KLUB
MĚSÍČNÍK ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE VE ŠVÝCARSKU, ROČ.XXIV.

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1993.7.-8.

z Písma sv.víme, že pravda je základem všeho."Já jsem cesta, PRAVDA a život."/J 14.6/. Je

nejdůležitější pro zdraví ducha i duše a často i těla. Tělo nezřídka onemocní následkem

duševních rozvratů, způsobených nepořádkem v myšlení. Život v pravdě dává zdraví.
Náš rozum, vůle i cit jsou nahlodány dědičnou vinou. Samy o sobě nemohou tak zdravě fungo
vat, jako to bylo u prvních lidí. Vždyt ani narušený orgán těla nemůže dokonale pracovat.
Sama o sobě je tato vada naší přirozenosti nevylečitelná. K ulehčení používejme těch léků,

které nám dal Kristus. I světci cítili, že jejich vůle je nakloněná k horšímu.
Jsou nemoci, při kterých si udržuje člověk zdraví injekcemi, novou krví nebo tabletkami.

Duchovní zdraví v pravdě se posiluje duchovními injekcemi-svátostmi, dále přilivem zdravé

krve - např. exerciciemi, četbou dobrých náboženských knih, přátelstvím se zbožnými lidmi ap.
Také tabletkami -modlitbou, rozjíněním, pokáním, postem a pod.
Injekce, zdravá krev a tabletky se musejí brát pravidelně a vytrvale. Také duchovní léky
se musejí brát pravidelně. Svět se nestará o to, léčíme-li tělo, ale zvedne hlavu, jakmile
pozoruje,

že léčíme duši. Namlouvá nám, ba nutí, abychom s léčením duše přestali.

"Exerci-

cie jsou drahé...""Proč stále utíráš lítosti prach hříchů? Stačí jednou za deset let...
/tj.nikdy/.""Tabletky katolické četby? Raději si přečti napínavou detektivku nebo se dívej

/pasivně/na televizi!"
Jenže přestaneme-li udržovat vhodnými duchovními prostředky duši zdravou, určitě onemocní,

a nakonec zděšeně zjistíme, že jsme klesli na úroveň davu. Často smrtelně nemocného a na

kažlivého davu. Klesli jsme malátně do lhostejné,

slepé tuposti.

Bůh je světlo-a v tomto světle vidině všechno v pravé podobě. Sam:
vnímáme nedokonalými smysly, usuzujeme narušeným rozumem. Bůh vid:

všechno přímo, jaké to skutečně je. Vidí pravdu-sám je Pravda.
My můžeme skutečnosti zkreslit nejen nedostatečným poznáním, ale i

nevázanými vášněmi, pudy a city i narušenou vůlí.

Proto je nutné, vpustit do svého nitra zář Boží pravdy. Jak? Uvažujerte v Jeho světle o skutečnostech, důležitých pro náš život. 0
našich vztazích k lidem,

s kterými se setkáváme nebo stále žijeme,

o problémech, které nás trápí a chcerre je rozřešit. Především však

0 našem vztahu k Bohu, který nám pomáhá.
Pracuje-li člověk na určitém díle, nepustí zář lampy do kouta, ale
ozáří světlem své pracoviště. Čím silnější zář, tím lépe vidí na
svou prácí. Při slabém osvětlení si bud pokazí oči nebo

odvede zmetek - nedokonalou, špatnou práci.
1 my musíme pravdy Boží namířit na naše konkrétní a jedineč

né problémy. Kristus nám dal k dispozici dost světla, jen je

vpustit do naší duše. Jistě-milost je Boží dar, ale můžeme se na
něj připravit dobrou vůlí, snahou-prostě"přilákat"Boha k sobě. Od

straňme překážky!

"Stojím u dveří a klepu!"

Kristus je za dveřmi naší duše. Naše cesta ke dveřím není lehká,

ale když otevřeme, všechno v našem životě ze změní. Láska k Bohu

SV. PROKOP

(tuto cestu ulehčuje a milost pomáhající jí dodává
těžkých chvílích.

Vaše

lehkosti i v

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
jící se z částí pražské, litoměřické a čes

Ve Španělské Seville se konal od 7.-12.6.mezinárod
ní eucharistický kongres za účasti četných věří
cích, kněží, biskupů a také bohoslovců z Báňské

ko budějovické diecéze. Z kandidátů vybral

Bystrice, které vedl P.V.Malý. Na zakončení při

31.5.zalozil sv.Otec novou diecézi,skláda
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za biskupa Otce Františka Radkovského,svě

jel sv.Otec a vysvětil jáhny na kněze. Jeden z

tícího biskupa v Praze/je inženýrem/. V
příštích letech bude nová diecéze řešit

nich, P.Lozano,

spadl před 10 ti lety z kola a ma

ochrnuté nohy. Mši sv.sloužil v pojízdném křesle

problány společně s pražskou. Do svého

a s ním 10 kněží za účasti asi 200 věřících. P.

úřadu byl uveden nový biskup 10.7.Diecéze
má skoro milión katolíků,90 kněží a 313

Lozano býval jáhnem a pečoval o nemocné v univer
sitní nemocnici v Porto Real. - příští kongres se

farností,tj.každý kněz se stará o několik

koná ve Wroclavi.-Sv.Otec navštívil několik měst,

farností. Biskupským kostelem je chrám sv.

seminářů a sociál.zařízení. Cestu zakončil v Mad

Bartoloměje v Plzni, kde působil jako arci-

ridu, kde vysvětil 15.6.novou katedrálu-stavěla

děkan zesnulý P.Petr Eliáš-rovněž původně

se 100 let a je blízko král.paláce-kde ovšem král

inženýr. Skonal na srdeční záchvat,který ho

nebydlí. Také tam svatořečil bl.Enrika de Osso y

přepadl na cestě na zaslouženou dovolenou
k příbuzným do Mnichova-a také do Svýcar-

ví a r.1876 založil Společnost sv.Terezie Veliké.

