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máme sklon,upínat svou lásku,oddanost,obdiv a jiné dobré city na živého člově
ka.Je to pochopitelné-ale nebezpečné.Každý,koho milujeme, obdivujeme,může
zklamat.Je-li zároveň hlasatelem či představitelem určitého hnutí či víry,
obrátí se někdy hněv a odpor i k tomuto hnutí.
Jistě jste už slyšeli obranu zklamaného:"Znal jsem kněze, obdivoval jsem ho,
ale dověděl jsem se, že žije nemravně...""Chodil jsem do školy k sestrám, ale
jedna děti bila...""Byl jsem mezi katolickou mládeží a její vedoucí mě nechá
pal, nejednal podle toho, co nám říkal.." Takových případů jsou tisíce!
Je tu řada příčin. Někdy se tak omlouvá člověk, který sám zklamal a chce svůj
poklesek omluvit tím, že ukazuje na poklesek druhého, který se nějak prohřešil-i když méně. Jindy přilneme k tomu, kdo byl naším ideálem a najednou pad
nul! Toho zneužívají media. Podívejte se, černý arcibiskup v Atlantě měl dvě
milenky, dali ho do blázince. Ten biskup je slaboch, nebojuje proti herezím!
Našim vzorem nemůže být živý člověk-každý může padnout. Znáte jejich jména,
bud je omámila sláva nebo zničil sex - nebo obojí!
Co Kristus? Řekl, že nám dal dobrý přiklad. Ani tehdejší nepřátelé na něm ne
našli chybu. Dnes Ho ponižují lžemi ti, kdo chtějí katolickou víru v duších
ggjglidí zničit. Církev má tisíce světců-žen, mu^''Uížů,kněží, biskupů, žebráků, králů,manželů a
manželek, maminek a otců - i dětí. Jistě si
maminka nevybere za vzor svátého biskupa, ani
učenec svátou služku Zitu. Škoda, že ze mše
sv.se vyloučili svati. Jsou to nejen vzory,
ale i přímluvci a pomocníci. Protestanté
světce nemají.
Naše Církev je bohatá. Má svátosti, svátostiny, svaté, má Matku Boží Pannu Marii. "Studení"jsou ti, kdo se od víry, vědomě nebo pod
vědomě odpoutali.
Namítnete:"Tak vroucně jsem věřil, ted je má
víra slabá, nemám radost z modlitby, ze svá
tostí, z četby katolických knih, životů svá
tých, Písma sv. Věřím ještě?"P.Vik nám dal na
exerciciích dobrou radu:"Dokud věříš, že při
mši sv.se proměňuje hostie v Krista-máš víru
Druhou radu nám dává sv.Jan od Kříže. I když
cítíme nechut k modlitbě, duchovní pustotu,
nesmíme tomu podlehnout. Modleme se, i když
při modlitbě necítíme tu vroucnost, jako dří
ve. Sv.Jan to nazývá"temnou nocí". Temnou no
cí prošli mnozí velcí světci, např.sv.Terezič
ka. Tou procházíme často i my-zvlášt dnes,kdy
se víra i těmi, kdo ji mají hlásat a podle rí
žít, ničí. Víra je dar-milost-Boží, ne cit,
Jsme Církví bojující, bojujeme o svou spásu
proti špatným a za dobré vlastnosti. Pomáhá
nám Kristus, Matka Boží a nesčetní svati.Kdo
se pevně drží Krista,projde"temnou nocľ'bez
Vaše
redakce
škody. Bez ní by se ke Světlu sotva dostal

CO NOVÉHO VE SVETĚ

Cařihradský pravoslavný patriarcha Bartolo 2
meos I., se vyjádřil velmi pozitivně k novému
Přední teolog anglikánů Dr.Sheridan Grilly,dě- katolickému katechismu. Pravoslavní se jen
málo liší od učení naší Církve, jak v dogmati
kan teol.fakulty durhamské university v sev.
Anglii, byl ÍO.4.přijat do katolické Církve. Dr ce! Duch sv.vychází podle nich jen z Otce,
Grilly je proti liberálním postupům anglikán- ne ze Syna, také rozdíly v učení o Panně Ma
rii), tak v morálce-za určitých podmínek dovoských biskupů i proti svěcení kněžek. Napsal
řadu studií o kard. Newmanovi, konvertitovi a lují rozvod. Např. Dostojevskému

Řeholníci společnosti bl.Dona Orione chtějí
otevřít v Moskvě středisko pro spiritualitu.
Byli zal.před 40 ti lety. Ředitel duchovního
díla Tras Noi řekl mj., že do komunistických
zemí pošlou půl mil. výtisků životopisu bl. D.
Novým opatem premonstrátského kláštera v Tep Oriona v ruštině-zásluhou Charity.____________
lé byl 13.3.zvolen P.Jan Křtitel Vladimír Franz Turecký min. zahraniční sdělil apoštolskému
nunciovi arcib.Sebastianimu, že vláda vrátila
(48)dosud pod-převor a novicmistr. Nar.se ve
Vyškově, vysvěcen byl v Praze 16.12.1972.Jeho katol.Církvi kostel v Tarsu, rodišti sv.Pavla.
Kostel postavili křižáci, později jej používali
úkolem bude, duchovně zúrodnit náboženskou
Arméni a pravoslavní, pak to byl voj .sklad.
pustinu záp.Čech a z trosek kláštera vybudoItalská televize RAI 2.vysílala od 14.3,záběry
vat důstojné budovy pro apoštolskou činnost.
Sv.Otec ocenil v dopise arcib.v Aix-en-proven- ze života sv.Otce. Kromě setkání s význačný
mi politiky ukázala papežský byt, sv.Otce v
te dílo katolického filosofa Maurice Blondela
' X1861-1949). V tomto městě autor zemřel a tam | zasněžených Dolomitách i v jeho letním sídle
Castelqandolfu a jeho pracovní den._______ _
se konalo mezinárodní symposium u příležitosti
. stého výr. od vydání jeho hlavního díla L Action Billy Graham, protestantský kazatel, se nar.
Skutek, Jednání). Napsal také Dopisy a Histo r. 1918 v sev. Karolíně (USA). V 16 ti letech
prý se osobně setkal s Kristem(!! )Vystudoval
Pie a dogmata(pravdy víry). Ve svých dílech
v Kalifornii Bibli a začal kázat po ulicích.
se stavjl proti racionalismu a pozitivismu
R. 1939 se stal pastorem. Evangelizační kam
7.4,zahájila v Báňské Bystrici vysílání 1.křespaň zahájil r.1949 a stále pokračuje. Kázal v
fanská rozhlasová stranice na Slovensku-Radio
85 zemích pro víc než sto miliónů osob. Jeho
Maria. Vysílání se dá zachytit v městě i okolí
společnost má dnes několik set zaměstnanců.
od 17,30 do 21,30 hod.Chce prohloubit katolic
býv.anglik. pastorovi, autorovi řady skvělých
knih, Jeho blahorečení se připravuje.
V Anglii|
vstupuje do Církve řada dalších osobností,mj.
Anna Widcombe, poslankyně' a členka synodu
anglikánské církve._______________________________

kou víru a vztah věřících ke Kristu, i poučit
a povzbudit nerozhodné a hledající. Bude informovat o nábož., sociálním, kulturním i občanském životě. Doufejme, že jednání o přebírá
ní pořadu slovenské RV proběhlo dobře. Už vy
sílal projev a požehnání biskupa R.Baláše, kte
rý pokřtil 17 konvertitů ve věku 14-24 let, z
|
toho tři hluchoněmé. Protože křest zbavuje člo
věka všech hříchů, mohli hned přijmout Tělo
|
Páně a svátost katolické statečnosti-biřmování. <

16.3.vyšel v Polsku zákon, který silně omezu
je umělý potrat. Polkám nabídly některé pol
ské cestovní kanceláře zájezdy do zemí, kde
je umělý potrat uzákoněn. Jezdí do klinik na
Litvě či Kalinigradu. V České republice je ten
to zákrok ženám, které trvale tam nebydlí, za
kázán .Stojí 3QOfrs.V Nizozemsku 850-900 frs
Raymond Flynn(53)otec šesti dětí, ÍO let sta

rosta Bostonu, přijal 16.3.návrh pres.Clinto
na, aby se stal třetím velvyslancem USA u
Sv. Stolce. Diplomatické styly zahájily USA už
V Itálii roste zájem o katolické program v ter.1983. Frynn se denně zúčastní mše sv.,pat
levizi. Kromě vysílání o s v. Otci, jeho projevy
ří k liberálnímu křídlu demokratické strany a
a pod.mají stanice vysílat programy o základech víry podle nového Katechismu a pod náz-si je odpůrcem umělého potratu.___________________
30.3. by la zahájena výstava o sv.Janu Nepo
vem Království bez hranic čerpat z Nového zá
kona na vánoce 1994. Také rozhovory s různý- muckém. Pořádala ji vyšehradská kapitula a
mi katolickými osobnostmi. Vysílat se má v nej- spolupracovala se stát.archivem v Lobkowickém paláci na hradě. 16.5.výstava skončí.
výhodnějších hodinách. Církev je jedna z mála
24.2. na popeleční středu vysvětil litoměřický
institucí, kterým se dá ještě v rozbouřených
biskup Dr.Josef Koukl novou křížovou cestu
politických poměrech v Itálii věřit.
v děkanském kostele Nejsv.Srdce Ježíšova v
P.Kurt P.Cumpel.T.J.vede proces blahorečení
Jablonci n.N. Při udělování popelce byl i opat
Pia XII. Hlavně osoby blízké US středisku Simona Wiesenthala( zřejmě žida) zpochybňují tento ze Želiva Vít Tajovský. Kříž.cestu řešila ne
tradičně karmelitka Terezie z pražského Karproces a vytýkají Piu XII.malou angažovanost
proti nacistickým zločinům. P.Cumpel prohlásil,! mélu. Dílo z pálené hlíny má 18 zastavení,začíná Poslední věčeří a končí Vzkříšením Páně.
že tito lidé neznají historické studie o
Piu XII.a o jeho angažovanosti za války. Tyto a Výbor pro záchranu šikmé věže v Pise sdělil,
Studie napsali většinou židovští historici.__________ 3 že bude zatěžkána 600 t olova,aby nachýlení
21.3.zemřel v Římě kard.Sebastiano Baggi(80)- nepokračovalo. Na tuto věž už řadu let
nesmějí návštěvníci.
Na jeho místo jmenoval sv.Otec Španěla kard.

Martineze Somala, pref. kongregace pro obřady

podniková zábava

Po patnácti letech manželství se mi zdálo,že
mě muž považuje za pánvičku, na které se
osmaží vejce a neumytá se vloží do dřezu.
Možná, že některým ženám je to lhostejné.
Ulovily muže, věnují se domácnosti a dětem
a muže považují za kousek nábytku.
Asi vybočuji z řady těchto žen. Možná, že
tento vztah je normální. Já jej však za nor
mální nepovažuji. Nejdříve hledám chybu na
sobě. Snad nevařím jídla, která má rád? Nebo
mu není po chuti, když mě po návratu z práce
najde v uklízecím obleku. To se dá napravit.
Také jsem to napravila, ale náš vztah byl
stále všední. Krčmě letmého polibku před od
chodem do práce nezůstalo z našeho vztahu
skoro nic. Vdané ženy-možná i svobodné-vědí,
co pod slůvkem"nic" myslím. I náš kocour ob
čas odběhne - ale nemiluje!
Manžel mě má určitě rád. Ale asi tak, jako
křeslo, do kterého se večer s novinami usadí
Co stačí křeslu, nestačí mně.
Dobrá, bratříčku, vneseme do naší všednosti
jiskřičku.
Podnik pořádal obvyklou výroční zábavu, spo
jenou s výletem na lodi. Tam se všichni tro
chu zbratří-s výjimkou hubeného účetního,
pro něhož je všechno jeho milovaný kompjútr.
Zaměstnanci vezmou na zábavu své lepší polo
vičky. Některých se drží polovička-at mužské
ho nebo ženského rodu-pevně druhé polovičky.
Jiná polovička se hned po potřesení ruky šé
fovi oddělí a věnujé se vlastní zábavě. Něk
dy ji druhá polovička pečlivě sleduje, jindy
se pustí z uzdy také a nezasvěcenec už skoro
nepozná, kdo ke kanu patří.
Rozhodla jsem se pustit se z uzdy. Potřásla
jsem masitou ruku šéfovu a jeho manželce,kte
rá si změřila mé nové šaty od krku až ke ko
lenům. Zřejmě jí nebylo vhod, že pouhá man
želka pouhého zaměstnance
je lépe oblečená než ona
Brzo spustila muzika
a hle-urostlý zaměst
nanec se přihrnul ke
mně a požádal o ta
nec. Mrkla jsem na
manžela, ten kývnul
a pustili jsme se do
hopsování a kroucení,
což je dnes v módě,
jak mě poučily děti.
"Skvělý talečník!"
udýchaně jsem řekla
manželovi, který se
bavil s účetní tyčkou.
"Hm,"reagovala má
polovička a už tu

byl druhý, požádat o tanec. Než jsme odběhli na
taneční plochu, zeptal se můj tanečník manze-—
la:"A vy netančíte?"
j
"Ehm...ano...kdysi...ted mám na to staré kosti?
"Ale nevymlouvejte se, vaše paní je jako pír
ko," zasrral se tanečník a už jsme byli v kole.
Ještě jsem zahlédla, jak z očí mého manžela
vyšlehla jiskřička. Kapr zabral! Sláva!
Po třetím tanci s Donem Juanem našeho podniku
se zmocnil mého muže neklid.
Promiňte,"řekl účetnímu,"musím si také posko
čit s manželkou. Jinak mi ji odvedou všichni
krasavci našeho podniku!" Snažil se usmívat,
;ale jeho úsměv měl nádech kyselosti.
Tentokrát jsme tančili"po stáru". Ono se při
i moderní hudbě dá tančit všechno možné, od krou
cení po polku, od hopsování po tango, od pře
šlapování po valčík.
"Kdy jsme spolu tančili naposledy valčík?"zeiptal se zasněně muž. Nebyla to ani tak otázka,
:jako povzdech.
"Asi na naší svatbě - a je to poznat. Ten váš
; podnikový krasavec má praxi..."
;"Ten se ti líbí?" stáhl rty manžel,"vždyt je
íto panák z výlohy!"
i"Panák přece tak skvěle netančí. Říkal mi, že
i se mnou se tančí nejlíp,"píchla jsem zase
i injekci do ztvrdlého srdce.
;"A i tobě se s ním tančí nejlépe?" zeptal se
nedůvěřivě manžel.
Pokrčila jsem rameny.
"Je to příjemný člověk,"odpověděla jsem vyhý;bavě a usmála se na krasavce, který právě ko
šem vytáčel paní šéfovou.
;"Snad abychom se už vrátili domů,"navrhnul
manžel, když skončil tanec."Děti přece jen
Opotřebují dohled... jestli spí a neskotačí..."
"Jestli chceš kráčet po vodě, jako kdysi
:svátý Petr, tak ti nemohu bránit...Ta senza
ce!"
Ještě několikrát jsem píchla do zatvrdlého man
želského srdce - až začalo měknout.
"Vaše paní má skvělé šaty,"prohlásila mužova
sekretářka.
"Vaše paní báječně tančí,"řekl šéf, zakusuje
se do obloženého chlebíčku.
"Myslel jsem , že jste vzal
na zábavu dceru-a zatím
je to vaše žena,"dorazil
\ 1 srdce mého manžela těžkým
\boxem Don Juan,
Nu-na nějakou dobu se
náš vztah vzroucnil.
Muži jsou přece jen
dobyvatelé. Už nejsen
pánvičkou ani křeslem
a muž už není kocou
rem. .. Jak dlouho vy
drží být milujícím
manželem?
AB

PROČ NÁS NEVYHLADÍ ?
V minulém čísle bylo pojednání o hří
chu a že za každého člověka, i toho
nejodpornějšího, zemřel Kristus a Bůh
ho miluje. Uvědomil si to i ruský spi
sovatel Siňavský.

