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DRAZÍ PŘÁTELÉ,

dostali jsme článek od P.M.Fialy, premonstráta, který měl u nás povzbudivé exercicie. Člá
nek je nejen zajímavý, ale i důležitý, tak jsme se rozhodli, uveřejnit jej na první stránce.

"Na Nový rok ráno bylo Václavské náměstí plné papírů, prázdných lahví a
odpadků, zbytky silvestrovského veselí, které účastníci zapomělí uklidit.
Policie hlásí, že počet krádeží a vloupání do kostelů, far a klášterů opět
vzrostl ve srovnání s rokem 1991 asi o 10%, takže se pohybuje kolem tisíce
případů. Polský biskup, který přijel do Prahy přednášet, byl v Husově ulici
přepaden a utržil bodnou ránu do zad - 5 stehů. Benediktin z Rakouska ličí,
jak do jeho fary (v Rakousku) vnikli dva neznámí muži a hledali peníze.
Někdo je vyrušil a tak utekli směrem k české hranici.
- To je jen namátkou
pár případů, které vypovídají o MRAVNÍ KRIZI SPOLEČNOSTI.

Jak tuto společnost

léčit?

Na Nový rok odpoledne přivítala zcela zaplněná Svatovítská katedrála předsta
vitele křestanských církví, vlády a českého parlamentu k ekumenické bohosluž
bě a modlitbám za nový stát. Shromáždění vyznělo jako odpověd na předchozí
otázku: tuto nemocnou společnost uzdraví a zachrání jedině KŘESŤANSTVÍ jak se to stalo už několikrát v dějiných. Už prorok Izaiáš ve Starém zákoně
prohlásil:"Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vy
prahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako
vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Co bylo od věků v troskách, vybudu
jí ti, kdo z tebe VZEJDOU, OPET postavíš, co založila minulá pokolení
"
(Iz 58,11-12).
Vvplývá z toho velký úkol pro nás křestany,
V"MODLITBĚ A V ŽIVOTE.

který vidím ve dvou oblastech:

Především tedy MODLITBA-osobní, pravdivá, do kte
ré člověk vkládá sebe celého, modlitba v Duchu
svatém, který"nám přichází na pomoc v naší slaboszi...a přimlouvá se za nás."(Rím 8,26). Tato mod

litba pak přivolá Boží zásah tam, kde je třeba.
Učíme se tedy vytvářet prostor Kristovu Duchu,
abychom zaslechli jeho hlas a vnitřně souzněli s
ním. Bráníme se formálnosti, prosíme dlouhodobě,
vážně, s osobní vroucností. Víme, že jádrem lásky
k bližnímu je účinná modlitba za něho. Udržuje
naši duši stále pohyblivou v této lásce a vysvobo
zuje nás v zajetí vlastního JA.
Pak je to náš ZlVOT. Dnešního člověka nezajímají
slova, ani logika důkazů jím nehne. Na zklamané
a deprimované lidi působí jen jistota života křestanů: lidé kolem nás jednoho dne mohouzpozorovat,
že žijeme to, v co věříme. Jediná křestanská osob
nost dokáže víc než hory přednášek a knih. Vzpo
meňme si na slova kardinála TOMÁŠKA:"Lidé nepo
slouchají vaše slova, ale pozorují váš život."
Jde o to, abychom jako křestané byli plni víry a
lásky, pak v nás bude působit ta síla, kterou li
dé hledají. P0SOBIT SEBOU A NE POUZE SLOVEM.

Prosme

tedy PÁNA ŽNl,

at

to

s

Bratrsky zdraví

jeho pomocí dokážeme.

P.MILOSLAV

FIALA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Ve Francii se prodalo půl mil.výtisků no
vého Katolického katechismu, ve Španělsku

2 vydání-420.OOO výt.a tiskne se 3.vyd.
300.000 výt., v Itálii 200.000 výtisků

Před lety tam veřejně oslavil 25 let konkubinátu
profesor-kněz-později se oženil. Býv. biskup v 2
Haarlemu ho jen poprosil, aby nesloužil mši sv.
Ted se upadající universita snaží získat studenty
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v Německu dokonce inzerátem v biskupském časo
pise v Aachen z 28.6.1992.Podrobně píše o situaci
v časopise Theologische z října 1992 poslední pro

a další se tisknou. P.N.Suffi, ředitel Vat.
tiskárny řekl, že je to jeden z největších
vydavatelských úspěchů. Z toho soudí, že

movaný Dominikán -starozákoník-prof. DDR . J . P,M.
van der Ploeg. Víru poničil Holandský katechis
mus, plný herezí, a zbabělí biskupové. Méně než
katolíci
chtějí mít (konečně) jistotu, co
50% katolíků věří v Boha, menšina nepovažuje za
katolická víra učí.__________________________________
hřích homosexualitu, zabíjení nenarozených dětí a
Ruský president Jelcin a vice-president A těžce nemocných. V zemi jsou tři dobří biskupové
Ruskoj byli 5.-6.1.,kdy slaví pravoslavní
Vláda České republiky se rozhodla 12.1.vrátit Círl
podle juliánskěho kalendáře vánoce,na mši
vi zabavený(ukradený)majetek, ale jen 1,1.% lesů
sv.v Moskvě v katedrále Zjevení. Mši
a 0,5% polí._____________________________________________________
sloužil patriarcha Alexej II. Letos to byl
Biskupské gymnásizum v Bohosudovětbisk. Litomě
poprvé státní svátek. Katolíci slaví svátky řícelbude mít 8 tříd, školní rok 1993-4 začne s
podle reformovaného gregoriánského kalen 5 ti třídami._____________________________________________________
dáře z r.1582.(s výjimkou katolíků východ Metropolitní kapitula u sv.Víta zvolila 13.1.proboš
ního obřadu )-Ruští pravoslavní protesto
tem biskupa J.Škarvadu.(Probošt je představený
vali proti připojení Moldávie k ruské prachorových církevních sborů) ._____________________________

voslavné oblasti.____________________________________
Německy vydá katechismus jak nakl.Oldenburg Mnichov- Videň , tak St.Benno v Lip
sku a Veritas v Linci. Z výtěžku se podpoří vydání katechismu v chudých zemích.
Naklad.RadlSarajevská 13..120-000 Praha)
vydalo vzpomínky známého Jezuity P.Mikuláška ZA ZDI' A BEZE ZDI (35 kč)_____________
Polské rozhlasové a televizní stanice-státní i soukromé, musejí ve svých progra
mech respektovat náboženské cítění.Zákon
byl už na návrh polského senátu schválen
14.1.se zahájily v Praze slavnosti ÍOOO
letého výr.založení břevnovského kláštera
Benediktinů v bazilice sv.Markéty. 14.4.
před svátkem zakladatele sv.Vojtěcha se
bude pokračovat v slavnostech, otevře se
výstava v klášteře, na různých místech
Prahy budou kulturní a společenské akce
ve spoluprací s nadací sv.Vojtěcha.Klášter
byl r.1420 husity vypálen, 2 řeholnící
upláleni. R.1708-22 byl přestavěn v barok
ním slohu slavnými staviteli Kryštovem
Diezenhoferein a jeho synem Kryštofem.
20.4.oslaví osmdesátiny opat A.Opasek
(nar.20.4.1913 ve Vídni)
Po I.svět.válce
se rodiče přestěhovali do Čech. Vystudo
val v Kolíně, r.1947 byl zvolen opatem.
Po delší vazbě byl 2.12.1950 s 8 předsta
venými klášterů a cirk. hodnostáři odsou
zen k smrti-později v doživotní žalář.Po
amnestii r.1960 pracoval na stavbách a r.
1967 v Národní galerii. Od r.1969 žil u be
nediktinu v Rohru v Bavorsku do r.1990.
Nezapomeňte mu gratulovat-pracoval apoš
tolsky i v cizině a byl zpřátelen s Pateren
Vondrou. Víc v dubnovém čísle._______________
Nizozemští biskupové byli od 8.-II.I.V Rí-

mě"ad limina". V zemi řádí hnutí"8.5.",
vzniklo r.1985 a bojuje za kněžství žena
tých mužů i žen. Teol.fakulta v Nijmegen
už není katolická-na IO studentů připadá
IO docentů) nevzdělaných a zčásti nevěřících)

28.12.mr.dostala M.Tereza v Kalkatě mezinár.cenu
Lva Tolstoje. Předal jí ji konsul v Kalkatě v domě
Misionářek lásky. M.Tereza chce otevřít v Rusku
5 středisek pro děti, které potřebují pomoc.________
Za blahoslavenou má být prohlášena italská lékař
ka, která odmítla potrat, ačkoliv věděla, že po ns
rození dítěte zemře ■ Zemřela týden po porodu.
Opat premonstrátského kláštera v Teplé P.Heřman
Tyl se ze zdravotních důvodů vzdal úřadu. Než
zvolí opata,zastává, jeho úřad Pi.Hugo Pitel.převor
V ruské armádě se stále víc vojáků hlásí k víře.
Zatím 25%. z toho 5% zná svou víru a chodí na mši
Blízko Roštová na Donu objevili hromadný hrob tis
ců osob, zavražděných komunisty.______________________
Delegátem sv.Stolce pro Izrael je Mons. Gellini.
Na Slovensku zemřel otec Jána Carnogurského,
předs.křesf-demogr.strany, Pavel Čarnogurský

(84).Za Slovenského štátu byl proti pronásledová
ní židé, za komunistů nesměl vyučovat, byl dělní kem a organizoval podzemní skupiny katol.laiků.
Při příležitosti vyhlášení samostatnosti Slovenska
poslal jménem sv.Otce nuncius arcib.Coppa kard.
Korcovi blahopřejný telegram s přáním duchovníhc
rozkvětu země.Telegram přečetli slovenští biskupe
vé l.l.ve svých katedrálách.______________________________
5.1.se setkali v kapli bl.Zdislavy u sv.Jiljí v Pra
ze arcib.Vlk a pracovníci katol.nakladatelství a
tisku. Arcibiskup je předsedou komise pro sdělo
vací prostředky. Poukázal na papežské dokument}
hl. na poslední Aetatis Novae. Media se maji vzá
jemně obohacovat a informovat i prohlubovat vzta
hy mezi lidmi na základě evangelií.Mluvilo se o
odezvách čtenářů na katol.tisk a o problémech při
práci medií. Na setkáni byli zástupci ZVONu,red.
Katol.týdeníku, Teol.textů,Skripta a Portálu.______
6.1.zahájila v Č.Budějovicích činnost Křest.akade-

mie přednáškou předsedy KA v Praze P.Tomášem
Halíkem na téma"Církev a znamení času."____________
Z pastýřského listu slovenských biskupů se dovídáme, že od 1.7.se uznává v zemi církevní sňatek
6.1.se rozloučil biskup Hrušovský se slovenským
RV.Je qener.vikářem arc.Sokola v Bratislavě.

POVÍDKA O OČÍCH
Pamatuji si na ten nedělni večer,
jako by to bylo včera. Spěchal
jsem zrovna do kostela a moc času
mi už nezbývalo. Přesto bych ale
došel včas, kdyby... No, posudte

sami.
V místech, kde ulice začíná sbíhat
k nádraží, se přede mnou vynořila
ze tmy postava. Byl to nějaký dě
da, nikdy předtím jsem ho nepotkal,
a tlačil do kopce vozík, plný fo
šen a špalků. - Jeho viditelný
dech se v chladném večerním vzdu
chu rozplýval jako nevyřčené myš1enky.
Když se ke mně přiblížil, zpomalil
jsem bezděky chůzi a pozorně se za
díval do jeho tváře. Něco jako by
mi najednou zabraňovalo jít dál.
Věděl jsem však také, že zdržím-li
se jen na chvíli, nedojdu včas do
kostela. A protože jinou možnost,
jak splnit svou nedělní povinnost,
jsem už neměl, začalo se mé nitro
bouřit a -já nevěděl
jak se rozhod

A oči se zvedly. .
"Dík,"zašeptaly rty.
Uvolnil mi místo vedle sebe, chytil jsem
držadlo a už jsme ten těžký náklad tlači
li oba. Hned to šlo rychleji. Nemluvi
li jsme.Dialog za nás obstarávalo skřístřídavé oddechování. A v hlavě nám ví
řily tisíce myšlenek.
Na vrcholek stoupání jsme dorazili udý
chaní a zt-áhaní jako psi. A duchu jsem
obdivoval vůli tohoto starce, který tu
zřejmě s takovým nákladem jezdil častěji
Poděkoval mi a pak jsme se rozloučili.
Neudělal jsem snad ani deset kroků,
když jsem málem vrazil do pana Josífka.
"člověče, jdeš to kostela?" zeptal se mě
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"Ne ... totiž ... Proč?" zaváhal jsem.
Ví
dali jsme se každou neděli na bohosluž
bách a te3 mu určitě připadá divné, že
jsem se tam neobjevil, blesklo mi hla
vou.
"Já ti to měl, člověče, vyřídit," vzru
šeně mi začal vykládat,"...mše dneska
nebyla...Pan farář je nemocnej. Byl bys
tam šel zbytečně... Ještě že ses to dově
děl od někoho jinýho..."
roman szpuk

__________________ kresba -jih-

nout . . .
...Stařec me zvolna míjel. Otočil
se po ilmě, jako by se ptal po dů
vodu mého spěchu. Avšak i já ho
sledoval pohledem. A protože už byl
o něco výš, musel jsem se, abych
ho viděl, díval přes rameno. Vtom
jsem zachlédl ty jeho oči...
Unavený pohled jáko by mě prosil,
jako by křičel, marně schovaný pod
rouškou hrdosti. Byla to zoufalá
prosba, i když navenek nebylo nic
slyšet. Jenom kola vozíku skřípala
svou smutnou písničku.
Zastavil jsem se. Ty oči... Už
jsme byli od sebe vzdáleni pouhých
deset metrů. Podíval jsem se na ho
dinky. ..Za pět půl... Pět minut

a do kostela ještě pět set
metrů... A vozík vrzal stále slabě
ji, muž se vzdaloval, oči zalité
krví a potem...
Měl jsem v tu chvíli dojem, že
je odněkud znám...Ale odkud...
Odkud...?
Otočil jsem se a kráčel zpět.
Vzdálenost mezi mnou a koste
lem se prodlužovala a svědomí
se bouřilo ... Svědomí volalo,ale
podobalo se magnetické střelce,
která se zmateně točí nad magne
tem a neví, kam ukázat...Oči však
volaly, táhly... Nemohl jsem jinak,
než jít za nimi a říci:"Nechcete
s tím pomoct?"

