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snad se někdo diví, proč uveřejňujeme články o sv.Pavlu? Co nám může říci apoštol národů
v době kompjútrů, tryskových letadel, letů do vesmíru, televize...?
Doba sv.Pavla byla v podstatě stejná jako naše. Nesčetní filosofové a teologové míchali prav
du s nepravdou. Tehdy otroci pánů, dnes otroci televize, aut, sexu,úspěchu. . .Tehdy pano
valo heslo"hry a chléb", dnes znetvořuje zdravé myšlení a oslabuje vůli tzv.veřejné mínění,
obratně kormidlované několika lidmi, které ani neznáme. Vážně mluví v televizi nezralí a nedospělí-i když mají pleš či šediny-a odpovídají domýšlivě na otázky, na které sotva může
odpovědět vědec a odpovědi se hledaly moudrými muži celá staletí. Pohanství, tajné nauky,
pověry,"čarodějnice" berou hromadné sdělovací-či spíš ovlivňovací-prostředky vážně a víře,
hlavně katolické, a pravdě se vysmívají, komolí ji, zamlčují. I v době sv.Pavla bral nemyslící
dav vážně potulné hadače, proroky, modly, nemravné praktiky k uctívání nemravných bohů.
Potíž je v tom, že jsme v technice dospěli skoro na okraj možností, ale duchovně jsme upadli
pod úroveň otroků-nejen dav, ale i mnozí jeho političtí a duchovní vedoucí.
Na rozdíl od člověka, nemůže klesnout vyspělejší zvíře pod svou úroveň. Nikdy se eroticky
ne vyžívá lev se lvem, kocour s kocourem... Samice pečlivě chrání a vychovává mláďátka, aby
je dobře připravila na dospělý život. Lidé berou vážně nesmysly a dábel-v kterého nevěříse jim vysmívá. Ted už má takovou moc, že dobrá hnutí v Církvi musejí působit skoro tajně,
nenápadně-jinak se na ně vrhnou media posměchem, lžemi, opovržením. . .
Známe čtyři základní ctnosti: mírnost, opatrnost, statečnost a spravedlnost. Dnes se vyzývá
jen k mírnosti-ale zapomíná se na statečnost a opatrnost. Kristus řekl:"Nepřišel jsem přinést
na svět mír, ale meč." Duchovní zbraně. Boj proti lži, zlu, hříchu. Ďáblovi otupěly pazour
ky komunismu, ale narostly mu jiné-ještě nebezpečnější. V naší vlasti zmizel"Děda Mráz",ale
místo sv.Mikuláše, místo Krista se vtírá a propaguje na Západě někde "Vánoční muž".
Na každé lidské srdce nejméně jednou zaklepe Kristus. Snad v podobě, jak ho známe z naší
víry, ale může také přijít v podobě lásky a hledání pravdy, v statečnosti k dobru, k rozli
šení dobra od zla, pravdy od lži. . .
Jsou to někdy maličká seménka - ale jsou to seménka. Záleží na nás, abychom z nich vypěs
tovali plody, úrodu. Abychom seménko nezašlapali pýchou, ctižádostí, nevázaným sexem ...
ale zalévali, pohnojili modlitbou... A třemi božskými ctnostmi - vírou, nadějí a láskou které mohou růst do nekonečna, i čtyřmi základními ctnostmi.
Každý člověk - třebas v podvědomí
touží po opoře pravdy a po lásce.
Naše Církev není studená. Je to
milující Matka. Kdyby i celé
Tělo Kristovo-Církev-bylo zmu
čené, hlava-Kristus-se zničit
nedá. Stále oživuje své Tělonyní novým katechismem.
Studení jsou jen věřící když v nich uvadla víra, vy
stydla láska ke Kristu.
Slo
venský misionář nám radí, aby
chom často opakovali: "Pane Ježí
ši, miluji Tě'. Panno Maria, mám
tě rád!." Pak se možná zase i /-křís
uvadlá víra a zahřeje vystydlé
srdce.
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
26.-27-1.zasedala v Praze po deváté bisk.ko
mise za přítomnosti nuncia G. Coppa a biskupe
ze Spiše F. Tondry. Ročně se bude udělovat
řád sv. Cyrila a Metoděje za kvalitní umělecká
díla s duchovním a mravním obsahem. Založí
se komise, zabývající se Janem Husem. Hovo
řilo se o duchovní službě v armádě, k níž se
budou připravovat mladí kněží i bohoslovci.
V Příchovicích se buduje středisko mladých,
aby se jim pomohlo k životu z katolické víry.
Mluvilo se o potřebách římské koleje Nepomuce
num. Zatím je 38 katol.škol, další se připra
vují. O duchovní službu ve vězeních se bude
starat svět.biskup J.Kajnek z Hradce Králové

30.l.byl vysvěcen na svět. biskupa v košíč
kem domu Bernard Bover. Jeho heslo:S lás
kou, poslušností a milosrdenstvím.-Na svěaaní
byli nejen biskupové a nuncius, ale i zástup
ci vlády Slovenské republiky,zástupci jiných
vyznánía bohoslovci ze semináře bisk. Vojtašáka. Promluvil svět.biskup z Prahy Radkovský
Před 50 ti lety se kapitula katedraly v Chu
ru vzdala práva přímé volby biskupa.
Jan B. Gijsent 60)biskup i Roermondu IHolandsko)ze zdravotních důvodů odstoupil. Vedl
diecézi od r.1972, založil a vedl dobrý semi
nář, podporoval školství-odňal řadě škol
právo nazývat se katolické-ale jeho
zdraví ostré nápory nepřátel, zřejmě nevydrže
lo.
V Eisenstadtu- v Německu byl jmenován a
24.1.vysvěcen nový biskup Dr.Paul lby. 30.
ledna byl vysvěcen nový biskup i pro Augsburg, býv.opat primas Benediktinů,Viktor
Dammertz. Ten musel přísahat věrnost Ně
mecku i Bavorsku podle dosud platného konkordátu(smlouvy s Vatikánem)z doby nacistů.
Dostane plat od státu, druhý lby od Církve.
16.ledna se zúčastnil salzburgský arcibiskup
G.Eder zasedání Bratrstva sv. Petra a 17.1.
sloužil latinsky mši sv.podle starého obřadu.
Kostel byl přeplněný-byl svátek sv.Šebestiána, patrona kostela a mučedníka prvních dob
8. svět. den katolické mládeže bude od 6. do 16
srpna v Denveru-USA. Ze Švýcarska povede
mládež biskup Haas z Churu. Přihl. a infor
mace: Arbeitsgemeinschaft Jugend 2000,
Marienfried D-7914 Pfaffenhofen a.d.Rohr.
V letních měsících zamýšlí komise Desetiletí
duch.obnovy uspořádat ve vlasti čtyřdenní
kurs pro zpovědníky a kněžský den, zaměře
ný na svátost smíření-zpověd.
Vatikánem schválené hnutí Emmanuel je při
farnosti sv.Tomáše v Brně.______________________
Suddeutsche Zeitung přineslo 9.l.clanek Herberta Greinachera-staví se ostře proti Kate
chismu. 30. ledna uveřejnily noviny odpověd
kard. Ratzingera, V Greinachově článku je
řada lží a útoků na pravdy katolické víry.
20.3.potvrdil Vatikan, ze verici směji uctí
vat františkánského filosofa Duns Scotta.
(1265-1308) .Učil v Paříži a Oxfordu.

Od doby Kalixta II. (1119-1124) ,strýce Karla II,
se v Compostele slaví sv.rok na svátek patro
na kostela sv.Jakuba staršího,tj.25.7. Podle 2
tradice z 7.st.prý apoštoloval ve Španělsku a
jeho tělo se z Arrie v 9.st.přeneslo díky bis
kupu Theomirovi do Compostele. Byl však po
praven r.44 na rozkaz Heroda Agrippy I.jako
první z apoštolů v Jeruzalémě. Kristus jeho i
bratra Jana nazval"syny hromu"pro jejich mimo
řádnou horlivost ve víře a v apoštolátě.
Na.zasedaní Světové zdrav.organizace v Brazzavillu převládal pesimismus. Statistika vyvra
cí plány , jak čelit AIDS. Dosud je nakaženo
virem HIB asi 8 mil.Afričanů, na AIDS zemřelo*
skoro 2 mil.osob jižně od Sahary,tj.75% světo
vého průměru. Odborníci tvrdí, že by se AIDS
nakazilo až 34 mil.Afričanů-nejvíc v Ugandě,
Zaire, Tanzánii, Malawi, Zimbabwe, Kenii, na
Pobřeží Slonoviny, Zambii a Rwandě. Na konci
století bude v USA asi 80.000 sirotků matek,
nemocných AIDS, hl.v New Yorku._________________
Společenství sv.Pia V. (uskutečňoval zavery
Tridentského sněmu)z Villa Carpegna vybudo
valo s ÍO ti farnostmi římské diecéze středisko
pro opuštěné děti v brazilském městě Foz do
Uguacú v státě Paraná.Zije tam 7.000 opuště
ných dětí, živících se hl.prodejem drog.Stře
disko MARIA-brána nebeská-je pro uličníky
pojmem domova.Na postavení a vybavení střediska se vybralo v Itálii 234 mil.hr._____________
Španělské karmelitky-Fatimu Iribarren a Julii
Forrester unesli ozbrojení muži na ostrově Šu
lu (Filipíny )na jih od Manily, cestou za nemoc
nými. Na ostrově jsou hl .muslimové. Úřady se
domnívají, že únos spáchali bud komunističtí
partizáni, musulmanštíextremisté nebo bandité.
Ti už jednou unesli misionáře z USA z ostrova
Basilan, za 2 měsíce ho propustili.__________________
Středisko hkumemcke Rusko představilo dílo
benediktina Denise Guillama"Když státníci byli
světci". 260 králů a knížat uctívá Západní i
Východní církev. Autor se zabývá i málo známými světci z Byzance a slov .národů.___________
Vzdor tomu, ze v Japonsku je jen 430.000 ka
toliku z 123 mil .obyvatel, je mezi nimi dost mi
sionářů. Jednak kněží a řeholníci z ciziny,dále
místní laická misijní hnutí a třetí Sdružení r>ro
pomoc misionářům v cizině-přes 350 řeholnic
asi 30 kněží a 4 laici.
________
Švýcarský velvyslanec u sv. Stolce, Jen5 Staehelin je přeložen do Japonska. Švýcarsko zru
šilo diplomatické styky se sv.Stolcem r.1874,
nuncius je tu od r.1920. Bernský Nacionalrad
Otto Zygart je proti obsazení této funkce, ale
kruhům blízkým švýc. velvyslanectví v Itálii se
zdá nenormální, aby funce zůstala neobsazená.
V rozhovoru s KIPOU řekl Staehelin(nekatolík)
že 'první čas jeho práce byla velmi obtížná-musel poznávat katolickou problematiku. V Římě
ho přijali upřímně, sv.Otec i vedoucí růz
ných kongregací. Vysvětlil, že Bundesrad ne
měl v úmyslu navrhnout řešení konfliktu v
Churu,je to vnitřní záležitost Církve a do Říma
jel na žádost 7 kantonů-ne na žádost biskupů.
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KLEPNY

Sedel jsem na lavičce a
lelkoval. Klouzal očima
bezmyšlenkovitě po tráv
níku, ježícím se jako ze
lený kartáč, pozoroval
mrštné hry dětí, zaletěl
v duchu ke svým capartům,
které žena ráno odvážela
k tetě, zíral k oblakům,
plujícím jako zduřelé lo
dě mořem jasně modré oblo
hy, zíral na špičku střevíce, kolem níž se
lopotili mravenci s náklady potravin a do
štěrbiny lelkování vklouznul i můj vlastní
obraz, jak s hekáním vleču tašky s tím, co
mi nařídila žena koupit cestou z kanceláře.
Když lelkování zamířilo k šumění větví nad
hlavou a k pískotu ptáků za zády, když se
vnitřní myšlenky smíchaly s vnějšími dojný
v omamný koktail vědomí, že jsem na pár
dní svobodný, pak____
Pak jsem začal vnímat hlasy za zády, prodí
rající se do mého lelkování.
"Znám ji pár let,"zaskřípal ženský hlas.
A štítivě prohlásil:"Intelektuálka!"
"Je nepořádná a má ideály?"zeptal se hlubo
ký, funivý hlas.
"Přesně to! Každá řádná ženská pere v pondě
lí. U nich slyším rámusit pračku v pátek.."
Cinknul kov. Asi některá z nich plete.
"Nebo nákupyí Denně vidím jejího muže, jak
vleče tašky cestou z práce. To bych nedovoli
la! Můj muž má právo na odpočinek!"
"Pracuje do noci na zahradě!"
"Pro rodinu. Je to jeho koníček. Okna však
neneje, jako ten její."
"Můj meje okna také. Mám závratě."
"Ona je štíhlá, kdežto vy.."hlas zakolísal.
"Máme to v rodině,"zafuněla druhá žena,"otec
vážil sto, natka ještě víc.."
"A nedopustila bych, aby nůj muž klepal ve
řejně koberce..."
"Chcete snad tvrdit, že váš muž je klepe v
pokoji?"zasmál se druhý hlas. Znělo to, ja
ko když se kamení valí s kopce.
"Hm...nedávno jsem si chtěla vypůjčit hrozin
ky, "pokračoval ostrý hlas."Neměla..."
"Vy také ne, že?" namítnul sametový hlas.
Dosud jsem vnímal klepny pasivně. Nyní se
před mým zrakem objevila obrovská, rudá hro
zinka. Já nosím nákupy! My pereme v pátek.
Naše pračka rámusí. Já klepu koberce a umý
vám okna. A nedávno povídá manželka:"Karle,
kup cestou z práce hrozinky. Nemám ani jednvL1
Vždyt ty báby pomlouvají mou ženu!
"Upletla si svetr,"vpadl ostnatý hlas do mé
ho podezření."Vzorek je hezký, padne jí, ale
barva se k jejím hnědým vlasům nehodí."