«

OPILÁ ZENA,KTEROU SIŇAVSKÝ VIDI:
působí na něho odporně proto,
že jako žena by měla být jemněj
ší, ušlechtilejší, zdrženlivěj
ší. Taková nebyla a proto její
chování u něho vzbuzovalo odpor
a nechut. Hned si však uvědomu
je, že tato ošklivost je vlast
ně v každé lidské zlobě -po
křestansku řečeno - v každém
hříchu. Výslovně říká-jak musí
Boha odpuzovat a znechucovat
hřích! V Bohu ovšem nejsou lid
ské city a reakce jako v nás ale řekneme-li to po lidsku,
musí být Bohu hřích odporný pro
to, že je proti jeho svatosti.
TUTO NECHUŤ,VYJÁDŘENOU IZAIÄŠEM
a Siňavským najdeme ve St.záko
ně v událostech při pobytu židů
na poušti. Udělali si zlaté te
le. Na poušti ovšem neměli to
pohodlí jako v Egyptě. Mojžíš
sice tvrdil, že z Egypta je vy
vedl Bůh-ale oni toho Boha ne
viděli. V Egyptě uctívali bůžky-většinou v podobě zvířat.Zde
chtěli něco hmatatelného. Kde
je Bůh, kterému bychom se moh
li klanět? Který nás miluje a
chrání? Udělali si bůžka, jak
ho znali v Egyptě, a klaněli se
mu. To je bůh, který nás osvo
bodil!
TÍM ZRADILI A OPUSTILI BOHA
pravého. Ten se o ně staral.
Stali se modloslužebníky. Kni
ha EXODUS(II.kniha Mojžíšova o
odchodu židů z Egypta)popisuje,
jak židé přenesli na Boha lid
ské představy, lidské pocity,
lidské reakce. Jak na tento
hřích Bůh reaguje? "Viděl jsem
tento lid, je to lid tvrdé šíje
Ted mě nech,at proti nim vzpla
ne můj hněv a skoncuji s nimi!"
Podobná reakce jako u Siňavského. Po lidsku řečeno-je Bůh zne
chucen modloslužbou. Proč je ne
vyhladit z povrchu země? Jaký
smysl má lidský život, když člo
věk ničí a špiní v sobě Boží
obraz a šlape na Boží lásku? A
tu Mojžíš odporuje, prosí za
tento lid"tvrdé šíje"jak se

často nazývají v Písmu sv.židé. Prosí Boha,
aby nehleděl na hřích tohoto lidu, aby se A
rozpomněl na své sliby, na svou věrnost,
vždyt je vyvedl z Egypta, proč by je ted
měl ničit?
KRISTUS PÁVA AP0gT0L8M MOC,ODPOUŠTĚT HŘÍCHY
V této skutečnosti je druhá chvíle v lid
ském životě, kdy člověk potřebuje pomoc a
naději.
POMOC POTŘEBUJEME TAKÉ V HODINE SMRTI
Je to nejtěžší a nejdůležitější situace.Roz
hoduje se definitivně o věčnosti. Proto nás
Církev napomíná, abychom si stále připomína
li, že jednou zemřeme. Známá italská herečka
Sylvana Mangano-už zesnulá-odmítla jednou ro
li ve filmu podle knihy Alberta Moravia.Řek
la,že se nechce stydět před svými čtyřmi dět
mi

Pak mu plivali do tvare a tloukli ho pěstmi; nekteri
ho bili do tváře a říkali:"Jako prorok nám pověz.
Mesiáši, kdo tě to udeřil." (Mt 26,67-68).__________________

Píše ve svém deníku:"I dnes myšlenka jako
vždycky: Pamatuj, Sylvano, že jednou zemřeš'.'
Krátká a prostá věta, ale staví do správného
světla radosti i zklamání a celý život."Pama
tuj , Sylvano, že jednou zemřeš. Opakuj si to
každý večer!"Pro herečku to byl lék proti
světské slávě, aby jí tato sláva nestoupla
příliš do hlavy-bvla totiž velmi slavná.
MEMENTO MORI - PAMATUJ NA SMRT!
připomíná nám Církev na začátku postní doby.
Zároveň nás napomíná, abychom nezapomněli non
mori-že nezemřeš, že tě čeká věčnost.Evange
lia nám ukazují Krista jako Pána a vítěze
nad smrtí. Vzkřísil dceru Jairovu, Lazara,
naimského mládence, sám vstal z mrtvých.Kris
tus je tedy mocnější než smrt. Smrt přemohl.
Kdo nevěří v Boha, musí se ptát, jaký smysl
má život, který končí smrtí? Tedy do něčeho
co popírá hodnoty a smysl toho,"co se NIC na
zývá jak říká Mácha.
J.BENÁČEK

KRISTUS VE VĚZENÍ
Kněze většinou dávali do věznic a v tá
borech jich bylo málo, aby nemohli půso
bit na ostatní. Bůh nám přál. I v Hornin
Slavkově jsme setkali s kněžími. Věděli
jame o tzv. mexických fakultách, tak jsme
jim sdělili, že mohou u nás sloužit mši
sv. Někteří civilní zaměstnanci nám ob
starali hrozinky, z kterých se vytlačilo
víno, a oplatky na hostie. Vzpomínám si,
s jakou radostí mohl sloužit mši sv.redemptorista P.Novák.
Na táboře Prokop byli dva slovenští fran
tiskáni. Chodili jsme po táboře, kněz od
říkaval texty mše sv., já vedle něho mi
nistroval. A protože jak v Ruzyni, tak
na Pankráci jsem se tolikrát modlil mši
sv.,znal jsem latinský kánon a šel vedle
něho, kdyby si nemohl na něco vzpomenout
abych mu napověděl.
Tak jane mohli mít v táboře mši sv.a na
ši přátelé, kteří o tem věděli, leželi
na trávničku a modlili se z misálku pří
slušné texty. Čekali, až jim doneseme
sv.přijímání. Oplatky se nalámaly na ma
lé kousky, zabalily se do toaletního pa
píru a krabička od zápalek sloužila za
ciborium. Každý pak dostal v Tělo Páně
proměněný kousek Hostie., takže už tehdy
jsme směli přijímat do ruky. Konsumoval
ji pak i s toaletním papírem, tak, jak
jsme mu ji přinesli.
V zasvěcené svátky jsme čekali na ty,kdo
měli odpolední sněnu, abychom jim mohli
předat sv.přijímání. Tak jsme se naučili
žít stále v přítomnosti Spasitele.
To nám pomáhalo překonávat obtíže a
situace ve vězení.
Pán Bůh nás měl tak rád, že vlastně až
do chvíle, kdy jsme se vraceli do civilu
byli jsme stále na mši sv.
Mým velkým přítelem byl slovenský kněz,
který seděl proto, že nechtěl vyzradit
zpovědní tajemství. Pracovali jsme spolu
na komandu. Spával pode mnou, když byly
v místnostech"dvojáky". Pode mnou vždy
sloužil mši sv., já mu nahoře ministrova
I vánocích po nás policisté slídili, tu
šili, že se něco děje, tedy aby nás ne
překvapili, měli jsme půlnoční v 10 hod.
0 půlnoci kontrolovaly stráže baráky.
Na Štědrý den r.1952 na táboře Dvanáct
nás odvedli s řadou kněží a přátel-o
nichž se vědělo, že jsou věřící-do korek
ce. Oddálení od přátel jsme prožili ve
zpěvu koled, se společnou modlitbou a rá
no, když nás propustili, vyšel nám

vstříc celý tábor a radostně nás pozdravil.
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S tímto přítelem Štefanem jsem prožil nádherné roky.
Později byl propuštěn na podmínku. Když se ho na
konci řízení ptal náčelník:"Baláž, my víme o tom,že
jste na táboře konal kněžskou službu. Můžete nám
říci, koho jste zpovídal?" Odpověděl:"Pane náčelní
ku, to vám neřeknu. Víte, že jsem byl odsouzen pro
to, že jsme neprozradil zpovědní tajemství. Tak vám
to ani ted neřeknu."
Potrestali ho tak, že ho odvezli z tábora do věznice
a odtud se r.1960 na amnestii vrátil. Pak jsme se
často navštěvovali. Byl v Relové ve spišské diecézi.
Když měl zdravotní obtíže, musel do sanatoria ve
Vyšných Hágoch a byl stále na kyslíku. Tak také
r.1990 zemřel, ani ne v 70 ti letech. Na něho vděčně
vzpomínám, denně se za něho modlím, zvlášt nyní, a i
za dalšího již zemřelého přítele kněze Antonína
Miartusa ze Španiej Doliny. Oba a dalšího slovenské
ho přítele Jožku Šoltéze/bydlel za studií sociálních
věd v Brně u jeho matky,p.r./jsme také už zemřelým
Slávkem Černým navštěvovali. Proto se v nynější kri
zi modlím, aby naše národy se snažily žít ve vzájem
né lásce a úctě, v pokoji, spravedlnosti, porozumě
ní a spolupráci. Jako křesťané nesmíme promarnit
všechny oběti a utrpení, které jsme se slovenskými
přáteli a jejich rodinami v době pronásledování, po
nižování a vězení přinesli v nezlcmné naději do
budoucnosti ve svobodě a pokoji.
Vidíte, že i tyto těžké doby měly pro nás mnoho ra
dostného a přinesly dobré ovoce. V dobrých přátelst
vích, i to, že jsme byli tak blízko Ježíši eucharis
tickému, že jsme Ho mohli často přijímat, být na
nejsvětější oběti mše sv. Vyrostlo z toho mnoho spo
lečenství modlitby a tak se naše přátelství utvrzo
vala a pomáhala nám překonávat obtíže vězení a od
loučení od rodin.
Jednou jsme byli tak blízce pospolu, např. v Pří
brami, kde byl František Valena, také tajemník Jana
Masaryka Antonín Sova i tajemník Benešův, Mojmír
Vaněk/všichni i autor doktoři práv, Dr.Vaněk zemřel
v Ženevě, Dr.Valena po dlouhém utrpení-rakovina-u
své rodiny v Praze, p.r./Tam jsme přirozeně promýšle
li to, co jsme udělali chybně, i plány do budoucna,
jak budeme pokračovat v práci katolické akce. Vznik
lo tam mnoho projektů, některé byly dokonce zazname
nány a odeslány"za dráty".
Takže dnes, když nad nimi někdy sedím a uvažuji, dě
kuji Pánu za tyto doby, že jsme je směli prožít,
že jsme se mohli připravit...
Dr.Mečislav R A Z I K

ZPYTOVÁNÍ
věříš nebo pochybuješ?-Rozpoznáš
! zbožné řečl od
živé víry?-Nezapomíná! na nedělní obnovu?-Miluješ
svého otce. a matku? neškodíš sobě nebo jiným?-Rozlíšuješ v lásce objeti a oběti?-Umíš přijímat l rozdávat?-Neklameš mluvením nebo chováním?-Rozeznal obdiv
a chtíč?- nespoléháš příliš na peníze?
P.Josef Doubrava,O.Praem-ZIDENICKÁ MOZAIKA

DUCH ČASU A DUCH VIRY

Na skvělých exercícítch už zesmlého Otce. Sychry-pro Křestanskou akademii-jsme. náhodou, zaslechli rozhovor nynějšího Otce biskupa škarvady i už také zesnulým Otc
em Alexandrem Heidlerem. Ten se klonil. k progresis
mu, tvrdil, že
Církev musí Jít s dobou. Otec Škarvada namítnul
"Ale Sášo, co je dnes čajové, bude za dvacet,
sto let zastaralé a Lidé budou říkat: Jak byl
ten Otec Heidler zastaralý, dnes už dávno nepla
tí to, co platilo před X let^-Tak by se moklo
odpovědět dnešním progresis
tům, kteří chtějí
měnit Kristovy pravdy, jak je hlásá Církev.
Duch času se podobá duchu vína nebo čpavku.Leh
ce vyprchá a nezanechá po sobě stopy. Dokud je
všák"duch času" v módě, prisvojí si jej mnoho li
dí a nakonec jsou "duchem času"skoro posedlí.
Je to moderní. A moderní člověk souhlasí s urči
tými směry, které se vloudily do Církve - a ne
přesvědčí se, jestli odpovídají pravdě. Souhla
sí s moderním uměním a nadšeně vysvětluje, proč
"žena s květinou" má obě oči na jedné straně no
su a proč se některé obrazy podobají dílům po
někud nervózního šimpanze. Ta jsou mnohem lepší
než díla Rembrantova nebo Tintoretova. Nevadí
mu, že takový moderní obraz by namaloval i jeho
šestiletý synek. Stejně chválí literární díla
špatně vyvinutých autorů, hlavně když jsou to
díla hodně neslušná. Obdivuje idiotské programy
v televizi-pochvaluje si nájezdy proti nábožen
ství - hlavně katolickému. Když děvče na břehu
moře tvrdí, že by se měla v Církvi odbourat
hierarchie-tj.biskupové, že by se měl zrušit
celibát a měly by se světit na kněze ženy, at
také řekne, aby se zrušily vlády, parlamenty a nastala anarchie. Každá společnost musí mít
vedení - ovšem ne vedení tak primitivních hlaví
ček, jaké má ono děvče a s ním tisíce a miliony
televizních diváků a čtenářů progresistických
nebo protikatolických časopisů a novin. Tyto
pitomo
sti diváky a čtenáře formují.
Politicky tyto směry mašírují nalevo. 0 logice
nic nevědí, ani by ji neuznali. Když jdou stále
jedním směrem, nakonec zjistí, že došli ke své
mu začátku. Pohybují se v kruhu. Nenají cíl,
jaký máme my-křesťané-totiž Boha.
Jejich ideálem je pokrok. Ovšem pokrok primiti
vů, čili pokrok dozadu, k člověku doby kamenné.
Žijí stále v přítomnosti, ani minulost, ani bu
doucnost je nezajímá. V televizi se často obje
vují nezralé tváře mladíků-královsky placených,
kteří se řídí zákonem nabídky a poptávky. Nabí
zejí to, co chtějí diváci-ne co lidem prospívá.
Proto útoky proti Církvi, proto násilnosti a
sexualita, proto rozhovory, obratně kormidlova
né, aby ovlivnily nemyslící a pasivní diváky.
Na štěstí jsou i myslící diváci a čtenáři.Nebo
ti, kdo sami zdravě, logicky uvažují a je na
děje, že se uzdraví. Bůh má s námi trpělivosti

ČÍSLO 1 V PÍSMU SV.
Psali jsme o svátostech a svátostinách. Jsou však i jiné oblasti v ná
boženství, o kterých se dnes málo
ví jebo jen nejasně a zmateně. Na
příklad - co znamenají čísla od
1-10 v Písmu svátém?