"Největším štěstím člověka je, když může žít pro
to, zač by byl ochoten zemřít."
Josef Doubrava. O.Praem.ŽlDENICKÁ MOZAIKA

Dvojí naděje
V minulém čísle mluvil P.BENÁCEK
pozemské a věčné naději
ZMUŽILOST

o

Naděje dává člověku vnitřní sílu, aby uměl
být neochvějný i v nesnázích. Písmo sv.spo
juje naději s trpělivostí a bdělostí.
—
NADĚJE JE POKORA TĚCH, KDO PLUTUJl
™
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ZNAMENÁ BDĚLOST.

Nezasypat se světskými starost
mi. Díval se na Boha a k věč
nosti. Bdělost nám dává vnitřní
svobodu. Podobá se plovoucímu
člověku. Tělo je ponořené do
vody,tj.do světských starostí.
Ale hlava je nad vodou. To je
bdělost.
VYTRVALOST A TRPĚLIVOST

U sv. Lukáše čteme"Budete u
všech nenáviděni pro mé jméno.
Svou trpělivostí si získáte
svůj život.(Lk 21,19). A sv.
Pavel píše:"V naději se raduj
te, v soužení budte trpěliví,
v modlitbě vytrvalí."(Řím 13,

je to opora a síla člověka, který kráčí k
určitému cíli. Ten má zásobu důvěry,ovšem i
nejistoty, že cíle dosáhne - naše síly jsou
totiž slabé. Důvěřujeme proto v Boží pomoc.
Lidský život
NADĚJE PATŘI

je vlastně putováním.
K ZÁKLADNÍM POSTOJEM

křestanského - ale i lidského života. Tvář
naděje je obrácená do budoucnosti, očekává
s důvěrou naplnění. Naděje přestává tam,kde
člověk už dosáhl cíle. "Tak tedy trvá víra,
naděie a láska..."(I.Kor 13.-3). .

12). Trpělivost není právě
ctností moderního člověka.Ži
vot je krátký, chtěli bychom
mít hned všechno a brzo. R.1968
stál na zdech naší university i
tento nápis:"Co chceme? Všech
no a hned!" Tato netrpělivost
j istě souvisí se zesvětačením
a s nevěrou. Nevěřím-li v Boha,
a ve věčný život, je můj život
omezený obzorem 30 ti, 50 ti,
70 ti let na tomto světě. Pak
se mi zdá, že jsem připraven o
to, co mají jiní a nakonec jim
i závidím.
A pak, je-li naděje svěřena
jen rukou člověka, závisí bu
doucnost jen na něm. Proč by
to tedy neudělal hned? Proč ne
převrátit systém
a svět, s
kterým nejsem spokojen? 0 to
se pokoušejích v mnoha zemích
teroristé.

KŘESŤANSKÁ NADĚJE NESPOLÉHÁ

jen na své síly. Spoléhá také
na Boha a proto dovede být
trpělivá, umí čekat. Trpělivost
není resignace, ale síla a
odolnost ducha i v protivenst
vích a v nesnázích.Trpělivost
pomáhá člověku, aby se v něm
nezlomila duševní naděje, aby
nepropadl beznaději, malomysl
nosti. Sv.Tomáš přiřadil trpě
livost ke ctnosti statečnosti.
Kdo je statečný, je i trpělivý.
Trpělivost stojí mezi dvěma
extrémy - vzpouře, protestu či
revoluci a zoufalství, kdy už
člověk neví, kudy kam a není

schopný činu.

"Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil:"Pane, přij
mi mého ducha!" Pak klesl na kolena a hlasitě zvolal:
"Pane, nepřičítej jim to za hřích.".
A po těchto slovech skonal. "(Sk 7,59,601 ■______________
"...jak je vaše víra činorodá, láska oběta
vá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá."
(I.Tes 1,13). Naděje v to, co nevidíme, na
co trpělivě čekáme. Naděje je jistota v ne
jistotě či nejistota v jistotě. Víme, kam
jdeme, ale nejsme jisti, jestli cíle dosáhne
me, protože jsme slabí a hříšní. Naděje se
liší od přání čí touhy. Naděje se může o ně
co opírat , především o boží pomoc a milosr
denství. Pro naši naději má nesmírný význam
vzkříšení, zmrtvýchvstání Páně.
"NEJSEM SÁM, M8J OTEC JE SE MN0U'.'(J 8,16)
říká Kristus. Opravdu, nikdy nejsem ani já
sám, Bůh je stále se mnou, jako opora, svět
lo, ochrana a směr. Má-li však naděje mít
smysl, oporu a pomoc, musí jeho posilující
slovo přijít do každé hodiny, do každé chví
le mého života. Jak sladkých, tak trpkých,
jak radostných, tak bolestných

P.Pia na kněze. Když byl na smrtelném loži,P.Pio

PODIVUHODNÝ P.PIO ho navštívil-ačkoliv zároveň byl v klášteře.

Kněz zemřel v pověsti svatosti. Don Orione vy
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ZTRACENÝ A NALEZENÝ SYN Z CIZINECKÉ LEGIE

právěl, že když byl při svatořečení sv.Terezičky,

V červnu r.1959 se pohádal mladý Říman Cia-

viděl tam P.Pia. S úsměvem k němu přistoupil ale když byl dva kroky od něho, P.Pio zmizel.

cano Čadíce s rodinou. Zmizel z danu a od
té doby nebylo po něm slechu. Policie-na
prosbu otcovu, po něm pátrala-ale marně. Za

dva měsíce dostal otec dopis z Alžíru. Syn
mu psal, že vstoupil do cizinecké legie a
je na školení v Sidi-Bet-Abbes. Zavázal se
zůstat v legii pět let. Rodina byla zoufalá
Hledala někoho, kdo by syna přivedl zpět.

Otec jel do San. Giovanni Rotondo a se slzami
v očích prosil Otce Pia, aby mu přivedl sy

na danů. P.Pio pozorně poslouchal, pak mu
položil ruku na hlavu a řekl:"Uklidni se!
Za tři měsíce se syn vrátí."To se také sta
lo.
Ale jak mohl chlapec opustit Alžír? Kdo mu

pcmohl? Sám o tem vypravuje:"Jednou v noci,

když jsem stál s horečkou na stráži na
okraji pouště, přistoupil ke mně kapucín a
vyzval mě, a£ jdu za ním. Několik dní jsne
putovali pouští-stále jsem šel za neznámým

kapucínan. Chvílemi jsem ho viděl, chvílemi
mizel. Kdynul mi, at ho následuji. Konečně

jsne došli do Oránu, zavedl mě do přístavu
a pak na lod do Marseille. Vstoupil jsan
na loá-ale kapucín zmizel. Dojeli jsne do
Sardinie a odtud jsem se lehce dostal do
Říma."
Otec ukázal synovi fotogravii P.Pia. Ten
hned poznal neznámého kapucína. Za několik

dní jeli spolu P. Picivi poděkovat.

OTEC PIO V BOLOGNI.
Paní G.B., manželka liqurského rejdaře, by
la u své provdané dcery v Bologni. Měla
zhoubný nádor na paži a dcera ji přemluvily
aby se dala operovat. Chirurg nemohl hned
operaci provést, musela několik dní čekat.
V té době poslal její zet Otci Piovi tele

gram a prosil ho o modlitbu za tchýni.
Právě když Otec Pio telegram četl, byla pa

ní sama v pokoji. Tu se otevřely dveře a
vstoupil kapucín.
"Jsem Otec Pio z Pietrelciny,"řekl. Potom

ZPRÁVA OD LUIGINY SAPINY-DUCHOVNÍ DCERY P.PIA.
Tato žena rrtí být blahořečena-zemřela 17.4.1978.

Vypravuje: "V červnu 1950 jsan byla ve sv.Roce v
Římě a chtěla navštívit pět bazilik. U stanice

Termini jsem zahájila pout s ostatními, kteří
přijeli vlakem. Náhle jsem viděla zezadu kapucí
na. Šel přede mnou-až k bazilice Panny Marie Vět
ší. Také jsem ho viděla u Lateranu a u sv.Petra.

Provázel mě ke všem bazilikám, ale jeho tvář
jsan nespatřila. U sv.Petra jsan zašla do svátoá:
né kaple, abych se krátce pomodlila. Přede mnou
klečel kapucín a modlil se. Konečně jsem vyšla

a kráčela ke zdviži, která mě měla vyvést do
třetího poschodí apoštolského paláce-k setkání
se sv.Otcan Piem XII. Tu se kapucín zvedl a šel

přímo ke mně.
Byl to Otec Pio! Když viděl mé překvapení, zasnál se:"Doprovázel jsem tě, máš přece radost?
Řekni papeži, že se každý den obetuji-za něho.

Prosím Pána za něho a za celou Církev neustále.
Popros ho, aby mi požehnal."
Potem zmizel. Byla jsem velmi vzrušená. Tak jsem

jistě také vypadala, ale netušila jsem, že vo
ním. Upadla jsem do rozpaků, když sv.Otec řekl:
"Jistě jste na sebe nalila celou láhev voňavky."
Zmateně jsan odpověděla:"Svatý Otče, musím se

uklidnit a pak vám vše povím." Po chvíli jsem mu
vyprávěla, co jsan zažila a oč mě prosil P.Pio,

abych mu vyřídila. "Proč s tebou nevstoupil do

zdviže?"ptal se sv.Otec,"měla jsi ho ke mně při

vést. ""Sv. Otče, to byla bilokace..."Papež se o
to velmi zajímal:"Měla jsi mu to říci...Ted mu
požehnám." Když zvedl sv.Otec ruku k žehnání, vi
děli jsne oba P.Pia, obklopeného velkou září.

OTEC PIO V ČESKOSLOVENSKU
R.1951 sloužil P.Pio svatou obět v kapli řehol-

nic. Po mši šly sestry do zákristie, aby mu na

bídly kávu a poděkovaly mu za jeho nečekanou
návštěvu. Ale zákristie byla prázdná. Neviděly
ani jak přišel, ani jak odešel.

se jí ptal, co říkal chirurg a povzbudil ji,
aby důvěřovala Matce Boží. Udělal kříž na

OTEC PIO V MAĎARSKU
R.1956 navštívil P.Pio primase Madarska, kardiná

její paži a zmizel.
Paní B.zavolala služebnou, dceru a zetě a

la Mindszentyho v jeho vězení v Budapešti a při
sluhoval mu při mši sv. "Otče Pio, ministroval
jste kardinálovi při mši sv. Ale ten byl ve věze

ptala se jich, proč pustili Otce Pia do do

mu a nic jí neřekli. S úžasem slyšela, že
ho ani neviděli, ani mu nikdo neotvíral

dvěře.
Druhý den měla jít na operaci. Chirurg ne
věřil svým očím. Nádor úplně zmizel.
U MONS.CHINOSIHO A U SV.PETRA
Mons.Paolo Chinosi vysvětil 10.srpna 1910

ní, jak jste ho mohl vidět?""Viděl jsem ho a mlu
vil jsem s ním." - Bilokace je nevysvětlitelný
a nepochopitelný úkaz. Vyskytoval se i u různých

světců-např.sv.Dona Boská. Snad je to předzvěst
schopnosti, kterou jednou budeme mít, až vstane

me z mrtvých... Mater Nostra

1992,č.275. - S.N
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SVÁTOSTINY
SVÁTOSTINY NEUSTANOVIL KRISTUS
jako svátosti. Ustanovila je
Církev. Nepůsobí - jako svátosti
svou vlastní silou, Kristus v
nich působí skrze Církev, na je
jí přímluvu. Dává nám požehnání
a posvěcuje bud lidi nebo věci.

S

ŽEHNÁ SE NA PŘ.D M, BYT,POLE,
louky, pokrmy a pod.Zvlášt sil
ně působí požehnání Nejsvětější
svátostí-monstrancí. Také rodi
če mohou žehnat děti před spán
kem svěcenou vodou, nebo když
se děti připravují k odjezdu,na
př.na studie, před svatbou žeh
nají rodiče ženicha a nevěstu ap
Žehnání nepůsobí samo od sebe,
nýbrž s jakou vírou je žehnající
uděluje nebo žehnaný přijímá.

CÍRKEV SVĚTÍ

LIDI NEBO VĚCI,

určené k službě Boží. Např. kos
tely a kaple, zvony,, oltáře, vě
ci, potřebné k slavení mešní obě
ti, křestní vodu či oleje pro
katechumeny(kteří se připravují
k vstupu do Církve),pro nemocné

(tzv.chrisam), světí se svíčky,
růžence, medajlky, obrazy světců

PRO SVĚCENÍ

I

ŽEHNÁNÍ

je DŮLEŽITÝ

kříž. Rodiče dělají křížek na
čelo dětí před spánkem, křížem
se žehná chléb před nakrojením,
a pod. Dnes bohužel ani někteří
katolíci nevědí, jak se kříž dě
lá.
učeni vírv
JSOU DVĚ FORMY ZNAMENÍ KŘÍŽE
Malý kříž se dělá před evange
liem při mši sv. Nejdříve zname
ní křížku na čele - abychom vždy
měli na mysli učení katolické ví
ry. Pak znamení na ústech, aby
chom víru statečně vyznávali. A
konečně znamení kříže na prsou,
abychom víru milovali. Protes
tanti kříž nedělají, ačkoliv
Lutner ve svém katechismu zname
ní kříže ráno i večer doporučoval
Velký kříž děláme od levého ra
mene k pravému, od čela k srdci.
Pravoslavní jej dělají od pravé
ho ramena k levému.
ZNAMENÍ

KŘÍŽE JE VYZNÁNÍ

víry v Ježíše Krista, vyznání ví
ry v troj jediného Boha na naši
spásu skrze Ježíše Krista a je
znamením požehnání. At žehnáme
věci či osoby, připomínáme si
tím svou víru. Od začátku se kří
žem odlišovali křestané od nevěrců, pohanů a židů.
Dr.F.Holbflck