"Má k němu vhodný šáteček,"
mírnil pohoršení ostnatého
hlasu hlas sametový.
3
3

Ted jsem měl jistotu. Manžel
ka si skutečně upletla svetr,
má hnědé oči a švagrová jí
přinesla ke svetru šátek.
"Žádná nejsme dokonalá, "zafu
něl sametový hlas." Já všila
do svetru rukávy obráceně.A
upřínně řečeno, to tričko
vám také nesluší!"
"To není tričko, nýbrž svetřík,"urazil se ostna
tý hlas. "Dnes se to nosí. Ovšem jen štíhlé ženy!
"Vypadá jako tričko. Promiňte!"
Znovu zacinkly jehlice. Pak se ostnatý hlas za
chechtal.
"Nevšimla jste si, že hází očkem po vašem manže
lovi? "řekl se sladkou jedovatostí.
"Toho jsem si nevšimla. Má hezčího muže - až na
tu pleš."
Přejel jsem si dlaní řídké vlasy. Která ze sou
sedek to asi je? Ta zažloutlá, rozvedená odna
proti, která stále špehuje v okně? Nebo letitá,
vyčouhlá vdova s odbarvenými, rozpuštěnými vla
sy a mašlí? Jejím úsměvem by si člověk mohl
osladit kávu. Nebo ta s koňskými zuby, co bydlí
o patro výš? Ne - ta chodí do práce.
"Váš manžel má dobré pří jity, "cvrlikal ostnatý
hlas. "A oni se topí v dluzích - k vůli té chatě1.'
"Můj manžel má také revma, žlučové kamínky,
nabourané srdce i ledviny a navíc hemeroidy. A
rodinnou kasu opatruji sama. Nic mi neujde,"řek
la břitce dáma se sametovým hlasem - ale ne
už tak sametově.
"Mám dojem, "nedaly se odradit ostnaté dráty,"že
jsem je viděla nedávno na nádraží."
"To nebyl dojem. Můj muž doprovázel totiž
na nádraží mou nejmladší sestru. Ostatně, viděl
vás také - s tím věčným studentem, mí to být
kumštýř, že?"
"Je to umělec,"s důraznou uražeností potvrdil
ostnatý hlas. "Podporuji ho. Má budoucnost. Sám
profesor,"a jmenovala kapacitu v umění,"si ho
váží... To si od vás nezasloužím. Chcete snad
říci...?"
"Nechci říci víc, než jsem řekla.."udělal za
rozhovorem tečku sametový hlas.
Vstal jsem a obešel ostrůvek zeleně. Na druhé
straně seděly na lavičce dvě dámy. Jedna tlustá,
zře jíně majitelka sametového hlasu, ověšená náhr
delníky a náramky, které při každém pohybu
cinkaly - a já myslel, že jsou to jehlice. Dru
há, mladá, s očima skoro u kořene nosu a posaze
nýma tak hluboko, že se podobala opičce.
Neznal jsem je! Pomlouvaly cizí ženu! Kráčel
jsem svižně kolem nich, pohvizdoval si, ale jakc
bzučení včel se mi honila hlavou rryšlenka, jak
jsme si v chybách a ctnostech podobni. Zvláště
ny, manželé a manželky. A ovšem i klepny. A.B.

SVÁTOST
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Tři situace v našem životě potřebují
víc než kdy jindy slovo a posilu naděje: UTRPENÍ HŘÍCH A SMRT.___________
Před několika lety opustil ka
nadský kardinál Leger svou die
cézi a šel do Afriky, pomáhat
malomocným. Chceme-li pochopit
pravý význam křestanské naděje,
podívejme se tam, kde se trpí
bez naděje na uzdravení, jako
jsou malomocní nebo nevylečitelně nemocní.
CO JIM MŮŽE DÁT SVÉT BEZ BOHA?

TĚŽKÝM HŘÍCHEM PŘETRHNEME PŘÁTELSTVÍ
s Bohem. Bůh by mohl reagoval jako lidé.
Dobře, když chceš, tak je mezi námi konec.
Důležitější jsou ti peníze či ženy či svět
ská sláva nebo něco jiného než já.Měj si to,
ale nečekej, že se budu dál o tebe zajímat.
Od této chvíle nejsem milosrdný Otec, ale
neúprosný soudce. - Nemohl by to Bůh říci?
Ovšem pak by ztratil člověk naději. Taková
byla zkleslost a beznaděje Jidášova-a ta ho
dohnala k sebevraždě. Uvědomil si, že udě
lal něco ošklivého, odporného, zradil Kris
ta - a pak si řekl, že pro tak špatný skutek není odpuštění.
DUCHOVNÍ CVIČENÍ
NADĚJE JE BOHEM DANÁ DŮVĚRA
říká katechismus. Bůh nám hříchy odpustí.

4

Co jim mohou dát pozemské nadě
je, které Boha neznají? Snad se
utěšují, že se v budoucnosti na
jde lék proti jejich nemoci. Ale
lidská útěcha jim v jejich utr
pení nepomůže - jsou odsouzeni
k pomalému umírání.

PRO KŘESŤANY NENÍ UTRPENÍ ZTRÁTA
Jejich bolestné hodiny jsou se
menem, který přináší plody na
věčnosti. Věříme-li v Krista a
v jeho zmrtvýchvstání, není na
prosto nic v našem životě ztra
ceno či promarněno. Všechno se
dá posvětit, všechno zvěčnit,
vše může být požehnáním. Tedy i
utrpení sedá zapojit do proudu
naděje a do služeb Božího krá
lovství a vykoupení. Bůh nám
utrpení nebere, ale je nám v
utrpení blízko. Kristus utrpení
neutekl; vzal je na sebe a kří
žem nás vykoupil.
NADĚJI POTŘEBUJEME V HŘÍCHU
Těžkým hříchem se odvracíme od ;
Boha, odlučujeme se od pramene
života. "SUnde"souvisí se slo- ;
vem"sondern"-odlučovat se, od
dělovat se. Hřích nás odtrhuje
od Boha. Zvykli jsme si na myš
lenku, že Bůh ve svém milosrden
ství nám samozřejmě odpustí.Ale
Boží milosrdenství není řemeslo.
Kolikrát se zpovídáme bezmyšlen
kovitě, mechanicky-ale není jed
noduché a samozřejmé, že nám Bůh
odpustí. Jedno děvče to vyst ihlo
v úloze o odpuštění v hodině ná
boženství :"Kdo mě jednou či dva
krát urazí, tomu to odpustím,ale
potřetí mě přejde trpělivost a
už mu to neodpustím. Ale Bůh je
daleko dokonalejší než my, pro
tože odpouští všechny hříchy a
odpouštět nám nepřestává." Vy
stihlo, jak odpouštíme my a jak
odpouští Bůh.
________

Hříšný syn se odhodlal vrátit se k otci."Když byl
ještě daleko, otec ho uviděl a bvl jat soucitem. Při
běhl. objal ho a políbil..."( Lk 15,20).
I když jich litujeme, dá nám posvěcující mi' lost a nakonec sám sebe,tj.nebe. To je pra' vy cíl člověka. Krásně to vykreslil Kristus
! v podobenství o marnotratném synu. Ten viděl
I svůj promrhaný život-ale viděl i myšlenku
lna otcovu dobrotu, na otcovský dům. Kdyby
i nedoufal, že mu otec odpustí, jistě by se
l k návratu neodhodlal.
; SVÁTOST NADĚJE A BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
j je sv.zpověd, sv. pokání . Když. klekáme ke
j zpovědnici a upřímně vyznáváme své hříchy,
i doufáme také v zázrak Božího milosrdenství.
jaké souvislosti dal Kristus apoštolům
jmoc odpouštět hříchy? Zjevuje se po svém
J zmrtvýchvstání apoštolům, dechne na ně-to je

| znamení Ducha sv.-a říká:"Pokoj vám. Jako
i Otec poslal mne, jak já posílám vás...Příjjměte Ducha sv. Komu odpustíte hříchy, těm
v jsou odpuštěny, komu je zadržíte, jsou zadr;ženy."(J 20,21-22) Tedy se stejnou autoritou
^a stejným cílem - jako Otec-posílám vás.
P.Josef BENÁČEK
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' Jaký je program časopisu SETKÁNI?
Redakční program je v zásadě dán pěti hlavní
mi rubrikami, které ovšem nejsou žádným ne
měnným dogmatem.
Cestou po jižních Cechách jsme se zastavili
Máte jistě dost spolupracovníků?
v Budějovicích, v redakci dvouměsíčníku
Odpověd, zda je dost spolupracovníků, je veli
SETKÁNI. V redakci pracuje několik nadše
ce relativní. V kartotéce autorů máme asi 60
ných a milých lidí, ale hlavní redaktor Zde
jmen, což snad není málo, ale bylo by třeba
něk CIKLER tam nebyl. Přijel vlakem, ale
víc autorů z diecéze a z farností.
cestou na nádraží jsme se minuli. Odpověděl
nám písemně na otázky, které jsme mu v
Stýkáte se také se zahraničím?
redakci nechali.
Kontakty se zahraničím máme především s naši
mi sousedními diecézemi(St. Pttlten, Linec, PaČasopis SETKÁNI pro budějovickou die
sov, Rezno), dále úzkou spolupráci s dětským
cézi vychází od r.1990. Pracoval jste v re
časopisem DUHA v Klagenfurtu. Rovněž jsme v
dakci od založení časopisu?
kontaktu s Mezinárodní unií katolického tisku,
Zúčastnil jsem se pripravne schůze s
která sídlí ve Fribourgu ve Švýcarsku.
tehdejším biskupem Vlkem. Tam se o vydá
vání časopisu rozhodlo. Pak jsem se na prv Na Západě už v Církvi uhasíná progresismus,
který-podle slov kardinála Ratzingera-zavinil
ních dvou číslech podílel jen příspěvky, od
velký rozpad Církve. Vniká tato nebezpečná
3.čísla ročníku 1990 jsem členem redakční
rady a od č.2.r.l991 mě Otec biskup Vlk po hereze také k Vám?_________________________________
Nemám rád rozdělování na progresisty a kon
věřil řízením a zodpovědností za redakci.
zervativce. U nás se toto dělení nějak moc ne
V prvním čísle jste psali o práci s před
projevuje, i díky tomu, že naši biskupové jsou
chůdcem Setkání, který se jmenoval VZKŘÍ
skutečně ve středu, než na nějaké extrémní
ŠENI. Jistě to nebyla práce právě bezpečná,
pozici. A pak, pokud nejde přímo o zásadní
zvlášť když už jste byl řadu let ve vězení.
otázky dogmatické! věroučné p. r) je snad možno
Bezpecne to jisté nebylo, ale nějak moc
mít rozličné názory.
jsme si to neuvědomovali a spoléhali hlavně
Máte trochu přehled o životě katolíků v diecéna Boží pomoc, že vše dobře dopadne.
zi? Jaká je tam asi duchovní úroveň?____________
Jak dlouho jste vydávali VZKŘÍŠENI"?
Přehled jen v tom smyslu, že podle vnitřní
VZKŘÍŠENI začalo vycházet o Velikonocích
statistiky!nakolik je průkazná, nevím)pravidel
r.!979. Založil je tehdejší sušický kaplan
ně navštěvuje nedělní bohoslužby v celé diecé
Adolf PINTÍR, dnes farář v Chotovinách u
zi asi 45.000 věřících, což je asi 5% obyvatel
Tábora a šéf diecézního katechetického stře
stva, žijícího na území diecéze. A duchovní úro
diska. Od té doby vycházelo VZKŘÍŠENÍ
veň? Bude asi rozličná v různých farnostech.
pravidelně-nepravidelně asi 5x do roka bez
Moc velké iluze si asi nemůžeme dělat.
přerušení až do listopadu I989.
A konečně - jaký je Váš program do budouc
-Komu jste jej posílali a jak jej financovali?
nosti?
Měli jsme určité kolportéry, kterým se
Program do budoucnosti? Hlavně časopis udržet
VZKŘÍŠENÍ posílalo v několika exemplářích
abychom z finančních důvodů nemuseli přestat
a kteří jej dávali zase dál, nebo i rozepiso
vycházet. Snažit se o srozumitelnost pro naše
vali. Někomu se posílalo i jednotlivě. Adre
čtenáře, což by nemělo znamenat pokles úrov
sáti byli v různých místech, převážně však
ně. Rozšířit obzor i na některé další oblasti,
v budějovické diecézi. Ale později jsme se
jako je třeba duchovní život, sociální nauka,
dozvěděli, že se VZKŘÍŠENI objevovalo i na
ekumenismus ap.
Ale hlavně se snažit vyhmát
Moravě a dokonce sporadicky i na Slovensku
nout a reagovat na vše, co křesťanství v
Financovalo se všelijak, převážně z prost
dnešní době u nás potře
ředků Otce Pintíře.
buje.
Děkujeme za
Časopis SETKÁNI má ovšem větší redakč
rozhovor.
ní i technické možnosti. Ále i to asi není
právě lehké.
Možnosti jsou dnes jistě větší, ale lehké to
opravdu není. Při nákladu 4200 výtisků a
HLÁSAT
současných výrobních cenách bychom určitě
RADOSTNOU
bez určité dotace nevyšli. Škoda, že zatím
ZVĚST
není větší zájem. Křesťané neprojevují pří
CHUDÝM.
liš velký zájem o své časopisy, ale to je
0000000000000000000
dnes asi úděl všech tiskovin u nás, s vý
jimkou bulvárních.
SETKÁNÍ, 370 21
Komu je tento časopis určen?
České Budějovice,
Časopis je určen věřícím v diecézi - přede
EVANGELIZARE PAUPERIBUS
Biskupská 4. ,
vším budějovické.
Pošt. schránka 14,

SETKÁNÍ S REDAKCÍ

Duchovní cvičení
Blíží se exercicie - duchovní obnova. R3o je poznali, těší se na ně, kdo jedou poprvé, jsou
zvědaví a napjatí. Co je to za zvláštní věc, že dokázala změnit bezbolestně a rychle tolik
lidí a dát jim štěstí v tcmto rozvráceném a neklidném světě?
6
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ZAČALO TO PŘED 470 LETY. Šlechtic Inigo leží na rodném zániku Loyole a zota
vuje se z těžkého poranění nohy v bitvě o španělské město Pamplonu. Nudí se. Avšak švagrová
nemá dvorní rcmánky, které by rád Inigo četl, má jen život Kristův a životy svatých. Co dě
lat? Aspoň něco! Inigo čte obě knihy a náhle poznává, že jsou ještě jiná dobrodružství, než
dobrodružství meče. Vzrušující a užitečnější - totiž dobrodružství ducha!