ČÍSLO JEDNA
Okamžitě se nám vybaví před
stava jediného Boha - v které
ho věříme, v kterého doufáme a
kterého milujeme. V 5.knize
Moj žíšově(Deuteronomium čteme:
"Slyš, Izraeli, Hospodin je
náš Bůh, Hospodin jediný. Bu
deš milovat Hospodina, svého
Boha, celým svým srdcem a ce
lou svou duší a celou svou silou(6, 1-4).
Boží podstata je jediná a je
dinečná. Vidíme ho v jeho stvo
ření. Původní jednotu člověka
s Bohem roztříštil hřích prv
ních lidí. Vidíme to i v popi
su babylonské věže:"l sestoupil
Hospodin, aby zhlédl město i věž,
které synové lidští budovali. Hospo
din totiž řekl:"Hle, jsou jeden lid a
všichni mají jednu řeč. A to je teprzačátek jejich díla. Pak nebudou
chtít ustoupit od ničeho, co si usmys
lí provést. Nuže, sestoupíme a zma
teme jim tam řeč, aby si navzájem
nerozumněli."( Cen 11,5-7).
JEDNOTU MĚL NASTOLIT KRISTUS
jako prostředník mezi Bohem a
člověkem. "Je totiž jenom jediný
Bůh, stejně tak jen jediný prostřed
ník mezi Bohem a lidmi; člověk Kris
tus Ježíš. "(I Tim 2, 5).
Tento prostředník je jedno s Otcem:
"Já a Otec jsme jedno'.'(Jan 10,30).
Nyní se zase člověk sjednotil
v společenství s Bohem. "Už ne
jsem ve světě, ale oni jsou ve světě;
a já jdu k tobě. "(Jan 17,11 ). "Ať jsou
jedno. Jako ty. Otče, ve mně a já v
tobě..."(Jan 17,21). Kristus chtěl
sjednotit židy a pohany v jednotný
lid Boží. "Jen on je totiž původce po
koje mezi námi:obě dvě části spojil v
jedno tím,že zboural onu přehradovou
stěnu. . .Ve své osobě vytvořil z těch
dvou částí jediného nového člověka."
(Ef 2,14-15).Duch povolává k na
ději. Je jen jeden Pán, jedna
víra, jeden křest a jeden Bůh
a Otec všech, který je nade
vším, skrze vše a ve všem.
(Ef 4, 3-6). Prof.Dr.F.HOLBOCK

ITALKA ZA MŘÍŽEMI
V 1.kapitole lící paní Tangariová, Italka,kte
rá od v.1966 podporovala naše lidi, své zatče
ní na rakouských hranicích a výslech ve Znoj
mě. Formálne podepsala protest, který mel
vzbudit dojem jisté svobody. Každý se vrátil
protestujícím s poznámkou : ,z
amítnuto, protoze neopodstatnené.

VÝSLECHY U ZNOJEMSKÉHO SOUDU SKONČILY.
Přišli policisté a policejním autem mě odvezli
neřekli kam. Cílem mohlo být jen vězení. Schy
lovalo se k večeru, brzo zmizela světla Znoj
ma. Jeli jsme temnou silnicí. Pomyslela jsem
si, že mě snad vezou do Prahy. Ale asi za ho
dinu se zase přiblížila světla většího města.
Brzo jsem poznala ulice Brna. Malé Znojmo ne
mělo totiž vězení. Zato bylo v hlavní městě
Moravy vězení velké, mohutné, vystavěné před
pár lety. Brněnské vězení bylo totiž pro hou
fy vězňů příliš malé. 0 21. hodině se otevřela
vrata vězení a hned se za mnou zase zavřela.
Šla jsem částečně temnou, částečně prudkým,
žlutým světlem zaplavenou chodbou, na jejímž
konci byly zase mříže. Pak zase slepou ulič
kou, zakončenou mřížemi. Labyrint chodeb a
mříží! Jestlipak jednou odtud najdu východ?
Skoro j sem o tem pochybovala, aspoň v té
chvíli. Jako kdyby člověk zapadl do sítí tisí
ce oček, z kterých není východ.
V JASNĚ OSVĚTLENÉ PODZEMNÍ MÍSTNOSTI
jsem musela odevzdat i to, co mi zůstalo po
prohlídce u soudu: snubní prsten, řetízek s
křížkem, růženec a nakonec mi sebrali i vlá
senky a hřebínky, které držely můj účes. Při
šla policistka a zavedla mě do velké, spoře
osvětlené místnosti bez oken; bylo tam chlad
no a vlhko jako ve sklepě. Na stěnách visely
velké pytle. Vyzvala mě, abych se svlékla a
dala své věci do jednoho z těch pytlů. Pák
jsem jej musela odnést na zádech do jiné polotemné místnosti s řadou skříní. Nezůstalo mi
vůbec nic-jak se říká, byla jsem úplně"odosobněná". Bylo to ponížení člověka na nic, vyda
ného všemocné tyranii druhých. Já se však ne
cítila odosobněná. Jistě, v této vězeňské
místnosti byla zima a měla jsem pocit opuště
nosti, byla jsem nesvá a jako obnažená. Muse
la jsem dělat to, co mi policistka nařídila.
Avšak zůstaly mi mé vlastní myšlenky-ty mi
nikdo nemohl vzít. Pak jsem už necítila, že
jsem vydaná lidské moci a tyranii, zůstala mi
totiž vzácná svoboda, pozvednout srdce k Bohu
prosit Ho o pcmoc a sílu a jeho nezničitelnou
útěchu. Kdo mi mohl vzít tuto svobodu?
Vrátila jsem se do chladné sklepní místnosti,
v níž byly sprchy. Policistka mi pokynula,
abych si pod sprchu stoupla a hned na mě spus»
tila ledovou vodu. Byla to hotová záplava.

Maně jsem se lekla a nemohla jsen ani dýchat.
Musela jsem zůstat pod tím ledovým prouděm7
tak dlouho, jak si policistka umanula. Koneč
ně zavřela kohoutek a podala mi ošumělé pyža
mo. Musela jsem jej hned obléknout-aniž bych
se osušila-stejně tam ručník nebyl. Později
jsem dostala hnědé pyžamo a to jsem navlékla
na první. Kromě toho mi podala hrubý povlak
na polštář. V něm byla dvě úzká prostěradla,
ručník, pár ponožek, kapesník a plastikový
pohárek. Místo bot jsem dostala pantofle z
umělé hmoty. Výtahem mě zavezli nahoru.
ODSTRANILI ZÁVORU JEDNÉ CELY
Policistka něco vykřikla dovnitř a zavřela za
mnou. Hned jsem se nemohla orientovat. Viděla
jsem maličkou, polotemnou místnost, jakoby
ponořenou do mlhavého, zelenomodrého světélka
a v místnosti tři vyděšené ženy. Jejich lůžka
byla zřejmě na dřevěných palandách. Měla jsem
pocit, že jsem se octla v Dantově očistci jak je to vyobrazeno na starých rytinách např.od Dorého.
"Odkud jste přišla?"zeptala se německy jedna.
"Z Itálie."
"Ach! To je dobře! Přinášíte nám váš svět.
Musíte nám o tom hodně vyprávět!"
Pak vstala, vytáhla palandy, přinesla dvě de
ky a podušku plněnou senem a všechno upravi
la na zemi - to mělo být mé lůžko. Ukázala mi
ještě v koutě otvor na zemi- ten měl sloužit
za záchod. Nad ním byla plastiková poklička,
a na zdi srolovaný plastikový závěs. Vysvětli
la mi, že ten se zatahuje, když někdo záchodu
použije. "O půl šestě musíme vstávat,"podot
kla a vrátila se na palandu.

PROTOŽE JSEM BYLA UNAVENÁ A VYMRZLÁ
chtěla jsem si hned lehnout. Navlékla jsem si
teplejší hnědé pyžamo přes tenké, které bylo
na noc. V hnědém jsme vlastně nesměly spátjak mi ostatní řekly. V tenkém pyžamu jsem
však mrzla, proto mi dala každá jednu ze
svých dek, a ta, která mě přivítala, ještě
vstala a zabalila mě do dek. Pak se nade mnou
sklonila a zašeptala:"Jistě jste unavená a
budete dobře spát. Kdyby vám však bylo špat
ně, zavolejte mě. Jmenuji se Slávinka."
"Děkuji, Slávinko. Dobrou noc!"
K
ZAMYŠLENI
Velký úkol zdolal, když jej rozdělil na ně
kolik menších.
Opomenout dobro je stejné proviněni, jako
udělat něco zlého.
Lepil důtka od génia než chvála, od idiota.
Práce není nikdy tak nesnadná jako spolupráce. Pracovat muže každý, ke spolupráci se
dobře hodí jen ti, které dobře známe.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ľhudý brazilský stát CEARÁ dostal ceiu UNICEFu za boj proti dětské
ímrtnosti. Vzdor chudobě a suchu mohl
□rohlásit guvernér Jereissati,že úmrtíost se snížila o třetinu. Úmrtnost
snižuje hl.tím, že se dba o hygienu.
?.3.byl ve Španělsku lberoamerický
jen. Biskupové ve svých listech zdů
raznili nutnost vysílat víc duchovenst
va do jihoamer.států. Letos tam chtějí
□oslat 10% kněží a řeholnic od r.3O do
50 r.Loni poslali 38 kněží a 18 je na
cestě. Chudoby zneužívají bohaté sekty
USA k šíření svých herezí.___________ _
V Bethanien zemřela milá sestra z re
cepce-na rakovinu.______________________
Biskupové Zaire vydali poselství Za
chraňte národ. Zairská demokracie je
□hrožená, národ je před zhroucením.
Poselství končí výzvou, aby se katolí
ci i lidé dobré vůle obrátili k Bohu...
vzdor politickým a kmenovým rozdílům
a snažili se znovu vybudovat zemi.
Sv.Otec přijal 18.3.představitele bisk.
konferencí latinské Ameriky. Přišli na
třídenní zasedání Papežské rady pro ro
dinu. Rodina a život je středem nové
evangelizace,řekl sv.Otec. Společenská
krize vyžaduje nové pastýřské postoje.
Vyzval ty, kdo na tomto poli působí,
aby přijali jednotná kritéria a snažili
se je rozvíjet v oblasti víry,filosofie a
nauky o člověku. Oficielní filosofie
Církve je novotomismus-podle sv. Tomáše
Týž den přijal sv.Otec nového švéd
ského vyslance u Sv.Stolce, pana Toma Tscherninqa.__________
Navštívili ho poutníci z Gorlitz z vých.
Německa. Připomenul jim vynikající
ctnosti sv.Hedviky, kněžny z 13.st.By
la sjednocujícím prvkem mezi Němci a
Poláky a je příkladem věřící matky,man
želky a péče o chudé. Zemřela před 750 r
Také přišli v postě poutníci z rakou- |
ské diecéze St. Poltěn, kde je biskup
i
Kurt Krenn. Sv.Otec se zmínil,jak bu-i
de k rozvíjení víry pomáhat Katechismu^
Jako každý rok se setkal sv.Otec na i
sv.Josefa s dělníky a rolníky.Protože i
sám pracoval za války jako dělník,
zná problémy dělníků___________________ i
Kanadští biskupové vydali pastýřský
i
list k otázce přistěhovalců. Nemohou-li i
se uživit doma, mají přirozené právo
odstěhovat se do řídce osídlené země, i
15.3.zemřel v Miláně spisovatel, drama
tik a konvertita G.Testori. Celý život
se zasazoval o žité křesťanství ve
všech oblastech kulturního života._____
Skutari-albánské středisko katolíků s
50 tis.obyvatel se chystá na přijetí sv
Otce 26.4. Vysvětí nové biskupy v opra
vené katedrále, zničené komunisty.
’
Oprava trvala jen dva roky.