mezi Plzní a Klatovami. Než přivolali lé

Cervello/1840- 1896/, který hl.vyučoval náboženst

slušné kcmise. Vztahy k slovenským biskup-

Britítí angllkánl ie inažl zmírnit konflikt,
vzniklý rozhodnutím iynody r.1992, že budou ivětí.t ženy na kněze. 13.7 .rozhodl gener.iynod v
Yorku, že budou tzv.létající blikupové, kteří bu
dou zřejmě natít v diecézích odpůrce ivěcenl žen,
aby ie rozhodnutí podrobili. Hl.tam, kde je bl&kup pro a farnici proti. Cetnl knězi a někteří
blikupové í>e rozhodil bučí přeitouplt ke katolické
Církvi nebo založit jinou církev. (Svěceni je pod
le rozhodnutí I.Vaticana neplatné, proto paitořl,
kteří přeítoupl ke katol.Církvi, ie muiejl vyučit
a dát vyivětít. Anglik.blikupové nemají apoitolikou poitoupnoit, l když za Jindřicha [/m.odpad
li l někteří blikupové, dokonce primai, který il
dal přlvéit z pevniny milenku.}

pům jsou přátelské, vzájanně se navštěvují

Německý ústav soud rozhodl,

a arcib.Vlk navrhl, aby občas o společných

právo na život od začátku těhotenství. Tím se ru

otázkách hovořili. Návrh předali biskupovi

ší liberálnější zákon,který byl ústupkem komunis

ve Spiši A.Imrichovi, který se tohoto za-

tickému vých.Německu. Potrat nebude trestný, do

sedání také zúčastnil.______________________________

kud nepřesahuje 3 měsíce těhotenství. Musí se
však žádat o povolení a nemocenská nic neplatí.
13.7.ickváJLUL iv.Otec rozhodnutí iynudu blikuph

kaře, záchvatu podlehl. Je pohřben v Liberci,kde bydlí jeho 85 letá maminka.____________

Sv.Otec přijal 17,5.cukěho a ilovevukěho
pravoslavného metropolitu Voroteje i kan
cléřem a aActb.Jaroila.vem Subanikym._ _ _ _ _ _ _ _
Koncem května se sešli biskupové české re
publiky a rokovali o teologické přípravě
seminaristů. Požadavky na teol.vzdělání se

v moderní době pronikavě zvýšily.Zřejmě bu

de třeba, aby byli odborně vyškoleni kaza
telé, zpovědníci a schopní také k vědecké
práci. Hlavní studia budou v Praze a v Olo
mouci, příp. i jinde. Otázky budou řešit pří

6.7. ó konal v Collevalenze-iev.od Zima,
P.Ceilav Novotný(66). Setkali jime ie i
nÁm na pouti k ivatořécenl bl.Anežky-kde
iloužll v koitele i oitatnlml kněžlml mil.
11.8.zasedala rada slovenských biskupů v

že nenarozené dítě má

ukrajlmbé Církve[uniatu) o zřízeni 4 nových
eparchil-blikupitvJe tam 5 mil.věřících-ale
zpráva o množitvl není zaručená.

Bratislavě. Mluvčí konference-děkan J.Slán-

25.7.byla slavná oslava v hl.španělské svatyni

ka-řekl, že komise zaslala vládě několik
dopisů,ale nedostala odpověcL Jedná se také

Santiago de Ccmpostela, zasvěcené sv.Jakubu st.

o vrácení ukradeného majetku Církvi,aby

Mše se zúčastnil i král Juan Carlos a členové
vlády i portugalský president Soares. Mnoho pout

mohla pokračovat ve své apoštolské a sociál

níku přišlo pěšky. Slavnou mši zakončila devíti

ní práci. Dále v I.-IV.roc.se má vyučovat

denní pobožnost v rámci tzv.kcmpostelského roku,

náboženství nepovinně, v V.-VIII.roč.si po

jenž končí 31.12,Tuto výsadu sv.Foku potvrdil bu-

vinně musí žák zvolit mezi náboženstvím a

kou Alexandr III.r.1179.Příště se slaví 1999.

etikou. Platy budou dostávat katecheti a pra

24.7.přijal iv.Otec demlil blikupa z Uoitaru Moni
Pavla Zaničeí75)a jmenoval blikupem jeho koadju
tora Moni R.Perlčel49).

covníci v diecézi ze státních peněz. Církevní školy bude financovat stát.

Na nátlak Církve zaitavlla ekvadonká vlá-

24.7.bylo v Humenném na Slovensku I.misijní set-

da kampaň pro itertllzacÁ. žen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

kaní-které po 40 ti letech navázalo na býv.tradi

Atentát na basiliku v Lateráně způsobil mi-

ci. Zúčastnila se ho řada biskupů, řeholníků a

miónové škody. Méně byl poškozen saninář.

řeholnic

300 mladých $vyca,ru ie zúča-itnilo S. ivy.tovFho dne r.ladýck v Venveru-USA.Světlel blikup
z Bailleje vedl 77 mladých,oitatnl blikupoví Haai z Churu a CoM?.c.o z Teiilnu.

Vinutí je Salezián P.Vojenčiak,
Nový velvyslanec US A u iv. Stolce předal 17.7.kard

i věřících, i ze zahraničí, předsedou

Sodanovl-itatnlmu tajemníkovi Vatikánu, kopli
pověňovaclch liitín. Originál předa iv.Otcl
později.

