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jsou slova bez očí. Soucit nevidí ten, kdo jedná JEN spravedlivě. Kdo miluje,
nevidí často pravdu. Myslí-li kdo jen na tradici, neví, že ta se může zvrhnout
v zkostnatělost. Tradice je základ k rozvíjení hodnot.
Každý jedná podle svých zásad. Jsou tyto zásady v souladu s důležitějšími zá
sadami? Vezměme lásku. Dnes se často snižuje na pouhý pud. I pud je důležitý,
jinak bychom neexistovali. Není-li spojen s obětavostí, věrností, láskou, sta
tečností a jinými vyššími hodnotami, snižuje člověka na pouhé zvíře.
Zmatení zásad ničí lidskou osobnost. Zmatkař je"dábel". Neodvádí nás od hod
not, aLe hodnoty mate tak, že nakonec člověka zničí.
Láska k vlasti je dobrá. Je-li však spojená s nenávistí k jinému národu-je
špatná. Láska k učení, sportu, umění je dobrá. Sportovec však nesmí zanedbávat
povinnosti k rodině, umělec nesmí dávat umění do služby nemravnosti. Kdo chce
udělat kariéru za každou cenu, zákeřně a surově odstraňuje jiné-snad nadanější
Nejvyšší hodnotu nám ukázal Kristus:"Miluj Pána, svého Boha,celým svým srdcem
celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako
sám sebe. "(Lk 10,27).Dr.Krčméry se ve vězení propracoval skrze lásku k Bohu
k lásce ke svým nepřátelům."Milujte své nepřátele a prokazujte dobro těm, kde
vás nenávidí."(Lk 6,27).
Jak je možné, že víra v naší vlasti uvadá? Nátlak komunistů proti víře vyvolal
protitlak-nátlak zmizel a s ním se oslabila i víra, živená jen tímto nátlakem.
Kdo dá lidem jinou, silnou a nezničitelnou potravu? Jen láska ke Kristu, víra
v Krista, jednání podle jeho slov. Kristova slova mají otevřené,zářící oči.
Je tedy posláním katolické Církve v naší vlasti-a v celém světě-otevírat li
dem oči, zamlžené nepravdou.
Že lidé po pravdě katolické víry touží, vi
díme z neobyčejného zájmu o nový Katolický
katechismus. Je v něm vše, co učil Kristus
a k verení předkládalo a osvětlovalo všech
jednadvacet všeobecných církevních sněmů.
Tedy nejen II.sněm Vatikánský.
Nový katechismus nabízí čtenářům i správné
řešení problémů a zařazování hodnot.
Určité problémy se dříve nevyskytovaly např.lehkomyslné řízení auta - nebo nebyly
příliš rozšířené-např.nevázaný sex, zabíje
ní nenarozených dětí, omamné jedy ap.
Četbou katechismu okamžitě poznáme lži víryj
hlásané někdy i profesory teologie, nebo
zamlčované a napadané medií.
Každý katolík by měl aspoň několik minut
číst Nový zákon a tento Katechismus. Z obouj
knih poznáme, co je zdravé, co se nedá zni
čit ani smrtí - totiž vnitřní štěstí a
skutečný mír.

Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec ustanovil pro Švýcarsko nového
nuncia(pap. vyslance)arcib. K. J. Raubera,
dosavadního pro-nuncia v Ugandě a předs
papežské diplomatické akademie. Pochází z
Norimberka, biskupem od r.1982. Pro Cu
rych jmenoval svět.biskupa Petra Henrici
(65),jezuitu z pap.university Gregorianykde učil filosofii. Je spolupracovníkem katol. časopisu Communio a synovcem zesnu
lého kard.Urs von Balthasara. Žurnalis
tům prohlásil, že vedle slibu čistoty,chu
doby a poslušnosti(pro každého řeholníka)
se cítí vázán i 4. slibem-zvláštní poslušnos
tí papeži. Druhým svět.biskupem je Paul
Vollmar(59)z Uberlingen, od r.1992 před
stavený Marianistů ve Švýcarsku. Oba
světící biskupy přivítala většina věřících
ve Švýcarsku s radostí.
Nejstarší kostel křestanstva v OděselEdes
sa-dnes Urfa)zasvěcený sv. Janu a Jaku
bu, byl vzdor odporu křestanů proměněnv mešitu. Pochází z 3.století. Před lety
chtěl tehdejší arcibiskup v Marseilly,nyní
kardinál Etchegeray, předat katolický
kostel P.Marie Mohamedánům.
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londýnské mostě Blackfiars). Biskup Hnilica mu 2
uvěřil a podepsal celou šekovou knížku bez udání
sumy. Pozitivní zprávy se ovšem v tisku neobjevi
ly. Důvěřivý-hluboce věřící a pro víru horlivě
pracující biskup se octnul před soudem ■____________
Nejvyšší soud Izraele vypověděl ze země manžele
Beresfordovy. I když nejsou pokřtěni, jako židé
se hlásí ke' Kristu jako k Vykupiteli-dodržují sobo
tu, slaví židovské svátky, chodí do synagogy.Zidy-komunisty a atheisty-soud nevypovídá. V zemi
žije na 4000 židů, kteří věří, že Kristus je slí
bený Mesiáš.

Letos si připomeneme sv.Jana Nepomuckého, umu
čeného na rozkaz krále Václava IV.,protože ne
chtěl prozradit svěřené tajemství. Po hrozném
utrpení, hl.pálením, ho večer 20.3.1393 hodi
li z Karlova mostu do Vltavy.Asi za měsíc našli
jeho tělo u kláštera na Františku. 16. května ho
pochovali u sv. Víta.-Oslavy jsou jak v Čes.Bu
dějovicích ,tak v rodišti-Nepomuku.Program je bo
hatý, 21.3. byla mše sv.za účasti všech biskupů,
1.4.pout kněží Čech a Moravy, 14.5.celonoční
vigilie(bdění s modlitbou)před svátkem, 15.5.slav
ná pout za účasti papežského vyslance kard.Meisnera z Kolína n.R. a mše sv. 21.5.pout řeholníků
a řeholnic. 22.5.pout mladých z celé republiky.
V Českých Budějovicích bude přednášet řada od
borníků, např.P.Dr.Polc, Dr,Vlček, Dr.Novotná a
Dr.Novák a 1.4.o úctě světce v Bavorsku Dr.Johanna von Herzogenbert v sále konservatoře.

Rakouský kancléř Vranitzki přijal nedávnc
oficielně homosexuály. Zadají zrušení
par.209, který zakazuje homosexuálům
4.3. předal při bohoslužbě biskup R.Baláž devíti
styk s osobami pod 18 let. Televizní mode laickým misionářům z báňsko-bystrické diecéze mi
rátor Tolar veřejně získává stoupence pro sijní kříž. Budou pomáhat dvěma slov.misionářům
homosexualitu a korutanský intendant Fels kteří před 4 měsíci odešli do Novosibirska(GUS) bach bvl proto odsouzen.
P.Damiána(J.de Veustera)apoštola malomocných,
Při gener.audienci potvrdil sv.Otec, že
prohlásí sv.Otec 15.5.při druhé návštěvě Belgie
papež je nástupcem sv.Petra. Falešná jed za blahoslaveného.
nota za každou cenu vede jen k tragedii,
Podle Times chce asi 500-1000 anglikánských
řekl před diplom.sborem v Ugandě.________ kněží přestoupit do katol. Církve-nesouhlasí se
7.-13.června bude v Seville 45.Eucharistický svět.kongres pod heslem:11KRISTUSSVETLO NÁRODŮ .

V Pákistánu byla mohamedánka pro man
želskou nevěru odsouzena k smrti ukame
nováním. Obviněná Hasreen Hussain Shar
se r.1989 podruhé vdala a nemohla soudu
dokázat, že první manželství bylo rozvede
no. Obvinil ji první muž. Druhý muž má
být veřejně zbičován. Dosud nejvyšší
soud tyto rozsudky nepotvrzoval.__________

svěcením kněžek. Mají být podmínečně znovu vy
svěceni a zařazeni do kněžské služby. Katoličtí
laikové-místo aby se radovali z této konverze, ne
jsou prý nadšeni, že to naružuje ekumenismus.
Stále platí dogma, že katolická Církev je samospasitelná a že mimo Církev není spásy.______________

Dominikani vyloučili z řádu P.Matthewa Foxe.Puso
bí v USA asi jako Drewermann. Nesmí už vyučo
vat v Oaklandu. Měl se do 3.3.odvolat, ale nechce.Jezuité už nejhorší ničitele z řádu vyloučili.

Misionářky Matky Terezy otevřely dum pro nemoc
Cener. ředitel US podniku Procter a Gamb né AIDS v chudém předměstí Rio de Janeiro. Pe
le) vyrábí prací prostředek Ariel, Dash a
níze poskytly některé banky USA a provoz bude
Lenor a j. (prohlásil v televizi, že za vel
platit vláda brazilské provincie. Asyl je hl.pro dě
ký rozvoj firmy prodal svou duši dáblovi. ti z ulice, 200 mladistvých žebráků, prostitutek
Na otázku, jestli nyní nebudou lidé výrob a nemocných AIDS. Sestry spolupracují v katoiicky firmy kupovat odpověděl, že v Evropě kém lékařském středisku v hl.městě Brazilii.______
je tak málo přesvědčených křesťanů, že
Kanovník z Velkého sv.Bernarda(Švýcarsko)Mauiim smlouva s dáblem vadit nebude._______ ■rice Tórnay, zavražděny v Tibetu, má být hlaho-

V Římě byl zahájen proces se slovenským
biskupem, jezuitou Pavlem Hnilivou(72).
R. 1985 řekl obchodník Flavio Carboni bis
kupovi, že může získat podplácením novi
náře,aby psali pozitivně o tom,že se Va
tikán zapletl do konkursu Banco Ambrosia
no(jejíž ředitel Rob.Calvi se oběsil na

řečen sv.Otcem 16.5._________________________________
V Hong-Kongu je asi 253.OOO katolíku. Církev za
ložili před 153 r.misionáři. Polovina věřících chce
zemi opustit-mají strach z komunistické Číny, ke
které se území připojí.

Na Slovensku je českým vyslancem Filip Šedivý.

ROZHOVOR S JEŠTĚRKOU
Katolický měsíčník pro
mladé ANNO DOMINI uve
řejňuje rozhovor Petra Luky
s manželi Saterníkovými.
Oba nalezli sílu v katolické
víře, aby se vzdali omamných
jedů. Dovolili jsme si přetisk
nout rozhovor s autorkou knihy
JEŠTĚRKA.

potřebuje pomoc, bude pro mě jednodušší,
udělat něco pro něho než zabezpečit rodinu. 3
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KDE S POMOCÍ NARKOMANEM ZAČÍT
Myslím si, ze problém narkomanie za
číná u malých dětí. V dnešní době
to mají mladé rodiny hodně těžké
Peněz málo, když chce manželka růstat doma a opravdu se
starat o děti, tak je to často
K
za cenu bídy, za cenu, že děti
J budou pomalu jíst jen suché brambory. Jsem doma, protože jsem vě^BBK řící a vím, že je dobré, abych zůstala se
svými dětmi doma a věnovala se jim. Většina
lidí to řeší tak, že nastrkají děti do školek,
do jesliček, do družiny, aby měli rodiče co
nejvíc času na vydělávání peněz. Ale na dětí není
čas. No a to je ten hlavní problém, u toho by se
muselo začít. V první řadě zabezpečit to, aby že
ny měly možnost aspoň do šesti let být s dětmi do
ma. Státu by se to stonásobně vrátilo, tolik dětí
by se nedávalo na ďrogy a nebyla by taková
kriminalita.
V JAKÉM STADIU JE POMOC NARKOMANŮM,KTEROU TEĎ S TOMÁŠEM ORGANIZUJETE?___________
Snažíme se získat někde nějaký objekt. Dobré by
bylo, kdyby to byl opuštěný statek s pozemky.Ti
lidé by tam společně žili a živili by se vlastní pra
cí. Tomáš má ted registraci( Křesťanská drogová
asociace byla na Min.vnitra v ČR zaregistrována
30.is.mr.p.r. )a studoval, aby mohl tuto léčebnu
vést. Také jsme už dávali inzerát, aby se přihlásí
li lidé, kteří cítí, že je Pán volá k tomu, aby po
máhali narkomanům. Ozvala se nám spousta lidí,
které Pán osvobodil od drog.
VZPOMNĚLA BY SIS NA NĚJAKÝ ZÁŽITEK S
NARKOMANY Z POSLEDNÍ DOBY?______________
Napsala mi jedna dívenka, že je před sebevraždou
několik pokusů o sebevraždu má už za sebou, že
se dostala k mojí knížce a přečetla ji. Píše:"Ty
prostě těm fetánům rozumíš, tak já věřím, že mi
pomůžeš. Můžu za tebou přijet?" Odpověděla jsem,
ať teda přijede. My jsme v té době právě chystali
stěhování a měla jsem na ni strašně málo času.Byla
tam, žila s námi, účastnila se života v naší rodině
Děti, jídlo, vaření, prostě úplně běžné věci. Víš,
my máme s Tomášem velkou lásku k těmhle lidem
a já si myslím, že to je to, co lidi zachrání-láska.
Boží láska. To je dar. To vůbec není nějaké
svědectví o Pánu. Byla prostě u nás dva dny a
uvěřila. Říkala mi, co ji nejvíc oslovilo: "Že jste
mi dali najíst, že jste mě nevyhodili, že jste mi dali
peníze na cestu. "Jsou to maličkosti. Pán mi uká
zal, že vůbec nepotřebuje od nás žádnou iniciati
vu, že jediné, co je důležité, je mít lidi rád. Že
to člověk musí mít v srdci a že to stačí. Kdyby
existovaly azylové domy pro narkomany a tam byli ja
ko rodina, aby tam mohl kdokoliv přijít a všichni
se k němu chovali jako k bratru, jako ke členu
rodiny, tak to je všechno, víc není potřeba.