V pol.března skončily přijímají zkoušky do biskup-8
ského gymnásia v Bohosudově.Do 5-9 třídy se při
hlásilo 275 žáků, hl.ze sev.Čech. Zkoušky z češti
ny, matematiky a psychologické testy se konaly ješ
tě v základní škole, protože budova gymnázia,po
ničená Sovětskými vojáky,nebyla dosud opravená.
Šk'-'da na 5 mil. korun. Předtím tam byl koncentrační
tábor pro řeholníky. Magistra Eva Leixnerová, ředi
telka školy, řekla, že gymnásium mohlo přijmout
jen polovinu uchazečů. Pedagogů se přihlásilo hod
ně, budou se vybírat nejlepší. Ale všechni pedagoqové byli komunisty-kde vezmou věřící katolíky?
V Turíně vyšla podrobně dokumentovaná studie
Mons. G. Ricciho: TURÍNSKÉ PLÄTNO-popírané,hájené
a vysvětlené.-Plátno je skutečně historický dokument trpícího a oslaveného Spasitele._____________
21.2.vyšla papežská ročenka 1993. Uvádí počet kně
ží a bohoslovců-404.031, počet vzrostl o 0,2 % hl.
v třetím světě. V osmdesátých letech klesl počet
kněží úmrtími a odpady asi o 4%. Sv.Otec navázal
diplomatické styky s 17 ti novými státy._________
Světového setkání mladých katolíků v srpnu v Denveru-USA-se částečně zúčastní s v. Otec. Švýcarskou
mládež povede z pověření bisk. konference světící
biskup z Basileje M.Gächter, zodpovědný za mladé
katolíky ve Švýcarsku. 4. -11.8. navštíví západ USA
a 12.-15.8.Denver. Skupinu katolíků povede také
biskup z Churu, Haas a to 9.-17.8.do méně osídle
ných a navštěvovaných oblastí USA. Luganský bis
kup Corecco povede italsky mluvící mládež._______
Na setkání Fokolárů v Cantelgandolfu byli i biskupo
vé Koukl, Otčenášek , Kajnek a Cikrle. K Fokolárům patří také arcibiskupové z Prahy a OlomouceApoštolská nunciatura oznamuje, že ji upozornil
státní sekteratiát Sv.Stolce na činnost kněze Benira Nhangulama z Keni, který pod záminkou podpo
ry Charity sbírá peníze po Evropě, ale nechává si
je pro sebe .Dejte pozor-koho podporujete!________
25.2.byla zádušní mše sv.ve Slovenském ústavě v
Římě za zesnulého Mons. Vojtěcha Bucka, vedoucího
katolické misie v Německu._____________________
Rakouské pošty vydaly sérii pošt.známek s národní
mi motivy. Na známce v ceně 7 šil.je votivní tabule
z Vorarlbergu se zjevením Panny Marie.__________
Argentinský biskup prozkoumal údaje o zjevení P.Ma
rie v San Nicolas, sev.od Bueros Aires a dovolil
tam pobožnosti. Zjevení začalo r.1983. Od té chvíle
založili věřící četné skupiny modlitby. O zjevení pí
še P.René Laurentin v knize Ein Ruf Mariens in
Arqentinien. Vydal Parvis Verlaq-CH-1648 Hautenville
Jezuita a orientalista Samir Ibn Khalif(Beirut)poukázal v přednášce "Kristus v koránu" na nebezpečí,
hrozící Zápatu, že ztratí svou křesťanskou identitu
vlivem pronikajícího islamu do Evropy a na rozdíly
mezi křesťanstvím a islámem. Ježíš je v koránu jed
ním ze čtyř hl.proroků-Kristus je však Syn Boží a
Vykupitel-to korán ostře popírá. V Německu je už
50 tis.islamských žen, ale vzývání Alaha je vyhra
zeno v mešitě JEN MUŽ&M. V islamských zemích jsou
křesťané krutě pronásledováni. Dialog mezi křesťany
a muslimy je nemožný, muslimové se pevně drží své
víry. Křesťanská víra vlivem nesprávného ekume
nismu ve věřících bledne a může zmizet docela.____
S v, Otec vyzval biskupy, aby bděli nad důstojným
slavením mešní oběti. Kněz nesmí nic ze mše vyne
chávat ani k ní něco přidávat. Kázat nesmí laik.

ZMATEK ZKRATEK
je
patrný
dodnes. Je to berla, o kterou se
naše milé sestřičky
opírá ochromený národ, je temným mrakem, 9
který dosud visi' nad republikou; je omluvou
Jak se zmínil Otec biskup Škarvada, mnoho
i výmluvou bezradného lidu, jehož jizvy se do
starých kněžfmele z posledního"-a to velmi
sud nezahojily. Česká země tápe ve snaze najit
statečně. Stejně"melou z posledního"naše mi
cestu, která by pozvedla republiku na úroveň
lé sestřičky. Uveřejňujeme vyprávění sestry
jejich západních sousedu. Některé snahy však
Bernardy-Slovenky, která chodí o berlích.
končí výstřelky a výstřednostmi, nad kterými
Je to členka řehole Milosrdných sester sv.
Vincence-čili "vincentka". Žije v zapadlé slo se i pozastavuje okolní svět.
venské vesničce Vrecku u Ružomberka,kde
Vezměme na příklad politické složení státu.
končí cesty. A přece ji"vyčenichali"-dostala
Kdysi zdrženlivá, konzervativní republika,
za svou neúnavnou práci 1991 titul nositele
která v první polovině století měla 4 strany,
řádu T.C.Masaryka.
vyrukovala po"sametové"revoluci s 42 partaje
"Především pomáhám dlouhodobě nemocným a
mi a jejich jména jsou označena zkratkami a ná
invalidům. Nemáte ani ponětí, kolik z nich je vštěvník neznalý místních poměru (i domorodec)
přímo opuštěných od svých nejbližších a co
dumá marně nad funkcemi organizací nazvaných:
pro ně znamená jen jediný dopis, jedno láska ODA, ČSSD, HSD-SMS, HDZJ, HZDS, SDL, SRDSS,
vé slovo, vědomí, že právě jim někdo věnuje
MOS, ODDS-KDS, NEI, MKDH-ESWS-MLS a dalšími.
pozornost. Mou úlohou dnes je ukázat těmto
Nejdůmyslnější jsou ovšem strana"eroticka"a
lidem, že nejsou na světě zbyteční, a oběto
"pivní",' i když nám není jasné, kolik asi litru
váním sebe samých, svým utrpením, vlastně
piva musí denně zkonzumovat občan, který se
pomáhají svým bližním..."
chce stát členem partaje (o té předchozí radě
"Kdybyste věděli, kolik je mezi nimi mladých
ji nemluvím). Vsadím se, že redaktoři GinnesoNeboť právě těm komunistický režim po du
vy knihy zvláštností by tuto bez váhání otisk
chovní stránce nic nedal a oni přitom dobře
cítí, že jen to hmotné nestačí. Bože můj, ko li.
Ani prezidentské volby nebrali naši rodáci
lik děvčat tu mívám přes svátky, přes prázd
dvakrát vážně - aspoň někteří. Nebot - kolik
niny! Na duchovních cvičeních, ale přijdou
znáte zemí, kde vedle jednoho právoplatného
se i poradit, povzbudit, požalovat..."
kandidáta se objeví dalších 18 jmen nezná
"Mám takovou naději,že když Pán Bůh něco
mých občanu, kteří se přihlásí do soutěže sa
poslal, dá se to i unést. My k tomu musíme
mi od sebe?
přidat naši spolupráci a já věřím, že kde je
V. Williamsová, HLAS NÁRODA, CHICACO
dobrá vůle, tam je i dobrý výsledek a tam i
Pán Bůh požehná..."
NOVINKY
"Svatého Ignáce se jednou ptali, čemu by dal
přednost. Hned zemřít a dostat se do nebe,
V Německu zakázali biskupové zúčastnit se eku
nebo ještě dvacet roků žít, pracovat-ale bez menické pobožnosti v neděli dopoledne(místo
jistoty nebe. Odpověděl! "Volím ty roky,pro mše sv.)Stále platí v celém světě církevní při
tože chci pro Pána Boha ještě dlouho praco kázání' neděli a zasvěcené svátky být na mši
vat a nevěřím, že by mě za to zavrhnul.Kdy s v. "Výjimka: přestárlí, nemocní, kdo musejí v
bych však hned zemřel, už pro něho nic udě neděli nutně pracovat-na dráze, v nemocnici a
lat nemohu." S tím souhlasím a řeknu vám,že j. Ekumenická pobožnost je společná modlitba
už sice mám pomalu sedmdesátku, ale kdy
křesťanů různých vyznání, mše sv.je zpřítombyste mě dnes poslali třeba do džungle za
něná obět Kristova na kříží a slouží ji
chraňovat Indiány - tak půjdu! "
kněz - vysvěceny nástupcem apoštolů, biskupem
7.11.mr.se v Praze-Dejvicích na úřadě oženil
"Pán Bůh je milosrdný a jen on ví, jak řídí
Jára Kohout s mladou Marcelkou Vrabcovou.
naše kroky."__________________________
Sekretářka min.pro mládež v Německu,Cornelia
''Ráda bych, aby některá z děvčat vstoupila
Yzer chce, aby se založilo informační a doku
do naší řehole. Určitě bychom je do našich
mentační středisko, které by varovalo před čin
škol a nemocnic potřebovaly jako sůl. Vždyť
ností obratných, bojovných a bohatých sekt,
my už jsme staré! Každé říkám. Uvaž, kam
zejm.Scientology. Náboženská svoboda má své
tě srdce volá. Neptej se, který stav je lepší
hranice tam, kde se ničí duševní nebo tělesné
To je špatně postavená otázka. Ptej se, v
zdraví, zotročuje a finančně vyssává člověk,
kterém stavu víc oslavíš Boha-v rodině ne
resp.se plete do oblastí, vyhražených odborní
bo v řeholi. A tam je pro tebe místo, tam tě
kům, jako je medicína, psychologie a j.______
Bůh povolal. Vždyť on není násilník. On je
diný toleruje lidskou svobodu a my ho oslaví Anglických duchovních , kteří nesouhlasí se
me, když se svobodně rozhodneme. Když ně- svěcení kněžek, přibývá. Sešli se v metodistic
kém Central Hallu v Londýně a hovořili o vý
co"musím"už to není svobodná vůle. Ale když
stupu z církve-většinou chtějí přejít ke katolí
se obětuješ z vlastní vůle, abys sloužila ji
kům .
ným, pak přijel mezi nás..."
M.Koštálová

O NOVÉHO VE SVETE
Olomoucké arcibiskupství připravuje pro
ces pro blahořečení Anny Zelíkové! 1924-1941)
karmelitán Alois J. Sarkander JURÄŇ. Nabíd
la se Bohu za oběť, když zaslechla pootevře
nými dveřmi hovor o zabití nenarozeného dí
těte. Životopis pro blahořečení napsal Otec
Josef HLOUCH, její duchovní rádce a pozděj
ší biskup budějovický. Její deník a zápisky
ze strachu před komunisty příbuzní zničili.
Zesnula v pověsti svatosti, byla členkou III.
řádu karmelskěho.______________________________
Spisovatelka Marie Holková napsala divadelní
hru o sv.Anežce a sv.Ludmile. Předvedli ji
4 sourozenci v kostele sv. Cyrila a Metoda v
Olomouci-Hejčíně. Rodiče dětí-Černých-složili také hru o bl.Janu Sarkandrovi.___________
25.2.byl v semináři v Olomouci kněžský den.
Vzdor sněhové kalamitě přišlo na IOO kněží
a děkanů. Arcibiskup Craubner si připravil
přednášku, čerpající z promluv P.Spidlíka a
P.Josefa Augustina!Poláka),a ocenil vysoce
službu zpovědníků.
Přes IOO občanů Chebu podepsalo tzv.Cheb-i
skou výzvu,reagující na televizní vystoupení!
Petry Buzkové-soc.demogratky, která zpochyb
nila právo Církve na vrácení zabaveného
(ukradeného)majetku a přimlouvá se o zavede,
ní církevní daně-jen pro věřící. Komunisté
<
zničili řadu klášterů a kostelů např.vojáci
<
klášter v Teplé-který někteří z nás viděli.
<
Církev, také poničená-přežila surové proná- I
sledování, ale k charitativní, kulturní a hlav!
ně duchovní práci potřebuje majetek, hlavně <
aby se ujala mladé generace, která víru ne- <
zná a je ohrožená pornografií, sektami, omam-<
nými jedy a jinými nebezpečími._______________ ■
Podle informační služby františkánských misií
v Bonnu je skoro polovina žen v Brazílii mezi
r. 15-46 sterilisována. Často o tom ani nevědí,
dělá se to při císařském řezu, v zemi častém.
Některé to dovolí a netuší, že zůstanou ne
plodné. Rada průmyslových podniků přijme
do práce jen ženy s potvrzením o sterilizaci.
Při umělém potratu pojišťovna neplatí.

