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když člověk dosáhne určitého věku, dívá se na svůj život trochu jinak, než se
na něj díval jako mladý člověk. Ten vidí-podle povahy a výchovy-před sebou jen
budoucnost. Těší se. Ale nač se má těšit starší člověk, který má blíž ke hro
bu než ke kočárku?
"Kolik hloupostí jsem ve svém životě provedl?"říká si. "Měl jsem se vyučit ně'
čemu jinému. Vzít si jiného životního partnera! Pozorněji vychovávat děti..."
Takových výčitek může být nesčetné množství.
Pokud si něco v minulosti vyčítáme-především však hříchy-máme dost inteligen
ce a odvahy, své chyby poznat a uznat. Někdy jsou to malichernosti:"Tohle
jsem neměl prodávat!""Proč jsem nejel na ten zájezd?!" Prostě věcí nejisté a
většinou i nedůležité nebo se dají napravit.
Co však s"kopanci", které se napravit nedají? Osoba, které jsme ublížili, ze
mřela,nechce s námi nic mít nebo se daleko a neznámo kam odstěhovala?
"Skrze omyly vede cesta k pravdě." Skoro vždycky! Málokdy vede jiná cesta.
Světci se také skrze hříchy a omyly propracovávali. Ve stáří se zpovídali z
maličností, uklouznutí, opomenutí, která ve světle Boží lásky jim připadala
jako velké viny. Skrze lásku k Bohu vede pravá cesta k lidem.
Někdy je naše cesta životem lehčí-jako když výletník jde po písku. Většina li
dí však klopýtá, prodírá se, šplhá, hledá - zvlášt když si chce natrhat lesní
plody. Pak se s úlovkem vrací domů. Náš úlovek jsou dobré skutky, odstraňová
ní nectností, přemáhání špatných sklonů-a pomáhá nám modlitba, četba dobrých
katolických knih, svátosti, rozjímání, exercicie aj.
Někdo vstává ráno jako rybka, jiný se těžce vymotává z
peřin. P.Vodra-od jehož tragické smrti uplynulo sedm
let-se rád a dlouho postil. Nerad si však dělal pořá
dek na psacím stole. Někdo rád kritizuje. At se podívá
na sebe. Zjistí - že on je jediný člověk,kterého může
bez omylu kritizovat. Někoho dlouho bolí úder nevlíd
ného slova, lhostejnosti. At to vloží do náruče milují
čího Boha. Zlobí nás výtka? Uvažujme, je-li oprávněná.
Jsou malá klopýtnutí, při kterých se napřimujeme lítos
tí. K velkým klopýtnutím-těžkým hříchům-pádům-potřebujeme k povstání nejen lítost, že jsme urazili Boha,
hřích se nám sice odpustí hned, ale před sv.přijímá
ním musíme ještě ke sv.zpovědi.
Jen Bůh-skrze kněžské rozhřešení-nás může zvednout.
Dát nám svůj život-milost. "Milost Boží je k spáse
nezbytně nutná,"je jedna ze šesti základních pravd
katolické víry.-"Beze mne nemůžete NIC učinit!"říká
Kristus a jeho apoštol dodává:"Víra beze skutků je
mrtvá."
Jsou viny těžké, které v nás Boží milost-dar-životusmrcují, a viny lehké, které se podobají onemocnění.
I hříchy a viny se dají plodně zařadit do našeho živo
ta. Ba i hlouposti, opomenutí... Bůh nás přijme stejně
laskavě, jako v podobenství přijal otec marnotratného
syna. Musíme se však-jako onen syn-s lítostí a láskou
k Němu vrátit.
VAŠE REDAKCE

: 30 výrobců koberců v sev. Indii se zavázalo pro:dávat jen to, co vyrobili dospělí. Je to výsledek
i kampaně proti práci dětí-pracuje jich půl.mil v 2
22.4.přijal sv.Otec I.albánského velvyslance : kobercovém průmyslu. Kampaň vede německé Miu sv.Stolce-poprvé v dějinách-W. Gjon Kamsi- t sereor a j.i nekatol.organizace.Na koberce, vyroho(66). Narodil se v již. I tál i i - Bar i - a býval
■bené dospělými,se má dát značka.________________
vysokoškolským profesorem.__________________
Kongresu k IO. výr .církevního zákoníku(viz s.17«
Česká dominikánská provincie zamýšlí-bude- i se zúčastnili i odborníci z Opus Dei,4OO odbor
li dost dorostu, poslat členy na Ukrajinu, d< níků a lugánský biskup Corecco i tajemník
Rumunska, do Bulharska a do Munkačeva.
švýc.bisk. konference P.Trauffer-Dominikán.
Má 18 noviců, 31 studuje teologii v Olomouci : Jeruzalémský velkorabín Leu oznámil 7.4., že se
a 21 členů řádu(říkají si bratři),má 11 klášte- iasi v září setká se sv.Otcem. Vatikán prý už
tů a 13.se staví. Vyjednává se o návrat do
: souhlasí. Bude to první představený židů, kteiý
Chebu. Zúčastní se i příprav na mezinárodní; i se setká se zástupcem Kristovým na zemi. Tento
sympozium rady evropských konferencí v zá : velkorabín byl zvolen na dobu IQ ti let v březnu.
ří v Praze na téma"Jak prožívat evangelium
Představení dominikánských provincií se sešli
na svobodě a v solidaritě Očekává se 1OO
12.-17.4. v Praze. - Předsedal gener.předsta
biskupů, 50 knězi a 70 laiků-z Evropy.
vený P.Timothe Radcliffe, zasedání zahájil arcib
24.3.byl propuštěn po tří týdenní vazbě z
Vlk mší sv.u sv.Jiljí. Zakončilo se mší sv. u hro
římského vězení Regina Coeli Marco Bucarelli: bu bl.Zdislavy v Jablonném pod J. Byl tam i
předseda společnosti, která vydává 30 dní vj i vídenský světící biskup Schonborn-Dominikán, a
Církvi a světě! vychází v šesti řečech (.Řím
svět.biskup Radkovský. Dominikáni byli zal.v
ský stavitel ho obvinil, že ho nutil vstoupit
Praze r.l226. Sv. Dominik se snažil přivést do
do společnosti, které patří týdeník II Sabato Církve heretické sekty hl.kázáním, proto se DoPrý jako člen z 30 ti členů správní rady římj iminikánům říká i řád kazatelů. Papež je pověřil
ské university Tor Vergata hrozil staviteli,
i inkvizicí. Měli se starat o čistotu víry. Za Jo
že mu jinak nepovolí stavbu vysoké školy.
sefa II. bylo 9 klášterů zrušeno, v 19. st. zvolna
Při výslechu se ukázalo, že Bucarelli už
: obnoveno. V České republice mají IIO členů, z
před třemi roky ze správní rady university ■ toho 23 noviců a studentů teologie.______________
odešel. Z vězení napsal Bucarelli příteli do
7.4. oslavila Karlova universita 645. výr. od zalo
pis, svědčící o jeho hluboké katolické víře.
žení Karlem IV. 6.4.byla mše sv.u sv.Víta,
Dopis uveřejnil měsíčník 30 DNI .__________
sloužil ji kancléř teol.fakulty arcib.Vlk.Na mši
Francouzský sekretariát Církev v nouzi vy
byla celá akademická obec. V sále Karolina se
dal 2.sv.serie"Mučedníci a svědkové na výpředalo 7.4.in memoriam 13 čestných doktorátů
chodě-Češi a Slováci, svědkové víry."______
z r.1948, které se nesměly předat za komunistecHnutí Communione e Liberazione pozvalo M.
ké vlády. Doktorát sociálních věd dostal P.Tigrid
Terezu na 16.5.na roční velkou slavnost
13.4.odjelo 4 TIR vozy se zásilkami pro Bosnu a
"happening Lugana". M. Tereza měla krátkou Charvatsko. Organizátor-národní Miserecordi a
promluvu. K tomuto hnutí patří i lugánský
deník La Nazione - ve Florencii. Byla to již 15.
biskup Corecco.______________________________
zásilka.Členové této katolické akce byli mezi
Světící biskup P.Dubovský, T.J.(72)z Báň
prvními, kteří pomáhali uprchlíkom a postiženým.
ské Bystrice-tajně vysvěcený-předs.vydava Helsinky hlásí, že nejvíc trpí znečištěním lesy v
telství sv.Vojtěcha, propustil hlav.redaktora Polsku, Německu, býv.CSR a Rakousku. Evrop
Katolických novin, Josefa Zavarského a novi ská konference o ochraně lesů v Evropě se koná
náře Tomáše Oravce. KN uveřejnily různé
16 .-17.6 .Bude jednat i o jiných pod .problémech.
názory na divadelní hru Ježíšova Matka od
Ve Vídni začaly práce II. zasedání komise OSN
ruského dramaturga Volodina. Hru vysílala
pro předcházení zločinnosti a o trestní spravedl
slovenská televize a vyvolala rozhořčení vě
nosti. Práce trvají do 23.4. Zúčastnili se jich
řících. Při tom slovenské KN jsou mnohem
zástupcové 40 států členů OSN a pozorovatelé z
lepší i po stránce náboženské než české,kte-j jiných zemi. Jednalo se o spolupráci v boji pro
ré uveřejnily článek N.Greinachera,jednoho
ti zločinnosti a pomoci rozvojovým zemím, aby
z inspirátorů protikatolického Kolínského
mohly vybudovat moderní systémy proti zločinům.
prohlášení. Hlavní byl Hans Kung.__________
Sv.Otec zřídil v Kamerunu 2 diecéze-v Edeu a
8.-IO-5.je sv.Otec na pastýřské cestě po Si
Eseku-odloučením z arcidiecéze hl.města Duály.
cílii.- 24.4.oslavil P.František MIKULÁŠEK,
Eseka má z 200 tis.obyvatel 160 tis.katolíků,
jezuita, 80. té narozeniny. Byl dlouho zavře- nový biskup Ronyé Bakot má 20 kněží a 6 řehol
ný a měl tři infarkty. Vydal knihu vzpomínek nic v 21 farnostech, kde mají 32 katol.škol.Ese
Bisk. konference Anglie a Walesu se zabývá
ka má sto tisíc katolíků a 30 tis.protestantů.
otázkou anglikánů, kteří chtějí zpět do kato Biskupem je Jan Bosko Ntepa(42), který má k
lické Církve. Úplné začlenění potrvá 10-15 r práci 18 kněží, 37 řeholnic a 293 katechistů
Obce se nepřijmou jako celek,každý se musí
pro 19 farností.___________________________________
zúčastnit katechetického kurzu a knězi muse-1
6.4. navštívil sv. Otec výstavu Nový svět 1492-1992
jí být po studiu katolické víry(3-4 roky)
v Braccio Carlo Magno ve Vatikánu,uspořádanou
Jsou to pastoři-ne kněží.____________________
vatik.knihovnou a společností múz. Potrvá do 25.5.
Skladatel znělky VR řed. brněnské konserva- ;
Středem výstavy je obraz P.M. Guadalupské.
tore Jan Kunc-se narodil před 11O lety.

CO NOVÉHO VE SVĚTE

HONZO. POMODLI SE ZA MNE Z
"Honzo. pomodli se za Věru, zítra ji budou operovat,"naklání se Karel J
nad mou polévkou. "Jistě, rád,"lovím těstová písmenka v polévce a v du'Cchu uvažuji, za kolik lidí se mám modlit.
.*
Za dědečka, kterému se blíží devadesátka a dosud vzdoruje Pánu Bohu. Za
'
spolužačku Zdenku, má nesnáze v manželství. Růženka potřebuje dar mírnosti
a rozvahy, aby zvládla dospívající děti. Sestra Alvína pracuje mezi malo
mocnými - ta mi aspoň slíbí na oplátku trochu svých obětí pro Krista v těžké práci s milova
nými nemocnými. A manželku bolí zub - místo aby šla k zubaři, prosí o mou přímluvná u Boha.
Bloudím zrakem jídelnou našeho podniku. U každého stolu sedí tři, čtyři jedlíci a jiní, s
plnými táci jídla se rozhlížejí po volném místě. Jednotlivci najdou místo lehce, ale Venda s
Ankou chtějí sedět spolu; jsou zasnoubeni. Sestřenice - Ančina matka - mě prosila, abych se
i za ty dva zamilované zajíčky pomodlil.
Do tlumeného hluku jídelny vrká tichá hudba. Uklidňuje, povzbuzuje, dodává svěží náladu..To
mi připomíná, že strýc Eman jede příští týden do Ameriky na hudební turné; dal se očkovat
proti všem možným nemocem, opatřil si dobrou pistoli a pás na peníze - šeptá se,že i neprůst
řelnou vestu, tornu nevěřím - a pro jistotu si zamluvil i u ime modlitbu.
Ptáte se: proč se ti lidé nemodlí za sebe sami? Bud se modlí, ale domnívají se, že je účin
nější, když jim pomohu modlitbu zintenzivnit. Nebo v Boha tuze nevěří, ale v modlitbu strejdy
Honzy - to jsem já - přece jen věří. Divná pověra - v tomto případě. A strejda se poctivě
modlí Otčenáš za Otčenášem - za vzdorovitého dědečka, za plačící spolužačku, za prudkou mat
ku, za manželčin zub, za snoubence... Už pod tou tíhou Otčenášů skoro klesám, Ale neumím a
ani nemohu říci NE!
Pouštím se do pudingu; dělají ho tu příliš často, dal bych přednost buchtě nebo plněnému roh
líku, Náhle mi napadá, že bych místo modlitby mohl přinést nějakou oběť. Třebas sníst s chutí
ten oporný puding! Sotva jsem zabodnul lžičku do pudingu, přisedá s podnosem náš ředitel.
"Pane...eh..."
Doplňují do jeho rozpak?! jako do křižovkv své jméno.
"Říkala mi sekretářka, že jste velmi zbožný člověk," začíná ředitel opatrně a láme si do po
lévky housku.
"Ne víc, než každý jiný normální křesťan," odpovídám také opatrně.
Ředitel několikrát vzdechne, míchá chvíli polévkou, pak se rozhlédne po jídelně a skloní se
nad můj puding.
"Mohu vám důvěřovat, že?"
"V rámci zákona... jistě!"
Ředitel trhne koutkem úst jakoby k úsměvu.
"Se zákonem to má něoo společného.... Totiž, rád bych se rozvedl...Moje žena bude ovšem pro
ti, máme tři děti a příliš nerepresentuje...Ale ta dívka...sekretářka...chápete..."rudne a
míchá polévkou, až vystřikuje na ubrus. "Prostě, rád bych, abyste se pomodlit za to, ať má
žena svolí k rozvodu!!"
Upadl jsem do rozpaků. Nikdy mi nenapadlo, že by po mně někdo chtěl, abych se modlil za
úspěch něčeho špatného. Chvíli jsem mlčel.
"Tedy - pomodlíte se!!!?" Otázka zní spíš jako rozkaz.
"To jest,.jistě vám přeji štěstí, pane řediteli, ale,.!' zhluboka jsem nadechnul, jako bych
měl skočit do hlubokého rybníka,"nesliboval jste kdysi své ženě věrnost až do smrti?"
Lžička pana ředitele, přetékající nudlemi, se zastavila v polovině cesty.
"Nemohu se modlit za to, abyste udělal jiného člověka nešťastným. Vlastně dva lidi: slečna
Fuchsová je nejméně o dvacet let mladší než vy. Myslíte, že vám zůstane věrná? Taková krasa
vice?" Zarazil jsem se. Za tehle mě určitě čeká vyhazov, "Ale mohu se pomodlit, aby věc do
padla k vašemu dobru, pane řediteli," dodávám diplomaticky.
"Dobrá, dobrá," zamračil se ředitel, nabral několik lžic polévky a dodal:"Zůstane to mezi
námi, že?"
"Spolehněte se." V jeho očích jsem spatřil záblesk. Propustí..? Nepropustí,.,?
Náhle jsem zahlédl vstupovat sekretářku s kabelkou v ruce. Proplétala se mezi stoly a bloudi
la zrakem po jídelně, zřejmě někoho hledala. Ředitel povytáhnul krk jako želva. Přejela po
něm lhostejným zrakem - a tu se zvedl od jednoho stolu urostlý inženýr z výzkumu.
Ředitel ohnul záda:"Měl jste pravdu,"zabručel sotva slyšitelně,"už se vaše modlitba splnila."
Já si vzpomněl na košíček, do kterého babička shrctraždovala na papírku napsané prosby
za modlitbu a večer řekla:"Ted se nemodlíme za všechno,co jsem dala Pánu Bohu do košíč
ku. "Opatřím si košíček!Ano!Usmál jsem se povzbudivě na ředitele a odnesl tác k umývací
mi pásu.
AB
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MILUJI DRUHÉHO»