CO SE V TVÉM ŽIVOTE ZMĚNILO OD
NAPSÁNI' KNIHY JEŠTĚRKA?
Na začatku, když jsem uvěřila, odevzdala
jsem svůj život Pánu, tak mi všechno při
padalo strašně jednoduchý. Dokud je člo
věk svobodný nebo má jen jedno díte, mů
že si lehce o sobě myslet, jaký je už dob
rý křesťan. Když potom přišly zkoušky,
těžké situace,tak mi víra pomohla k tomu,
abych se nevrátila k drogám. Byly to sta
vy, kdy jsem na ně měla opravdu chuť.
CO JSI DĚLALA, ABYS DROGÁM ZNOVU
NEPODLEHLA?______________________________
Pořád jsem žila s Pánem a modlila se-jestM
v krizích nebo mimo ně, to je jedno.Pros
tě v těch krizích jsem si uvědomovala, že
drogou se nic nevyřeší. A hlavně jsem vě
děla, když mi bylo nejhůř, že smrtí ne
končí život. Pán mi dal milost k jinému
vztahu k životu, drogy jsem od té doby
považovala vždycky za smrt a hřích. Ze
nemám právo si sama vzít život, když jsan
si ho nedala, a pokud mně Bůh sám ještě
život nechce vzít, tak tady na té zemi mám
ještě nějaký úkol a pro něj musím žít.
JAK SE TEN NOVY ŽIVOT PROJEVIL VE
VZTAHU K NARKOMANŮM?
Všechno, co nám s Tomášem v minulosti
chybělo, jsme chtěli dávat druhým. Dokud
jsme měli jedno nebo dvě děti, tak jsme
každého, kdo se na nás obrátil, na nějaký;
čas vzali k sobě do bytu a prostě jsme
se modlili a snažili jsme se mu dát aspoň
na týden rodinu. Vím, co je to za hrůzu,
když lidé, kteří se vrátí k drogám, nema
jí žádné zázemí. Nebýt mých rodičů, že
jsem se k nim kdykoliv mohla vrátit,tak
bych asi nikdy nebyla schopná toho nechat,
A mnoho feťáků nemá takové rodiče...
IVO, VÍŠ, CO SE U NÁS PRO NARKOMANY DĚLÁ A CO BY SE DĚLAT MĚLO?
Myslím, že se toho moc nedělá. Většinou
nám všude říkají, že jsou důležitější věci.
Když čtu noviny, i katolické, tak si často
říkám, že je jednodušší pomáhat venku než
doma-stěhování židů, pomoc do Jugoslávie,
nebo rozvojovým zemím. Je to jako v rodi- "CO JSTE UDĚLALI PRO JEDNOHO Z MÝCH NEJně-když přijde někdo cizí a řekne, že po- , MENŠI BRATŘI - PRO MNE JSTE UDĚLALI."

BŮH VOLÁ-SLYŠÍŠ HO?
P.Josef BENÁČEK hovoří o milosrden
ství Božím a pověření apoštolů, aby
jménem Božím odpouštěli hříchy. Toto
pověření předali apoštolé svým nástupcům, biskupům a ti zase kněžím.______

Pak mu Bůh svěřuje prorocké poslání. "Koho
pošlu a kdo tam půjde?" Izaiáš odpovídá: 4
"Zde jsem, pošli mne!" V tom okamžiku,
kdy
Izaiáš poznává a vyznává svůj hřích, zakou
ší Boží milosrdenství.
BŮH ODKRÝVÁ JESTE DALŠÍ PROPAST MEZI NÍM
a lidskou nicotou a maličkostí. Totiž pro
past zla, propast hříchu. Člověk si ostře
uvědomuje, že není hoden stát před Boží
tváři:"Odejdi ode mne, Pane, nebot jsem
člověk hříšný." říká sv.Petr.(Lk 5,8.)
Něco podobného je v první knize, kterou uve
řejnil v zahraničí ruský spisovatel Andrej
Siňavský z Paříže, pod pseudonymem Abraham
Terz. Mezi různými meditacemi píše:
"Byl jsem v restauraci a rozhlížel se po
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Kristus přišel jako dobrý pastýř
aby hledal a přivedl k Otci to,
co bylo ztraceno-totiž hříšníky.
Mohl jim také říci:"Zklamal jsem
se ve vás. Myslel jsem, že mě milujete-a všichni jste utekli.
Petr mě zapřel. I Tomáš řekl
před několika dny:"Pojdme i my,
at zemřeme s ním."(Jan 11,16).
A ty, Petře, ses zapřísahal, že
jsi ochoten se mnou zemřít. A co
jste udělali? Utekli jste. Běžte
si svou cestou, je všemu konec."
A zatím říká Kristus ustrašeným
apoštolům:"Pokoj vám!" Ják to
asi na ně zapůsobilo? Ani nás
Kristus od sebe neodhání, neodlučuje se, nepohrdá námi.
JAK ODPOVÍME NA BOŽI VOLÁNI?
Můžeme odpověd oddalovat, odpo-- ;
vídat napůl, říci ANO - nebo NE.!
Špatná odpověd je hřích.
Prorok Izaiáš vypráví v 6.kapito-;
le, jak ho Bůh povolal ke své
službě. Bylo to v posledním roce
kralování 0siáše-740 let před
Kristem. Tehdy měl mladý Izaiáš
vidění. Snad se právě zúčastnil
nějakého obřadu a při něm jím
proniklo vědomí Boží přítomnosti,
zážitek Boží svatosti. Viděl Bo
ha na trůně-tím naznačuje vzne
"...hned se objevil Jidáš...a s ním celý houf s meči
šenost Boží. Bůh byl obklopený
a s holemi...Tu ho všichni opustili a utekli..."
anděly a ti měli šest křídel,sym"
lidech, kteří tam seděli. Viděl jsem mezi
bolů pohyblivosti, duchovnosti.
nimi podnapilou ženu. Měla naondulované
Dvěma křídly si zastírali tvář,
to je projev úcty před Bohem - a vlasy a smála se rozpustile na plná ústa,
až jí bylo vidět velké zuby. Díval jsem se
volali stále:"Svatý, svatý, sva
na ni a říkal jsem si, že je odporná. Zdá
tý Hospodin, Pán Bůh zástupů,
plná jsou nebesa i země jeho slá lo se mi, že nemá vůbec právo existovat.Ze
se nestydí! Jak se může tak necudně, nevá
vy.'^ Iz 6,3). Izaiáš se v pří
zaně smát? Najednou mi napadla myšlenka,
tomnosti Boha zachvěl a zděsil
se:"Běda, jsem ztracen. Jsem člo které se nemohu zbavit ani ted. Říkal jsem
si: Jaké právo máš soudit tuto ženu, když
věk nečistých rtů a mezi lidem
ji trpí sám Bůh? Když dovoluje, abychom
nečistých rtů bydlím, a spatřil
jsem na vlastní oči Krále, Hospo existovali i my všichni ostatní, zlí a ohav
ní. My zde sedíme a navzájem sebou pohrdá
dina zástupů." Uvědomuje si v
me. A nebojíme se, vyřadit jeden druhého.
přítomnosti Boží svou hříšnost,
A on, který vidí dokonale naši ohavnost,ne
svou nečistotu a hrozí se své
chává nás na životě, ačkoliv by nás mohl ve
ubohosti. Ale vidění pokračuje.
vteřině zničit, zničit naši nestoudnou exis
Jeden anděl bere žhavý uhel z
tenči, plnou domýšlivosti. Kdo ti dává prá
oltáře a dotýká se rtů Izaiáše
vo odsuzovat tuto ženu, jestliže Bůh, nade
se slovy:"Hle, toto se dotklo
vše dokonalý,
ji nechává žít?"
tvých rtů, tvá vina je odňata,
tvůi hřích ie usmířen."
duchovní cvičení

______________

I TEBE VYKOUPIL SVÝM KŘÍŽEM !

Pilát praví: "Koho chcete,
abych vám propustil?""Pryč s
ním! Propusť nám Barabáše!"
"Co tedy mám udělat s Ježí
šem, zvaným Mesiáš?" Oni
křičeli:"Na kříž s nim!" Pilát
jim namítl:"Co však špatného
udělal?-" Oni však ještě více
křičeli :'Na kříž s nim!"Potřetí
jim řekl!'Co zlého spáchal? Ne
shledal jsem na nich nic,co
by zasluhovalo smrt. Dám ho
tedy potrestat a pak ho pro
pustím." Pilát chtěl lidu vyhověti, proto jim propustil
Barabáše... Mt 18,17;Lk 23,
18; Mk 15,14;Lk 23,22; Mk
15,14.
Přivázali Pána ke sloupu. Po
setého ranami.
Zasvištěly řemeny na jeho roz
bolavělé, neposkvrněné tělo,
které trpí za hříchy tvého
těla... Nové rány... A ještě
víc... Je to vyvrcholení lidské
krutosti.
Když jsou konečně vyčerpáni,
odvazují Ježíše od sloupu.Tě
lo Kristovo je rozdrceno bo
lestí, podobá se červu, roz
šlapanému a polomrtvému.
KDYŽ SI VŠECHNO TOHLE
UVĚDOMÍŠ - PŘIPADÁ TI
TVÉ POKÁNÍ" PRÍLIS TÉZKÉ?

Ještě se nesplnila touha naše
ho Pána po utrpení. Vedou
ho do paláce a svolávají celou
četu. "Vojáci ho odvedli do- -

vnitř dvora, to je do vládní
budovy .. "Suroví vojáci svlé
kají z něho zakrvácený šatPána Ježíše oblékají do ru
dých - starých a špinavých
cárů. A do ruky mu vtisknou
žezlo...
Pak mu vrážejí na hlavu trno:
vou korunu, ostny se vrývají hluboce do svaté hlavy.Je
králem posměchu... "Pak ho

začali pozdravovat!"Bud zdráv
židovský králi!"Bili ho ráko- .
sovou holí po hlavě, plivali
na něho, klekali na kolena a
holdovali mu. Trním koruno
vaný, cáry purpuru oděnýtak ho vedou před židy!
"EJHLE CLO VEK. "Nejvyšší
kněží a služebníci znovu
začnou řvát:"Ukřižuj ho!
Ukřižuj ho!"
Uvaž, jestli já a ty ho znovu
nekorunujeme trním, jestli ho;
nepoličkujeme a nepliváme mu
do tváře?
NE - PANE JEZTSI - UZ
NIKDY. A TOTO PŘEDSEVZE
TÍ" CHCI UPEVNIT DESÁT
KEM BOLESTNÉHO R0ZENCE.

5

"Převzali tedy Ježíše, a sám
si nesl kříž a šel na místo,
zvané Lebka-hebrejsky Golgo
ta. Když ho odváděli, zadrže
li jistého Šimona z Kyrény,
který právě přicházel z pole,
a položili na něho kříž,aby ho
nesl za Ježíšem." Ted se plní
slova proroka lzaiáše:"Jak
mnozí strnuli úděsem nad Te
bou. Jeho vzezření bylo tak
znetvořeně, že nebyl podo
ben člověku, jeho vzled tako
vý, že nebyl podobem lidem'.'
(Is 52,14)."Spolu s ním byli
vedeni na popravu také dva
zločinci." Kdo chce jít se
mnou..? Mé dítě, můj příteli,
jak nás to bolí, když prožívá
me spolu utrpení našeho Pána
Podívej se, s jakou láskou
sahá po kříži, objímá jej...
Kristus nese svůj kříž za te
be. Ale nevleč smutně svůj
kříž. Uchop jej pevně, proto
že kříž, který neseš, není
jen obyčejný kříž...nýbrž
svatý kříž. Přijmi jej odváž
ně, beze strachu. Resignace
není velkorysé slovo. Jestli
HO skutečně miluješ, bude
tvůj kříž bez kříže...
A URCITE-JAKO ON-POTKÁS
NA SVÉ KRfZOVÉ CESTĚ
JEHO MATKU.

Bl.Josemaria Escrivá de Balanguer

MODLITBA

ZA

HLAVU

STÁTU

Bože, Tobě patří všechno na nebi i na zemi a ti, kdo vládnou, jsou v Tvých
službách; vyslyš naše prosby za nejvyššího představitele našeho státu.
Pomáhej mu, at poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby
byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.

křížek na čele
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Dvanáct zastavení