6

21.12.mr.vyhlásil Vatikán 17 dekretů o blahořečení.
7 dekretů těch, kdo vynikali mimořádnou statečností
(heroické ctností )a ÍO mučedníků. Také Maria Faustina z kong. sester Blahoslavené PM od milosrdenství
(Polka), a matka rodiny Beretta( Italka, + 1962).
Mezi dekrety je 9 obětí občanské války ve Španělsku,
zavražděných komunisty 29.-30.8. a 12.-13.9.1936.
biskupové z diecézí Almeria a Cadix a 7 školských
bratří. K blahořečení obětí občanské války-r. 1987nevyslala vláda Španělska své zástupce(jsou v ní 3

odpadlí kněží) .Komunisté zavraždili za občanské války
jen r. 1936 - 13 biskupů, 4354 kněží, 2489 řeholníků.
385 řeholnic a 349 bohoslovců.________________________________
Během půlnoční mše sv.ve Skutari (Albánie (oznámil
apošt.nuncius Mons.lvan Diaz věřícím, že sv.Otec na
vštíví Albánii a 25.4. posvětí nové biskupy. Jsou to:
Franco lllial74)farář v Miloti je pro Skutari, je administráí-oremfapoštolským) diecéze LezhB(Alessiola Sapě a opatství Orosh. R.I968 byl odsouzen k trestu
smrti pro špionáž pro Vatikán, trest mu zmírnili na
25 let nucených prací, po 20 ti letech 1988 ho pro
pustili. - Biskup Rok Murdita(64)z Černé Hory(Monte
negro)(býv.Jugo)pečoval o albánské katolíky v New
Yorku. Františkán Robert Asha(75(arcibiskupem diecé
ze Pul(Pulati). Za pronásledování byl dělníkem hydroelektrárny a žil u své rodiny. Od r.1992 byl farářem
v Luc. - Zef Šimoni (64)se stal světícím biskupem ve
Skutari(dostal 15 let, 12 si odseděl). Nuncius byl jme
nován apošt.administrátorem v Již.Albánii. Katedrála
ve Skutari, kde snad posvětí sv.Otec budoucí bisku-.
py, bývala za E.Hodži sportovní halou. R. I967 se sta
la Albánie prvním ateistickým státem, 45 let se tam
nesměl jmenovat nový biskup. Je tam na 125.000 katolíků, jinak jsou tam muslinové a pravoslavní.__________
Švýcarská oblast kněžského bratrství sv.Pia X.vyzva
la v rozeslaném formuláři své stoupence(asi 5000),
aby neplatili církevní daň, tj.naoko vystoupili z Círk-

ve-protože nesmějí sloužit mši sv.v katol.kostelích.
Zůstávají dále katolíky. O formulář žádají i jiní katolí ci,hl.v kantonu Frýburg, St.Gallen, Solothurn, ale i
v Curychu, protože nechtějí dávat církevní daň těm,
kdo ji nevyplácejí biskupovi a platí mu tuto daň přímo
Cdaňský arcib. Coclowski vyzval jménem polského

episkopátu L.Walesu, aby nepoužíval svého kaplana
Fr.Cybulu k polit.účelům. O.Cybula je stát.tajemníkem a majorem ve vládě-prý hl.kvůli penzi.______________
Košický biskup A.Tkáč protestoval proti televisní
hře Ježíšova Matka, vysílané v slov.televizi. Mj.zkres
luje a ponižuje Ježíšovu Matku jak z historického,tak
z mravního hlediska. Byla oporou lidí za pronásledová
ní a pohrom. Sedmibolestná Matka je ochránkyní Slo
venska. "Její zneuctění je pro nás urážka,"řekl biskup
Vyzývá věřící, aby protestovali proti programům,které ničí ducha národa a mládeže.______________________________
Sestry Matky Terezy ozevřely 3.dům v Bratislavě.Na
přivítanou sloužil mši sv.arcib.Ján Sokol- 20.11.mr.
Jsou tam 2 Indky, Irka a Polka. Slovenská organizace
Donům vitae najala na 10 let 8 bytů na předměstí a
nazvala je Betlém. Bude tam 32 míst pro těhotné ženy
a bude se o ně pečovat tak dlouho, jak budou potřebovat. Chtějí ženám umožnit, aby se dítě narodilo.
Polsky vyjde nový katechismus koncem roku.

Nástupce apoštolů v Olomouci
ROZHOVOR P.J.KOLACKA z Vatikánského rozhlasu s
novým olomouckým arcibiskupem JANEM GRAUBNEREM

P. K. : Křesťanská akademie v Olo
mouci se slibně rozvíjí. V někte-7
rých městech Vaší arcidiecéze se
sdružují katoličtí lékaři, učitelé,
manželé. Tu a tam se něco proslechne nebo napíše o skrytých zá
zracích křesťanské solidarity v
rámci Charity. Jsou věřící hrdi,že
jsou křesťané a dosvědčují to životem i apoštolátem?_________________
A.J.C. :Mám radost, že takoví lidé
tu opravdu jsou. KA je v různých
městech, např. v Kroměříži, v
Ostravě a jinde, kde se konají růz
né cykly přednášek, jak pro užší
kruh, tak pro širší kruh a věřím,
že budou růst a bude jich přibývat
P.K. :Jakou problematiku projedná
vají a kam směřují katoličtí lékaři
a manžele při apoštolátu?__________
A.J.C. :Patří do toho jistě manžel
ský život, otázka regulace porod
nosti a p. V Olomouci máme ted
rodinné středisko s manželskou a
psychologicku poradnou.
P.J.Otče arcibiskupe, co Vás v poslední době nejvíc potěšilo?_______
A.J.C. :Bylo to např.biřmování v
jedné malé farnosti. Biřmovanců
bylo jedenáct, z toho jedna paní a
deset mladých. A pak, taková
krásná atmosféra. Zvlášť mě zaujal
jejich vztah k panu faráři. Je to
stařeček, je vidět, že žije jen pro
ně a oni pro něho. Jsou na faře
skutečně doma.
Děkuji Vám, Otče arcibiskupe.

P. K. Otče arcibiskupe, sv. Metoděj, první arcibiskup
Velké Moravy, musel do Říma obhajovat svou pravověrnost. Co Vás přimělo k této návětěvě?__________________
A.J.C.: Nemusel jsem přijít do Říma obhajovat svou
pravověrnost, ale byl jsem pozván jako odpovědný za
katechesil vyučování náboženství)v naší české biskup
ské konferenci na slavnost předání nového katechismu
katolické: Církve. (Švýcarskou biskupskou koferenci
zastupoval její tajemník P.R.Traufer, Dominikán).
P.K.: Sv.Otec nazval nový katechismus symfonií víry;
jaké hlasy či nástroje v něm bude zastupovat naše Církev v Čechách a na Moravě a Vaše arcibiskupství?
Myslím, že nový katechismus je dělaný skutečně pro ce
lou Církev. Je to krásné kompendium víry. U nás ne
bude stačit jen překlad, určitě bude nutné udělat i ka
techismus národní, pro který je nový katechismus vzo
rem
P.K. Jsou už připraveni odborníci nebo komise?
A.J.C.:Jste to právě Vy, který začínáte s překladem
a pak se k tomu bude muset vyjádřit katechetická ko
mise s teologickou komisí biskupské konference.
P.K.: Nedávno projednávala lékařská komise-za kongre
gaci pro svatořečení-zázrak na přímluvu bl.Jana Sarkandra. Je v Olomouci Sarkandrovka a onen hrozivý
skřipec, na němž byl mučen pro víru, nebo je to jen
muzeální pozoruhodnost?_________________________________
A.J.C. :Myslím, když řeknu: slouží se tu každou neděli
mše sv.a lidé tam přicházejí, aby prožívali setkání s
Bohem právě na místě vyznání víry našeho mučedníka.
P.K.Dá se říci, že úcta k bl.Janu Sarkandrovi roste?
A.J.G.:Je opravdu stále živá.
P.K.: Fe Frýdku provedla mládež divadelní hru ÚSMĚV
V ní ožívá postava Aničky Zelíkové. Je to jen zajímavá
[CO NOVÉHO VE SVĚTÉl
osobnost nebo mladé děvče, bezvýhradně milující Pána
Britský korunní princ Charles na
Ježíše - až k sebeobětování?____________________________
vštívil soukromě 21. -22.12 .presiden
A.J.C. :Je třeba podtrhnout to druhé. Mne nejvíc zají
ta V.Havla. Zdá se, že hovořili o
malo, že mladí, kteří hru složili a hrají, jsou skutečně
pražské památkové nadaci. Společ
nadšeni velkým ideálem mladého děvčete, Aničky Zelíko
ně navštívili mj.i vnitřek býv.STB
vé, která byla ochotná obětovat svůj život.. .
v Bartolomějské ul.,kde mu ukázal
P. K.: Podnítil k tomu proces blahořečení nebo to byla
president celu, v které v noci spal
iniciativa mladých?_______________________________________
Delegátka USA u OSN,MadeA.J.C. :Byla to iniciativa mladých. Myslím^že
JP-tX
leine
Allbrightová se nar.v
byli informováni o procesu, který probíjLjj Čechách. Do USA přišla v 11
há nebo věděli, že se mluví o možnosti
fiřo? ti letech. Mluví i ruský.
blahořečení této dívky.
Nový pomocný biskup pro KoP.K. Olomoucký seminář a fakulta mají
č? šice, gener.vikář Bernard
stále lepší jméno. Ohlasy této vzestupné
ffijl Bober (43 )studoval na bratilinie pronikly až sem. Je to jistě zdroj
slavské teol .fakultě. 9.9.1970
starostí a radostí i pro Vás. Co vám
by' vysvěcen na kněze, půsoto radost působí?_______________________
i
yjlYn
na různých místech a r.
Zrod a růst fakulty a semináře se ne_
JíWT? 1991 se stal gener.vikářem.
obejde bez starostí, problémů a zkouLLtWJQa 4.11 .jmenoval sv.Otec světíšek. Díky Bohu, dají se překonávat,
CPnA cím biskupem v Hradci Krákdyž vidím, že lidé studují nadšeně
faU
lově Mons. J. Kajnoka,_______
teologii, jsem spokojený. Mým ideálem
SJ
V Angole byly zavražděni
je, abych viděl kněze šťastné z toho,
_
další katol.misionářl-Portugalci.
že jsou kněžími, že patří Bohu. Cekám
CO VÁM Loni bylo v zemi zavraždětedy, že jejich působení bude požehná- "UDĚLEJTE
"UDELEJTE VŠE,
VSI
ŘEKNE." Jan
Jan 2,5,
no 24 misionářů.-------------né.
ŘEKNE."
Heslo arcib.Jana Graubnera

Moderní pohádky
Většina z nás viděla v televizi seriál Dallas
a Nemocnice. Dallas se promítá ve vlasti.

Pražská televize uvádí nebo uváděla předlou
hou sérii z USA-DALLAS. Bídný Dřejar mlu
ví na obrazovce tvrdým, potměšilým a jízli
vým hlasem. Je to černá duše, zatím co jeho
bratr Bobby zachraňuje těžké situace, vnáší
do rodiny mír, zahrnuje dlouhovlasou neteř
Lucy láskou skoro otcovskou.
Každou neděli sedí-nebo seděli-Pražané před
obrazovkou a hltají očima rozmařilý život v
"South Forku." A také jej kritizují. Je to
zkáza lidstva, špatný vkus předkládaný ame
rické veřejnosti, odsuzují zhýralý život boha
té smetánky v Texasu.
Sociologové vidí v Dallasu zrcadlo amerického
života, v němž se odráží povrchnost lidských
citů, prostodušnost amerického života, prohnilost politiky a faleš osobních vztahů. A

ovšem i nemravnost.
Protějškem Dallasu je seriál nemocnice, ze
života zaměstnanců "Nemocnice na kraji měs
ta. "Hrdinové seriálu jsou lidé šlechetní,
svědomití, odhodlaní pomáhat svým bližním,
obětovat pro ně své životy. Jacísí noví
Stachanovci (nebo staří světci).Jen tu a tam
se mezi nimi objeví lidé mravně zkažení,zlí,
pomstychtiví. Postavy bud milují nebo nená
vidí, berou se a rozvádějí-jako u Dallasu konají dobro a kují pikle. Čeští diváci jsou

hrdi na mezinárodní úspěch Nemocnice, po
ukazují na vysokou úroveň a skvělé výkony
herců.
Rozdíl mezi americkým Dallasem a českou Ne
mocnicí není skoro žádný. Oba mají zpestřit
život diváků, jsou určeny k oddechu, mají je
odvrátit od denního napětí, od starostí a
problémů. Stejně jako americký divák hledá
chvilkový únik ze skutečného života, tak i
český divák se zájmem sleduje zidalisované
příběhy českých lékařů a ošetřovatelek.
Nikdo z nás nechce prožívat životy ustara
ných lidiček, jací jsou kolem nás nebo v nás.
Příjemnější je poslouchat vymyšlený příběh o
lidech, kteří vzdor obrovskému bohatství ne
nacházejí v zmatených životech štěstí a spo
kojenost. At se jedná o zlotřilého Džejara
nebo potměšilce,
alkoholika, mladého dokto
ra Sovy z Nemocnice. Oba jsou neskutečné,
románové postavy z Červené knihovny.
V Dallasu, s jeho dobrými i zlými postavami,
je kus ironie-tu nemůžeme přehlédnout. Zato
v Nemocnici mají lékaři i sestry andělskou
trpělivost, bezúhodný charakter a ušlechti
lost. Jejich idealistický život je vyvážen
zlem padouchů. To udržuje zájem obecenstva.
Jsou to moderní pohádky, kde dobro
vítězí nad zlem. Americký divák se odreagovává v Dallasu a podobných černo-bílých pří
bězích, český divák sahá po Rodokapsu a
Večerům pod lampou. Náklady kovbojek jsou

stejně oprášené jako naivní románky Hiittlové,
Javořické, Heimburgové, Svéhlavičky a pod 7
Vycházejí týdně, prodávají se dobře - a o o
to hlavně vydavatelům jde - ovšem klasická
literatura nejde tuze na odbyt.
Jsou tedy Američané národ povrchní a sobec
ký a národ český ušlechtilý? Nebo to výjde
nastejno?