:a sv.Pavel pisev liste k Rimanúm(H,28):"Víme,
že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá4

;k dobrému... "Kdo druhého miluje, naplnil zá
kon."(Řím 13,8)."Láska bližnímu neubližuje.
;Naplnení zákona je tedy láska."(Řím 13,10).
;"A nadto nade všechno mějte lásku, protože
;ona je svorník dokonalost i."(Kol 3,14).Svor;ník dokonalosti znamená, že bez lásky jsou
KRESŤANSKÁ naděje nám říká,
;všechny ostatní ctnosti jakoby ochrnulé. Lás
že v této rozhodné chvíli není
ka je drží pohromadě a dává jim plnou dokonásmrt rozpadem člověka v nic,ale ;lost.
smrt je jen změna života, pře!SNAD NA KAŽDÉ STRÁNCE NOVĚHO ZÁKONA
plutím od pozemského břehu k
;naJdeme slovo "láska"nebo se o lásce mluví.
věčnosti. Smrt je konec-ale z
;Kdybychom sebrali všechny texty Písma, nebra
jiného hlediska. Je to naplnění, lo by to konce. Můžeme je shrnout do tří zá
vstup do plného, nekonečného
kladních témat. Týkají se pravidla, vzoru a
života. Tam se setkáváme s Bo
'nohnutkv (áskv.
hem, který nás od věčnosti do
věčnosti miluje.
JSOU NADĚJE LIDSKÁ A ABSOLUTNÍ
Lidské jsou omezené na lidský
obzor, věčná naděje nám otvírá
výhled do věčnosti. Ta ochraňu
je a převyšuje všechny lidské
naděje, aby se nerozpadly do ne
smyslnosti. Vede nás, abychom
byli bdělí a trpěliví. Pomáhá
nám především v situacích, jako
je utrpení, hřích a smrt.
Modleme se:Pane Ježíši, tys řekl
svým učedníkům:Milujte se navzájem,
jako já jsem miloval vás. Dej,abych
poznal a pochopil tvou velkou lásku
k nám a ke mně, a abych měl také
sílu, tuto lásku rozdávat v lásce k
bližnímu.
VÍRA JE ODPOVĚĎ NA BOŽÍ ZJEVENÍ
a na Boží oslovení.Je to odpověč
na Boží věrnost.Ale co láska?Zamysleme se nad láskou, kterou
"Tato žena byla dopadena v cizoložství. .. Co říkáš
nás miluje Bůh. V románu QUO
ty?""Kdo z vás je bez hříchu, hod na ni první ka
VADIS je scéna, jak sv.Petr jde
menem'.'.. Jeden za druhým se vytráceli. " Nikdo tě
chudý a neznámý do velkoměsta
neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška
Říma. Je to střed tehdejšího po
už nehřeš."(Jan 8, 4-10).___________________________
litického a kulturního světa.
"MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMÉHO'.'(Mt 22
Setkává se s velmi vzdělaným,
39.) Podobná slova najdeme u sv.Marka a u sv.
mírně skeptickým patriciem, a
ten se ho ptá:"Co přinášíte no Lukáše. "Co tedy chcete, aby lidé dělali vám,
to všechno dělejte vy jim,nebot to je cely
vého vy, křesťané? Řecko dalo
světu filosofii a moudrost. Řím Zákon i Proroci."(Mt 7,12). Tedy - jak říká
Kristus - míra lásky k bližnímu jsi ty sám.
dal světu právo a zákony? Co
Přej mu, co přeješ sám sobě. Dělej to, co
chcete dát světu vy?" Sv.Petr
chceš, aby jiní dělali tobě.
odpovídá:
JAK POZNÁM,JESTLI SVÉHO BLIŽNÍHO MILUJI?
"MY PŘINÁŠÍME LÁSKU!"
Láska je dar křesťanství světu. Duchovní spisovatelé nám dávají radu. Nemám
Láska k Bohu a láska k bližnímu. dlouho uvažovat a zkoumat, jestli toho člově
ka miluji, ale jednat tak,jako bychom ho milo
Tato láska má dvě ruce-jednou
vali. I když je nám nepříjemný a nesympatický.
objímá Boha a druhou člověka.
Co znamená milovat člověka? Sv. ■Čekáme-li na první gesto nemilého člověka,aby
Jan ji logicky vyvozuje z lásky ■nám byl sympatický, přijatelný-dříve, než ho
■začnu milovat, budeme čekat stále a nebudeme
kterou nás miluje Bůh."...Aby
ten, kdo miluje Boha, miloval i ■ho milovat nikdy. Musíme udělat první krok-i
když nepatrný-pak ho začneme mít rádi.
svého bratra."(I.Jan 4,21).

P.Benáček mluví o tom, že smrt bere
lidskému životu smysl a ničí všechny
lidské hodnoty. Jak může mít smysl
smrt, když vyúsťuje do nesmyslnosti?
Tuto otázku si musí položit každý.

Ve stopách
světce mladých
Salesiánskou řeholi založil sv.Don Bosko v
Turině. Ve stopách tohoto mimořádně nadané
ho kněze jdou jeho duchovní synové-salesiánia duchovní dcery Panny Marie Pomocnice. Vě
nují se v první řadě mladým lidem.Ovšem ve
vlasti, poničeně 40 let komunismem-a nyní ni
čené různými sektami a jiným nebezpečím, kte
ré ohrožuje naše mladé, to není právě lehká
práce. Přesvědče se o tom v rozhovoru s býv
představeným českých a moravských salesiánů, P. LADISLAVEM VÍKEM, který nám dával
duchovní obnovu v Einsiedelnu._______________
Měl jste jistě důvod, vstoupit právě k
salesiánům!______________________________________
Jako student jsem u své tetičky na samotě u
Mladé Boleslavi pásl o prázdninách krávy a v
neděli jsem chodíval na mši sv.do města. Jez
dil jsem na kole. Po mši sv.jsem si vypůjčo
val od pana kaplana knížku a tu jsem si na
pastvě přečetl. Jednou mi půjčil knihu o živo
tě sv.Dona Boská. Po přečtení knihy jsem si
uvědomil, že něco se v mém životě musí změ
nit. Zvlášť když jsem četl, jaký vliv měl sv.
Don Bosko na své kamarády a jiné lidi-a to
právě v mých letech .Nemohu dál žít jako darmošlap-řekl jsem si. Zjistil jsem, že v PrazeKobylisích jsou také salesiáni. Chtěl jsem stu
dovat průmyslovku, a protože jsem neměl kde
bydlet, prosil jsem salesiány, aby mě vzali
do ústavu. Ku podivu, tehdejší ředitel ústa
vu Thfř Josef NOVASAD mě přijal, třebaže
byl ústav přeplněn. Jenže jsem měl svou hla
vu a tak mě ještě před vánocemi pro nekázeň
propustili. U nás je taková tradice, že 8.12.
Panna Maria čistí naše ústavy od nežádoucích
živlů. Já se nemohl smířit s tím, že po večer
ní modlitbě až do ranní mše sv.se má mlčet.
Pán Bůh mi dal jazyk, nic špatného neříkám,
tak proč bych měl mlčet? Dnes vím, že kdybj
se to chlapcům dovolilo, tak prožvaní celou
noc. Sami ještě kázeň neznají, musejí se jí
učit a podřídit se. Pan ředitel mi řekl, že
jak pro mé dobro, tak pro dobro ústavu bu
de lépe, když se rozejdeme. Sotva jsem byl z
ústavu venku, uvědomil jsem si, že bez salesiálnů být nemohu. Pochopil jsem, co vše mi
ústav dával, teprve tehdy, když jsem bydlel
u strýčka. A tak po škole, místo abych šel
domů, chodil jsem k salesiánům a v neděli také-až jsem po válce skončil v noviciátě.
KDE JSTE DĚLAL NOVICIÁT?
V Hodoňovicích u Bašky. Dodnes tam novi
ciát máme. Je to dřevěná chajda, kterou po
stavili salesiáni za války, když jim nacisté
zabrali jejich ústavy. Tam bydleli naši boho
slovci. Pozemek na stavbu nám nabídl pan
Pavlas, tehdy starosta Hodoňovic a po válce
tam byl zase noviciát. Vstoupil jsem do něj
r.1946.

JAK DLOUHO JSTE VEDL SALESIÄNY JAKO r
INSPEKTOR?______________________________
J
Dvanáct let. Náš hlavní představený v Římě
neznal za komunistů naši provincii a navštívit
ji nemohl, aby si vybral jiného inspektora, tak
mě potvrdil i podruhé-jinak trvá doba inspek
torátu šest let.
JAK JSTE TEHDY PŘIJÍMALI NOVÉ REHOLNÍKY? JISTÉ MÉLI CHLAPCI ZÁJEM...___________
Přímo s mládeží jsme pracovat nemohli. Komu
nisté věděli, kdo je salesián. Vychovávali jsme
si tzv.asistenty. Byli to chlapci od patnácti někdy až do třiceti let. Dvakrát, třikrát za
rok jsme se shromaždovali a školili podle naše
ho výchovného systému. Udělali jsme jim prog
ram: sportovní, zábavný i náboženský. Nejdří
ve pracovali s mládeží pod vedením zkušeného
salesiána, ale později vedli asistenti samostatně
nějakou skupinku o prázdninách. Bydleli se
skupinkou v horách, na různých chalupách, s
deseti, patnácti chlapci. Pak s nimi pracovali
během roku doma ve městě nebo na vesnici.By
li to buď ministranti nebo chlapci z rodin,kte
rým bylo možno důvěřovat. Byla to jakási naše
prodloužená ruka. Později mnozí z asistentů
zjistili, že si život bez salesiánů už nedovedou
představit, že je baví s chlapci pracovat, a
někteří se hlásili do noviciátu. Většina povolá
ní je vlastně i dnes z těchto"chaloupek" - jak
jsme jim říkali.
KOLIK MÁTE DNES REHOLNÍKĎ A KOLIK
JICH CEKÁ NA PŘIJETÉ?_______________
Dnes je nás - po smrti některých - v Cechách
a na Moravě asi 207. V noviciátě v Olomouci
máme zatím 17, kolik bude v noviciátě příští
rok, není jisté, zatím se jich hlásí 12.
Už za komunistů jsme uvažovali, jak založit
své teologické učiliště. Asi 1O spolubratři taj
ně studovalo v Erfurtu-dojížděli tam pravidel
ně, se souhlasem pana kardinála Meisnera(ten
tam býval biskupem p. r. )aby jednou mohli učit
bohosloví. Dnes už učí v Praze a v Olomuci.
Diecézni semináře vychovávají k individualismu
odtud vyjdou kněží, kteří budou na faře sami.
Proto se seminář pro formaci salesiánů nehodí.
Řeholník má žít ve společenství.
SV.DON BOSKO I PŘÁL, ABY VŠUDE BYLI
NEJMÉNĚ DVA SALESANI.______________________
Znám případy, kdy je salesián na faře sám-nepočítaje slepice a jiná domácí zvířata. Tak žije
např.P. Mrtvý na malé vesničce Hradešín u
Prahy. Na takové faře nebudou nikdy zástupy
mladých. Je to venkovská fara, kam už niko
ho mladšího nedáváme, protože tam nemůže
rozvinout práci s mládeží. P.Mrtvý jezdí často
do Prahy, do své skupinky. Je ze statku a
měli jsme se u něho vždy dobře. Bylo tam to
lik tajných akcí, že se jeho fara stokrát vy
platila. Je to u Prahy, tedy dosažitelné praž
skou dopravou a kdo má legitimaci,jede zdarma
Ale místo, které bylo výhodné za komunistů,
dnes už nemá salesiánskou perspektivu.
MÄTE V PRAZE VLASTNÍ TISKÁRNU. BYL
Jí NADŠENÝ OTEC BISKUP ŠKARVADA