NĚMECKÝ BÁSNÍK KLEMENT BRENTANO
Ve vlasti vyšla kniha vzpomínek benediktinského
(+1842) v Aschaffenburgu měl zboží opata v Praze-Břevnově, Otce Anastáze OPASKA.
nou matku, která mu před spaním
< Byla velmi rychle rozebrána, je psána vybroušeným
jako chlapci i dospívajícímu dě- ! slohem a velmi zajímavá.Doufejme, že brzo výjde
lala na čele křížek svěcenou vo- ! ;další vydání a že ji někdo přeloží i do jiné řeči.
dou. Později Brentano víru ztra- !
til. Sám vypravuje, jak jednou v j TISÍC LET BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA
noci se vrátil domů z pitky v hosi NA BŘEVNOVĚ - co bychom měli o Benediktinech
podě a když se uložil do postele,! vědět - a také o tomto starobylém klášteře.
náhle měl dojem, že před ním sto-í Benediktini jsou nejstarší řád v Západní Církvi a
jí jeho matka a dělá mu svěcenou j byl založený před l.SOO roky
vodou na čele křížek. Toto "zje- i První český klášter založila r.967 na pražském hra
vení" zesnulé matky bylo tak živé' dě dcera českého knížete Boleslava I. MLADA. Byl
a názorné, že Brentanem silně
to klášter sv.Jiří pro benediktinky. Josef II.tento
otřáslo. Celou noc se obrazu své
klášter v r.1782 zrušil.
V r.993 byl založen na podnět pražského biskupa
matky nemohl zbavit.
sv Vojtěcha v Praze-Břevnově mužský benediktinský
Začal přemýšlet o svém dětství a
mládí a náhle si živě vzpomněl
klášter.
Břevnovské opatství se brzy rozvětvilo v celou řa
na dobu, kdy mu maminka dělala
každý den před spaním na čele kří du benediktinských klášterů, kterých bylo v roce
žek a s ní se také modlil.
1160 již třináct. Za husitských válek byl r.1420
A tu mu bylo líto, že promarňuje
klášter vypálen. Byl však znovu vybudován a spo
svůj život a že pod vlidem svých
jen s broumovským klášterem až do r.1939, kdy
vášní ztratil víru.
došlo k osamostatnění.
Uvědomil si to a hned proměnil
PO TĚŽKÝCH VÁLEČNÝCH LETECH znovu započal v
své rozhodnutí v čin.
našich zemích rozvoj klášterů. Ale brzo byl komu
Později Brentano často vysvětlo
nistickým režimem násilně přerušen. V r.1950 do
val, že se neobrátil vlivem setká šlo k likvidaci všech klášterů. Šedesátý břevnovský
ní se zbožnou visionářkou Kateři opat ANASTÁZ OPASEK byl odvlečen do komunisticnou Emmerichovou, ale právě v té
|kého vězení již v září 1949 a to na dlouhou dobu
noci, kdy si vzpomněl na to, jak [11 ti let.
mu jeho maminka dělala svěcenou
I Letos oslaví břevnovský klášter l.OOO let. Hlavní
vodou před spaním na čele křížek. i slavnosti se konají v dubnu. 16.4.se má sejít k
Později zapsal vidění Kateřiny
| velkým oslavám v Břevnově 50 benediktinských
Emmerichové o životě a utrpení
' opatů a hlavní slavnosti pro věřící v břevnovském
Páně a také o bolestech duší v
! kostele budou 22.a 23.dubna. K té příležitosti dosočistném utrpení. Dlouho se mysle I tane kostel ostatky sv.Vojtěcha.
lo, že si leccos ve své básnické
A JEŠTĚ JEDNO DUBNOVÉ JUBILEUM
fantazii přimyslel, ale nejnověj- | Otci opatovi bude 20.dubna 1993 už 80 let. Jeho
ší bádáni potvrdilo, že jeho zá
i jméno Anastáz se zrovna sympolické. Anastasius
pisky těchto vidění jsou naprosto
i se totiž jmenoval první břevnovský opat, jeden ze
přesné.
112 ti mnichů, kteří přišli se sv.Vojtěchem z Říma
Univ. Prof . F. HOLBOCK > do Prahy.
| Dnes - po tisíci letech - usilují břevnovští beneHLUBOKO
V
MOŘI
| diktini o nový rozkvět kláštera a my víme, že bez
OPAT BŘEVNOVSKÝ
; klášterů se Církev neobejde.
Hluboko v moři
BENEDIKTINSKY MNICH JE TEN, kdo hledá Boha,
drahokam hoří
kdo touží po účasti na Božím životě. Účinek kondech a plamen sám
templace(rozjímání) se pocituje v celé Církvi, ona
sem s trojveslicí
ji
totiž potřebuje k zachování své existence a ke
braši námořníci
svému růstu.
spustíte mě tam
Dr.H.Z.
Ttou 1: světlu do hloubek a všeho
jsem se vzdal
"... P-tava jim jedním dechem dočetla Pl/AMÁCT
pro tebe plameni žes mi učaroval
ZASTAVENÍ - vzpomínky bHevnovikého opata Anaitáze
a kdybych zahynout měl v úzkostech
Opaika. Kniha je aozebtaná.. .Anad vyjde v ptultÁm
a tmách
ftOC-g-. .."_________________________________________________________________
rád budu-li ti aspoň na dosah
HESLO SVATÉHO BENEDIKTA:
můj Bože má lásko
Andělka

MUZIKÁŘOVA

modli se a pracuj

!

JEDEN Z NEZČETNÝCH HRDINŮ VÍRY
Vyšla kniha vzpomínek břevnovského opata
i
P.Anastáze OPASKA .-DVANÁCT ZASTAVENI. Je ro-\
žebraná, ale snad letos vyjde Z.vyddn-C.
Uveřejňujeme kousek zřejme velmi dobré knihyPÍŠI O ROCE OSMAČTYŘICÁTÉM,
i
jak jsem tu dobu prožíval, přicházel úder j
za úderem, člověk se nemohl zastavit, aby ;
nadechl, od února do prosince jsem byl v
:
jedncm kole.
•
Stále jsem se stýkal se svým nejbližším soui
sedem, premonstrátským opatem na Strahově
JAROLÍMKEM. Snažili jsne se řídit stanovis-;
kem biskupů, hl.arcibiskupa BERANA, v jehož;
diecézi jsms žili. Žila v ní řada dalších
představených řádových společností a řeholí;
jako provinciál Jezuitů P.ŠILHÁN, provinciál Redemptoristů P. SUCHCMEL. Při jednání ;
s úřady jane stáli pevně za jejich stanovisken a názory. Osobně jsem nepodnikal žád
nou z akcí, které v té době vznikaly z pod-;
nětů soukrcmých, v tcmto ohledu jsem se
choval spíše pasivně. Vzpomínám na kaplany
od sv.Jindřicha, JIŘÍHO SVOBODU a VILÉMA
VONDRU, kteří podporovali stanoviska arci
biskupova i letáky a jinými akcemi. Svoboda
unikl zatčení v posledním okamžiku.v r.1949,
podařilo se mu dostat se přes hranice, ale
Vondra byl zatčen a odsouzen právě pro tu
aktivní podporu a výzvy, které adresovali
kněžím především pražské arcidiecéze. Ze
jsem sám podobné akce nedělal, vyplývalo
také z mé povahy, ne snad pasivní, ale ne
měl jsem prostě nové nápady a domníval se,
že probíhající akce-a bylo jich mnoho-postačí. To byl jistě i postoj několika dal
ších představených klášterů.
KLÁŠTERNÍ ŽlVOT BĚŽEL ZATÍM DÁL.
Své dva kleriky, RADIMA a VÁCLAVA, jsem po
složení jednoduchých slibů v r.1948 poslal
na studia k Dcminikánům do Olcnouce, a tam
je v roce padesátou zastihlo zabrání klášte
rů. Fráter VÁCLAV FRIEDEL neviděl další
možnost klášterního života, rozhodl se kláš
terní život, který vlastně už nebyl, opustit
a vrátit se do světského života. Pracoval a
žil v Olanouci. Já jsem s ním hovořil, až
když jsem se vrátil z vězení. RADIM VALÍK
byl několik let na vojně u"pétépáků" tedy
u PTP. Pak se stal skladníkem na brněnském
nádraží, odkud se složitě dostal na boho
sloveckou fakultu v Litoměřicích, pokračo
val ve studiu, pak odešel do Německa, v
Řezně studia dokončil a byl tam jako břevnovský benediktin vysvěcen na kněze.
SÁM JSEM SI TAKÉ PŘÁL DOSTUDOVAT,
alespoň absolvovat v jarním semestru ročník
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1949 pátý ročník teologie v Římě. Dost složitě^
se mi podařilo získat do pasu, které se tenkrát
ještě nemusely odevzdávat, povolení k cestě do
Říma. Zil jsem tam na jaře 1949 alespoň měsíc,
byl json zapsán na lateránskou fakultu, chodil
jsem na přednášky. Po válce jsem byl v Římě
alespoň pětkrát, po Únoru to byla cesta jediná.
Vrátil jsem se proto, že jsem nechtěl opustit
zemi. Ze dvou důvodů. Jednak to nebylo prozíra
vé, když jsme měli jednotnou linii obrany Církve
proti zvůli státu a kláštery dosud existovaly.
Věděl jsem dobře, že nemůžeme opustit dílo, na
kterém jsme pracovali. Stejně jako biskupové své
diecéze, tak i představení klášterů, pokud jim
nehrozilo bezprostřední zatčení jako emauzskému
opatovi/Versichovi/chtěli vytrvat na místě a če
kat, co se stane, při vědomí hrozícího nebezpečí
;Můj druhý důvod byl osobní. Moje matka, tehdy
;již sedmdesátiletá vdova, žila sama v podnájmu
•v Břevnově. Musel bych svůj odchod považovat za
ihřích, nevděčnost a nelásku. Můj návrat musel
;vzbudit u vnitra podiv; když jsem byl pryč, za;bralo ministerstvo vnitra v klášteře několik
;místností pro svůj archiv, protože počítali pev|ně s tím, že se nevrátím. ALE JÁ SE VRÁTIL!

DVA PÁNI, NÁSLEDOVÁNI MNOHA DALŠÍMI
přišli na břevnovskou vrátnici hned po mém navratu z Bílé Hory. Šel jsem s nimi do pracovny.
Začali velmi systematicky prohlížet knihovnu,
stůl, vše, aniž by mi ukázali zatykač či ale
spoň povolení k prohlídce. Neměli nic. přišli
jako otrapové a také se tak chovali. Trvalo to
;několik hodin. V mé příruční knihovně byly také
;latinské knihy. Muž, který se mě na ně ptal,
;mluvil lámanou češtinou. Odhadoval jsem ho na
iUkrajince nebo na Rusa. Smál se a se slovan;ským přízvukem v kostrbaté řeči se vyptával:
;"Tady ten nesrozumitelný jazyk, to taky čtete?"
\Chovali se vtíravě a bezohledně, násilností se
I nedopustili. Ztratil se však jak můj opatský
:prsten, který ležel na stole, tak kříž a nádav:kem hodinky."Zmizelé"věci jsem už nikdy nedostal
;nikdy jsem je neviděl, ač jsem po návratu z věízení r.1960 napsal ministerstvu vnitra seznam
[věcí, které od zatčení postrádám. Tenkrát se ne;pořizovaly při prohlídkách žádné seznamy, věci
I zmizely; ztratily-li se peníze a další cennosti•to všechno bylo nepřehledné. Sám jsem tehdy byl
;samozřejmě rozčilen a všechny místnosti byly ob:ráčeny naruby. Materiály, o nichž se domnívali,
;že by mohly být závažné, odvezli s sebou. Stalo
i se mi to, co před několika lety s gestapem, kteiré též odvezlo dopisv, Archy Florianovy atd.atd.
;a také nevrátilo nic. Gestapo u toho nemělo tak
\velkou asistenci.
[Když tohle všechno skončilo, požádali mě, abych
i se převlékl do civilu, vzal si nějaké toaletní
iootřeby - a odešli jsms. Rozloučit jsem se v
;klášteře s nikým nemohl. Tímto způsobem j sem;

jsan byl zatčen. A se mnou zatkli i mé auto,
v němž mě odváželi. Oni jeli ve dvou dalších,
takže jsme jeli Prahou jako malý průvod až do j
Bartolomějské ulice. Tam jsem byl zaveden do ja
kési čekárny, v níž bylo více židlí, občas někoH
ho přivedli a jiného-vždy v doprovodu uniformo- i
váných či neuniformovaných příslušníků-odvedli. i
Velmi přísně a důrazně mě požádali, abych nemlu-i
vil, to se nesmělo. Asi kolem osmé večer mě od- ;
vedli, posadili do vězeňského auta a odvezli na •
Pankrác. V pankrácké přijímací kanceláři semnou:
sepsali,co jsem měl u sebe. Zjevně tam u příjmu :
pomáhali již odsouzení; dívali se na mne s vel- ;
kou útrpností a soucitem. Neaněl jsem vyslovit
své příjmení, říkali mi pan Anastáz. Prostě po- I
užili mého řeholního jména, které mi pro Pankráci
zůstalo, kterým mě vyvolávali, když se o něco
i
jednalo, když jsem-jednou-dostal balíček a po- i
dobně. Bránil jsem se:"Jmenuji se Opasek!" Byl ;
jsem okřiknut.
i
ODVEDLI MĚ DO SKLEPA, DO PODZEMNÍ CELY.
Cely byly poměrně malé, tak pro dva, nanejvýš
pro tři vězně. Bylo nás tam asi dvanáct, větši
nou Čechů v civilu. Denní život probíhal za stá
lého pokřiku. Jídlo jsme dostávali velmi ubohé
a málo; zpočátku jsem ho nemohl jíst, tzv.vězeň
ská strava byla pro člověka z norntílního života
jen těžko přijatelná. Tomu napomáhaly všechny
možné pachy, které jídlo i cely doprovázely,
pach celého vězení i to, že jsme byli na sebe
tak natlačeni...Leželi jsme na slamnících a ty
ještě nestačily, musely být dva až tři těsně u
sebe.i na těch okrajích a mezerách leželi zatčení
Vězeňskou stravu jsan nemohl jíst asi dva dny.
V CELÁCH JSEM ŽÁDNÉHO ZNÁMÉHO NEVIDĚL,
ale při procházkách na dvoře jsem uviděl pátera
VONDRU, i kněze VÁCLAVA KUTHANA ze Stodůlek
jsem zahlédl. Chodil tam v tom, v čem byl zatčen
v klerice. Při vycházkách na dvoře jsme se stří
dali podle určitého systému jednou denně. Něko
lik desítek, snad i sto lidí se přibližně půl
hodiny procházelo v kole a přitom jsme, kdo
jsem se znali, pokoutními pohledy zjistili, že
tam jsne.

Ó, VÍTEJ, KŘÍŽI
POČESTNÝ,
TY NADĚJE
V ČAS BOLESTNÝ,
SMAŽ HŘÍŠNÝM
VINU NECTNOSTI
A ZBOŽNÝM
PŘIDEJ MILOSTI.
RADOSTNÉ VELIKONOCE

:
i
:
i
I
I

NOVINKY
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V Praze otevřeli I. informační středisko pro
katol. Církev. Vede je společnost ConcordiaPax.Místnosti dali po opravě manželé-lékaři.
Zájemce bude informovat o náboženském,
kulturním a sociálním životě Církve, prodávat katol.tisk a různé nábož. předměty.

Evangelium sv.Marka bylo přeloženo do
rhetorománštiny pro asi 50.000 osob, mlu
vících hl.v Graubúndenu touto řečí.
Vatikánský min. zdravotnictví kard. Angelini
zjistil při návštěvě Albánie, že zdravotnict
ví je tam v katastrofálním stavu. Často ne
jsou ani základní lékařské přístroje a léky.

V lednu byl v Miláně cyklus přednášek o
duševních nemocech a jejich léčení.I.před
nášku o duševním zdraví a nábož. výchově
měl profesor Petr Živný.______________________
Carla Levata Ardenghi(28)zemřela 26.ledna
když porodila 2.dítě. Měla rakovinu,ale od
mítla léčení, jen aby se dítě narodilo.Chla
pec Štěpán vzdor úsilí lékařů zemřel.- V Pa
lermu pokřtil arcib.kard.Pappalardo 7.2.Na
talii,nalezenou o vánoční noci v odpadcích.
Kmotry byli policisté Angelo a Nicolo, kte
ří pohozené dítě našli.