PO ZKUŠENOSTECH VLASTNÍHO OBRÁCENÍ dojde k názoru, že pravý
křesťanský život je ten, který se řídí Kristovým příkladem a bojuje proti všemu, co ničí lid
skou osobnost. Především proti zlu v sobě-hříchu-tj. nedostatku dobra.
N A MONTSERATU - proslulém španělském klášteře, přilepeném na skále, se poprvé
seznamuje s knihou duchovních cvičení od G.J.Cisnerose. Ty byly určeny jen duchovním
osobák.Teprve po vnitřním mystickém obrácení v Manrese r.1522 si v duchu formuje budoucí po
dobu exercicií. Kristus - Pán světa a Pán Církve žádá, abychcm bojovali proti zlu a snažili
se stále víc podobat Ukřižovanému radikálním odklonem od zlého a přikloněním k dobru.
PODSTATOU

EXERCICIÍ

JE TZV.R OZEZNÁVÁNÍ

DUCHŮ.

Dobrý duch nabádá dobrého člověka k vytrvalosti, zlého člověka k polepšení
tím, že ho znepokojuje. Zlý duch svádí dobrého člověka k odklonu od dobra,
zlého strhuje hlouběji do nicoty hříchu tím, že mu dává z hříchu radost.

NA
PODZIM r.1522 začíná sv. Ignác zpracovávat hlavní části exercicií
Volání Krista-Krále, Dva prapory, Dějiny hříchu a zpytování svědcmí, a
Základní pravidla k rozeznávání duchů. V Alcalá získal mnoho zkušeností,při
apoštolské práci mezi lidmi a za teologických studií v Paříži. R.1528-35
vzniklo do hloubky pronikající, dílo - návod pro vedoucí exercicií-exercitátory
R.1535 začíná knihu překládat do latiny, r.1548 ji potvrzuje papež Pavel III.

PODLE

původního

NÁVODU

IGNÁCOV A se měl exercitátor

věnovat jedinému člověku celý měsíc. Tento člověk měl žit o samotě a denně až
pět hodin rozjímat o pravdách, které mu exercitátor předkládal. Ani sv.Ignác ne
věřil, že by se tento plán důsledně uskutečňoval - ačkoliv by tak vychoval
exercitátor řadu osobností. Jen řeholníci mívají měsíční exercicie, laici nejvýš
týden, obvykle tři dny. Avšak cesta, kterou sv.Ignác narýsoval, se vine i těmi nejkratšími exerciciemi-mají-li přinést duchovní ovoce: poznání vlastních nedokonalostí/zpyto
vání svědcmí/ a uznání svých chyb; život Kristův jako náš vzor; dobré předsevzetí podle to
hoto vzoru žít ve své stavu^manželství, kněžství, povolání, svobodný život, mládí atd.
EXERCICIE MAJÍ VZBUDIT LÁSKU KE KRISTU A PROHLOUBIT JI!
Aby měl člověk silný podnět k obětem, které život podle Krista vyžaduje. Člověk ustupuje
ze středu svého života a staví na toto místo Krista. Jsou tedy exercicie KRISTOSTŘEDNÉ a my
se máme podle tohoto středu a cíle řídit. K němu se blížíme tím, že využíváme všech darů Bo
žích - milostí - i darů přirozených - rozumu, vůle, citu - k zdokonalení sebe a těch, na
které máme vliv, kteří žijí kolem nás. Láska jediná je schopná pohnout člověka k velkým či
nům ve službě Boží, pro sebe i pro druhé.
MNOHO LIDÍ NAŠLO NA EXERCICIÍCH SMYSL SVÉHO ZlVOTA. - jeho naplnění, svou vlastní cestu. Je
jich život se obnovil, očistil,"obrátili se"a jejich štěstí a víru jim nevzalo ani pronásle
dování, ani životní obtíže. Skutečně začátek velkého dobrodružství! Léčivou moc jsme sami
poznali-už na prvních exerciciích P.Strečanského v Lucernu, P.Škarvady, P.Benáčka, P.Hrbatý,
P.Čupra, P.Koláčka, P.Špidlíka, P.Fialy a mnoha jiných vynikajících exercitátorů. Co P.Cyril
Stavěl-skvělý zpovědník!Na exerciciích se lidé odhodlají zbavit překážek šťastného životahříchů-vyzpovídali se, poradili, a jejich život se hned prosvětlil a proteplil. Pak jsme vy
tvořili krásné lidské a křesťanské společenství!

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V EINSIEDELN povede představený Saleziánů z Prahy P.Ladislav VLK.
Za .celý pobyt a osobu-v dvojlůžkovém pokoji-podle vybavení-140-180 frs
19.-21.3.
EXERCICIE V BETHANIEN-povede sekretář nunciatury v Bonnu, Mons.K.SIMANDL,210 frs 25.-28.3.

KUMRÁNSKÉ RUKOPISY
SVĚDECTVÍ O PŘEDCHŮDCI PÁNĚ
Nálezy v Kumránu nám osvětlují postavu sv.Ja
na Křtitele/Lk 1,80/. Evangelium sv.Marka za
číná citátem z lzaiáše/40,3/ a pokračuje.
/Mk 1,4/. Proč mu napadlo, kázat právě na
pouští? Nebylo by lépe kázat v chrámě nebo na
náměstích, kde je hodně lidí. A proč se odvo
lává Jan právě na proroctví Izaiášovo, který
byl už 600 let mrtev? Odpovídá nám-i když nepřesně-nález Kumránských rukopisů. Rukopisy
psali v judské poušti současníci sv.Jana Křti
tele, Spasitele a apoštolů. Z těchto rukopisů
chápeme lépe postavu předchůdce Páně, i Kris
ta a apoštolů.
^^

PRAVIDLA KUMRÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
jsou jakási řádová pravidla o ideálech a ži
votě mnichů, podle nich upravovali svůj život
Zásadou Janova života byla právě v těchto pra
vidlech:"Volání na poušti: upravte cestu Pá
nu! Vyrovneite cestu našemu Pánu..." Proto se
stáhli mniši do pouště a oddělili se od ostat
nich lidí. Pohnutkou k jejich svatému a hrdir
skámu životu byla vzpcmínka na pochod Božího
národa pod vedením Mojžíšovým pouští. Tam se
rozvinula první láska mezi Bohem a jeho náro
dem - a lidé v Kumránu obnovili tuto lásku
životním umrtvováním a pokáním i nadějí, že
přijde Spasitel a dovede je do nové zaslíbe
né země.
^^
JAN KŘTITEL PŘIJAL_TYTO ZÁSADY
Zřejmě tam byl vychován jako chlapec, jeho
rodiče byli při jeho narození už staří a asi
brzo zemřeli. V každou případě přijal životní
styl Kumránu. Živil se kobylkami a divokým medem-který najdeme i dnes v Vfadi Chixbet Kumrán. Oblek měl z drsné velbloudí srsti a žil
sám-což bylo v té době neobvyklé-muži doufali
a ženy také-že se z jejich manželství narodí
Spasitel. V Kumránských rukopisech se předpo
vídá brzký Boží soud. I Jan vyzýval k pokání.
Farizeje-a praktické nevěrce saducejeostře káral. V Kumránu byly i misky k
obřadnímu umývání. Vzal si Jan ke křtu vodu z
Jordánu proto, že tento obřad byl obvyklý v
Kumránu? Možné by to bylo.
JEHO ŽIVOT SE OVŠEM DOST LIŠIL OD BRATŘÍ
v Kumránu blízko Mrtvého moře. Jan poznal a
vyznal Ježíše jako Izaiášem předpověděného
Spasitele. Kdy a kde se Jan od Kumránu odlou
čil se nedá zjistit-a také to není důležité.
Ve vězení prožil poslední zkoušku víry. Ja
novi učedníci se ptali:"Jsi ty ten, který má
přijít,nebo máme čekat jiného?"/Lk 7 19./ A
Ježíš odpověděl kladně a přidal citát z pro
roka Malachiáše:''Hle, posílám svého posla,

aby připravil přede ranou cestu. I vstoupí
nenadále do svého chrámu Pán, kterého
7
hledáte."/Mal 3.1/.
7
ARCHEOLOGIE DÁVÁ NÁZORNĚJŠÍ OBRAZ
0 kulturách starověkého Orientu než literáirní prameny-pokud je vůbec raáme. Kumrán tvow
ří výjimečnou jednotu tří oblastí biblické'
kritiky. Archeologové našli základy klášter:^
ní budovy i jiné věci-mince, nádoby, kuchyň
ské potřeby, mlecí kameny, kalamáře a j.
Srovnávací textová kritika se zabývá biblic
kými rolemi a literární kritika se zabývá
mnichy napsanou mimobiblickou literaturou,
z níž poznáváme pozadí doby Krista, sv.Jana
1 Kristových učedníků. Spolehlivost této li
teratury potvrzuje archeologie. Úkolem bádá
ní archeologie a jejich objevů i jiných věd
nespočívá ovšan v tom, jak se mnozí naivně
domnívají, aby potvrdila skutečnosti evange
lia a bránila je/apologetika/. ^rcheoloiie
chce osvětlit pozadí biblických dějin a
kultury a podložit zprávy v Písmu. Biblická
kritika pomáhá, aby se pohled vykladačů
Písna/exegetů/ zostřil a ukázal svéráznost
básnické svobody literatury Písma.
W.GRUNINGER
Z knihy: Hat Gott gespvochen?_________________

co nového ve světě

Archeologové odkryli v Dein-Ain-Abata na
jordánském břehu Mrtvého moře zbytky
velkého byzantského kláštera, zasvěceného
synovci Abrahamovu-Lotovi. Podle Písma
ušel s rodinou!kromě manželky, která se
vzdor zákazu andělů obrátila k rodnému
městu a zasypal ji popel z výbuchu) zkázy
5 měst na místě Mrtvého moře, hl.Sodomy
a Gomorhy. Obyvatelé měst bylí homo
sexuálové. Vykopávky financovalo Britské
muzeum a řecká vláda, vedl je Konstantin
Pilitis. Bazilika měla tři lodě a jeskyní při
ní považovali za Lotův hrob. Pod jeskyní
byl kelímek z bronzové doby, kdy asi Lot
žil. Existenci kláštera z r.609-691 znaly i
mozaiky z pozdního starověku. V té době
se zakládalo v Palestině mnoho klášterů a v
tomto mohlo žít asi IOO mnichů. Místo je si
ce suchopárné, ale mniši přivedli vodu a
pěstovali na vysutých zahradách hrozny,
olivy a meruňky. Do kláštera putovali poutníci hl.ze středního Východu.
V Mnichově plánují lékaři Fr. Stapf( Stuttgart)
a And.Freudemann(Brémen)potratovou klini
ku. Denně se má zabít 20 nenarozených dě
tí. Proti klinice protestuje řada politických
a křesťanských vedoucích osobností a hnutí.
Biskup z Kotterdamu Bar rekl.ze švecem že
natých mužů na kněze se nedá vyloučit, je
však proti svěcení žen. Jeho prohlášení
ostře odmítnul primas Holandska, arcibiskup
z Litrechtu, kard. Simonis.

SVOBODNÍ

ZEDNÁŘI

Katolická Mrkev má mnoho nepřátel. Snad nejrafinovanejsí jsou Svobodní zednáři, kteří
dnes-kdy už je Církevní zákoník nevyloučil z
Církve, vnikají pod různými maskami do Církvé -a ničí víru. věřících. Od samého vzniku
vnikli do anglikánské církve.

Společnost angl.církve k rozšíření křesťanské
ho věděni. Předsedou byl zednář, primas Fischer
Hannahsovo dílo vydalo nakladatelství Augusti
ne Publishing r.l984-ale sotva se dá sehnat i 8
8
ve velkých anglických knihkupectvích.