Zdědili jsme v Kobylisích těsně po revoluci
statek v rozloze skoro hektar. Ohromná věc!
Stodolu jsme proměnili v tiskárnu a vydava
telství Portál je ve stavebních buňkách,které
se nám podařilo koupit ze starého staveniště.
Ušetřili jsme asi sto tisíc. Nové by stálo přes
milión a nejhorší je, že v Praze nemůžete po
stavit novou budovu, dokud nedáte 900.000
Kč na obnovu pražské kanalizace a čistírny,
která je v havarijním stavu. Takhle jsme se
připojili bez poplatku na kanalizaci. Opravu
stavení, vybavení a ostatní zaplatila Amerika,
jinak by tam dodnes nic nebylo.
MÄTE V AMERICE TAKÉ SALESIÄMY?
Ano. Jsou velmi štědří. V New Yorku je
P.Vyoral. Navštívil jsem ho, nevěděl jsem o
jejich možnostech a přišel jsem nazdařbůh na
takovou "žebrací pouť". S jejich pomocí jsme
zařídili tiskárnu tak, že se tiskne i mnohoba
revné. Ovšem nyní je pro vydavatelství a
tiskárny dost špané období, je inflace, lidé
dají všechno do jídla a nájemného, na tisk
jim nezbývá. Učebnice nábožeňství pro Cechy
a Moravu tiskne hlavně naše tiskárna Adalbert
a vydavatelství Portál. Bude-li se považovat
nový Katechismus za učebnici, snad nám
tisk biskupská konference svěří.
TA SVĚŘILA RťlZNÝM ŘEHOLÍM TAKÉ
URČITE OBLASTI. VÁM SNAD SEV.CECHY?
To začalo po II.svět.válce, když přišel do
Litoměřic biskup kard.Trochta, salesián.Ně
mečtí kněží byli odsunuti, českých tam bylo
málo, protože mnozí skončili v koncentráku či
jinak-takže Otec kardinál převzal litoměřickou
diecézi v havarijním stavu. Ovšem dnes je to
mnohem horší. Přijal litoměřické biskupství
jen proto, že mu náš inspektor slíbil pomoc.
Šlo tam víc než deset salesiánů, V Oseku u
Duchcova jsme zařídili teologické studium a
každý víkend a čtvrtek se profesoři a stu
denti rozjížděli do okolních far, pracovali s
mládeží, připravovali snoubence... Obsadili
jsme několik okresů, tam už pan biskup niko
ho dávat nemusel.
MÄTE STREDISKA MLÄDEZE V CECHÁCH A
NA MORAVE? KDE BY BYLI ASPOŇ DVA
SALESIÁNI?_____________________________________
Přijali jsme jen místa, kde jsou určité vyhlíd
ky. Nebývali jsme v Budějovicích, ted tam
jsme. Stejně v Plzni, a ted tam také jsme.
Stejně v severních Cechách. Pan starosta z
Teplic nám svěřil část kulturního domu a
hned jsme mohli začít pracovat s mládeží. Ani
nájem nemusíme platit. A to je vítané, máme
"drobnýnť’stále málo a to, co jsem převzali,
bylo poničené. Máme, bohužel, přes polovinu
kněží na farách, s nimi nemůžeme hnout-nebylo by to hezké vůči biskupovi. V olomouc
ké diecézi je asi 70 salesiánů-kněží. Kdyby
chom je vzali z far, úplně bychom diecézi
ochromili. Na farách a přifařených obcích ma
jí salesiáni tolik práce, že prakticky s mládeži
pracovat nemohou. Jsou rádi, když mají neja
kého toho ministranta.Ale hrát si s nimi,učit
je katechismu,dělat kroužky mládeže, to není

MILÝ STRÝČKU ATHEISTO! 6 :
I
Jsi tak chytrý a klidný. Jsi rozvážný a tro- !
chu rád ironizuješ, vysmíváš se věřícím. Ale '
jsi k nim ohleduplný. Proč jim vymlouvat je- ;
jich dcmněnky a bludy? Musejí se o něco opřít
Ty jejich city a bezmyšlenkovité opakování
toho, co jim kněz vtlouká do hlavy! Ty jsi
silný, nad ničím se zamýšlet nemusíš. Z knih
druhořadých autorů víš, co a jak. Zeptá-li se
někdo, z čeho povstal vesmír, že musel mít
Stvořitele, máš po ruce nádherné vědecké vy
světlení: "Na počátku byla pramlhovina, když
se dostala do pohybu, povstalo horko a pak.."
"Okamžik, strýčku ateisto. Kdo stvořil tu
mlhovinu a kdo ji dal do pohybu?"
"To nevíme. Podle jiné teorie byly napřed
dvě vlny, kladná a záporná, ty se náhodou
setkaly, z toho povstalo teplo a pak..."
"Okamžik, strýčku ateisto. Odkud jsou ty dvě
vlny a kdo je nabil kladně a záporně...?"
"To se ještě neví." Strýček ateista je už ne
trpělivý. "Stejně se můžeme ptát, odkud přišel
ten tvůj Bůh?"
"Ptát se můžeš, ale napřed bych rád poznal
tvůj obraz světa a stvoření."
"Napětí ve vesmíru je něco preexistujícího!"
"Proč...jak...""Nepřerušuj mě stále. Napětí
vede k výbuchu atomů. Náhodné setkání atomů
vede k existenci základních chemických prvků.
A když se náhodně smíchají povstanou-ovšem
za miliardy let-rostliny, zvířata, lidé..."
"Milý strýčku ateisto, ternu věřit nemohu.
Všechno je jen následek, beze smyslu a účelu.
Všechno je čirá náhoda. Je snad náhodné vy
tvoření krásných antických soch? Nebo Betho venovy symfonie? Goethovy básně? Stroje, te
lefony, celá technika. Přece nechceš tvrdit,
že to všechno vzniklo náhodou? A stejně ne
smyslná by byla tvoje teorie o vzniku vesmí
ru, rostlin, zvířat, člověka. Bud přijmu
tvou teorii o náhodě a bezúčelnosti, nebo bu
du věřit v tvůrčího Boha. Nejsem ale tak vě
řící, abych mohl tvým teoriím - ostatně ne
podloženým - věřit. K tomu by bylo třeba vět
ší víry než je má víra v Boha. Snad stvořil
vesmír proto, abychcm se mohli obdivovat je
ho nesmírnosti, jeho nekonečnosti, abychcm
ocenili krásu květin,' podmanili si domácí
zvířata, aby člověk mohl myslet, chtít, tou
žit... tvořit umělecká i technická díla__ Ne,
tvou teorii o náhodě přijmout norohu. Tak
velkou víru žádné náboženství nežádá."
Strýček ateista se opravdu rozhněval.
_____________________ LouZž de MUL______________
možné. Na to už čas a energie nestačí.
Proto, i když jsme početně nejsilnější
českou mužskou řeholní společností,
můžeme se své výchovné práci s mlá
deží věnovat jen na několika málo místech.
Většinu našich sil zatím pohltí farní pastorace)

MEZI MALOMOCNÝMI. ■ S.Lia,která má zaslouženou dovole
nou, mi řekla, abych vám,kromě prá
ce v táboře-také napsala.Napřed se
chci představit. Jsem sestra Leoni
Haslerová, nar.1936. Od r.l96O Bene
diktinka-misionářka z Tutziňgu,porod-{|
ní a zdravotní sestra. Skoro 22 let
jsem pracovala v Brazílii, vrátila
se v pol.r.1991 a od června 1992
pracuji v Ndandě. Několik měsíců
jsem se učila řeči, koncem listopa
du jsem se pustila do práce.
JAZYKOVÝ
KURS
Snad nikdy a nikde v životě jsem se
nemusela tak moc namáhat a při tom
s malým úspěchem. V kursu jsem nejstarší,
a to jsem si také uvědo
mila. Naučit se portugalsky
(řeč v Brazílii,p.r.)-k to
mu jsem potřebovala tehdy
jen 20% námahy k tomu, na
učit se zdejší řeči. Divím
se, že mi lidé vůbec ro
zumějí. Osvětlím Vám to.
Kiswahili nemá samo
hlásky, Místo toho má 15
tříd hlavních slov, která
se přidávají k přídavným jménům ne
bo slovesům. Např."zuri"znamená"dob
rý". Podle toho, kdo nebo co je dob-j
ré, kmenuje se pak:mzuri, nzuri, wa
zuri, mazuri, mizuri, pazuri či kuzuri. Umění je vědět, k čemu před
ložka patří.
JAK SE ŽIJE V TÁBOŘE?
Leccos víte ze zpráv s.Lii. V táboře)
Mwena je asi 500 nemocných všech
věků. Noví se přijímají v nemocnici.
Kromě péče dostávají i jídlo. Když
jim to jejich stav dovolí, přejdou
do tábora. Denně pracují tři hodiny
na poli, sami si uvaří jídlo z poži-^
vatin, které jim každých 14 dní dá
váme. Jídelníček není tuze pestrý,
ale jídlo je hodnotné a pro většinu
jistě lepší, než měli doma. Díky Vaj
šim darům, přijímáme pacienty zdar
ma. Dnes došlo z Uznachu 5 mýdel.
Před vánocemi si vyzvedlo několik
set bývalých pacientů balíčky.
PŘICHÁZEJÍ ZUBOŽENÉ POSTAVY.
Sice uzdravené, ale zmrzačené. Bez
prstů, bez zubů, se sraženým nosem,
slepí... Protože malomocenství po
škozuje okrajové nervy, necítí mno
zí popáleniny či jiné zranění, pak
se lehce rány zanítí a dají se vylé
čit jen uříznutím. Těšilo nás, že
jsme po několika dnech mohly pro
pustit dvě mladé ženy bez defektu.

Jaký osud by čekal na našich asi 1OO dě
tí, kdyby zůstaly bez ošetření? Ted ma
jí naději, že se dokonale uzdraví. (S.7
Lia nám jednou poslala fotografii ne
mocného dítěte a pak fotografii dítěte
uzdraveného. Podivuhodné!) Ted mají te
dy naději, že se uzdraví, často jen po
mocí několika pilulek a trpělivostí a ovšem i díky Vaší pomocí.
MNOZÍ Z VÁS POSÍLAJÍ BALÍKY
Jsme za ně nesmírně vděčné. Většina na
šich nemocných je chudá, proto balíky s
oděvy a prádlem jim skutečně přijmou
vhod. Chceme Vás upozornit na několik
maličkostí, aby Vaše námaha skutečně
měla velkou cenu. V Ndandě je tropické
horko. I v chladnějších měsících je
dost tepla, takže kromě vlněných dek
nic z vlny nepotřebujeme, stejně nejsou
potřebné roláky, kazajky, ruka
vice, punčocháčky či pláště.Ty
to věci potřebují víc jiné ze
mě, např.Jugoslávie. Ani boty
s vyšším podpadkem se u nás ne
uplatní, stejně večerní šaty
nebo kravaty.
ŽIVOT V AFRICE JE SKROMNÝ
srovnáme-li jej s Evropou.
Domky bez vody a bez světla,ma
jí jen hliněné zdi, někdy natřené váp
nem, silnice mezi vesničkami jsou pís
kové pěšinky.
Kde je nouze větší? V
Africe nebo v Brazílii? Jižní Brazílie
je mnohem vyvinutější než to, co vidím
v Tanzánii. Mají dobré silnice, telefo
ny bez poruch, televizi-často luxusní,
ve městech dostanete v obchodě praktic
ky všechno, máte-li na to peníze. Avšak
bohatých ubývá. Ti, kdo před lety poměr
ně slušně žili, jsou dnes chudí. Něko
lik málo boháčů je stále bohatších. Zdev Tanzánii - tak velké rozdíly nejsou.
Není tu vidět luxusní vilu vedle čtvrti
chudiny. Ženy nosí vodu v nádobách na
hlavě, stejně i dříví. Musím vám však
něco vysvětlit. Kdyby se tu stavěly
domky z cihel, musely by se pálit nad
ohněm a brzo by se všechno dřevo - a
tím i-stromy - spálilo...
HRŮZNĚ PŘIBÝVÁ AIDS
Mezi dárci krve bylo 6,8% HIV pozitiv
ních. Co nám přinese další rok, nikdo
neví. Sestra Lia se však u Vás jistě
přihlásí. Dnes Vás srdečně zdravím i
jménem sestry Veroniky a slečny Inge.
Za Vaše záležitosti se stále modlíme a
prosíme, abyste .se i Vy modlili za nás,
at plníme vůli Boží tak, jak si to Bůh
přeje.
Sestra Leoni
St.Elisabeth s Leprosy Hospital, Ndanda via
Mtwara, Tanzania, East Africa_______________
"Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.""Chci,bud
očištěn ,"(Mk 1,40-41)-

DVOJKA V PÍSME SV.
ČÍSLO
L V Ě
Dvě znamená počet nejmenšího
společenství a v Bibli je to
preklenutí osamělosti a bezmo
ci člověka tím, že muž a žena
vstupují do manželství.
"Proto opustí muž svého otce i mat
ku a přilne ke své ženě a stanou se
jedním tělem." (Gen.2,24).
Pravdu jejich souhlasu k man
želství musejí potvrdit dva
svědci
."Ve vašem Zákoně přece
stojí, že svědectví dvou osob je prá
voplatné. "(Ve St. zákoně, (Deut 17,2)
je to svědectví dvou osob, které
viděly cizoložníky.)
Po dvou učednících poslal Křis
tus hlásat radostnou zvěst.
"Potom určil Pán ještě jiných dvasedmdesát a poslal je před sebou
dva a dva..."(Lk 10,1)."Když při
šli k Betfage u Olivové hory, po
slal Ježíš dva učedníky napřed...
(Mt 21,1),"Tu poslal dva ze svých
učedníků... "(Mk 14,13.)
Dále řekl:" Nikdo nemůže sloužit
dvěma pánům. "(Mt 6,24).
Víra nám hlásá, že v Kristu
jsou dvě přirozenosti-božská
a lidská v jedné osobě Ježíšo
vě. Prohlásil to Chalcedonský sněm r.451 - jako pravdu
víry-dogma. Tím se postavil
proti falešnému monofysitismu,
který se rozmáhal tehdy a roz
máhá se i dnes v Církvi,ale
opačně. Falešní teologové po
važují Krista jen za člověka,
důležité je pro ně jeho
lidství a jeho božství po
pírá jí, přímo i nepřímo.
Při dvojce si vzpomeneme, že
je dvojí boží zjevení: přirozené-vlozené každému člověku,
a nadpřirozené - zjevené Bo
hem a Kristem. Nadpřirozené
zjevení má DVA prameny: Písmo
svaté a posvátnou tradici-čili
ústní podání. Písmo se skládá
ze dvou pramenů: Starého a No
vého zákona.
Z jediného Boha plynou dva, s
ním zosobněné-tedv božské-prameny a to od věčnosti:Syn-Slovo(čili jeho projev je zosob
něný) a vzájemná láska mezi
Ctcem a Synem-Duch sv. "Na po
čátku bylo Slovo a to Slovo bylo u
Boha a to Slovo bylo Bůh.To bylo
na počátku u Boha. Všechno povsta
lo skrze ně..."(Jan 1,1-2).