9.2. schválil nizozemský parlament zákon o
euthanasii( zabíjení nevylečitelně a nesnesi
telně nemocných před smrtí). Zákon má ale
28 podmínek, které se musejí před zákro
kem splnit, jinak může být lékař potrestán
až 12 ti lety vězení. V rozhovoru ve Vatik.
rozhlase řekl arcib. z Utrechtu, kard. Simonis, že člověk nemá právo ukončit sám živol
V ruském klášteře Alexandrovskij,sev.od
Moskvy, našla policie v podzemní chodbě
knihovnu cara Ivana Hrozného! 1533-84) s
vzácnými knihami a předměty._______________
Kanadan P.William McKay,T.J . (80(dostal za
zásluhy o výchovu čestné občanství v Buthanu a je poradcem úřadu pro výchovu.
Dekret podepsal král. Jezuita působí v Buthanu jako hlavní školní inspektor.Jezuitou
je 60 let, dříve byl 17 let v Indii. R.1968
založil s dvěma jezuity školu"Peat of learning"( Vrchol učení)a za 8 let i učiliště.
Absolventi působí ve vládních a správních
úřadech. Ve školách se učí křesťanství i
sociální nauka, vhodná pro místní kulturu.

9.2.oznámil sv.Otec v Kampale(Uganda),že
zvláštní synod pro Afriku začne 10.4.1994
ve Vatikáně. Sv.Otec je druhým nástupcem
sv.Petra, který Ugandu navštívil.R. 1964
tam Pavel Vl.blahořečil 22 afrických mučed
níků. Pak stoupnul počet katolíků na 40%
a také mají dost kněží-i misionářů pro
óstatní kraje v Africe.________________________
4.2.byly v kapli Nejsv.brdce Pane v arcib.
semináři v Praze-Dejvicích posvěceny arcib.
Vlkem za přítomnosti nuncia Coppa nové
varhany, které věnoval semináři jeden
kanovník.______________________________________

Od r. 1988-1992 prohlásil sv.Otec 379 věří
cích za blahoslavené a 17 za svaté.

„naše růženka"
Proč takový titul universitní profesorce
paní R&ZENÉ VACKOVÉ?
(1901-1982). O její práci, o jejím významu
se dočtete v příloze KT, Perspektivách 1.
Ale co o ní ví obyčejná myška, student
ka a návštevnice jejich kroužků?
Byla to paní přímá, laskavá, statečná...
Na jejich kroužcích v starobylém domě ns
Malostranském nám.se scházeli umělci,
mladí lidé a členové tajné katolické orga
nizace RODINA. Založil ji exjezuita Tomislav Kolakovič. R.1943 utekl z Chor
vatska před pronásledováním na Sloven
sko. Nadchnul svým elánem řadu mladých
lidí, byl také v Rusku a po válce přišel
i do Prahy. Odtud musel brzo odejít a
skrýval se v různých klášteřích na Zápa
dě. Jeho dílo však nezaniklo. I v Praze
vznikla RODINA pod vedením P.Josefa
ZVĚŘINY. Velmi prozřetelně se do ní při
jímali další členové. Mezi nejvýznamější
patřila paní prof.Vacková.
Tahdy jsem bydlela u sestřiček na Břev
nově. A každé pondělí nebo ve středu
jsem spěchala kolem břevnovských kasá
ren, kolem min. zahraničí, kolem Karme
litek a arcibiskupského paláce, po no
vých zámeckých schodech a kolem chránu
sv.Mikuláše k "naší Růžence". Později,
když už jsem byla zaměstnaná, i s balíč
kem kávy, kterou paní profesorka v ku
chyni vděčně přijala.
Kuchyně byla temná, jak to bývá ve sta
robylých pražských domech. Za ní ved- «
ly dveře do menší místnosti,tam jsme se-}
dávali v družném kroužku a nezřídka
i]
přispívali různými nápady k zlepšení
fj
duchovního, kulturního či umělecké
ho života. Jedna z nich-později
autorka detektivních romá
nů, nám předčítala svou
práci.

Bylo to dojemné vyprávění o prostých věřících že
nách v Rusku, které se scházely k modlitbám na
místě, kde prý se jim zjevila Panna Maria-Jináq
ze žen byla zaměstnána na jednom vyslanectví, m
Přinesla tehdy tiskovinu, kterou paní profesorka
přečetla a hned spálila. Ohrožovala naše společen
ství. Mladí si obvykle nebezpečí neuvědomují-až
skončí ve vězení a dnes v nesmyslných demon
stracích nebo bezvýchodně v omamných jedech.
Paní profesorka obratně řídila naše nezralé
povídání-nikoho svými slovy nezranila. Naopak,
nešetřila pochvalou, aby nesmělého studentíka
povzbudila.
Za prostřední místností bez oken byl větší pokoj
s třemi okny na Malostranské náměstí. Bylo-li nás
víc, usadili jsme se tam. Nevěděli jsme mnoho o
jejím životě. Ale něco jsme přece znali: koncem
války jí nacisté odsoudili k smrti. Také že chodí
vala na mše sv.do chrámu sv.Mikuláše, kde býval
kaplanem mladý kněz Josef Zvěřina. U paní profe
sorky našel klidné ovzduší k práci. Oba se zabý
vali dějinami umění, paní profesorka hlavně starověkem-tedy si rozumněli nejen po stránce víry,
ale měli stejnou lásku k umění.
Po nástupu komunistů jsme se ještě nějakou dobu
scházeli. Ale na místo paní profesorky se dral
bezohledně člověk, kterému tolik pomohla. Paní
profesorka však nenávist neznala. Ani proti reži
mu, který ji v Brně, začátkem r.1952, odsoudil
na 22 let.
Když se vrátila po patnácti letech a třech měsí
cích z vězení, byl její byt už obsazený. Bydlela
u své"macešky", jak něžně nazývala druhou man
žlku svého otce. Jednou jsme ji, dva manželé a
já, navštívili. Bydlela na Janáčkově nábřeží.
Uvedla nás do svého pokoje-typického pro praž
ské kulturní a kultivované kruhy. Bylo tam plno
krásných a jistě i vzácných obrazů a předmětů.
Hovořila hlavně se vzdělaným atomovým fysikem,
jestli rozumněla jejich hovoru jeho paní, nevím,
ale já skoro ničemu nerozumněla.
A přece. Vyprávěla nám, že ji napřed zavřeli s
prostitutkami. Chtěli ji ponížit. Ale padlé ženy se
k ní chovaly velmi pěkně. Říkaly: "Růženko,až se
vrátíš z kriminálu, můžeš se na nás obrátit, jistě
ti pomůžeme." Jak zvláštní, že kultitovaná univer
sitní profesorka si dokázala získat lásku žen z
pražské spodiny. Milovaly ji, bránily ji, cenily si
ji, obdivovaly ji. Ne pro její vzdělání, ale pro je
jí charakter a laskavost.
Jak píše Josef Hošek ve zmíněním článku-mívala k
některým zřejmě vzdělanějším spoluvězeňkyním
přednášky o filosofii, teologii a o slohu. Předná
šela v záchodové předsíni, na společných vycház
kách, v koutku cely. Jedna žena si přednášky
tajně zapisovala do dvou sešitů a vynesla je z vě
zení v dvojitém dnu kufru.
R.1969 ji rehabilitovali-ale za dva roky chtěli zpět
20.000 korun. Ty dávno rozdala, a splácela je
po 50 k měsíčně, ze směšně malého důchodu.Pra
covala dál, ale r.1982 dostala mrtvičku-spojenou 3
poruchou řeči. Pak ji"maceška"našla na zemi. V
nemocnici 14.prosince 1982 tato vzácná žena
zemřela ■________________________________________________
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PAN FARÁŘ A „MAGDALENKY"
Měsíčník 30 dní v Církvi a ve světě uveřejňu
je článek faráře se severu Říma, který se mu
sí starat i o"magdalenky"nevěstky. Nejsou to
nastrojené a namyšlené ženštiny, jak je vidí
me v televizi... ale posudte sami.

Mezi továrnami a hřišti je ulice, která patří
prostitutkám. Blízko je pečlivě udržovaný kos
telík farnosti Neposkvrněného početí Panny Ma
rie, ověnčený zahradou růží.
Dvacet let je tam farářem Don Giacomo Ceretto,
Sympatický kněz středního věku ve farnosti,
která není právě klidná. Je tu sice pár zámož
ných rodin, ale spousta chudiny, cikánů, ho
mosexuálů a nevěstek.
"Práce je tu hodně. Už mě zná každý a také
znám každého- jsem zpřátelený se všemi."
"I s prostitutkami?""Ty přece také patří do
farnosti. Někdy jdou kolem kostela, některé se
zastaví na mši sv. O vánocích a o velikonocích
přijdou všechny. Zvlášť uctívají Pannu Marii.
Tuhle sošku,"ukazuje doprostřed zahrady,"mi
přinesla prostitutka. Řekla:"Měla jsem těžký
úraz při jízdě autem a jen zázrakem jsem z to
ho vyvázlá, ustatm auta byla pri nenoae zni
čená. Smím ji před sošku dát květiny?" Byly
sice z plastiku, ale byl to dík Matce Boží."
"Znáte je všechny?""Jistě, ale zůstalo jich tu
sotva tucet a většinou jsou staré. Když jsem
se sem dostal, bylo jich přes třicet."
"Jak jste se s nimi seznámil?"
"Když mě potkají, pozdraví. Prohodíme spolu
pár slov, získám jejich důvěru a přijdou i do
kostela. Jednou mě jistá prostitutka prosila,
abych její dcerku připravil k prvnímu sv.při
jímání. "Víte, Otče, jak si vydělávám' peníze.
Nechci, aby ostatní rodiče upadli do rozpaků,
když vidí dítě štětky u sv.přijímání. Snad by
se to dalo udělat soukromě -"
"Rekl jsem jí, ať se o to nestará. Všechny
nás spojuje Nejsvětéjší svátost. Hodně jich pro
silo o první sv.přijímání pro děti, některé se
dokonce daly s mužem oddat."
"Rozhodl jste se sám, starat se o chudé a
prostitutky ve smyslu evangelia?"
"Jsem kněz, ne sociolog. Starám
se o všechny. Každá z těchto
žen má své dějiny a mnohé ma- ,
jí velké těžkosti.Trpí, když si J
uvědomí své postavení. Hodně Ěfl
je jich z třetího světa, ty ted Jj
nastupují na jejich místo. JinéC
jsou lesbičky a homosexuálové'.*
"Je jich asi hodně. Znáte je
H
také?"
1
"Ne. Tento svět neznám. Ve
čer někdy zajdu do knajpy za
rohem, kde jsou i tito lidé.
Je to zkažené prostředí .Jsou
úplně jiné, než prostitutky,
které tu ještě zůstaly.
L

Ty pocházejí z venkova a většinou přistály
na chodníku z rozvrácených manželství. |Q
Snaží se, aby o jejich činnosti nevěděly je
jich děti. Jsou dobrosrdečné a v základě
prosté ženy. Podívejte se na tuto fotografii.
Je na ní sv.Otec, který navštívil naši far
nost před pěti lety. Přišlo i několik prosti
tutek. Přinesly podpory a po celou dobu
stály v dešti, jen aby ho slyšely. Dcerka
jedné z nich - Frou Frou - dokonce četla
při papežské mši epištolu. Frou Flou už
stojí u Tor di Quinto čtyřicet let. Chodívá
do kostela. Když viděla, že dcerka čte epiš
tolu, byla radostí bez sebe, pak mi přišla
poděkovat a dala mi v obálce 800 marek.
"Dejte to sv.Otci..." Kdybych peníze ne
vzal, urazila by se. Dává hlavně na misie.
Bohatí u nás dávají z přebytku-ale myslím,
že dar chudé prostitutky je větší..."
"A tahle soška Maří Magdaleny je od ní?"
"To mi přinesli věřící ze sv.Země. Povzbu
dil jsem ji, aby jela také. Vzala své tři dě
ti a několik kolegyň jelo také na pout. I do
Cascie k sv.Ritě a k sv.Antonínovi. Jdemeli na pout, jde vždy s námi."
"Pokusil jste se odvrátit je od prostituce?"
"Ano, často. Některé poslechly, že už toho
mají po krk. Chtěl jsem jim najít práci,ale
nikde nevydělají tolik za krátou dobu-tak
se vrátily k prostituci. Nemohu to schvalo
vat, ale snažím se vydolovat, co je v nich
dobrého. Už to si cením, že za mnou přišly.
Vyprávějí mi něžně o svých dětech, otevřou
upřímně svá srdce. Jak přišly do Říma, jak
žily na venkově, o svém dětství. Někdy mi
dají peníze na mši sv. nebo abych zapálil
svíčku před sochou Panny Marie. Přinesou
květiny.. .Jsou to maličkosti, ale dojímá mě
jejich prostý způsob lidskosti. Někdy jsou
křesťanštější než ti, kdo o náboženství mlu
ví, všechno ví lépe, diskutují, ale kříž.
Matka Boží, kostel pro ně nic neznamená.
Ne nadarmo řekl Pán, že celníci a nevěstky
se spíš dostanou do Božího království než
my... Jistě, někteří kněží mou práci kritizu
jí" že to je jistě dobré, ale není to pravé
náboženství. Prý mám udělat kurs víry.Ji
ní tvrdí, že jsou spojené s
ďáblem. Ale mezi kněžími
je dost těch, kteří by pro
dali i své tělo, jen aby
udělali kariéru. Proč tedy
vyhlašovat těmto ženám
válku? Nemáme právo je
soudit. Jistě, hřích od
soudit musíme-s tím sou
hlasím, ale soud musíme
přenechat Pánu, který
vidí do lidského srdce
a jeho soud je spravedli
vější než náš."
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Podle Fr.Falasci.