VŠUDE SVOBODNI ZEDNÁŘI?
V esseyi Christian by degress/KřesĚanství v
úpadku/uveřejnil W. Hannah seznam anqlikánských
duchovních, patřících k různým lóžím. Údaje
Tvrdit, že mezi SZ a anglikánskou církví nen: cmezil jen na nejvyšší stupně,tj.od osmnáctého
těsné spojení, protože lóže nemluví o nábo
stupně nahoru. V seznamu je 17 biskupů a 500
ženství je totéž, jako kdybychom říkali, že
kněží, někteří vystoupili až po 33.stupeň.
banka Anglie se nezabývá financemi.Aido Molo Giordano Gamberini, býv.velmistr ZL v Itálii
ředitel římského střediska pro průzkum dějin Grande Oriente ďltalia, píše v knize Tisíc
SZ jasně a otevřeně potvrdil těsné spojení
tváří SZ, že arcibiskup Geoffrey Fisher, jehož
mezi velkou lóží Anglie a mezi anqlikány,kte portrét visí v mateřské lóži vedle w.Churchilla
ré odloučil r.1534 Jinřich VIII.od katolické
byl r.1916 přijat do lóže Old Reptonian/č.3725
církve a stal se hlavou anglikánů. Monarcha
Velká lóže Anglie/a r.1939 se stal velkokaplaAnglie je zároveň hlavou SZ-dodnes! Kromě to nem lóže. 0 toto téma se zajímal S.Knight r.
ho je členy různých lóží Velké Britanie mno
1983 v knize Bratrství. Autor-který krátqe po
ho anglikánských biskupů a kněží. Dnes má
vyjití této knihy ve věku 33 let náhle zemřelpůl mil.členů.
odkrývá v díle řadu tajemství SZ a několik ka
pitol věnuje vztahu mezi lóžani a anglikánskou
PROTESTANTSKÝ PASTOR JAMES ANDERSON
církvi. V posledních třiceti letech, hl.v pade
po spojení čtvř lóži vypracoval 24.června
sátých letech bylo"těžko sehnat půl tuctu andi
1717 stanovy SZ. Tvto stanovy platí v
kánských biskupů, kteří by nebyli členy lóží".
podstatě dodnes. Ovšem o těchto stanovách ví
málokdo, snad třikrát, čtyřikrát byly uveřej Dnes jsou více méně jednotni, že členů církev
ních hodnostářů v lóžích ubylo.
něny. Od r.1888 je oficielním orgánem SZ ča
VLIV
Z ITÁLIE
sopis Ouattuor Coronatorum Transactionic,je
Armando Corona, od r.1981-1989 velmistr ital
jímž sekretářem je anglikánský kněz Neville
ské lóže, prohlásil, že anglikáni přijímají
Barker Cryer. Časopis má 13.000 dopisujících
zásadu SZ, že není jen jediné náboženství,kte
členů lóží z celého světa.
ré vede ke spáse. Jen katolická Církev má svá
OTÁZKU DVOJÍ PŘÍSLUŠNOSTI NADHODIL W.HANNAH
Celý život studoval SZ. V lednu 1951 kritizo dogmata/pravdy víry/a považuje se za jediné ná
boženství, vedoucí ke spáse. Anglikánská cír
val v časopise Theology své kolegy-svobodné
kev byla otevřenější a na její špičce bylo mno
zednáře. Vyvolalo to rozruch a div se to ne
ho svobodných zednářů. "Až po G.Fishera patřiliprojednávalo na anglikánské synodě. Ale teh
dejší arcibiskup z Canterbury, G.Fischer,sám pokud vím, všichni primasové k lóžím." Corona
Svobodný zednář a průkopník ekumenického dia- za svého úřadování posílil spojení s"bratry"
logu/r.1960 se poprvé' setkal primas anglikáníS anglikány. Mladý a dynamický reverend Alan Mor
gan, který byl při založení lóže v Boloqni, se
s Janem XXIII./diskusi o Hannahově kritice
pravidelně zúčastnil podni
pod formální záminkou odků SZ ve středoevropských
mítl-a pomáhal mu i člen
lóže biskup Groom Parham z
městech a často jezdil do
Itálie .V září 1989 se obje
Readingu. Hannah se nevzdal
vil mezi hosty ze zahraničí
a uveřejnil arqumenty v
knize"Viditelná temnota"-na slavnostech ve vile Vascello v Římě i anqliqánský
Darkness Visible. Krátce
kněz Neville Farker Cryer.
před uveřejněním mu někdo
Jeho promluvu uveřejnil
nabídl velkou částku peněz,
časopis SZ Hičam/č.10.říjen
aby kritiku neuveřejnil.
1989/,Načrtnul v ní krizi
"KRITIKA SVOBODNÉHO ZEDNÁŘanglických SZ s anglikán
STVÍ SE ROZVÍŘILA NA SYNODĚ
skou, metodistickou a pres
r.l952"píše Bannah,"ale
byteriánskou církví. Trhli
neprosadila se, protože SZ
na vznikla tím, že SZ se
jednali rychle a debata ne
otevřelo různým vyznáním a
byla připravená. "Texty kněze,
popřelo pevná, pravověrná,
který se r.1952 vrátil ke
věroučná společenstyí.
katolické víře, zavrhla

"Církve vytvořily výbory"prohlásil Cryer,
"a na některé jejich negativní závěry už for?
malovala velkolóže Anglie vhodné odpovědi.
V podstatě musí být jasnější, že SZ nemůže
a nechce být v protikladu k žádnému společen
ství, proniknutému přáním po svobodě."

NESLUČITELNÉ!
Obtíže, které má Cryer na mysli, vznikly v
pol.osmdesátých let. Podle knihy S.Knighta a
znovu objevených spisů Hannasových vydal
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"... S veZkým zájmem jim „
teti Uánek NECHCEME VYRÁBĚT
HRVINY. s ATOU Handlem jiem
v Rímí itudoval. Byl o tři a
pul roku dříve iv~ícen na knize...
To jmíno i-L už přivezl i iebou. MyilXm, že je
doital v arclblikupikém iemlnářl. Po návratu
z Rlma už jimž ie nej>eill. Já ie doital na Kla
de niko a on, jak plZete, puiobll v pokranlS.1..'.'
NĚMECKO

sedmičlený výbor v červnu 1986 brožurku o
56 str."Dá se spojit svob.zednářství s křer;"...dnu jim ie zhrozil, že v Souvláloitech
£anstvím?"a v ní zavrhuje, velmi mírně,
( Katol.týdeník 1993, 2,itr.7) je l od Boroie
esotericou uzdravující cestu svobodného zed(odpadlý Jezuita z Civiyc.hu, p.r.)
Myiterluin
nářství. Paradoxní je, že anglikání nastou
mortli. Vždyt tato teorle-anl. ne puvodnl-o 10zpili opačnou cestu než jakou jde katolická
hodnutl v okamžiku imtvti je abiurdní teologicky,
Církev v Anglii/a jinde/. Církev vydala do
filozoficky 1 vídecky, a považuji il za dávno
padesátých let mnoho spisů proti svobodným
překonanou,^kromí toho, že přý opuitll.. .a teč!
zednářům - kteří byli vyloučeni z Církve.
ho doma : nnr-tvaj -í . Jmíno a ipliy Vořothu SolPozději se ale odmlčela. Proč?
leovíivdand za katolického knize p.r.)
Zatím synoda anctlikánská církve v červenci
r.1987 většinou hlasů/385 proti 52/prohlási- znám už velmi dávno, patřila mezi"teology imrtl
Boha". Spřávní pliete, že itudenl jiou proteila, že příslušnost k svobodozednářským ló
tantí, aipoň co do viry a iplAltuallty.. .Para
žím je neslučitelná s anglikánskou vírou.
Rozhodnutí zůstalo ovšem jen na papíře."Hra doxní ie te& inad vřátl do katollckí Církve
více angllkámi, kvull"'Avěcenl" žen na knize, než
bě z Kentu v té době na příkaz královny
vllvm íl záiluhou ekumenlimu. Zde v iemlnářl
Alžběty, byl právě velmistrem snojenvch
uč.1 přívrženci"teologie oivobozenl".. .Nejlípe
lóží v Anglii a postaral se o to, aby se
ie"oivobodll"její hlaiatel, L. Boff [odpadlý
rozhodnutí synody nikdy nestalo skutkem,"
františkán z BrazlLLe, p.r.) když nedávno padl
řekl prof.Aldo Molo.
do náruče ženu...V Souvliloitech je 1 článek
STÁLE OBTÍŽNĚJŠÍ DIALOG MEZI SZ A ANGLIKANY
se rozpadl 11.listopadu, kdy rozhodla angli O.Selucky. KunquvProjekt iv&tovzho ztoiu. IlycLrrvá 2V0N. Je z íeho ie radovat. Zde zai<> Avveiilkánská synoda, že se mohou světit kněžky.
Svobodní zednáři však zůstávají věrni tradi ie, katolicky deník (p%ei 133.000 výtliku) uveřej
nil. naproití hloupoitl o pekle...referují o
ci a nikdy nepřipustí k členství ženu. Tu
a tam se vynoří návrh některé z 50.000 lóží, jakímil iympoilu. Lldiký rozum nade vie - l
nad Zjevení. Máme nový katechlimui, který o tom
aby se přijímaly i ženy, ale Grand United
utíl iprdvnč, ale na to pánové nedbají...
Loge of England o tom nechce ani slyšet.
Vovolte malou poznámku k nadpliu článku:Co máme
Potvrzení, že se budou světit kněžky, závi
v&UX o zázracích?-Aby nadpli někde právm ne
sí nyní na královně Alžbětě,která je hlavou
kritizoval, protože víra nepředchází, ale náanglikánské církve. Jistě trpí i tím, že
ileduje zázraky, kteří k praví vDie napomáhají.
požár zničil její oblíbené sídlo Windsor.
Lepe by bylo -.Co myilet, vídít..."
Plameny zničily křídlo zámku, kde byla souITÁLIE
kratiá kaple královnina a v té chtěla králov
„Euh vám odplat, že jití nám předplatili čclóona oslavil 45.výročí své svatby.
ANDREA T0RNIELLI,30dni pli KLUB. la ncle dobrodince ie velmi íaito
Ve vlasti vyšla kni'ha SVOBODU1 ZEDNÁŘI,
J
stmicný výtah s rozsáhlejšího díla. Je za- j
jímavé, ze knížku sotva dostanete v nekterérr\
katolickém knihkupectví...
__ j

mÁme hLeÓAt sLÁvu v kiííží
riAŠeho pÁnA ježíše kkísía
on nám óává spÁsti, život
a vzkříšení, skrzg něho jsme
zAchKÁněni a vysvobozeni
i*

(gAL ó, 14)

modlíváme a níkollkrát do toká dáváme, iloužlt 1
míl iv. ZvldXtč. za vaXeho obětavého ml&lonáře
P. Joiefa Šlmčlka .. .a za všechny, kdo mu pomáhá
te. a ipolupracujete na VaXem čaioplie...Vykuje
me i za píkní malovaní Hity z Indie...Na novu
katolický katechlimui ie velmi tčXíme.. .NaXe.
ie*try učí takt ndboženitvl na itdtnlch XkoIdch, takže jim přijde vhod..."
česká republika

NÁBOŽENSTVÍ BEZ VÍRY JE POUHÁ FRAŠKA.
ZAČÍNÁ SMĚŠNĚ A KONČÍ STRAŠNĚ.
P.Josef DOUBRAVA:ŽIDENICKÁ MOZAIKA

KRISTUS MEZI NÁMI
V době ostrých polemik mezi katolickým a
evangelickým pojetím Eucharistie se často
diskutovalo o 6.hlavě evangelia sv.Jana,
kde se jasně mluví o nutnosti jíst Kristovc
Tělo. Obyčejně se dodávalo:My, katolíci,
těm textům rozumíme doslova, evangelíci
Eucharistii odmítají a berou slova Páně jen
obrazně: jíst Kristovo Tělo znamená chápat
Kristovu pravdu při čtení Písma. Dnes ví
me, že se v Písmu různé smysly snadno
proplétají, nejsou kategoricky vymezené a
že přechod z jednoho k druhému smyslu je
snadný. V tom bylo velké umění výkladu
církevních Otců-uměli různé smysly Písma
spojovat, jeden druhým doplňovat.
KLASICKÝM AUTOREM JE ORIGENES,
o
který rozhodně věří ve svátostnou přitom- o
nost Těla Kristova v eucharistickém chlebě o
a stejně důrazně mluví o duchovním proží- o
vání Krista pod způsobou Písma. Dokonce o
staví obojí vedle sebe. Upozorňuje, že li
turgie má liturgii slova a eucharistickou
hostinu. Jsou lidé, kteří úzkostlivě dávají
pozor, aby ani kousíček Nejsv.svátosti jim
neupadl na zem, ale nic si nedělají z toho,
že nechávají části Písma bez povšimnutí.
Jedno i druhé Tělo Kristovo je třeba přijí
mat se stejnou pozorností.

JAK TO POJÍMÁ ORIGENES?
Jde tu o nauku o zjevení, která se dá
stručně shrnout, jak to udělal kardinál
De Lubac v jedné kapitole své knihy: Růz
ná vtělení Logosu(Slova). - Kdekoli a kdy
koli se Bůh zjevuje, vždy skrze své věčné
Slovo-Logos, mluví knám skrze Syna. Při
jímáme-li zjevení, milost,přijímáme věčné
Boží Slovo. To však je u Boha nedosaži
telné, neviditelné, nepostižitelné. Abychom
je mohli přijmout, muselo se od počátku
Boží Slovo nějak vtělit,stát se tělem, aby
se stalo srozumitelným pro tělesné lidi.
Origenes užívá toto přirovnání: Chce-li
dospělý člověk rozumět dětem, musí užívat
dětských slov, žvatlat, jak žvatlají malič
cí, protože jen pak mu děti rozumějí. I Bo
ží Slovo-můžeme-li to tak říci-žvatlá s ma
ličkými .Ačkoliv je čistě duchovní, stává se
tělesným, vtěluje se po celou historii spá
sy,a to v různých stupních.
PRVNÍ ZJEVENI BOZI
tedy první vtělení Božího Slova je stvoře
ní viditelného světa a lidské duše, schop
né světu rozumět, slyšet Boha,
který v něm mluví. Bůh řekl a
stalo se.(Cn 1). Slovo Boží se
stalo zemí, sluncem, hvězdami,
rostlinami, vesmírem. Lidská
duše je ovšem daleko dokona
lejší odlesk Božího Slova, proto
že dovede chápat, rozumí Slovu
Božímu, které je v přírodě.

První člověk nepotřeboval Písmo. Příroda sama
mu stačila k tomu, aby slyšel Boha, mluvícího
v ranním vánku. (Cen 3,8).
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STALA SE TRAGEDIE - HŘÍCH
Následek? Slovo Boží, mluvící ve světě, se sta
lo člověku nesrozumitelné. Neslyší už v kosmu
Boha. Proto nám dal Bůh ve své dobrotě Písmo.
Je psáno těmi, kdo osvíceni Duchem Slovo zase
slyšeli. V Písmě máme tedy Slovo Boží vtělené.
Písmo je jakoby druhý kosmos, kde slyšíme Slo
vo Boží znovu. Pak se nám otevřou oči a uši.
abychom je znovu odkryli i ve vesmíru. Viditel
ný svět a Písmo jsou tedy dvě knihy, které mu
síme číst současně. Čím víc čteme Písmo, tím víc
rozumíme světu - a opačně.