Podle V.Willamsové v

HLASU NÁRODA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

17.l.tr.oslavil P.Werenfried van Straaten 80
let. Nar.se v Holandsku-Mijdrechtu,r. 1934
vstoupil Premonstrátům opatství Tongerlo v
Belgii. 2.1940 byl vysvěcen na kněze.R. 1947
založil hnutí Církev v nouzi a to v Tonterlo,
pro milióny bezdomovců, vyhnanců a uprchlí
ků v poválečném Německu. Pro ně"žebral" o
šatstvo, potraviny a slaninu v Belgii-proto
dostal jméno"Speckpater". R.1950 zahájil akci
pojízdných kaplí, r.1954 začal pomáhat utisko
vaným za Železnou oponou, pak uprchlíkům z
Číny,sev. Vietnamu a Sev.Koreje. Na žádost

sv.Stolce pomáhal i v lat.Americe,později v
Asii a Africe. R.1964 uznal je Vatikán jako
organizaci"Pius Sodaíitium", r.1984 za světové
veřejné sdružení papežského práva. Hlavní
sídlo je v KOnigsteinu in T.(D),ve Švýcarsku
v Lucernu. Za 45 let nasbíral P.Werenfried
2,5 miliard dolarů,podporuje ho asi 700.000
dobrodinců. Pomlouvaěi ho pro jeho postoj
vůči komunismu nazvali"generálem studené
války"-ale ukázalo se, že jeho boj proti komu
nismu byl správný. R.1991 navštívil ve Lvově
kard.Lubačivského-uniata-za své cestě po
Rusku se setkal s arcib. Kondrusiawiczem-primasem evropského Ruska, i s pravosl.patri
archou Alexejem II.a s pravosl.biskupy v
Nowgorodu a v Petrohradu. P.Werenfriedovi
působí stále víc starostí hmotařský svět Zá
padu, kde progresisté(modernisté-hereze
odsouzená sv.Piem X.)ničí Církev zvnitřku,
rozpad mravů a nedůvěra vůči Římu. Sv.
Otec oceňuje jeho práci a pozval osobně zakla

datele Církve v nouzi na mimořádný synod v
Evropě koncem r. 1991.-Chcete-li podpořit to
to hnutí jako dárek k jeho osmdesátinám,
má německé konto v Lucernu:Kirche in Not,
Ostpriesterhilfe, Schweiz,CCP-60-17200-9
francouzské také v Lucernu :Aide a en
detresse l~Eglise CCP-60-177QQ-3_______________
Tiskový sál Sv.Stolce potvrdil 22.12.mr. že m
konci cesty do Beninu a Ugandy(3.-10.2. )
navštíví sv.Otec také Khartum,hl.město Sudanu a oslaví s věřícími blahořečení s.Bekhity. Snad bude sloužit mši sv.v uprchlickém
táboře a setká se s politiky .Styky s Súdánem
nejsou dobré-mohamedání vnutiti ostatím tzv.
šariu(česky"cesta"-musejí zachovávat islámské
předpisy). Je to I.cesta sv.Otce v Sudanu.
Napětí vzniklo při vypovězení misionářů před
třemi a půl rokem, když nastoupil vládu plu
kovník Omar Deldecita.

JSEM SLUŠNÝ ČLOVĚK!
Goethe, Faust I.díl“

"Vejte mí pokoj i náboženstvím. Jsem slusný člověk, nikoho jsem nezabil, ne.okAa.dl,
hodně Lidem pomáhám. Myslím, že jsem lepší
křesžan než ti, kdo každou ne.de.Li kle.čJ.
před Pánem Bohem. "
U těchto Lidi je. nápadně, ze jsou. spokoje.nl samí se sebou. Jednají správné, nic
se jím nemůže vytknout.
SETKÁVÁME SE S NIMI UŽ V NOVÉM ZÁKONE
Take fiarízeove plnili - aspoň navenek
přikázáni svého náboženství. Náš člověk
náboženství nepotřebuje. "Slušné chování" |
stačí. Pii tom sám Ae.be. označuje za křestana, dokonce lepšího než ti, co chodí do
kostela. Titul "křesian" zřejmě považuje
za jakési čestné označení, které patří
všem slušným Lidem. LOUIS DE WOHL
JISTÍ JE LEPŠÍ, NEŽ MAMONAŘ PAN X., _
ci klepna pan*. V, nebo opilec Z. Uvodí
jako překlady ty hříchy, kterých se nikdy
nedopouští, ale ne ty, kterých se dopouští
a bohužel někdy hodné často a rád. Nikoho
nezavraždil. Proč take? Nema důvod k tomu
to pokušeni. Nikoho ne.okA.adl. Proč? Ma
slušný příjem a konto v bance, nežije v
bídě mezi chudinou. Co by však udělal,kdy
by náhle on a jeho rodina neměli co jist?
Nebo kdyby měl lehkou příležitost ukrást
stovku čí ošidit někoho o tisícovku? Kdy
by ty peníze nutně potřeboval? Co vl o
panu C, který skutečně krade? Co vl o je
ho povaze, o jeho výchově, o vlivech pro
středí, v které/g vyrostl, které ho ovliv
ňuje? Nikdy nemůže znát okolnosti a pod
mínky, které ho ke kAÓdeží vedly.
T O VÍ JEN BŮH
Kdyby - jak tvrdí, byl skutečně křestanem,
věděl by, že on sám je nejhoršl člověk,
kterého zná. On totiž zná nejlépe sám se
be - a£e ne druhého. Kdyby byl skutečně
křesianem, věděl by, že v první řadě je
jeho potměn, k Bohu a pak teprve, jaký je
jeho poměr k lidem.
NAPŘEV WH - PAK VŠECHNO OSTATNÍ
Plní-Li první prikazaní-milovat Boha nade
všecko-musl plnit i druhé přikázaná Kris
tovo - milovat druhého tak, jak miluje
sám sebe. Je možné neco Bohu odepřít? Jen
mílujeme-li Boha, muzeme správné milovat
i bližního - dokonce ^ toho, kteru z lid
ského hlediska není vůbec lásky hodný.Kdo
nám ublížil, kdo je protivný, který se
dopustil i těch nejhorlích zločinu.
ROZTOMILÉ IIVI MILUJE I NEVÉREC A POHAN
To neru zadně umění ani zasluha. Ale cín
ná láska k Bohu-to je náboženství. Slovo
pochází z"redigare"znovu se napojit na
Boha - obnovit se láskou k Bohu.

ZRUŠIT NEBO PROHLÁSIT
ZA NEPLATNÉ? 9

"Anulované"znamená kromě" (z)rušit" také"prohlásit za neplatné"v. Trávniček, Slovník jazyka čes
kého, Praha 1952,s.23). Ale několik čtenářů
článku"Trpělivost přináší růže"(Katol.noviny 36
z 6.9.str.3; ač se nezdá, že by monacká Carolina byla tak trpělivá)ví nebo pochopí, že jde prá
vě o tento druhý význam? Tím spíš, že v článku
čte:"...zrušila římská Rota.. .manželství."Je tam
sice psáno, že "první manželství, .od počátku ne
existovalo ...", ale to platí nejen pro toto, nýbrž
pro všechna manželství, která Církev prohlásí za
neplatná, protože Církev nemůže žádné platné a
dokonané(consummatum)manželství zrušit, nýbrž
může pouze pracně z jistit, jestli toto manželství je
platné či neplatné, t.j.existující nebo neexistující
od samého počátku (latinsky validum-invalidum).
JAKO MOHOU BÝT NEPLATNÉ SMLOUVY, ZÁVĚTI
dokumenty a pod., nejen když chybí určité for
mální podmínky (datum, podpis svědků, vlastní
podpis ap) ale i kdvž isou vystaveny neplatně,
osoba, která je vystaví nemá svobodu či jasnou
mysl, vůli k manželství k tomu, na čem se prá
vě manželství zakládá, např.donucení, podstatné
ho omylu v osobě, oklamání, připojení podmínek,
fysické nebo duševní neschopnosti, vyloučení sa
mého manželství nebo jeho podstatné vlastnosti
jako je nerozlučnost, věrnost, plození dětí.
CÍRKEVNÍ' MANŽELSKÉ SOUDY NEJSOU VEŘEJNÉ
proto nikdo nemůže posuzovat případy zvenčí, i
když může veřejnost znát hlavní důvod, proč
jisté manželství nebylo platné. Tím méně se dá
posoudit z senzacechtivých zpráv a popisů no
vin a časopisů (hlavně nevěreckých nebo kde ne
mají redaktoři aspoň základní vědomosti o těch
to věcech a píší o nich).
POPLATKY ZA TYTO PROCESY JSOU MINIMÁLNÍ
jen režijní-ovšem kromě poplatků za advokáta ,ale
i ty jsou omezeny církevními předpisy nebo mů
že být žadatel od nich úplně osvobozen. Platí
se po potvrzenfrozsudku" odvolacím soudem.
Normálně se konají u diecézních nebo krajských
církevních soudů, od nichž se v případě kladné
ho rozhodnutí povinně odvolává. Římská rota je
obvykle soud třetí instance. Předtím se důkladně
vyslechnou obě strany a věrohodní svědci-obvyk.
le osm i víc-a po písemné diskusi, v nichž advo
kát předkládá důvody k neplatnosti manželství a
druhá strana"obhájce manželského pouta" povin
ně argumentuje pro platnost manželství; rozhodu
jí tři soudci a jejich
rozhodnutí musejí poJtvrdit další tři soud
ci a to nezávisle jeřden na druhém, jeny
na základě sVědomí/
před Bohem.

IVO CÍSAŘ,
církevní soudce.

PLODNÁ A NEPLODNÁ INSPIRACE

Jsou lide, kteří jsou rádi, ze
mohou stále dělat to, co a jak
se vždy dělávalo. Jiní musí
občas vymyslet něco nového,
co tu ještě nebylo. Spořáda
ným typům to jde na nervy.
Na štěstí oba typy nejsou
přesně vyhraněné. I spořá
daní někdy uhnou z navyk
lé cesty a novátoři upadnou
do šablony. A oba typy se
stále doplňují. Bez inspira

hledají inspiraci Ducha svatého .10

Podle P.Špidlíka
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PRAVIDLA K"ROZLIŠOVÁNÍ DUCHU

Jsou velmi psychologická, je v nich
staletá zkušenost. Jak je vysvětlit
moderními slovy? Např. inspirace
umělecká. Svědčí o ni umělci sami.
První zážitek umělce je, že se mu
vnuká, ba přímo vnucuje myšlenka
která ho chce ovládnout, které se
dává k dispozici i své umění. V dc.
bě inspirace se umělci sami zaned
bávají. " Zapomínají na jídlo, na spa
ní, na rodinu... Chtějí vytvořit, co
mají v mysli. Vědí, že je to nebez
ce by nebyl pokrok, bez šab
pečný stav. Dává-li se člověk něko
lony by se nová myšlenka ne
mu nebo něčemu zvenčí k dispozici
osvědčila.
ztrácí svou osobnost, je posedlý
DNES SE OBA SMĚRY SETKALY
ideou, která ho může zničit. Puškiii
i v oblasti náboženské, v modlitbě.
o tom napsal:"Na tomto poli bojuje
Dříve se pěstovaly hl.modlitby spo
Bůh s dáblem." Jedině Bůh se to
řádané, ustálené, osvědčené, staleté.
tiž může zmocnit člověka a přitom ho nezničit,ale
Dnes je víc těch, kteří se chtějí mod
naopak, zdokonalit, zbožtit jeho činnost. Síly zla
lit, jak jim to Duch vnuká,podle vnitřní
kterým se člověk poddá, ho dříve či později roz
inspirace, novými slovy. Dělají-li to při ve loží. Říká se, že pravé umění je božské, falešné
řejné liturgii v kostele, narazí na odpor
že je démonické.
druhého typu, který tyto duchovní básníky
CO O TĚTO ZKUŠENOSTI ŘÍKAJÍ LÍDĚ, INSPIRO
nemiluje.
V ANI V MODLITBĚ? "Všechno, co rozrušuje, po
1 V DĚJINÁCH CÍRKVE BYLY TYTO SMĚRY
chází od dábla. Inspirace Boží dávají mír a po
Liturgie vzniká tím, že modlitby, vznikle
koj." Ovšem nesmíme to brát jen psychologicky,
inspirací, se ustálily, uzákonily. Ale boho jako povrchní klid či neklid. Zde to znamená ni
služba se vyvíjí tím, že lidé tyto normy pro čit osobnost, mír a klid je cosi jako najít vlastní
lamují a podle inspirací skladají nové texty.
identitu.
JAK VLASTNĚ INSPIRACE VZNIKÁ?
PŘÍKLAD
Z
UMĚNÍ
Není jisté, že vzniká v srdci a vychází z
Malíře při malbě vede inspirace k tomu, aby ob
nitra. Velkým umělcům se zdá, jakoby jim
raz začal. Doprovázejí ho i různá vnuknutí při
myšlenku, nápad, formu vdechla vyšší by
práci samé. Např.aby změnil jisté rysy tváře,pře
tost zvenku-latinsky"inspirare"-a oni tu
pracoval ruku. Ne vždy tu inspiraci poslechne.
myšlenku zachytili. Všichni se shodujeme,
Začíná srovnávat novou myšlenku s myšlenkou
že inspirace, myšlenka, idea, přichází na
předcházející. Nová inspirace je správná, když
jednou, intuitivně, není závěrem logického
navazuje na první, když celek zdokonaluje,harmo
uvažování. Její správnost se nedá dokázat. nii obrazu víc zladuje. Čili - přináší-li mír, ne
Bud se inspiraci věří, nebo se zavrhne.
rozrušení, zkažení obrazu.
JSOU INSPIRACE PLODNĚ A NEPLODNĚ
I KŘESŤAN MALUJE SV&J ŽIVOTNÍ OBRAZ
jak říkají umělci. Některé vedou k dílu,jiné
v srdci, Boží portrét. Základní inspiraci dostal
jen trýzní hlavu. I my máme nápady moud při křtu, do duše se mu vryly první črty Krista .
ré a pošetilé. Kdo říkají, že jim Duch vnukl Zdokonaluje se životem z víry, svátostmi,přijímá
svatou myšlenku, bývají světci, umělci nebe ním Kristových slov z Písma a z Církve. Např.ho
fanatici. Je proto důležité při modlitbě, se
napadne při modlitbě úžasná myšlenka. Je uchvá
v inspiracích vyznat,"rozlišovat duchy"-jak cen a snad dokáže uchvátit i jiné. Jak posuzovat
se tomu v duchovní literatuře říká. Kdo to tuto charismatickou inspiraci? Co rozrušuje, je od
neumí, dříve či později poplete sebe i jiné, dábla. Člověk posoudí, je-li nová myšlenka v sou
stane se falešným prorokem. Zkušenosti bý ladu s tím, čím je jeho životní obraz od počátku.
vají tak smutné, že je mnoho lidí, kteří
Ničí-li jej, je to důkaz inspirace démonické.
inspirovaným modlitbám vůbec nevěří. "Máme Tzv.osvícení jsou známkou, že se modlitba zdoko
text Písma,"říkal luteránský duchovní skupi naluje. Kdo se nechce dát poplést, desorientovat
ně charismatiků, kteří pořádali v kostele
sebe i druhé, musí mít jemný smysl pro celek.
společnou modlitbu."V slovech Písma mluví
Jde-li 9 společnou modlitbu, říkáme tomu církevní
Duch sv. Kdo mi to zaručí o vašich slovech smýšlení. Je to schopnost žít a modlit se v harmo
KDO MI TO ZARUČÍ?
Víme, že Duch sv.nemluvil jen v minulosti.
I dnes inspiruje věřící, hl.v modlitbě. Ale
i zlý duch se dovede přetvářet v anděla
světlat2 Kor ll,14),abv oklamal ty, kdo

nii a celistvosti velké inspirace Ducha sv.v celém
díle spásy. Duch sv.nemůže inspirovat člověka k

tomu, aby byl v protikladu s tím, k čemu byli
inspirovaní světci. Jistě-má jiné poslání než oni.
Ale to nové donlňuie nředcházeiící.natři k nim.