ZLO JE PŘIROSTLÉ NADOBRU
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
11
"Panuje názor,ze zlo a dobro jsou rovnocené.Neco >
Ministerstvo školství a kultury v Argentině
jako dva protipóly,kladný a záporný.Starý mystik
povolilo založení metodistické university v
Manes/Mani-hi-215-276/vybudoval své učení na zá
Rosariu. Diplomy z university stát uzná.
sadě, že dobro a zlo jsou rovnocenné. Ormudz je
V jihosicilském Ragusa byly objeveny zbyt
díla dobra, Ahriman síla zla. Učí i o stěhování
duší, fatalismu/osudovosti/a determinismu/všechno ky byzantského kostela .Několik zdí je ozdo
beno nábož.motivy; asi kolem r.1500 byl
je předurčeno/. Před svým obrácením patřil k to
kostel
přestavěn na cisternu.
muto směru i sv.Augustin.
Londýnský Sokol slaví 9Q r.od založení.
JAK TUTO TEORII ZMICIT?
V Brazílii je registrováno jen 70% katolíků
Církev sice manicheismus hned odsoudila jako he
mezi 15-14 lety, z toho praktikuje víru jen
rezi, ale vysvětlení nedala. To se podařilo tepr 17,5 %. Na rozdíl od USA, kde katolíci od
ve největšímu filosofovi Církve, sv.Tcmáši Akvin- padají k bohatým sektám, v Brazilii jsou
skému. Byl to statný, zavalitý dominikán. Seděl
tito katolíci vůči víře lhostejni.__________
na hostině francouzského krále sv.Ludvíka. Nezú
V Melbourne zemřela 49 letá paní při vymí
častnil se hovoru, uvažoval. Náhle povstal, ude
tání áábla jistou sektou. Ve Španělsku by
řil pěstí do stolu a zvolal:"Tohle vyřídí manilo odsouzeno 7 členů satanické sekty pro
chejské!" Svatý král hned zavolal sekretáře,aby
vraždu jednoho člena. Při satanských obřa
myšlenku Ttmášovu zapsal, než ji světec zapomene. dech probodla v Rio de Janeiru 23 letá he
CO JE ZLO? CO JE DOBRO? JAK EXISTUJÍ?
Zlo - tedy i hřích - sám o sobě neexistuje. Jen
dobro a pravda jsou dokonalé existence. Zlo je ne
dostatek dobra, znetvořenina dobra, jeho zvlácenost, jakási díra v dobru. Jak to poznáme? Z dob
rého úmyslu můžeme udělat něco dobrého. Ale ze
zlého úmyslu nic dobrého udělat nemůžeme. I když
chceme spáchat něco nesprávného, hřích, zlo - je
v tem i něco dobrého. Např.zloděj kraje, aby se
obohatil. Chce zločinným způsobem udělat něco
dobrého-totiž obohatit se. Nekrade proto, aby pe
níze ztratil. Vrah vraždí svého nepřítele - chce
se špatným způsobem zbavit člověka, který mu pů
sobí zlo. Nebo chce uspokojit svou pomstychti
vost, mít radost z bolestné gnrti druhého - ra
dost je dobrá, ale cesta k ní je hříšná. Je to
"znetvořené dobro". Či pomluva, podraz- snaha ně
koho znemožnit, aby sám získal lepší místo, lep
ší pověst. To je samo o sobě dobré, ale získává
to špatným způsobem, lží, pomluvou, podrazem.

NENÁVIST, POMSTYCHTIVOST, ZVRHLOST, NÁSILÍ
každá nepravost, každý zlý čin, každý hřích musí
vegetovat, být přirostlá k něčemu dobrému. Nená
vidět musíme hřích-ale ne člověka. Násilí může
být obrana-ale nevhodným způsobem a k nesprávnému
cíli. Nepácháme hříchy proto, abychom se zalíbili
Bohu, ale abychom uspokojili svou lenost, pýchu,
hněv, touhu po majetku na úkor druhých, sex atd.
Pohlavní pud je dar od Boha-tedy dobrý-ale musíme
jej ukáznit Božím zákonem-tedy něčím dobrým. Ji
nak se zvrhne.

ANI ĎÁBEL NENÍ ABSOLUTNÍ ZLO.
Vegetuje na Boží spravedlnosti - a ta je dobrá.
Na této spravedlnosti vegetují ti, kdo opustí
tento svět v dobrovolné a vědemé nenávisti nebo
lhostejnosti vůči dobru, hlavnímu dobru - a tím
je Bůh. Cdsuzují sami sebe.
Jen Bůh může dokonale uspokojit člověka, protože
ho stvořil ke své podobě, dal mu svobodnou vůli
a rozum. A nebe - to je Bůh.
LOUIS DE WOHL

rečka Guilherme de Padua svou 22 ti letou
kolegyni Danielu Perez._________________
V Rakousku si lamou hlavu, kdo se skrývá
pod anonymem"Christianus", který píše do
Kronen-Zeitung"50 řádků s Bohem" a to
jak srozumitelně, tak pravověrně.

Úřední list rakouské bisk.konference z 11.
12.mr.uveřejnil znovu negativní postoj kongregace víry z r.1983 vůči zednářům.
Španělský korunní princ zahájil 5. února
slavnosti Roku sv.Jakuba. Tohoto roku se
otevře"sv. brána"katedrály._______________
Slovenšti věnci v Madarsku budou mít v Bej
kystry Czabi kostel pro evangelíky i katol.
V japonském městě Ikitsuki vybudovali ka
tolíci památník Kašparu Mesinu Čeňkovi a
jeho rodině-všichni byli popraveni r.1609
pro víru. Je to 17 m vysoký kříž nad hro
bem mučedníků a na tomto poutním místě
jej posvětil arcib.z Nakasaki Mons.Shimamoto. Kongr.pro svatořečení zkoumá, je-li
možné tuto rodinu blahořečit.
Zda se, že mnozí voliči presidenta Clinto
na se zklamali liberálním postojem k někte
rým otázkám, např.umělého potratu, finan
covaného státem a to ve vojenských nemocnicích vojačkám._________________________
Dva profesoři latiny zahájili r.1989 v hel
sinském rozhlase latinské vysílání zpráv, o
kultuře, sportu ap. Nejdříve vysílali latin
sky o Perském zálivu a převratu v Moskvě.
Proti očekávání podnítilo to milovníky latiny
ve Finsku i v okolních zemích. Denně do
chází do redakce"Nuntii latini"spousta dopi
sů z více než 40 ti zemí.

Španělská vláda zamítla zapsat sektu Moon
do seznamu náboženských obcí. Není to ani
nábož.společenství či vyznání, není členkou
Světové rady církví(nekatolických). Moon
škodí společnosti a je pro lid nebezpečná.
J . Navarro Vallese, mluvčí Vatikánu, pro
hlásil v deníku Panorama, že zdraví sv.
Otce je optimální. 18.1.se podrobil lékařské prohlídce a zkoušky byly normální.

JOBA JEHO PŘÁTELÉ
Vyslovíme-li jméno"Achilles,"vynoří se čtenáři
Iliady iméno"Patrokles." Takových přátelství
bychom našli v staré literatuře hodně. Antika
si cenila přátelství.
stejn
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písmo věnuje pozornost

celé stupnici mezilidských vztahů. Rodinných
i těch, kdo nejsou příbuzní. Pro Izraelity by
la nejvyšší hodnotou rodina-blízká i vzdálená.
Urážka či napadení kohokoliv z nich se považo
valo za útok na celý"klan". Uměli si však vá
žit i přátelství. To začíná svobodnou volbou příbuzní jsou nám dáni,někdy i vnuceni.
přenesme se v duchu do doby,
kdy vážený muž job se musel vyrovnat s těž

kými zkouškami. O čem je Kniha Job? Jen o
smyslu utrpení, o schopnosti a daru je snášet?
Rozjímáme-li, vidíme, že je tam také mnoho zá
važných slov o přátelství.
JOBA STIHLO NĚKOLIK RAN NAJEDNOU.
Přijde o majetek, o dětí-ale ne o manželku-těžce onemocní, tělo samý odporný vřed. Zena se
vysmívá jeho věrnosti Bohu. O jeho utrpení
se dověděli tři přátelé: Elifaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský. Každý přišel
odjinud. Chtěli ho potěšit. "Seděli potom spolu
s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k
němu žádný nepromluvil, neboř viděli, že jeho
iiateet je nesmírná."(Jb 3,13)
PRVNÍ PROMLUVIL HRDINA PŘÍBĚHU
j
Vychrlil ze sebe v delší samomluvě vše, co ho j
bolelo. Pak postupně mluvili jeho přátelé a po |
jejich slovech následuje Jobova odpověá. Jistě ]
.si zvolil Job přátele rozvážně. Očekáváme, že \
budou mít soucit, i když ho těžko mohou utě- {
šit. Ale přítelíčkové se začnou do Joba"navá- |
žet". Jaký je smysl jejich slov?"Musíš být po- |
řádný hříšník, když tě Bůh tak trestá." Job |
odpovídá, strhne se hádka.
!
HOSPODIN - BŮH STOJÍ PŘI JOBOVI
I když dopustil na něho zkušky. Starozákonní
hrdina pozná, že Bůh je úplně jiný, než si ho
představují ostatní. Není to stroj, z něhož vy
padne cukroví nebo bič podle toho, co se do
něj vhodí. Job se sklání před Boží velikostí:
"Uznávám, že všechno můžeš a že žádný zá
měr tobě není neproveditelný. Kdo smí neroz
vážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal
jsem, čemu jem nerozuměl. Jsou to věci pro mě
příliš divuplné, které neznám."(Jb 42,1-3).
S JOBEM TO NAKONEC DOPADLO DOBŘE,
jak si většina z nás pamatuje. Bůh mu dvojná
sobně nahradil to, co mu vzal. Ale předtím
čteme to, co řekl Bůh Elífazovi:"Můj hněv pla
ne proti tobě a oběma tvým přátelům, protože
jste o mně nemluvili náležitě jako můj služeb
ník Job.. . Obětujte za sebe zápalnou oběř a
můj služebník Job ať se za vás modlí.. .nepo
trestám vás za vaše poblouzení... " Přátelé to
učinili. . .protože Job se za své přátele modlil.
(Jb 42,7-10).
PŘÁTELSTVÍ' JE U BOHA NĚCO VZÁCNĚHO,
takže se nesmí rozbíjet ani tehdy, když někdo
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z přátel zklame. Cekali bychom, že Job se 12
obrátí k takovým přátelům zády. Bůh však od
něho žádá, aby modlitbou přemohl přirozené
(negativní)hnutí. Modlil se za přátele-NE ZA
SEBE. Jeho prosba váží tolik, že Bůh na ně
ho prostě dá. Ve zkoušce obstál, i když s
"odřenýma ušima". Bůh vidí polehčující okol
nosti. Nedal se strhnout soustředěnou palbou
svých přátel. Ti se ničím nepoučili, k ničemu
neprotrpěli. Zachrání je Jobova modlitba. I
když se ukázalo, že Job byl lepší, nesmí se
považovat za dokonalého a vyvyšovat se nad
pobloudilce. Kdo ví, jak by sám obstál ve
zkoušce, kdyby byl -jako on- postižen zkouš
kami třebas Elifaz...
MEZILIDSKÉ VZTAHY JSOU KŘEHKÁ VĚC.
Ani spolehliví lidé se nemohou holedbat, že
v přátelství nikdy neselhali a neselžou. Příliš
často se zklameme, i když rozčarování má něk
dy nicotnou - ba směšnou příčinu. Kniha JOB
nás nabádá, abychom nelámali hned hůl nad
druhými proto, že nejsou andělé, ale lidé s
narušenou přirozeností-náchylní spíš k hor
šímu. Na Jobově příběhu chápeme i slova pro
roka Jeremiáše:"Proklet bud muž, který dou
fá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem
se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v
pustině, který neokusí přicházející dobro.Bu
de přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v
zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požeh
nám bud muž, který doufá v Hospodina...
Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny
zapustí u vodního toku, nezakusí přicházející
žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ni
čeho neobává, nepřestává nést plody."(Jr 17,
5-8).
JOB PROCHÁZÍ DVOJÍ ZKOUŠKOU
jednak má prokázat odolnost v utrpení, jedna]
má správně vyřešit napětí svého vztahu k Bo
hu a k lidem. Naučí se klást Boha za všech
okolností na první místo, a bližního na druhé
přesně v duchu Lukášova Evangelia(14,26).
Vztah k Bohu a vztah k člověku představuje
dvě strany jedné rovnice, z nichž se žádná
nesmí vyškrtnout. Kdyby byl Job odmítl mod
lit se za své přátele, Hospodin by mu byl ne
dal dvojnásobnou dávku všeho, co měl před
tím. A také by mu nedopřál vidět své syny
a syny svých synů do čtvrtého pokolení.
Podle

MARIE

ŠTEMBEROVÉ

"Žijme jako první křesťané, ti neměli majetek,
byli pronásledováni, společnost je neuznávala,
ale měli hlubokou víru v našeho Pána, měli
jedno srdce a jednu duši v Bohu."
Kardinál František TOMÁŠEK

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Od 1-6.2.se v Budapešti setkali vojenští
kaplani různých křest.vyznání z Evropy a
USA, a vyměnili si zkušenosti z pastorační
práce mezi vojáky._____________________________
Podle Harald Tribunelamer.noviny v Parizi)
a oficiálních pramenů je v Číně 9 mil.křes
ťanů, z toho 5,6 mil.protestantů a 3,5 mil.
katolíků. Pronásledování věřících pokračuje,
prý je ve vězení 6Q kněží a 2Q-3Q biskupů.

Katechismus vydá nakl.ZVON. Katechismus má 4
části, zahrnuje celou katolickou víru i mravy, jj
ZVON vydal i knihu C.J.Lewice Rady zkušeného
dábla, kterou jsme kdysi uveřejňovali pod názvem
Ďáblův kamarád. Autor je anglikán, ale kniha je
výborná i pro katolíky. Nakladatelství Portál vy
dalo knihu o bl.Pierru Frassatim(45 Kč)pod ná
zvem Student osmi blahoslavenství.Křest.akade
mie v Římě vydala Slovník biblické teologie. Farní
úřad Vrchoslavice 2.,79602 p.Prostějov vydal ne
jen Dopisy pro Tebe,ale i Kalendář katol.student
stva na r,1993-4Je v něm i řada povzbudivých ci
tátů na každý den, vyprávění o P. Šuránkovi, vy
nikajícím spirituálovi Olomouckého semináře-vyšla
o něm kniha Z celého srdce. Dále vydali P.Rafae
lové Vinný keř, Dětským srdcím(recitace a zpě
vy)^ Co věříme? (zajímavé příklady). Výborné
Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydři
vydalo knihu A. F. .Kratochvíla: Zavátou stopou-život a dílo P.Petra, zakl.kongr.Bratří Nejsv.Svá
tosti v Budějovicích. V knize je mnoho citátů z
deníku tohoto vynikajícího kněze a může být pod
kladem k jeho blahořečení. (76 Kč).