Ale zamračený, hrbatý soused pudlíka nemiloval.
Jednou našel psa nataženého na trávě pod ve
randou .
Zase byl sám!
Dveře zaskřípaly, Bili vstoupil a unaveným
Nepočítaje ovšem štěnice, které v noci šustily
okem zahlédl bleskový pohyb šedé bytůstza tapetami. Jak se ta banda rozmnožovala!
ky, ženoucí se pod kredenc.
Sotva vyhubil jednu generaci, už se odněkud
Hrome! pomyslil si, jak se sem dostala myš? vyplazila generace další.
Vlastně není divu, v tom starém baráku se
Ztěží zaplatil činži za tento prokletý kumbál.
myši jen hemží. Hodil na promačkanou po
A tak málo jídla pro těžce pracujícího muže'.Byl
hovku klobouk a těžce se usadil. Asi se vy hubený, šlachovitý, po zmizení ženy se ještě
šplhala odpadovou rourou!
víc vyhýbal lidem a víc ho bolela samota. Ostat
Přejel si rukou rozbrázděnou tvář, klesla
ně, i lidé se popudlivému, zamračenému a ne
mu víčka a brada se opřela o hrud. Jak
mluvnému muži vyhýbali.
jsem udřený, pomyslil si se stínem hořkosti
Samota!
v hlase.
Co jí užil! Od dětství v nalezinci, pak v dět
Namáhavě vstal a otevřel ledničku. V igeli
ském domově a konečně u lopaty. Sám a sám tu zabalený zbytek chleba, kus sýra a mlé
až se jednou k němu-ku podivu-přitulila kdesi
ko. Čichl k němu. Zase mi ten mizera na
v baru žena s věčným smíchem v očích i na
rohu dal staré mléko, zašklebil se. Už
rtech. Miloval ji? Nevěděl! Byl šťastný, že ko
chtěl mléko vylít do výlevky, když
za
nečně má někoho, kdo ho neodkopne. A přece
slechl tiché šoupnutí. Ohlédl se. V temnu
ho odklopla. Ovšem ne surově, to nebylo v je
dychtivě svítila dvě očka.
jí povaze, ale klidně a samozřejmě.
Však já tě, potvoro, otrávím, pomyslel si,
Svlékl se, umyl a vlezl pod studenou peřinu.
pak se hořce ušklíbl . Kde vzít peníze na jed?' Škoda pudlíka! Zahříval mu nohy. Po těžkém
Vytáhl otlučenou misku, nalil na ní zkažené snu se náhle probudil. Zaslechl šustot malých
mléko a misku postavil na místo, kde před
nožek, chroupání-snad neohryzává myš jeho ná
chvilkou svítila očka. Tohle svinstvo tě snad bytek? Rozsvítil baterku. Myška zmizela za skří
otráví, pomyslil si nasupeně.
ní.
V druhé místnůstce, která bývala kdysi
Ráno byla miska s mlékem prázdná. Kolem ní ně
manželskou postelí, se natáhl napříč po- ■
kolik černých drobečků. Zametl je. Ze spíše
stelí. Maně sáhl rukou na druhou postel.
vytáhl poloprázdnou krabici se sušeným mlékem
Už dávno vychladla.
"Co s tebou, myško?" myslel si, když dojídal
Kde asi bloudí nešťastnice, urousaná, roz
chleba. Pár drobků spadlo na podlahu. Chtěl je
pustilá žena, kterou kdysi s tolika naděje
sebrat, pak mávl rukou, naskládal nádobí do
mi vedl k oltáři? Jeho úspory se pod drob
dřezu a vyšel z bytu.
nýma ručkama, na nichž chřestily laciné
Vrátil se, když už vrhala lípa stín na patrovou
náramky, brzo rozplynuly jako pozdní dub
boudu, kde bydleli ti nejchudší. Unavený, vy
nový sníh. Sníh napadl omylem, stej
hladovělý, mrzutý. Otevřel dveře-zase šustění
ně jako on se omylem oženil.
nožek. Myška! Zabydlila se. Doufám, že není v
Zavřel oči. Přece jen to bylo krásné, mít
jiném stavu, usmál se. Snad poprvé po odchodu
vedle teplé, přítulné tělo. Jenže toto tělo
ženy. A ještě víc ho rozesmála myšlenka, že
brzo nepatřilo jen jemu. Jakmile došly těž
myška bude mít myšátka. Uvařil si polévku ze
ce vydobyté úspory a výdělek byl malý,
sáčku, snědl krajíc chleba a zase dal pár drob
všimnul si, že šatník jeho ženy se plnil
ků na místo, kde svítila očka. Ať se má, holka,
přesto novými šaty a na drobném zápěstí
dobře! Je na tom stejně, jako já. Dlouho uva
chřestilo ještě víc náramků.
žoval, pak vstal, a podíval se do zrcadla. Dolů
Byl by přetrpěl tuhle mučivou myšlenku,že
stažené rty, svraštělé čelo, smutné oči...A myš-už nepatří jen jemu. Rodiče nepoznal, sou
ka tiše běhá, hledá potravu, někde usne...Bez
rozence neměl, přátelství se za pár měsíců
kamarádky.. .bez kamaráda. . .sama.. .jako já!
rozpadlo, vždyť se za zaměstnáním stěhoval
Další dny se domů těšil-tak jako už dávno ne.
z místa na místo - a když konečně zakotvil
v tomto nestvůrném městě, upnul se na dív Temný byt s ošoupaným nábytkem se jaksi roz
jasnil, Když ulehl do postele, napínal uši, naku, která vnesla do jeho života radost a
slechne-li ťukání drobných nožek, chroustání,
život a štěstí - ale ne nadlouho.
chrupání, hryzání... Zítra jí musím dát něco k
Jednou se vrátil z práce a našel mezi špi
jídlu. Nekoupím si past!
navým nádobím a uvadlými květinami líste
Večer mě vítá a uspává
ček s kvapné načmáranými slovy rozloučení.
ráno šustěním obveseZůstal zase sám!
luje. Je to jediný
Vlastně ne docela sám. Měl pejska, směs
tvor, který se
různých ras, posbíraných po prašných uli
mě drží...snad
cích a zákoutích. Zena naučila pejska růz
mě má i ráda!
ným kouskům a pes ho vítal po práci ra
A nejsem sám!
dostným štěkáním, tulil se mu k nohám...

MYŠKA
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Bill BROWN

LÁSKA,KTERÁSE ROZDÁVÁ

jako je

dokonalý váš nebeský Otec.'"(Mt

5.46)
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V další části exercicií-po víře a láscemluvil P.BENÁČEK o lásce.

\ MÁME MILOVAT A OCHOTNÉ ODPOUŠTĚT
; "Přineseš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpome
Jsme-li na nesympatického člově-<
neš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tan
ka nevrlí, chováme-li se odmítá-'
svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se
svým bratrem a pak se teprv vrat a obětuj svůj
vě, bude nám stále nesympatič
tější. Pak se situace pozvolna
'
dar."(Mt 5, 23-24).
zhoršuje. Je to psychologický
TATO LÁSKA K BLIŽNÍMU MÁ BÝT TAKÉ ÚČINNÁ
zákon. Musíme tedy udělat první • Tedy máme milovat, i když nás to něco stojí.
krok - jak to vidíme u sv.Tere- - To vypráví Kristus Pán v podobenství o mi
zičky od Ježíška. Chovala se
losrdném samaritánu. Samaritán přerušuje
velmi vlídně právě k sestře, kte-* svou cestu, aby pomohl zraněnému - dokonce
rá jí byla nejméně sympatická.
židovi, svému nepříteli. Tak vynalézavou

KŘESŤANSKÁ LÁSKA SE SYTÍ Z BOŽÍ ;
lásky. Bůh nás miluje dříve,
než ho my milujeme.V tom spočívá
Boží láska k nám. Ne my jsme prv
ní milovali Jeho, ale On první
miloval nás. Řečtina měla pro
lásku dva výrazy. EROS a AGAPE.
Eros není jen láska erotická či
sexuální, ale je to láska nedoko
nalá, která touží po dobru, pro
tože toto dobro doplňuje a zdo
konaluje jeho samého. Miluj i dob
ro protože sám něco nemám, něco
mi chybí, po něčem toužím. Zde
miluji dobro pro sebe. Toužím po
vlastním obohacení.

lásku měl Kristus Pán a projevil ji přede
vším ve svátosti eucharistie - ve mši sv.
Pán opouští tento svět a vrací se k Otci.
Nad posledními hodinami, strávenými s apoš
toly, leží stín melancholie, rozloučení.
;Kdo miluje, ten hledá způsob a možnost, jak
;z\°istat spojen s těmi, které miluje.