Do jisté míry patří k pravé inspiraci i smysl pro harmonii vnější formy. Obraz se ovšem mů
že malovat podle klasické perspektivy, realisticky, nebo se může od počátku malíř rozhodnout
pro styl abstraktní. Těžko bychom snášeli, aby abstraktní umělec sáhl štětcem doprostřed
klasické malby. I toto přirovnání je dost výmluvné pro ty, kteří staré klasické modlitby
upravují a předělávají.
Jako u všeho, tak i při modlitbě se dílo pozná podle ovoce, které přináší.
Inspirace Ducha
pak přináší plody Ducha: lásku, mír, pokoj a touhu ke všemu dobrému. (sr.Gal 5,22)

PODLE P.TOMÁŠE ŠPIDLÍKA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Věřící na ostrově Cebú na Filipínách vyzval
arc.Vidal k boji proti poušti. Po mši věřířící vysazují stovky stromů. I arcibiskup udr
žuje kolem svého sídla malý prales mangovníků
29.11.mr.složily věčné sliby do rukou biskupa
Otčenáška s.Marie Anežka a M.Terezie. V pro
mluvě zdůraznil biskup nutnost nadpřirozeného života a duchovních hodnot.____________________
27.ll.mr.dostalo v Hradci Králové 200 dárců
krve bronzové, stříbrné a zlaté plakety Dr.
Janovského. Biskup Otčenášek je povzbudil
příkladem Pána Ježíše, který za naši spásu
prolil svou krev.________________________________________
Švýcarská postní oběť r.1992 vynesla skoro
21 mil.frs-méně než r.1991. Tento rok se má
vybírat na Afriku. Heslo:"Ať žije Afrika."

Počet sekty Adventistů stoupnul o 5,3 proc.
Mají v 190 zemích 7,1 mil.stoupenců-nejvíc v
Africe. V islámských zemích jen 234 členů.
R.1991 založili I745 nových obcí. Poprvé uvežejnili seznam 401 obcí v Číně. Členové podpc
řili loni sektu 1,1 mil.dolarů._______________________
1.12. byl den boje proti AIDS. Denně přibývá
5000 osob s virovou nákazou. Půl mil.osob
má už chorobu vyvinutou. Pro rok 2000 se
předpokládá 30-40 mil.nemocných. Jediná záchrana-manželská čistota a normální sex .život.
Kardinal G.Daneels, arcib. v Bruselu, prohlá
sil, že největším nepřítelem víry je nevěra, ná
boženská lhostejnost a hlavně falešné víry, vět
šinou soustředěné v hnutí New Age(které po
malu uhasíná). Největší hereze je pochybování
o jedinečnosti Krista jako Vykupitele, snižová
ni křestanství na pouhou etiku a rozplývání
víry._________________________________ ________________________
4 km od chrámu sv.Petra v Římě je největší
mešita západní Evropy. Místo 4 minaretů má 1
a muezin nesmí mluvit do mikrofonu. Už v tři
cátých letech chtěli na Mussolinim mešitu, ten
by jim povolil jen tehdy, bude-li v Mekce vy
stavěn katolický kostel. Byl tedy
chytřejší
než dnešní"křesťané"Říma. Před 20 ti lety
věnoval Řím králi Feisalovi ze Saudské Arábie
3 hektary půdy ve středu města pro stavbu
mešity. Tak vnikli muslimové bez boje do srdce katolické Církve.____________________________________
Za posledních 85 let klesla katedrála v městě
Mexiku-jedna z nejvýznamnějších staveb z ob
dobí kolonizace! 1573-1813) 7,5 m do země.Spe
cialisté se budou snažit katedrálu zachránit.
Počet křeštanů v budhistické Již.Korei se od
r.1985-1991 zdvojnásobil-mezi 43 mil.obyvatel je
30 proc.křesťanů. V komun.sev.Korei jen 1
procento z 22,4 mil.obyvatel.
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Antiautoritativní výchova mládeže nese - pod
le prof.E.Noelle-Neumann z Allensbachu-nega
tivní plody. Jen asi 51 proc.dospívající mládě
že v Německu má úctu k rodičům._______________
Institut pro zkoumání veřejného mínění v
Allensbachu zkoumalo na výzvu arcib. v Ko
líně n.R- kolik z 400 kněží 60 ti i více letých by se znovu dalo vysvětit na kněze,kd\
by byli mladí. 9 z 10 prohlásilo, že by se
znovu vysvětit dalo.__________________________________
Počet bohoslovců v katol. Rakousku klesl z
65 v r.91-92 na 36 v r.92-93.____________________
Studijní ústav Beuronských Benediktinů se
mění v katol,universitu. Dosud ji mají v Římě

jen Saleziáni.
Ta je odvětví university
Pontifica._________________________________________________
V severovýchodním Pruskurhl.v Kttnigsbergu
žijí skoro jen nevěrci. Je to misijní území.
Německý úřad pro ochranu ústavy prohlásil,
že sekta Scientology je protiústavní a že
je nutno její činnost pozorovat a kontrolovat.
IO.června chtějí se při Božím Těle v Mnicho
vě k průvodu připojit i protestanté-kteří
ovšem v Nejsvětější svátost nevěří. Evange
lický biskup Hanselmann bude kázat na Mariár

ském náměstí.___________________________________________
Katolická zpravodajská agentura KNA oslaví
14. listopadu 40 let svého trvání.________________
V adventě tr.bude dán do prodeje nový
evangelický zpěvník kostelních písní. Také
biskupství Eichstatt vydá nový katol.zpěvník
v němž bude navíc 60 polozapomenutých kostělních písní a několik písní pro mladé.________
Časopis Nová Evropa vychází poprvé v ruštině. Věnuje se hl.problémům ve vých.Evropě
Tento dvouměsíčník rediguje ústředí Křesťan

ské Rusko.

Dosud vycházel jen italsky a špa

nělsky ■____________________________________________________
Na symposiu papežské teologické fakulty Marianum v Římě se jednalo o nových akcentech
úcty k Panně Marii. Tato fakulta má 130.00C
svazků knih-je to největší mariologická
knihovna na světě - a sbírku 230 časopisů
z celého světa._________________________________________
Piaristé, založeni J. Leonardiml 1541-1609 )pro
výchovu katolické mládeže si připomenuli
350.výr.svého založení na Slovensku v Podolinci. Generální představený P.José Maria
Ballcest přijel na oslavy i se svými spolupra
covníky a navštívil piaristické gymnásium v

Trenčíně._________________________________________________
Na konferenci Mendovy nadace pro katolickou
nemocnici v Brně, přijel také Švéd,prof.D.
E.Borgenhammer a prohlásil, že většina Švédů chce stonat v křesťanských nemocnicích.

BABYLONSKÁ VĚŽ

NOVINKY

je popsaná v Gen 11,3___ Akadové, Sumerové a Babylo
ňané používali k stavbám vypálené cihly. - jak dokazu
jí vykopávky starých kultur. Ve starých mezopotám-

ských městech odkryli archeologové nejednu poschodovou věž, tzv.Zikkurats. Nejzachovalejší je
Nanna-Zikkrat z Uru. Odkrývání této svatyně zahájil

r.1922 sir L.Wblley. I Babylon měl asi 90 m vysokou
poschoáovou věž Etemenanku s azurovou svatební kaplí
na vrcholku. Je to svatební kcmnata pro boha Marduka.
Zikkurats/nebeský pahorek/odpovídám představám o ze
mi
i náboženskému názoru Babyloňanů.

O STAVBĚ BABYLONSKÉ VĚZE ČTEME NA KONCI BIBLICKÝCH
PRADĚJItJ Tyto pradějiny popisují dvakrát vnitřní

odcizení padlého člověka vůči Bohu. První trest byla
potopa , druhý pád babylonské věže. Autor I.knihy
Mojžíšovy/Genese/zvolil za rámec a obraz pýchy lidí
stavbu a pád babylonské věže. Tato věž z Etemenanku
je typ světové říše, zaměřené proti Bohu. Bůh vystu
puje lidským způsobem proti této mocnosti. Zmatení
jazyků je jen prostředek vyprávění-ne cíl inspirova
ného vyprávěče. Jako kdyby zmatením jazyků a jinými

tresty omezil Bůh hranice nesprávného úsilí člověka.
Genesis chce ukázat protiklad lidské pýchy a nespráv

né snahy k Božímu trestu. Písmo neučí lidským - ale
náboženským pravdám.

NOVÝ

ZÁKON

Sv.Zaně je rájem pro náboženské i světské vykopávky
četných badatelů. Každý rok vycházejí o tom nové

knihy. Jsou tam památky a dokumenty všech kulturních
období. Např.církevní a obranné stavby křesťanských
knížat z dob křížových výprav.

Žádnou zemi nenavště

vovali a neprouzkoumali odborníci, historici, umělci,
kritikové i amatéři tak důkladně, jako Sv.Zemi,kde
Kristus žil. Většina památných míst je zastavěna kos
tely, kláštery, kaplemi či mešitami. To ovšem práci

archeologů ztěžuje. Moderní biblická kritika
se snaží najít prameny a kořeny dějinné pravdy evan
gelií. Pod křesťanskými stavbami našli badatelé historicko-umělecké naplaveniny. Co kdysi židé či řím
ští hrdinové postavili,to křesťanští králové a císa
řové zničili. Kostely, postavené křižáky, zbořili mohamedáni. Dnešní Palestina i Izrael jsou anutným

obrazem náboženského a politického zmatku.
Ne na všech místech je možné dělat vykopávky. Jen

podle jména známe místa, kde Kristus byl a působil.
V Nazaretu je kaple Zvěstování, v Betlémě kostel na
rození Páně,Jakubova studna-dost neporušená-u Si-

chami, rybník Bethesta,Herodův chrám,Lazarův hrob,

holestná cesta na KaIvarii,hrob Páně pod kostelem.
Pcmáhají nám důkazy z tradice,nálezy útržků či rolí
Bible v Kumránu, literární kritika - a to jsou ne-'

přímé důkazy o tem, že Kristus tam žil a působil.
Údaje evangelií jsou střízlivé a věcné, nenajdeme v
nich ani stopu náboženské fantasie. Boží Syn se stal

znamením"odporu",a je středem bádání věřících i ne
věřících učenců.

____________________________
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2.5.-Neděle Dobrého Pastýře, bude
třicátý světový den modliteb.______________
V USA žije asi 14,3 mil.chudých dětf.tj
třetina všech dětí v USA-___________________
Blahořečeny budou řeholnice-Francouzska Marie od sv.Ignáce a Karmelitské
novicka Terezie od Ježíše z Čile._________
Boloňský arcib.kard. Baffi kritizoval
úmyslnou zatvrzelost a neznalost těch,
kteří bez váhání posuzují věci, kterým
nerozumněji a Dokládají se za odborníky
v teologii._________________________________________
Svaz něm.katol.mládeže vydal ve svých
"Mitteilungen," vytištěných na biskup
ství v Mohuči s příznivým komentářem
biskupa F.Eisenbacha své požadavky:
zrušení celibátu, kněžství žen, volná
sexualita, pochopení pro potraty a j.
V Mohuči se spojily: Křesťanská katol.

mládež. Němečtí skauti sv. Jiří, Kolpinqova mladí aj. Katol. zůstalo jen jméno.
Předseda bisk. konference a vlastenecké
ho společenství v Číně, Mons.Zong
Hualde, prohlásil, že Církev v Číně se
musí dát do služeb modernisace, zúčast
nit se vládní náboženské politiky a
dát se do služeb čínského hospodářské
ho úsilí a k tomu vychovávat duchoven
stvo i laiky. Ve Vlastenecké církví-odloučené od Říma-bylo vysvěceno 30 bis
kupů a 3000 kněží, otevřeno 3900 kos
telů a modliteben (předtím zabavených)
3000 katolíků dostalo titul"vzorného
občana" a 960 věřících se zúčastnilo
poradních sborů kongresu lidu. Cítíte,
že se tam uskuteňuje to, co se snažil
zavést komunistický režim v katolické
Církvi v naší vlasti?___________________________
Předs.feder.vlády J.Stránský propůjčil
28.října mr.Rád T.G.Masaryka in memo
riam kard.St.Trochtovi, Saleziánovi,

tohoto mučedníka zastupoval litoměřický
biskup J. Koukl, a P.Mandloví,
kterého
zastupovala jeho sestra K.Hemerková.
ÍO.provinční kapitula česko-mor.provin
cie řádu sv.Jana z Boha (Milosrdní brat
říce konala za předsednictví delegáta
bratra E.Steogerwarda. Provinciálem
zvolili P.J.S.Fialu, rádcem br.L.Kronicha, převora ve Valticích, br.I.Eicher■ta z Brna,P. A.A,Málka, br.S.Rotta,
převora v Letovicích. V Letovicích se i
za komunistů starali Milosrdní bratři za
nevylečitelně nemocné, rakovináře, takže
•ovlivnili svou mimořádnou obětavostí i
návštěvníky nemocných.____________________
45% brazilských žen ve věku od 13-35
■let se dalo sterilizovat(7,5 mil. (Steriliza
ce stoupá s chudobou a nedostatkem ví
ry a provádí se hned po porodu.

