na Athosů se proslýchá, že v tichu
čím silnější je vědomí vlastní hříšnosti, tím čista odloučenosti ruských klášterů už byli
spoutáni a svrženi ti dáblové, jejich moc
ší je srdce a tím větší odvaha - lidé čistého
srdce budou vidět Boha/Mt 5,8/. LÍTOST SMAZÁVÁ MI se před nedávném zdála neomezená.
Dříve měli v moci Rusko, dnes ovládají
NULOST A UROVNÁVÁ CESTU DO BUDOUCNOSTI.
Západ. ,
Lítost vůbec dokazuje prolhanost"zákona rovnosti" GORICÉVA:SILA KŘESŤANSKÉ POŠETILOSTI
V duchovním životě nesmíme být ani neplodní, ani
zahrabávat svůj talent.
Svoboda od hříchu a od moci minulosti otvírá nové 19.10.bylo 3.výr.od zavraždění kněze O.
Popieluszka. V ženevské bazilice Notre Da
časové obzory - budoucnost - a tvoří předpoklady
pro tvůrčí odvahu, pro obohacení existence a tvor me koncelebroval světící biskup Grab mši
sv., kázal, a byl tam nápis Solidarnošč a
by z ničeho.
Také nemažeme připustit, že tvorba je v protikladu foto zemřelého. V Londýně byla za něho
k poslušnosti. Pravá tvorba je dokonale poslušná a sloužená slavná mše sv. 31.10. ve westminsterské katedrále.
jak píše Simone Wéil, není nic přirozenějšího a
Ve Francii vyvolal odpor návrh zákona,
krásnějšího než poslušnost:
který by dovoloval nechat do tří dnů zem
"Hmota je naprostá pasivita a také naprostá pořít novorozeňátka, tělesně postižená.
slušnost vůle Boží. Je to náš dokonalý vzor. Nemaže být jiné bytí než Bůh a to, co Boha poslou- Matka Tereza se v listopadu zúčastnila
v Kalkatě 44.celonár.sjezdu sdružení in
chá. Pro její dokonalou poslušnost si zaslouží
hmota lásku těch, kdo milují Pána a Mistra hmoty, dických katol. nemocnic a postavila se pro
ti umělému potratu a za víc lásky k ne
jako milenec něžně pozoruje jehlu, kterou kdysi
jeho milovaná držela v ruce. Krása světa nás učí, mocným .
V Mombase v Keňi se v listopadu konal
že si hmota zaslouží podíl na našem životě. V
kráse světa se stává syrová nutnost předmětem lás 18.světový sjezd o pastoraci mezi námoř
ky. Nic není krásnějšího než síla prchavě se čeří níky. Předsedal mu kard.Cantin, prefekt
cích vln moře nebo skoro věčné záhyby pohoří. Mo- kongregace pro kněze.
V Campo Santo Teutonico v Římě předal
ře není přece v našich očích máně krásné, i když
víme, že se tu a tam potopí loči. Naopak, je proto 20.10.arcibiskup kard.Wetter řediteli ba
vorské televize prof. Dr. Helmutu Oellerovi
ještě krásnější. Kdyby změnilo pohyby svých vln,
aby loä ušetřilo, byla by to bytost, nadaná schop papežské vyznamenání, kříž papežského
nosti rozlišovat a mít svobodnou volbu - ne každý rytířského řádu sv. Řehoře Velikého-papeže. Slavnosti se zúčastnil i kard. Ratzin
tlak dokonale poslouchající tekutina. V této do
ger.
konalé poslušnosti je jeho krása."/Neštěstí a Bo Pro tento školní rok se přihlásilo na teo
ží láska./
logickou fakultu v Litoměřicích 91 zájem
Není nic přirozenějšího, ale ani nic nadpřiroze
ců o studium teologie. Celkem tam studu
nějšího než poslušnost. Hrdinové víry se odváží
je 222 budoucích kněží. Dominikánky .kte
víc než heroové a dokonce, jak říká Rilke "o dech ré pracovaly v kuchyni, musela předsta
více "než příroda .
vená odvolat k ošetřování starých a ne
Pravý hrdina víry je nebojácný tvůrce nového stvo- mohoucích sester.
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SV. EMIGRANTI
Výtah z I.promluvy Otce biskupa Hrušovského
na duchovnzm víkendu v Bex.

V životě Panny Marie se vyskytují situace,
které se podobají našim. Panna Ma
ria byla emigrantka jako ny. Evan
gelista Matouš píše, že když se Pán
Ježíš narodil, viděli proroci na
východě hvězdu, která měla označit
narození židovského krále, šli do
Jeruzaléma, tam je poslali do Bet
lém. Herodes, podezřívavý a kru
tý král, chtěl vědět, kde nové na
rozený král je, aby se ho mohl zba
vit. Z nařízení Božího se však mudrci nevrá
tili do Jeruzaléma k Herodovi, ale vrátili
se jinou cestou do své země.
"Když odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl
Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku,
utec do Egypta a zůstaň tam, až ti řeknu.He
rodes totiž bude po dítěti pátrat, aby je za
hubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho
matku, odebral se do Egypta a byl tam až do
Herodovy smrti...Když Herodes zemřel, zjevil
se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a
řekl:"Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi
do země Izraelské, nebot ti, kdo ukládali
dítěti o život, jsou už mrtvi..." Když však
uslyšel, že místo svého otce Heroda je krá
lem v Judsku Archelaus, bál se tam jít, a
podle pokynu ve snu se odebral do území ga
lilejského. Sel tedy a usadil se v městě,kte
ré se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je
řečeno skrze proroky "Bude nazýván Názorejský'.'
Sv.Rodina, Josef, Maria a Ježíšek museli uté
ci před nenávistí a krutostí Herodovou.Před
moderními Herody jsme museli odejít i my. V
čem nám může být příkladem postoj Panny Ma
rie? Jak si představujeme její modlitbu v
těchto dnech, měsících či jak dlouho to bylo?
Josef nebere sv.Rodinu do Egypta náhodou. Ne
jde tam ani proto, aby zbohatnul nebo že by
se ve své vlasti špatně cítil. Jde tam pro
to, že ho tam Bůh posílá.
Není tu náznak i pro poslání naší emigrace?
Uvědomujeme si, že jsme tu Božím řízením? I
když nám asi nebylo při odchodu z domova jas
né, co na nás čeká, nedomysleli jsme všechny
důsledky tohoto kroku, nebyli jsme duchovně
na emigraci připraveni - není to náhoda, že
tu jsme. Je to řízení Boží. Slepý osud ne
existuje -je to Boží plán, Boží vedení.
Kdybychom zapomněli na vlast, kterou jsme
opustili, na národy, z kterých jsme se zro
dili, nemohli bychom spokojeně říci, že jsme
v souladu s plány Božími. Nedali jsme si sa
mi svůj původ. Že jsme se narodili tu nebo

tam se stalo z vůle Boží. Ani není naše zá
sluha, že nás přijali tak, jak nás přijali.13
Vše vyplývá z okolností, v nichž se projevuje
Boží řízení. Tak, jako v případě sv.Rodiny je
to i v našem případě.
Musíme si uvědomit, že naše emigrace jako jed
notlivci i jako celek má své poslání.Je na
nás, abychom nezklamali. Aby ten, kdo při
šel do svobodného světa, neupadl do ji
ného otroctví. Ať si rodiče, kteří sem při
šli, aby mohli nábožensky vychovávat své
děti, právě tento cíl neztratili. Často
jsem slyšel: Přišli jsme, aby naše děti
dostaly náboženskou výchovu. A co vidíme?
ve škole se učí všechno možné jen ne nábo
ženství. Tento svět jim nedává dobrý pří
klad křesťanského života. Je to pravda. Ale
udělali jsme ze své strany -jako kněží, jako
rodiče, jako křesťané všechno, abychom nepod
lehli tlaku tohoto světa a jeho špatných pro
jevů?
Všechno tu není zlé-jsou tu i dobré věci. Je
důležité, abychom nezklamali. Tím, že nás Bůh
přivedl do ciziny, projevil nám svou důvěru.
Věřící doma musí někdy za svou víru tvrdě bo
jovat a mnozí proseděli léta v žalářích jen
proto, že věřili. Nemůžeme tedy říkat - nám je
tu dobře a kašleme na ty, kdo doma, trpí! Musí
me si uvědomit, že je ten stálý nátlak oslabu
je. A čekají od nás nejen návštěvy, nejen po
moc, ale i duchovní posilu, vytrvalost ve víře.
Dostáváme lístky, kde nám děkuji za knihy nebo
za dobré slovo z Vatikánského rozhlasu.

Uvědomujeme si, že tak jsme i my spojeni se
svými národy, i my bojujeme a musíme bojovat
o duši národa? Ztratí-li naše národy svou křes
ťanskou minulost a přítomnost, co budeme mít
z našeho blahobytu a z emigrace? Z toho se nik
do nesmí vyzouvat. Přišli jsme sem proto, aby
chom jen vpadli do toho cizího moře, měli se
dobře, zapomněli na vlast či vybrali si jen to
co nám vyhovuje? Dovolím si tvrdit, že Bůh dal
naší emigraci zvláštní poslání. Tím, že jsme
za hranicemi, nás nevytrhnul z lůna našich ná
rodů.
Tím,že sv.Rodina musela utéci do Egypta, nepře
trhnulo se spojeni s vyvoleným národem - jen
se dostalo do jiného světla. Když pronásledo
vání přešlo, vrátil se Ježíš ke svému lidu a
už ho nikdy neopustil - ba řekl:"Jsem poslán
jen k synům Izraele." Nestyděl se za to, že pat
ří k tomuto národu a jeho hranice nikdy ne
překročil. Byl v emigraci jen proto, aby z té
to zkušenosti pro jeho národ-a v širším smyslu
i pro jiné národy, které se k němu vírou dostanou-vzešlo nové požehnání, nová síla. Jako emi
granti bychom měli hledat svou inspiraci, du
chovní sílu právě v životě emigranta Pána Ježí
še s Marií a Josefem.