AGAPE je láska, která sdílí,
která se rozdává, aby obohati
la druhého. V Novém zákoně je ta
to láska přeložena slovem agape.
JE TO LÁSKA NESOBECKÁ
To platí především o lásce Boží.
Nekonečné sdílení, dávání, je zá
konem božského života, života me
zi třemi božskými Osobami. Ale
je to sdílení Boží i navenek.
"Tak Bůh miloval svět, že poslal
svého jednorozeného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul
ale měl věčný život."(Jan 3,16).
Naše láska k bližnímu je tedy
ozvěnou tohoto Božího pramene,
Božího sdílení a dávání.

PÍSMO NÁS VYBÍZÍ

K LÁSCE TVŮRČÍ

Nespokojme se jen s vyšlapanou
cestou, s vyježděnými kolejemi,
s prostředností. Proto slyšíme i
požadavky, výzvu, abychom se ne
spokojili s málem, abychom byli
tvůrčí. To je první výzva: máme
milovat víc a lépe než běžní li
dé. Kristus Pán nám říká:"Mílujete-li ty, kdo milují vás, jakou
budete mít odměnu? Což to neděla
jí i celníci? A pozdravujete-1 i
jen své bratry, co tím konáte
zvláštního? Copak to nedělají i
pohani? Budte tedy dokonalí,

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
"Jeden člověk...se octl mezi lupiči.. .obrali ho,zbili
a nechali polomrtvého. .. sestupoval touže cestou...
kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i levita...
Jeden Samaritán... ho viděl... nalil mu do ran oieje
a vína, obvázal je...a dopravil do hostince a staral se o něho."(Lk IQ, 30-37)._____________________________
Láska hledá společenství, hledá přítomnost
a spojení. Kdo miluje, nechtěl by se od
milované osoby nikdy odloučit. A Kristus
Pán nyní své přátele opouští. Zůstává sice
naděje na shledání:"Odcházím, abych vám
připravil místo."(Jan 14,2). Ale přece jen
odchází. A tu vidíme jeho vynalézavost.
JEHO VELKÁ LÁSKA DOKÁŽE PŘEKLENOUT
tuto vzdálenost. V Eucharistii vynalezl
způsob, jak s nimi zůstat. Eucharistie je
naplnění a zpřítomnění lásky, kterou byl
naplněn Kristův život. Projevila se dojem
ně při poslední večeři.

NÁŠ ČLOVĚK V BONNU
Co nám o sobě řekl náš exercitátor v Bethanien
Mons.Dr. P.KAREL

SIMANDL.

Pocházíte, ze Znojma. Na jižní Moravě, kde bývala
většinana Němců byly neutěšené náboženské poměry.
Ve Znojmě jsam se narodil. Náboženské poměry tam

skutečně nejsou nejlepší. R.1945 odešla většina

německých katolíků. A ti, co přišli, neměli prá
vě živou víru. Já sám jsem vyrůstal v křesťanské

rodině-Bohu díky! Společně jsrre se modlili, žili

z víry a já chodil do kostela rád. V šesti leletech jsem začal ministrovat, později četl i
epištolu a do kostela jsem chodíval ráno i večer

Zpřátelil jsem se s ušlechtilými kněžími ve far
nostech u sv.Mikuláše a u sv.Kříže. Tehdy jsem
začal toužit po kněžství.

Do Říma jste se dostal skoro dobrodružným
způsobem______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chtěl jsem do semináře v Litoměřicích, Třikrát
jsem se tam hlásil, ale nikdy mě nepřijali. Tak
jsem dva roky pracoval na poště u peněžní pře

pážky a v pokladně. Ovšem i tehdy jsem našel čas

pro duchovní život. Jezdil jsem do Brna. Tam se

scházelo malé společenství katolických chlapců,

zájerrců o kněžství. Putovali jsne na Velehrad a
v blízké vesnici-Salaši-jsme mívali i duchovní
cvičení. Později jsem jezdil do Polska na tříděn

ní exercicie Oasy živé víry; vedl je zakladatel,

P.Bachnický. Tam jsem vyrůstal ke kněžskému po
slání a netajil jsem se s tím.

který bydlel v římské koleji Neporoučenu, mi řekl

studovat v Římě na kněze. Zatelefo

noval jsem do koleje. Telefon zvedl tehdejší rek
tor Mons.Planner. Když jsart mu řekl o sván přání
prohlásil, že udělá vše, abych mohl v Římě studo

vat.

Zájezd trval 10 dní-a vizum do Itálie ne

přicházelo. Snažil se o to i Otec Škarvada i

Otec Koláček. Biskup-misionář v Tunisu mi radil,
at se vrátím do Prahy a podám si žádost u arre—

rického velvyslanectví. Všechno jsem svěřil Pan

ně Marii, modlil jsem se růženec, a Boží pomoc
přišla. V den,kdy zájezd skončil,letělo letadlo

do Prahy s rrou skupinou, já letěl do Říma. Ja
ko nežádoucí osoba json totiž okamžitě Tunis mu

sel opustit a odejet do země, kterou si vyberu.
V Římě mi už umožnili čeští kněží, že jsem se
druhý den dostal do Nepomucena.

holníky ze zrušených klášterů a uvězněním

mnoha kněží. Zmínil jsem se i o procesech s
katolickou inteligencí a věřícími.

; Je. tato pxáce vytištěná?

5

Prače je italsky a připravuje se k tisku. La

teránská universita nou práci vysoce zhodno

tila. Porráhali mi čeští kněží, prof.Skalický,
prof.Vrána a prof.Pole. Před doktorskou pra

cí jsem dělal licenční práci, v ní jsem se

zabýval areib.Beranem. Touto prací jsem si
trochu připravil terén pro doktorskou práci.

Ani v té jsem nemohl opemenout arcib.Berana.

Dostal jste. ie k nám, do Švýcauka hned
po vysvěcenl?
___________________
Uvažoval jsem o tom, abych se jako novokněz
seznámil také s českým prostředím. V Curychu

jsem oslavil první mši sv./primici/. Na svě
cení bohužel nedostali povolení naši z vlas

ti.Ale už jsem mě.1 v záp.Evropě tolik zná
mých, že jsem rád přijal pozvání Otce Šimčíka do Curychu. Cítil jsem se tam jako dona.