APOŠTOL BRAZÍLIE 13
V mediích se stále poukazuje na to, že při dobývání a obsa
zování Ameriky docházelo ke krutostem. Ale o tom, co d.obré
ho řeholníci a řeholnice pro Indiány vykonali, se mlčí
nebo se zmíní jen mimochodem. Jisté ze napáchalo mnoho bez
práví a nespravedlnosti. Je to odvěký boj mezi zlem a dob
rem, mezi vírou a nevěrou, mezi Bohem a zlatem, vidíme to v
celých dějinách. Ale vždy byli i křesťané, kteří statečně
bojovali proti bezpráví a krutosti mocných, proti těm,kdo
zotrocovali primitivní národy.
K těmto statečným mužům patří"apoštol Brazílie"bl.José de
Anchieta/1534-1597/. V Evropě skoro neznámý, ale v Brazíli

se po něm jmenuje řada ulic, náměstí, škol a kostelů. Sil
nice mezi Sao Paolem a přístavem Santos je ulice Anchieta.
Byl blahořečen 22.5.1980. 3.5.o něm mluvil sv.Otec.
"Bl.Anchieta přišel do Brazílie r.1557. Na místě Sao Paola
bylo několik sídlišt danorodců." 24.1.-v předvečer svátku
obrácení sv.Pavla, slavil tu svatou oběť. ke cti apoštola

pohanů. Jemu byla zasvěcena i vesnička s několika chatrče
mi. Zde pak vzniklo největší město Brazílie, Sao Paolo.
B.Anchieta se nar.19.3.1543 na Kanárských ostrovech.Vycho

PEJSCI V PRAZE
Nikdy jsem netušila, jak velké
oblibě se těší u Pražanů psí rasa
Snad s výjimkou Kanárských
ostrovů! kde byste marně hledali
kanárky-jmenují po latinském
"canis"-pes černé rasy, kterými
se ostrovy jen hemží), snad není
na světě místa, kde by si víc vá
žili této němé tváře jako v Praze.
Věřím, že pověst o nevšední lás
ce a toleranci k psům se rychle
roznesla po cizině - kde jinde
potkáte tolik cizojazyčných turis
tů v doprovodu svých čtyřno
hých přátel. Uvidíte psy velké i
malé, s rodokmenem i bez něho;
v kavárnách a restauracích, v
metru i v tramvaji, v obchodech,
v parcích, na nádraží. Někteří
poslušně cupitají po boků svých
pánů nebo paní, jiní pozorují

Vynikl jako badatel, básník a hudební skladatel. Studoval
řeči danorodců, napsal pro ně gramatiku, slovník a řadu li

své okolí z objemných kabel nebo
v náručí své paničky a ještě ji
ní se motají pod nohama kolem
jdoucích .
Psi jsou všude. I když je náho
dou nepotkáte, víte, že tu byli
před chvilkou, před hodinou,pře
devčírem - nebo také budou. Je
jich všudypřítomnost poznáte pod
le větších nebo menších hromá
dek, které po nich zůstaly jako
nedotčená památka na milované
tvory. Nikdo po nich neuklízí,
nikdo se ani nepozastaví nad
některým ze čtyřnohých přátel,
který se právě rozhodnul udělat
svou potřebu uprostřed chodní
ku. Náhodnému chodci nezbývá,
než pejska obejít a pokračovat v
cestě městem, s očima upřenýma
na zem, aby si náhodou neodná
šel psi památku do svého bytu.

dových knih o víře. Také řadu divatelních her, hymny a ná

HLAS NÁRODA-V.Williamsová.

ván byl v Portugalsku,v zemi, která hodně přispěla k obje
vení nových zemí. Anchietu si vybrala do své služby Matka
Boží. Když studoval v Ccmbře, mučila ho beznaděje.
"V této duchovní temnotě"řekl sv.Otec,"hledal mladík mlče
ní, samotu, aby se mohl modlit. &sto odkládal knihy a pro

cházel se po břehu řeky Mondego.
Na jedné z těchto procházek vstoupil José do katedrály v

Coimbře a prosil P.Marii o vytoužený vnitřní mír. Tam se
rozhodl, sloužit Bshu a lidem, zaslíbil se svaté Matce a
vnitřní čistotě. Bylo mu tehdy 17 let.
Od té chvíle až k poslednímu vydechnutí mu byl život na

prosto jasný..."
R.1551 vstoupil k Jezuitům, do řádu, založeného v Paříži
před 17 ti lety-25.srpna 1534, krátce před jeho narozením.
Představení ho poslali do Brazílie, kde bylo mírné podnebí
a José nebyl právě tuze zdravý. Pracoval jako misionář,
r.1566 ho vysvětili na kněze. Založil nejen Sao Paolo, ale
podílel se i na založení Rio de Janeira, kde na hoře, po

dobné hcmoli cukru, rozpřahuje ruce socha Božského Srdce.

boženské písně. Jako lékař studoval indiánskou nauku o lé
čivých rostlinách. Stal se představeným Jezuitů v Brazílii
Jako Ricci v Číně a Nobili v Indii, snažil se, aby učení

Kristovo vhodně zapustilo kořeny do duší domorodců a do
jejich kultury.
Už za života ho považovali za světce, jasnovidce a divotvůrce. Známe mnoho doložených zázraků. Např.portugalský
misionář P.Pinto smrtelně onemocněl. Provinciál P.Anchieto

MYŠLENKA

Zriect sa samej seba. My
slím - z duchovného hladiska. Člověk je tvor pyšný,
vzdorovitý, a rny musíme ««
plnit v sebe božiu volu,"

spěchal k jeho lůžku a poručil mu ve jménu svaté poslušnos
ti, aby povstal a oblékl se. Ještě řadu let musí hlásat ví

nie svoju. V jej mene po
tom i rozdávat lásku a tak
byt sice osobné chudobnými,
no zároveň bohatými pre

ru a později zemře jako mučedník. V té chvíli byl P.Pinto

všetkých."

zdráv a 26 let pracoval kolem Airazonky.il.1.1608 ho ubili
Indiáni. ■ ■■■■■■■■■
Nejkrásnější latinské básně věnoval P.Marii, té zasvětil
svůj život.9.7.1597 zemřel ve vsi Reritiba-která se dnes
jmenuje Anchieta.

MATER NOSTRA,1992,listopad

Sestra BERNARDETA-Vincentka
z Vricka u Ružomberku

STARÉ ŘÁDY POMINULY...
O období duchovního zrání sv.Pavla mnoho
nevíme. Později však - aby odrazil útoky ne
přátel - trochu toto období poodhalil. "Od té
doby nezjevovalo mi rady tělo a krev."(Krev
(V krvi byla podle názoru židů duše.)________
ŠEL DO ARÁBIE. NE DO JERUZALÉMA.
Tam se apoštolově báli, neboť ve městě proti
němu nepřátelé a velerada zuřili. Arábie teh
dy znamenala řadu měst. Jádro tvořila Nabak
terie, jejíž šejk byl Aratas, nepřítel Heroda
Antipy. Ten totiž zapudil svou manželku-dceru šejkovu-poslal ji zpět a vzal k sobě Herodiánu. V Arábii byl Pavel proto bezpečný.
V Damašku se Pavel seznámil se základy křes
ťanské víry. Pak zřejmě putoval skalní divo
činou, která později přilákala světce-sloupovníky a řadu slavných proroků i kazatelů,napi
sv. Řehoře Naziánského a Jana Zlatoústého.

Pavel si tam snadno vydělal na živobytí,zho
tovoval stany pro tisíce kočovníků pouště.
Tam se prohloubil jeho vztah k Ježíši.-"V čem
jsem však dříve viděl pro sebe prospěch, na
to se ted kvůli Kristu dívám jako na škodu."
(Fil 3,7).
Jeho vnitřní proces odpovídá dvojí části lid
ského života: emocionální!citové, dojmové) a

intelektuální! rozumové). APOŠTOL NÁRODŮ
"MĚJTE V SOBĚ TO SMÝŠLENÍ JAKO KRISTUS
"Ačkoliv má božsku přirozenost, nic nelpěl
na své vznešenosti, že je rovný Bohu..."
(Fil 2 5-6). Jeho chápání Krista bylo stále
jasnější. K jeho povaze se přidružila jistota
nadpřirozeného daru víry a vědomí, že má
povolání, víru hlásat. Navíc vnitřní klid a
vlídnost. ( Fil 4,5). Tyto vlastnosti, tak nutné
pro apoštolát, farizeové neměli. Jeho duševní
svět se přetváří - ovšem na základě jeho při
rozených vloh a schopností.".. .evangelium.. .
není dílo lidské; já jsem ho nepřijal ani se mi
nenaučil od nějakého člověka, nýbrž skrze
zjevení Ježíše Krista. "(Gal 1,12).". ..jsem
obeznámen s oním tajemstvím o Kristu."(Ef 3,4
Tj. Kristus ho zasvětil do Božího plánu. Ne
učil ovšem něco jiného než apoštolové-jinak b>
se byli od něho odtrhli a byl by se s ním
první papež-sv. Petr-nepřátelil. Důsledně, pev
ně a mohutnými slovy i osobní rázností vtě
lil radostnou zvěst do helenistického myšlení.

JEHO PŘEDSTAVA O KRISTU
souvisí se zjevením u Damašku. Život Ježíšův
ovšem znal i dříve. "Já jsem Ježíš, kterého
ty pronásleduješ." Kdyby o něm nic nevěděl,
nebyl by ho mohl pronásledovat. Ovšem ne
pronásledoval ho jako historickou osobu, nýbr;
jeho tajemné Tělo, totiž Církev. "Ale tvrdo
ti bude proti ostnu kopat."(Toto přísloví je
ve starších vydáních Písma). Něktěří tvrdí,
že byl při ukřižováni v davu:"Vždyť vám byl

před očima zrovna vykreslen ukřižovaný

Ježíš Kristus."(Cal 3,1).
O Mesiáši věděl řadu zlomků ze Starého záko
na, ale ty potřebovaly, aby je někdo spojil a
to i zlomky protikladné. "Staré řády pominuly,
nové věci nastoupily."(2 Kor 5,17). Znal jis
tě historii Ježíšovu, ale Kristus zářil v jeho
duši. Pán mu sám dal poznání. Připomíná nám
to slova Kristova Petrovi:"...nezjevilo ti to
tělo a krev, ale můj nebeský Otec."(Mt 16,18)
Vlastní silou se ani obrátit nemohl ani tak
hluboce přilnout ke Kristu:"Ne vy jste vvvolili mě, nýbrž já jsem vyvolil vás."Jan 15,16.
od proroků věděl. žr mesiáš spasí" svět

Jakmile poznal Krista, strhla se přehrada mezi
židovstvem a jinými národy. Ta se ovšem
strhla hned, jakmile poslal Kristus apoštoly
hlásat evangelium:"Jděte do celého světa,učte
všechny národy..."(Mt 28,19). Mistrovské
dílo Boží lásky vylíčil Pavel ke Calatům a poz
ději kázal i Korintským. (1 Kor 2,2). Filipenským popsal Ježíšovu chudovu, ponížení, lás
ku k lidem a božské poslání. Kristova láska
ho zajala a nikdy neopustila. (2 Kor 5,14).

CO ZNAMENÁ BÝT KŘESŤANEM?

Křesťan je ten, kdo odevzdal své srdce Kris
tu a Kristus je přijal. Pavel se o svůj židov
ský původ příliš nezajímal, i když jej dost
často připomínal-zřejmě proto, aby získal židy
Poznával Krista stále hlouběji až k mužné zra
losti. (Ef 4,13). Sám si obraz Krista vytvořit
nemohl-jak tvrdí někteří progresisté-jednak
by mu současníci nerozumněli, jednak by ho
apoštolově usvědčili z nepravdy a odtrhli by
se od něho. Kristův obraz žil dokonale v je
ho srdci. Každý apoštol měl jiný způsob
hlásání radostné zvěsti. Pavel ho viděl jako
vykupitele lidstva"Kristem a v Kristu", jako
druhého Adama, duchovní hlavu lidí. Sv.Jan
se dívá na Krista jinak, jako Logos, zosobně
ný čin, Slovo Otce. Mezi oběma apoštoly není
protiklad. Asi jak o když se dva lidé dívají
z různých stran na stejnou osobu.
Ze strany přemítání a uvažování - tak viděl
Krista sv.Jan
na začátku svého evangelia.
Ze strany jako Vykupitele lidstva-Mesiáše ze strany Pavlovy.
ŽIDOVSKÁ VÍRA NEŠLA DO HLOUBKY

uvědomil si sv.Pavel. Lpěla na vnějších před
pisech, na chrámu. Avšak křesťanská víra
obsáhla celého člověka a vedla ho po božích
spásných cestách k činu. Ani Pavel nepova
žoval víru jen za náboženské předpisy,vtáhl
do víry celého člověka, s rozumem, vůli, ci
tem - a to vše prosvětlil a posílil Bůh darem
milosti-sám sebou. Napřed horlil Pavel"v hor
livosti pro židovství."(Gal 1,14)a pro čest
Jáhveho, sloužil liteře zákona, slepě Zákon
zbožňoval. V Kristu však poznal a prožil jis

totu, která zahnala neklid srdce, pochybnos
ti, osten svědomí nad přesným nezachovává
ním víc než 700 předpisů a zákazů židovské
víry. Nelpěl už na jednotlivostech,ale celou
bytostí přilnul ke Kristu, ke spáse, kterou
Otec skrze Syna vykonal.
JOSEF HOLZNER

TY JSI SKÁLA..
PIUS III. Francesco Todeschini-Piccolomini

22.září 1503 - 18.října 1503.

Po smrti Alexandra VI.vládl v Římě úplný zma
tek. Papežská pokladna byla prázdná. Kardi
nálové zvolili - bez svatokupectví - stařičkého
synovce Pia II. Byla to důstojná postava mezi
kardinály. Odmítl kdysi úplatky minulého pa
peže při jeho volbě. Byl to Němec, přál umění
a žil uzavřeně. Ač byl těžce nemocen, snažil
se horlivě o obrodu Církve a o mír. Nenáviděl
nadržování příbuzným, ba i svému synovci za
kázal vstup do Říma. Ten se chtěl stát kardi
nálem. Pro Siónu dal vytvořit Piturucchiem fres
ky v dómské knihovně. Zobrazovaly život

VÍTE CO JE TO ?
CODEX/z lat.caudex, kmen, kniha/, v církev
ním smyslu název pro staré rukopisy Písně sv.
Ke slovu codex se přidává bud místo, kde byl
nalezen/Codex Sinaiticus-Sinajský kodex/ nebo
místo osoby, která jej nalezla/Codex Bezův/
nebo místo, kde se přechovává /Codex Vatica-

nus-Vatikánský kcdex/ nebo jiné označení
[/Codex Gizas-Gigantický kodex/.
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COMMEMORATIO/připamínka/j sou modlitby svátku
[nebo oficia, ustupující přednějšímu svátku
[nebo oficiu. Vyskytují se ve mši sv.a v bre[viáři.

jCcmnunicatio idiomatum/sdělování vlastností/
[se užívá ve věrouce

výraz, že vlastnosti,

;které patří Kristu jako člověku možno vypoví

Pia II.a později korunovaci Pia III. Papež brzc
poznal genialitu Michelangelovu a chtěl, aby
vytvořil 15 soch u dominikánského oltáře v
sienském domě. K tomu už nedošlo. Zemřel na
přepracování a bolestnou dnu.
JULIUS II. - Giuliano della Rovere
32.října 1503 - 21.února 1513.

dat o Kristu jako Bohu - a vlastnosti Krista
■jako Boha mohou být řečeny o Kristu jako člo[věku. Např.se může říci o Kristu:Bůh zemřel

Byl zvolen-pomocí svatokupectví-za několik ho
din - v 60 ti letech. Svatokupectví za tři roky
bulou zakázal. Papež, zvolený za pomci úplat
ků, nebyl papežem a ti, kdo úplatky přijali,
ztratili hodnost i příjmy. Před volbou získal
španělské kardinály tím, že slíbil Césarovi,sy
novi Alexandra VI., hodnost gonfaloniera měl nést prapor.