Ano, i Panna Maria žila svou část emigrantské pro svůj národ, co může, hlavně pro jeho du
ho života a jedla tvrdý emigrantský chléb,kte chovní podstatu. Aspoň tu zůstaňme věrni své
rý má normálně tvrdší kůrku než chléb doma.
víře už proto, že to náš národ doma čeká. Ani
netušíte, jaké je to pro ně zklamání, když se
Ovšem sv.Rodina šla do emigrace až když vidě
dozvídají, že emigrace v zahraničí se nedrží!
la, že tam má své poslání. Když jsme se sem
Hrozné zklamání 1
14
dostali my, snad jsme si ani neměli čas uvě
A modleme se za svou vlast. Není to málo. Žij
domit, co nás tu čeká, proč tu jsme. Ale když
me v duchu stále s nimi.
už zde jsme, zamysleme se nad smyslem emigra Modleme se i za ty, kdo víru pronásledují, pro
ce a vyvoáme z toho důsledky. Nenůžeme-li na
následují Boha, Církev a věřící. VždyE je to
šim dona jinak pomoci, zůstává ještě naše
Kristův zákon lásky.
utrpení, naše modlitba-abychom s národem trpě A choeme-li, aby Bůh miloval nás, musíme milo
li a abychom se za ten národ modlili.
vat všechny - i své nepřátele.
Na vlastní kůži jsme zakusili, oo je komunis
mus a jak zničil našeho člověka. Není náhoda,
že sv.Otec Jan Pavel II.-Polák- to také pro
NAŠE POŠTA
žil na vlastní kůži. Proto se často vrací k
nyšlenoe o svobodě člověka, o jeho důstojnos
"Silně se přikláním k
pravdivosti zjevení v Ju
ti a k boji o člověka. Ffežim tlačí národ do
goslávii, protože je vidi
degradace. Zbaví-li člověka víry v Boha, zba
telné velké obrácení a
ví ho nejzákladnější pravd/ o vlastní existen
změna v životě mnohých
ci. Vždyť všichni na Bohu podstatně závisíme!
lidí a to-myslím-není ná
Proto si musíme o našich bratřích a sestrách
hoda. Byla tam na dovolené neteř s malou dce
doma stále tvořit správný obraz. Ne že bychom ruškou a jak mi tvrdila - "nemohu to vysvět
je odsuzovali, nikdo nemá právo odsuzovat,ale lit, protože nemám velkou víru, ale ta atmosfé
abychom jejich těžkosti chápali, chápali i je ra byla tak silná, že to přičítám jen velké mi
jich boj, abychom je nenechávali osamělé.Máme- losti Boží. Dcerka, aniž jsem jí co řekla, hned
padla na kolena a celou mši sv. klečela a já
li možnost tam jet, je naše přítomnost nejen
projevem toho, co jsme tu dosáhli, ale má být jen plakala a za žádnou cenu jsem nemohla
i živým příkladem křesťanského života, proží slzy zastavit-to se nám ještě nikdy nikde ne
vaného ve svobodném světě, kde se nikdo nemu stalo. "A také plné zpovědnice lidí svědčí o pů
sobení milosti Boží. Jistě není všechno tak,jak
sí bát, že ho vyhodí ze zaměstnání protože
se říká, ale jedno je jisté: LIDÉ SE NUTNÉ
poslal děti k prvnímu sv.při jímání nebo k biř
POTŘEBUJÍ ZMÉNIT! Jaké prostředky k tomu
mování.
Pán Bůh použije a jaké lidi si k tomu povolá,
Když nebezpečí pominulo zjevil se znovu anděl je často pro nás nepochopitelné..."
CSSR
ve snu Josefovi a řekl mu, aby se vrátil do
"...píšu
celý
život.
Prvotina
vyšla
v
Rolnic

Izraelské země.
kém kalendáři a byla to povídka o mladé lásce:
Jak my hledíme na svůj případný návrat do
on šel do semináře, ona do Afriky. Jmenovalo
vlasti? Kdyby nám jednou někdo řekl, vstať,
se to ZVÍTĚZILI. A po letech jsem se dozvědě
vezmi svou rodinu a vrať se? Vrátili bychom
la, že jsem si to tak úplně nevymyslila.. .Osud
se? Nechám tu otázku otevřenou-neříkám, že by
misionáře P.Hynšta z Vracova a sestry Ema
chom se všichni museli vrátit. Ale to,co jsme
nuely také z Vracova. Zašla jsem, když mi ro
tu v zahraničí získali, by se mohlo jednou ně mán svého povolání při své návštěvě Vracova
jakým způsobem stát ovocem národa, z něhož
v r.1969 vyprávěla. Už jsou oba nebožtíci, on
jsme vyšli.
havaroval, ona zemřela za pár let potom. A
Osobně myslím hlavně na kněze a řeholníky a
pak mne"podržel"P. Dr. Braito, když mi uveřej
myslím, že povinností nás, slovenských a čes nil v HLUBINÉ reportáž z brněnské periferie
kých kněží a biskupů je myslet na to, oo by
(za války úplně vybombardované, pozn.red.J,
chom našim národům dali, kdybychom se tam moh kam jsem chodívala se sestrou Olgou z Pellicovy ul. Byla taková malá, veselá a už je dávno
li vrátit. Sám pravděpodobně zemru v
cizině, kde žiji skoro celý život. Ale ta gene nebožka. Z prvního honoráře, t.j. modlitební
race, která tu je, by měla něco dát své vlasti. knížky k Srdci Pána Ježíše, se modlím dodnes'.'
CSSR
Neděláme si iluze. Každý se musí přizpůsobit
zde svému prostředí, aby tu nebyl cizincem,je "Sv.Antonínu věř, myslím, že žádnou maličkost
nepovažuje pro svou pomoc za bezvýznamnou.
to normální, ale nemáme zapomínat na svou
Zažila jsem s ním kouzelné příhody. Nejhezčí
vlast a ubíjet v sobě osobní vztah k ní. Ne
znamená to, abychom byli podivíny, snílky ne před rokem, kdy jsem ztratila kabelku se vše
mi doklady, penězi,klíči, zápisníkem a co jen
bo nacionalisty, je to jen důsledek toho, že
nás Bůh stvořil tam, kde nás stvořil a že jsme si můžeš představit. Našla se a dodnes nevím,
kdo ji našel. Prostě sv. Antonín... "
CSSR
se sem dostali jeho řízením. Každý ať udělá

ŽOFINČINY VÁNOCE

Žofince do náručí a mrskla po mně vy
čítavě zrakem:"Ten pitomý krám vrátí
me. To není hračka pro budoucí ma
minky, že?"
15
Seděl jsem zbytek večera až do půl
noční mše svaté jako zařezaný na po
hovce, předstíral, že čtu detektivku
a mlsal cukroví.
Žofinka u mých nohou hýčkala sta
řičkou panenku a zpívala jí tiše vlast
noručně vyrobené ukolébavky.

"Cos koupil Žofi pod stromeček?"zeptala
se manželka, když jsem se vhrnul do
předsíně s obrovskou, mašlemi ováza
nou krabicí.
"Panenku. S kompletní výbavičkou.
I s kartáčkem na zuby!"řekl jsem
hrdě.
Babička-kouzelnice, vystrčila hlavu
ze své kukaně:"Mám pro ni také panenku.
S tou si hrávala už moje babička."
Manželka jen pozvedla zrak k nebi, tj. ke stropu.
"Ušila jsem jí šatičky a je jako nová,"pochopila babička
reakci mé manželky a přibouchla hněvivě dveře pokoje.
Ráno o Štědrém dni se ještě trochu kvapně uklízelo,
ženy tří generací běhaly vzrušeně po bytě. Pak stroji
la babička stromeček, manželka narovnala na všechny
mísy a misky i tácky malebně cukroví a Žofinka uklíze
la ještě pokojíček. Důkladně. Když jsem tam vstoupil,
právě leštila šachové figurky.
"Tati, dám ti tu padesátku od strýce Honzy, jestli na
jdeš u mne jen trochu prachu nebo špíny."
Pozdě odpoledne jsem přenesl cinkající a chvějící se
stromeček z babiččina pokojíku do obýváku na kulatý
stůl. Babička víc než spokojeně pozorovala své dí
lo.
"Ještě trochu vaty,"řekla, pak se zarazila, zřejmě si
vzpomněla, že loni jsme vatu hlasováním odmítli.
"Stojí rovně?"zeptal jsem se rychle.
Babička přimhouřila oči a dirigovala:"Trochu napravo,
trošku doleva, ještě víc - a ted stojí rovně!"
Chvíli zálibně pozorovala své dílo, pak zmizela v poko
jíčku, aby přinesla pečlivě zabalené dárky. Já mezitím
rovnal krabičky a balíčky se svými a s manželčinými.
Věděl jsem, že dostanu obligátní dvoje spodky a dvě
trička, vlastnoručně upletené ponožky, které nebudu
nosit, protože jsem alergický na vlnu, ale budu muset
jásat radostí. Pak nějakou knihu, asi detektivku a ně
co odborného co budu po vánocích vyměňovat, protože
to bude určitě zastaralé. Jistě též svetr a šálu a možná
i nový holící strojek. Nedávno jsem podotknul, že"ten
starý krám už mele z posledního" a viděl jsem, jak s
sebou manželka trhla a našpičatila uši.
Konečně řekla babička, že všechno je all right. Bytem
vanul koktail vůně cukroví, ryby, vánočky a brambo
rového salátu. Po modlitbě-vroucnější než jindy-jsme
zasedli k vánoční tabuli.. .ostatní si domyslíte. Kvapné
jídlo, rychle umýt nádobí a už zacinkal zvoneček.
Žofi vrazila do pokoje jako povodeň. "Halt! Nejdříve
koledy,"zarazil jsem ji. Pak brala manželka dárky a vy
volávala jména. Po očku jsem hleděl na Žofi, když klek
la u pohovky a rozbalovala mou krabici. Ležela v ní
hezká panenka a panáček-vlastně zlatovlasá slečna a
pán ve fraku s cylindrem. Náhle naše dítě vyskočilo,
vrhlo se babičce do náručí, takže bonbony, které prá
vě babička rozbalila, se rozkutálely po podlaze.
"Babi-to není děťátko. To je ženská s mužským. Já
chtěla děťátko, abych ho mohla chovat a vozit v kočár
ku. Tohle nechci!" vzlykala. Babička ji pohladila a
sáhla po poslední, opuštěné krabici. Vytáhla svou pa
nenku se zavíracíma očima-z minulého století-vložila ji

NOVINKY

Výroba hostii v Broumově byla převe
dena do Bílé Vody. Díky sestrám z
Itálie bylo zakoupeno nové zařízení
z NSR.
Díky vyjednávání kard.Tomáška je na
děje, že budou mladší knězi a pozdě
ji snad i bohoslovci studovat v Římě,
stát však nechce, aby bydleli v Nepomucenu.
Memorandum, které předal 3O.4.mr.
kard. Tomášek ministru kultury ČSR
Dr.M.Kl ušákovi a jež se teprve ted
dostalo na veřejnost, žádá řešení
nejnaléhavějších problémů vztahů me
zi Církví a stádem. Žádá revizi zá
konů v církevní oblasti, protože
jsou neurčité a dají se různě vyložit-hl.trestně právní zákony, které
nohou stíhat každou církevní činnost
Poprvé v dějinách žádá hlava českých
katolíků odluku Cirkus od státu. Dal
ší část jedná o vyučování náboženst
ví, zabezpečení kněžského dorostu,
trvalé jáhenství, zrušení státního
souhlasu pro kněze, povolení řehol
ních společností, náboženského tisku,
exercicií pro laiky, zákaz diskrimi
nace věřících ve školách, v zaměst
nání ap.,a obsazení diecézí řádnými
biskupy.
V Cechách a na Moravě je 3350 řádo
vých sester z 32 řehol.společností a
755 slov.řeholnic z 13 společností.
Z luteránské do katol.Církve se
vrátil spoluzakladatel evang.teol.
učiliště v Mrichově prof.Dr.Horst
Buckle. Luteráni se obávají, že
je to začátek přestupů evangelí
ků ke katolické Církvi.
Novým předsedou franč.bisk.konfe
rence je lyonský arcibiskup kar
dinál De courtray.
Na papežském benediktinském ateneu Anselmianu byla k 100.výr.za
ložení otevřena nová knihovna pro
135.000 svazků-nyní jich má 70 ti
síc. Knihovnu posvětil generální
opat benediktinu V.Dammertz.