PLATILO TO VE ST.ZÁKONĚ, VÍC V NOVÉM
Věčné Boží Slovo se v plnosti času stalo člově
kem, vtělilo se v pravém slova smyslu. Mluvil
slova věčné pravdy, která evangelisté zazname
nali. Zanechal nám i v dějinách své Tělo: mys
ticky v Církvi, svátostně v Eucharistii.
VTĚLENÍ SLOVA BOZIHO SE DOPLŇUJÍ,
všechna se nabízejí člověku k přijímání, pod
všemi těmi způsobami je vždy Kristus. Origenes
se však ve svých spisech nejčastěji vrací k způ
sobu, kterému říká přijímání Krista pod formou
litery, k duchovní stravě, kterou se živíme při
četbě Písma.

VELKE TAJEMSTVÍ LÁSKY
Na prvním místě zdůrazňuje, že se tu projevilo
velké tajemství lásky, když Slovo Otce, věčná
Pravda, na sebe přijalo tak poníženou formu.
Dnes čteme texty Písma v dokonalé formy, ale
on četl Písmo v řečtině, která zněla pro něho,
vychovaného v klasickém slohu, dost vulgárně.
Kromě toho se v Písmu zjevují Boží tajemství v
historii židovského národa, která se zdála vzdě
laným lidem barbarská. Origenes se tím odradit
nedal. Obdivuje pokoru Božího Slova, že se vy
jádřilo v tak nízké formě. Je tu stejná logika,
jako když síla Boží moci se zjevila v Betlémě ve
slabosti dítěte. Židé zavrhli Boha, proti p»> se
nedovedli smířit s tím, že by se mohl zjevit v
takové slabosti.

PŘISTUPOVAT K PÍSMU MUSÍME
podle Origena, jak přistupovali věřící ke Kristu.
Objevit v jeho těle Boha, v Písmu to znamená,
odkrýt pod literou Ducha, který je v písmenech
skrytý, ale zachovává si svou moc. Toto objeve
ní je postupné. V době, kdy Ježíš učil osobně,
viděli ho učedníci v těle. Sli za ním, pozorovali
ho, nevěděli ještě, že je Bůh, ale tušili jeho
moc. Zena, která se dotkla Jeho oděvu, se
uzdravilalMt 9,20). I první dotek s Písmem je
tělesný. Čteme texty, rozumíme si
ce jejich smyslu tělesnému, ale ne
duchovnímu. K tomu, abychom to
pochopili, potřebujeme osvícení Du
chem svatým.
NESTAČÍ TEDY JEN PÍSMO ČÍST
jako nestačí jen chleb polykat, mu
síme ho ztrávit. Tak musíme ztrávit
i duchovní pokrm Písma.

TO SE DĚJE ROZJÍMÁNÍM A MOD
LITBOU.
Při zažívání Písma se nám často
!
přihodí něco podobného jako při
1
stravě pro tělo.
Některá jídla nám!
připadají tvrdá, těžko stravitelná. !
Když je však dobře rozdrobíme,
!
rozmělníme jazykem, bývají právě !
tyto kousky nejsladší. Proto se ne-;
musíme zaleknout, když některým !
částem Písma hned nerozumíme. Mui
síme se k nim častěji vracet, dro
bit, rozkousávat ie myšlením, roz
mělňovat často modlitbou, až se
stanou lehce stravitelnými.
Origenes často dává ve svých
úvahách příklad tohoto postupu.
Vysvětluje nějaký text, najednou
se zastaví, prosí Boha o osvícení,
znovu a znovu se k textu vrací,
poděkuje Bohu za to, co pochopil.
TI, KDO HO ZNALI
vypravují, jak často s nimi čítával
texty Písma společně, pak o tom
rozmlouvali. Kromě toho sám aspor
třetinu noci ztrávil četbou Písma.
Nebylo to jenom proto, aby víc
věděl. Písmo je pro něho strava,
která stejně jako Nejsvětější svá
tost dává duchovní sílu, je to
druh přijímání. Tím se liší četba
Písma od četby jiných autorů. Lid
ští autoři poučují, ale nedávají
sílu. Sami jsou totiž slabí. Pod li
terou Písma je však síla Boží.
MYŠLENKY ORIGENOVY O PÍSMU
jsou bohaté, jeho komentáře plné
duchovních myšlenek. Moderní
patrologieí nauka o církevních
Otcích a jejich učení) znovu obje
vila jejich cenu. Dnešní liturgie
zase klade důraz na dvojí část bo
hoslužby: slova a eucharistie. Za
znamenáváme sice, že je dnes
chvályhodná obnova biblických
studií. Ale nebezpečí dnešní doby
je racionalismus!jen používání ro
zumu). I v Písmu se často hledají
jen literární formy a rozumové my:
lenky. Musíme se však naučit pod
nimi hledat a přijímat Ducha, kte
rý oživuje, litera sama ubíjí.
(2 Kor 3.6.)
PODLE P.T.ŠPIDLÍKA

"Každý hluboko smýšlejíc!
přidovědec musí mít určitý
druh náboženského smýšlení,
nebot v nepochopitelném ves
míru se projevuje neohračitelně velká inteligence."
ALBERT EINSTEIN

CO NOVÉHO VE SVETĚ
Po pádu nevěry v Rusku nastal zájem o okultismus a ji
né nekřesťanské mystické zjevy. - Pravoslavný biskup
tvrdí, že v Rusku pracuje 600 Jezuitů-je jich jen 27.|||
Provinciál Jezuitů prohlásil, že ruský lid se dívá na kar
tolíky spíš negativně. Také se obává, že pravoslavní
chtějí, aby jejich víra byla státním náboženstvím._________
Nizozemská biblická společnost prohlásila, že Bible byla
přeložena asi do 2000 jazyků a je přístupná 90% obyva
telstva. Do r.1996 má být přeložena i do řečí a nářečí,
kterými mluví asi půl milionů osob.____________________________
Sít katol.žen a Aliance sv.Jany z Arku v Anglii chce
po velikonocích zahájit kampaň pro svěcení kněžek.
Polští biskupové jsou znepokojeni stoupajícími krádežemi
hl.v barokních kostelích. V poselství ve Varšavě výzva
li kněze a věřící, aby lépe chránili kostely. R. 1990 by
lo ukradeno asi za 5 mil.šfr.:82 soch, 54 kalichů, 50
obrazů, 16 svícnů, 9 litur.rouch a 6 monstrancí.Policie
našla 30% ukradených věcí. Krádeže organizují bandy a
prodávají předměty v záp.Evropě a asi i v USA.___________
Od tohoto roku nebude už Itálie podporovat katolické
školy. Ústava dovoluje, aby si věřící vybrali mezi sou
kromou a státní školou. Předseda federace katol.škol
P.Antonio Perrone chce, aby katol.školy žádaly větší
příspěvky, jinak do nich budou chodit jen děti ze zá
možných rodin. Ve federaci je 1623 škol a ústavů s asi
40Q.000 školáků a studentů.______________________________
Titulární diecéze nového košického světícího biskupa
Bobera je Vissalsa._______________________________________________________
9.-10.1.se konal v Asissi den modlitby různých vyznání
za mír. Pravoslavní účast odmítli. V sobotu nepřišli
židé-je jejich svátek. Vatikánská pošta vydala k tomuto
setkání zvláštní známky._______________________________________________
7.1.tr.se zahájily oslavy 750 let městských privilegií
Brnu králem Václavem I. (r. 1234) .Za přítomnosti význam
ných osobností pronesl
slavnostní projev místní
biskup Cikrle.
Při stavbě dálnice objevila
archeoložka Rina Avnerová
u Eliášova kostela mezi Je
ruzalémem a Betlémem zbyt
ky starobylého osmiúhlého
kostela s četnými mozaikami
Podle tradice si tam P.Ma
ria a sv.Josef odpočinuli,
když prchali před Herodem.
V tomto stylu byl kostel je
den z nejvétších na světě.
Zdá se, že jemná mosaika
byla dovezená z Itálie. Pod
laha je ozdobená květinový
mi motivy a geometrickými
znaky. Apokryfní (nepravé)
evangelium Jakubovo píše o
tom, že si 3 míle od Jeru za.
léma sv.manželé odpočinuli
a P.Maria kámen posvětila.
Místní odborníci se domnívá
jí, že kostel pochází z VI.
st.asi byl na místě Omarovy mešity či v zahradě Oli
vetské. Nebudou-li peníze
na přemístění dálnice, pak dálnice nález přikryje.

HŘBITOV KUŘÁKŮ
!Nedávno jim na.vitX.viZ hřbitov
kuřáku. Leží na malebném návríí,z
něhož je >wzhled po celé krajině.
Z duchaplných nápiiu na náhrobních kame
nech úhledných hrobu vyivítjá, jak zemřete
Oioby doiáhly výiady být tam pohřbeny.
Každý piozAazuje čáit tajmitví toho úipě
ahu. Chci ie i vámi o něj nežiitně podělit
Kdo ví, zda ie i vám nakonec nepodaří doitat ie na ten ilavný hřbitov.
"Kouřil jiem pouze 7 nebo S cigaret zaden
to přece nemůže nikomu ikodit."-"Kouřil
jiem, protože jim byl malé poitavy a ne
vzhledný ."-"Kouřil jim, protože rakovinu
doitanou vždycky jen ti druzí."-"Kouřil
jim, protože Che Guevaro také kouřil." "Kouřil jim pouze lehké cigarety.""Kouřil
jiem, protože cumlí.k je přílii nápadný."
"KouA.il jim, protože by ii jinak nikdo
neviiml, že jiem inteligent."" Kouřil jim
proto, že jim chtěl, umřít a podařilo ie
mi to."-"Kouřila jiem, protože jiem eman
cipovaná žena."-" Kouřil jim, abych nalel
ipolečnoit. a teči ji mám. "-"Kouřil jiem
doutníky, protože jiou méně ikodlívé."
"KouňiZ jiem, abych ii uklidnil. neAvy,
teči je mám zcela klidné."-1 Kouřil jim ci
garety itejné značky jako Jean fíabin." "KouÁil jim, abych měl něco,co by táhlo."
"Kouřil jiem, abych ii dodal duležitoití"
"Kouřil jim, protože ponenáhlu ie otrávit
je rafinovaná rozkoi."-"Ted už nekouřím."
"Kouřil jiem toikamké doutníky, protože
Folk[detektiv C.olumbo)je také kouřil."
"Kouřil jim jen tak proto, abych ie na
plnil kouřem."-"Kouřil jiem, abych vim
dokázal odolnoit ivého onganiimu."-"Kou
lil jiem, abych nepodlehl ipánku. Ted ii
to vynahrazují."- "Kouřil jim, abych ie
lépe icuitředil. Ted jim zcela iouitředě
ný. "-"Kouřil, jiem cigarety druhých."-"Já
nekouřiZ, ale trávil, jim denně oim hodin
v inarf? mezi kuřáky."
SIX

PODIVUHODNÝ LÉK

Kdybych byl Bohem, tak by me to věcné modlení po
řádně nudilo,"prohlásil kamarád Honza.
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"To jistě. Na štěstí Bohem nejsi. Ten má víc trpě
livosti než my. Každé jaro dává vzrůst květinkám..
Ty bys s tím už dávno přestal."
Honza se zamyslel:"Ale když je Bůh vševědoucí, ne
má smysl, aby teta Míla prosila o uzdravení. Bůh
ví, jestli se uzdraví nebo ne. Říkals, ze Bůh žije
mimo čas. Věděl to ještě než se narodila..."
"Věděl také, jestli se bude modlit nebo ne."
"Proč je vlastně rozdíl mezi jeho vševědoucností a
tím ubožáckým modlení?"
"Protože poháněcím pérem modlitby je láska. A je
rozdíl mezi vroucí modlitbou a modlícím mlýnkem."
"Ale co když se člověk modlí nerad?"
"Pak to může být ještě lepší modlitba, než když
se modlí ochotně. Při neochotné modlitbě se musí
přemáhat, ovládat, modlit se vytrvale. A to je
výkon, zásluha... "
"S tím nesouhlasím.

MÁME SE MODL1T, JEN KDYŽ NÁS MODLITBA UPOKOJUJE!
"S touto zásadou bys v ničem naněl úspěch. Kdyby
voják bránil svou vlast jen když se mu chce..."
"Bůh není generál."
"Je však-mimo jiné-také pánem nad lidmi. Přečti si
to v Písmě sv. Spisovatel, který píše jen když má
k torna chut nebo "inspiraci", ten se sotva stane
slavným. "Genius je píle",řekl Goethe. Kdyby se
matka starala o dítě jen když má k tomu chut, nebo
zaměstnanec šel do práce jen když se mu chce...
Inspirace umělce je vzácná, nemůže na ni čekat."
NA MODLEN I NEMÁM ČAS
"To je lež. Obelháváš Boha a asi i sebe. Když se
pcnialu a klidně modlíš Otčenáš, netrvá to ani půl
minuty. Ostatně, máš dost času na sport, na tele
vizi, na návštěvy, na hovor s přítelem či souse
dem. ..A přemluvit si s Bohem, od kterého náš
všecko, na to čas nemáš? Co ti dá televize? Někdy
idiotské programy. Co ti dá kamarád? Určitě ne
zdraví, sílu, pohodu...Bez Boha nejsi nic!"
"Jak to?"

"MÁS OD BOHA VŠECKO, A ANI MU RÁNO NEPOVEDEŠ
za klidnou noc, večer za dobrý den. Přeješ to
otci, natce, dítěti, manželce, manželovi, kamará
dovi - ba i docela cizíma člověku - ale Bohu ?
Vždyt Bůh obrátí tvou modlitbu ve své požehnání."
"Je pravda, že lidí nemají takovou trpělivost ja
kou má Bůh."
"Zdvořilost je to nejmenší, co můžeš Bohu dát.
Někdy je mi líto nevěrců."
"Proč?"
"Představ si, že takového atheistu pottoi něco pří
jemného, velké štěstí, něco ho potěší. A neví,
kanu by za tento dar radosti poděkoval..."