13

U sv.Petra v Rime sloužil 11.2.msi sv.ke cti
P.Marie Lurdské vikář pro římskou diecézí
kard.Ruini. Sv.Otec, který se den předtím
vrátil z Afriky, měl krátkou promluvu. -V
podzemní bazilice sv.papeže Pia X.v Lurdech sloužil mši sv.s 800 kněžími papežský
legát kard.Fiorenzi Angelini, předs.papež
ské rady pro pastoraci zdravotníků. Po pro
slovu pro 25 tis.věřících přečetl poselství
sv.Otce. Den předtím byla meditace sv.rů
žence a procesí k jeskyni Zjevení. Tak se
poprvé v Lurdech slavil světový den nemoG
ných,přijatý nadšeně v zemi i ve světě.
Podle DIA založili katol.biskupové vých. Afriky
Apošt.nucius v Polsku předal ředitelství
duchovní správy ve vězeních dar sv.Otce
pro 154 vězení-Písmo a nábož. literaturu.

universitu v Nairobi ( Keňa)s názvem Církevní uni
versita Vých.Afrika. Blízko Nairobi, v Langata,
je její studijní středisko. I. universita Baraton pa
Po skončení říms.synodu si udělají účastní - tří adventistům sedmého dne. Na katolické uni
ci pouť do Lurd._______________________________ versitě se budou studenti učit církevnímu prá
Na přání sv.Otce se v lat. Americe zřizuje
vu, filosofii, sociální etice, liturgii, vyučová
informační síť. Podobná se plánuje pro Afri ní náboženství) katechesi), posvátné hudbě,
ku. Asii a celou katolickou Církev._________ práci v mediích! hromadných sdělovacích prost13.2. založil sv.Otec fond Populorum Progre- ředcích-tisku, rozhlasu a televizi) a mohou
ssio na podporu domorodých Indiánů,Afro- získat akademickou hodnost. Universita pa
Američanů a míšenců v latinské Americe.Le tří pod biskupskou konferenci východní Afritos má financovat 150 malých a středních
ky(AMECEA) - v Etiopii, Keni, Malawi, Ugandprojektů v lO-ll zemích, hl.zlepšení půdy
dy, Sudanu, Zanzánii a Zambii. Vlády zemí no
a zdraví obyvatel a podporu utlačovaných vou universitu uznaly. Akademie věd prohlási
etnických skupin.
la, že necírkevní instituce neučí tak důkladně,
Maxický deník AI Pais napsal II.I., že míst jako církevní učiliště
ní lože svobodných zednářů obvinily apošt. DIA oznámila,že etiopský parlament schválil
nuncia arcib. Cirolamo Prigione, že zasahu po živé debadě poprvé v dějinách svobodu tisku.
je do vnitřních záležitostí země a žádají, aby Kongres katolíku v Kemalel Indie), zada o odvolá
byl ze země vypovězen. Prý se snaží řídit
ní návrhu zákona, který by zakazoval občanům s
Církev v zemi a nerespektuje rozhodnutí
více než dvěma dětmi aby byli zvoleni na občan
biskupů. Nuncia napomenula oficielně i vlá ská místa. Narodí-li se rok po vydání zákona
da. Od r.1988 je tam president-socialista
zvolenému 3.dítě, může být odvolán. Vláda chce
Salinas._______________________________
propaqovat"malé rodiny"-jako je to v Číně.______

14.2. zasedala v Praze komise pro ekumenis
mus při bisk.konferenci-předsedal ji biskup
F.Radkovský. Navrhla zařadit do přednášek
na teol.fakultách i předmět ekumenické teo
logie, aby bohoslovci studenti i laici znali
správnou ekumenickou spolupráci.

Apošt.admin.evropského Ruska arcib. Kondrusiewic-z slavil 10.2.V kostele sv.Ludvíka v Moskvě
I.světový den nemocných. 11.2.sloužil mši sv.
v chrámu P.Marie v Petrohradě, udělil nemocným
svátost nemocných, posvětil jídelnu chudých,kte
rou otevřel řád Maltézských rytířů.

Farářem kostela v Praze-Strašnicích je nejmladší bratr P.KIenera, benediktina, P.
Jan Klener.

Písmo sv.v Uzbekštinět 50 tis.výt.)vytištěné ve
Štokholmu,ve středisku pro šíření Písma sv.,se
představilo v Taškentu, hl.městě republiky.Ži
P.Fiala z Prahy hlásí, že kněžský den 10.2 je tam asi 20 mil.muslimů. Středisko připravuje
u sv.Vojtěcha v semináři byl ve znamení
Písmo v tažičtině, uzbekštině a turkmenštině.
nového katechismu. Asi výjde už letos-po
Menšina obyvatel isou pravoslavní.
schválení dvou komisí. Přes třetinu-možná i V Lucemburku zasedalo 50 zástupců Charity z 18
polovinu, už přeložil P.Koláček, T.J.z Vati evropských zemí,i s politiky. Hovořilo se o práci
kánského rozhlasu-kde má 2 nebo 3 spolu
Charity po pádu železné opony.___________________

pracovníky .

13.-18.5.je 35.mezinár.pout vojáků do Lurd._____

vnuknutí a čin

!

Z Pavlových listů můžeme sestavit celé vyzná
ní víry. Některé výroky Pána Ježíše podává
věrněji než sv.Matouš a sv.Marek. Jeho listy
předpokládají, že adresáti už život Kristův
z evangelií a kázání apoštolů a učedníků zna
li. Pavel však netrávil čas jen nasloucháním
toho, co mu vyprávěli apoštolově o učení a
činech Ježíšových. apoštol národů
PAVEL BYL BOJOVNÍK
Byl by ho asi stihnul stejný osud, jako sv.
Štěpána. Apoštolově a věřící se báli nejen o
něho, ale i o sebe. Dosud se vyhýbali sráž
ce s farizeji-ba řada farizejů se k nim přida
la. Tehdy byla hlavní otázka pro šíření víry:
Mají se stoupenci Krista řídit Mojžíšským
zákonem? Jistě mu domlouval Petr i Jakub
Jistě prosil Boha, aby mu ukázal správnou
cestu. A Pán mu ji ukázal. Měl odejít. Napřed
do Césareje, pak prošel Sýrií k CiliciítCal 1,
22) a došel až ke své vlasti-k Tarsu.
Vinu na Pavlově odchodu z Jeruzaléma nepři
znali ani učedníci, ani Pavel. Zřejmě byla vi
na na obou stranách. V Jeruzalémě přehnaná
nedůvěra a strach, u Pavla vrozená hrdost a
odchylný způsob myšlení. Byl vzdělaný, inte
ligentní, a apoštolově byli prostí lidé, hlása
li Krista tak, jak ho znali.

TICHA LETA V TARSU.
Jak se tam dostal, o tom nemáme přesné do
klady. Jistě hlásal Krista i cestou, ale od
r.39 po Kr.strávil celá tři léta v Tarsu.Cekal
až ho Mistr zavolá. Jeho otec se ho asi zřekl,
byl to vášnivý farizej. Tak nezbylo Pavlovi
nic jiného, než se věnovat svému řemeslu,
totiž zhotovovat stany. To byla pro bojovné
ho Pavla těžká zkouška. Takovým tichem pro
šli mnozí světci. Zdálo se jim, že Kristus mi
zí z jejich života, že jakoby kráčí neviditel
ný za jejich zády. V té době dozrávali, jako
zrno tiše zraje v zemi, aby vydalo plody.
"Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a ne
odumře, zůstane samo; odumře-li však,
při
nese hojný užitek," (Jan 12,24).

jeho samoty v Tarsu. I apoštolově žili z ta- 14
tajemství Kristových, věděli to, co Pavel,P*
ale on to spojil v myšlenkovou soustavu. Vzdě
laný rabín Pavel použil i toho, co je ve Sta
rém zákoně psáno o Mesiáši.
V 2.Kor 12.1.se zmiňuje o různých zjeveních
a viděních. Tato vnuknutí ho povzbudila tam,
kde jeho vlastní myšlenky ustrnuly na mrtvém
bodě. Při četbě jeho listů poznáváme, jak
rostlo toto "pšeničné zrno". Napřed dva listy
TesalonickýmtSoluňským), pak list ke Gala—
tům.- I.a 2.list Korinským i list Římanům, to
byl zralý plod v klase, listy ze zájezdů, a
konečně vyzrálá žeň - pastýřské listy.
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JAK VZNIKÁ VNUKNUTÍ
Jednak z náboženských symbolů-obrazů a
jednak myšlenkou, kterou v něm vzbudila
intuice-tušení. z duchovního nazírání a pohle
du. Pavel-i jiní světci a z víry žijící lidé-mívali vnitřní vnuknutí častěji než běžný křes
ťan. U toho přijde vnuknutí jednou, dvakrátsnad i víckrát - za život - bud poslechne ne
bo ne. Obvykle - dost často - ho odvedou
od vnuknutí a z toho vyplývajícího růstu v
duchovním životě - světské zájmy. Četli jsme
o tomto druhu ničení dobrého vnuknutí zlým
duchem v knize Lewise, Ďáblův kamarád.
Křesťan, který miluje Krista, mění vnuknutí
v čin a nepodlehne pokušení, odvrátit se od
nabídky Kristovy. Protože Pavel žil s Kristem
neobyčejně intenzivně-navíc byl vzdělaný a
inteligentní-pozvolna se jeho život měnil tak,
že mohl napsat:"Ziji už ne já, ale žije ve mně
Kristus." - Nebo k Rím 7,24, že se"oblékl v
Krista." Na mnoha místech to vyjadřuje ještě
stručněji:"V Kristu Ježíši."
MAJÍ PRAVDU PROTIVNÍCI SV. PAVLA?

Renan, Nietzsche a jiní tvrdí, že Pavel potla
čil svobodu a život v Ježíšově náboženství a
vsunul na jejich místo své myšlenky a primi
tivní obraznou řeč a tím křesťanstvfpožidov;štilM. "Pryč od Pavla, zpět ke Kristu." Dnes
se tento vztek na Pavla vrací i u tzv."katolic
kých teologů1.1 Kristus však nejen učil. Těžiš
tě křesťanství není jen v kázání na hoře a v
podobenstvích. Kristus i jednal: vykupitelská
smrt na kříži, vzkříšení z mrtvých, seslání
DOZRÁVAL I SV.PAVEL
slíbeného Ducha sv.-tedy narození Církve- a
Cítil se cizincem v rodném městě. Bez poslu
věroučný i mystický výklad ostatních apoštolů.
chačů, zklamaný, sám. Navíc-po jeho odchodu Pavel se stále obracel k radostné zvěsti-k
Církev v Jeruzalémě krásně rozkvetla.(Sk 9,
evangeliu Kristovu. Odhalil i něco z tajemství
31). V Tarsu se však zdokonalil v řečtině,
své duše-tedy něčeho, o čem velcí svatí nera
naučil si tehdy tak ceněnému umění diskuto
di mluví. "Znám jednoho křesťana, který byl
vat a způsobu, jak učit. Snad se seznámil i
před čtrnácti lety uchvácen až do třetího nes některými řeckými knihami, protože v listě ;be. Nevím, zdali duše přitom byla v těle, neKorintskými 15,32)cituje Menandra:"Jezme a
;vím, zdali byla mimo tělo. To ví Bůh. A vím
pijme, vždyť zítra zemřeme."A;"Spatné rozho o onom člověkovi, že byl uchvácen do rájevory (příklady) kazí dobré mravy."V listě Ti;zdali duše přitom byla v těle či mimo tělo, to
tovi(1,12) cituje Epimenida: "Kréťané jsou
;nevím, ví to Bůh-a že uslyšel slova nevyslovi
odjakživa lháři, divá zvěř, zhýralí divoši."
telná, která člověk nesmí vyřknout."2. Kor 2-4
Tyto věty mu v rozhovorech s Reky velmi po
hřích je zaníceně mIsto v duši.
máhaly, jistě bylo těch citací víc.
OBDIVUJEME-LI SE HLOUBCE JEHO LISTČl
:pokání - zpověď - lítost je jediný
uvědomme si, že vyrostla právě v letech
lek. který zánět vyléčí JOSEF DOUBRAVA

papežové

JULIUS II. - pokračování

V dobách renesance byl největším podporovátelem umění. V jeho době žili slavní umělci
3
Michelangelo, Rafael, Bramante aj. Umělecký ;
střed se přesunul z Florencie do Říma. Už
•
předtím bylo sedm pahorků v Římě proslulých:
svou krásou. Již r.1508 ulil Michelangelo ob- ■
rovskou sochu Julia II.z kovu. Byla trojnásob;
ně veliká, papež seděl na trůně, v jedné ru- •
ce klíče, druhou žehnal. Boloňští ji umístili
í
v průčelí chrámu-ale zůstala tam jen tři roky.i
Když se Bentivoglio nakrátko zmocnil města, j
nádhernou sochu zničil. Kolos vážil 7.OOOkg
a při pádu se hluboko zaryl do země. Z kovu |
ulili velké dělo a posměšně je nazvali La
Giulia. Michelangelo také vytvořil obrovskou ;
sochu Mojžíše na náhrobku Julia II. Předsta- i
vuje ho jako přísného zákonodárce a soudce. ;
V pravé ruce drží desky zákona.
Chtěl obnovit i vatikánskou basiliku. Umělec
Bramante zbořil hrobky četných světců basilika stála už 1.200 let - vandalsky kácel ;
sloupy a pomníky - ale papež mu nedovolil,
aby hnul s hrobem sv.Petra.
18.dubna 1506 položil papež základní kámen
k svatyni nad hrobem prvního papeže, chudé
ho rybáře. Podle Bramantova plánu měla tvořit basilika velkolepá kopule na rovnoramenném kříži-na každém ze čtyř ramen měla být
menší kopule . Plán stavby by byl zabral o
třetinu víc, než jak stojí nynější chrám, plán i
totiž pozměnil Michelangelo. Stavělo jej 2.500 i
dělníků. Na všech stranách se sbíraly pří
spěvky, ovšem v Německu to byla jedna z při
čin, vedoucích k rozmachu protestantství.
Před smrtí vytvořil Bramanto ještě čtyři pilí
ře k nesení kopule. Při zemi měřil každý pi
líř přes sto kroků.
Týž architekt obnovil i kus Vatikánu. Rafael
tam vymaloval čtyři komnaty freskami. Michel
angelo ozdobil strop sixtinské kaple 343 figu
rami, hlavně postavami proroků a Sybil. Po
slední soud vznikl až za Pavla III.
Julius založil sbírku antických soch v Belve
deru; nejznámější je Apollo a Laokon. Apollona
vykopali u Antia a koupil ji už jako kardinál.
Druhou, nalezenou v Římě, koupil jako papež.
Také spící Ariadně, Herkules s Telefem v ná- ■
ručí-to patřilo papeži.
21.ledna 1506 založil papež Švýcarskou gardu,
její uniformy ovšem nenavrhnul Michelangelo,
jak se tvrdívalo. Také Capella Julia je jeho
dílo-pěvecké kapela. Ve Fanu založil první
arabskou tiskárnu. Na jeho popud vytvořil
Sansovino obrazy na hrobkách kardinálů
Ascanio Sforza a Girolamo Basso della Rovere
v kostele P.Marie del Popolo. - Papež by jed
ním z největších politiků, diplomatů a voje
vůdců. Ne však obnovitelů víry. Byl bezcha
rakterní, nedržel slovo, byl nemravný a ho
dil se spíš na vladaře než na náměstka Kristo
va a nástupce sv.Petra.