"ANO" VŮČl BOHU

BARBORA

4.12.

Nejhlubší a neodstranitelné kořeny
Od 14.st.patřila sv.Barbora k nejobiíbenějším a
našeho JÄ jsou v Bohu. Bůh je zákla nejčastěji malovaným svátým. Tehdy ji zařadili
dem všech požadavků svědomí a jeho
k tzv.14 ti pomocníkům.
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absolutním soudcem.
Jako u nich, i u ní je skoro celý život pokryt
ANO vůči Bohu není jen poslušná,zdě legendami. Prý se narodila koncem 3.st.jako dce
děná víra; ani zvyk, plnit požadavky ra bohatého Diocurose v Nikodemii- Izrninu v
víry, jak nás k tomu někdy naše vě Turecku. Vynikala neobyčejnou krásou, bystrým
řící prostředí nebo strach. Víru ne rozumem a vzděláním. Ucházeli se o ni nejbohat
smíme zaměňovat ani s představami,
ší mládenci města, ale ona-tehdy ještě pohankauchovanými v hloubi srdce z dětství. cítila, že musí existovat něco, co by dalo jejímu
V této víře se můžeme někdy ukrýt,
životu hluboký smysl, a každého ženicha odmítla
ale můžeme ji také lehce zapřít nebo Casto navštěvovala skupinku křesťanů, kteří se
dokonce vyznávat jen ústy - ale na ze strachu před pronásledováním skrývali. Při
še srdce je daleko od Boha.
dlouhých hovorech s nimi se dívka snažila pocho
„ANO’K BOHU JE PODSTATA
pit víru těchto lidí. Stále víc při
'‘pravého CHARAKTERU. Je to
cházela k přesvědčení, že se jí
ANO nejhlubší víry, ANO
zde ukazuje cesta k dalšímu životu.
k životu a skrze život k
Barbařin otec Diocuros křesťany
osobnímu Bohu.
fanaticky nenáviděl a všimnul si,
■
Pius XI.jasně prohlásil
že se jeho dcera nějak změnila.
o době, která mate svaté
Rozhodl se, že ji bude před křes
pojmy:"Náš Bůh je osobní,
ťany chránit. U svého domu dal
nadlidský, všemohoucí,
zbudovat věž a v té Barboru uvě?nekonečně dokonalý Bůh,
nil. Když se vrátil z cest viděl, že
jediný ve třech osobách,
Barbora přemluvila zedníky, aby
tříosobní v pravé Božské
udělali ve věži místo dvou oken
podstatě, Stvořitel vše
tři. Rozzuřil se a ptal se dcery,co
ho stvořeného, Pán a
to má znamenat.
Král a poslední dokonaBarbora řekla, že je to symbol
vatel lidských dějin. Ne
Nejsvětější Trojice. Když mu dál
trpí vedle sebe jiné bo
vysvětlovala, že mezitím přijala
hy - ani je trpět nemůže1.'
svátý křest, rozhněval se tak, že
Správné ANO k Bohu si uvědomuje dů ji začal bít. Náhle se však v zemi otevřela trhli
sledky svého rozhodnutí pro jediné na a děvče před ním sk^la.
ho pravého Boha, toho, který podle
Později odvlekl Dioscuros svou dcerku před ve
slov stejného papeže"nám dal napros doucího města, který patřil k největším pronásleto jasná přikázání a ta platí nezá dovatelém křesťanů. Ten dal Barboru zbičovat.
visle na době a prostoru, na zemi či Dívka však mu řekla, že jí bylo, jako kdyby st
rase." Tak jako Boží slunce září nad jí dotýkala paví péra. V noci prý se jí zjevil
všemi lidmi, ani Boží zákon nezná
Kritus a její rány zahojil.
přednosti nebo výjimky. Vládnoucí či
Pak
ji nechal vedoucí mesta bít koulemi, pálit
podřízení, bohatí nebo chudí - všich
pochodněmi a dal jí uříznout prsa.Když tak děv
ni jsou rovni před Božím Slovem. Je
če zmrzačil, musela utíkat ulicemi pod ranami bi"
ho nárok na dokonalou poslušnost jed řiců, ale náhle se zjevil anděl a zahalil její tělo
notlivzíů pramení z plnosti jeho stvo
do bělostné pokrývky.
řitelských práv. Závazek k posluš
nosti zasahuje všechny oblasti živo Když vedoucí města poznal, že mučením ničeho
nedosáhne, vydal rozkaz, aby Barboře sťali hla
ta, v nichž je třeba se v mravních
otázkách s Bohem a jeho zákonem vy vu. Dceru umsrtil její otec. Sotva odložil vražed
ný nástroj, zabil ho bles^.
rovnat.
■
Tedy ANO vůči Bohu je zároveň bezpod To jsou jen legendy. Víme, že snad zemřela v re
306 za vlády Galéria Valeria Maxima, zvaného
mínečné ANO k jeho svaté vůli a k
Daia, který surově pokračoval v nejkrutším pro
jeho přikázáním. Jejich plné a ra
dostné vykonávání je pro hodnotného následování křesťanů, jaké znají dějiny-ovšem s
výjimkou pronásledování komunistického. -4.12.
člověka a pro křestana nej jistější
opora a cíl. Tímto cílem je rozkvět se dá do vázy pár uříznutých větviček a doufá
se, že do vánoc rozkvetou-pak má být příští rok
našeho života do nejvyšší blažené
šťastný. Je patronkou horníků, architektů, zed
dokonalosti při odchodu z tohoto
níků, pokrývačů, kuchařů, modistek a věží.
světa.
Dr.Josef Seeking

PRAVIDLA A ZVYKY
PŘIJME-LI DÍTĚ SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA

VÍTE CO JE TO

?

AKOLYTÉ — doslova průvodci, čtvrtý
stupeň nižšího svěcení. Jejich funkce při mši sv.
převzali-ovšem bez svěcení-ministranti.
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AKOMODACE - Kromě literárního
smyslu Písma sv., ať již obyčejného nebo vyššího,
často se užívá i smysl akomodační, kterého použí
vají většinou kazatelé, když aplikují svůj námět
ha biblický text nebo biblickou událost. Akomo
dační smysl není tedy pravým smyslem PÍSMA SV.
Ale je dovoleno aplikovat na určitý námět biblic
VYUŽIJE PŘÍLEŽITOSTI
ký text. Důkazem toho je celá křesťanská tradice.
a ukažme mu jasně, co je pro něj dovoleno Apoštolově i sám Ježíš Kristus často tak citova
a oo ne. Tedy víc než rozkazy účinkují slo li texty St. zákona. Encyklika Divino afflante Spiva"tohle je dobré a správné,""tohle není ritu-Pia XII. ustálila mnohá pravidla, aby akomo
dobré a správné". Často nejlepší cestou,
dační užití Písma sv. především při kázáních se
jak působit na jeho nadměrnou živost, je nestalo zneužitím biblických textů. Akomodace má
i hlubší odůvodnění. Bůh nám dal Písmo sv.ne
připomenout mu hranice, kterých se dítě
jen pro obsah a jeho literární druh. Biblické kni
musí držet, chce-li se podobat dospělým
a jednat tak, jako oni. Nejdůležitějším hy jsou nám nejen výlučně knihy svaté a poučné,
obsahující neomylné doklady Božího zjevení, ale i
z těchto pravidel je
příklad a vzor i poučení pro náš osobní život.
PRAVIDLO POSLUŠNOSTI v6čl RODIČQm.
Proto je správné a dovolené rozumně užívat Pís
ma sv.i v akomodačním smyslu.
Stejný způsob jednání musíme užít, chcemeli, aby si dítě navyklo krotit svou živost AKOMODACE MISIJNÍ v rámci určitých zvyků. Má pravidelně cho znamená přizpůsobení evangelizačního úsilí tradi
dit spát, pravidelně vstávat, pravidelně ci, duchu a životním podmínkám národů v roz
jíst—Vzdor tomu mu máme ukázat,že nejsme mezí věroučného a mravoučného programu Církve.
ALBA - lněný šat sahající až k nohám s
v těchto věcech puntičkáři a dovolit mu
úzkými rukávy, kolem boků podkasaný šňůrou
trochu osobní svobody.
(cingulum). Nosí ji klerikové s vyšším svěcením.
SMYSL PRO POŘÁDEK
(Biskup, kněz, jáhen a podjáhenjpři mši sv. a
jiných liturgických úkonech.
vede k tomu, že si dítě uvědomí hodnotu
dobře vykonaných povinností a vůbec všech ALBIGENŠTÍ — doslovně lidé z
činů a jednání. Vedeme ho také k základním Albi-města v již.Francii, se označují skupiny
formám zdvořilosti. I tělo má dítě vždycky bludařů, kteří se šířili v 12.a I3.st. Vyznávali
manichejskou nauku o těle a hmotě, které po
držet zpřína a rovně - osvojit si dobrý
kládali za zlé a pramen všeho zla. Důsledně tvr
postoj.
dili, že Kristus měl jen zdánlivé tělo. Syn Boží
byl podle nich nejdokonalejší z andělů, Duch sv.
KE KONTROLE TĚLA A H7YPM0NICKĚMU POHYBU
nižší než Syn, stál v čele andělů strážných. U
jsou pro dítě dobrá rytmická cvičení. Cvik Nejsv.Trojice zachovali sice jména tři Božských
svalů, pohybů má konat každý den. Pomáhá
Osob, ale jejich stejnou bytnost neuznávali. Za
mu to dosáhnout větší slobody a učí ho to mítali i svátosti. Bojoval proti nim sv. Dominik
soustavně sebekontrole. HODNĚ POMÁHAJÍ
A LEČO R i E-zpodobňuje obrazným dějem
VHODNÉ HRAČKY, které povzbuzují jeho před utajený děj skutečný. Příkladem alegorie ve SZ
stavivost a učí ho vět je např.lz 5,1-6. V křesť. starověku alexandrij
ší ukázněnosti.
ská škola exegetická-zástupce slavný OrigenesTento smysl pro pravid vytvořila metodu hledání vyššího smyslu Písma
la a dobré chování a
především na alegorii. Měli své stoupence i poz
zvyky, pro přesnost a
ději, hl.v moderní, tzv.pneumatické exegesi, u
sebekontrolu, se ovšem některých protestantů. Alegorie dává velkou vol
může v dítěti rozvinout nost osobní představivosti a často se vzdaluje
jen v ovzduší míru,kde od pravého literárního smyslu Písma. V exegesi
má všechno své místo, a nejde o to, co dovedou vykouzlit duchovní osoby,
ve společnosti dospělých ale co do přesných biblických textů vložili svatokteří se umí kontrolovat pisci a Bůh. Alegorie vyústí často v lidské vý
a ovládat. Mír, který v mysly a tím i zneužiti a ponížení důstojností
a Boží hodnoty Písma sv.

je dobré, při výchově užívat osobních frá
zí jako"lidé musí", "tehle je dovoleno",
"tak se to má dělat,""takové jednání je
správné""jiné jednání je lepší "ap. Není
správné jen rozkazovat a prosazovat osobní
autoritu. V tomto věku se dítě cítí silněj
ším, nůže-li se podrobit určitému pravidlu
ale je lhostejné vůči vůli druhého.

nich vzniká, šíří kolem
hlavně na vlastní děti.