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
K jmenování nových světicích biskupů pro churskou O
diecézi: P. Henrici by prý měl být generálním vikářem
pro Curych a P.Vollmer pro ostatní diecézi. Chur chce
zase platit církevní daň biskupovi,stejně Curych.______
Katoličtí biskupové USA napsali paní H.Clintonové,man
želce presidenta. Vítají různé reforny zdravot
nictví, ale dodávají, že by byl velký politický omyl a
mravní tragedie, kdyby se povolil v rámci reformy i
umělý potrat. Paní C. vede pracov. skupinu zradotnictvi.
22.4. putoval sv.Otec do svatyně P.Marie Dobré rady v
Centsánu, pomodlil se tam růženěc jako přípravu k
apoštolské návštěvě Albánie. Je tam milostný obraz Mat
ky Boží, přenesený v době turecké okupace Albánie
ze Skutary do této svatyně._______________________________
U příležitosti 50.výr.povstání varšavského gheta slou
žil kard.Glemp 12.4.mši sv.ve Varšavě. V promluvě
vyzval věřící, aby nevěřili rozšířené pověsti o židech.
Mnoho lidí na Západě si prý ještě myslí, že koncentrač
ní tábory v Polsku založili polští povstalci.-V té době
byla na nám.sv. Petra mše sv.,při níž prohlásil sv.
Otec řadu věřících za blahoslavené. V blízkosti se kona
la mírumilovná-ale zakázaná-manifestace, při níž rozdá
vali bojovní židé nálepku se žlutou hvězdou Davidovou.
Do Varšavy se sjelo přes 2000 židů z celého světa.
14.4.odhalili pomník Anny Frankové. 19.5.oslavy skonči
ly. Byl při nich i pres.Walesa, min.předseda Izraele
Rabin a náměstek pres. US A AI Gora. Rabín navštívil i
Osvětim. Walesa odejel do USA na zahájení muzea a výstavy o pronásledování židů._____________________________
Při oslavách založení břevnovského kláštera benediktinů
přečetl při mši sv.nuncius Coppa rozhodnutí sv.Otce,že
se opatství povyšuje na arciopatství. Při bohoslužbách
bylo 30 opatů ze sousedních zemí a představení různých
řádů. Slavnosti se zúčastnil také pres. Havel a předseda
poslán.sněmovny Milan Uhde. - Klášter založil r.973 sv.
Vojtěch Slavníkovec a druhý pražský biskup,s knížetem
Boleslavem II. Vojtěch přivedl mnichy z římského Aventina, aby urychlil pokřesťanění země. Základ kostela
byl románský, v I3.st.byl přestavěn v gotický, ten zni
čili husité a vyvraždili mnichy. Pak vystavěl v barok
ním slohu kostel umělec stavitelského rodu Dietzenhoferů v 18.stol.
R.I96O komunisté klášter zrušili, opata
zavřeli a řeholníky dali do koncentračních táborů.Od
r.1968-1990 žil opat Opasek v zahraničí, kde pilně apoš
tolsky pracoval. Pak se vrátil do Břevnova. Kostel je
už opraven, další budovy jen částečně. Bude v nich
duchovní a kulturní středisko. 22.4.přenesl arcib.Vlk
do kostela ostatky sv. Vojtěcha z katedrály sv. Víta. Oslavy milénia trvají do poloviny července.___________________
P.Joseph Chalmers, převor kláštera v Aylesfordu.byl
zvolen provinciálem karmelitánů ve V.Britanii.Je to po
prvé za 751 r.existence řádu, že byl zvolen Skot pro
vinciálem. Karmelitány uvedl do Anglie konvertita ze
židovství, slavný klavirista a žák Lisztův, Herman Cohen, rodem ? Hamburgu. Zemřel v pověsti svatosti u
Berlína, kde ošetřoval francouzské vojáky, raněné při
prusko-francouzské válce r. 1871._________________________
2.4. byl na předměstí San Salvádoru zavražděn P.Wilfredo, člen Bratří křesťanské lásky-mužské větve sester
Matky Terezy. Ta požádala úřady, aby vyjasnily okolnosti vraždy.______________________________________________

Protější té, co přišla po ní. U pravé stě
ny byla dřevěná lavice, používaná jako
lůžko-na ní seděla čtvrtá__ pátá__ šestá..
Brzo ráno, kdy byla ještě cela
Nalevo byly dvě dřevené lavice, jedna nad
osvětlená zamlženým zelenomodrým
druhou, na nich se sedět nedalo, byly tam
stínítkem, začal náš den.
narovnány deky a lůžkoviny na noc. Na té
Hned jsem se ve všem, co mě ob
že stěně nahoře byly dřevěné přihrádky pro
klopovalo, nevyznala. Spíš se
hřeben, pastu na zuby, kartáček a mýdlo a
mi zdálo, že všechno je podivný sen a ne Ěmalý prostor pro knihu či něco jiného. Mezi laviskutečnost. Jako ve snu jsem viděla Slá- : cemi byla úzká chodbička, tři mužské kroky široká
vinku, která obratně odhrnula plastikový : a čtyři až pět kroků dlouhá.
závěs a skryla se na"toiletě", kde slou
SLÁVINKA SI ZMĚŘILA POHLEDEM"NOVOU"
žil sloužil kohoutek jak k splachová-’
a po chvíli se pokusila navázat rozhovor. Potem
ní záchodu, tak k umývání. Muselo být
: řekla slavnostně:"Máme tu docentku filosofie."Poasi půl šesté. Neměly jsme sice ani ho
té nás jí představila:"Ivanka, Hana Jelková',' a uká
dinky, ani budíček, ale Slávinka musela
ižala na mne,"přišla včera pozdě večer, přímo z
nějak vědět, že je čas vstávat. Když by
Itálie..." Pohledly jsme jedna na druhou a proto
la hotová, přišla na řadu druhá a třetí
že jsne si neněly co říct, mlčely jsme.
a konečně i já. při budíčku v 6 hodin
: ODPOLEDNE SE STALA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST!
jsme byly-v hnědám pyžamu- trochu ospalé, Hana dostala balík z domova! Měly jsne radost,pro
omámené a mlčící hotové.
tože jsme z něj také něco dostaly. To přimělo paBRZSKĚ VSTÁVÁNÍ V CELE ZAVEDLA SLÁVINKA. ; ní docentku k řeči:"Netušila jsem, že je tu tak
Určili ji totiž pro"vnější službu" a mu ;dobrá společnost. ” Tím mínila zřejmě nás, nanačkasela být v 6 hodin připravená. V sedm
j né v maličké cele, spojené náhodně v jakými ranec.
jsme ji spatřily při rozdělování snídaně.^ Slávinka, chytrá, jemná dívka, se smyslem pro uměTáhla vozíček s jídlem od cely k cele.
■ ní a sečtelá, byla v cele nejdéle. Proto měla na
Porce rozdělovaly policistky. Za"služby"
starosti kázeň a snažila se, jak uměla. Nebyla sho
nesměla Slávinka s nikým mluvit, ba do
: vívavá ani k sobě, ani k nám. Spíš nás ovládala
konce se snažila o to, aby nezvedla oči. ; dobrým příkladem než slovy.
K snídaní byl kousek otrubového chleba a ; Druhá-lvanka-selka z Moravy, středního věku, dost
temného, nerozeznatelného nápoje, byl
■ nemluvná, dělala vše, co Slávinka nařídila. Jinak
skoro studený. Ochutnala jsem jej. Měl
seděla bez hnutí a dívala se hodiny na dveře cely.
divnou chuť. "Není dobrý, řekla jedna z •Nejmladší, Hana Jelková, bylo hezké a neobyčejně
žen,"je v něm hodně bromu!" Užasla jsem, ■milé děvče. Mluvila zřídka, stručně a stále jako
když ženy vylily tekutinu do záchoda a
: dítě plakala. Nevěděla, kdy dojde k procesu a ko
vzaly i můj papírový pohárek a vyprázdni lik dostane-tři, čtyři roky? Těšily jsme ji:"Snad
ly jej. Po snídaní se Slávinka vrátila
to bude jen deset měsíců..." Vyčítavě na nás poze"služby".Musely jsne celu uklidit a
; hlédla uplakanýma očima:"JEN deset měsíců? JEN?"
pak jsme se usadily na svých místech.
■ To byla pro ni věčnost. Ve vězení, daleko od otcov
Slávinka šeptem vyprávěla, co"venku"vidě- ského domu, kde byla miláčkem rodičů i bratří.
la. Byly to vlastně bezvýznamné maličkos HANA SE DÍVALA NA OBSAH BALÍKU, KTERÝ DOSTALA..
ti, ale v odloučenosti cely byly zvlášť
Dozorkyně sice při kontrole všechno přeházela, ale
významné.
Hana to zase urovnala, pcmalu, váhavě, jak to mě
NÁHLE JSME UMLKLY. VSTOUPILA"NOVÁ".
la ve zvyku. Pak uložila vzácnosti, pěkně posklá
Dveře za ní zaklaply a hlasitě se zamkly. dané, do jednotlivých plastikových šáčků zpět do
Policejní tempo bylo rychlé. Ale pro nás balíku. Dana upečené solné tyčinky, doma udělané
bylo v cele času dost, ba moc, nekonečně kmínové placičky, doma udělané sladkosti všeho
mnoho času. Plynul pomalu. "Nová"stála
druhu, perník, vyloupané ořechy, kousek špeku,kou
jako přikovaná u dveří. Udiveně na nás
sek uzeného, dvě zelená jablka, dva malé, svraště
zírala, pak sklopila oči; objevila vedle lé citronky, půl tuctu ubrousků, a v jejich rožku
dveří v koutku kulatý otvůrek záchodu.
bylo malé, pestré srdíčko a kolem srdíčka věneček
"Ach,"vzdychla nová,"to je hrůza!"
z pomněnek.
"Posadte se,” pokynula jí Slávinka k
Každý měsíc jsme měly dostat jeden balík. Nesněl
bunkru vedle záchoda. Poslechla ji. V
; vážit víc než tři kila, včetně obalu. Avšak všech
cele byly tři bunkry, totiž úzká sedadla ny balík nedostaly. O tom rozhodovala policistka,
z tvrdého dřeva. Pro tuto tvrdost jim
: někdy dala povolení, někdy ne. Také se musel dodalv vězeňkyně jméno"bunkry". Dva byly u : držet určitý termín, který nebyl na nás závislý-co
dveří a jeden pod vysoko položeným oknem, ; vlastně na nás záviselo?jinak toužený balík nevyabychom na ně nemohly dosáhnout. Toto
; daly. Protože jsne věděly o těchto těžkostech, tím
nejlepší místo patřilo vedoucí cely. To
víc jsme se radovaly, když balík přišel.
vedle záchoda patřilo nově příchozí.
Katharina Tangariová
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Brožurková edice, redigovaná P.Špidlíkem,
se jmenuje VELEHRADSKÉ POSELSTVÍ. Jed
ná o tradici křest.východu, o slovanské du
chovnosti a ekumenických souvislostech.
P.Josef Bláha,T.J.vede v české provincii
Společenství křesťanského života, býv.Ma
riánské družiny. Chce budovat na modlitbě
a přátelství s Bohem-tedy na zkušenostech
sv.Ignáce a jeho druhů.
Jezuitský noviciát se z Hostýna přestěhoval
do býv. kapucínského kláštera v Kolíně.
V březnu bylo v Lhasse zatčeno 32 Tibetanů, hl.mnichů, kteří se zúčastnili každoroč
ních modliteb v Lhasse. Číňané obsadili Ti
bet r. 1951, vyvraždili mnoho Tibeťanů, ženy
odvlekli do Číny a násilím je provdali za
Číňany. R.1959 povstal proti komunistům
lid . Dalai Lama s několika přáteli v převle
čení uprchli r.1959. (Dcerka jednoho uprch-i
líka, ošetřovatelka, žije s mužem a dětmi
ve Švýcarsku a pracuje v Universitní ne
mocnici). R. 1989-30 let po povstání, umísti
li komunisté na strategických místech kame
ry, získali hodně "fízlů", takže je na manifestacích málo lidí - bojí se.
Pod nátlakem odvolala pakistánská vláda na-i
řízení, že v dokladech se musí uvádět i ná
boženství. Neislamci byli diskriminování jak
v zaměstnání, tak ve školách.
5.4.se sešlo v Římě na 12.000 mladých lidí,
hl.studentů, k oslavám lO.ti letého trvání
dobročinné organizace Insieme( Společně).
Před vánocemi se konají sbírky, jimiž pomá
há Insieme nemocným a opuštěným,v Itálii i
v zemích, kde je válka nebo přírodní
katastrofa .
2.4.si mohli věřící prohlédnout opravenou
část basiliky St.Maria Maggiore v Římě.
Opravená byla zvláště mosaika"Sněžný zá
zrak", tj.obraz místa, kde podle legendy z
13.st.padal v parném léta na místě, kde si
přála P.Maria postavení kostela, sníh.
U příležitosti 20 let od smrti katol. filosofa
a konvertity Jakuba Maritaina bylo na uni
versitě ve Frýburku (CH)mezinár.kolokvium
na téma etika, ekonomie a hospodářský roz
voj. Setkání organizoval Ústav J.Maritaina.
Zúčastnily se ho významné osobnosti, mj.proj
mluvil sociolog Carlos Pinto de Olivera.
Franc, švýc. rozhlas hlásil začátkem roku, že
Slováci přinášejí šperky, aby pomohli vlasti
ve svízelné hospodářské dituaci. -Salesiáni
otevřeli oratorium v Miletičově ul.v Bratis
lavě, za účasti arcib.J .Sokola, který pošvě
til oltář kaple.
Premonstráti v Nové Říši vzpomněli při mši
sv.na 5 řádových kněží, kteří zahynuli před?
50 ti lety v končen trácích..29.5.1942 odved
lo 150 policistů a gestapáků 11 členů rádu i
s opatem Pavlem Součkem a provizorem A.
Machatkou. Přes Jihlavu a Kounicovy koleje
v Brně se dostali v lednu 1943 do Osvětimi.

5 z nich tam zemřelo, s opatem, pře vorem, kni hov
níkem, farářem a kaplanem ze Židenic, Nevrklou.
Sv.Otec povýšil indickou syrskou malabárskou
církev na vyšší arcibiskupství s názvem Ernakulam-Angamaly se sídlem v Ernakulamu. Podle tradice založil Církev v Kerale sv ■ Tomáš,apoštol ,/Q
Heslo sv.papeže Pia X.bylo Omnia restaurare in
Christo-Všechno obnovit v Kristu._______________
8.3.přijal sv.Otec místopředsedu České republiky
Josefa Luxe( lidovceis chotí a doprovodem._______
Mezinárodní teol.akademie v Luganu otevřela vý
zkumné středisko o životě a díle kard.Urs von
Balthasara. Tento kněz založil r.1947 JohannesVerlag a dal nakladatelství k dispozici svá díla.
Kromě toho má i 60 svazků děl Adrienne von
Speyer, konvertitky, vizionářky a lékařky, kte
rá vděčí za svou konversi tomuto knězi.Všechny
její spisy ještě uveřejněny nebyly._______________
Progresisté ve Švýcarsku ve svém časopise
Aufbruch žádají demisi biskupa Haase. Chtějí,
aby noví biskupové Mons. Haase k dimisi přiměli
(k tomu ovšem nemají právo) a aby byli na bis
kupství znovu zaměstnáni progresističtí zaměstnanci ■_______________________________________________
V USA je nejméně 5000 sekt. Většinou jsou je
jich členové úplně závislí na svých vůdcích. Sek
ty už budí starosti úřadům, dají se těžko kontro
lovat a mnoho z nich je tajných.__________________
18.-22.8.se v Madridu koná mezinár.kongres odpalých kněží na téma "Ženatý kněz ve službě
Božího lidu"(který zradil). Očekává se 300
účastníků z 25 zemí. Celkem prý odpadlo 54 ti
síc kněží, v USA 17.000, ve Španělsku 7.000.
29.-30.5.na Hod Boží Svatodušní se v Bernu ko
ná festival mladých, svolávaji je Fokolári._______
21.4.vstoupila ve Westminsterské katedrále v Lon
dýně Anne Widdecombe, ministrině sociálních
věd do katolické Církve. Je proti svěcení kněžek. Při křtu měla tři kmotry-katolické poslance,
každého z jiné politické strany. Ty texty, které
nemusí při mši a obřadech číst kněz,četl ministr,
který vystoupil z gener. synodu, ale je anglikán.
Skupina katolíků, nazvaná Lepante(podle námořní
bitvy, kdy r.1571 zvítězili katolíci nad Turky)
dala na Velký pátek 9.4. na několika římských
kostelích výzvu, kde pranýřuje povolení muslim
ské mešity a přilehlých budov ve středu křesťan
ského Ríma, Provolání připomíná, jak trpí kato
líci v mnoha muslimských zemích, často jsou
krvavě pronásledování, někdy veřejně, někdy
skrytě. V Saudské Arábii nesmí být ani katolic
ká kaplička-tím méně kněz. Římský vikariát a
italská biskupská konference tuto akci podporo
vat nechce.
Děkan anglikánské církve v Durbanu byl 12.3.
zvolen předsedou KEKu-konference evropských
(nekatolických) církví, jako nástupce pravosl. pat
riarchy Alexeje II. I.místopředseda je pravoslav
ný metropolita ve Francii, Jéremie Galigoris a II.
je Brigita Thyssen z dánské luteránské církve.
Na začátku příštího století má být v USA na 80
tisíc sirotků matek, nakažených AIDS, hlavně v
New Yorku. Uveřejnil to časopis amerických
lékařů.