CONNUNICATIO IN SACRIS účast katolíka na ob

Narodil se v chudičké rodině 5.listopadu 1443.
v Albinole. Mladý vstoupil k františkánům-minoritům a brzo získal mimořádné vědomosti.Je
ho strýc Sixtus IV.ho jmenoval kardinálem při
chrámu San Pietro ve Vincoli. Na Melozoových
freskách ve vatikánské knihovně je vyobrazen
ve středu.
Jako papež brzo zbohatnul a majetek věnoval
umění. Nepotismus zakázal, i když sám jmeno
val dva - oba bezvýznamné kardinály - jeden,
ten lepší, Faleotto-podporoval umění a brzo
zemřel. Synovce Franceska Maria della Rove
re držel pevně na uzdě. Významnou hodnost
nikomu z příbuzných nedal.
Jak vypadal? Měl obrovskou hlavu, vpadlé,
planoucí oči, sevřené rty, skoro bílé vlasy.
Vše plánoval skoro sám v hlubokém zamyšlení.
Měl neoblomnou vůli, byl bouřlivák , silák,
cholerik. Neúnavně pracoval a bojoval,. Tako
vého vůdce potřeboval rozpadlý Řím. Papežsky

stát musel prakticky znovu zakládat. Velkou
moc měl obávaný César, svobodná města a ba
roni si papeže nevšímali. Benátčané zabrali
Ravenu a Rimini. Bologna úněla pod vládou ty
rana Bentivoglia. Toto po Římu největší město
chtěl osvobodit sám v čele ukázněného vojskana 2000 mužů i s kardinály a kurií. Město se
poddalo, tyran utekl. Římané po antickém vzo
ru vítězného papeže vítali.

POKRAČOVANÍ

[na kříži-protože jako člověku patří Kristu
[božská pocta. Toto sdělování vlastností je
[nožné proto, že božská i lidská přirozenost v
•Kristu jsou spojeny v jedné osobě Syna Božího

řadech jinověrců je bud činná nebo trpná.
[Aby se zúčastnil obřadů jinověrců činně, není
[katolíkům dovolené, protože to budí dojem,jajko kdyby s jejich názory souhlasil. Ale trpně
[přítomný na obřadech jinověrců být ani, např.
[při pohřbu. Katolík nesmí být kmotrem při ne-

■katolickém křtu, přijímat Eucharistii z rukou
i jinověrců/s výjimkou pravoslavných/, přijímat
[požehnání z ruky jinověrce-hl.při sňatku, zpí

[vat žalmy v jinověreckém sboru. Pasivní účast
[není dovolená jen tehdy, je-li nebezpečí od[padu nebo budí-li to pohoršení. Účast na sňat

[ku nebo pohřbu je dovolená, jestli je to ob
čanská povinnost. Rovněž se můžeme modlit s
[jinověrci ty modlitny, které neodporují kato
dické víře.
CONCLUSIO-závěr, je věta, vzniklá důkazem z

[dvou předcházejících vět/premis/, musí se
[ovšem zachovat správný úsudek.

CONNCLUSIO THEOLOGICA-teologický závěr ve věro[uce je věta, která vzn.ikně rozumovým důkazem

[z předcházejících vět-jedna z nich je pravda
■Bohem zjevená, druhá je rozumem poznatelná.
:Pokud jde o jistotu, stojí teologický závěr

i mezi článkem víry a míněním teolocrickým.
CONCURSUS DIVINUS-věroučný výraz pro součin
nost Boží s činností tvorů. Zakládá se na prav
dě, že Bůh je první Příčinou a proto vše závi
sí cd Boha, bytí i činnost. Může být fysická,
tj.Bůh dává schopnost k vykonání skutku a je

sám činný v skutku tvora. Nazývá se mravní-má-

li Bůh podíl na mravně dobrém skutku. I když
je Bůh součinný na skutku tvora fysicky, není
součinný na skutku mravního zla./Otázka

svobodné vůle a božské součinnosti/.

ĎÁBELSKÝ PÁREK
Karel se rozhlédl po promenádě a řekl za
myšleně: "Tohle je podivné!"
"Copak, drahoušku?"zeptala se jeho žeňa.

"Ty dvě tetky před klenotnictvím. Jedna
moc velká a druhá moc malá. Loni tu byli
tři. Kdepak je ten třetí?"
"Která třetí?"
NAŠE KRIMI

"Muž. Švagr té maličké. S tím isem si
několikrát poseděl u pivečka."
"Snad je nemocný, nebo se mu chce jít na
procházku,"pokrčila Renata rameny.
Muž zavrtěl hlavou:"Co jsme tu, tak jsem
ho vůbec neviděl. A jak elegantně jsou
ted oblečené: A těch šperků!"
"Ty nezapřeš, že jsi komisařem,"zasmála
se jeho žena. "Aspoň o dovolené by ses

toho mohl zbavit. Snad švagr zemřel a
ony po něm dědily." Ženy vstoupily do
klenotnictví. Karel náhle řekl:"Jmenoval
se Adalbert. A loni mi vyprávěl, že je
dokonale zdráv.
Ze by zemřel?"

"Dobré jitro, dámy,"smekl Karel klobouk a
s úsměvem si sedl vedle nich. "Dovolíte,
že?" Lavičky stály podél jezera.
"Prosím,"usmála se malá, tlustá Hilda.
"Už jsem se vás dávno chtěl na něco ze
ptat . Jsem komisař Schoufele."
"Komisař?"Jejich
vlídný úsměv pohasl.
"Ano,"potvrdil komisař a položil svou taš
ku vedle sebe. "Jsem tu na dovolené. Má
žena je právě v lázních a tak nemám co
dělat. Dřív jsem se bavil s vašim příbuz
ným, panem Ecksteinem. Ted tu není."
"S mým švagrem?"vyvalila Marta oči.
"Ano. Vyprávěl mi o vás, když jsme popí
jeli pivečko. Proč letos nepřišel?"
Komisař odpověd dávno znal, zeptal se
lázeňského lékaře a ten mu řekl, že před
půl rokem Eckstein zemřel - náhle - ve
své vile. Švagrová a její přítelkyně Hilda
žily s ním a vypomáhaly mu, když mu
zemřela žena. Obě jsou už v penzi.
"Švagr zemřel,"prohlásila Marta,"srdeční
infarkt. Daly jsme ho zpopelnit."
"Je mi líto,"řekl komisař,"byl to milý muž
a doufám, že dlouho netrpěl."
"Netrpěl dlouho,"prohlásila Marta, ale po
hledu na komisaře se vyhýbala,"právě zalé
val květiny na zahradě a najednou se
zhroutil."
"Tak mu jeho bohatství nic nepomohlo,"
podotkl komisař a soustrastně povzdechl.
"Zřejmě jste po něm všechno zdědily."
Marta kývla. Hilda dodala, že mu zakoupi
ly drahou hrobku-i když pro urnu to neby
lo nutné-kámen z drahého mramoru se zla
tým nápisem a stálou květinovou výzdobu.
Komisař s porozumněníin kývnul:"Ano,urna
to je nejlepší." Sepjal ruce. "Podívejme se,
jak je život krátký. Stále se setkáváme

s něčím smutným. Jsem tu sice na dovolené,ale
než jsem ji nastoupil, měl jsem také co dělat
s urnou - přesně řečeno - s popelem.
"Ale? Jak to?"
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Tahle slova vykřikla Marta tak ostře, že se ko
lemjdoucí párek zděšeně ohlédl.
"Nu, u zločinů nebo podezření ze zločinu,"udě
lal komisař špičkou deštníku křížek do písku,
"dáme popel analyso vat."
"A...dá se pak něco zjistit?" vyzvídala
bez dechu Marta.
"Máme ted novou metodu, jak zjistit stopy jedu

v popelu. To stačí k tomu, abychom zločin do
kázali a zločince zatkli." Nevinně se usmál.
"Ale proč vám vlastně o tak hrozných věcech
vykládám? Vás se to netýká. Stejně jsem vás už
dost dlouho obtěžoval." Povstal a uchopil svou
tašku. "Přeji vám příjemný pobyt, dámy."

Druhý den, jakoby náhodou, spatřil v jídelně
obě ženy. Seděl s manželkou a studoval jídelní
lístek. Když vzhlédl a uviděl je, povstal a při
stoupil k jejich stolu.
"Tomu říkám překvapení,"zazářil komisař,"smím
vám představit svou paní? Renate, to jsou ty
dámy, o kterých jsem ti vyprávěl. Zdědily
všechno po Adalbertovi-vzpomínáš na něho?"
Se sladkokyselým úsměvem je Marta a Hilda
pozvaly k jejich jídelnímu stolu.
"Neměly jste s ním asi lehké,"řekl komisař
soucitně, když se s manželkou usadili u stolu.
"Byl to sice silný a zdravý chlapík, ale lakomec.
Představ si,"obrátil se k manželce,"myslíš, že
jim dal peníze na šaty nebo dokonce na kožich?
A o vánocích nějaký hezký šperk? Ne,
docela
obyčejnou krabici s bonbony v samoobsluze."
Hilda a Marta se na sebe zděšeně podívaly.
"Pak by bylo docela pochopitelné, že měly chut
ho třebas zavraždit,"pokračoval komisař. Ted
byla na řadě jeho manželka, aby na něho zdě
šeně pohlédla.
"Co to říkáš?" vyhrkla.
"Nu, mohly mu dát injekci,"odpověděl komisař,
"Hilda byla dříve ošetřovatelkou a Marta jí pí
semně potvrdila, že, když...."
Odmlčel se."Ale jaký nesmysl to ted povídám.
Ony přece samy vědí, že cestovaly až na Flori
du, aby si opatřily jed, který nezanechá v ze
mřelém žádné stopy. Zde se ten jed prodávat ne; smí. Koupily ho 14 dní před jeho smrtí... a
; pak společně..."
i "Já to nebyla,'"zvolala Marta pronikavě."Já mu
j tu smrtící injekci nedala. To ona..."ukázala

: prstem na Hildu.
: "Slyšela jsi to?" zeptal se komisař manželky,
i "Jistě, proč?"
["Ted máme svědkyni, kterou potřebujeme,"a po[ kynul nenápadnému muži v pozadí.
[ Když ženy muž odvedl, zeptala se komisařova že[na:"Jak jsi, prosím tě, na to přišel?"
; "Dal jsem pod lavičku v parku odposlouchávací
[ přístroj a v lese sem měl přijímač a celou histor
ku, co si po mém odchodu vyprávěly, jsem vy: slechl."
Rex Digger

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
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EXERCICIE V
EINSIEDELN
povede provinciál Saleziánů z vlas
ti P.Ladislav
VIK,
_____________________ od 19.-21.března_________
EXERCICIE V

BETHANIEN

povede sekretář nunciatury v Bonnu
Mons.Karel
S I M A N D L

cena cca

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3. ned v měsící v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10h
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hodBASILEJ-slovenská,i pro Čechy,,
RUmelinbachweg, neděle
9 hod
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatelu
;
smer Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 hCURYCH-každou neděli v kryptě Božského ;
Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hod:
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v
kapli u kostela sv.Karla
10 hod;
RUTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci v
:
kapli vedle katol.kostela
v 9,15;
WINTERTHUR-v kapli u kostela sv.Ulricha;
Seuzacherstr.2.Rosenberg,Tam zve náš
misionář ke mši sv.i katolíky ze
;
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod;
ŽENEVA - každou 2.ned.v mesiaci v kapli;
při kostole sv.Terezky,14 Ave Paschier 9,30 hData výletních nedeli, exercicn,duchovních ob
nov. táborů pro děti a mládež, poutních zájez
dů aj.uveřejníme v KLUBU nebo sdělí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži
tosti křtu, sňatku, sv.zpovědifobvykle před
mší sv.)návratu do Církve, vyučování náboženství, návštěvy nemocných sv.nemocných aj.

JMÉNA A ADRESY MISIONÁRQ
P.Josef SIMCÍK, 8003 Ztlrich, Gertrudstr.
59 . Postfach 9121,8036 Tel. Ql-4621855(fara)

P.ANTON BANÍK- tel.01-2625096
P.Martin MAZÁK - 14,rue Maison-Rouge,
1400 YVERDON-LES BATNS,t.024-222537
P.Alois ONDREJKA-Leonhardstr.45.,Basel,
tel.061-6920404(odstěhuje se později).

KAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.s
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
Boská v Curychu.
PRVNÍ PiSTEK V MESlCI MŠE SV. v 19.30

P.Šimčík rád navštíví naše nemocné
doma či v nemocnici.
na ně !

Upozornětě ho

ipkiiah

«* a

210 frs.
od 25.-28.března

EXERCICIE
PRO
MLADÉ
povede Salezián P.Petr CHALUPA
z Olomouce (v Schwarzenbergu)
od 16.-18.dubna
ZÁJEZD
DO
R I M A
pro mladé od 15 ti let
_____________________ od 3. - 8. května________

POUŤ DO EINSIEDELN y KVĚTNU
přesné datum a jméno kazatele
sdělíme později. Pout je věnována
ochránci roku sv.Janu NEPOMUCKÉMU,
od jehož smrti uplyne 600 let.

NOVINKY
2.1 .udělil sv.Otec křest 35 dětem z pěti
národností. Rekl, že nový katechismus má
71 paragrafů o křtu sv. 6.1. vysvětil u
sv.Petra při mši sv. 11 nových biskupů,
z USA, Německa, Sri Lanky, Madarska,
Polska, Itálie a Ghany. Nyní je na světě
4095 biskupů-nástupců apoštolů.____________
Čtyřčlená komise chce pomoci při stavbě
kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v
Brně-Zabovřeskách, kde působí Saleziáni.

Ve Švýcarsku si prohlédli několik kostelů,
některé je nadchly, ale chladné betonové
stavby se jim nezamlouvaly.___________________
Letos má vyjít 5. konkordát! smlouva) mezi
Polskem a sv.Stolcem! 1519,1525,1736 a
1925). Polský parlament odhlasoval zákaz
umělého potratu. Výjimky:znásilnění a
smilstvo, dítě trpí nevylečitelnou nemocí
a v jiných vážných případech. O zákonu
rozhodne ještě senát.-Vyšel tam I.katol.
deník Dziennik Katolicki-vydává PAX,kdy
si blízký komunistické vládě. Minulý de
ník PAXu-z r.1946-Slowo Powszechne,ne
uznali biskupové za katolický. PAX tvrdí,
že prý kard.Glemp nový deník podporuje.
Nakladatelství CERF v Paříži nevydá kni
hu ostrého heretika E.Drewermanna KLE
RICI. Autorské právo má Walter Verlag
v Oltenu. Cerf patří Dominikánům. Knihu
vydá nakladatelství Albin Michel.____________
Italská televize vysílá od 11.1.sérii papež
ských úvah o mravním učení Církve. Kaž
dá promluva trvá 5 min.po poledních
zprávách-v 11,55 hod.
■

JEDNOU ZA ROK ÚKLID V DUŠI - EXERCICIE !