Asi 1O proc.kostelů v Itálii se neužívá a roz
padá.
I.biskup v Luganu-Martinelli-se dožil 28.2.
90 ti let. Vysvěcen byl r.1968. Od r.l888 by
lo Lugano připojeno k diecézi Basilej-Lugano
byla apošt.administratura. I97I vzniklo biskupství.
Před 15Q r.se nar.Léon J.Dehon(1843-1925),
zakladatel kongregace kněží Nejsv.Srdce Ježí
šova(1878)zvaní Dehoniáni, dost sociálního za
měření. Dehon pilně rozšiřoval I.sociální encykliku Lva XIII.Rerum Novarum(Nové věci).
R.1869-70 byl stenografem na I.Vatik.sněmu.
Studoval ve francouzském semináři v Římě
r.1868 a říkali mu abbé democrate._________
Čínské úřady propustily z vězení tři podzemní biskupy-Mons.Paul Liu Shu(70(světícího
biskupa z Yixianu, mons.An Shiena(79)z Damingu a Mons.Song Weili 76 )bisk. z Langangu

všichni z provincie Hebej, zatčení r.l989 při
zasedání tajných biskupů.
10
V severoitalském Trentu byla mezinár.konfe
rence o problému cikánů v Evropě (asi 80 tisic)z různých kmenů, od Sintu po Romy. Vět
šina žije ve vozech a jako dříve jezdí od místa
k místu. Pro nás je příkladem jejich pevné rodinné pouto a péče o děti a staré lidi.______
V BebintAfrika)byl vytištěn první předklad
Nového zákona do řeči, kterou mluví asi čtvr
tina domorodců. Na překladu pracovalo 6 let
6 odborníků, kteří připravují překlad St.zák.
Katolíků v Thaisku stále přibývá, i když je
jich jen 200.000. Katolicismus se podvědomě
považuje za pozůstatek kolonialismu. Je tam
55 mil.budhistů,katolíci jsou do jisté míry dis
kriminováni, i když ne oficielně. Jejich školy
mají výbornou pověst. Pracuje tam asi 1OO
misionářů. 400 domorodých kněží, asi tisíc
řeholnic a 250 bohoslovců.________________
Jak píše P.Fiala, nemůže Církev zabíjení nevylečitelně a bolestně nemocných euthanasiilehkou smrt (schvalovat, je to proti 5. BOŽÍMU
přikázání. Církev může měnit jen ta přikázání,
která sama dala. Katolická mravnost připouští,
aby lékaři dávali tak nemocným utišující léky,
ale ne je zabíjeli-i kdyby si to nemocní přáli.
Začátkem března začaly ve Vatikáně práce
valného shromáždění papežské rady pro media.
Přítomní se zabývali novou situací ve střední
a východní Evropě. Zabývali se i tím, jak se
uskutečňují pastorální(pastýřské)návody před
rokem vydané Aetaris novae.V býv.komunistic
kých zemích hrozí nebezpečí uzavření katolic
kých medií do gheta. Předseda Mezinár.sdru
žení katol.tisku Gůnther Mess zdůraznil, že
v těchto zemích je podmíněno rozšíření medií
hl.tisku úspěchem na trhu. Katoličtí pracovní
ci s tiskem jsou sotva odborníci, tisk nemůže
ani konkurovat na mezinárodním trhu. Je nut
né , aby se vyškolili odborníci k tomu, aby po
selství katolické víry mohli podávat úspěšně a
uměli řešit dnes aktuální otázky z pozice víry.
Začátkem května se bude vybírat v Německu
na charitativní dílo Renovabis Obnovíš), hl. na
podporu apoštolských laiků v 27 zemích stř.a
vých.Evropy. Dílo založila bisk.konference.
Na mezinár.kongresu na obranu života a rodi
ny prohlásil kard.Lopéz Rodrigues umělý potrat za"kulturu smrti".___________________
20.3.blahorečil sv.Otec Dinu Belangerovou
(1897-1029)Kanadanku-S.Marii od sv.Cecílie
Římské z kongregace Ježíše a Marii a připome
nul veřejně bl.Jana Duns Skota( 1265-1308),
františkánského filosofa a teologa. Generální
představení 4 větví řádu vydali k tomu spo
lečný list o jeho dílech a životě.-21.3. svato
řečil sv.Otec Francouzsku Claudine Thévenetovou( 1774-1837)M.Marii od sv. Ignáce, charismatičku a zakladatelku kong.Ježíše a Marii-ta
se věnuje opuštěným dětem a zanedbané mlá
deži. Má I8ÓO řeholnic v 25 zemích. Dále kar
melitku z Čile, Juanitu Fernandezovou Solarovou(l900-l920)s.Terezii de los Andes,tu blahořečil I987 v Santiagu( karmel v Americe)

; Američané a Svobodní zednáři chtěli zničit jedno;tu národa, protože právě katolická víra sjednoti
la zemi. Tedy chtěli zničit její základy. Považova
Paní DOLORES O R T E C A (85 let) se
li Církev za nepřítele,kterého je nutno zničit.
zúčastnila blahořečení mexických mučední : JAK PRONÁSLEDOVANÍ ZAČALO?
ků, Pronásledování organizovala nevěrecká ; Vláda nechtěla římsko-katolickou Církev, ale Círvláda, dirigovaná Svobodnými zednáři.
kev "mexickou". Dosud se protikatolický článek
"Těžko popsat, co jsem cítila, když náměs i v ústavě z r.1917 příliš neuplatňoval. President
tek Kristův povýšil mé přátele v utrpení
: Plutarco Elias CALLES zahájil nyní kruté pronás
na oltář...Snad s trochou smutku,že neby ledování. Zakázal vyučování náboženství ve ško
li povýšeni všichni,kteří by si to zasloužili.i lách, zrušil katolický tisk, který kritizoval poliV té době se psaly nové dějiny mučedníků ; tiku vlády, žádal po kněžích, aby se odívali jana neznámých, hrůzných stránkách. Sved-: ko laici( !!!). Zabavil majetek Církve-kostely,
čily o podivuhodné víře, že Bůh postačí a i kláštery atd. Nařízení se nazývalo" Callesovy záže se vyplatí pro něj položit život."
; kony"a dal je připevnit na všech kostelních vratech. Situace se rychle přiostřovala. Biskupové,
Paní Ortega přivírá napůl oči. Chce si za
podporovaní Piem XI., zakázali 31. července 1926
se představit oslavu v chrámu sv.Petra
22.listopadu 1992, kdy doporučil sv.Otec k I bohoslužby. Vláda zato zakázala udělování svátos
; tí a začala zatýkat kněze. Tak nastalo hrozné a
úctě ty, kdo byli umučeni a zavražděni
při obraně katolické víry v Mexiku. Zemře kruté pronásledování Církve. My, katolíci, jsme
; se bránili, jak jen to šlo. Založili LIGU K OBRA
li mezi r. 1926-1929, za zuřivého a kruté
ho pronásledování. Bránila se tzv,vzpoura NĚ VIRY. Jedním ze zakladatelů byl i můj otec a
| také Ligu s ostatními vedl. K Lize se přidaly
CRISTEROS. Umírali s voláním:"Ať žije
Kristus Král!""Ať žije Panna Guadalupská1.' : různé organizace, roztroušené po celé zemi.
Zastřeleni a umučeni byli kněží i laici.
JAKÝ CIL SLEDOVALA LIGA?
Paní Dolores se usmívá: "Nechtějte, abych
V prvním provolání bylo:"Protože nastalo tyran
vám vyprávěla o jednotlivých svědectvích
ské pronásledování, jsme povoláni k boji. Tento
víry. Bylo jich tolik,že je nemožné vybrat boj nás bolí, ale porušování naší důstojnosti a
jen několik z nich. Ne mnoho lidí může vy pronásledování naší víry nás nutí, abychom se
právět o svých blahořečených přátelích.
bránili. To je náš cíl!" Vláda na odpověd nečeka
Procesy jsou často komplikované a někdy
la. Bylo mi tehdy 17 let. Jednou ráno vnikli do
trvají celá staletí. Na světce a jeho život
našeho domu vojáci a posadili mi pistoli na hrud.
se dávno zapomene... ale historika to zaiíHledali otce, našli ho a odvedli.V
má. Ne v tomto případě."
noci se mu podařilo utéct. Přišel
PANI ORTEGA JE MALÍŘKA
domů a řekl:"Jdu do USA požádat
Její obrazy se vystavují ve
o politický azyl. Podle americké
všech významných muzeích
ústavy mi jej nemohou odepřít."
Mexika. Je svědkyní oněch
Ráno, přestrojený, odešel a podaři
let strašného pronásledová
lo se mu přejet vlakem hranice.My
ní a umučení nesčetných ka
zůstali doma a zatkli nás.
tolíků. Ukazuje nám skoro
CO SE STALO S VÁMI?
neznámou kapitolu dějin
Vyslýchal mě generál. Doufali, že
Církve.
své přesvědčení zapřu a proto za
Paní Ortega, pocházíte ze
čali věcně. Ptali se, co soudím o
země, která je z 90% katolic
presidentu Callesovi. Bez ostychu
ká. Jak mohlo dojít k tak kru
jsem napadla proticírkevní zákony.
tému pronásledování?__________
Sekretářka s úžasem vzhlédla a ne
Prostě-u moci byly protikavěděla, má-li mou výpověd zapsat,
tolické skupiny, Svobodní
do protokolu. I generál se zarazil:
zednáři, podporovaní z USA.
"Slečno, chcete tuto výpověd po
V pastýřském listě z 21. dub
depsat?" "Jistě,"odpověděla jsem,
na 1926 obžalovali biskupové
"za pravdu se bát nemusíme."
odvážně vládu, že chce"zni
Vzala jsem sekretářce protokol
čit katolickou víru." Proje
z ruky a podepsala jej.
vuje se to nejen v"solidaritě
A tak se opřel celý národ!
se Svobodnými zednáři, ale
ČÍM SE LIŠILA TATO REVOLUCE
pronásledování podporují
OD ČETNÝCH JINÝCH V LAT.AMEoficielně i protestanté."Vlá
RICE? Vzbouřili se rolníci i inteda skutečně povolila řadu
lektuálové, třídní rozdíly zmizely.
protestantských sekt z USA
Bylo to lidové hnutí všech, bez
a odtud dostávaly i peníze,
organizovaného pozadí. Všichni se
a povolení vjezdu do země.
postavili na obranu víry!Toho nejdůležitějšího, co jsme měli.

mexičtí mučednici

mnoho jiných kněží-riskoval svůj život. Byl 12
hlavním poradcem Ligy. S jinými poradci ká• zal Krista a radil lidem, jak se mají za proi následování chovat. Organizoval tajné exercicie, pomáhal rodinám chudých a zatčených. O
další činnosti nic nevím. Tehdy jsme museli
Takové rozdělení je povrchní. Každý měl vo být opatrní a proto jsme si toho moc nesdělovali. Když někoho mučili, byl by mohl nělit to, co považoval za správné. Nebyli tu
intelektuálové, kteří by hnutí vedli. LIGA se i ; co prozradit.
rozhodla bojovat mírovými prostředky. Orga K VÁŽI' SKUPINE PATRIL I LEON TORAL?
nizovala stávky, bojkoty, dělala propagandu : Ano. Ten zabil generála Obregona, který byl
proti nespravedlivým protikatolickým záko
před Callesem presidentem a boj proti katolí
nům. Neodsuzovali jsme nikoho, kdo sáhnul
kům zahájil. Policie předhazovala mému muži,
po zbrani. Nepodněcovali jsme je, ale často
že ho k této vraždě povzbuzoval. Bylo snad
jsme je podporovali.
né, vymyslet si nějaké obvinění. Tak byla
JAK NA PŘIKLAD?
zatčena Matka Conchita. Do jejího domu při
Byla jsem členkou katolického spolku žen, za cházelo mnoho mladých, modlili se a diskuto
loženého P.Dario Mirandem. Ten se stal poz
vali. Matku Conchitu zatkli, tuto řeholnici
ději kardinálem města Mexika. Tehdy musel
mučili např.ti vtiskli na kůži hořící cigaretu.
do podzemí. Když bylo pronásledování ještě
Pak ji zavřeli do nejhoršího vězení Mexikakrutější, vstoupila jsem do brigády Panny
Islal Marias, kde byli nejsurovější zločinci.
Orleánské. S ostatními děvčaty se nám poda
Její postavení bylo tak zoufalé, že ji Církev
řilo organizovat dělnice ve státní továrně
zbavila řeholních slibů a dovolila jí, aby se
na tabák. Vlastním úkolem těchto brigád by
vdala a někdo by se o ní ve vězení staral.
lo, opatřit ty prostředky, které potřebovali
DOKONČENÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
Cristeros k nákupu zbraní. V noci jsme psa
30 TACE IN KIRCHE UND WELT
ly na zdi hesla, ve dne organizovaly mírová
C.2.1993, Stefano M.Paci,
prohlášení a stávky a vyzývaly k bojkotu daní. Peníze jsme si opatřovaly prodejem novin,
sbíráním lahví a všelijak. Ženy se oblékaly
Do Evropského společenství patří od
jako Indiánky, aby pod širokými sukněmi
1.1.asi 191 mil.katolíků, tedy 56,2%.
ukryly střelivo. To jsme na tajném
Protestantů je 13,5%, anglikánů 9,5%,
místě odevzdávaly. Příklad pro
mohamedáni jsou nejvíc ve Francii-z
spolupráci s Cristeros je činnost
kolonií-u nich a u židů čísla kolí
mého pozdějšího manžela, Carlose
sají. Nejvíc katolíků je v Itálii,
Diez de Sollano. Byl členem Li
Francii a Španělsku._________________
gy. Představil mi ho P.Miranda.
Komunistická strana Rakouska, do
Tehdy se skrýval pod falešným
sud podporovaná z vých.zemí-a
jménem nikdy na jeho stopu vlá
proto nejbohatší-po spojení obou
da nepřišla. V městě Mexiku byl
částí Německa se octla ve finanč
odpovědný za Ligu, k té patřil i
ních nesnázích. Musela zastavit
Leon Toral. Často jsme se set
týdeník Salto. Sekretář strany W.
kávali u P. Augustina(P.Pro).
Baier řekl, že strana má jen 4OO
Když musel později Carlos opus mil. šilinků a z různých výnosů roč
tit město, šel do Guanajuasta a
ně 25 mil. Společnost žurnalistů odtam si otevřel palírnu uhlí. S
hadla majetek strany na 10-25 miliard
uhlím rozdával rolníkům motáky,
Patrikem Peytonem založený Rodinný
kteří pozorovali pohyby vojska.
růžencový kruh shromáždil pro Rus
Motáky byly napsány na tenkém
ko na milión růženců a chce sehnat
papíře mlékem. Když se držely
další milión.___________________________
nad ohněm, ukázalo se písmo. ChytV Rumunsku se hlásí asi 19 mil.ob
la-li je kontrola, moták spolkli.
Historici považovali LIGU za organizaci,která
měla bránit náboženskou svobodu a pro ni i
pro politickou a intelektuální svobodu byla
jakousi hlásnou troubou katolictví v Mexiku.
Často v protikladu k anonymnímu Cristeros,
kteří sahali po zbrani._________________________________

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

KDO BYL SLAVNÝ JEZUITA
P .AUGUST IN PRO?
Byl to kněz, popravený bez proce
su. Podezřívali ho, že chtěl udě
lat atentát na generála Alvaro Obregona.P.Pro prohlá
sil sv.Otec za blahoslavené
ho. Byl to milý přítel a
velmi činný. Chodil tajně
dům od domu, rozděloval
Nejsv.Svátost a tak, jako

čanů k pravoslavnými z 23 mil.obyv.)
Je tam jen 5% římsko-katolíků, 1% řecko-katolíků a 3,5% protestantů._________

V Budějovicích byli vysvěcemi akolité,
(4.stupeň nižšího svěcení,přisluhují při
mši a konají ty služby, které nejsou
vyhražené jáhnům a kněžím) .Mohou
to být starší i mladší muži,také že
natí. Studují-li dál, mohou přijmout
jáhenské svěcení. 20.2.byl na sv.
Hoře vvsvěcen redemptorista Zde1 něk Šilhánek a Dominik Holicky.