MUČEDNÍCI NAIVITY
V min.čísle jsme uveřejňovali boj katolíků
proti nepřátelům víry v Mexiku. Byli to
hlavně Svobodní zednáři, kteři tento boj
z USA podporovali. LIGA bojovala míro
vými prostředky, letáky a pod., CRISTEROS sáhli po zbrani._______________________
A CO VÍTE O JEZUITOVI P.AUG.PRO?
I jeho-neprávem-obvinili-že věděl o atentá
tu na generála Obregona. Jednou řekl P.
Pro:"Víme, co udělat, když nás bodne mra
venec. Nehledáme další mravence, abychom
je usmrtili. Vezmeme hrnec vařící vody a
vylijeme vřelou vodu na celé mraveniště."
Když byl P.Pro zatčen, čekala jsem já i
jeho přátelé před vězením, báli jsme se o
jeho život. Za nějakou dobu jsme skutečně
slyšeli výstřely a brzo na to jsme spatřili,
jak jeho mrtvé tělo odváží Červený kříž.
Spěchala jsem k P.Mirandovi, intormovat
jeho i ostatní děvčata o popravě P.Pro.
ZBAVILA VÄS TATO POPRAVA ODVAHY?
Ne. Naopak. Nikdo z nás neměl strach. Ta
to odvaha však byla jiného druhu.
ODKUD JSTE ČERPALI SVOU SILU?
Při této otázce na mně pohlédla tak, jako
kdyby tato otázka byla zbytečná. Místo od
povědi ukázala k nebi.
ŠLI JSTE NA POHREB P.AUGUSTINA PRO?
Jistě. Jeho tělo odnesli do domu, kde žil
jeho otec. V noci se shromáždil před do
mem dav lidí. Odpoledne přišli i jezuité,
aby jeho tělo odnesli a pohřbili je. Když
nesli rakev branou, volali všichni:"AŤ ŽI
JE KRISTUS KRÁL! AŤ ŽIJE PANNA Z
GUADALUPY! AŤ ŽIJI NAŠI MUČEDNÍCI!"
Někdo začal zpívat: "Bude kralovat! Tvé
volání oživuje naši vroucí víru. Budeš pa
novat, blahoslavená královno, protože jsi
řekla:Budu kralovat!" Lidé plakali a volali:
"Pane Ježíši! Tvé srdce ať navždy panuje
v naší vlasti, v naší zemi, ať celý národ
patří Marii." Policie se neodvážila zakročit.
KOLIK VAŠICH PŘÁTEL PRONÁSLEDOVÁNÍ
nepřežilo? Velice mnoho. Přesné to ani ne
mohu říci. Ženy, muži, dokonce i děti.
Vzpomínám na ty kněze, kteří byli nuceni
žít v podzemí a tajně po domech sloužili
mši sv. Hlásilo se to od úst k ústům, taj
ně, a tak jsme setkávali při sloužení ta
jemství sv.oběti Kristovy. Věděli jsme,že
riskujeme život. Když se o tom někdy dově
děla policie, tak účastníky zatkla. Mnoho
kněží zavraždili jen proto, že se přiznali
ke svému kněžství. Pro národ to byli mu
čedníci víry a tak jsme je také uctívali.
VLÁDA SE POKUSILA ZALOŽIT SVOU CÍR
KEV. Ano. President Calles chtěl založit
vlasteneckou církev podle vzoru francouz
ské revoluce, kdy museli kněží složit slib
věrnosti. Patriarchou jmenoval kněze

Joaquima Pereze. Předali mu kostel Soledat SÍ
(Opuštěnost). Když jsem se to dověděla, šla
jsem s přítelkyni Lucrecii Torres ke kostelu.
Stál tam dav lidí z farnosti a nevěděli, co dělat.
Nastal zmatek. Vykřikla jsem ze všech sil:"Brat
ři, musíme náš kostel bránit. Pojďme dovnitř a
vyžeňme falešného patriarchu!" Vešla jsem do
kostela a všichni za mnou. Ustrašený Perez stál
proti nám. Kolem něho policisté a snažili se ho
chránit. Ale utekl skrze zákristii a nikdy už do
kostela nevystoupil.
NASTAL TEDY ROZKOL?
Bylo to jako mrtvě narozené dítě. Nikdo, ale
opravdu nikdo, se k této církvi nepřidal.Vzpou
ra lidu nahnala strach i dvěma dalším kněžím,
kteří chtěli následovat ubožáka patriarchu. Byl
úplně sám. Sám Calles musel konečně vidět, že
nemá úspěch. Perez se krátce před smrtí smířil
s Církví. Doufám, že ten smutný rozkol, který
zavinil, mu Bůh ve své dobrotě odpustil.
JAKREACOVALI BISKUPOVÉ NA CRISTEROS?
Toto ozbrojené hnutí nepodnecovali, ale také ne
zavrhovali. Svým postojem dali věřícím najevo,
že mají právo-jak učí katolická víra-i násilím se
bránit proti nespravedlivému utlačování.
Církev nejdříve blahoslavila P.Augustina PRO a
22. listopadu 25 kněží a laiků, umučených za
pronásledování. Z těch žádný nesáhl po zbrani
Vybrala je Církev právě proto, že se chtěla od
Cristeros distancovat, nebo to byla politická
prozíravost vůči dnešní vládě?___________________
Od té doby uplynulo málo času a rány se ještě
nezahojilv. Vláda v Mexiku je stále velmi citli
vá k těmto událostem. Zdá se to neuvěřitelné,
ale všechno toto se tají. Celá generace o těchto
dobách nic neví. Ve škole se o tom neučí. Ne
dávno vyšla učebnice, v ní je krátký odstavec
o hnutí, které se zvedlo v dvacátých a třicá
tých letech na obranu katolické víry. Nic jiného
v učebnicích není. Nespravedlivé zákony z r.1917
vláda částečně opravila. Mexiko navázalo diplo
matické styky s Vatikánem. Dodnes však nesmí
kněz nebo biskup říct něco proti vládě a jejím
zákonům. Církev nesmí říkat, co si myslí o ne
spravedlivých předpisech, že se s kněžími nejed
ná jako s ostatními občany. Vrátím se k vaší
otázce. Myslím, že neprohlašovat členy Criste
ros za blahoslavené je prozíravé. Podle mého ná
zoru musí je dříve či později Církev-aspoň něk
teré z nich-za blahoslavené prohlásit.. Mučedník
je ten, kdo položí život za víru nebo je pro ví
ru zavražděn-a to byli také Cristeros.
VLADA JE ASI V ROZPACÍCH. NEDÁVNO SE
MLUVILO O TĚCHTO UDÄLOSECH V SEMINÁŘI.
Vzpomínky na tyto události přiváděly dlouho i
hierarcihii do rozpaků. Totiž role, kterou hrá
li biskupové při smírném kompromisu r.1929.Teh
dy jsme už bojovali tři roky. Vláda zavraždila i
členy Ligy, kteří nebojovali se zbraní v ruce.
Cristeros stáli krátce před vítězstvím-i když mě
li málo zbraní. Bojovníků bylo asi 50.000 a
kontrolovali velká území. Byli by zvítězili,jenže
biskupové podepsali smlouvu s vládou.

Mělo to znamenat, že všechno je v pořádku.
A že máme přestat bojovat. Vyzvali Cristeros, aby složili zbraně.
POTOM USTALO PRONÁSLEDOVÁNI?
Ale kdež. Vláda smlouvu porušovala a je pa
radoxní, že podle smlouvy nesměli už být
stoupenci Ligy a Cresteros zabíjení tak,ja
ko za bojů. Jenže když Cristeros složili zbra
ně, začala divoký hon. Vojáci se vedrali do
vsí, do domů, do selských usedlostí a bez
milosti zabíjeli. Takové pronásledování trva
lo velmi dlouho. Mezi blahoslavenými je např
Pedro Maldonado, zavražděný 11. února 1937.
Chtěli ho popravit, protože uděloval svátos
ti, uprchl tedy do USA. Odtud napsal své
mu biskupovi:"Zpřísahám vás, excelence,
abyste mi dovolil vrátit se. Nezáleží mi na
tom, když zemřu. Je to mnohem lepší, než
kdyby věřící zůstali bez svátostí."
PROČ TEDY BISKUPOVÉ SMLOUVU PODEPSALI? Byli zmateni, podvedli je. Po podepsání smlouvy pozval můj muž a já preláta
Diaze, arcibiskupa města Mexika k jídlu. Se
děli jsme u stolu a můj muž se ho zeptal, co
soudí o té smlouvě. Arcibiskup sklopil zrak
a se slzami v očích řekl:"Carlitos, nemluvte
o tom. Bolí mě to. Podvedli nás."
I VY JSTE PADLA DO TÉTO PASTI?
Vůbec ne. Všichni jsme věděli, že je to pod
vod (jen biskupové ne). Vláda nemínila své
závazky dodržet. Věděla to Liga, věděli to
i Cristeros. Když nás vyzvali, že máme s
bojem přestat, naplnilo nás to tupou bolesti,
sklíčeností a nastalo pronásledování horší,
než byla válka sama.
TO NECHÁPU. VĚDĚLI JSTE, ZE JE TO
PODVOD, ZE TO ZNAMENÁ PRO MNOHÉ
JISTOU SMRT. SLOŽITE-LI ZBRANE A VY
JDETE Z PODZEMÍ? PROČ JSTE TO UDELALl?____________________________________________
Z poslušnosti. Protože to biskupové nařídili,
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

METODODY JSOU SKVĚLÉ - ALE ..
Abyste mohli usilovat o pokoj s dru
hými, musite jej mít nejprve sami v
sobě. Musíte mít pocit vlastní ceny a
určitou sebeúctu, a tak být přijatel
ní sami sobě. Můžete se sobě i smát.
Jestliže se začnete chovat přátelsky,
setká se vaše snaha obvykle s příjem
nou reakcí. Přejděte na druhý chodník
promluvit si se sousedem, zastavte se
na pár slov s tím, kdo pracuje na za
hrádce nebo sedí na lavičce v parku.
Projevujte úctu k druhým. Naslouchej
te, nepřerušujte ho a reagujte na to,
co říká. Budte pružní a přístupní k
novým myšlenkám, předem zaujaté sta
novisko vám zaslepuje oči. Neostýchete se! Vycházejte vstříc druhým.Poci
ťujte to, co chcete, aby pociťovali
druzí. Budte sami sebou, upřímní a o

druhé se opravdu zajímejte. Dívejte se
na lidi, všímejte si jich. Obdivujte/2
sousedova psa, růžové keře, nové šaty.
Neodsuzujte druhého, ale snažte se ho
pochopit, nesoustřeďujte se na jeho
slabosti. Dříve, než propukne hádka, se
rozlučte. Mluvte pomalu, více přemýšlej
te. Nezraňujte kritikou ješitnost dru
hého, vyvoláte zášt. Dejte druhému na
jevo, že i vy děláte chyby, mluvte s
ním taktně. At jsou vaše řeči vždy mi
lé, okořeněné humorem. Všechno, co chce
te, aby vám dávali druzí, dávejte také
vy jim. Jejich vztek odvrátíte mírnou
odpovědí...
To jsou návody, jak se mají chovat k jiným
Svědkové Jehovovi. Nemají pravdu. Nejsou
ani křesťané. Avšak jejich jednota, jejich roz
šíření dokazuje, že jsou obětaví, věnují "kázá
ní" všechen volný čas, který jim zbývá po
splnění rodinných i jiných povinností. Modlí
se a rozjímají-většinou o Starém zákoně. Je
jich metody jsou dobré, jejich víra je zkomole
ná. Každý týden se scházejí nevelké skupinky
v kterých je takřka rodinné ovzduší, přátelst
ví, a to přitahuje dnes tak osamělé a rozvrá
cené lidi. I nepravda, podává-li se s láskou,
přitahuje-bohužel-lidi. Ale že katolíci dnes
touží po pravdě své víry, dokazuje obrovské
rozšíření nového katechismu. Doufejme, že
tento rok dostaneme do ruky český katechis
mus možná, že ještě dříve slovenský. P.Kolá
ček hbitě překládá, ale mohl by se zdržet u
dvou komisí a hlavně v tiskárně!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Kard. Ratzinger prohlásil v rozhovoru s Gazetti di Venezia, že viděni britské řehoinice So
fie M. Gabriely! polského původu ), které se údaj
ně zjevilo 3.tajemství Fatimy, jsou pouhou fan
tasii. Kard. Ratzinger je jednou ze čtyř žijících
osob, které znají 3.fatimské tajemství._________
V Pittsburgu(USA)se snažily 3 děti(6-9 let)napodobit jednání z horrorvideo. Pak se šestileté děvčátko oběsilo.____________________________
Don Gelmini, zakl."Community Asociace",která
pečuje o narkomany a nakaženými AIDS v Itálii
a 3.světě, je od 4.2.hlasatelem týdenního vysí
lání italské televize RAI 2-Rock-Café-pro mla
dé. Podle RAI 2 má být nejlepším znalcem mla
dých na světě. V programu-jehož se zúčastní
na 150 mladých-vystoupí některý italský zpě
vák. Don Gelmini nežádá honorář a také se nabídl,dát se zkušebně očkovat proti AIDS._____
Oprava gotické katedrály v Antverpách byla
zahájena r.1973. Oltář posvětil 10.4.biskup Van
den'Berghe. Stavět se začala v XVI.st.,dokon
čena byla v XVII.st. R.1533 ji poničil požár,a
r.1965 bylo rozhodnuto, ji zrestaurovat. Diecé
ze byla zal.r.l67O, zrušená za francouzské re
voluce, a obnovená r.1962 tím, že se oddělila
část mechelské arcidiecéze a tak se stal kostel
P. Marie katedrálou .2 r. tam byl kard. Dannels,
pak ho sv. Otec jmenoval mechelským arcibis ■