STRAŠIDELNÝ

ZÁMEK

Camille Flammarion popisuje v knize Strašidel
né domy podivné události na starobylém zám
ku Du Calvados. R.I867 jej zdědila věřící ka
tolická rodina. Autor podotýká, že poslední
majitelka zemřela nesmířená s Bohem. V zámku
se za staletí jistě nahromadilo víc zloby a zlo
činů. Podobnými zjevy se dnes zabývá parapsychologie.
___________________________
Když se majitel nastěhoval do zámku, neměl
tušení, že zámek je proslulý podivnými zjevy.
Tyto zjevy nějakou dobu ustaly, ale vypukly běhla chodbou, skočila na schody do II.poscho
znovu v r.1875.
dí, nedupala ale lidsky, nýbrž jako kdyby něk
ZÁPISKY MAJITELE ZÁMKU KNÍŽETE DE X.
do utíkal po pahýlech. Mnoho silných ran na
18 .října. - Abbé-učitel našeho syna, řekl,že dveře zeleného pokoje.
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v jeho pokoji změnila pohovka místo. Nalepili IQ.listopadu. - Velká bouře. V jednu hodinu
jsme na podlahu papíry, označující nohy po
klusal někdo do vestibulu a po chodbě, silná
hovky.. .Večer slyšel abbé na zdi řadu úderů; rána na plošině, další na dveře zeleného poko
ty slyšela i pokojská v protějším pokoji. Pak je, poté zaskřípaly dveře a ozvaly se tam silné
rachocení koleček velkých hodin. Zazvonil na rány a nejméně 40 klepání v II.poschodí.Všich
mě a já viděl, že pohovka se aspoň o metr po ni slyšeli dlouhý výkřik, přehlušující bouři,
sunula a svícen přesahoval okraj krbu...
tři pronikavé výkřiky venku, zdálo se, že se
Byl právě sníh, ale kolem zámku nebyly stopy přibližují k domu. Za půl hodiny temná rána a
kroků. Natáhl jsem nitě přes všechny otvory- dlouhé výkřiky, jakoby volala nějaká žena.
a to jsem několikrát opakoval, nikdy nebyla
12. listopadu. - Rány a pronikavé výkřiky více
ani jediná přetržená...
lidí. Jiné-plačtivé-ve vestibulu. O půlnoci křik
14 .října. - Prudké rány. Se zbraněmi probí ve sklepě, pak v zeleném pokoji a konečně
háme zámkem, ale nic jsme nenašli.
vzlykání velmi trpící ženy.
15 .října. Večer slyší abbé i Amelina na chod Tyto zjevy se opakovaTy skoro každý den. Ná
bě kroky mé ženy i moje a náš hovor a otvírá bytek se sám přemísťoval, otvírala se i přišrou
ní dveří našeho pokoje. My však spali. Před bovaná okna,knihy z regálů ležely-pěkně podvanáctou se ozvaly silné rány v zeleném po skládané-na zemi, v regále zůstaly jen tři sv.
koji. Nikdo tam nebyl. Paní a Amelina slyšely Písma svátého. Jednou sáhla paní po klice,ale
posouvání nábytku v horním poschodí, ale
než se jí dotkla, viděla, jak se rychle otočil
ani tam nikdo nebyl.
klíč v zámku a dost silně ji klepl do ruky.Rá
18. října. - Spal u nás pan vikář a slyšel hluk ny, řinčení železa, poklusy, otřásání oken také. Přijel Marcel de...a kolem jedenácté sly nejvíce řádil zjev v zeleném pokoji. Co se tam
šeli všichni hluk těžké koule, skákající po
asi stalo? Bratranec pána domu přespal jednou
schodech. Prudká rána, devět temných úderů. v pokoji. Probudilo ho šustění hedvábí, odpo
19.října. - Poprosili jsme pana faráře, aby tu věď na otázku nedostal. Rozsvítil třikrát svíč
přenocoval. Slyšel jasně těžký krok, sestupu ku, ta hned zhasla. Za šustění hedvábí mu
někdo stahoval pokrývku z nohou. Střelil na
jící se schodů a zase těžký úder.
místo, kde předpokládal návštěvníka, ráno na
31.října. - Bouřlivá noc. Někdo vystupoval
šel kulky ve zdi.
rychleji než člověk po schodech z přízemí a
dupal. Když byl na plošině, ozvalo se pět tak Pan de X.odejel a jeho žena nechala v noci u
silných ran, že věci, visící na zdi se rozhou sebe hořet lampu a dvě svíce. Zavřela dveře
paly. Pak jako kdyby někdo hodil na zed těž na závoru, ale o půlnoci slyšela hroznou ránu
a pak jakoby velký balík prádla padnul do
kou kovadlinu-celý dům se otřásl. Všechno
jsme prohlédli, marně. Sotva jsme ulehli, na středu pokoje. Zároveň zhasla lampa i svíce a
bylo slyšet skřípání závory. Opravdu byla rá
stal hluk znovu a trval do tří do rána.
no odtažená.
o
3. listopadu. - Znovu rychle stoupající kroky
Majitel koupil dva velmi zlé hlídací psy. Jednou
a řada úderů otřásla zdmi. Brzo jsme slyšeli
začali výt u houští, pán i sluhové se ozbrojili
hluk těžkého a pružného těla, poskakujícího
a pustili psy do houští. Ti se tam zuřivě vrh
ze schodu na schod-dole klouzalo po chodbě
li, ale hned se změnilo vytí v naříkavě štěká
a zastavilo se u schodů. Pak dvě silné rány, ní, jakoby dostali výprask a vrátili se se sta
jedna těžká, jakoby někdo vší silou hodil na
ženými ohony. Nikdy už tam nechtěli. Ale fena
dveře zeleného pokoje palici. Pak kroky, na pána domu na zjevy vůbec nereagovala.
podobující zvířata.
Pan biskup poslal premonstrátského mnicha;
5. listopadu. - Ve dvě hodiny se nějaká bytost sotva přišel, všude klid-jen menší zvuky tam,
vrhla bleskově na schody do I.poschodí, pro-

kde to nemohl slyšet.
Po jeho odchodu bylo slyšet zvu
ky ještě víc. Dům se otřásal, za
jasného počasí padla voda krbem
a ušpinila popelem pana abbého,
který se tam modlil breviár. Lo
že se kolébala, bučení, křik,
padání neviditelných těl, bubno
vání, hra na zavřené harmonium,
výkřiky, kašlání, lidské hlasy...
Paní přibila na všechny dveře
medailonky sv.Benedikta, od pustkové kříže a Lurdské medailky. Byl toho velký balík. V
noci nastala děsná vřava a me
dailonky i kříže zmizely. Pak
kněz dělal exorcismus a byl
klid. Asi za dva či tři dny padl
na stůl před paní balík medailonků i křížů - chyběly však
medailonky lurdské.
Nastal klid - koncem ledna po
exorcismu a příběhem s medai
lonky. Jenže koncem srpna toho
roku se vracely zjevy znovu.
Napřed tišeji a zřídka, pak na stal zase hluk - jako na začátku.
Koncem září se ozval hluk ze
zamčeného salonu. Pán domu tam
vešel a viděl, jak pohovka je
uprostřed a kolem ní rozestave
ná křesla - jakoby tam byla ně
jaká porada.
Konečně se rozhodl majitel stra
šidelný zámek prodat a ten byl
brzo srovnán se zemí.__________
Zámek stával v Normandii a zje
vy zaznamenal majitel i řada
hodnověrných svědků, hlavně
knězi. Zprávu z nich sestavil
Dr.Moric, právník, a uveřejnil
v Annales des Sciences r.1893.
Byl totiž také svědkem zjevů, o
kterých se tu mluví. Protože
majitel zámku patřil mezi vyšší
šlechtu, vymínil si, aby se jeho
jméno i jména ostatních neuve
řejňovala. C.FIammarion zazna
menal výňatky v knize Strašidel
né domyl I925)na S.IO7. Byl čle
nem Franc.akademie věd a ostře
protikatolicky zaměřen.