VÍTE CO JE TO ?
CREATISMUS-je nauka, blízká článku víry, že15
15
DUŠE každého člověka je přímo stvořena Bohem
od početí. Opačné názory zastávají: l.emanatisté/manichejští/učí, že lidská duše pochází ze
samé podstaty Boží. 2.Transformisté - podle
nich se lidská duše vyvinula z duše zvířecí. 3,
traducianismus/generatianisnus/učí,že du
še se předává z podstaty rodičů-buá tělesné
nebo duševní. Tento názor nevylučoval sv.Augus
tin, zastávali ho Luther, Hermes a j. 4.arab
ští následovníci Aristotela učili, že lidskou
duši stvořil anděl. 5. Rosríini soudil, že od
rodičů pochází duše smyslová a ta se později
božským osvícením stává duchovní, nesmrtelnou.
/Rosmini-kněz a filosof/1797-1855/.

CREDO/česky"věřím" , řecky "symbolon"/. Součást
mše sv. a to vyznání nicejsko-cařihradské, ja
ké se modlíme my při mši sv. Švýcaři se modlí
Vyznání apoštolské. Nicejské vyznání schválil
Nicejský sněm r.325 a doplnil II.koncil Caři
hradský r.381 novými články o Duchu sv./že po
chází z Otce i Syna/o Církvi, o odpuštění hří
chů, vzkříšení těla a věčném životě. Na podnět
Jindřicha II.jej r.1014 přijal do římské litur.
gie papež Benedikt VIII. a je to projev souhla
su s myšlenkami čtení, evangelia a kázání.
Jan XXIII. nařídil 25.7.1960 aby se Credo mod
lilo v neděli, ve svátky I.třídy, ve svátky
Páně a Panny Marie 2.třídy, ve velikonoční,
vánoční a svatodušní oktávu/osmidenní/, na
svátky apoštolů a evangelistů a na svátek Stol
ce sv.Petra a sv.Barnabáše.
CTIHODNÝ- 1.oslovení minoristu od tonsury počí
naje, podjáhnů, řádových sester. Je to starý
překlad verenabilis. Ve středověku se tak ti
tulovali opati a biskupové. 2.Titul blahořečeného, podle cirk.práva se titulu "ctihodný"
smí užívat až po vydání dekretu o hrdinském
stupni ctnosti oslaveného .

CTNOST - je stálá pohotovost vůle dělat dcbro
a varovat se zlého. Nadpřirozená ctnost je dar
který dává Bůh sám. Uschopňuje nás, abychom
konali dobro. Ctnosti jsou mravní a božské.
Božské ctnosti: víra, naděje a láska. Mravní
ctnosti se přidružují k hlavním, tj. prozřetel
nost/opatrnost/, spravedlnost, mírnost a sta
tečnost. Proti těmto ctnostem se může hřešit
buá nedostatečným konáním, např.zbabělost, ne
bo přeháněním, např.nespravedlnost.

CUSTODIA-kovová schránka, ve které se uchová
vá část monstrance v podobě měsíčku/lunulr/
a uchovává se ve svatostánku.

Láska je pohled duSe.
Simone Weil
Láska vidí i neviditelné.
Simone Weil
Kdo rád napominá,nici své vlastní zrdadlo.

načeských HRANICÍCH
Kax.ncuu.na Tang<vu.ova, manželka neapolAkeho
pfi-wájíe, zemiela ai-i pžed tůrní loku blízko
R-úma. Byla ve viňetAovacZ vazbě, ve vo.zo.nX. v
fhne a pak odiouzená ikono na Aok. Zač.?
0 tom ie dozvíte v je.ji.ck vzpomínkách.. Vo cte.te.ie., že to byla mÁmosiádně zbožná, tnteItaentnZ a itatečná zena.

PROČ MĚ ZATKLI?
Brzo ráno, na velikonoční svátky,
15.dubna 1971, ve čtvrtek, vy
jížděl autobus z Vídně do
Prahy a do Karlových Varů
V kufru jsem vezla plno
velikonočních dárků.
Vozila jsem je už sedm
let-na velikonoce i
na
vánoce a tak často, jak
jsem jen mohla; svým
přátelům a všem, kdo
potřebovali pcmoc. Nikdy
mi na hranicích nedělali
potíže, ačkoliv jsem vezla i sedm plných kufrů.
"Víme, co vozíte,"řekl pohraničník řidiči,
"ale proč vám v tom máme bránit?"
Turisté z ciziny byli vítáni. Měli určité
výsady, protože přiváželi západní měnu. Na
naší cestovní kanceláři stálo velkými písneny:"NAVŠTIVTE ČESKOSLOVENSKO!" A od r.1966
i "POLSKO, NOVÁ ZEMĚ PRO TURISTY!" Bez obtí
ží jsme dostali vizum a v nejlepsích hote
lích nás skvěle ubytovali.
Poprvé jsem jela do Prahy r.1964. Eylo to
tam dost ubohé. Např.na nádraží stálo jen
oan taxíků. Šoféři neunávně převáželi lidi
z nádraží do hostelů a naopak - za podivu
hodně nízké ceny. Byl to začátek turistikv
Ta otevřela dlouho zavřené brán" Výcho
du. Fohatý host byl velmi vítaný a zanechal
aspoň na povrchu-své stopy...Bozději bylo
už taxíků hodně, ba i elegantní Mercedes...
R.1970 se tam zahraniční turista cítil sko
ro jako na Západě! Obrat nastal v lednu
r.1971. Celou zemí přešla bouře, odvála
surově to, co se tak obtížně vydobylo a
zasáhla nejen domácí, ale poprvé-od zavedeni
turismu-i jinak vítané turisty. Nějakou do
bu to vypadalo jako dříve, zdánlivě rychle
a bez obtíží jsem dostala vizum, tak tam je'
li lidé - a já také - aniž by tušili něco
zlého.
PŘIJELA JSEM NA ČESKÉ HRANICE VE ČTVRTEK
jako jiní turisté - ale jen tam. Rychle a
ostře mě kontrolovali, vzali mi pas, peníze
a vše, co jsem vezla. Skoro prázdný autobus
do Prahy dostal znamení k odjezdu. Místo
něj přijelo policejní auto.

Přispěchalo mnoho policistů v civilu - jakoby
vyrostli ze země a předali mě ostatním. Pohléd
la jsem za hranice; jak blízko-skoro na dosah-bvlo Rakousko. A přece bylo tak daleko! 16
POCHOPILA JSEM, CO ZNAMENÁ ŽELEZNÁ OPONA!
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Tuto bolestnou oponu jsem dříve nebrala vážně,i
když tu byla stále. Ještě jeden pohled ke svobodě-a pak mě odvezli k soudu do Znojma a tam
mě až do večera vyslýchali. Dávali mi divné
otázky. Jestli jsem řeholnice, jestli jsem něk
dy dostala vyznamenání nebo záslužnou medajli
církevních úřadů. Odkud
znám tolik řečí, jestli
jsem v nějaké organizaci, kte
ré osobnosti v Římě nebo ve
Vatikáně znám a pod. Odpově
děla jsem, že jsem vdaná žena
jak je vidět z pasu. Nejsem
v žádné organizaci, řeči
znám ze studia a z praxe,
nanám ani čestný titul,ani
záslužnou rredajli a zmíně
né osobnosti neznám.
V určitých časových úse
cích opakovali stále své
dotazy na stejné osoby. Pak udě
lali protokol, každý list jsem
musela podepsat. Užasla jsem, když mi nakonec
řekli, že jsem silně podezřelá z činnosti stá
tu nepřátelské a že musím do vězení.
Vyšetřující soudce řekl: "Víme naprosto jistě,
že byste mohla zneužít případnou svobodu k po
kusu o útěk." Co jsem měla říkat? Věděla jsem,
že netná smyslu něco namítat a tak jsem nechala
událostem volný průběh.
PŘIŠEL PROKURÁTOR A POMOCÍ TLUMOČNÍKA ŘEKL,
že mám právo protestovat. Odmítla jsem to. Proč
bych měla protestovat? Cítila jsem od časného
rána zvláštní pocit. Bůh mě neopustil, byla
jsem víc než jindy skrytá v jeho dlani.
"Ale musíte protestovat!"řekl tlumočník důrazně
chvějícím se hlasem. Byl to jemný starý pán,po
stava z minulosti. Když jsem znovu odmítla váž
ně na mne pohlédl a zdálo se, že i s pochope
ním. Pozorněl poslouchal, co mu říkal prokurá
tor a překládal pomalu a přesně:"Souhlasíte te
dy se svým osudem?" Slovo"osud"mělo zvlášní
zvuk, skrývalo se v něm nevyslovené, ale přece
jen jasné slovo: Ztráta svobody...Podřídit se
násilí__ nejistota bez hranic...odloučení od
druhých!
Když byla Eernadetta v podobné situaci, řekla:
"Bůh mi zůstal.a Bůh postačí!" Ani má odpověd
nemohla být jiná "Bože, dávám svůj osud do
tvé ruky." "Mám vaši odpověd dát do protokolu?"
zeptal se tlumočník."Můžete." Opakoval má slo
va a přeložil je. V hale s psacími stoly a
stroji nastalo několik vteřin úplné ticho...
Pak se prsty rozběhly po klapkách strojů a psa
ly protokol, který jsem už podpisovat nemusela.

ŠVÝCARSKÝ
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PLÁN

ZÁJEZD DO RI~MA PRO MLADÉ OD 15 ti let
cena cca 400 frs, Přihl.P.Šimčík 2.-8.5.

POUT DO EINSIEDELN - káže olomoucký
arcibiskup Jan GRAUBNER.mše sv. v
12,15. hodin________________________23. května
DOSTANETE-LI KLUB VČAS- mohou se
mladí přihlásit ještě na duch.cvičení
od I6.-I8.dubna - povede je Otec Petr
CHALUPA, profesor ze semináře v Olomouci
Přihlášky-P.Simčík,

NAŠE BOHOSLUŽBY

AARAU-každou 3. ned v měsící v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10b
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
smer Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 h
CURYCH-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.neděl i 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. zpovědifobvykle před
mší sv.Jnávratu do Církve, vyučování nábožen^
ství, návštěvy nemocných sv.nemocných aj.

JMĚNA A ADRESY MISIONÁRQ
P.Josef ŠIMČlK, 8003 Zílrich, Gertrudstr.
59.Tel.01-4621855(fara-kromě sob.a neděli
P.ANTON BANÍK- tel.01-2625096
P.Martin MAZÁK - 14,rue Maison-Rouge,
1400 YVERDON-LES BATNS,t.024-22.9537
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 MĚSlCI MŠE SV. v 19.30

P.Šimčík rád navštíví naše nemocné
doma čí v nemocnici. Upozorrjětě ho
na ně!

Kdo chce strávit Velikonoce v St.Martinu
v Itálii, zavolejte P.Kopice, v Casies
tel. 0039474-978425

BOZI POŽEHNÁNI" přejeme ze srdce
Markétě PROCHÁZKOVÉ a Jaromíru Domini
ku JOBOVI, kteří si udělí svátost manžel
ství v kostele P.Marie pod řetězem v Praze
24.dubna. Blahopřání pošlete na adresu
J.D.Joba, 8635 Dti rnten, Kalchofenstr.4.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Delegátem IX. zasedání bisk,synodu r.1994
bude za Švýcarsko biskup Mamie(73).
Nástupcem bude basilejský světící biskup
M.Gachter, pečující o mladé katolíky. Zú
častní se také svět. dne katol.mládeže v
Denveru._____________________________________
V Záp.Evropě žádá asi 700.000 osob poli

tický asyl z býv.komunistických zemí,kde
už ovšem nejsou pronásledováni.____________
Ve V.Britanii jsou dvě bisk. konference: pro
Anglii a Wales a jiná pro Skotsko.___________

10.8.bude sv.Otec v městě Meridu(Mexiko)
Pohovoří si také s katolíky z kmene Mayů.
Je to 3.návštěva země, spojená s cestou do
Denveru (viz výše). Není potvrzeno, pojedeli i na Jamajku a do Nikaragui.
Čtvrtina Italů věří v znovuzrození-reinkarnaci, nebo je přitahuje magie a spiritismus.
Svědkové Jehovovi mají asi 400.000 stoupenců-co do důležitosti 3.či 2.nábož.v Itá
lii.FVotože mnoho katolíků už nezná svou ví
ru! pak lehce na sektu naletí), založil milán
ský arcib.kard.Martini r.1980 pro mladé
"školu slova",kde se večer čte a poslouchá
Boží slovo. Škola začínala skromně, brzo
jich bylo asi 2000, dnes každý měsíc
15-18 tisíc v 12 ti největších kostelích v
arcidiecézi.____________________________________

i .3. manifestovaly tisíce v rade ukrajinskycl
měst za úplné rehabilitování řecko-katolíků,
připojených Stalinem násilně k pravoslav
ným. Nový zákon je neuznává.Měl by se
uniatům vrátit komunisty zabavený církevní
majetek.____________________________________
O deti znásilněných muslimek v Jugoslávii
bude ve dvou útulcích pečovat katolická
Charita. Nevyzvednou-li si muslimky do
dvou měsíců dítě, dá se dítě do adopce.