Proč? Věřící radostně a houževnatě připravi

li všechno k oslavám. At už to byla krojova
ná skupina nebo krásné zpěvy,

slavná mše sv.

a po ní milé české pohoštění. Lidé přijeli i
z daleka-to mě dojalo. Kostel i sál, kde by

lo pohoštění, byl plný. Udělalo to na mne
krásný dojem a toužil jsem po tem, stát se
misionářem právě v takovém společenství.

A pňece se vaše. přání splnilo!
Ano. R.1976 jsem jel s ROH do Tunisu. P.Vyhlídka

o možnosti,

ní Církve až do r.1952. Tehdy pronásledování
vyvrcholilo odsouzením biskupů, představeních
řádů, založením koncentračních táborů pro ře-

Hned j,sem se za

čal připravovat na filosofické a teologické stu
dium pod vedením rektora Mons.Plannera.

Kde jste pracoval po vysvěcení?
Nejdříve jsem se připravoval na doktorát.

Kromě toho jsem vyporrahal Otci biskupovi v
Římě v jeho práci a povinnostech. A už jako

vysvěcený kněz jsem rád přijímal v letech
1983-1985 pozvání českých duchovních spole

čenství např.v Bruselu, v Luxemburku, v Žene
vě, v Mnichově. Bud to bylo farní duchovní

setkání nebo exercicie.R.1985 mě poslal Otec
Škarvada do USA. Byl jsem druhým kaplanem v

jedné farnosti v Pennsylvanii. Abych dostal
italské občanství, musel jsem se vrátit do

Itálie. Pracoval jsem v již.Tyrolsku ve far

nosti P.Michalčíka. Vyučoval jsem, byl jsem

profesorem na střední hospodářské škole a

moc se mi tam líbilo. Stále jsem byl ve spo
jení s Otcem biskupem Škarvadou. Když jsem
mu řekl, že se mi tato práce líbí, odpověděl

"Potřebujeme tě v Římě pro naše české záleži
tosti."

Byl jste však i u nějakého kardinála?

Jak dlouho jste v Říme, studoval?

R.1987 jsem začal pracovat na kongregaci pro

Na Lateránské papežské univerzitě trvá cesta k

biskupy. Od r.1984 je tam prefektem kar.Ber

doktorátu 9 studujních roků. Zabýval jsem se

nardin Gantin. Často jezdíval na Velehrad,na

hlavně naukou o Církvi/eklesiologií/. Doktorská
práce pojednávala o vztahu Círke a státu za

Sv.Horu, navštěvoval soukrcmě kard.Tomáška,
kterého si velmi vážil a miloval ho. Považo

I.republiky,za Protektorátu a za pronásledová

val jsem za čest, že mohu pracovat

ve Vatikánu právě v této kongregaci, kde

je mým šéfem tento milý kardinál. Krčmě té

to práce jsem byl osobním sekretářem sta

řičkého italského kardinála Bafile, u kte
rého jsem ve Vatikáně bydlel.

Po pěti letech mě zavolal ze státního sek
retariátu arcibiskup Giovani Batista Re, s
kterým jsan se znal, byl dva roky sekretá
řem kongregace pro biskupy.

Zeptal se mě,

jestli bych chtěl vstoupit do vatikánské
diplomatické skužby. Váhal jsem. Proto mi

řekl, at si to rozmyslím a rozhodnu se.Po
radil jsem se se svým duchovním vůdcem a
za pár dní jsem řekl arcib. Reovi ANO. Pak

jsem se krčmě práce na kongregaci připravo
val v kursech na diplomatické akadanii k

náročné práci na nunciatuře. Za několik mě
síců jsem musel zvládnout to, nač mají stu

denti rok či dva. Po ukončení studia mě v
dubna 1992 poslali jako sekretáře na apoš

tolskou nunciaturu do Bonnu. Je to jedna z

nejdůležitějších nunciatur na světě a jsem
rád, že mohu v této zemi začít.

Jak je to s němčenou?
Za svých studií jsem se naučil dobře němec

ky.

Bude se nunciatura stěkovat i vládou do
Berlína?__________________
Ano. Jakmile se přestěhuje vláda, tak musí
nunciatura s ní. Už se dělají pro to první

kroky.

I když jste v diplomatických službách, mů
žete dávat i duchovni cvičeni?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Na to není mnoho času. Od pondělka do pát
ku jsme v jednán kole. Náš apoštolát je na

še práce na nunciatuře. Tam mě Církev zavo
lala, v tom vidím Boží vůli. Vedení exerci-

cií je něco mimořádného, k tomu potřebuji
svolení svého šéfa, pana nuncia.

Zdá ie, že sv.Otec dosazuje na místa nun
ciů schopné kněze._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jsem tu teprve rok a děkuji Bohu,

že můj

první šéf, nuncius, je skutečně vzácný člo
věk a biskup. Jako Madar zná dobře i naše

poměry-a to je i pro mne Boží požehnání.

Zná naši mentalitu a zázemí, z kterého
jsem vlastně vyšel.

Děkujeme za rozhovor!
ckxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdocxixxxi)

Od 1.7.se změnila směrovací čísla v Němec
ku, vzhledem k sjednocení obou částí. Ta
ké německé diecéze mají být znovu uprave
ny. Berlín se má stát arcidiecézí a také má
být obnovena arcib. Hamburk. Z tohoto
města odešel sv. Ansgar hlásat evangelium
v sev.Evropě. Sídlo zničili protestanté.Po
sledního arcibiskupa vyhnali Švédové r.l64í

POZOR:

tel.číslo P.Birky:

0042 206 - 696330-Pod strání 54.,
27716 VŠETATY - Česká republika.