VYZNANÍ KATOLICKÉHO ŽIDA
V revui slovenských Jezuitů v Kanadě - ECHO - vy
šel neobyčejně zajímavý článek. Předkládáme Vám ho
v češtině a tuto kvalitní revuí vřele doporučujeme
Jmenuji se Amos. Můj otec i dědeček byli v Madarsku rabíni
synagogy-a já jsem našel Krista. Vychovali mě v duchu nej
ortodoxnějšího obřadu židovského náboženství a neuměl jsem
si představit život bez zachovávání přísných přikázání Tóry.
Po smrti rodičů jsem začal číst světovou li
teraturu. Židovství Talmutu splynulo ve mně
s uměním Montmartru a Montparnasu. Proroci
se ve mně sjednotili s Atilou, Verlainem a Rilkem. Vzdor této dvojí atmosféře jsem zachová
val přikázání své víry. Ráno se modlil pomo
cí filakterii a připravoval jsem se na vydá
ní svého prvního básnického díla.
ŽIVOT ŽIDOVSKÉHO DÍTĚTE je celý
spojen se židovstvím. Jako dítě jsem snad neznal
člověka, který by nebyl židem. Pronásledovaný,v
menšině žijící národ se utíká do vlastní kultury.
Je to sebeobrana. V pěti letech známe knihu Gene
sis, v šesti 5 knih Mojžíšových a knihu Jozue a Rašiho s ko
mentářem. V sedmi umíme přeložit každou větu z hebrejštiny
do aramejštiny a naopak. Tato náboženská výchova mne do
provázela celý život až dodnes v lásce a úctě k Písmu sv.
a k světové literatuře.
R.I9U8 BYL ZALOŽEN ŽIDOVSKÝ STÄT . Od té doby židov
stvo zesílilo a snad by se dalo věřit, že už to není přibližo
vání ke křesťanství, že už není obrácení. Ten žid, který se
obrátí na křesťanskou víru po založení Izraelského státu to
jistě dělá jen proto, že je přesvědčen o pravé cestě a je
ochoten se pro tuto pravou víru vystavit i těžkostem.
ZAČAL JSEM NENÁVIDĚT KŘESŤANSTVÍ - které jsem neznal
když jsem poznal pravou tvář druhé světové války. Viděl
jsem, jak se založenýma rukama hledí na vše, co se odehrá
vá v jejich okolí a jsou lhostejni. Mlčeli, když evropské ži
dy odváželi na jatky, ale za pár let zase mlčí, když r.19721982 před jejich zrakem zavraždili 100.000 libanonských
křesťanů.
V době německé okupace Madarska jsem mnoho myslel na ži
dy, kteří žili v carském Rusku a v době španělské inkvizice
a vždy jsem říkal - ONI velice trpěli. Netušil jsem, že z to
ho ONI budeme MY-že také přijdeme na řadu.
JEN JÄ JSEM SE VRÁTIL Z TÁBORA SMRTI V OSVĚTIMI
z těch, s kterými jsem byl společně vychován. Všichni ostat
ní vešli stejnou branou, ale zmizeli v dýmu komína kremato
ria. V době gheta b/l první obětí města katolický starosta,
který nebyl ochoten postavit gheto. Zatkli ho, mučili a vy
stěhovali. V městě se staly zajímavé věci. Už jsme nosili
žluté hvězdy a byly i případy, kdy křesťané zdravili nás,
neznámé židy a naopak, známí se obraceli k výkladům, aby
své známé židy zdravit nemuseli.
V OSVĚTIMI JSEM POPRVÉ POZNAL KŘESŤANSTVÍ'
Několik stovek katolických kněží snášelo se mnou stejný
osud. Byli tam, protože se narodili jako židé nebo jako křesťané z židovských rodin. Tedy z
poloviny nebo ze tří čtvrtin byli židé. Byli to celí lidé. Jejich chování mě přivedlo k názoru,
že vědomě za něco trpí. Byli mezi nimi mnozí, které deportovali proto, že v řadě klášterů
schovávali a krmili židovské děti. Mnozí z nich se už domů nevrátili.
JL
PESKY JSEM SE VRÁTIL DO NAŠEHO ROZBOMBARDOVANÉHO MESTA
“
a nenašel jsem tam ulici, kde jsem se narodil a vyrostl. Co tam hledat? Jednou jsem se pomod
lil před synagogou smuteční modlitbu za židy celého světa a opustil jsem zemi svých předků.
24 hodiny po příchodu do. Izraele jsem bojoval proti Angličanům za vznikající židovský stát.
Ne proti Arabům. Aby vznikl židovský stát, museli nejdříve odejít Angličané.
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Vím, že vedoucí židovských bojovníků se ně Prošel jsem pěšky celou Svatou zemi s Novým
kolikrát setkali s představiteli Arabů a žádali zákonem v ruce. Evangelia mě přesvědčila tak,
o vytvoření protianglického svazu, ale Arabo že já, který jsem nebyl pokřtěný a k tomu žid,
vé se postavili na stranu Angličanů.
jsem začal žít podle přikázání Ježíše Krista.
Když Ben Gurion v květnu 1958 vyhlásil začá PROSEL JSEM BETLÉMEM, JERUSALEMEM,20
tek židovského státu, přepadlo nás 5 arab
Getsemany, cestu bolestii. Kalvárií, Nazaretem.
ských zemi anglickými zbraněmi. Když mluvil
Naimem, horou Tabor a pobřežím GenezaretskéBen Gurion, ležel jsem zraněný v zahradě
ho jezera, metr po metru... Brzy jsem prošel
latrusko-emauzského kláštera trapistů. Izrael cestou Panny Marie z Nazareta do Ain Karimu.
ský stát vytvořily národní osvobozovací jed
Četl jsem a učil jsem se. Za ta léta jem nena
notky Palestiny. Někteří tvrdí, že Izrael vě
šel v Písmě sv.ani jediný omyl. Ti, kdo ho
novala Židům OSN. Ale proč jsme pak od pod psali, důkladně znali osoby i místa.
zimu 1945 do jara 1949 bojovali ?
Zvlášť radostné je to, co řekl nám:"...já však
Na podzim 1956 jsem se zúčastnil druhé války vám říkám, že...já jsem chléb života...já jsem
o Sinaiský poloostrov. I tu jsem skončil v
pravda...já jsem světlo světa...já jsem vzkří
nemocnici.
šení a život...Otec a já jsme jedno..."
ROZHODUJÍCÍ' BYL PRO MNE ROK 1962. Pro Léta jem cestoval s Ježíšem všemi cestami.
žíval jsem náboženskú krizi a pochyboval o
Byl dobrý cestovatel a kráčel dobře. Od něho
víře. Ale je zajímavé, že jsem nešel k ateismu, jsem se naučil cestovat. Byl jsem prosáknut je
ale k Písmu sv. Začal jsem se modlit žalmy a
ho slovy a jednou jsem se ptal sám sebe: je
číst proroky-místa, která jsem znal od dětst zrádcem žid, který přijme Ježíše jako Mesiáše?
ví zpaměti, ale ted jsem v nich objevoval
Koho předpovídají Izaiáš, Ezechiel, Micheáš a
úplně nové věci. Kdy psali tyto texty? Jistě
Zachariáš?
v době velkých proměn. Kdo je psal? Ti,kdo
JE ZRÁDCEM ZIP, KTERÝ HO NASLEDUJE?
prošli krizí. I já se zmítal v náboženské kri Ježíš debatoval s rabíny v chrámě, jeho první
zi a tyto texty mi mohly dát odpověd. V kaž následovníci byli židé.Byli i jeho prvními učed
dém proroku i žalmu jsem objevil vždycky
níky. Židé byli apoštolé a evangelisté, i ti,kdo
stejnou osobu. Našel jsem údaje o jejím živo
ho přišly poslouchat z celé země, kdo ho vidě
tě, např. Betlém, pozemský původ, místo na li na křížové cestě, kdo viděli celé ukřižováni,
rození, utrpení a smrti. Poznal jsem, že jde o kdo viděli jeho pohřeb a Zmrtvýchvstání.
Ježíše Nazaretského. Ale je možné, aby Izaiáš
750 let před Kristovým narozením psal o Ježí KŘESŤANSTVÍ'JE POKRAČOVANÍM ŽIDOVST
VÍ. Nový a Starý zákon tvoří společně Bibli.
šovi? A to se stalo. Je to zázrak Bible.
Má cesta ke křesťanství je cesta přirozená.
ZIL JSEM MĚSÍCE SE ST.ZÁKONEM V RU Druhý den isem žádal o křest.
KÄCH. - CětT a učil jsem se. Byly to zajímavé Izrael zaplavila různá vyznání a sekty. Nemo
a úspěšné měsíce. Bez pomoci jiného-bez kně hu o nich dobře mluvit. Např.jeden mladý žid
ze a učitele jsem našel v St. zákoně Ježíše.
objevil v Ježíši možnost výdělku. Když pokřtí
Pak jsem chtěl poznat Nový zákon. My, židé, žida, dostane peníze z USA. Koupil tak celé
nevezmeme do ruky Nový zákon, i když to
rodiny. Ti, které pokřtil, bez přípravy, nevě
není zakázáno, ale tuto"cizí""nepřátelskou
dí, kam patří. Tohoto drzého obchodu je v
knihu"židé sotva znají. Kdybychom se zepta
Jeruzalémě plno. Obchodují s Ježíšem.
li profesorů a vzdělaných lidí v Jeruzalémě,
asi by řekli, že"tuto knihu"neznají. Tak i já. PŘIHLÁSIL JSEM SE V KLÁŠTERE O KŘEST
Překvapily mě první verše prvního evangelia: Rozhovor s představeným trval 15 let-ale ne
"Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, sy chtěl mě pokřtít. Nevím, že by byla mezi Va
tikánem a Izraelem dohoda, nekřtít židy. Asi
na Abrahámova. "(Mt 1,1) - Nevěděl jsem, že
jsem zaklepal na nesprávné místo, u lenivého
Ježíš je Davidovým synem a když jsem pak
kněze. Ale i jinde se mnou zacházeli podobně.
denně četl Nový zákon, styděl jsem se, že
Po letech mi představený řekl: "Chcete-li se
neznám knihu, která má tolik společného se
dát pokřtít, jděte do ciziny." Zvýšil se mi
židovským národem.
krevní tlak:"Cizinci ať se dají pokřtít zde,kde
JE TEZKÝ OMYL ŽIDOVSKÉHO NÄRODA
se zrodila Církev!"
a ještě těžší katolické Církve, že se za 2000 Byl jsem tři měsíce ve Španělsku, udělal jsem
let nesblížili. Naopak-vzdálili se od sebe. Ma zkoušky z katechismu a pak mě při slavnost
touš píše:"Abraham je vaším otcem". Na to se ních obřadech pokřtili. Koncelebrovalo 12 kněmuselo čekat 2000 let, aby nás to sblížilo.
ži-jako 12 kmenů Izraele či apoštolů. Také jsem
Celý rok jsem denně četl a studoval Nový zá přijal sv.biřmování. Po slavnosti mi řekl jeden
kon a pak jsem se rozhodl že půjdu hledat
opat:"Narodil ses, aby ses stal knězem. Tím
Ježíše. Sel jsem a našel jsem ho.
se musíš stát!" Odpověděl jsem:
Nový zákon jsem měl za"cestovního průvodce" "ANO!"
a už nikdy nevyjdu bez této knihy. Cestu za
Ježíšem jsem začal v Betlémě. Jaký to zázrač
ný pocit u jesliček v bazilice Narození!
NEPATRNÉ ZKRÁCENO.

MATKA

BOŽÍ

V

SOVĚTSKÉM

SVAZU?