SYN GENIÁLNÍHO
VLADAŘE
NEPŘÍLIŠ VYDARENÝ SYN KARLA IV.,
král Václav IV. (1378-1419)byl korunován
na krále českého a německého už za živo
ta svého otce, v osmnácti letech. Otec ho
připravil svědomitě na jeho úkol. Byl vzdě
laný literárně; už osmiletý princ mluvil
dobře latinsky. Otec ho bral na cesty a
zasvěcoval ho do umění vládnout. Do Říma
nepřišel-i když se na cestu dlouho chystal.
Proto nebyl císařem-až jeho mladší bratp
Zikmund dostal císařskou korunu.
júte
TĚŽKO SE VLÁDLO PO GENIOVI,
Karlu IV. Už za života Karlova vypuknul
r.1378 církevní rozkol. Francie si zvolila
vzdoropapeže, Klimenta VII. Karel poručil
Václavovi, aby se držel pravého papeže
Urbana VI.,a pohnul ve Frankfurtě i ně
mecké knížata a ve Zvoleni uherského krá
le Ludvíka, aby poslouchali pravého pape
že. Anglický král Richard II.se oženil s
Karlovou dcerou Annou a hlásil se také k
Urbanovi. Jinak byla v Německu těžká prá
ce, knížata a města se spolu hašteřila.
Marně se Karel snažil spory urovnat.
VÁCLAVOVI SE VLÁDNUTI BRZO OMRZELO
Unavovalo ho to. V Evropě se brzo vědě
lo, že se víc věnuje lovu. S chrty, přive
zenými z jiných zemí, se svými přáteli a
psovody lovil celé dny v lesích všechnu
možnou zvěř. Pak hodoval jak na Karlštej
ně, tak na Zvíkově, ale nejraději na Žebráce. Největší chrt spával v jeho ložnici.
Když zemřela jeho první manželka Jana Ba
vorská, šeptalo se mezi lidem, že prý v
noci vstala, chrt ji nepoznal a zardousil.
Král se oženil s Žofií, rovněž Bavorkou.
JAKOU MĚL VÁCLAV POVAHU?
Byl veselý, dobrosrdečný, vtipný-i když
jeho vtipy nebyly právě slušné - a rád
hodně pil. Časem se jeho láska k pití změ
nila v opilství. Jeho nepřátele se dvakrát
pokusili ho vínem otrávit. Lékaři ho sice
zachránili, ale pak vzrostla jeho žízeň ješ
tě víc. Změnil se v prchlivce a kruťasa.
Jednou chtěl v mimořádnou dobu jíst.Ku
chař neměl právě nic připraveno, král roz
kázal, aby kuchaře položili na rozžhavený
rošt a usmažili. Jindy zastřelil v lese mni
cha" vzácnou šelmu"-a řekl, že mnich má
žít v klášteře a ne se toulat lesem. K po
tupnému latinskému nápisu:"Václav, druhý
Nero"-dal připsat:"Nebyl-li jsem jím dosud,
ještě se jím stanu!"
A
CHTĚL BÝT BLfŽ SVÝM PODDANÝM.
Koncem r.1382 opustil hrad a usadil se
Králově dvoře (kde dnes stojí Obecní dům.)]
Přestrojený, s velkým psem a katem pro- ]
cházel ulicemi, v pekařském krámě se za- ]
stavil a smlouval o chléb. Viděl-li, že
|
chléb je příliš malý nebo drahý, všechno |

dal pekari sebrat a rozdal chudým žákům.Stejně
jednal s řezníky, hostinskými a jinými živnostní
ky. Větší přestupky trestal pokutou, velké i 13
okamžitou smrti. Také prý kopal do únavy na
vinici a to celý den. Pak nařídil, aby dělníci
měli v poledne hodinu odpočinek a hodinu, kdy
musejí s prací skončit. Na tato nařízení stačil
strážník, ale krále to bavilo.
ZA JEHO VLÁDY BYLO V ČECHÁCH DOBRE
Vládl 15 let a zemi spravovali ještě úředníci,
které jmenoval jeho otec. Praha byla lidnatá-žilo
tam mnoho domácích i cizích. Měšťané i páni no
sili strakaté kroje podivných střihů, na krku
stříbrné nebo cínové obojky, popsané různými
hesly. Muži měli někdy oděvy tak těsné, že se
nemohli ani ohnout. Na oděvech byla spousta
různých knoflíků. Boty měly dlouhé špice, těž
ko se v nich chodilo. Žertem se vyprávělo, že
do takové špice jednoho rytíře a jeho ženy uho
dil na Litoměřicku blesk. Klobouky měly různé
tvary, kulaté, špičaté, s četnými péry. Venko
vané chodili v krojích.
VÁCLAV POKRAČOVAL V STAVBÁCH,
které zahájil jeho otec. Sám dal vystavět dva
kostely. Jeden na Starém a druhý na Novém
městě. "Bratrstvo obruče a kladiva" .jehož členy
byli jen učenci a šlechtici-a také král-dalo vy
stavět uprostřed Karlova náměstí gotickou kapli
Božího Těla ve tvaru osmicíté hvězdy. V každém
cípu byl oltář a kolem byl hřbitov. R.14O6 byla
při kapli i fundace pro české mistry a studenty.
Králův dvořan Hanuš z Milheimu a kupec Kříž
vystavěli na Starém městě velkou gotickou kapli
Arcibiskup Jan z Jenštejna k ní položil základní
kámen, Jan z Nepomuku, generální vikář, po
tvrdil při ní bohatou nadaci, kanovník Václav ji
posvětil a ohlásil 40 ti denní odpustky těm, kdo
si vyslechnou kázání a pomodlí se. Kapli za
světili Betlémským nemluvňátkům a tělo jednoho
z nich(ovšem nepravé)se ukazovalo v relikviáři.
Kupec Kříž se postaral o kazatele, opatřil také
stravu a byt pro několik českých studentů.
Prvním kazatelem byl Jan Protiva, druhým Ště
pán z Kolína a třetím Jan Hus (1402). Svatyni
se říkalo kaple, i když byla velká, protože ne
byla farním kostelem.
KRUTÁ BOUŘE PROTI ŽID&M
W
se strhla r.1389. Těm se vedlo velmi dobře. V
pašiový týden nesl kněz Nejsv.svátost nemocné
mu židovskou čtvrtí. Židé postavali ve skupin
kách, jak měli ve zvyku, na ulici. Pohoršilo je,
že jde nenáviděný kněz s Nejsvětější jejich čtvr
tí. Začali po něm házet kamením, proklínali ho,
honili, až mu vyrazili Nejsvětější z ruky a kněz
se spasil útěkem. Městští dráhové viníky zatkli
a uvěznili. Kněží však líčili z kazatelen celou
událost v tak živých barvách, že na Hod boží
velikonoční se lid valil do ulic židovské čtvrti,
s kopími, šípy a kameny, na potkání všechny
židy zabíjeli-vzdor odporu úřadů. Domy vydran
covali a zapálili. Přišlo o život na 3 tisíce židů.
Pár židovek a děti se zachránilo na radnici,daly
se pokřtít. Václav se vrátil z Chebu,kořist-5 tun
stříbra zabavil. Ale ukrutnost davu nepotrestal.

PAVEL ZÍSKAVA DÚVÉRU
B&H sám näs-volá-ne my boha.

>

; Později se přimísil i vliv germánský a slovan
ský.
r IA
•ZPRÁVA O HLADU V JERUZALÉME
♦'

(Nadšená zpráva Barnabášova o rozvoji křesťan
"Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil
ství v Antiochii přilákala do města mnoho jivás..."(Jan 15,16). To řekl Kristus apošto(ných křesťanů, tzv."proroků" . Byli okouzleni
lúm-a platí to i dnes. Celými dějinami volá
i živelnou svobodou tamní křesťanské obce. By
svoje, aby pokračovali v jeho díle: sv.Fran
li mezi nimi také i podivíni, kteří jen před
tiška, sv. Ignáce, sv. Dominika, sv.Dona Bos
ká, Matku Terezu, P. Werenfrida van Straate- stírali, že skrze ně mluví"Duch". Církvi neby
li ovšem příjemní, ale představitelé Církve se
na, a mnoho jiných, snad i nás? Sv.Terezie
(snažili překonat všechny nedostatky a rozpory
z Avily povolal po povrchním životě v řádu,
fa proto tam panoval pořádek. Z Jeruzaléma se
sv. Ignáce po těžkém zranění, sv. Kamila po
(přistěhoval Ágabos a hlásil, že rozdělování madvojím ztroskotání řádu...
fjetku se tam neosvědčilo. Bylo proti lidské
PŘÁTELÉ JELI NEJKRATSl CESTOU LODI
(přirozenosti. Také předpověděl velký hlad, a
pak přes Taurus, Libanon, hornatým krajem
(ten skutečně nastal za císaře Claudia. Proto
a vonnými lesy a zahradami až k údolí Orontu/
(bohatí v Antiochii chtěli hmotnými dary splakde leží Antiochie. Skutky apoštolské! 13,1 )
ftit duchovní dary, které dostali z Jeruzaléma.
jmenují řadu hlasastelů víry - na posledním
(Poslali tam s potravinami a jinými věcmi Barnamístě Pavla. O těch předešlých skoro nic ne
(báše a Pavla.
APOŠTOL NÁRODŮ
víme, Pavel se stal apoštolem národů.
(NED&VERA K PAVLOVI TAM PRESTALA
NEJKRASNĚJSI' ROK PAVLOVA ŽIVOTA
♦
Ale Církev byla smutná. Jakub starší, bratr
bylo jeho působení v Antiochii. Vanul tam
evangelisty Jana a první biskup v Jeruzalémě,
duch první něžné lásky k Ježíši. Neznali do
■byl na rozkaz krále Heroda Agripp sťat. Ten
sud úzkoprsost, zkostnatění, které později
to světák, který se chtěl zalíbit židům, byl
občas ochromovaly Církev, až ji oživili svět
vnuk Heroda Ukrutného. Matka Jakuba a Jana
ci, povolaní Bohem. V Antiochii se ukázalo,
podnítila oba syny, aby prosili Pána o význač
jaké ušlechtilosti jsou schopné pohanské duše.
ná místa v jeho království. "Nevíte, oč prosí
V Skutcích se mluví o"velkém počtu získaných";
te,"řekl PánfMt 20,22). Umučení Páně jim od
už za působení Barnabášova. - Zatím co švi
halila smrtelnou vážnost apoštolského života a
háci a lehká děvčata putovali do Daphne k
duchovní ráz Spasitelova království.
orgiím Adonisovým a Astartaniným, dobří,vět
(Sv.PETR VSAK ZÁZRAKEM VYVÁZL
šinou nezámožní lidé se setkávali v křestanUkryl se na"neznámém místě". Ve městě našli
ském učení s nezištnou láskou, která je prv
ním krokem k víře. Asi seděli na ploché stře (jen Jakuba Mladšího-kterého lid pro jeho sva
tost tak ctil, že se Herones neodvážil ho po
še soukromého domu, Pavel vyučoval, a za
pravit. Ubytovali se u sestry Barnabášovy,
jatci pohanské kultury i otroci, kteří toužili
a její syn i děvečka Rhode jim vyprávěli, jak
po něčem vyšším, dychtivě naslouchali učení
o Kristu. V sobotu večer se sešli k bohosluž Pán Petra osvobodil.! Sk 12,17). 16 žalářníků
dal Herodes popravit. Neoceňoval lidský život,
bě, která se konala po tzv. "hodech lásky".
(ale poznal bystře význam prvního papeže.
Orientálce úzce spojovalo společné jídlo. Poz
Vedeni Církve přešlo do Antiochie a později
ději se toto"agape"zvrhlo a bylo zrušeno.
(do Ríma. Tak zapříčinil šílený král Herodes,
ANTIOCHIE SE ODDĚLILA OD ŽIDOVSTVÍ,
že se křesťanství dostalo do celého tehdejšího
Z tamníchkřestanů spadla nesčetná pouta žáka
světa. S Petrem asi Pavel nemluvil, jinak by
zů a příkazů židovského náboženství. V Antio
se o tom ve svých listech zmínil.
chii vzešlo ono"hořčičné zrno"do světových
BARNABÁŠ A PAVEL SE VRÁTILI
*
rozměrů. Tam se poprvé nazývali stoupenci
do
Antiochie.
Sel
s
nimi
i
Barnabášův
syno

Kristovi "křesťané". Židé je nazývali"nazarény". Sami se nazývali různě:bratry, učedníky,^ vec mladý Marek. Otec Markův zemřel, ale
Jeho matka byla velmi bohatá-snad jí patřila i
svátými, lidmi cesty. Později i tam vzniklo
Olivová zahrada. Její dům byl stále otevřený
jméno"katolický",tj.všeobecný, pro všechny
apoštolům - sloužil jako první křesťanský
lidi, národy a časy. Při bohoslužbách zpívali
o Kristu - je zajímavé, jak málo užívali slova chrám. Marek znal učení i zázraky Kristovy
Ježíš.Na počátku se slovo"Christos"a"Chrestos" dokonale, mluvil a psal plynně řecký s lehkým
(tj. rozšafný) užívalo spíš posměšně, jak svědčí nádechem aramejštiny. Evangelium napsal pod
le vypravování sv.Petra.
apoštol Jakub:"Nemluví pohrdávě právě oni
(bohatí)proti vznešenému jménu, podle kterého; ROZDÍL MEZI ANTIOCHII'A JERUZALÉMEM
jste byli nazváni?"(Jak 2,7). Podobně sv.Petr: Oba přátelé si po návratu uvědomili rozdíl me
"Trpí-li však, že je křesťan, za to stydět ne zi oběma křesťanskými městy. Antiochie byla
musí. .."(I. Petr 4,16). Světovost nového nábo. (městem činnosti, chuti k podnikání. Kolem ře(ky Orontu rostly křesťanské obce. Jeruzalém
ženství naznačil už Pilát, když dal vyhotovit
nápis na Kristově kříži hebrejsky, řecký a la (byl duchovnější, prozářený duchem Kristovým
(a přestupem četných kněží a farizeů ke křes
tinsky. Křesťanství odložilo aramejský šat a
vstoupilo do řecko-římského kulturního světa. ťanství. Tam byla křesťanská aristokracie.