dobrodinec
Zaklepal, a slečna Nováková mu otevřela.
Na pohovce ležela nedopletená bílá ponožka,
kterou pletla slečna pro černochy.
"Mám tu čest, mluvit se slečnou Novákovou?1
Obstarožní slečna užasle přikývla.
"Jmenuji se Josef Pospíšil. Celé město o
vás mluví,"řekl pán a odložil klobouk.
"O mně? Proč?"
"Pro vaši dobročinnost. Jste známá všude.
Snažíte se zmírnit bídu ubožáků v rozvojo^
vých zemích..." ukázal na bílou punčochu.
"Dělám, co se v mých silách,"řekla zkromně
slečna a sklopila zrak.
"Ale i zde, v naší zemi, jsou chudáci,
proto k vám přicházím..."
Slečna na něho s úžasem pohlédla. "Náš so
ciální systém se stará o všechny chudé..."
"Ne docela. Znám rodinu - stařičtí manže
lé. Bydlí v bytě, do něhož zatéká střechou,
podlaha je plná trhlin, stejně i zd_, nevymalované už desítky let - snad po první
světové válce - prastarý sporák,bez ústřed
ního topení, revmatický pán musí nosit
uhlí ze sklepa do pátého poschodí...a ted
už nemají ani peníze, aby zaplatili čin
ži."
Slečna se vzrušena."Jak nelidský majitel
domu! Chce je jistě vypovědět..."
Návštěvník zrozpačitěl. "Tak nelidský ne
ní. Ale musí také platit daně a má už pro
dalšího nájemníka nabídku... Ovšem nerad
by ty staroušky vyhnal. Proto jsem se roz
hodl, že obejdu lidumilné lidi a poprosím
je, aby mi něco přispěli a já za ně tu
činži zaplatím!"
"Jak dobré srdce máte!"zvolala slečna.
"Dělám, co mohu, už jsem vybral padesát
korun. Ještě potřebuji čtyřicet a činži za
ty chudé stařičké nájemníky zaplatím."
Slečna sáhla po vyšívané peněžence.
Vytáhla čtyřicet korun a se slzami v očích
je podala prosebníkovi.
"Předejte peníze tomu vydřiduchovi..."
řekla tvrdě.
Návštěvník ustoupil:"Není to tak velký
vydřiduch. To víte, musí platit z domu da
ně, živit pět dětí na studiích, manželka
je churavá a potřebuje každý rok k moři
a on j i ovšem doprovází, kdyby se něco při-f
hodilo..."
"Ale stejně! Měl by mít soucit s těmi ubo
žáky. Pro pouhých devadesát korun a vy
hnat je z bytu! Surovec."
Návštěvník zastrčil peníze do obálky s
jménem nájemníků.
"Ze srdce vám děkuji jménem těch ubožáků."
"Jak jste se o jejich bídě dozvěděl? Jsté
snad zpřáteleni?
"To ne."
HUMORESKA
"Nebo příbuzný?"
"Také ne."
"Nu, kdo jste tedy?"
JO HANNS RÖSLER
"Jsem majitel domu."

List sv. Pavla
Fi li panům, 4,13.
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NAŠE KŘÍŽOVKA
1234567891011
A
B

C
D

E
F

G
H
I
A.Mazaná,název I.knihy deuteronomické
St. zákona. B . K založení, lidově přepycho
vé auto,primitivní plavidlo. I.část tajen
ky. D.Něm."vejce",zn.velké váhy,to,
co mi nepatří,něm."on",zkr.katolické
strany. E.Honec, vulkán v Arménii,na
němž měla přistát Noemova archa. F.
2.část tajenky. C. Nebezpečná epidemie,
město na Slovensku, cenný papír.H.Je
den světadíl,přísl.místa. 1.3.číst tajen
ky, uříznutí.

1. Apoštol národů, říms. 995, latin
ská předložka. 2. vyráží ze země (rostli
na), mužs.jméno, přiví.zájmeno.3.Slov.
co je mše sv.,německá předpona"před",
zkr. pro elektrovolt. 4. chem. zn. holmia,
přeje si,jméno množství.5.Něm."nuže",
říms.99, zn.nacistického tábora,zn.aut
Islandu.6.Švýcarské letovisko, slov.ta
kový. 7. Neoblečení, vinný keř,značka
tekutiny.8Hěcky vyvrcholení choroby,
polní míra,a nuže.9.Bytost, lovitel ryb,
10. Zn. dobré mouky, zn. vodíku, přfsl.
místa, jiné příslovce místa. 11.Něm.
"hruď", ženské jméno.
Pomůcka: Ararat, akme, anu.
Pro nedostatek místa jsme museli článek"
o manželství trochu zkrátit. Prof. Dr. Ivo
CISAR(autor)nám poslal tyto opravy:
Je rozdíl mezi siovem"nerozlučnost",kte
ré je nesprávné, a slovem"nerozlučitelnost",které je správné. Rozluka je do
volená, rozvod ne. Dále: k prohlášení
neplatného manželství. .. se dochází po
potvrzení rozsudku odvolacím soudempak rozsudek nabývá konečné platnosti.
Ne že by se platilo dodatečně.-Jako mo
hou být neplatné smlouvy. . .TAK TAKÉ
mohou být manželství neplatná pro ne
dostatek formalit, ale hlavně pro nedo
statek vůle, na níž se právě manželství
zakládá.

I málo slovy se dá řící mnoho hloupostí.___________________

HUMOR

"Mami, mohu jít ven?""A máš
také úlohy.""Mám." A na 19
"J9
schodech synek volá:"Mám,
ale ne napsané."______________

"Váš pokoj se mi nelíbí,"stěžuje
si host v horském hotelu,"vždyt
dveře nemají ani zvonekVTo ne
vadí. Budete-li něco potřebo
vat, stačí zadupat na podlahu."
"Ale já bydlím v druhém po
schodí. ""Ani to nevadí. Pod
vámi bydlí nervózní dáma, a
když to uslyší, hned přiběh
ne k recepci si stěžovat a
my už budeme vědět, že nás
potřebujete."

Ptá se soudce:"Obžalovaný,
provedl jste loupež tak, jak
jsem vám to popsal?""Ne.Ale
je to nový způsob, budu si
jej pamatovat."_________________
"Až se, drahoušku, vezmeme
budeme mít tři děti.""Ale to
přece už ted nemůžeš vědět."
"Vím to, všechny tři jsou
u babičky."

Paní Kousavá podotkne jedo
vatě: "Tak Karle, ted jsi
" Za ty uloupené peníze si kupte tele Mladý autor prosí slavného
viděl v televizi Derrika,
vizor, abyste videi, jak se správně spisovatele:"Řekněte mi, co
Případ pro dva, Columbo,
si myslíte o mé knize?""To
a kdyby se k nám vloupal dSlá přepad banky.
nemohu. Raději zůstaneme
r

zloděj, tak zalezeš pod deku
jako lidé, kteří televizi nemají."
"Při poslední slohové práci jsem vás uvedl
jako svého nejoblíbenějšího spisovatele,"píše
žák."Prosím vás, napište mi hned sedm dů
vodů, proč jsem vás uvedl jako oblíbeného
spisovatele. Učitelka se na to při příští
ústní zkoušce zeptá."_________________________

"Člověče,včera nám ve vinárně hrála až do
půlnoci dámská kapela. ""A vydržel jsi to?"
"To ano, ale když už přestaly hrát."
"Snažil se vás obžalovaný podplatit?"ptá se
soudce svědka."Asi ano. Nadával přede
mnou hrozně na svou tchýni."_______________

Jednou se zeptali Chaplina, kam by šel rád
po smrti, jestli do ráje nebo do pekla. Za
myslil se: "Raději bych šel do ráje, tam je
to krásnější. Ale kdybych se chtěl setkat s
většinou svých známých..-tak bych šel.."
Když začal Chaplin psát svůj životopis, navštítil ho jeden novinář a zeptal se ho,
jestli mu psaní nezabere mnoho času. "Ale
kdepak,"odpověděl starý pán,"když je člověk v mém věku, tak toho hodně zapomene.'

Když bylo Chaplinovi 83 let a jeho ženě
Ooně 43 - měli spolu osm dětí a Oona pro
hlásila, že by chtěla ještě další. Chaplin
mávl rukou:"To nepřichází v úvahu. Na to
je moje žena moc stará."

dobrými přáteli."
Povídá tatínek:"Synku, až budeš tak velký ja
ko já, budeš také vydělávat jako já.""Tati, to
ne. Já bych raději utrácel tak, jako maminka."

"Má snoubenka mi řekla, že jsem ten nejzajímavější muž, kterého kdy potkala.'"'Podívej se!
Ještě nejste svoji a už lže."______________________
Přistoupí pán k pokladně kina:"Máte lístky do
první řady?""Ano.""A do poslední také?""Ano.'
"A co na balkon?""Máme také." "To musí být
velmi špatný film, když máte tolik lístků."_____

Táže se jeden pacient v nemocnici druhého,
proč tu leží."Ale nechtěl jsem půjčit ženě auto.
A co se vám stalo?""Já jí zase auto půjčil."
Rozčiluje se host v restauraci: "Poslyšte, exis
tuje ještě tvrdší maso než je vaše telecí."No
určitě! Jen si dejte naše hovězí."______________

"Manželství je jako dvě lodi, které se na širém
moři setkají.""No dobrá. Ale proč je skoro
vždy jedna z nich bitevní?"_______________________
Ptá se soudce obžalovaného:"Poslyšte, neviděl
jsem vás už někdy.""Ano, pane soudce. Dával
jsem vaší dceři hodiny na klavír.""Cože? Tak
to dostanete ještě půl roku navíc!"______________

"Moje manželka má divné sny. Stále se jí zdá,
že jsem vyhrál tisícovku. ""Takové sny má má
žena také. A hned si jde za tu tisícovku něco
koupit."______________________________________________

"Přísloví - Mlčeti zlato - vždycky neplatí.""Jak
Při jedněch narozeninách začal napodobovat
to?""No, například když tě učitel zkouší."______
Chaplin různé lidi-muže, ženy, svého šoféra^
"Co by vám to udělalo, kdybys
sekretářku a popeláře, Nakonec nabral dech
te mi půjčil s to v ku?'"'Stof tan
a zazpíval árii z italské opery. Přátele
kovou škodu."
se podivili, jak krásně umí
"Smíš jít v sobotu někam bez
zpívat. "Vůbec zpívat ne
manžeíky?""Samozřejmě. ""A
umím, "bránil se slavný
kam?""Dělat melouchy."_________
komik "jen se pokouším
Ptá se kamaráda, který vede
napodobit slavného Carukrvelačnou dogu. "Mohl by ten

sai"_____________________________
Jako kluk rozbil výkladní
skříň a utíkal pryč. Maji
tel-ho chytil:"Tu skříň mu
síš zaplatit, uličníku. ""Však
si běžím pro peníze."

pes někoho kousnout? Třebas
mne.'"'Samozřejme že ano. Stačí
jen, abys se k němu přiblížil
a už tě kousne."_________

Velehrad
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KDO JE PÁNEM V DOMĚ ?
Známe hezký vtip o teto otázce? Mladý mazel vyprávěl kamarádovi, jak dobré je to u nich
všechno v pohádku. On je pán v domě. Jeho žena rozhoduje jen v bezvýznamných záležitostech
společného života. Kamarád se nedůvěřivě ptá : "Ale kdo rozhoduje, co je důležité a co ne?"

1. Kdo rozhoduje o tom, co důležitého se koupí nebo zařídí?
2. Kdo určuje, kteří hosté se mají pozvat na slavnost a j.příležitosti?
3. Kdo určuje, co nového se koupí do bytu?
4. Kdo chce vidět určitý film, program v televizi, divadlo a pod.podniky?
5. Kdo ráno vstane připravit snídaní?
6. Kdo jde otevřít dveře, když přijde zásilka, má se něco platit, vyřídit ap.
7. Kdo se stará o bankovní konto nebo o peníze?
8. Kdo kupuje podle svého názoru \hodné knihy pro rodinu?
9. Kdo rozhoduje o tem, kam a kdy se půjde na dovolenou?
10.Máte-li rozdílné názory na určité věci, který názor zvítězí?
11.Kdo vybírá nápoje, vína a pod. pro pozvané hosty či slavnostní příležitosti-vánoce,ap.
12.Kdo jde do školy za učitelem, když jsou problémy s učením dětí?
13.Kdo určuje hodinu, kdy se má obědvat nebo večeřet?
14.Kdo je ochoten, vzdát se něčeho příjemného, ví-li, že tím by druhého zranil?
15.Kdo určuje směr, jak má rodina žít?
Jestliže žena odpoví na vlc než 12 otázek JÁ., je královnou a snad i diktátoKkou rodiny.
Odpovl-li na S otázek JÁ, jsou záležitosti v rodině vyrovnané mezi mužem a ženou. Je to
normai.nl lodina a manželství. Phi 5 - 7 JÁ se starosti a zodpovědnosti děli.
-ts tli muž odpoví na vlc než 13 otázek JÁ - je domácím tyranem a žena nemá skoro do ničeho
co mluvit. Pii & - 12 JÁ je pánem v domě, ale ne tykaném. Při 5-7 JÁ je manželství harmonic
ké. Manželé ie domluví o tom, kdo bude o čem rozhodovat. Když ale manžel odpoví na méně
než 4 otázek JÁ, je pánem v domě jeho manželka.

znáte odpovědi na tyto otázky

?

Ti"tmo sv. cxli Bible^název užívaný spíš u protestantských společenství , znamená Knihu,
je pro katolíky s Katechismem nejdůležitější zdroj pravd víry - dogmat. Ovšem z Bible se
dají odhodit všechny možné nepravdu víry cili hereze. Když se něco překroutí, vynechá nebo
natrhni' ze souvislosti. Nebo také nesprávně vyloží. Proto ustanovil Kristus i uSitelský
úřad. Církve, který bdí nad správným výkladem Bible. Katolická Bible má také vysvetlivki
protože je napsána, v jiné době, byly jiné zvyky, jiné sociální a rodinné poměry. Nzpř
dnes //';'/'<vv se pohoršili nad mnohoženstvím vážených patriarchů, tehdy to Bůh trpěl.
1. Kolik knih má celé Písmo svaté? 2. Kolik knih má Starý zákon a kolik Nový zákon?
3.Co jsou apokryfy? 4. Které knihy považují protestanté za apokryfy? 5.Jak těmto
knihám říkají katolíci? 6.Jak se jmenuje kniha, v které můžeme podle slov Bible
rychle najít místo, kde se určitá věta nachází? 7.Kolik knih má které evangelium?
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