3. srpna uveřejnil Die Welt zprávu francouzské agentury AFP.
Bylo to hlášení údajného zjevení Matky Boží a AFP
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je dostala přes Moskvu. Mezitím vyšly i oficielní zprávy
v
komunistickém tisku. KRONIKA UKRAJINSKÉ CÍRKVE(katolických
uniatů) píše, že tam denně přichází i 80.000 poutníků.
Zdá se to nepravděpodobné. Ale potvrzuje to i stranická Literaturnaja Gaseta. Připouští, že do Guševa - kde se mela jedenáctileté dívence a později i jiným osobám zjevit Panna Maria,
jezdí denně tisíce osob. Zjevení prý se stalo u venkovského,
od r.1958 zavřeného kostelíka a to 19.dubna tr.
Časopis svazu sovětských spisovatelů píše, že lidé přicházejí
pěšky, přijíždějí auty, busy nebo vlakem. "Přicházejí, aby
viděli obraz Marie,"hněvivě píší Lvovské stranické noviny.
Za čtyři dny se o tom zmiňuje i mládežnický deník Leninská
mládež, počet mladých poutníků je totiž neobyčejně vysoký.
"Přicházejí ze zvědavosti,"tvrdí list a snad má i částečně
pravdu. Všichni určitě ze zvědavosti nepřicházejí - vždyť při
jíždějí i studenti ze vzdálenosti skoro 1000 km - od Dněpropetrovska. I kdyby - jaká je to ateistická mládež, která se
zajímá o nadpřirozené zjevy?
Komentuje to místní rozhlas a televize o tom vysílala právě
13.května 1987 - kdy vzpomíná katolická Církev 70 let od
schváleného zjevení Matky Boží ve Fatimě. Tam řekla Panna
Maria:"RUSKO SE OBRÁTÍ!"
13.května se na obrazovce sovětské te Penežní dary jsou"protizákonné"a mají
se zabavit.
levize objevil mnoha divákům obraz
Matky Boží. Zpráva o tom se dostala
Jak hlásí Literaturnaja Gaseta, řekl
jak do Moskvy, tak do střední Asie.
místní předseda strany Viktor Chorlov,
Na Západě to potvrdila spolehlivá
o proudech poutníků:" S hrůzou myslí
anglická Keston College. A komunis
me na to, jak obrovské budou davy
tický tisk, místo aby o zprávě mlčel, poutníků v r.1988, u příležitosti ti
tak zuří: všechno je podvod, trik
sícího výročí pokřestanění Kijevské
uniatské katol.Církve. Jak to? Dosud
Rusi. Zdá se, že nemáme prostředky,jak
vždy tvrdili, že uniaté vůbec už ne
davy poutníků zastavit. Obávám se vý
existují! Vždyt Stalin Církev zrušil
buchu náboženského fanatismu a vý
a připojil její členy k pravoslavným.
středností."
Sovětská státní televize prohlásila
Úřady jsou vůči údajným zjevením bez
údajné zjevení Panny Marie na obra
mocné. Je skoro neuvěřitelné, to, co
zovkách za halucinaci. Ze studny, je píše reportér Literaturnaje Gazety.
jíž vodě se připisují zázračná uzdra Tento sovětský novinář píše, že sám
vení, vzali odborníci vzorky a pro
viděl"obraz ženy"na zdi kostelíka.
hlásili ji za zdraví škodlivou. V
Nemůže tomu uvěřit, proto - jak píšemístních mediích se tvrdí, že jde o
musí se jednat asi o halucinaci, kte
"protisovětskou provokaci"'členů zaká rou vysvětluje jako výsledek dopadu
zané uniatské Církve a o "koordinova světla na deštěm zčernalou plochu.
nou akci Vatikánu a exilových uniatů? Moskevský časopis uveřejnil také fo
Také místní člen strany Drohobojč to
tografie nesmírného počtu poutníků.
označil za "přežitek"s Římem spojené
Ruský podzemní časopis Buletin křesuniatské Církve, která stojí za údaj
tanské obce v SSSR cituje selku:"Při
nými zjeveními Panny Marie. Prý byla
prvním zjevení úřady okna kaple za
"vyrobena"pro papežem vyhlášený Ma
tloukly a zřídily barikády. Ale zjev
riánský rok a jako příležitost k vel
pokračoval venku. Na nanebevzetí Pan
ké kampani mezi obyvatelstvem.
ny Marie se obraz Matky Boží s Ježíš
Místní funkcionáři strany dávají pout kem pohyboval proti nebi. Začátkem
níky tajně fotografovat, snímky pře
června už dosáhl skoro do oblak, ale
dávají předsedům kolchosů a podniků,
stále byl dobře viditelný." Pravoslav
aby se snažili fotografované převy
ný kněz tvrdí:"Když tehdy kapli zavře
chovat. Na příjezdových silnicích zří li, chtěl střelit voják na okno, kde se
dila policie jedenáct kontrolních
odrážela postava Matky Boží. Sotva
míst, kde si ověřují automobilisty.
přiložil pušku k rameni, padl mrtev k
zemi.”

NAŠE KŘÍŽOVKA

CÍRKEV V TEMNOTÁCH

KFyŠTOF - září 903 - leden 904.
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Tohoto papeže nůžeme nazvat vzdoropapežem,
protože se zmocnil trůnu násilím-Po několi
ka týdnech ho uvrhli do vězení a s jeho
předchůdcem ho dal býv.vzdoropapež, hrabě
z Tuscula, uškrtit. Hrabě se vrátil z vy
hnanství, aby se stal sám papežem.

A.Knina epištol a evangelii na oeiy roK.,runs.su,
-tekutina-kterou kněz při mši proměňuje v krev Pá SERGIUS III. - 29.1.905 až 15.4.911.
ně. B. Radostné zvěsti, něm.vejoe,nedostatek.
Odporná postava. Vrah obou předchůdců,, pří
C.TAJENKA. D.Otázka,hlas osla, slov.strýc,žens.
tel hanobitele mrtvol Štěpána VI. a proti
jméno,bytost bez těla. E. Mužs. jméno, váha, moderní, vník to rmosův. Podle se postavil proti všem,
týkající se hnisu/z latiny/. F.Oblost,čísl.,sta- které Formosus vysvětil i těm, které tito
ročesky-pryč, nyní. G. DOKONČENÍ TAJENKY,předl., zkr. vysvěcení vysvětili. Spojil se s Teofilakruské měny.H.Zájméno,citosl.bolesti, předl.,ves tem, jehož manželka Teodora a dcery-Teodo
švýc .národ.patřena, zn. teploty, předl., zn.váhy
ra ml. a Marozi a-pocházely z nej vyšších
zač.písmena jména našeho prvního presidenta. CH. šlechtických kruhů. Společně s řadou méně
Klaň se, pták, islamský dům pro ženy,spojka. I.
cenných nebo slabých papežů, kteří se sta
zrak, žens.jméno, cizí mužs.jméno. J.Cili, zahra li jejich nástroji, vládly tyto ženy až do
da utrpení Kristova, spojka.K.Falešné knihy Bible, r.935-velký historik kardinál César Baroostré koření. L.Sekretář, nota, předloha.
nius /kolem r.léOO/nazval toto teimé obdo
1. Ctení, slov.předl.,dělat. 2.První žena, předl., bí pornokracií-vládou nevěstek. Marozia,
vdaná za markraběte Albericha ze Spoleta,
cirk.svátky, dětský pozdrav. 3.Rozkazuj , hlas
osla, vymřelý divoký národ, zápas. 4.Nota, zn.dusí byla milenkou Sergia III. I když to nebylo
ku, věnovat, církevní ranní modlitby/chvály /, zn. takové, jak to přehnaně popisuje Luitprand
kyslíku, předl. 5.Spojka, nota,' citoslovce boles z Cremony, přece to byl pro celý křesťanský
svět zahanbující stav papežství. Teofilakt
ti, lidový souhlas, jednotka pro energii, zkr.
drobné staré měny, 1000 říms.5. 6.Předl.,on-něm., se jmenoval knížetem, konsulem a senátorem
Říma, Teodora st.a Marozia senátorkami. Za
ochránce Kristův, předl., zavýsknutí, čistá váha.
7.Cizí zkr.čísla,zkr. angl.měny, předl.,koncovka "mrtvolné synody "bylo v Římě obrovské země
řady jihočeských vesnic, zkr.měny sousedního stá třesení, kdy se zhroutila i lateránská ba
tu, nosní tekutina, zkr.váhy obalu, citosl.odporu. silika. Sergius ji dal znovu postavit-to
8. Citosl.podivu, žere zobákem, u pokladny,pře dl. byl jediný záslužný čin jeho vlády.
9. Zkr. španělské měny, k založení, oslavný zpěv,
ANASTASIUS III. - duben 911 až červen 913.
předl.,citosl.resignace, staré zbraně.. 10. Pře dčiVláda
tohoto papeže byla bezvýznaimá.
tatel/nižši svěcení/, kus ledu, konec modlitby.
11. Mužs .jméno, ač, plošná míra, plemeno. 12. V^něm., LANDO - červenec 913 až únor 914.
němec.konvertitka ze židovství, zkr.čes.úřadu, 13*
Zápor, původ.název Roberta3autor indiánek, zn.er Je o něm známo jen to, že byl závislý na
bia. 14. Předl^histor.něm.město s římskou branou, Teodoře st.a jmenoval jejího oblíbence
arcibiskupem vRavenně. Ten se stal pak je
zakladatel řádu kazatelů, chem. zn. vodíku.
ho nástupcem.

OSUDNÝ OMYL

Harris se prudce otočil.
dveřích stál velký
chlap s namířeným revolverem. Wdle něho slečna
Jim Harris, soukromý detektiv, si řekl: "Jsi Williamsová.
23
osel, Jine. Dan Winter je nebezpečný vrah. Harris si v duchy vynadal do oslů a zabedněnců,
Máš o tom tolik důkazů, že nůžeš utáhnout
ale nahlas se mu podařilo říci vesele:"Měl jsem
snyčku kolem jeho špinavého krku. Třikrát přeoe tedy dobrý nos, oo?"
jsi unikl smrti: před týdnem
ses sko "Dost dobrý, "řekl nuž s revolverem, "jenomže od
ro zázrakem zachránil před
koly vás nechceme výkupné. Překážíte nám, vážený pane
bláznivě jedoucího auta,
Nejdřív vás zastřelím a pak zavolám policii
pak tě chtěl neznámý dobro
Vysvětlím jim, že jsem to udělal v sebedinec shodit pod vlak podzemní
obraně, když jsem vás nachytal při
dráhy a konečně..."
krádeži..."
Jeho neveselé úvahy přerušil Harrisův
"V sebeobraně? vždyť nemám zbraň?"
sekretář, sluha a pomocník v jedné oso
"Tu budete mít, "potřásl muž revolve
bě. Uvedl do pracovny mladou krasavici.
rem a zároveň povytáhl z kapsy další
"Potřebuji vaši pomoc,"řekla, sotva do
"Jste mazaný, Harrisi, ale na Dana
sedla na nabídnutou židli."Jmenuji se Jane
Wintera jste krátký, "řekla slečna
Williamsová a jsem v hrozné situaci. Spřá
Williamsová. "Víte, že mu říkají
telila jsem se s jedním mužem, napsala
genius zločinu."
mu několik dopisů a ted mě vydírá. Mám
ľ Náhle si oba všimli, že se jim Harris
velmi žárlivého snoubence,"odmlčela se.
dívá přes rameno. Znejistěli, pootoči
"Proto nemohu jít na policii. Vy mi jistě.."
li se - a to Harrisoví stačilo. Hodil
"Mám se snad vloupat do pokladny vašeho
darebovi na hlavu těžkou pokladničku tak prudce,
vyděrače a dopisy ukrást? "zeptal se Jim
že okamžitě klesl k zemi. Jeho pomocník si vzal
ironicky.
na starost dveře. Kulka, která vyšla z mužova re
žena dychtivě přikývla a Harry pokračoval: volveru, prolétla otevřeným oknem. Harris mu ne
"Až budu vybírat dopisy, objeví se váš vy dal příležitost, aby vystřelil ještě jednou a dů
děrač s revolverem v ruce a začne vydírat
kladnou ranou ho omráčil. Pomalu zvedl zbraň.
ime. Vousatý trik,"pokýval hlavou.
"Tak jsme se z toho zase jednou se zdravou kůží
Dívka vstala a pomalu kráčela ke dveřím.
dostali, brachu,"řekl svému pomocníkovi a zadíval
"Je mi líto, že jsem vás obtěžovala, "oto
se na obě postavy, ležící malebně na koberci.
čila se s rukou na klice Doufala jsem ve
Vtom zaslechli slabounké klepání, dveře se poma
vaši pomoc a netušila jsem, že se mi vy
lu otevřely a do místnosti vstrčil hlavu nenápad
smějete!"
Harris se obměkčil. Taková dojemná krasavi ný mužík se skřipcem na nose:"Opravdu, pánové,"
řekl puntičkářský, "musím protestovat. Tropíte
ce! "Dobrá, slečno Williamsová. Pomohu
strašný hluk. Bydlím nad vámi a rušíte mě v prá
vám."
ci.
Oo...?"přerušil se, když viděl postavy na ze
Pozvedla k němu své blankytné, smutné oči
mi. "Kdo to je? Zloději?"
a jeho vážný výraz ji uspokojil. Otevřela
Harris přisvědčil:"Přišli jsme právě včas. Zate
kabelku a vyňala bílou obálku.
"Napsala jsem vám jeho adresu, "řekla, "Gar lefonujte laskavě policii, prosím."
"Ovšem, ovšem... "mužík pomalu ustupoval, oči
ry bydlí v přízemním bytě. Dopisy jsou v
upřené
na Harrisův revolver.
NAŠE KRIMI
malé kovové pokladničce v ložnici. Zde je
"Dělejte člověče!"vykřikl Harris a mužík zmizel.
kombinace, kterou při otevírání používá."
Pak vyňala svazek bankovek."Dám vám sto li Když policie stále nepřicházela, seběhl Harris
ber zálohy a až mi předáte dopisy, dostane dolů a zavolal z budky. Za chvilku přijel inspek
te dalších sto. A ještě něco: Garry se nik- tor Black. Spokojeně pohlédl na spoutaný párek.
dy nevrací domů před půlnocí."
"Ptáčci z Winterovy tlupy! Výborně, Harrisi!"
"Copak tohle není Winter?"
"Tohle zavání kriminálem, "bručel Harris,
sotva dívka odešla."Nechce se mi to líbit." "Ale kdepak!"zasitól se inspektor."Ten se tomu
gangsterovi vůbec nepodobá."
Přece však bankovky zastrčil do kapsy.
"Jak vlastně ten lotr vypadá?"zeptal se zvědavě
To noc kolem jedenácté otevřel Harris se
Harris.
svým pomocníkem okno v ložnici pana Garry- "Jakživ byste v něm nepoznal hlavu a mozek gang
ho a za deset minut otevřeli i těžkou kovo sterské banky,"vysvětloval inspektor Black."V/vou pokladničku. Harris se chystal prohléd padá jako ustrašená nyš, nenápadný mrňous. Pla
nout obsah, když...
chý a krátkozraký. Nosí cvikr. ..co je vám, Har
"Konečně jsem vás dostal! Už mi neuniknete!' risi? ""Ale nic,"těžce polkl detektiv,"jsem jen
zasyčel ode dveří nepříjemný hlas.
zatracený osel,"dodal zlomeně.
E.J.MASON