NOVINKY
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R.I992 odešlo z Polska do misií 116 misionářek a
misionářů: 77 kněží, 5 bratří, 33 řeholnic a I
laik. 64 do Afriky, 37 do latinské Ameriky,
13 do Asie, 2 do Oceánie.________________________________
Asi 3000 italských rodin chce dálkově adoptovat
bosenské sirotky. Každá rodina věnuje ročně asi
půl mil.lir na pomoc některému dítěti. O styk
mezi dětmi a rodinami pečují hl.misionáři. Nejvíc
zájemců je v chudé již. Itálii, zřejmě jsou chudí
solidárnějšími s chudými než bohatí.__________________
24.5.jmenoval sv.Otec pomocného biskupa pro ra
kouskou diecézi St. Pttlten-benedikt. vikáře H.Fas-

chinga. Dostal titulární(starou a neobsazenou)
diecezi Acci. Bude pomáhat sídelnímu biskupovi,
statečnému a vzdělanému Mons ■ Krennovi.___________
Od r.1986 barevný světící biskup v St.Louis-USA
Terry Steib, je sídelním biskupem diecéze Mephis místo Mons.Daniela Duechleina, který v červnu mr.se stal arcibiskupem v Indianopolis.________
Biskup Otčenášek se zúčastnil blahořečení sestry
Faustyny Kowalské a doufá, že brzo přivítá její
sestry kongr.Božího Milosrddenství ve své královehradecké-diecézi.___________________________________
Rakouský moralista B.HcIring, redemptorista, v
rozhovoru s Lidovými novinami prohlásil, že Cír
kev by měla uznat tajně vysvěcené ženaté kněze
a vytýká biskupům, že v Římě nehájili jejich věc
Když mohou žít v manželství pastoři, kteří se
vrátili do Církve a byli vysvěceni-po studiu-na
kněze. Ovšem ti byli už ženati jako pastoři, za
tím co ženatí kněží už jako katolíci věděli o po
vinnosti celibátu. Haring podepsal protipapežské
Kolínské prohlášení a má rakovinu.___________________
Tajně vysvěcený ženatý biskup Fridolín Zahrad
ník z Rychnova n.K. měl být v Belgii. Tamní
biskupská konference varovala věřící, že tento
člověk už není katolíkem a nesmí sloužit mši sv,
a udělovat svátosti. Není známo, zda tam jel.
5 karmelitek opustilo klášter v Osvětimi-bojovali
proti nim židé-a přestěhovaly se do mezinár. in
formačního střediska mimo koncentrák. Tento no
vý klášter neveřejně vysvětil biskup z BielskaZywiece mons. Rakoczy.Ostatních 9 karmelitek se
buď už přestěhovalo nebo vrátilo o pův .klášterů.
26.5.otevřel stát.tajemník kard.Sodano nově
upravený tiskový sál sv.Stolce. V projevu zdů
raznil jeho důležitost a odpověděl na otázky ncvinářů o zdravotním stavu sv.Otce.__________________
Sixtinská kaple má po restauraci klimatizační za
řízení. To chrání umělecká díla před dechem asi
2 mil. návštěvníků-dech tato díla poškozuje._______
Koncem roku přijede na pozvání české bisk.kon
ference do Prahy předseda pap .rady pro jedno
tu křesťanů, kard.Cassidy(Australan) .Bude před
nášet pro veřejnost o současném stavu ekumenické práce ve světě. ____________________________________
Albánská bisk. konference se poprvé setkala v
Tiraně v budově nuncia. Předsedou zvolila Mons.
Iliu, arcib.ze Skutari. Hovořilo se mj.o obnovení
františkánské provincie. Ve Skodre se připravu
je na vstup do řádu 19 kandidátů. Cener. předsta
vený P.SchalUck už navštívil nové kláštery.

GARY COOPER

Avšak Gary odpovídal, že je to záležitost jeho
svědomí a že nechce, aby se o tem veřejně
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Kdo by neznal jednoho z ne j oblib zně. jlic.h
mluvilo.
amenických filmových heAcu? HeJicm byl 35 ko COOPER VYTVOŘIL VE SVÝCH FUMECH TYP HRDINY.
ku. Vyitupoval aj>i v 90 ti filmech. TnÁknÁt
Prostého, ale odvážného člověka, který jde za
ho vyznamenali OikaAovou cenou-K. 1 94/ a
tím, co je správné, at to stojí cokoliv, i za
1952 jako nejlepíiho heAce a kfiátce. fňed
cenu velkých obětí. Do svých filmů vlastně pro
mnXÁ, fi.T96o zvláltnZ cenou za"mnoho paměti mítal svůj charakter. To vysvětluje i jeho kon
hodných pňedAtaveni a mQ.zi.mn.odnX. uznáni,
verzi. Když se přesvědčil o pravdě, chtěl se k
ktM.í jako je.dnotU.ve.r- zi&kal pno filmový
ní i dostat - a to za každou cenu.
pmmyil."ViAc.ian, SeAŽant Voík, Komu zvoní
POSLEDNÍ DNY ZlVOTA BYLY PLNÉ UTRPENÍ.
foiana a Měiic Atoji vyioko - to jAou jeho
Ale Gary snášel bolesti hrdinsky. Ošetřující
nejznámějiZ piliny.
lékař řekl:"Jsem lékař a mám ve zvyku říci pa
cxxxxxxxxxxxíooocodoooooocoocoogcocoooocooooc

9.dubna 1959 byl pokřtěn v katolickém koste
le Dobrého pastýře v hollywoodském předměstí

Beverly Hill. Nebyli u toho novináři. Slav
nost svatého křtu se konala docela nenápad

ně. Ale nemohla se úplně skrýt. Národní ka
tolická zpravodajská služba a později i Va

tikánský rozhlas potvrdil, že filmový herec

Gary Cooper se stal katolíkem.
GARYHO OTEC SE PŘISTĚHOVAL DO USA Z ANGLIE.

cientovi pravdu. Nevím však, co jsem to ráno

vlastně nevěděl, co dělat s Cooperem. Vstoupil
do mé ordinace krokem muže, který si navykl jez
dit na koni dlouhé hodiny. Sedl si a řekl: "Vy

syp ze sebe všechno, co potřebuji vědět!" Odpo

věděl jsem:"Ne.""Doktore",pokračoval Cooper,
"jsem člověk, který žil dost dlouho, aby měl
odvahu podívat se určitým věcem do očí. Má nadě
je už není na této zemi. Vyvolil jsem si víru,
která mi dá jistotu o mé budoucnosti. Řekni mi

pravdu!" Řekl jsem mu ji. Když jsem skončil,Ga

Usadil se v Montaně. T&m vyrostl na farmě i

ry vstal a odešel. Asi za deset minut mi tele

jeho syn Gary. Těžko je popsat, jak se tak
slavný herec na sklonku svého úspěšného živc

dal: "Vycítil jsem,

ta stal katolíkem. Gary o sobě mluvil jen

velmi nerad. V jeho životě je však několik
událostí, které nám aspoň trochu osvětlí je

ho rozhodnutí,
ŠŤASTNÉ

stát se katolíkem.

MANŽELSTVÍ

fonoval z domu a řekl, že jsem byl velký. A do

že tě trochu znervózňovalo

to, co jsi mi měl říci. Jsem ti vděčný za tvou
odvahu."