LOUIS

DE

W O HL

POTRESTANÝ ROUHAČ

Na to posměváček odpověd neznal. Zahanbeně musel
iptUznat, ze piosté dítě často"chápe" Nejsvětějšl
\svátcst lip, než namyšlený Aouhač.

Představená čínského kláštera karmelitek ve
Bui-Chui/Tonking/vypravovala r.1962.

Jednou přišel. do našeho kláštena komunistic
ký voják a fiAubě žádal, abychom mu hned uká
zaly všechny místnosti.
Provedly jsme ho celým domem. Když jsme do
šli do kaple, vysvětlila mu jedna karmelitka
"Ide je Pum Boži a p/ioto se tu musíme cho
vat uctivě."
"Ukaž ml, kde ten vál Euh bydli,"zasmál se.
Sestra mlčky ukázala na svatostánek. S nená
vistným pohledem na něj voják puškou namířil
a vystřelil. Koule prolétla svatostánkem a
slo z bila nádobku s
hostiemi. Ty se
rozlétly na všech
ny strany.
SeAtfiy při pohle
du na tento rou
havý čin zděšeně
vykřikly. Komu
nista se nehýbal
z místa, Stál ja
ko ochromený. Ně
kolik vteřin se
nehýbal, pak
klesl k zmiMaši
ně se sestry sna
žily ho vzkAlsit.
Bul mrtev.
mh potrestal rouhače náhlou smrti. a zachranil i dobré karmelitky před jeho zbrani.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

| ÍO.I.posvětil košický biskup Tkáč v Prešově
j nový exerciční dům Jezuitů.________________________
|29.11.mr.si připomněla belgická diecéze Namur
| 60 té výr. zjeveni Panny Marie dětem v Beau| ringu- Tři z nich ještě žijí .Přišlo IQ tis .poutník!
jZa 10 let vydala Pomoc trpící Církvi( Kirche in
i Not)24 mil, výtisků Písma sv. v 72 řečech._______
| Asi 4.9.navštíví sv.Otec Litvu, 8.9.Lotyšsko a
j nakonec navštíví Estonsko(kde je málo katolíků)
jV prosinci se konalo 17. té setkání mladých ve
j Flueli-Ranftu za účasti 3400 osob. Pověřenec
bisk.konference pro mládež svět.biskup Gachter řekl mj.že sv.Mikuláš z Flue byl jedním z
prvních, který se vyslovil pro přijetí Frýburku
do švýcarského společenství) Eiqenossenschaft).
Bernská vláda přispěje 600.000 fr.na budhistickou pagodu Tri Thu v Bernu, hl.pro viet
namské uprchlíky-v Bernu je jich asi 600, v
kantonu 15QO. Zatím mají pobožnosti v bytě.
Od l.l. vysílá část pořadů vatik.rozhlas satelity
pro střední Evropu a sev.Afriku.Zprávy v ital
štině, franštině, angličtině a v 14 ti jazycích
(z 44 jazyků, v kterých VR vysílá). Pořady mo
hou zachytit i soukromá radia. Vysílání se vy
zkoušelo I6.I2. a I7.I2 se konala tisková konfe
Sv.papež PIUS X.prohlásil ve výnosu z 20.
rence o tomto způsobu vysílání. Bude levnější
a nebude tak rušeno. Ředitel VR P.Borgomeo
prosince 1905.
sdělil katol.deníku Avvenire, že VR nebude vy
Ježíš i Církev si vřele přejí, aby věřící
sílat reklamy, i když se na něj dělá nátlak.denně přistupovali ke sv.hostině. Z tohoto
8.12 . mr. začala vysílání katol. vysílačka Eurosat
svátostného spojení s Bohem mají čerpat sí
pomocí satelitu sérii o papežském učitelském
lu, aby ovládali své špatné vášně. Tak se
úřadě. Vysílání bude slyšet od Uralu po Atlan
smazavají lehké denní viny a staví se pře
tický oceán, od sev.polu po Saharu. Pořad:
kážka proti těžkým hříchům, kterým lidská
středeční gener.audience, růženec sv. Otce 1.
slabost tak lehce propadá.
sobotu v měsíci a obřady, konané sv. Otcem. Bu
de vysílat 30 hod.měsíčně a spolupracovat s
MOUDRÁ ODPOVĚĎ DĚVČÁTKA NEVĚRCI
Vatikánským rozhlasem a televizí._____________________
Učenec, který ztratil vlfiu a náboženství se Sv.Stolec uznal společenství EMMANUEL jako
vysmíval, napadl jednou posměchem děvčátko, světové soukromé sdružení věřících. Vzniklo z
které bylo u prvnlhy Sv.přijímáni.
charismatického hnutí v Paray le Monial. Má
"Řekni, věJílš, že Buh je v té malé hostil?" 65 kněží, ÍOO bohoslovců, 80 hnutí zasvěce"Tomu pevně věřím."
ných laiků a asi 55QO členů._______________________
"Kle v Otčenáši stoji, že Euh je na nebi.
Noviciát Jezuitů bude v býv.kapucínském klášJak může být v téhle hostií?"
teře v Kolíně. Leccos se musí renovovat.__________

Věvčátko usilovné přemýšlelo,pak se zeptalo..
"Modlíte se Otčenáš?"
"Nu, kdysi jsem jej znal..."
"Tak jej aspoň začněte..."
"Věřím v Boha, Otce všemohoucího..."
"To stačí,"přerušilo ho děvčátko."Je-li Buh
všemohoucí, muze být zaloven na nebi i v
této hostil."
"''KDO SE NEBOJÍ BOHA, TEN SE LEKÁ I ŠUSTĚNÍ LISTŮ." P.Doubrava

SETKÁNÍ S PRVNÍM PAPEŽEM
V IR A NENÍ" FILOSOFOVÁNI'
ani chladná vůle, a vůbec už není "snění",jak
k tomu nabádají mládež někteří dnešní "teolo
gové". Vírou se člověk cele oddává Bohu, v
každé situaci, v každém postavení, v každém
věku. Tzv.gnosis-snahu, vniknout rozumem dc
tajemství božích-Pavel zavrhoval. Proto ted
proti němu progresisté tolik útočí. Jiní rozebí
rají radostnou zvěst tak, jako když chirurg
pitvá mrtvolu. Mrtvý ovšem nemůže předávat
život. Stejně mrtvá víra nemůže oživovat člo
věka. Kristus přímo či nepřímo říká, že víra
je dar Boží. "Beze mne nemůžete nic učinit."
"Velebím tě. Otče... že jsi skryl tyto věci
před moudrými. . ."(Mat 11,25).
VLITÁ VÍRA VIDÍ NEVIDITELNÉ
skutečnosti jako jasné, přibližuje je k člověku :
z neviditelné dálky. Z listů Pavlových vidíme, i
že nikdy nepropadl neplodnému náboženskému i
snění. Jeho duše byla plná světla, v němž dý-í
chal, tj.v"Kristu Ježíši". V tomto vnitřním tep:
lu rozkvetly jeho myšlenky a činy a vedly ho i
k vyššímu životu modlitby. (Řím 8,26). Nazý
vá to"ospravedlněním"-které špatně pochopil
Luther, odpadlík a zuřivý nepřítel Církve,
i jiní, kteří chtěli své hříchy, svou slabost a i
poklesly"ospravedlnit vírou", ne pokáním a ži- i
votem podle Kristových přikázání. Jestliže byl ■
Pavel - i jiní svatí - "uchváceni Ježíšem Kris-i
tem"(Fil 3,12), cítili nutnost předávat a posi- i
lovat víru druhých. "Ze hlásám evangelium,
tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako
povinnost a běda, kdybych je nehlásal."
(1 Kor 9,16).
APOŠTOL NÁRODŮ
VRÁTIL SE DO DAMAŠKU
Tam už nevládl přísný Tiberius. Císař Galigula, který se později zbláznil-oslabil císařskou
moc v Sýrii. Chtěl vrátit národům Východu
samostatnost a odevzdal i Herodovi celé území
s bohatými městy, tedy i s Damaškem. Tam ži
dé pilně získávali stoupence. Pavel bydlel za
se v domě Judově. Apoštolskou činnost chtěl
zahájit v městě, u něhož se mu zjevil Kristus.
Sotva však řekl v synagoze, že Ježíš je slíbe
ný Mesiáš, zvedly se proti němu desítky pěs
tí. Utekl-ale mnoho mužů přísahalo, že ho za
bijí. Arabský představený dal postavit ke
všem branám města hlídky. Pavel naposled
sloužil bohoslužbu. Slova:"V noci, kdy byl
zrazen"'Se hodila k jeho situaci. Posilnil se
svátostným Tělem a v noci, na silných pro
vazech, v koši, ho spustili přátelé na druhou
stranu hradeb. Pavel pak zahradami, opuště
nými dvory, příkopy, došel k silnici, která
vedla k via maris - na jih. Křesťané v Damaš
ku si oddechli. I nejlepší z malých duchů cítí
nevolnost vedle vynikajících lidí-jako byl Pavel.
PAVEL ZAMÍŘIL K JERUZALÉMU
Mohl jít do Tarsu-ale tam nebyli apoštolově a
při jeho prudké povaze by mu jistě v rodném
městě- hrozilo nebezpečí. Byl by tam sám.

CHTĚL POZNAT PETRA A OSTATNÍ
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Chtěl vědět víc o Kristově životě a učení,
chtěl poznat bohoslužby jeruzalémských křes
ťanů, jak se slaví křest a večeře Páně. Ne
chtěl zavádět nic jiného, než apoštolům pře
dal Pán.
Sel stejnou cestou,kterou kdysi mířil k Damaš
ku, aby pronásledoval křesťany. Viděl ji v
jiném světle. Snad zašel k Cesarei Filipově,
kde mluvil Kristus o Církvi, zbudované na
skále. Snad vstoupil do synagogy v Kafarnaum, přišel ke Cenezaretskému jezeru, ko
lem hory Tábor, kde se zjevil ve slávě Kris
tus apoštolům Petru, Janovi a Jakubovi. Ze
to byla tato hora, víme z tradice, ne z Písma
KONEČNĚ VIDĚL MĚSTO SVÉHO MLÁDÍ
Jeruzalém. Odtud odešel jako pronásledovatel
a vrátil se jako pronásledovaný. Vztah k ži
dům přerušil, křesťané mu nedůvěřovali.
Snad je jeho návrat jen lest? Jen jediný ho
chápal - Barnabáš-kterého nazval Pavel"synem útěchy". Byl to zřejmě milý, laskavý
člověk a choval se k Pavlovi přátelsky. Před
stavil ho Petrovi a Jakubovi. Ostatní apošto
lově byli zřejmě u nově založených křesťan
ských obcí. Petr-ušlechtilý, prostý člověk,
ho zavedl do domu matky evangelisty Marka,
Marie - sestry Barnabášovy.

O ČEM HOVOŘIL PAVEL S PETREM?
Můžeme se to jen domyslet z Pavlových listů.
Neučený rybář mohl říct mnoho učenci Pav
lovi. O životě Ježíšově, o jeho učení a slo
vech, o jeho zázracích. Pavel chtěl znát i
nejmenší podrobnosti. To, co mu zjevil Pán,
se shoduje s tím, co vypráví Petr. Ano, Pán
je týž, jaký se mu ve zjevení představil!
Snad se Pavel smutně zmínil, jak pronásledo
val Církev. Ale Petr se přiznal, že Krista
veřejně-před pochopy a děvečkou-zapřel. A
přece právě Petra ustanovil Pán Skálou, na
které vybuduje svou Církev a Pavla povolal
za největšího apoštola národů. Hovořili spolu
asi 14 dní a z těchto hovorů vzniklo pevné
přátelství-i když někdy narušené nedorozuměními-až ke společné mučednické smrti v
Římě. Jistě provedl Petr Pavla posvátnými
místy, kde byla poslední večeře, Getsemanskou zahradou, křížovou cestou, Galvárií až
k hrobu, kde vstal Pán z mrtvých.
PAVEL SE SETKAL I S JINÝMI UČEDNÍKY
nejen s Barnabášem, i se Silasem-ten ho pak
doprovázel na cestách, s evangelistou Markem,
s Janem, apoštolem a posledním životopiscem
Ježíšovým, s Jakubem, prvním biskupem jeru
zalémským a také prvním mučedníkem mezi
apoštoly. I s diákonem Filipem. V prvním
listě ke Korintským vypráví, že se pečlivě
vyptal na zmrtvýchvstání a zjevení Kristovo.
"Co jsem přijal". Í1 Kor 15,3) Z Pavlových
listů vyčteme apoštolské vyznáni viry. Jsou
tam i slova Páně:"Lépe je dávati než bráti."
která v evangeliích nenajdeme(Sk 20,35)
J.HOLZNER