NOVÉ DOBROTY
IŠLSKĚ DORTÍČKY
21 dkg mouky, 2
dkg kakaa, 7 dkg
cukru, 14 dkg tu
ku 4 dkg ořechů
Těsto zpracujeme,
vykrajujeme ko
lečka, upečená
spojíme náplní,
polejeme polevou
a zdobíme ořechy. NÁPLŇ: 10 dkg piškotových
drobků, lžíce rumu, 2 lžíce zavařeniny. PO
LEVA: 5 dkg másla, 1 kdg kaka umícháme, zře
díme svařeným cukrem/10 dkg cukru a voda/.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
vánoční
VÝSTAVA - KTEROU
BYSTE NEMĚLI PRO
PAST! - Galerie RA (Dr.Petr Doležal - Curych
Affoltern, Wehntalerstr.492-od nádraží č.ll na
Bucheggplatz, trolejbus 74 na Einfangstr.)
Obrazy BEDRlŠKY ZNOJEMSKÉ a rytiny jejího
manžela z ČSSR. Obrazy mají i náboženskou té
matiku - dnes tak vzácnou - a hodí se jako dopl
něk bytu nebo vánoční dárek. Nejsou drahé a vý
běr je velký. - Výstava se slavnostně zahájí v
18 hodin dne 5.12 a potrvá až do 8.1.1988. - je
otevřeno i v neděli. Informace t.01-579611
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A VÁNOČNÍ BESÍDKA
ve Winterthuru - St. Ulrichkirche- Rosenberg. Dárky
pro děti odevzdejte před zahájením 15 h. 6.12.

CIKÁNSKÉ ŘEZY
21 dkg mouky, 14 dkg tuku, 7 dkg cukru, 2
žloutky, citr.kůra, špetka prášku do pečiva
Zpracujeme, vyválíme placku a tu napolovic
upečeme. Pak natřeme hmotou, dopečeme a za
horka nakrájíme. - HMOTA: 14 dkg cukru, 2
lžičky kakaa, 5 dkg rozpuštěného másla,sko
řice, rum, 14 dkg mletých ořechů, sníh ze
2 bílků.
ANGLICKÉ PEČIVO
16 dkg cukru, žloutek, vejce, 25 dkg marga
rinu, lžíce kys.smetany, lžíce rumu, 2 hrst
ky mletých oříšků, 50 dkg mouky, prášek do
pečiva. - Vypracujeme těsto jako na nudle,
vyválíme na nůž silné, vykrajujeme různé
tvary, potřeme vejcem, sypeme mandlemi a pe
čeme. Hotové můžeme také slepovat.

Otec JAN BIRKA slaví letos 19.12. šedesáté naro
zeniny. Neuvěřitelné, že? Ale čestné slovo! A
oslavíme je společně v Aarau, v místnosti při
kostele sv.Petra a Pavla u nádraží po mši sv.
v 18,15. Účast na mši sv.je jistě nejkrásnější dá
rek, který našeho obětavého misionáře potěší.
Po mši sv.bude oslava pokračovat. Kdo potřebu
je víc informací, ať zavolá večer na tel.
064-372618 - pokud jde o dárek, víno, pečivo atd.
VAŽME SI NAŠICH DOBRÝCH KNÉŽÍ - DUCHOV
NÍCH OTCŮ - a DEJME JIM PÉI KAŽDÉ VHODNÉ
PŘÍLEŽITOSTI NAJEVO SVOU VDĚČNOST A LÁS
KU! Mnozí nemají ani tušení, jak se pro nás naši
kněží obětují!
19. prosince

ZMRZLE KROUŽKY
50 dkg hrubé mouky, 28 dkg tuku, 10 dkg
strouhaných ořechů.-NA KVÁSEK: .5 lžíc mléka
2 dkg cukru, 2 dkg kvasnic. - Zpracované
těsto vložíme na 1-2 hod.do studené vody,
pak osušíme, vyválíme na 0,5 cm, vykrajuje
me kroužky a pečeme v horké troubě. Teplé
balíme ve vanilkovém cukru.

POZOR! Česká mše sv.v Curychu bude každou 1.
neděli v kostele nad kryptou. Jinak v kryptě.

KÁVOVĚ DORTÍČKY
21 dkg mouky, 7 dkg cukru, 14 dkg tuku, 2
žloutky. - vykrajujeme ze zpracovaného těs
ta kolečka a pečeme na pomoučeném plechu.
Spojujeme krémem, polejeme polevou. KRÉM:
10 dkg másla, 8 dkg cukru, 1/8 1 mléka, 2
lžíce hrubé mouky, trochu silné černé kávy.
POLEVA: 15 dkg cukru a černá káva-

BÍLKOVĚ PEČIVO
2 bílky, 2 dkg kaka, dle potřeby cukr-zpracujeme, rozválíme na cm silně, vypichujeme
tvary a zvolna pečeme na pomaštěném plechu
TYTO FECEPTY JSOU DOBŘE VYZKOUŠENÉ !

24

PRO
NAŠE MLADÉ - duchovní osvě
žení, sport a zábava v Casies-Již.Tyroly- Itálie.
Inf.a přihlášky - čeští misionáři. 26.12-2.1

MNOHO RADOSTÍ
O SVÁTCÍCH
BOŽÍHO NAROZENÍ
A POŽEHNÁNÍ
DO NOVÉHO ROKU
PŘEJÍ VAŠI
MISIONÁŘI
AREDAKCE
EDAKCE

G. BROWN

ANO, MADAM !
Bill a Sally dostali výpovéd pro podezření z krádeže stříbra svých zaměstnavatelů. Slečna
Peabodyová předává výplatu své komorné.
"Zde je váš týdenní plat. Můžete jít..."- "Díky,"řekla váhavě Sally,"ale..." 25
"Uf,"zvolal výbušně Peabody, když mu loket Beresfordové vrazil do žeber."Emo, myslel jsem.'.'
Sestra na něho překvapeně pohlédla. Peabody polkl a nesouvisle mluvil dál:"No-co kdybysme
jim dali ještě jednou příležitost. Quinby je můj komorník a Grandové nemyslela...."
Pod chladně užaslým pohledem sestry se jeho hlas lámal až umlkl.
"Zde už není, Alberte, co říci," vzdáleně poznamenala slečna, když náhle prohodil sir Char
les: "Ha. Slečno Peabodyová.. .myslím.. .totiž jsem nakloněn také promluvit. Ha. Víte!"
"Nerozumím vám, sire Charlesi,"s úžasem a rmohem mírněji řekla slečna.
"Nu-je škoda...dva mladí lidé...ten člověk..."pohlédl na Billa a hlas se mu zachvěl, když
ho druhý loket slečny Beresfordové šťouchl pod lopatku," nic vlastně neudělali. Snad omyl...
Děvče bylo rozčílené.. .Lituje, co?" Na parlamentního člověka to nebyla skvělá řeč, ale sleč
na pochopila a prudce si sedla: "Abych to také přehlédla?"zeptala se nedůvěřivě.
"Ovšem,"dodal siru Charlesovi sílu zvuk jeho hlasu a Beresfordové."Křesťanský duch. Odpou
štějte a bude vám odpuštěno. Znamenitá společnost - proč kazit zábavu?"
Slečna Peabodyová zaraženě ukázala na kufřík u dveří. Bili vpadnul:" Odpřísáhnu..."
Tu se vložil nečekaně do rozhovoru Tolliver:"Kamarádi, co je pro nás nějaká ta čajová lžič
ka. Je to strašlivý omyl, slečno Peabodyová. Přísahal bych, že Bi...ten člověk nic neodcizil. Nevinný jako novorozeně. A co se týče Grandové...."
"Lituji, velice lituji, že jsem ztratila rozvahu,"vpadla mu do řeči dívka.
"Nu,"řekla nejistě slečna Peabodyová."Nechápu. Ale, sire Charlesi, máte víc zkušeností..."
"Správná žába,"zajásala málo elegantně Beresfordové."Jste chlapík, slečno Peabodyová. Co
kdybychom si ted dali nějakou divokou hru? Třebas dámu? A hele... "vykřikla, když spatřila,
jak se poddajný komorník vrhnul jako z děla vypálený ke dveřím.
"Safra - utíká nám!"zvolal sir Charles. "Ukradl kufr,"zakrákal Peabody. "Ne, neukradl,"zvo
lala rozčíleně Sally,"kufr šel první. Viděla jsem to."
Všichni se zvedli a pádili za utíkajícím Billem. Ale ne daleko. Jen do haly, kde s vyvale
nýma očina. zírali na Catletta, který se skromně krčil u napůl otevřených předních dveří.
V ruce držel kufřík a jen pevná ruka komorníkova mu zabránila, odnést ho o kus dál.
"Ale, ale," promluvila první Beresfordové,"budeme hrát šarády?" - Bili se ohlédl, ale svou
kořist nepustil:"Viděl jsem ruku, jak skrze dveře jídelny sahá po kufříku."
"Vždyť je to ten člověk, kterého jste nám. doporučil,"obrátila se slečna Peabodyová s úžasem
na Tolli vera. "Catlett..."
Tolliver vypadal jako štvaný králík:"Eh...nu...ano...je to on."
"Jémire,"zírala jeho snoubenka na krčícího se zajatce."Ty máš známosti, Towsere."
"Chtěl ten kufřík šlohnout,"šel přímo k jádru věci pan Peabody.
"Lupič, což?" poznamenal v náhlé inspiraci sir Charles.
"óch, "zasípala slečna Peabodyová,"ukradl jste to stříbro? Odpovězte!"
Náhle se ozvalo klepadlo na dveře a zařinčel zvonec: "Bože, nejsem doma, "vykřikla slečna.
Dveře se portálu otvíraly a ukázaly zakulacenou postavu v cylindru - Cedrika Mountaina, notá
ře, labužníka, milovníka golfu a žertu. Byl-li překvapen společností, která se k jeho poctě
shromáždila v hale, nedal své překvapení najevo. Uklonil se:"Dobrý večer..."
Nikdy nepřišel slečně Peabodyová žádný návštěvník tak nevhod. Nervózně se usmála:"Těší mě...
promiňte na okamžik.. .menší záležitost..."
Skromná fialinka Catlett pustil kufřík, vyškubl se Billovi a vrhl se do volné přírody. Ale
Billovo dlouhé rámě vyrazilo za ním, jeho pravice sevřela šos nepromokavého kabátu, bylo
slyšet trhavý zvuk a Catlett vpadl na záda tak silně, až ztratil dech. Bili mu pomohl na
nohy tak prudce, že se Catlettovi uvolnil umělý chrup, a opřel ho o stěnu: "Mluvte! Vysypte
to! "řekl hrozivě. Catlett ukázal nejistou rukou na Tolli vera: "Von to udělal? Zeptejte se ho'.'