SLAVNOSTNÍ PŘEDSEVZETÍ
Stádo občánků se dralo z vozu a jiné se škra
balo do vozu a jiné z vozu.John Perkins se
snášel po schodišti do zastávky. Pak kráčel
pomalu domů. Byl dva roky ženatý a už ne
čekal na žádné překvapení. Věděl, že ho
přivítá polibkem. Katy, pak bude číst ve
černík, k večeři bude ohřívaná pečeně, du
šená rebarbora, po večeři mu Katy ukáže,
co připletla k nové pokrývce, v osm si příjsou pánové vybrat činži nebo se budou sna
žit vnutit mu něco na splátky, pán naproti
vytáhne roleru, tlusťoch nahoře začně cvi
čit, až bude padat omítka ze stropu, domov
nice zavolá svých pět dětí domů, dáma v
krátkých sukních a s hlubokým výstřihem
se postaví na roh lovit muže, na rohožku do
padnou noviny-jinak to v činžáku nejde.
Před devátou sáhne po klobouku a Katy po
drážděně řekne:"Kampak, Johne?""Ale trochi
si s mládencemi zahrát kulečník." Když se
vrátil, Katy obvykle spala nebo čekala na
něj s kotlíkem hněvu. Někdy i s Amorkem.

Nyní se však Katy neobjevila se svým polib
kem. Ve všech pokojích nepořádek. Boty
uprostřed pokoje, na toiletním stolku kulmy,
sponky, kimona, pudr, vata, vlasy na hřebínku...jako po bouři. V kuchyni na kohout
ku zavěšený lístek:"Milý Johne, přišel lístek
se zprávou, že maminka vážně onemocněla.
Jedu vlakem 4,30. V ledničce máš studené
skopové. Napiš firmě, at nám zpraví plynoměr, mlékaři zaplať 50 centů a spravené po
nožky máš v dolní zásuvce.Ve spěchu KATY

Za dva roky manželství nebyli s Katy odlou
čeni v noci. Omráčilo ho narušení pravidel.
Na židli visel červený župan s puntíky, ten
nosila, když připravila večeři. Šatstvo se

Matouš
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A.Otvor do zdi,podstavec, poslední Rožmberg'
volání na slepice. B.l.část tajenky.C.Řecky
nekonečno, něm."on",hlasitý křik,předl.,vel
ký strach.D.Křičel,přehrada, zn .míry, něm. "vV
popravčí, zn. kalia. E. 2. část tajenky, násyp. F.
Spojka,mužs.jméno, něm. "květen" ,tvoje,otvo
ry do zdi.G.Rozkvět,pochoutka,i.H.3.část ta
jenky, lat. "bytí". I. Pozornost, čert,část celku,
ÍOO kapaliny.J.Spojka,strana,předl. ,4.část ta
jenky , pokladna. K. Chlapecké jméno, desetinohý
mořský rak, i ono,zmrzlá voda.L.Kyselá pří
sada, vysvětli,mužské jméno, spojka.M.Tenká
vlákna, říms. 7, pás (slov.), latinská předpona.

válelo po zemi. Máslové bonbony na stolku.
Ranní noviny s vystřiženým sloupek o odjez
du vlaků. John se cítil opuštěný. Pak začal
zvolna uklízet. Jak hrozná je existence bez
Katy! Byla tak sloučena s jeho životem, jakc
vzduch. Nevnímal ji, ale bez něj nemohl dý
chat. Jak bezpečný byl jeho život. A tedpár dní nebo týdnů bez ní? Zachvěl se.
Vytáhl skopové, uvařil si kávu a teskně za
sedl k jídlu. Tchýně rozházela jeho domov.
Zasedl k oknu. Zvenčí ho lákal šum ulice.
Mohl se toulat, hrát celou noc kulečník-ale
nechtělo se mu. Ke štěstí nutně potřebuje
Katy. "Jsem dvakrát korunovaný osel,"řekl
si."Mizera. Já chodil na kulečník a ona chu
dinka zůstala sama.
Až se vrátím, vynahra
dím jí to. Skoncuji s kulečníkem."
Do očí mu vstoupily slzy. HUMORESKA.

1. Pes,mlhovina, rusky"ano" ,čin .2. Předl.,chy
tání zvěře,ovocný nápoj, zelení skokani.3.Od
por, staroslov.nebe, pramen,lat."a".4.opotře
boval jízdou, slov.číslo, tobě.5.Slov."se1,' trhá,
nádoba,předl., tuhá hmota.6.Část vozu,řinčet,
lid.skrze,nemoci železa.7.Zkr.katolické strany,
pohyb vody, předl.,divoký národ.8.Zid.jméno

Náhle se otevřely dveře-vstoupila Katy s
kufříkem v ruce. John vyvalil oči.
"Tak jsem ráda, že jsem doma! Maminka se
vzpamatovala, řekl mi to bratr na nádraží a
prvním vlakem jsem se vrátila. Už se třesu
na kafíčko."
John pohlédl na hodiny a vzal
klobouk. "Kampak, Johne?""Ale zahrál bych
s kamarády trochu kulečník!"
O.HENRY

Asi-po 70 ti letech se začal ll.ll.mr.v PrazeStrašnicích stavět nový kostel Neposkvrněného
Početí Panny Marie. Je to 1.kostel v Praze po
11 .svět. válce. Finančně podporuje stavbu ře ženská diecéze! Regensburg Ikterá věnuje barev

první ženy Jakubovy, zájmzvuk,česky Eger,
on-něm. 9. latinsky 995, zastarale "ani",
zkr.německý národ,plazivé zvířátko,rozplývá
se. 10.Štětina, naříznu sekerou, něm. zkr. pro
Starý zákon, dvě tisícovky(římsky) 11.Hlasy
slepic.předl.,chyby tisku. 12.Spadlé jablko,
první žena, ryba. 13.Také mně,vojenské vozid
lo, nasypaná . 14. Neopeření ptáčci, něm"to",
dávat rady.
Pomůcka:aon,eos, at

CO

NOVÉHO

VE

VLASTI?

né okno, zobrazující biskupa sv.Wolfganga z
Řezná, který r.973 povolil odloučení Cech od
řezenské diecéze.
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Nový zaměstnanec dává po měsíci výpověd
"To jste u nás dlouho nevydržel.""Dlouho neale zato hodně."________________________________
V našem podniku ted překračujeme plán o
Vejde do restaurace a vidí kolegu, jak si dává
sto procent. Vyrábíme tabulky:"VÝTAH
přepychový oběd. "Tak ty si tu dáváš a dlu
NEJEDE._____________________________________
žíš mi peníze.""To jídlo už dávno není za to,
"Tatí, je na měsíci moře?"Kdepak. Proč se
co jsi mi půjčil,"klidně odpovídá kolega._______
ptáš?""Paní Nováčkové říkala, že jedou na
"Moje žena mluví sama se sebou.""Moje také,
měsíc k moři."______________________________
ale myslí si, že ji poslouchám."________________
"Jarko, po tolika letech jsem tě vůbec ne
Skot si kupuje v řeznictví kotletky. "Přejete
poznal. Tak sis změnil.""To se nediv, já
si ještě něco?"ptá se prodavač. "Ano. Zabalte
se totiž Jarka také nejmenuji."_____________
mi to do dnešních novin."______________________
Dva řidiči aut při těžké nehodě se dostali
Dva muži vycházejí z kasina, kde se hraje.
do nemocnice. Když se probrali po operaci
První nemá na sobě nic, druhý jen plavky.
z narkosy, jeden se zeptá druhého:"Poslyš
První říká druhému:"To vám závidím
te, neviděli jsme se už někdy?""Asi
Vy víte, kdy s hrou přestat."______
ne,"odpovídá druhý,"kdybychom se
Celní prohlídla. Předmětem úvah je
byli viděli, tak tu dnes neležíme."
papoušek ."Clo se neplatí pouze za vy
Manželé se nastěhovali do novostavcpané nebo mrtvé zvíře,"vysvětluje
ny. V noci se žena probudí a šep
celník. Cestující se rozmýšlí. Náhle
tá muži:"Poslyš, někdo se k nám
papoušek vykřikne:"Co váháš? Zaoknem dobývá.""To jsem rád, já
plať clo, at můžeme jít domů."______
už se po celou tu dobu, co tu byd"Co budete pít?“ptá se hostitel hos
líme, snažím marně to okno otevřít.1
tů. "Já bych si dal whisky.""A já
"Slyšel jsem, že jste si koupil hlí
zase konat.""To bohužel nejde, mám
dacího psa. Hlídá dobře?"" Výborně.
___________ jen trochu rybízověho vína."_________
Už tři dny mě nechce pustit do do
Mladý muž přišel za otcem své vyvolené a po
mu^_________________________________________
vídá: "Já vím, že to je jen formalita, ale přece
"Kolik týdnů jsi měl letos dovolenou?""Sedm
žádám o ruku vaší dcery." Otec se vyděsí.
neděl.""To není možné!""Ale ano. Tři nedě
"Kdo vám, prosím vás, řekl, že je to jen forle jsem byl na dovolené já a čtyři neděle
malita.""Vaše žena."____________________________
byl na dovolené šéf."_______________________
"Co je s mou sbírkou básní?"ptá se vyhrůžně
"Ano, alkohol je metla lidstva. Ale já nic ji
vousatý mladík. "Gratuluji vám,"odpovídá re
ného než metlu nezasloužím. Pane vrchní,
daktor, "je to nejlepší sbírka, kterou jsem lenalejte mi ještě jednu. "____________________
tos odmítnul."_________________________________
Rybáři si povídají o svých úlovcích."Včera
"Vzal jste dnes ricinový olej, který jsem vám1
mi to trvalo dvacet minut, než jsem dostal
předepsal? Ano? Tak zakašlete!""Ale na vaší
tu rybu ven.""Asi jsi měl špatný otvírač
zodpovědnost, pane doktore."________________
konserv..■"_________________________________
Otec křičí z gauče rozčíleně na syna:"Nemáš Eine Biene zur andern: "Mach dich an die Dá
me da drliben ran. Sie ist KunsthSndlerin
doma žádné povinnosti, dostáváš peníze, za
und sammelt Stiche."__________________________
špatné známky tě nebiju, jen po tobě chci,
V papírnictví:"Rád bych obálku, ale dobře vy
abys mi nelezl na nervy."__________________
Po hodinovém zkoušení klobouku říká zákaz cpanou. Ten dopis jde totiž na Aljašku."______
"Jsou tyhle hodinky také odolné proti vodě?"
nice prodavačce:"Slečno, pošlete sem pana
se do nich voda dovedoucího, at mi poradí. Jistě má větší zku "Jistě. Jakmile
stane, už nejde ven1
šenosti než vy.""To určitě. Jak vás viděl
"Mami, jak se jmenu
vcházet, hned odešel ■ "giim_______ ;
je matka od osla?"
Paní ukazuje manze'' ''WWW
"Oslice. Proč se
lovi při couvání auta:
ptáš?""Protože jsi mi
"Můžeš, můžeš... ješ
včera řekla, že jsem
tě kousek a ted se
osel."________________
jdi podívat, jak jsi
Na ulici se hádá žena
zničil pravý zadní
s mužem. Nakonec
blatník."______________
řekne:"Když mě po
Manžel čte při obědě
řád rozčiluješ, tak
noviny. Náhle zvolá
si koupím dorty a
překvapeně:"Ty jsi tu
pak budu hodně moc
polévku přesolila.Proč
tlustá!11
"Abych tě konečně
/y
slyšela promluvit,"
"Žádám o ochranu památkového úřadu,
odpovídá spokojeně
šerife. Jsem poslední lotr na di
jeho žena.
vokém západě."
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DÁTE SE LEHCE OVLIVNIT?

Vypráví-li
1.
vám někdo špatnosti o druhém, zeptáte se "toho druhého" taktně,
co je na tom pravdy?
2. Necháte se bezmyšlenkovitě ovlivňovat hromadnými sdělovacími prostředky?
3.Slyšíte-li o sobě nepříznivou kritiku, uvažujete, je-li v tom zrnko pravdy?
4. Urazíte se, když vám někdo tvrdí něco, s čím nesouhlasíte?
5. Dokážete rozlišit v náboženských i pseudo-náboženských časopisech či v
televizi, rozhlase a jinde pravdu od omylu nebo od lži?
Čtete-li
6.
nebo slyšíte něco, co se vám nezdá jako učení katolické víry, umíte
se přesvědčit, co je pravda víry?
7.Vyhýbáte se osobám, které vám vidí nepříjemně do duše?
8.Čtete knihy či časopisy, v nichž se míchá pravda se lží?
9. Dáte se ovlivnit příjemným a laskavým člověkem, i když víte, že nemá
pravdu - ani běžnou, ani o víře, ani o mravech?
Čtete
10.
dobré katolické knihy a časopisy?
11. Umíte rozlišit lásku od pravdy?
12.Máte rádi i člověka, která má nesprávné názory nebo vám ublížil?
13. Dovedete laskavě hájit pravdu víry? Ukázat správné řešení?
14. Dokážete upozornit časopis, televizi, rozhlas na to, co hlásá nesprávného?
15.Umíte se laskavě zbavit vtíravého člověka, který vám vnucuje heretické
knihy, brožurky, časopisy?

34-28 bodů:
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ano
ano
ano
ano

2 ne O
O ne 2
2 ne O
O ne 2

ano 2 ne O
ano 2 ne O
ano O ne 2
ano O ne 2
ano O
ano 2
ano 2
ano 2
ano 4
ano 4

ne 2
ne O
ne O
ne O
ne O
ne O

ano 2 ne O

zacházíte správně s pravdou, nedáte se jí zranit, nýbrž ji plodně zařadíte
do svého života.
28-18 bodů: někdy se pravdy bojíte. Ale přece se snažíte pravdu
poznat, ani ji nezradit, ani pravdou nezranit dru
hého člověka.
16-10 bodů: vyhýbáte se pravdě, jak jen můžete. Ale když to ji
nak nejde, uznáte ji.
8 - O bodů: možná, že myslíte srdcem, ne rozumem. Nebo nemyslite vůbec a pasivně přijímáte všechno, co se vám
NAJDETE 2 STEJNÉ ČTVEREČKY?

VY SE PTÁTE MY ODPOVÍDÁME
1.
Za
kterého císaře a jaí
popraven I.papež.sv.retr!
2. Který apoštol byl v té době také popraven, jak a proč, a jaká
legenda se k tomu váže?
3.V kterém přístavu přistal sv.Pavel poprvé v Evropě? Která žena tam nejvíc apoštolovala a o sv. Pavla pečovala?__________________
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