nejobratněiší hochštaplerka
v Bombaji
Helenu Petrovnu Blavatskou obdivovalo mnoho lidí. UčenciT.Edison, A.H.Wallace, sir Cook, básníci-A.Y.Yeats, A.Ten
nyson,ba i manželka anglikánského arcibiskupa v Canterbur
Založila theosofickou společnost s IOO.OOO členy, ale po je
jí smrti 1891 počet klesal-dnes má sotva 35.000 členů.
Byla velmi ošklivá,
klela jako čeledín, byla tlustá, nedbale
oblečená, často špatně naladěná, brala omamné jedy a kouři
la jen když nespala. V pozdních letech měla zářivé, skoro
hypnotické oči. Přitahovala svou osobností. Popisovali ji jakc
elektrizující, fantastickou, odvážnou, inteligentní a dokázala
lidi ovládat. Byla jako magnet, který ostatní přitahoval.
O jejím mládí mnoho nevíme, snažila se vše vymazat. Narodi
la se r.1831 v rodině Hahn z Rottensternu v Rusku, r.1848
se provdala za generála Blavatského. Tvrdila, že mu bylo
70 let- bylo mu však 40 let. Brzo muže opustila a utekla do
Konstantinopolu. Pak známe jen domněnky. Prý cestovala po
Tibetu, Maxiku, Indii a Egyptě. Vedla cirkus v Tiflisu, v
Africe obchodovala s pštrosími péry, v Itálii bojovala pod Cí
ribaldim, čarovala v Kairu a patřila k hloučku těch, kdo
přežili ztroskotáni lodi Eumonie.
Doložené datum je 7.červenec I873. Přijela v podpaludí do
New Yorku. Napřed žila v nájmu v Lower Eats Side a praco
vala v továrně na umělé květiny. R.1874 přitahovala lidi čin
čilová farma bratří Wiíliama a Horatia Eddyho ve Vermontu.
Byli to spiritisté. Brzo se ukázalo, že je to trik media,které
se vydávalo za Indiánku. Blavatská se rozhodla, že zasvětí
svůj život spiritismu. Sestavila rychle a inteligentně skupinu
spiritistů -jednoho z Ceorgie, pak Kurda, islamského učence
a různých indických mudrců.
K vyvoleným patřil i plukovník H.S.OIcott. Vousavý muž
tvrdil, že pečlivě studoval okultismus. Později ho nazvala
Blavatská"hlupákem", i když se jí dal silně ovlivnit. Blavat
ská poznala, že plukovník může být štítem, který potřebova
la pro své podniky. Společně založili společenství Luxoru,
r.1875 přejmenované na Theosofickou společnost.O cílech spc
lečnosti napsala silnou knihu "Odhalená Isis". Tvrdila, že jí
knihu diktoval "astrálním světlem mistr moudrosti a duchovní
vůdce". Je to směs kabaly, Agrippy, Pythagora, budhismu,
hinduismu a taoismu-k tomu přidala vlastní výrobky.
Ze směsi teosofického učení se dá leccos vybrat. Hlásala
zbratření lidstva, podporovala studium srovnávacích nábožen
ství a positivních sil, dřímajících v člověku. Poznáváte učení
New Age?
Za tři roky už měla odbočku v Londýně a přeložila středisko
theosofie do Indie. Návštěvníky ohromovala spoustou divů.
Jednou se rozbil porcelánový podnos. Ze střepů jej opravila.
Jindy prohlásil duch, že ztratil broži. Při jídle řekla Blavat
ská, aby hostitelka odhrnula hlínu z květináče a tam skuteč
ně brož byla-dokonce opravená. Lidé k ní putovali, aby se
podíleli na automatické korespondenci s neviditelným mistrem
Patřil k nim i Cutumi Lal Singh, o němž se tvrdilo, že jeho
nevídané vědomosti pocházejí z nekonečné řady znovuzrozeníinkarnací. Poselství Cotumiho se zmotňovalo skoro všude: pod
poduškami, v zavazadlech, někdy i v ranní poště.
1884 prosil londýnský učenec pro psychické bádání Blavat
skou, aby se íměl podívat do astrální korespondence. Proto
že mnoho jejich stoupenců pocházeli z Anglie,nemohla to od
mítnout. Také ji odtud velmi podporovali. Vědec zkoumal
pečlivě všechny jevy a došel k závěru:"Tato žena vstoupí dc
historie jako nejobratnější hochštaplerka." Rozbitý porceláno
vý podnos nahradila jiným, brož koupila u překupníka, v
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jej spravili,a posel
ství Cotumiho byla opsána z
amerických špiritistických ča
sopisů .
Důvěřiví přívrženci Blavatské
netušili, že je to podvodnice
a vysmívá se jim. "Všechno
je klam. Lidé věří, že něco
vidí, ačkoliv to nevidí."Jednou
přiznala známému:"Co dělat?
Kdo chce lidi ovládat, musí je
klamat... čím je něco prostšího
a hloupějšího, tak s tím mám
větší úspěch!"
Nepřipomíná vám to ovládání
diváků polopravdami,
lžemi,
nemravnostmi, herezemi v te
levizi? Kdy se na vážné názo
ry ptají v rozhovoru kloučka
z páté třídy nebo pitomce? A
nemyslící divák to vssává do
duše. Stejně i hereze víry protože hlavní slovo v televi
zi o náboženství mají ti, kdo
katolickou víru znetvořují.

Podle statistiky se hlásí ve
vlasti ke katol.víře asi 4
mil. katolíků. Z toho prakti
kuje asi milion. Protestant
ská společenství mají asi
400.000 členů.Dr.Miroskav Krejčíř, sekretář pro
laiky, navrhuje,aby se od
borně vzdělávali dopisova
telé a redaktoři katolických časopisů.__________________
Přijímací salon Švýc.gardy
ve Vatikáně Bettolino byl
zrestaurován a můžeme opět
obdivovat fresky, namalo
vané r.1938 halapartníkem
Robertem Schiessem z Chá
mu. Dvě největší ukazuji pří
chod Švýcarů do Ríma a je
jich pochod k nám.sv.Petra,
ostatní ukazují život qardistů.

Sv.Otec přijal demisi bisku
pa Bára z Rotterdamu. Ten
se vrátil do svého benedik
tinského opatství Cheverogne.
Také biskup Gijsen podá)
demisi. Neustále proti němu
útočili progresisté, hlavně
z hnuti 8.5. Ze zdravotních
důvodů podal demisi biskup
z Groningen Moller. Zatím
jsou obsazena ze 7 biskupství jen tři.______________________
3.7.oddá biskup Haas ve Vadusu prince Aloise Liechtensteina s vevodkyní Žofií
Bavorskou.___________________________

POJĎ DO ANTIOCHIE, PAVLE !
ANTIOCHIE BYLA TRETÍ' NEJVETŠÍ MĚSTO
tendejšiho světa. (Sk. 1)19-24). Odtud pozdě
ji podnikal sv. Pavel velké apoštolské cesty.
Bylo to nádherné město s obrovskou sochou
Jupiterovou, nesčetnými studněmi a fontána
mi, napájenými vodou z pohoří za městem.
Sloupovou třídu,dlouhouněkolik kilometrů,protínala jiná třída-tvořilo to kříž. Podél těchto
tříd stála mistrovská díla Reků. Na jihu oblé
vala město řeka Oronto, na jejichž březích
byly nesčetné paláce boháčů, které se zacho
valy až do vlády mohamedánů, v dobách I
křížové výpravy. Město obklopovala pevnost
s víc než 300 věžemi. Hradby byly široké
asi 8 m. Město bylo i v noci osvětleno. A nikde se tak nepěstovalo uctívání bohyně láskyAfrodity-jako tam. Říká se, že sv. Šimon
Sloupovník, žijící na sloupu mimo město, z
města utekl, aby nepodléhl svodům nesčetnýc
nevěstek a nevěrných žen. Razily se tam i
římské mince s obrazem císařovým. Takovou
minci měl asi Kristus v
ruce, když se ptal,
kdo je na ní zobrazen.

SOCIANľ POMERY BYLY VÍC NEŽ KŘIKLAVĚ
Dvě třetiny obyvatelstva tvořily otroci,ostatní?
pak byli bohatí kupci, továrníci, vojsko,
šlechta... Z líčení tehdejších autorů víme, že
kromě orientální smyslnosti se tam pěstovaly
i nesčetné bludy, žili tam čarodějnici,
podvodnici, tanečnice, byla tam divadla,
cirkusy, zápasy, tance, pěstoval se tam fana
tismus a konaly orgie. Božstvem bylo vše, co
mělo přírodní pud a plodnou sílu. Matka bo
hů Kybele a divoký Attis, Isis a Osiris z
Egypta a řada jiných. Nejnižší byly kulty Syřanů a Feničanů-sousedů Israele-jak známe
ze zpráv o obětech bohu Molochovi. Vražda
a nemravnost byly povýšeny na božstva, hl.
kult Adonise a Astarty. Těm obětovali děti i
dospělé. Chrámy těchto bohů byla místa ře
meslného smilstva až do zániku pohanství.

V TAK NERESTNEM MĚSTĚ-A KŘESTANSTVÍ?
Nepodobá se dnešní doba se svým divokými
tanci, rock-rolem, uctíváním dábla, pověrami
a honbou za bohatstvím i běžnou prostitucí a
smilstvem oné době? A nezačíná i dnes rašit
NOVA EVANGELISACE-nové hlásání Krista a
jeho učení? Žili tam málomluvní Římané,pyšní
na svou moc. Rekové či Polořekové, smyslní,
kteří už nevěřili ani ve staré bohy. Syřanédomorodci-změkčilí, poddajní, z nízké třídy
na předměstích. A židé tak početní, že měli
vlastního ethnarchu a silně propagovali své
náboženství. Ušlechtilí lidé, toužící po Bohu,
navštěvovali v sobotu synagogu. Mezi věřící
mi židy byly dvě třídy: obřezaní proselité
svatosti, přijati do synaqoqy, a poloproselyté"Proselyté brány", které nazývají Skutky
apoštolské"bohabojnými. "Ti se přátelili s židy
a často navštěvovali bohoslužby. Nejvíc ovšem;
bylo pohanů.

ŽILI TAM I KŘESŤANE
kteří museli uprchnout z Jeruzaléma. Většinou
řemeslníci a obchodníci, tzv."helenisté". Tí 14
však šířili víru jen mezi židy. Protože byli MILÍ
LASKAVÍ. VESELÍ" a v obchodě zdatní,
měli dost úspěchů. Zazlívali i Petrovi, že při
jal do Církve pohanského setníka Kornélia s
jeho rodinou. Petr to ospravedlňuje viděním a
tím, že Duch sv.sestoupil na pohany ještě
před pokřtěním. Ale židokřesťané to považova
li za výjimku.
APOŠTOL NÁRODŮ
KDO APOŠTOLOVAL MEZI POHANY?
Byl to statečný zástup laických apoštolů z
Kypru, odkud pocházel i Barnabáš. Mezi nimi
byl asi i Lucius a dva synové Simona z Cyreny( který pomáhal Kristu nést kříž). Jednoho
z nich, Rufa, pozdravuje Pavel v listě Rímanům(16,13). Ostří mezi pohany a židy tu ne
bylo tak ostré. Tato druhá církevní obec se
skládala ze židů, uvolněných z pout mojžíšského zákona, a z pohanů. Po zemětřesení r.37
se začali lidé víc zajímat o nadpřirozeno, jako
to často bývá po různých katastrofách. S
ušlechtilými lidmi mluvili často křesťanští hele
nisté v bazarech, na tržištích, v lázních.

KARAVANY DONESLY ZPRÁVU O KŘESŤANECH
v Jeruzalémě. Apoštolově poslali do Antiochie
Barnabáše. Byl to člověk přívětivý, klidný,
sice ne tak učený jako Pavel, ale hluboce vě
řící a sympatický. Užasle pozoroval nádheru
hlavní třídy, zakončenou mohutnou sochou
Diovou. Víc ho však zajímala vedlejší čtvrt
Epiphinia-kde bydleli křesťané. Dnes po ní
nezůstala ani stopa. Později tam vznikla starobyla basilika, o níž mluví řečtí Otcové-Atanáš,
Chrisostom, Theodoret-a už ve 4.století ji
nazývají starobylou", "apoštolskou".
BARNABÁŠ HNED POZNAL ZÁVAN DUCHA SV.
Už v prvním shromáždění křestanů viděl zna
mení a zázraky, proroctví, slyšel mluvu různý
mi jazyky. V nadšení zdůraznil to, co je i pro
nás dnes důležité:"Držte se Pána! Zůstaňte mu
věrni!" Chtěl získat lid ne pro sebe, ale pro
Krista. Jeruzalémské křesťany uklidnil. Tušil
ovšem, že sporná otázka není rozřešená: má
křesťan zachovávat mojžíšský zákon či ne? Je
žíš o tom přímo nemluvil, ovšem jeho duch při
nesl na svět jiné vztahy.
"BRATŘE ŠAVLE, KRISTUS TĚ POTREBUJE!"
Tak asi povolal Barnabáš v Tarsu svého příte
le Pavla do Antiochie. A Pavel dychtivě na
slouchal zprávám o tom, že Kristus vítězí ve
starém velkoměstě. Bylo to dobré. Jinak by
byl Pavel utonul ve víru vlastních myšlenek.
Samota, odloučení, na jistou dobu pomáhají,ale
ne nadlouho. Už podruhé podal Barnabáš pří
teli' ruku, aby se vrátil do společnosti, ve
které by mohl působit. Církev dala Barnabášo
vi jméno"apoštola"- i on, jako Pavel a jiní,
patří mezi zakladatele Církve mezi pohany,

Zkráceno-podle Josefa HOLZNERA

PAPEŽOVÉ
LEV X.
Giovanni de 'Medici
9. března 1513-1. listopadu 1521.

VÍTE CO JE TO

?