ŠVÝČARSKÉ

VÁNOCE

ŠTĚDRÝ DEN
BERN - Dreifaltigkeitskirche
00RTAILL0D - farní kostel sv.Petra
CURYCH - v kryptě kostela Božského Srdce Páně,
Aemtlerstr.49,P&WČNÍ MŠE SV
LAUSANNE - Chapelle du Servan.Chemin E. Grasset
LUCER4 - St.Peterskapelle - PŮLNOČNÍ MŠE SV.
WINTERffiUR-St. Ul ri chkirche-Rosenberg,VEĽKÍ
KOSTEL - PŮLNOČNÍ MŠE SV.,
~

24.12.
18,00
17,00
23,00 - zpívá dětský sbor
22,00
22,30

20,55

SLAVNOST
NAROZENI PANE 26.12.
AARAU-u sv.Petra a Pavla u nádraží v kryptě
18,15
CURYCH - v kryptě kostela Božského Srdce Páně
Aemtlerstr .49-s dětskými koledami
19,00
FRIBURG-Chapelle des Pěres Marianis tes
Rue de Faucigny
10,00
RtÍTI-TANN-kaple u katol.kostela-s koledami
11,00
SCHAFEHAUSEN-v kapli pod kostelem sv.Petra
St.Peterstrasse 11.-zpíváme koledy9,00
SOLOTHURN-Spitalkirche
10,30
ŽENEVA-kostol sv.Terezky, 11 Ave Peschier
17,00

SV.ŠTĚPANA
26.12.
BERN-Dreifaltigkeitskirche
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche,

18,00
19,00

SV.
RODINY
27.12. 19,00
CURYCH-Božské Srdce Páně,koledy
SOLOTHURN - Spitalkirche
LUCERN-St.Peterskirche

„

10,30
18,30

DĚKOVNÁ
BOHOSLUŽBA17,00 31.
CURYCH - Božské Srdce Páně _

WINTERIHUR-St.Ulrichkirche -

19,00

NOVY
ROK- SLAVNOST MATKY ROZI 19,001.1.
CURYCH-Kostel Božského Srdce Páně, Aemtlerstr.49.
BACEN - kaple sv.Šebestiána/vedle farního kostela/
LUCEFN - St.Peterskapelle
„ ,
, o

11,15
18,30

CURYCH - kostel Božského Srdce Páně,Aemtlerstr.49.

19,00
19,00

WINTERTHUR - kaple u kostela sv.Ulricha,Seuzacherstr.l.

19,00 -lO.ledna-konec vánoc.doby
19,00 - 9.ledna

ZJEVENI
POlE-SV. TRI KRALU
WINTERTHUR - kaple u kostela sv.Ulricha,Seuzacherstr.l.

KONEC
VANOCNL DORY
CURYCH - kostel Božského Srdce Páně, Aemtlerstr.49.

- 2.ledna
- 3.ledna

JINDE JSOU MŠE SV.JAKO OBVYKLE. INF.NAŠI ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ MISIONÁŘI
PŘÍLEŽITOST KE SV.ZPOVĚDI PŘED KAŽDOU MŠÍ SVATOU
______________ .
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, St.Leodegars. P. MARTIN MAZÄK, 1110 Merges, La Longe;
6. - tel.041-515935
raie, CP 202, tel.021-8017713
P.JOSEF šlMČÍK, 8004 Zurich,Bracerstr.
A.CNDFEJKA -Amerbachstr.il.4007 tíá99., tel.01-2415025
KLUB I sel/t.061-320404/, Leonhardstr. 45
P.ANTON BANÍK,tamtéž,t.01-2414455

LEDOVÉ ÚSMĚVY

Ředitelství zoo
logické zahrady
dostalo žádost,aby
"Tvoje paní dnes vůbec nemluví? "diví se
host. "Nediv se. Ráno si vzala na čištění zájemci popsalo
zubů místo pasty silné lepidlo. "
kobru královskou.
"Tteá jsi kulisák u divadla, jistě mi tu a Zoolog mu napsal:
tam opatříš nějakou volnou vstipenku.’"’Proč "Když budete po
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ne? Ale ty jsi zaměstnán v bance, tak bys uštknutí hadem ješ
mi mohl tu a tam opatřit nějakou bankovku." tě půlhodiny žít,
Moderní maminka nutí dítě jíst polévku.
nebyla to kobra,
"Tak Františku, jednu lžičku za maminku,
a když se to nesta
druhou za tatínka, třetí za druhého tatínka, ne, bude vám
čtvrtou za třetího tatínka... "
už asi lhostejné,
Na střeše jednoho kostela v Toulonu dostali jestli to kobra
pokrývači nečekanou návštěvu. Vyšplhal se královská byla či
tam 75 ti lety stařík. Chtěl dokázat své
nebyla."
71 letě snoubence, že ještě nepatří do sta
rého železa.
Dva zloději vjeli s autem
do obecního dvora v Milá
ně a začali nakládat tam
uskladněné roury. Než se
Ptá se vrátný automobilisty,
jim podařilo odjet, poli
který pomalu už poněkolikáté
cie je zatkla. Jednomu po
objíždí chirurgické oddělení
licistovi bylo totiž ná
nemocnice: "Máte tu snad něko
padné, že pracují mnohem
ho na operaci?""^ ne, ale
rychleji než ostatní děl
sedím poprvé za volantem!"
níci .
"Pane vrchní, ty houby, co
"Podívej se, ten prsten
byly včera k večeri, byly je
s diamantem je od Karla!"
dovaté. Odvezli mě do nemoc
"Podivuhodné. Nikdy bych
nice . ""Opravdu? Tak jsem tu
nevěřila, že tak malé ka
sázku s kuchařem přece jen
mínky se ještě dají brou
vyhrál!"
sit."
"Opravdu tvému manželovi po
Stěžuje si kamarád kamará
použití toho zázračného pro
dovi v hospodě:"To je sou
středku začaly růst vlasy?"
žení s mou ženou. Každý
"Ano. Ale když za ten pro
den chce po mně peníze. "
středek dostal účet, tak si
"A co s nimi dělá?""To ne
je všechny vyrval a vrátil je.
vím. Já jí ještě žádné nedál.''
"Pane vrchní, "říká
Mladá začínající herečka
host,"v noci jsem
přijde za režiserem: "Oo
chytil u vás tři
myslíte, budu se divákům
cet blech!""A ne
líbit?""Jistě! Skonáte
mohl byste tu
hned v I.dějství.°
ještě pár nocí
zůstat?"
Jeden italský ne
zaměstnaný vyhrál
5 mil.lir.Ptali se hc
oo s niird. bude dělat."Kou
pím si most a budu pod ním
spávat sám!"
Angličan si ve vlaku lou
pe banány, každý posolí
a pak ho vyhodí z okna.
Jeho spolucestující se
ptá: "Proč to děláte?"
"Nu - já solené nerad!"
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HODÍTE SE PRO MANŽELSTVÍ?
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Stále víc žen chodí do zaměstnání a
své povolání miluje. Dá mu přednost
před manželstvím, nebo se ho vzdá a
založí raději rodinu? Ke které sktpině
žen patříte vy?
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7. Jste citová a soucitná?
ano 1, ne 0
8. Považujete rovnost v manželství za
naprosto nutnou?
ano 0, ne 1
9. Musí váš nuž v domácnosti pcmáhat? ano 0, ne 1
10. Máte-li spolu spory, rozčílí vás to? ano O, ne 1
11. Jste často netrpělivá?
ano 0, ne 1
Máte radost z toho, že poznáváte
12. Podléháte náladám nebo rozmarům? ano O, ne 1
stále nové lidi?
ano O,ne 1
ano 1, ne 0
Nastane-li rozhodující období vaše 13. Uznáte i mínění druhého?
14. Máte nade všecko ráda děti?
ano 1, ne 0
ho života, potřebujete si o tom s
15. Děláte ráda druhým radost?
ano 1, ne 0
někým promluvit?
ano l,ne 0
ano 1, ne 0
vyhnete se jak finančnímu tak lid 16. Cítíte převahu muže?
17. Spíte ráno dlouho a není s vámi
skému riziku?
ano l,ne 0
po ránu řeč?
ano 0, ne 1
Považujete za zvlášt důležitou muž
skou pomoc v životě? ano O,ne 1
13-17 bodů: jste vysloveně zena, vhodná pro manžel
Milujete své povolání?
ano O,ne 1
ství a váš muž s vámi může byt šťastny.
Závidíte ženám v domácnosti? a l,neO 9-12 bodů: vaše manželství bude průměrné,normální.
6-8 bodů: budete se snažit, aby váš muž byl pod
pantoflem.
0-5 bodů: nevdávejte se! brěitě ztroskotáte, leda
by se vám podávilo ulovit vysloveného pantoflo 
vého hrdinu!
ZNÁTE

S\/OU

VÍRU?

I.JAKOU SMRTI' ZEMŘEL SV.ONDREJ?
a.vypil pohár s jedem
b.na kříži formy X
c.byl sťat
2. KOLIK SVATOSTÍ MA PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV?
a. sedm, b.čtyři, c.jednu
3.KDO JE PATRONEM DOBRĚ KNIHY?
a.Sv. Karel Boromejský, b. sv. František Salezský,
c.apoštol sv.Pavel
U.JAK NAZÝVA CÍRKEV OFICIELNĚ QCISTEC?^
a.předpeklí, b.místo očisty, c. příbytek utrpení