GARYHQ NEMOC BYIA NEVYLÉČITELNÁ.
Odporoval jí však mimořádnou silou vůle. Lékaři

se vyjádřili, že lidé na jeho místě by už dávno

Víme, že filmoví herci v Hollywodu i jinde

chorobě podlehli. Smrti se však nebál. Čekal na

velmi zřídka vedou šíastný rodinný život.

ni s odevzdaností. Často říkával:"Měl jsem

Manželství bez rozvodů je u nich spíš výjim

štastný život. Nemohu prosit o nic jiného, než

ka než pravidlo. Avšak manželství Garyho s

klidně umřít. Vždyt jsem stále po tom toužil."

katoličkou Veronikou Balfeovou odolávalo

V DOBĚ SVÉ NEMOCI PŘIJAL SVATĚ SVÁTOSTI.

různým nástrahám a pokušením až do konce.

Několik dní před svými narozeninami odmítl uti

Jeho žena jistě ovlivňovala i jeho mravní
život a držela rodinu pohroradě.

vědomí. Krátce před smrtí dostat třetí vyzname

PŘÁTELSTVÍ S KATOLICKÝMI FIIMOVÝMI HERCI.

nání za své herecké umění. Zlatou sošku přijal

Hlavně s Bing Crosbym a Irenou Dunnovou. Na

jeho jménem filmový herec James Stewart. Se

šující přostředky, aby ten den prožil v plném

vzájemných návštěvách často hovořili o nábo

slzami v očích řekl miliónům diváků, kteří sle

ženských problémech a otázkách.

dovali tuto slavnost na obrazovkách:"Coopere,

R.1953 BYL GARY COOPER V ŘÍMĚ.

touto Oskarovou cenou ti projevujeme naše přá

Tehdejší papež Pius XII.mu udělil zvláštní

telství a naši lásku, náš obdiv a hlubokou úctu
nás všech. Jsme velmi hrdi, jsme opravdu na te

audienci. Papežova osobnost na Coopera udě

lala mimořádně silný dojem.
Když se obrátil ke katolické víře, byl na

vrcholu své umělecké činnosti. Jeho konverse nevyvolala v Hollywodu velké překvapení. Už
dávno se tam hovořilo o
této možnosti.

Sám Gary

se přiznal svým přáte

be velmi hrdi!"
Cooper sledoval slavnost na televizi. Svému pří
teli řekl:"V životě jsem měl mnoho zadostiučině

ní, ted už by jsem chtěl jen dobře umřít...jako

člověk, i jako křestan..."
TŘI DNY PŘED SMRTÍ PŘIJAL POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Přijal je velmi zbožně.

I když velice trpěl, ti

še si šeptal:"AĚ se stane Boží vůle!" Jeho po

lům, že se stal katolí-

slední slova byla:"PANE, POMOZ MI ZEMŘÍT BEZE

kem"po dlouhém uvažová

STRACHU!"

ní." Když se novináři

Svou duši odevzdal Stvořiteli 13.května 1961.

dozvěděli o jeho konver
zi, zasypali ho otázkami.

Štefan SENČIK,S. J. -Kanada

KŘESŤANSTVÍ ??

Proč ne budhismus? Proč ne islám nebo jiné

náboženství? Smím tvrdit, že jedno nábožert

ství je lepší než druhé? A konečně,

je to

věc oblastí. Kdybych se narodil v Saudské
Arábii, v Iráku nebo v Iránu, tak bych

byl mohamedánem. Kdybych se narodil v Kiotu nebo v Nakasaki, byl bych bud šionista

nebo budhista. Kiyby moje kolébka stála v
Kalkutě či v Madrasu, byl bych hinduista.
A kdybych se narodil ve střední Africe,
uctíval bvch dřevěné bůžkv.

JETO

PR A V D A ?

NEBO??

Byl byl komunistou, kdybych se narodil v

Sovětském svazu? Byl bych nacistou, kdy
bych se narodil v nacistickém Německu?
Ano, byl bych totiž vychován v tem prost

ředí, v kterém bych vyrůstal.

JE JINÉ NÁBOŽENSTVÍ TAK DOBRÉ JAKO JE

KŘESTANSTVÍ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Všimněme si a srovnejme napřed to, co je
pravdivé a dobré. Někteří tvrdí, že jsou
"vyšší" a "nižší"náboženství. Islám je
jistě vyšší náboženství než pohanství!
Budhismus je jistě lepší než uctívání ha
dů nebo dřevěných bůžků. Hinduismus je
lepší než náboženství středoaustralských
danorodců. Určitá náboženství jsou vyšší,
jiná jsou nižší. Ale posoudit kvalitu
všef .1 náboženství, k tomu by potřeboval

člověk celý život. K tomu také nestačí

fakt, že se člověk narodí v určitém kraji.

PRO KTERÉ NÁBOŽENSTVÍ SE ROZHODNEME?
Jaké měřítko je rozhodující? Je to měřítko

velmi jasné: pravda víry. Které náboženst
ví iré však pravdu? Zkoumat všechny?

Máme

k ternu jistější cestu a mnohem rychlejší.

Jen jediné náboženství prohlásilo, že je
jím zakladatelem je Bůh. Za Boha se nepro-

hlásil ani Mohamed, ani Budha, ani Zoroas-

ter, ani Konfucius...

LOUIS DE H3HL

JEN KRISTUS ŘEKL:"JÁ A OTEC JSME JEVNO."
"Kdo vidí mne, vidí i Otce.""Křtěte ve

jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Tako

vých a podobných míst najdeme v Novám zá
koně mnoho. Dokázal však Kristus Pán, že
je Bohem? Ano! Vlastní mocí kříšil mrtvé-

Lazar byl v hrobě tři dny! - uzdravoval
těžce nemocné, malomocné, a nakonec sám
vstal z mrtvých. A je-li to pravda-pro tu
to pravdu zemřeli jeho učedníci-musíme vě
řit, že jen křesťanství je pravé nábožen