ČARODĚJNÍCI A ČARODĚJNICE -byli lidé, o kte: rých se tvrdilo, že jim dáblové dávají nadpřiDruhý syn Lorenca il Magnifica, který mu za ; rozené síly a schopnosti, aby mohli lidem škojistil nejlepší vzdělání. Jedním z jeho učitelů
dit. Byla to stará pověra, Středověk je ukrutbyl slavný platonik Marsilio Ficion. Kardiná
i ně pronásledoval. Domníval se, že škodí zařílem se stal už ve 13 ti letech. Tehdy se jeho
; káváním, mastmi a nesmyslnými obřady. Shrosestra provdala za syna Inocence VIII. Když
l mažäovali se v cechy a konali oslavy. V Písmě
byl zvolen papežem, bylo mu 38 let. Humanis-j
se nevyskytuje ani jediná zmínka o čarodějni
té, básníci a umělci přijali jeho volbu s vel
cích. V Novém zákoně se sice zdůrazňuje moc
kým nadšením. Po vládě bohyně lásky Venuše;
zlého ducha, ale není tam nic o tem, že by 15
(Alexandra VI), a Marse (bojovníka Julia II.)
zlí lidé s použitím dáblových služeb mohli
byl zvolen stoupenec Minervy. Tehdy se do
; škodit lidem. Ve Starán zákoně čteme o"čarocela zapomnělo, že papež nemá budovat po
;dějnici z Endoru"/Jos 17,11; i.Král 28.7/,ale
zemské či umělecké štěstí, ale Kristovu vlá
jedná se o pouhou věštkyni. Proti víře v ča
du na zemi.
Neměl velkého ducha, ale byl dobrák, stále
rodějnice vystupovali v křestanském starověku
veselý a laskavý. Štědře rozdával chudým i
i středověku Hyppolit, sv.Jan Zlatoústý, Jan
bohatým. Nejraději měl výtvárné uměni. Ani
Damacénský, a řada jiných. Karel Veliký odsu
v mládí se nedopustil mravních poklesků.
zoval na smrt upalovače čarodějnic. Proti pro
Zbožně vykonával liturgické obřady, ale ji
cesům s čarodějnicemi se postavilo v novější
nak se rád bavil, na podzim se konaly boje
době mnoho teologů, nejvýznamější byl jezuita
mezi Římem a Civitavecchiou. Promarnil bo
Friedrich von Spee, zpovědník těch, kdo byly
hatství, nahromaděné jeho předchůdcem a
pro čarodějnictví odsouzeni. Pod pseudonymem
jeho nástupce musel splácet dluhy. Když
a bez církevního schválení uveřejnil r.1631
Luther 31. října 1517 přibíjel na vrata kostela
latinskou knihu proti těmto procesům Cautio
ve Wittenbergu své věty, zahájil papež v Ří
eriminalis,
za kterou byl málem vyloučen z
mě divadelní představení. Za jeho předchůdce
byla situace vážná, ale ne beznadějná. Lev X. řádu.
nebral situaci v Německu vážně.
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ - vznikla
V politice byl dost úspěšný, znal všechna ta-; sloučením českých protestantů augjemství tehdejší diplomacie. Stále měnil - ja
burgského a helvetského vyznání 17.12.1918.
ko Julius-své spojence. Hned se spojil s
R.1919 byla založena evangelická boslovecká
Francouzi proti císaři, pak s císařem proti
fakulta Husova a ta se stala duchovním stře
Francouzům či se spojil s oběma a vždychy
diskem
českého protestantví po I.svět.válce.
opanoval situaci. Protože byl pánem i Floren
Vydává
si měsíčník "Křestanská revue"a"Český
cie, bylo papežství v té době velmocí.
bratr"a své nakladatelství Kalich. Také týde Mezi mladšími kardinály bylo mnoho nespoko
nik "Kostnické jiskry". Měla dva proudy jenců. Hlavou vzpoury byl závistivý kardinál
pravověrnější byl Dr.Hromádka, liberálně-svoPetrucci-jeho rod byl v Sieně stejně mocný
bodomyslnější byl zesnulý prof.Žilka. Od
jako Medičejští ve Florencii. Chtěl umrtit pa
r.1950 mají čeští evangelíci středisko ve fa
peže za pomoci jeho osobního lékaře. Jeho
kultě J.A.Komenského.
spojencem byl i vnuk Sixta IV., Rafael
Riario, který doufal, že se stane papežem.
ČTYŘICETIHODINOVÁ POBOŽNOST - vznikla r.1527
Jenže celá věc se prozradila, Petrucci byl po jako upomínka na čtyřicetihodinový pobyt Kris
praven, ostatní dostali těžké tresty. Papež
tův v hrobě a zavedli ji jezuité jako smírnou
hned jmenoval 31 nových kardinálů a stal se
pobožnost. Dnes je předepsána pro celou Církev
pánem svého domu. Od Avignonu se totiž cho
jako každoroční pobožnost pro všechny kostely,
vali kardinálové jako samostatná knížata.
v kterých je trvale uložena Nejsvětější svá
Mezi nově jmenovanými byli vynikající muži,
tost. Dobu, kdy se koná, určuje biskup. Po
např.De Cupis, Campeggio, Hadrián z Utrechdobu
40 dní je vystavena Nejsv.svátost.
tu-pozdější Hadrián VI.,dále představení ře
ĎÁBEL / diabolus/je jméno vůdce zlých duchů,
holí, františkán Cristofer Numai, augustinián
Lucifera/světlonoše/označují se tím Bohem za
Aegidius z Viterba a dominikán Thomas de
vržení padlí andělé,i pod názvem satan, démon.
Vio z Gaety,známý pod jménem Cajetanus,nejJsou věčně odloučeni od Boha, dokonale neštast
významnější teolog té doby. Tímto jmenovánám napravil Lev X.mnoho svých omylů a po-; ni a až do posledního soudu mohou škodit li
dem bud bezprostředně, nebo s pomoci zlých li
ložil základy k lepší budoucnosti Církve. Ale
dí svádějí ke hříchu. Proti posedlosti, kdy se
nedá se zařadit mezi papeže, kteří by dělali
dábel zmocní člověka, zavedla Církev exorcisnáměstku Kristovu a nástupci sv.Petra čest.
mus.
Při něm se musejí splnit určité podmínky.
oooooooooooooooooooooooooooooooo

zločin v redakci
V pondělí ráno byl svět ještě v po
řádku. U psacích stolů seděli
redaktoři skandálního plátku a snili
o konci týdne. Googy Goon se objevil
jako vždy pozdě. Hned zaklepal na
dveře do kanceláře hezké Cecilky,aby
ji připravil o dvacet dolarů.
V 9,30 už svět v pořádku nebyl. Nebot Googv našel dívku v takovém sta
vu, že naprosto nebyla schopná mu
dvacet dolarů půjčit. Z hrudi krasa
vice trčel nůž. A po svůdné bluzičce
se hrnula krev.
Brzo se dům hemžil policisty. V
místnosti bylo napřed ledové, ba mra
zivé ticho. Googy-jako bývalý poli
cejný reporter okamžitě poznal, že
dívka je mrtvá.
A policisté zajištovali stopy. Za
Cecilčiným psacím stolem seděl komi
sař a vyslýchal Googyho.
"Zřejmě vedla dívka veselý život,"
začal komisař, který se už dobře
informoval o Cecilce.
"S její morálkou to nebylo valné,"
připustil Googy.
"Snad to byla žárlivost,"zabručel
komisař."Znal jste tu maličkou tro
chu blíž?"
"Bohužel ne,"prohlásil Googy,"to je
už můj osud, přicházím vždycky poz
dě. Už jako policejní reportér jsem
byl na místě činu poslední
_
"Dnes jste byl ale první . " KRIMI
"Ovšem po vrahovi,"upřesnil Googy.
"Vrátný mi řekl, že do budovy nikdo
cizí nevstoupil,"řekl polohlasně ko
misař. "Je tedy podezřelý každý za
městnanec. Ráno měli všichni několi
krát možnost, děvče zavraždit."
"Ale zabitá byla jen jednou,"prohlá
sil Googy. Neměl rád nepřesnosti,
což se ovšem neprojevovalo vždy v
jeho zprávách.
"Žádné neslušné vtipy, prosím." Komi
sař se s povzdechem zvedl a prochá
zel se sem a tam po místnosti.
Googy využil příležitosti a sám se
posadil za psací stůl:"Cecilka měla
ovšem milence. Hezky hrubého a suro
vého. Jmenuje se Ossi Wolters..."
"To vím,"pohnul komisař odmítavě ru
kou . "Ten sedí práve za mřížemi."
"Pak ovšem nevím, co dál,"prohlásil
Googy a klepal prsty pochod na psa
cím stole. Pak sáhnul maně po diktovacím přístroji a zapnul-jej.
Páska tlumeně vrčela - byla už na
konci. Redaktor ji posunul na začá
tek. Rozvrčela se a zastavila. Re
daktor stisnul páčku.

Ozval se Cecilčin hlas:"Jedna paní přišla k lékaři a ten ji po prohlídce
"řekl..." Cecilka měla ve zvyku, natočit
si na pásku všechny vtipy, které četla,
Oslyšela nebo si sama vymyslela. Pak je
nezapomněla.
."Nechte těch hloupých vtipů,"vybuchl
komisař hrozivě."Na ty ted není čas.
Copak si myslíte..."
:"To je Cecilčin hlas,"řekl se zájmem
redaktor. "Musela si to natočit hned,
"jak přišla do kanceláře. Včera byl totiž pásek vymazaný..."
Ted zvedl komisař ostražitě hlavu.
[Pozorně naslouchal vtipům, které nebyly vždy slušné - ale Cecilka už byla
'taková.
Náhle se její hlas uprostřed vtipu zastavil.
Bylo slyšet, jak někdo klepe na okenní
.sklo.
Oba náhle poznali, že Cecilka aparát
[odstrčila stranou. Pak se ozvalo šoupátní židlí. A konečně lehký zvuk prozradil, že Cecilka otevírá okno.
{Nevěřícně se zeptala:"To jsi ty, Ossi?
[Jak jsi sem dostal? A proč jsi za mnou
přišel?"
'Mám k tomu důvod,"ozval se hrubý rnužský hlas. "Přišel jsem sem zvenku,"
pokračoval hlas hrozivě."Čistič oken
fbyl tak laskav, že nezavřel dveře u
kabiny liftu. Tak jsem vstoupil do výtahu - a vyhnul jsem se vrátnému. To
[se divíš, co?"
Myslela Jsem, že jsi ve ...ve vězení,"
[Z aparátu zněl vyděšený Cecilčin hlas.
[Zvuk prozrazoval, že o krok či dva
{ustoupila.
Dostal jsem dovolenou... na čestné slovo,"zasmál se Ossi."Byl jsem v moderním
vězení. Rekl jsem jim, že musím vyřídit
důležitou rodinnou záležitost - a tak
tmi dali volno. A tohle je přece rodinná záležitost, že?"
Jak to, že je to rodinná záležitost?"
[ozvala se znovu Cecilka. Lehké chrastě[ní prozrazovalo, že si dívka zase sedla
za židli.
Odplata - nevěrnice! Kamarád mi vyprávěl, že jsi každý den v bordelu. Jako
[kdybys zde dost nevydělávala..."
'Ne, Ossi, prosím tě, ne!"
[Pak se ozvalo zachropnění a náhle bylo
ticho... Znovu zazněl úder, ještě rychlé
kroky, pak ještě zvuk lana, připevněného, k oknu, nakonec ostrý kovový zvuk a naprosté ticho...
'Musím to zabavit..."řekl komisař.
Googy přistoupil k oknu. Dole ležela
rozbitá lodkä a vedle ní nehybné tělo.
Odvolejte hledání pachatele,"ukázal
Googy komisaři okno a zachvěl se.
Vsadte se, že je to Ossi."
Joe Smith
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NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.nečl v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10h
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hodBASTLEJ-slovenská,i pro Cechy,,
RUmelinbachweg, neděle
9 hodCORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
smer Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 hCURYCH-každou neděli v kryptě Božského Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hod:
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v
kapli u kostela sv.Karla
10 hod:
EUTI-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 hE
Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob-nov. táborů pro děti a mládež, poutních zajez-dů aj. uveřejníme v KLUBU nebo sdělí příslušný^
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži-tosti křtu, sňatku, sv.zpovědiíobvykle před
mší sv.Jnávratu do Církve, vyučování náboženství, návštěvy nemocných sv.nemocných aj.
-

JMÉNA A ADRESY MISIONAěS
?. Josef ŠIMČÍK, 8003 Zllrich, Gertrudstr.;
>9.Tel.01-4621855(fara-kromě sob.a neděle
P.ANTON BANÍK- tel.01-2625096

P.Martin MAZÁK - 14 ,rue Maison-Rouge,
1400 YVERDON-LES BAINS , t. 024-22.2 537

ľ

P. Alois ONDREJKA-Leonhardstr. 45., Basel,
ľ
tel. 061-6920404____________________________________ Z

KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
E
Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.skrátkou promluvou,v kostele sv.Dona
Boská v Curychu.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI MŠE SV. v 19.30
E
P.Šimčík rád navštíví naše nemocné
doma č-i v nemocnici. Upozornětě ho
na ně!
1

PLÁN

POUT DO EINSIEDELN - promluvu ma olo
moucký arcibiskup J . GRAUBNER . Přede mší
sv.možnost zpovědi v zpovědní kapli vpředu vlevo. Mše sv.v 12,15 hod.
23.května
Sdružení býv.polit.vězňů v zahraničí zve
všechny na TRADIČNÍ SETKÁNI u PAMÄT
NÍKU OBĚTI, zastřelených na rakouské
hranici i všech obětí režimu v ALTNAGELBERGU u Gmilndu v sobotu 22.května od
ÍO hod. - Program:mše sv.-slouží ji opat
premonstrátů Vít TAJOVSKÝ; položení věn
ců, projevy představitelů Sdružení a KPV,
odpolední posezení v kulturním domě při
hudbě a tanci. ____________________ _
POUŤ MLADÝCH DO NEPOMUKU.22.května
POUŤ dětí, ministrantů a kluků do Nepomuku. Přijdou i skauti!_______ 5.června
POZOR! Tábor Casies má nové telefonní
číslo: 0039474-978425_________
Pražský arcibiskup Mil. VLK, navštíví
Curych. Pozval ho pan farář z Liebfrauenkirche, fokolarín, stejně jako arcibiskup.
V sobotu v 16 hod .bude mít přednášku v
aule UNI, v neděli v 9,30 mši sv. v
Liebfrauenkirche.______________________
Do Casies pojedou děti ze Švýcarska
od 2.10.do 14.1O
CO NOVÉHO
VE SVĚTĚ
Ve sv.týdnu byl předseda bisk.konference
ve Švýcarsku biskup Mamie(73)a tajemník
P.Trauffer,OP,v severozáp.Bosně v diecé
zi Banja Luka~na pozvání biskupa Komarice.
Po návratu prohlásil biskup Mamie, že se
nevrací z bosenského pekla, ale že pobyl
mezi mučedníky a ti v pekle nejsou. 80%
kostelů je zničeno, ani minarety nestojí.Setkal se s pravosl. biskupem a musl.muftim.
Milánský arcib.kard.Martini, T.J.,shrnul
své zkušenosti o rozhovorech s atheisty v
knize: Dá se ještě něco věřit?____________
V únoru se konalo I.mezinár.setkání maria nistických laiků. 81 laiků, kněží a řeholníků z 16 ti zemí uvažovalo o laickém životě
ctitelů Panny Marie a chtějí zřídit mezinárodní sekretariát._____________________
Otec biskup Pavol Hnilica byl odsouzen na
3 roky podmíněné. Zdá se, že Robert Calvi
se sám neoběsil na londýnském mostě, ale
byl oběšenfprovaz byl 5 m dlouhý).Celá zá
ležitost je dost nejasná. Cest biskupa Hni
lici však porušená nebyla, slovenský VR s
ním vysílal rozhovor. Kdo z lidí se nedopustí v dobrém úmyslu omylu?___________
Německý překlad Katechismu se začne pro
dávat od 17.5.4 vydavatelé se rozhodli,zvý
šit náklad na 200.000 výtisků. U nás bude stát brož .39 frs, vázaný v plátně 48 frs