Z DĚJIN PAPEŽŮ

JULIUS II. - pokračování.
V politice sledoval papež tři cíle: upevnění pa
pežské moci v Římě a v církevním státě, ztra
cených území a vyhnání"cizinců"z Itálie. Italo
vé ho oslavují jako předchůdce snah o sjedno
cení.
Benátky svá města vydat nechtěly. Když nepo
mohlo vyjednávání a hrozby, zorganizoval pa
pež Cambraiskou ligu, ke které se připojil cí
sař, Španělé a Francouzi a r.1509 musely Be
nátky vrátit obsazená města. Papež však ne
chtěl Benátky příliš oslabit, potřeboval je ke
spojení se Španěly proti Francouzům. Založil
r.1511 Svatou Ligu - proti Francouzům. K ně
mu se připojil císař Maximilián a Švýcaři.
Získal zpět Parmu, Piacenzu a kraj Emilii,ale
zaplatil to draze. Francouzi obnovili"pragmatickou sankci"z r.1438 a svolali "truckoncil"kardinálů, příznivých Francii a to do Pisy r.1511.
Tyto kardinály papež sesadil.Koncil se rozpadl.
K němu se klonil císař Maximilián, proto svolal
papež do Říma koncil. Tento 5. Vatikánský kon
cil trval od r.1512 do r.1517. Napřed byl ne
úspěšný. Na Boží Hod Velikonoční porazili
Francouzi pod vedením mladého Gastona de Fdx
španělsko-papežské vojsko a papežský zástup
ce kard.Giulio Medici se dostal do zajetí. Když
francouzský velitel zemřel, štěstí se obrátilo a
za několik měsíců museli Francouzi Itálii opus
tit. Ve Florencii se dostali k moci Medici, v
Miláně Massimiliano Sforza, císař se odvrátil od
Pisy a uznal koncil papežův.
KONCIL s 100-150 účastníky přijal bulu proti
svatokupectví při volbě papeže. Takový papež
nebyl papežem a ti, kdo úplatek přijali, ztrácí
hodnost i důchody. Sněm přijal smlouvu mezi
francouzským králem Františkem I.a Lvem X.nástupcem Juliovým. Král se zřekl"pragmatické
sankce"uznávající nadvládu koncilu nad papežem
papež mu dal právo obsazoval ÍO arcibiskupství
83 biskupství a 527 opatství. Tím vzrostla
královská moc a bohatství-výtěžek z těchto
funkcí plynul do královské pokladny-bylo to
skoro tolik, jako peníze na důchodech. Král
rozdával výtěžky biskupství a klášterů svým
dvořanům, vojákům a přátelům ; tyto poměry už
dávno existovaly-papež jim dal jen právní pod
klad. Konkordát měl sice velké vady, ale také
se pevně postavil proti hrozbě protestantismu,
protestantům král nic nedával.
Papež postupoval i politikou sňatků. Synovce
Niccolo della Rovera sezdal s Laurou Orsini,je
dinou dědičkou římské linie mocného rodu. Felicii, jednu ze svých tří dcer, seznal s Giovannim Giordano, hlavou linie Orsini z Bracciano
a neteř Lukrecii Gara della Roverre s Marcantoniem Colona z rodu Paliano.
Když papež těžce onemocněl, snažil se císař
Maximinián-korunovaný r.1508 v Tridentě za cí
saře, aby se stal sám papežem. Jenže k úžasu
všech se papež uzdravil.
POKRAČOVÁNÍ

VITE,CO JE TO ?
gCONFESSIO/vyznání/ je latinský název zpovědi
řa křesťanských vyznání,/! protestantských 15
snapř.c.Augustana, c.belgica, c.bolemica ap./
EV křestanské archeologii to znamená i hrob
ímučedníka, který vyznal víru v Krista mučedInictvím. Později se tento název přenesl i na
ioltář nad hrobem mučedníka, např.ve velechrápmu sv.Petra v Římě nad hrobem sv.Petra.
#
CONFITEOR - vyznání hříchů, které se modlíme
ss knězem na začátku mše sv. Také před sv.přiIjímáním mimo mši sv., před sv.nemocných a
Ipři generální absoluci. Zavedl to sv.papež
pius V./1566-1572/.
~
s

CONSENSUS/souhlas/ l.V učení víry-souhlas cír
^kevních Otců-teologů. 2. v právu-projev vůle
|při určitém právním jednání, kdy je nutný
esouhlas osob k platnosti jednání.
0
CONSTITUTIO APOSTOLICA-papežský výnos, týkají
|cí se obvykle celé Církve ve věci víry, mravů
Icírkevní kázně nebo správy.
CONSUBSTANTIALIS-soupodstatny-označuje věrouka
|k označení pcměru osob v Nejsvětější Trojici.
ÍBožské osoby mají božskou podstatu či přirofzenost. Řecky - hcmousios.
9

CONSUBSTANTIATIO výraz pro blud, že v Eucha
ristii je současně přítcmná podstata Těla a

EKrve Páně i podstata chleba a vína. Katolická
£víra učí, že podstata chleba a vína se prcměeňuje v podstatu Těla a Krve Kristov, ale
|u chleba a vína zůstávají jen způsoby, tj.
ipodoba, chut,barva, velikost atd.

CONVALIDATIO- dodatečné zplatnění neplatného
laktu, který se stává právním od okamžiku
Izplatnění. Nejčastěji se jedná o církevně ne
splatného manželství-tj.uzavřeného jen před
lúřadem nebo se nedodrží právní normy nebo je
|tu nějaká překážka, která se odstranila. Přejškážka se obvykle ruší tzv.dispensí-je-li to
správně možné. Je-li neplatnost veřejně známá,
|prohlašuje se zplatnění také veřejně, není-li
Iznámá, prohlašuje se soukromě.
^
ICORPUS CHRISTI MYSTIKUM - tajemné Tělo Kristo

Ivo je katolická Církev-na rozdíl jeho fysicIkého těla nebo Těla v Nejsv.svátosti. Hlavou
Icírkve je Kristus-ják Církve vítězné-svatých
|v nebi, tak Církve trpíci-duší v očistci, tak

icírkve bojující-jejíž hlavou - zástupcem
|Krista je papež. Nauku o Církvi jako Těle
|Kristově najdeme u sv. Pavla, který srovnává
iCírkev s lidským tělem.
ICORPUS IURIS CANONICI-CIC-je soubor nejdůle|žitějších sbírek kanonického práva.

IcOROLARIUM/závěr/ - je důsledek, který vyplýIvá z dokázané věci._____________________________

MILIJJEŠ MĚ JEŠTĚ?

Anna se chvíli se zavřenýma očima
;opírala o dveře. Pak
všechno cílevě
domě uklidila a pospíšila si s tím.
•Konvici na kávu a šálek, z kterého 16
•její muž pil, hodila do odpadků a
pro jistotu celý pytel s odpadky posta
vila k odvozu k plotu.
;Pak přecházela sem a tam pokojem a
;kouřila jednu cigaretu za druhou. Za
;půl hodiny vrazí auto do plůtku a
;spadne
i s jejím manželem dolů, do
;propasti, do moře.
;Náhle se zastavila. Quido! Musí mu
;říci, co udělala. Rychle vytočila je;ho číslo.
;"Haló, drahoušku,"řekl Quido,"to je
;hezké, že mě také jednou sama zavoláš.
;Ale...tvůj hlas je nějaký divný. Sta;lo se snad něco? Jsi nemocná? Nebo při:šel tvůj muž na to, že jsme už dlouho
;milenci?"
;Anniny ruce křečovitě sevřely sluchát•ko. Vzrušeně zašeptala.
_
•"Miluješ mě ještě?"
NAŠE KRIMI

Když její muz mluvil o obchodní ceste
napadla Annu báječná myšlenka. Ralf
učil u jedné firmy zaměstnance, jak
zacházet s kompjůtry. Anna vzhlédla
od módního časopisu. "Pojedeš vozem?
Vždycky jsi letěl, Ralfe."
"Musím se cestou zastavil u několika
firem, takže autem je to výhodnější.
A rád bych věděl, jak náš nový vúz
j ezdí."
"Ale slib mi, že pojedeš opatrně,"
přitiskla se k němu Anna. "Na téhle
silnici už bylo mnoho neštěstí."
V noci si vypracovala Anna plán do
všech podrobností. Před týdnem jí
opatřil její milenec jed, který účin
koval až hodinu po požití. Byl smrtel
ný a nezanechal stopy. Stál
tisíce,
ale co je pár tisíc proti statisícům,
které dostane po jeho smrti od poji.štovnv?
Své zvyky Rolf za sedm let manželství
;"To se rozumí, že tě miluji. Kdy se
nikdy nezměnil. Vstával v sedm, v osm
;zase sejdeme? Je tvůj muž zase na slu
třicet jel do práce. Večer v osmnáct
žební cestě?"
hodin vstoupil do svého domu. Na ob
;Zasmála se:"Ano, je na služební cestě,
chodní cesty jezdíval v osm třicet.
•z které se už nevrátí. Udělala jsem
Tak si mohla Anna vypočítat, na kte
'to. Za půl hodiny budu vdovou. Pak se
rém místě se stane neštěstí. Tam byla
;můžeme vzít. Ralfa jsem otrávila..."
totiž propast. Sama projela touto tra-J
;Znovu se hystericky zasmála.
tí. Její maž tam jezdil devadesátkou.
;"Proč neodpovídáš? Máš mě ještě rád?
Snažila se jet stejnoměrně a pozoro
;Vezmeme se?"
vala ručičku tachometru. Na hodinkách
;Quido mlčel. Vůbec mu nenapadlo, že by
v autě bylo devět deset. Ještě pět mi řse měl s Annou oženit. A ted - ještě
nut. Zachvěla se, když viděla přík
ps travičkou...ne! Ale musí ji uklid
rou propast po své pravici. Dole bylo
nit !
moře .
tRslf Hollmann vytřeštil oči hrůzou. SlyV den odjezdu bylo mrazivo a pršelo.
[šel celý rozhovor. Vrátil se ještě do
Jako stvořené pro vražedný plán.
Když šla Anna kolem koupelny, slyšela,; [kanceláře pro diktovací přístroj. Když
[ho bral, zaslechl zvonění telefonu a
jak se ještě Ralf sprchuje. Zasmála
se a šla do kuchyně. Vzala z ledničky [stiskl knoflík, kterým se přepínal hovor do jeho kanceláře. Zůstal jako by
vše, co je správně k dobré snídaní,
[byl z kamene. Pak se vzpamatoval a
pokryla stůl v jídelně ubrusem - ba
dokonce ani na vázu s květinami neza [rozběhl se k autu, které nechal za
pomněla. Bylv to růže z jejich zahra [rohem. Počkej, děvče, to se ti nevvpla[tí! Předstírat lásku, péči...
dy.

[Za deset minut byl na operačním stole.
Tedy vše bvlo připraveno na popravu.
[Lékaři mu jed z těla vvpumpovali.
V kuchyni zmizel z jejich rtů milý
úsměv. Rychle sáhla po lahvičce s je [Anna právě sahala po krabičce cigaret.
[Devět hodin, dvacet minut. Jak dlouho
dem a vysypala tekutinu do konvice s
[to trvá, než ho najdou v moři. Přistou
kávou, připravenou pro Rolfa.
pila k zrcadlu a naladila tvář, jak
Sama pila ráno jen pomerančovou štá[bude smutně vypadat, až jí přijdou
vu.
Podala Rolfovi dvě kostky cukru a při-> [oznámit, že její muž je mrtev. "Ach,
[ubohý Rolf. Proč se to muselo stát..."
dala mu do kávy smetanu. Bylo právě
osm hodin deset. Rolf kávu pomalu vy [Náhle se jí srdce zastavilo. Ve dveřích
pil. Pak řekl:"Drahoušku, bud tak dob-; fstál Rolf. A za ním dva policisté.
rá, a dones mi ještě jeden šálek."
l/UUUUUUUUU V příštím čísle
Ochotně mu kávu přilila.
začneme uveřejňovat poutavé vzpomínky pa
Přesně v devět hodin vstoupil Ralf do
ní Tangariové, inteligentní a zbožné Italky,
auta. Pokynul manželce a odejel.
zatčené r. 1971,protože vozila od r.1966 do
naší vlasti knihy, potraviny a pod© O O O
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ŠVÝCARSKÝ Plán
JEDNOU ZA ROK ÚKLID V DUŠIEXERCICIE
Schweizer

Jugend- und Bildungs-Zentrum
CH - 8840 Einsiedeln
^
Telefon 055/53 42 95

Ladislav Vik káže
Einsiedeln
Je z Prahy provinciál (od konce
ledna exprovinciál Salesiánů.t

P.

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARÁU-každou 3.ned v měsící v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10Y
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Čechy,,
RUmelinbachweg, neděle
9 hod
CORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
směr Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 h
CURYCH-každou neděli v krypcě 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 h

Data výletních neděli, exercícií,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. zpovědi(obvykle před
mší sv.Jnávratu do Církve, vyučování náboženství, návštěvy nemocných sv. nemocných aj.
JMÉNA A ADRESY MISIONÁŘŮ
P.Josef 5IMČÍK, 8003 ZUrich, Gertrudstr.
59 . Postf ach 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

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

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

Exercicie začínají 19.března večer
a končí 21.března odpoledne.
Jednolůžkový pokoj s WC a sprchou
stojí 93 šfr za den a osobu
bez sprchy a WC 79 šfr za den a osobu
Dvoulůžkový s WC a sprchou 80 frs -"bez WC a sprchy 70 šfr za den a osobu.

(jotka/vteft
Dominilomerinnen T*. (041 >66 53 66
6066 81 Niklauaan / QW

káže Mons.Karel SIMANDL, sekretář na
nunciatuře (papežské vyslanectví) v Bonnu
Začínají 25. března večeří v 18,30 hod.
končí 28. března. Za den 70 frs.

PŘIHLÁŠKY IHNED: P.Josef SIMCIK
Gertrudstr.59., 3003 Zurich,
tel.01-4621855(sekretariát-žádejte P.Šimčíka

0000000000000000000000000000000000000000000(
EXERCICIE PRO MLADĚ-povede Salezián
P.Petr Chalupa z Olomouce
v Schwarzenburgu od 16-18.dubna____________
ZÁJEZD DO ŘÍMA pro mladé od 15 ti let
________________________________ pd 3.do 8.května

CO-NOVÉHO VE SVĚTE
Asi 200 osob pracuje aktivně za dramatic
kých podmínek v Charitě v Moskvě, katolíci
i pravoslavní. 20 osob pracuje na plný úva
zek. Před dvěma lety začala jejich práce na
třech úrovních: v Moskvě, v Rusku a v
celém GUS. V Moskvě je 10 oblastí,v každé
je jedna komunita. Hl.rozděluje prostředky
nejpotřebnějším rodinám. Také spolupracuje
se státními organizacemi a veřej. službami.
Lékárníci a lékaři-někteří jsou pravoslavnírozdělují léky a ambulantně ošetřují.___________

P.Oscar Lacehia, tisk.přidělenec diec.kurie
Biella v Itálii, navrhuje vydat SOS kar
tičky pro automobilisty, aby v případě ne
štěstí byl zavolán kněz.V kartě je i jméno
zpovědníka nebo faráře a podobají se kreditkartám. Už se tisknou-i pro nekatolíky.