TY JSI SKÁLA

VÍTE co je to

DAIMATIKA - je oblek jáhnův, který prijal svě
cení a dnes může kázat a vykonávat jiné obřa
dy
i udělovat svátosti-ne však sloužit mši sv.
Po náhlé smrti Lva X.si dělali naději na tiáru;
a zpovídat. Jeho oblek je stejné barvy,jako
kardinál Wolsey, ctižádostivý kancléř Jindři
cha VIII.z Anglie a Julius, bratranec Lva X. oblek kněze. Vznikla ze světského roucha, no
šeného v Dalmácii-odtud její jméno. V 2.st.ji
a jeho hlavní spolupracovník a státní tajem
ník. Medičejské však neměli kardinálové rádi. převzali Římané. Štolu nenosí jako kněz kolem
Ale uspokojili se, když kardinál Medici navrh krku, nýbrž napříč, připevněnou k boku.
nul za papeže nepřítomného biskupa Tortosy.
DANIEL - Kniha proroka Danielova je polodějekard. Hadriána z Utrechru. Za něho se posta
pisnou a poloprorockou knihou. Jako chlapce
vil si slavný Cajetanus. Hadrián býval vychc
vatelem Karla VI.a učil i Erasma z Rotterdamu ho odvedli r.6O5 do babylonského zajetí. NabuNarodil se v chudé rodině r.1459 v Utrechtu. chodonosor ho ustanovil vysokém úředníkem a
Vstoupil do Ríma poprvé. Rímani nebyli nad tam působil až do doby perského krále Kýra.Bůh
nu dal schopnost/charisra/vykládat sny a vidě
šeni, německý profesor-poslední cizinec na
ní. Jeho kniha má 12 kapitol, částečně hebrej
papežském trůně-byl ctnostný a vážný. Po
stavil se proti němu odpor, když zmenšil po-i ských, částečně aramejských. Hlavní myšlenkaproroctví vítězství pravého Boha Izraele nad
čet dvořanů a propustil podlézavé básníky.
pohanskými bohy a vznik nového Božího králov
Avšak největší vztek vzbudil svou reformou
mravně zchátralé kurie a zakázal kupování
ství spásy. Podrobně předpovídá dobu makabej
hodností. Nepotismus odmítal. Jeho práce za ského povstání. Dílo v dnešní podobě-podle ka
brzdil mor na podzim r.1522 v Římě. Papež
tolických vykladatelů bible/exegetů/je spíš
mu statečně čelil. V záři vyslal svého vyslan před dobou Makabejských. V řeckém překladu
ce na říšský sněm do Norimberku. Tak zahá jsou v kap.13.a 14.o Belovi a drakovi a o Zu
jil první kroky k obrodě Církve-posměšně na zaně. Zřejmě se jedná o mládence stejného jmézývaný protireformací. Luther na jeho snahy na-ne o proroka Daniela. Poslední kapitoly
odpověděl urážlivým pamfletem.
přijala Církev jako pravé-deuteronomické-ale
Aniž by se klonil k některé straně, snažil
protestanti je považují za apokryfy.
se smířit Karla V.s Františkem I.,aby společ-i
ně čelili Turkům, kteří se vedrali do Evropy, DARWINI SMUS-vývojová teorie, hlásající, že
R.1521 dobyl Soliman II. Bělehrad. R.1522
ivyšší živočišstvo-včetně člověka-se vyvinulo
padla poslední výspa-pevnost Rhodos. Půl r< z rostlin i živočišných druhů přirozeným výběku ji proti sto tisícům mohamedánů hájilo
rem-bez zásahu Stvořitele. První to hlásal
600 johanitů a 5.000 najatých vojáků. Dva ;přírodovědec Charles Darwin/+ 1882/.
cet útoků odrazil tento slavný rytířský řád.
200 let čelil Rhodos proti útokům islamského DARY DUCHA SV.- jsou ctnosti, které působí
světa.Když nepřicházela pomoc ze západu,vy Duch sv.zároveň s milostí posvěcující. Ztrácíjednali si obránci čestný odchod. Karel V.jim li člověk tuto milost těžkým-smrtelným-hříchen
daroval ostrov Maltu, léno sicilského králov
ztráti i tyto dary. Podle řeckého textu jmenu
ství a Johanité ji proměnili v nedobytnou pev je prorok Izaiáš /11,2 n./sedm darů: dar mounost jako přední stráž proti islamu.
jdrosti a rozumu, rady a síly, umění a pobož
Také k obraně Madarů potřeboval papež pení-J nosti, dar bázně Boží.
ze, prodával-vzdor svým zásadám-úřady a hc
nosti a ustupoval knížatům. R.1523 vydal bu ÍDAVID -izraelský král/1011-972 př.Kr./Vynikal
lu, kterou hrozil přísnými tresty bojujícím a : silou, moudrosti a statečností. Osvobodil Istak dosáhl tříletého míru. Ohrožení a nutnost irael od nepřátelských sousedů-za jeho doby byl
ho přinutily, spojit se s císařem, s Jindři
Izrael nejmocnější. Upevnil královskou autorita
chem VIII.a s arciknížetem Ferdinandem,který,
DĚDIČNÝ
HŘÍCH-je hřích prarodičů, který zdědise stal později králem a císařem-také s Milá
:li
všichni
lidé. Člověk nemá před křtem po
nem, Florencií, Janovem, Sienou a Luccou
proti Františku I. Ten mu hrozil osudem Bo svěcující milost. Křtem a později sv.pokání
ji zase nabývá. Následky hříchu, které trvají
nifáce VIII.a zase zbrojil proti Lombardii.
•dál, je náklonost člověka k horšímu, oslabení
Vláda tohoto zbožného, ctnostného a umění
vzdáleného i skromného papeže byla tragická. irozumu a vůle, zlá žádostivost a smrt. Dědič
Římané, zhýčkáni radovánkami za Lva X., ho ný hřích neměla Panna Maria-jako Matka Vykupi
nenáviděli-byl pro ně cizinec a barbar. Na
tele/ svátek Neposkvrněného Početí-8.12./.
německém národním hřbitově Santa Maria dell :Také mimořádná láska k Bohu zbavuje dědičného
Anima je na jeho náhrobku nápis:"Běda, jak
íhříchu a dokonalá lítost po spáchaném těžkán
záleží na tom, v jaké době začne působit
ihříchu-tj.lítost, že jame urazili Boha.
vhodný muž."

HADRIÁN VI. Hadrián Florensz
9.ledna 1522 - 14.září 1523
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„UKAŽTE Ml MÉ PENÍZE!

říkala měsíc co měsíc paní Millerová
pokladníkovi městské spořitelny. Už
věděl, že se chce přesvědčit, jestli
tam její peníze ještě jsou. Byly tam.
Kolikrát už jí říkal:"Uložené peníze
se vám nikdy ztratit nemohou."
"Tak mi je ukažte,"stála paní Mille
rová tvrdohlavě na svém.
Pokladník'ovšem nadšený nebyl. Občas
si neodpustil zlomyslnou poznámku k
ostatním zaměstnancům, o "pomatené
stařeně, která trpí pathologickým
strachem." Jednou to paní Millerová
zaslechla a pak si několikrát na po
kladníka stěžovala. Ovšem zaměstnanci
včetně ředitele, ji nebrali vážně.
Jednou - právě když jí vyplatil po
kladník všechny úspory a paní Mille- :
rová je přepočítávala - vtrhnul do
místnosti muž s revolverem v ruce.
"Nehýbat se ! "zařval, " r.ohle je přepad.:
A všichni na zem."
Měl na hlavě lyžařskou čapku s vystři
ženými otvory pro oči, které hrozivě ■
zíraly na přítomné, ztrnulé strachem.:
V levé ruce držel hnědou koženou taš-:
ku.
Paní Millerová tuhle čepici znala.
Poznala i tašku. Darovala ji vnukovi ■
k narozeninám. Svého vnuka Klause
velice milovala. Udělala pro něho vše:
"Honem, honem, honem!"řval lupič na i
pokladníka,"sem s těmi prachy!"
Pokladník měl právě v pokladně dost ■
vysokou částku peněz a bylo mu líto ■
je lupiči vydat. Ale co jiného mu
zbývalo? Pokyn vedení mu říkal:"Ne- ;
hrajte si na hrdiny. Život je cenněj-í
ší než peníze." - Konečně, byli po- :
jištěni. Bankovní lupič sebral pení- ;
ze, které mu třesoucí se rukou po■
kladník podal, pak shrábl i peníze
paní Millerová a dal je do tašky.
Potom rychle vyběhl z banky.
Pokladník stiskl poplašný knoflík.
V té chvíli si pokladník všimnul, že ■
i když byla paní Millerová celá bez ■
sebe, přece jen se neubránila spoko- ■
jenému úšklebku. Byla celé roky a mě-:
sice jeho děsivým snem. A ted byly
■
její peníze pryč!
:
"Stála jsem vedle lupiče a slyšela
■
jsem přesně, co ten lupič řekl po■
kladníkovi,"prohlasila paní Millero- i
vá při výslechu. "Řekl mu: Dělej
rychle, Otto." Dříve totiž bylo na
:
přepážce napsáno: Zde vás obsluhuje :
Otto Schimmel. Hned mi napadlo, že
:
byl lupič s pokladníkem smluvený,”
■
řekla vítězně-a trochu zlomyslně.
!

NAŠE KRIMI:

I druzí viděli, že se pokladník usmál.
Komisař si ho hned povolal na policii.
Neustále ho zasypávali otázkami:"Proč|X
měl tak velkou sumu v pokladně? Proč
přišel lupič právě ve chvíli, kdy vy
platil paní Millerové 150.000 marek?
Proč se usmál? Odkud znal lupič jeho
jméno? Proč ho oslovil křestním jménem'.'
Paní Millerová se spokojeně usmívala,
když jí pojišťovna vyplatila uloupené
peníze. Ted to tomu drzounovi oplatila!
Dobře mu tak! Už se za přepážkou neobj evil, spořitelna mu dala neplacené vol
no. Zločin mu nedokázali, ale na jeho
pověsti zůstala nesmazatelná skvrna.
A věděl, co to neoplacené volno zname
ná. Po čtrnácti dnech dostane dopis, že
je propuštěn.
A pokladník svou nevinu dokázat nemohl.
Lupič už je jistě se svým lupem někde
v Honolulu.
A pokladník byl jedinou ranou zničen.
Zoufale se loudal ulicemi. Jak si zvyk
ne na tu bídu, co ho čeká? Bude se hra
bat v odpadcích - jako žebrák - který
nemá co jíst a musí se spokojit s tím,
co druzí odhodili. Když se tak prochá
zel podél řeky a snažil se, zvyknout si
na svou bídu, spatřil náhle, že ke
břehu řeky se v sítině zachytila hně
dá taška. Vytáhl ji. I když je ušmudla
ná, bude se mu hodit. Otevřel ji a zí
ral omráčeně na její obsah. Byla tam
lyžařská čepice s otvory pro oči, pár
rukavic-stejně pestrých, jako měl při
přepadu lupič, a dětská pistolka.
S tím musí hned na policii! Hned? A na
policii? Vždyt mu nebudou věřit, že
tašku našel. Budou se ptát zase:"Odkud
znal pachatel vaše jméno? Proč vám dal
tuhle tašku." Zase ho budou hodiny a
možná celé dny vyslýchat...a pak...!
Ne - má lepší nápad. Udělá přesně to,
zač ho právě chtějí potrestat. A pak
honem do Honolulu.
Nejkratší cestou šel k spořitelně.
Těsně před ní si natáhnul lyžařskou
čepici, sevřel revolver a vtrhnul do
místnosti.
"Ani se nehněte! Tohle je přepad!" Vy
křikl.
Paní Millerová si právě přepočítávala
u přepážky své peníze. Nový pokladník
netrpělivě přihlížel.
"Ale Klaus i!"vykřikla paní Millerová,
"přece jsi mi slíbil, že to už nikdy.!"
Starý pokladnik vyběhl ze dveří.
Hned nato byl Klaus Sutterle zatčen.
Pod matrací našla policie 120.000 marek
Něco už podařený vnuk utratil. A poklad
ník stál u přepážky zase. Stařena už
nepřijde-policie ji také zatkla... Vv~
povídala falešně a kryla lupiče.

NOVINKY

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.ned v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10 1
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Cechy,,
Rtimelinbachweg, 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.neděli v měsíci v
kapii 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 sdějí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži
tosti křtu, sňatku, sv. zpovědi(obvykle před
mší sv.jnávratu do Církve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných sv. nemocných aj.
JMÉNA A ADRESY MISIONÁŘŮ
P,Josef ŠIMCÍK, 8003 ZUrich, Gertrudstr.
59.Tel.01-4621855(fara-přepojí vás)
P.ANTON BANÍK- tel.01-2625096
P.Martin MAZÁK - 14,rue Maison-Rouge,
1400 YVERDON-LES BAINS,t.024-222537
P. Alois ONDREJKA-Leonhardstr. 45 . , Basel,
tel. 061-6920404
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.s
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
Boská v Curvchu.
PRVNÍ PÁTEK'V MĚSÍCI MŽE SV. v 19.3O
P.Žimčík rád navštíví naše nemocné
doma či v nemocnici. Upozornětě ho!

REDAKCE A JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI
VÁM PŘEJÍ PŘÍJEMNOU DOVOLFNQU
A ŠŤASTNÝ NÁVRAT!