KARTÁČEK NA ZUBY
Muž potřebuje jen málo věcí: holící
aparát, hřeben a kartáček na zuby - a
už je z něho hotový gentleman! Ale
tyhle tři věci musejí být v pořádku.
Bez nich se neobejde ani Skot. Ovšem
správný Skot, který umí také šetřit.
Tuhle se stal v Glasgowě tento příběh.
Jeden Skot vstoupil do obchodu pana
Browna. Obchod nebyl velký, vlastně
jen obchůdek a to s kartáči. Všeho
druhu: kartáč na vlasy, kartáč na koně,
kartáč na zem, kartáč na sklo, kartáč
na šaty, kartáč na klobouk a také kar
táček na zuby. Všechny ty kartáčky by
ly pěkně po jednom vyložené v malé vý
loze. Vlastně kartáč na vlasy tam ne
byl. K čemu jej potřebuje Skot? Pro
čísne si vlasy pěti prsty! Leda že by
se poptával po kartáči na vlasy cizi
nec. Proto měl jeden takový kartáč
majitel obchůdku v zásobě.
Navíc ještě kartáče spravoval. Hotový
umělec. Žíně si nasbíral ve vedlejších
kasárnách, kde měli ještě řadu koní.
Tehdy vstoupil do krámku Skot.
"Mohl byste mi vyspravit můj kartáček?'
zeptal se prodavače.
"Ale jistě."
"Opravdu byste mi mohl kartáček dát do
pořádku?"
"Opravdu. Oč se jedná."
"Mám tu kartáček a chybí na něm řada
štětinek "
"Jaký kartáč je to?"
humoreska
"Kartáček na zuby."
"To se vám nevyplatí. Jistě je držátko
také poškozené a nový kartáček stojí
dvacet penny."
"A kolik byste si počítal, kdybyste mi
kartáček spravil?"
"Deset penny."
"Tak vidíte. Když mi starý kartáček
vyspravíte, tak ještě deset penny ušet
řím. Držátko je v pořádku."
Prodavač byl také Skot. Doufal, že si
vydělá deset penny. Ale kupující se
zamyslel.
"Ne - vyspravte mi raději starý kartá
ček."
"Dobrá, tak mi dejte starý kartáček,
já ho vyspravím,"povzdechl si prodavač.
"Ten vám přinesu."
"Copak jej nemáte s sebou?"
Skot potřásl hlavou.
"Ne, ne. Chtěl jsem se zeptat napřed
na cenu. Musím si to domluvit a prode
batovat se svými kamarády. Ten kartá
ček totiž nepatří mně. Je to majetek
našeho klubu a používáme jej všichni."
Jo Hanns Rosler

List sv.PavIa
Římanům
13,3.
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A.Mužské jméno. něm. "to", iniciálky madarského básníka, značka aut Kladna.B. Jméno mla
dičkého jezuity, zn.spojených národů,pták,
chemická zn. kalia. C . 1.část tajenky. D . Jméno
muže, trhán) pasivum) ,volání, zn.jodu.E.
starodávně společné návštěvy, ang."jest",
výzva k pití.F.Šlanělsky"v",potřeba sekáče,
zvíře pralesa, zkratka tiskové agentury Ra
kouska. fon.souhláska. G.Automobilová zn.
Kijeva, 2.část tajenky, zn . španělských aut.
H. Nosná dřeva, zn.aut Islandu,tro
pické zvíře. i.Odpadová potrubí, umělecky
dělat. J.Spojka, 3.část tajenky, lid.přitaká
ní. K. Nedostatek vlasů, lid. ženské jméno,
zkr.nejmenší provincie Již.Afriky

1. Jmění,splétá, zn. tekuté míry. 2. Staří Němci
splátky.3.. Otec,předldarování, hlas ha
da. 4. Kov, římsky 50, předl., zn .teploty,
něm. lidově babička, lidově výzva k pi.tí. 5. Ruský revolucionář,písmeno řecké
abecedy .6. Tuk, říms. 6., lid. předložka,měk
ká a tvrdá samohl. ,citosl. posměchu. 7.
Něm. "konec", karta, nástraha, něm. zkr. "na
řízení" .8. Angl. "brzo",kralovat.9. Evropan,
pobídka při dostizích,zn.španělských aut,
předl, .popěvek. 10.Slap,člen starobylého
národa. 11 . Nadávejte, zn . tonu .továrna na
léčiva. 12 . Naříkáme,francouzsky"stát" .

Pomůcky:Sándor Petofi is, en, APA,
py, Eser, Vo,soon, Asiřan, CIBA.Etat

Prosím, v nebezpe
čí života nebo smrti
zavolejte mi kněze!
Důležitá nálepka na
autech věřícího ka
tolíka!

LUMOR

Vdova objednala
náhrobní kámen
na hrob svého mu
19 že. "Jaký tam má
me vrýt nápis?"
ptal se obchodník.
Vdova se zamyslila:"Napište tam:
Odpočívej v poko
ji, dokud se zase
spolu nesejdeme.
"Seržante, nezná
mý pachatel se
vloupal v paní No-

Vyhořelo půl skotské vesnice.
Na vyhořelé se sešlo dost
peněz. Přišel si také pro
peníze Skot, který nevyhořel."Co ty tu děláš?"
ptal se starosta, který
peníze rozděloval,"vždyt
jsi nevyhořel. ""To ne,
ale hrozně jsem se vylekal.
Přišel Sk
ot k holiči. jak si přejete
nově.'"'Tak ho hned zavřete."____________________
ostříhat?"ptal se holič. "Nejraději zadarmo," "Proč jsi naučil svou ženu hrát karty?""Protože
odpověděl hbitě Skot.
pak na ní vyhraji zpět polovičku své výplaty."
"Proč se vaše manželka strojí tak elegantně Kovboj vstoupil do nálevny v jednom zapadlém
a vy tak skromně?""To je proto, že ona se hnízdě Texasu a volal:"Dnes nejsem v náladě.
strojí podle mody a já podle toho, na kolik
Jestli mě někdo naštve, tak mu polámu všechny
mám."________________________________ kosti." Tu povstal vysoký a silný chlapík, při
Učitel vyvolá žáka: "Když hodím tuhle minci stoupil k příchozímu a řekl hrozivě:"Co jsi to
do sklenice s kyselinou, rozpustí se mince?" řekl?""Co jsem řekl?"odpověděl kovboj,"že když
"Určitě ne.""Jak to víš?" Protože jinak
nás dva někdo naštve, tak mu polámeme všechny
byste ji tam nehodil____________________ kosti."______________________________________________
Matka chce odnaučit dceru lenosti. Pomůže
"Rychle osvětlete scénu pěti reflektory,"řádí
si příslovím:"Co můžeš udělat dnes, neodfilmový režizer.""To už jedeme naostro?"ptá se
kládej na zítřek." "To tedy mohu dnes sníst osvětlovač. "Ne,ale ztratil jsem manžetový
dva kousky dortu, které jsi mi schovala na knoflíček."__________________________________________
zítřek do ledničky, "odpoví dcera pohotově. "Franta musí být opravdu nemocný. ""Z čeho tak
"Seznámil jsem se s jednou modelkou, co se soudíš?""Už nepřišel do práce čtvrtý den a stá
dí malíři modelem. .. ""A jaká je?""Zdaleka ne le ho ještě nevidím na zahrádce pracovat."______
tak strašná, jak ji malíř maluje."__________ "Smějí si dospělí lidé dělat všechno?"ptá se uči"Jaké ženy se ti líbí - seriozně a nepřístup telka žáka. "To nevím, ale nás táta určitě ne."
né, nebo lehkomyslné a veselé?" "To záleží "Drahoušku, tak už tu opravdu máme jaro.""Tak
na tom, jestli jde o mou ženu či o cizí."
kolik chceš na nové šaty,"zabručí manžel.________
Dvě hodiny ráno. Muž tluče na okénko noč "Proč jsi takový smutný?"ptá se starší bratr
ní lékárny."Máte líh?""Ano.""Tak mi dejte
mladšího. "Ale tatínek se zlobí, prý jsem nejhor
deci, já mám v žaludku všechno bolavý."
ší chlapec na světě.""Z toho si nic nedělej.Sly
"Podnájemník nesmí mít dítě, nemůže si
šel jsem jen o jediném chlapci, který byl vždy
držet psa nebo kočku či papouška, nesmí
hodný, poslouchal na slovo, pilně se učil..."
hrát na klavír, poslouchat rádio nebo se dí "A kdo to byl?""Náš tatínek."_____________________
vat na televizi. Rozuměl jste?"ptá se domácí. "Takhle to nejde,"hubuje maminka chlapce,“náš
"Ale nevadí vám, že mi trochu skřípe péro?' papoušek se od tebe naučil 30 neslušných slov."
Malý Kája je velmi zvědavý. Otce už jeho
maminko, já jsem mu stále opakoval
otázky omrzí. Když se Kája ptá, co dělá
ta slova, která nesmí nikdy říkat."
otec v práci,podrážděně mu odpoví:"Nic! !"
Host v nádražní restauraci platí a
Chvíli je ticho, pak se Kája zeptá: "A jak
číšník mu škodolibě říká: "Tak jste
poznáš, že jsi hotový?"
stále tvrdil, že si mám pospíšit, jinak
Kamaráde, já nejsem
že vám ujede vlak - a vlak teprve
zbabělec, "vykládá opi
přijíždí.""Však má také hodinu zpož
lec druhému:"Když
dění/^___________________________________
napíši anonymní do
"K čemu je užitečné slunce, Nováku?"
pis, tak se na něj
"K ničemu, pane učiteli. Ve dne je
vždy podepíši."_____
stejně světlo a v noci svítí žárovka."
Jedno New-Yorské na
Fotbalový trenér shromáždil po hře
kladatelství vydalo
^mužstvo a řekl:"Když jsem posledkuchařskou knihu prc
ně prohlásil, že hůř už hrát nemůty, kdo chtějí ubrat.
žete, tak jsem se pořádně zmýlil."
41 stránek bylo prázd
"Když vám řeknu"koupeme se"-jaký
ných a na poslední
je to čas, Matýsku.""To je čas let
bylo napsáno:"Dobré
ní, pane učiteli."
chutnání! "
Tak jsem si řekla, Se si k vám na
__
minutku zaskočím, podívat se na deti:"
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DOPLŇTE VĚTU Z PÍSMA SV.!

1. TOTO JE MUJ MILOVANÝ SYN,.... 2.SVÁDÍ-LI TĚ KE HŘÍCHU TVÁ RUKA...
3. NECHTE DĚTI PŘICHÁZET KE MNĚ.... 4.BLAHOSLAVENÍ VY CHUDÍ....
5. KDYŽ SE PŘIBLÍŽILI K MĚSTSKÉ BRÁNĚ, VYNÁŠELI PRÁVĚ MRTVÉHO...
6. NA SVĚTĚ BYLO A SVĚT POVSTAL SKRZE NĚ.... 7.JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA....
8. CHLÉB, KTERÝ JÁ VÁM DÁM....9. KDO Z VÁS JE BEZ HŘÍCHU....10.VY JSTE Z TOHOTO SVĚTA...
Voplrute-ld polovinu vet, znáte dost Nový zákon. Voplnlte-ll dvě věty, čtete máto v
Novem zákoně. Nedoplníte-Id nlc-doplnte svou, kvalifikaci nulou. Víte ll, z kterého
pňlběhu věta pochází, poklepte sl na aameno. Znáte-ld dokonce zpaměti kapitolu a veAŠ,
jste na úrovni p>tofeso>ia blblístlky.

20
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Vysvětlení z min.čísla: 1.Písmo sv.čili Bible má 72 knih. 2.St.zákon 45, Nový zákon 27.
3.Apokryfy jsou knihy náboženského obsahu, podobné většinou Písmu sv., ale Církev je vylouči
la z Písma, protože jejich autoři jsou bud neznámí nebo nepraví a někdy obsahují i tvrzení,
která nemohou být pravdivá či jsou spíš odpudivá. Avšak první křesťané si starých apokryfů
vážili. 4.Protestante a částečně i v poslední době pravoslavní, považují za apokryfy ty kni
hy, které jsou v řečtině-v tzv.Septuagintě-ostatní knihy jsou v hebrejštině a aramejštině.5.
Katolíci jim říkají deuteroncmické. Ve St.zákoně je jich 7. Baruch, Tobiáš, Judith, Kniha
moudrosti, Kniha Sirachova, l.a 2.kniha Makabejských a části v Danielovi kap.13-14, v Ester
10-16. V Novém zák.:2.a 3 list Janův, Jakub, Juda, 2.list Petrův, Apokalypsa a List k Židům.
6.Kniha, podle které najdeme z hesel místo v Písmu se jmenuje Biblická Konkordance. 7.Sv.Malž2uš_má_28_kagitol ^svJtarek-l 6 ř_svJiukáš_ 24_a_sv.Jan 21.

ZNÁTE ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY ?

! .KteAy český světec je uveden v ofidcdátním seznamu.
Svatých? 2. Kdo napsal Skutky apoštolu? í.Ktený světec uvedl Pavla-Savla mezd apoštoly?

Najděte 10 rozdí
lů mezi obrázky!
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