DÁMY V LETECH

Kavarny bývají zlaté doly. Ale ]aK se dnes
vedlo kavárníkovi! Byl to všední den a kaž
dý stůl byl obsazen ne docela mladou dámou
Každá objednala ne šálek kávy, ale tři ne
bo čtyři, ne jeden rohlík, ale pět či šest,
ne jednu broskovou dortu, nýbrž dokonce i
sedm. A kousek stál tři marky! Starý maji
tel kavárny vyšel z kanceláře, aby se poko
chal pohledem na dámy, které s námahou do
sebe soukaly jednu dortíčku za druhou a
upíjely horlivě kávu. Objednané rohlíky
zůstaly nepovšimnuté. Ale servírka nestači
la roznášet kávu a broskvové dortíky.
''Kolik kousků dorty jste dosud prodala?"
zeptal se majitel kavárny s úžasem.
"Čtyřicet pět...a objednávají se další."
"Hrom! To jsem ještě nezažil!".
''A samé dámy! Ani jeden pán!"
Všechny naparáděné dámy byly nervózní a
neustále volaly servírku a žádaly další dor
tíky. Nebo šálek kávy.
HUMORESKA
"Slečno, rychle! I mně jeden dortík'"
Večer počítala pokladní tržbu."Tolik peněz
jsem ještě neviděla! Jak je to možné?"
"To udělal jistě inzerát!" prohlásil číšník
Pokladní na něj tázavě pohlédla.
"Nenajdete jei mezi doporučením naší kavár
ny, ale mezi nabídkami sňatku."
"Prosím tě! Vždyt jsi ženatý."
Číšník se potutelně usmál a ukázal na inze
rát mezi nabídkami sňatku:"Sejdeme se v
kavárně U lva? Je mi čtyřicet let, zaopat
řený, vlastní dům, podle úsudku jiných hez
ký, slušné konto. Poznávací snamení: brosk
vový dortík a šálek kávy. Smím se těšit na
setkání7
"
setKani
."
JO HANS ROSL£R
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L
A. Opak pýchy, bílý nerost, zájm. B . 1 .část tajenky
automobilová zn. Argentiny . C. Malý krtek, jméno,
kus pole.D.Dej mu milost, ženské jméno.E.2.
část tajenky.F.Poživatina, osuš, karta.G.Taž

né zvíře.plod,zkr. něm. pojišťovny, zkr.draslíku.
H.Pomoci nemocnému, lid jméno muže, opak neo
choty. I .Jméno dívky, která v opeře přelstila
čerta, jméno herce HBrbigera, zn.teploty,kratka
před jménem řeholního bratra. J.Město v Tessinu, pokrytci, 2000. K. Ukaž. zájmeno, dětské
jméno, starý Rek. L.Spojka, stařec, popravčí,
cenné papíry.
Pomůcka:DAK
I.Světnice, hlasy slepic. 2. Barva, lid .jméno dívk\
nepřítel .3. Kovat-lid.,malým kolem ,U. Hýkavec,
zlá střela, čínsky "cesta" (náboženství), předl.
5. Zahradní nástrojty-i), zn.dobré mouky, oře
chy, potřeba k šití.6. Čili, zamotat, jestli, zn.dras
líku. 7. Hlas hod i n, otírám, ang. "ono", spojka, pláče.
8.I ano( lid.(silný hřeb, napovídat nepravdu.9.
Mazanosti, zn.jodu, kus za kusem, citoslovce
pochopení. 10. Řecká samohláska,zn.italských
aut, německy"vejce", pozornost, Evropan. 11.
Zloní zub, zn.poloměru, člen angl. horní sněmov
ny, netkaná látka. 12.Lat."modli se",převlek,
zn. rumunských aut, moje, spojka. 13. Název díla
Zolova, nuže, první člověk, odpor.
CO
JE VUDU - WOODU?
Wodu-vudu-česky"ochranný duch" je spo
jení různých extaltických tajných obřa
dů západoafrického původu, dnes i u čer
nochů na Haiti i jinde. Posvátné oběto
vání zvířat a vyvolávání duchů za pomoco bubnování. Nezřídka působení Zlého
ducha a usmrcování nepřátel na dálku.
Pro katolíka naprosto nepřijatelné.

"Vloudili se totiž mezi vás jistí lidé,o jejichž
potrestání už dávno stojí psáno. Tito bezbožnící zneužívají milosti našeho Boha.."(ju 4)

HUMOR

Ordinace u zubaře skončila. Lékař vyři
zuje administrativu, asistentka se chystá
k odchodu. Tu vejde do čekárny 19
Skot kupuje koně a zdá se mu ně
muž s oteklou tváří. "Pane doktore,
jaký krátký. "Jak to, krátký?"
je tu ještě jeden pacient.""No dobrá,
ptá se udiveně prodavač. "No,
tak ho uveďte.""Škoda,"vzdychá pa
nás je totiž na koně šest."________
cient, "už jsem doufal, že mi dáte
V Chicagu vyhrál první cenu
pro manželku potvrzení, že je
v soutěži na nejhloupější obli
konec ordinace."______________________
čej v USA. Výherce si nejdřív
"Pavlíčku, proč děláš takové
vyinkasoval cenu a pak podal
ošklivé věci. Nosíš domů žáby a
na vydavatelství časopisu, kte
přivazuješ je za nožičky k zábrad
rý jeho obličej otisknul, žalobu.
lí na balkoně. ""Maminko, já lákám
Soudce stál na straně žalobcově
"Když te vidím, vždy
čápa.""A proč?" "No toho,co soua vydavatelství odsoudil k po
sedům přinese miminko. "_______________
si vzpomenu na uze
kutě, protože žalobce prokázal,
Byl celých pět let vzorným pracov
ný spek'.
že jeho žena poslala redakci čaníkem. Pak už ho omrzelo pracovat
sopisu jeho fotografii bez jeho svolení.______
za druhé a pracoval jen to, co on sám pracovat
Oddávací úředník marně čekal na dva "dří
měl. To se druhým nelíbilo. Proto odešel. Do
ve narozené"snoubence. Pak potkal starce
posudku mu napsali: "Sobec a individuahsta."
na ulici a ptal se ho, proč se svou budoucí
Představ si. loni mi cikánka předpovídala, ze
se k sňatku nedostavil. "Úplně jsme na to
se do roka seznámím s mladým muže, že se vez
zapomněli,"řekl starý pán,"to víte, skleromeme a budeme mít dvojčata.""A splnilo se to?"
za. Ale příští sobotu určitě přijdeme."_______
"Všechno - až na tu svatbu."
Ve skotském časopise se objevil tento inze
"Co děláš?""Plavčíka.""Jak to?""No, chodil
rát: "Skvělý imitátor hlasů a různých zvuků
jsem na plovárnu, potápěl se, skákal s můstku
hledá přiměřené zaměstnání. Nejlépe mu vy
a plavčíci mě stále honili. Tak jsem si řekl,že
hovuje úloha strašidla v starém zámku či
budu dělat plavčíka a nikdo mě honit nebude."
hradě nebo jelena, troubícího při honech,
"Byla jsem u doktora a ten mi doporučil dovo
pořádaných bohatým panstvem."_________________
lenou v Itálii nebo v jižní Francii. Co na to,
Anglický komik Dodd prohlásil, že jednou
muži, říkáš?""Zkus to u jiného lékaře."
dosáhl světového rekordu. V jednom divad
Všichni mladíci, kteří v přeplněné tramvaji sedí,
le stačil za 3 hodiny, 7 minut a 30 vteřin
si říkají:"Až budu starej, tak se nastojím dost.'1
vychrlit na vyjevené ovecenstvo dva tisíce
"Podívej se, Martine, padá hvězda. Smím si
anekdot a vtipů._________________________________
něco přát? ""Cokoliv, pokud nebudeš chtít,
Když japonská letadla napadla US válečnou
abych ti to koupil."
flotilu v Pearl Harbour, měla jedna filmová
"Svnovi auto nepůjčuji.""Proč? Není dost sta
hvězda u sebe japonského číšníka.Zeptala
rý?" "On ano, ale auto ne."_____________
se ho:"Doufám, že ted, když
"Pavel mi říká, že jsem krásná."
válčíme s Japonskem, mi v
"Zuzi, nezačínej si nic s lhářem."
noci nezakroutite krk.""To
"Vy opravdu věříte, že váš muž byl
ne. Obstará to japonský
dva dny na rybách a nic nechytil."
zahradník. Já mám za úkol
"Právě proto mu věřím."___________________
zapálit dům."_____________________
Domlouvá pan Předosedlo manželce.
"Jimmi si nyní otevřel ban
"Proč se nevrátíš k mamince, jako jiku.'"^ jak, prosím tě?"
né nespokojené ženy?"__________________
"No heverem, páčidlem a
"Mne nikdo nepřesvědčí, že auto je
svařovačem."
lepší dopravní prostředek než kůn.
"Maminko, proč ses napřed
Když má kůň něco s kopytem, dám
neohlásila?"diví se mladá
ho překovat. Ale když mám
paní. "Nu, děvče, chtě
vadu na autě, najde na něm
la jsem konečně poznat
automechanik ještě deset
svého zetě."______________________
dalších vad."____________________
"Drahoušku,"říká mladá
"Když jsem byl v noci na
manželka,"jsme právě před
lovu v Africe, vidím dvě
čtrnácti dny oddaní, a
světélka.""Tak jste zastře
už jsi dnes poprvé přilil zvíře mezi očima.""Na
Sel pozdě. Proč děláš
štěstí ne. Byla to manželka
i v manželství přesf^f
a tchyně s cigaretou._______
casy 7"
Spěchal a porazil muže s
Stárnoucí žena se chlubí.
pendlovkami."Rozbil jste mi
"Už od dětství dostá
"Na Štěstí má plátno okraje, jinak
hodiny, vy blázne!" "Blázen
vám každý rok knihu."
byste maloval do nekonečna! "
jste vy. Máte nosit náramko
"To už máte velkou
vé hodinky a ne pendlovkv'.
knihovnu."

Velehrad Tsch.Zentrum
B

A Z

39030 St. Martin
in Gsies (BQLZANO)
X L 3> 1 X 3

8Q04

Zurich

PP Journal
CH- 8004 Zurichl

POSTRETOUREN:
KATKOLISCHE TSCHECHENMISSION,

GERTRUDSTR. 59, CH-8003 ZURICH

JAK ZVLÁDÁTE „RÁNY OSUDU" ?
Stihne-li vás menší nepříjemnost, zmocní se vás malomyslnost?
Snažíte se poznat kořeny svých nepříjemností, hříchů a ran osudu?
Přenášíte svůj smutek, zlost, nepříjemnost hned na své bližní?
Pomáháte druhým, stihne-li je nějaká nepříjemnost, neštěstí__ ?
Umíte být trpěliví tam, kde nic nezmůžete nebo byste svých zásahem
záležitost ještě pokazili?
6. Zpytujete často-nebo i denně-usínáte-li s čistým srdcem a svědomím?
7. flučí vás i malá nepříjemnost tak, že nemůžete usnout?
8. Umíte si poctivě přiznat, že jste nepříjemnost zavinili sami?
9. Dokážete se vyrovnat správně s tím, co se už nedá napravit?
10-Dá-li se nějaký"chybný krok"napravit, snažíte se o nápravu?
11.Odsunujete nápravu a řešení problémů na neurčito-dá-li se to napravit hned?
12. Zlobí vás občas hřích,
kterého jste litovali a vyzpovídali se z něj?
13.Umíte taktně upozornit druhého, že vás slovem nebo činem zranil?
14.Dokážete odpustit i tomu, kdo svou vinu neuzná a nechce připustit?
15.Dokážete se vyzpovídat i knězi, kterého si nevážíte?
16.Modlíte se často tzv.střelné čili krátké modlitby?/Jen jedna věta/
17.Dokážete se stýkat i s člověkem, který vám "vidí do svědomí" nebo číst
knihu, která ukazuje v nepříznivém světle vaše chyby?

1.
2.
3.
4.
5.

ano
ano
ano
ano

0 ne 2
2 ne 0
0 ne 2
2 ne 0

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

2 ne 0
2 ne 0
0 ne 2
2 ne 0
2 ne 0
2 ne 0

0
0
2
2
2
2

ne
ne
ne
ne
ne
ne

2
2
0
0
0
0

ano 2 ne 0

34-28 bodů - zvládáte, "n.ány oAudu" obdivuhodně..
11-11 bodu - vždycky Ae vám to nepodaří, ale při dobré vůli můžete počet bodu zvyÁit.
21-15 bodu - podaří Ae vám to málokdy, máte Ardce i duli hodně, bolavé. Snad máte vhozenou
citlivoAt, Anad váA"rány oiudu" důkladně poničily. Jeden z léku je, odevzdat
Q
Ae cele laAkavému Srdci našeho Vána JežlZe Ktvuta. Často, hned po poraněni.
14-10 bodu - jAte A orná rána, jen tu a tam je na valem Ardci ještě zdravé mlAtečko.
Máte-li dobrého zpovědníka, pomůže vám i největÁl Kány zahojit - ale Anažit Ae
musíte také. Hodně léč.t i upřímné, věrné přátelství či manželství, chápající
rodiče.
9-0 bodu - jAte tak rozbolavěll, plni zatvrdlých jizev, že. na vái už vnitřní boleAt Akoro
nepuAobZ. Pak jAte ovAem tvrdl a nechápaví i k druhým. Nemiluji vás,boji Ae vóa.
l.Kdo napsal Následovaní Krista?-2 .Jakého náboženství je US president a jeho žena?-3. Které
osoby považuje islám za největší proroky?-4. Kdo založil exercicie a jak dlouho měly trvat?
5.Kteří velcí vizionáři byli zpřáteleni a jaký titul jim Církev dala?. 5.Kolik knih má celé
Písmo sv.a proč se mu říká i Bible?_________________________________
■
s

VITE CO JE TO ?
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