17.4. přijal sv.Otec madagarské biskupy ad
limina. Zdůraznil, že dnes mají laici při |7
evangelizace hlavní úlohu a proto mají mít i
nejlepší náboženské vzdělání a výchovu.
Také přijal skupinu luteránských poutníků
ze Švédska s jejich biskupem Bengtem Wadem.__________________________________________
18.4. prohlásil sv.Otec při mši sv.na nám.
sv.Petra nové blahoslavené polské řehonice
Marii Andělu Truszkowskou a Marii Faustinu(Helenu Kowalskou), řeholníka Stanislava
Kazimirčaka, františkána Ludvíka da Casolia
(Itala)a španělskou řeholnici Pavlu Montal
Fornésovou.__________________________________
17.4.odjela z Itálie delegace papežské Cor
unum a italské Charity do velmi postižených
oblastí býv.Jugoslávie a to pod vedením
Mons.Ivana Marína Lopeze. Sv.Otec daroval
akci 150 mil.lir. Jeli s nimi 4 nákl.auta s
potravinami a jinými věcmi. Charita tam už
odeslala přes IOO nákladních aut.__________
1.prosince bude svět.den boje proti AIDS a
to pod heslem"Je čas jednat". Na světě je
asi 13 mil. séropozivitních osob a denně do
chází asi 5.000 nových případů. V r.2OOC
má být asi 40 mil.séropozitivních osob.
Předs. Papežské rady"Spravedlnost a mír“.
arcib.Mechía řekl na tisk.konfecenci 16.4.v
Pamploně, že sv.Stolec připravuje dokument
proti mezinár.obchodu se zbraněmi. Dodava
telé zbraní bohatnou,tisíce umírají hlady.
25.4. navštívil sv.Otec albánské město Skutari. Asi 2000 černohorských katolíků většinou albánského původu přijelo do města.
Námětem mezinár.symposia od 19.do 24.4.
bylo"Právo na život a poslání Církve."Od
vydání církevního zákoníku uplynulo IO let.
Přišlo přes 70 profesorů katol,universit.
Rakouský min.vnitra Loschnak oznámil, že
loni stoupl v zemi o 2 třetiny počet obětí
omamných jedů, počet soudních řízení pak
o 45proc.Bylo zabaveno 400 kg omaných je
dů, pašovaných do země i z Madarska,
Cech a Slovenska(přes nekontrovatelné
průsmyky Tater).____________________________
12.3.uplynulo 30 let od smrti zakl.kongre
gace sester sv.Cyrila a Metoděje, M.Marie
Růženě Nesvadbové. Podnět k založení dal
olomoucký arcib.A.C.Stojan. Od r.1923-27
to byla laická družina, díky snaze arcibiskupa L.Prečana se stala kongregací.________
Kongr.sester Nejsv.svátosti v Budějovicích
má po pronásledování 1O sester s věčnými
sliby, 6 novicek a 2 čekatelky. Vrátily se
do svého kláštera a začaly s opravou koste
la. Otevřely mateřskou školku pro 65 dětí
(vysvětil ji biskup Liška)a je zasvěcená
Andělům strážným. Sestry s maturitou stu
dují na pedagogické škole v Prachaticích
a na konservatoři v Budějovicích.
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NAŠE KŘÍŽOVKA
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A. Začátek tajenky, začátek abecedy, B. Značka dobré mouky,,
říms, pozdrav,1OOO, kozáčky vůdce, plyn, zn. kyslíku. C. Porazit do
lů,roh ulice, ruský soc.revolucionář,citosl .opovržení. D.Starý hrad,
lat. spojka,část hlavy, hanácky kvákači,citosl. zahrčení,malý ret.E.
2.část taj.,část těla, popěvek. F. Slov, jak, narozením, působiště sv.
faráře, zájm., zdrob. jméno(angl.). G. Franc, "jed",řeka,nenarovnat.H
Podloubí, masa lidu ,přísl., zkr. deníku, cizí mužs. jméno. 1.3.část taj.,
zn.kov.prvku. J . Kdysi,poslední kniha NZ.posvátný pták. K.Město
v Alžíru,dvě zn.dusíku,pobídka, odpadová šťáva těla,zkr.délky,
jméno pres.Slov.štátu.L.Sloveso,spojka, míra,nástroj,podávat ru
ku. M .zn. měkké hudby,spočítat,zn.síry,švýc.kanton,nemladí.N.4.
část taj., chem.zn. ilinia. O. Dvě 50, mečet, řeka v Rakousku (fon.]
bezvědomí, utři-slov .P.Japonské hedvábí, plody, vojsko, slov .žízeň.
R.Venkovská žena, před., zn . váhy, zn."vrátit vydavateli! angl.),
tvrdá samohl., knoty k zapalování.S.Opak hor, uničit ohněm, zná,
poplatky na mostech T. Zn. němec, cest .kancelář , solmis. slabika, rvač
ka.bavorské město. U. Lat. zn'.'pŕed Kristem',' obyvatel kolem Nilu,
národnost,tajné heslo,spojka, létavec. V.5.část taj. Jméno archandě
la, spojka..
1.Hranolek, protestantský duchovní, krvavá povídečka.2.angl.
"nebo" ,poplateček na mostě,hanácky"rty" ,egyptský bůh slunce
zn. mor. města, zlom, citosl. bolesti, zn. vápníku, předl. 3. Mužs. jméno,
vřes, plaz, okraj, zpráva. 4. Kopt, kapka, zn. švýc. kantónu, část tváře,
předl., zkr. váhy, zájm., velká nádoba. 5. Kazit se, afr. slon, žens. jmé
no, citosl.opovržení,něm.zrno,velikán.6.Předl.,pouzdro,prorok,dí
ravé nádoby,sak,ryba.7.Radost,zkr.jeho veličenstva,předl. ,zkr.
skladu,tu máte,vvrobek,ano 8. Slov.jméno,natahoval,citosl. ,franc.
básník, fot. něm. kdo. 9. Police, křičí, část, zájm. , stuha, otázka

10.Statek v románě Jih 18
proti severu, naset, předl. ,
řec.bůh války,nedostatek,
odpor. zájm. 11. Žens. jméno
(5. p.), obydlí, poživatina,
slepičí citosl.,pracoval na
zahradě, kus trávníku.12.
Najez se-lid. , nařid, citosl.,
lat. moje,slov, jsemprůsvitný
obrázek, spojka .13. Čtivo,
karta,pobídka k pití,zn.
radia. žens, jméno, předl.,
strop,délková míral4.Něm.
"ale", nemocný, zvr. zájm, latinskyť'ode dneška',' ovocná
zahrada, pozná.15. Něm.
sval,předl.,hlas osla,zkr.
megavoltu, zk. "bez újmy ti
tulu , lat. měděnka, zn. Švý
carska. 16.Plyn, často vo
li ti, ona, zkr.Spojených
národů, 1500,dětský po
zdrav. 17. Část nohy,anglic?ké jméno, mít zalíbení,
něm. "starý", něm. spisova
tel , latinská předložka,
nota .18. Staré zájm ,oni,
první žena Jakubova, tajní
vyslanci, zvíře s klepety,
zkr.váhy, zed. 19.Slov.po
libek, druh obrazu, s vel
kými nosy (a-o),masa,hlas
osla, slov.otázka.
Pomůcky: Poison, Odolen,
Orán, uremie, Išl, yong,
V.T..R.D. ,D. V. ,ydo,dep
Rictu(s), mea, diák,M.D.
Ann, A te(tempo),

HUMOR

HUMOR

"Co spadne s nebe?""Zádný mistr."
"Kolik je prvků?"Dva.
Dobrý a špatný.
"Váš byt je asi těsný."
"Proč?""Protože váš pes
vrtí ocasem místo napravo
a nalevo, vzhůru a dolů."
V hotelové škole:”S dobrýrr
hostem jednáme s jako s
husou.""Jak to?""Oba
oškubeme."
Norkovi slaví stříbrnou
svatbu."Tak jak jste to
oslavili?"ptá se soused."Ja
ko v první den po svatbě'.'
"Ale vždyť jste se včera
pohádali. ""Právě. V první
den po svatbě také.'
Dívka povzbuzuje svého
ctitele:"Proč nemluvíš,Oto?'
"Pravá láska mlčí.""O ne.
Ta promluví s maminkou."

Pro nasmání
"Oas je nejlepší lékař,"říká
manželka. "To budu muset
žít aspoň devadesáti, když
započítám ten čas, co jsem se
na tebe načekal,"odpovídá muž
Italská herečka se chlubí: "3abídli mi 20 tisíc dolarů, abych
zůstala v Americe." Jízlivá
kolegině se ptá:"A nabídli ti
ty peníze z Ameriky nebo
z Itálie?"______________________________________
Ptá se manželka manžeia:"Je ta nová sekre
tářka hezká?""Ještě se ptej ty, stačí ,
když se mě stále ptá sekretářka, jestli
jsi ty hezká."________________________________
Seděli dva zedníci v pracovní době v hospo ■E
dě. Přišel tam polír:"Tak co takhle práce, E
hoši?""Však o ní právě diskutujeme."_______ E
"Tati,"ptá se syn,"kdo je to starý mláde E
nec.""To je muž, chlapče, který si zacho E
E
val o všech ženách dobré mínění."
E
V americkém velkoměstě se ptá venkovan
chodce: "Prosím vás, jak se dostanu na dru E
hou stranu?""Jo, milý pane, abyste se tam £
dostal, musel byste se tam narodit."_______ t
"Tak jsem, synku, ve městě potkal tvého E
učitele.""Ten je, tati, legrační, co? Nikdy f
nikoho nepochválí."__________________________ f
"Máte důvěru, půjčit mi dvě stovky?""Dů- £
věru mám, ale ty dvě stovky ne."__________ £
Mladý muž sedí na lavičce v parku a vedle E
něho sedí malý chlapec. Po víc než půlho
dince se zvedne a zamračeně říká chlapci:
"Hochu, nikdy ženám nevěř. Já už tu če
kám na svou dívku půl hodiny... "Chlapec
vyskočí:"Tak to jste vy? Dana mi říkala,
abych vám vzkázal, že dnes nepřijde, ale
zítra v tutéž dobu."_________________________
Pan Novák povídá kamarádovi:"Po dobrém
obědě, si vždycky zapálím doutník.""Nu,
čtyři, pět doutníků za rok ještě nikomu
neuškodilo."________________________
Náměstek se ptá ředitele: "Jak jste
spokojen s novou sekretářkou?"
"Je nepostradatelná,"vzdychne ředitel,
"přestavila mi v kanceláři všechno tak
důkladně, že kromě ní se v tom nikdo
nevyzná."_______________________________
"Pane doktore, už jste třetí, na koho
se obracím. První mi ra
dil, chodit pěšky,
dru-

"Jděte pěšky do lázní."
"Mami, dnes jsem dával do
všech schránek v naší ulici
dopisy .""Opravdu? A jaké 19
dopisy jsi tam dával?""No ty,
co jsi měla ve skříni, převázané růžovou stužkou."______
"S trpělivostí dokážeš všech
no, "poučuje otec synka. "Ale
tati, kdybych sítem nabíral
vodu, tak mohu mít jakou
chci trpělivost, a vodu nenaberu.' "To je pravda, ale musíš mít trpělivost
a čekat, až voda zmrzne."
Nápadník se uchází u otce o dívku: "Chtěl
byste mi svěřit svou dceru na celý život.""Jistě. Ale upozorňuji vás, že reklamace nepřijímám
Mladý muž leží v posteli nemocen. U dveří zazvoní dívka s kyticí v ruce. Otevře jí starší
dáma."Přišla jsem k nemocnému na návštěvu.
Jsem jeho sestra. ""To mě těší. Jsem jeho matka"
Karel sedí s dívkou v divadle. Pohlédne na
hodinky. "Hromě, už je jedenáct.""Vidíš. Proto teď zpívají oba zároveň, aby byl brzo konec.
Za svítání se ozve u dveří zvonek. Otec otevírá a vidí podnapilého mladíka, do kterého je
zavěšena stejně opilá dívka. "Pane, "obrací se
otec k mladému muž. "Za prvé jste slíbil, že
ji střízlivou přivedete domů nejpozději v jedenáct. A za druhé, tohle není moje dcera."
"Honza mě zklamal.""Jak to?""Pořád básnil o
velkém voze a já netušila, že je astronom."_____
Pan Nový přiběhne do kanceláře:"Mám štěstí.
Koupil jsem tři losy a na jeden jsem vyhrál
tisícovku.""To máte spíš smůlu,"říká kolega,
"protože ty dva losy jste koupil zbytečně.'
"Vystupte si,"říká novopečená řidička spolu
jezdci. "Proč?""Budu ted trénoval vjezd do
garáže."___________________________________________
Nimrod vzpomíná mezi kamarády na loveckou se
zónu. "Na posledním honu jsem dal dvacet ran
a pokaždé udělal zajíc kotrmelec.""A jak jste.
naučil zajíce dělat kotrmelce?"______
Letadlo letí ve vý
ši šesti tisíc metrů
Parašutisté se při
pravují ke skoku.
Náhle přiběhne pi
lot a volá:"Nikam
neskákejte, letadlo padá dolů."
"Je to pravý dra
hokam, drahoušku
co mi dáváš?"
"Skoro pravý."
"Jsme svojí dvě
hodiny a už se há
dáš.""Však já na
tebe čekala dva
roky."
oooooooooooooooooo
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Jste přecitlivělí ?

t.Máte strach, číst znovu dopis, který vás poranil?
ano 2 ne O
2.Vyhýbáte se člověku, který je Vám nepříjemný?
ano 2 ne O
3.Odkládáte návštěvu do rodiny, kde není milé ovzduší?
ano 2 ne O
4. Dokážete se bavit i s tím, kdo má docela jiné zájmynež Vy?
ano O ne 2
5. Dočtete knihu, která řeší jinák problémy, než je řešíte Vy?
ano O ne 2
6. Když si po zpovědi uvědomíte, že jste něco zapomněli, máte nutkání, jít znovu?ano 2 ne O
7. Máte rádi jen roztomilé lidi a děti?
ano 2 ne O
8. Vyhrknou Vám slzy, vidíte-li utrpení druhých - i v televizi?
ano 2 ne O
9. Máte odpor k psaní dopisů?
ano 2 ne O
10. Zapomene-li se někdo z rodiny před odchodem s vámi rozloučit, mrzí vás to?ano 2 ne O
11 .Setkáte-li se s osobou, která vás nenávidí či vám ubližuje, zkrátíte rozhovor?ano 2 ne O
12.Jsou vám lhostejné pomluvy o Vás, ať jsou pravdivé či ne?_____________________ano O ne 2
24-20 bodů - jste hodně přecitlivělí, dáte se ovládat víc citem než rozumem.
19-15 bodů - jste průměrně citliví, někdy vás ovládne cit či se problémům vyhnete,jinde ne.
14-9 bodů - Nejste tuze citliví, ale tu a tam se vás přece jen něco dotkne-i na delší dobu
8-5 bodů
-Musí to být už velká rána, která vás přivede z rovnováhy,
4-0
- vaše city i city druhých jsou vám lhostejné,nejste vnímaví a lidé vás nemilují.
DOPLNĚNI VĚT Z PÍSMA NAJDETE: 1. Marek 9,7.2.Mar 9,43,
3.Mar 10,14. 4.Lk 6,20. 5.Lk 7,12.6 Jan 1,10. 7.Jan 6,35. 7.Jan 6.51.
1.. .toho poslouchejte. 2... usekni ji. 3. ... nebraňte jim, nebot takovým patří Boží království.
4.. ..neboť vaše je Boží království. 5....byl to jediný syn, a jeho matka byla ještě k tomu
vdova.6. .. .ale svět ho nepoznal. 7....kdo přichází ke mně, nebude už nikdy hladovět a kdo
věří ve mne, nebude už nikdy žíznit. 8....je mé tělo, dané za život světa. 9....hod na ni
první kamenem. 10. ... já nejsem z tohoto světa.___________________________________________________
1.V oficiálním seznamu Církve je sv.Václav. 2.Skutky apoštolů napsal sv.Lukáš podle kázání
sv.Pavla.3. Sv. Barnabáš,strýc sv.Marka,s kterým později odejel na rodný Kypr.
__________

NAJDETE NA OBRAZCÍCH NEJMÉNĚ DESET ROZDÍLÍ)?

KLUB

Zeitschrift der kath.Tschechen in der Schweiz
Jáhrlich 10 x. Jahrgang XXIII. Abo: 30 sFs - Ausland: 35 sFr
Redaktor: Franziska Peter, Postfach 721-CH-8IOF Adlikon,t.01-8411113
Druckerei: M.Cimburek, Badenerstr.698-CH-8O48 Zúrich,tel :OI-431878
Bank. Konto: Katholische Mission flhr Tschechen, 8004 Zlhrich
Schweizerische Volksbank 8026 ZLuúch-He.vetiaplatz, Konto:8O-7|O-4