ství. Jiné náboženství na pravdu nemá ná

rok. Po svém zmrtvýchvstání se ukázal
četným lidem, hlavně svým apoštolům, a

před jejich zraky se vrátil k Otci. Po
deseti dnech jim poslal slíbeného Ducha

svatého a tím i sílu, hlásat Krista.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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22.5.vydaly vatikánské pošty k svátku Nanebe
vstoupení Páně(20.5. )novou sérii známek i s no
vým razítkem. Také vydaly známky k 30.výročí
smrti papeže Jana XXIII.___________________________________
10.-13.se v Bratislavě konala vice-provinciální
kapitula řehole redemptoristů. Zvolila nové vede
ní pro 21 členů, představeným je P.Robert Tezau
Prvním úkolem redemptoristů jsou misie a exercicie v duchu zakladatele sv.Alfonse, třídenní pobožnosti a příprava řeholníků na evengelizaci.
Tesinští volnomyšlenkáři za podpory některých liberalistů a socialistů vydali prohlášení k odstra
nění kříže ze sálu tesinského parlamentu. 17.5.
zamítlo 51 poslanců (proti 15 a 6 se zdrželo hlasováníltoto prohlášení a kříž-dílo Remo Rossinihozdobící od šedesátých let sál Velké rady-zůstane.
17.či 18.5.se v Bernu představilo německé vydání nového katolického katechismu.___________________
Čínští"podzemní"biskupové byli před vypršením
trestu propuštěni na svobodu.___________________________
V březnu 1988 byly uvedeny v úřad první pas
torky finské lutherské církve, o pět let později
iich bylo asi 500 (z 1700 pastorů. R.1992 vystou
pilo z této církve na 30.000 osob-60% mužů-nechtějí platit církevní daň (a ztratili víru). Tato
církev má 4,37 mil.věřících, tj.86 % obytavelstva■
Komise italské bisk. konference pro víru, katechezi, ekumenismus a dialog připravuje dokument o
sektách, jejichž počet v Itálii hrozivě vzrůstá,
protože ubývá katolické víry. Dokument vyjde letos
Mexický kard.Juan Jesus Posada Ocampo(67)arcibiskup z Guadalajary, byl 27.5. zastřelen na le
tišti při střelbě mezi policií a překupníky omam
ných jedů. Přišel o život i jeho šofér a asi 5 dal
ších osob. Kardinal čekal v au tě, aby přivítal nun
cia, Mons.Prigiona, kterému chtěl ukázat město.
Na autě bylo asi 40 děr od kulek samopalů, 11
zasáhlo kardinála. Policie zatkla 2 podezřelé mu
že. Kai-dinál si stěžoval na násilnosti a pašování
omamných jedů. Na místo tragedie přijel president
Salinas de Gurtari a zúčastnil se bdění k poctě
kard.v katedrále města s představiteli Církve.
Pohřeb se konal 27.5., sv.Otce zastupoval kard.
Pironio, před.pap.rady pro laiky. Zádušní mši sv
sloužil tajemník Vatikánu, kard.Sodano. Jedni
tvrdí, že byl zastřelen omylem, jiní, že ho za
střelili najatí vrahové, kteří si spletli jeho auto
s autem obchodníka s omamnými jedy. Kardinál
nebyl v slavnostním rouše,nýbrž oblečený
černě, a tak se oblékají i vedoucí band._____________
V bazilice sv.Klimenta v Římě se konala 20. 5.
pobožnost k poctě sv.Cyrila a Metoda. Byl při ní
i řecko-pravosl .metropolita Itálie, Spiridion,který
se modlil a kázal, sbor ze Soluně zazpíval několik
pravoslavných písní. Podnět k slavnosti dal řeck>
velvyslanec u sv.Stolce. Sv.Stolec zastupoval
kard.Willebrands, býv.předs.pap.rady pro jedno
tu křesťanů. 21.5.přijal sv.Otec řeckou delegaci
se soluríským starostou. Putovali do Říma podle
pravoslavného juliánského kalendáře, sv.Cyril a
Metod se u nich slaví 11.5.
Slovenské velvvsl.v Praze ie v býv. Čepičkově vile

SLOVENSKÝ MUČEDNÍK
1/ 3.č.KLUBu 1991 jime uveřejnili lozhovon ;
t>e sestrou Helenou Vančekovou z kláštera
\
na Kopečku u Králik. Vyprávěla o utrpěni
iesteA za komunistu a také o nelidském
utrpěni knězi v koncentračním táboře v
klášteře na Kopečku u Králik (německy Gru- :
tich)-uveřejňujeme mapku. Nalt čtenáři pod
pořili kdysi vitaminy nemocného a stařič
kého pana děkana v Králikách-který už ze
mřel. Uyni odešel k Pánu slovenský kněz
P.Ondřej GREŠA, mučednik a vyznavač viny v
pravém slova smyslu. Bylo mu 92 let. Co
jme tehdy o nčm psali?
Deset let to byl kněžský koncentrák. Bylo

tam na 200 kněží a bratří. Prý to byl nejhorší a nejkrutější koncentrák vůbec. Jed
nak ta zima! Pod Kralickým Sněžníkem! Ne
lidské podmínky! Pokud byli komunisté u mo

ci, žádný kněz o tamním životě nechtěl mlu
vit. Pracovali např.u dobytka. Protože by

lo málo vidlí, vynášeli hnůj rukama. Nebo
v lese! Tři metry sněhu-a kácet strany!Ne

divte se, že tam bylo tolik mrtvých. Jed

noho usmýkala kráva. Další zemřeli po kru
tém zacházení. Např.sadistický dozorce při

vázal kněze za nohy ke stxomu-byl mučením
kněží přímo posedlý-pak se mu vysmíval, at

prý ho ten jeho Kristus přijde osvobodit.
BYL TAM TAKY P. G R E Š ň , řeckokatolík,

spirituál semináře pro východní obřad z

Michalovec. Chtěli, aby se stal pravoslav
ným biskupem. Velmi vzdělaný pán. Ale on
odmítnul. Tak ho strašně zbili, až ani ne
mohl

stát na nohou, a pak mu poručili 36

hodin stále chodit. Když padl, tak ho kopa
li, až vstal. Nakonec ho přivázali k židli

a do rukou vzadu ho
bili, kroutili mu uši
ma, pouštěli na něho

silné reflektory-mučení prvního řádu! Řekl

jim:"Jen mě zabijte!
Aspoň budu mučedníkem'.'

Řvali na něho: "Mučed
níka nepotřebujeme,
chceme biskupa."
P.Greša ještě u nás

žije. Celých 25 let

sloužil mši sv.-a ta
východního obřadu trvá

půl druhé hodiny. Je
mu 86 let. Příbuzní

prosili, aby se vrá

til, ale chce zůstat
u nás. Pereme mu, dá
váme mu jídlo-jinak
žije jako poustevník,

s nikým nemluví.

S.Helena nyní píše:"Oznamuji Vám trochu opoždě
ně. odchod P.ONDREJA GRESA do věčného do
mova. Zemřel v noci z 16.na 17.květen. Na svá
tek Nanebevstoupení Páně - 20.května - byl
pohřben v rodné obci na východním Slovensku.
Jak tiše a skrytě žil, tak i ukončil svůj pozem
ský život. Našly jsme ho mrtvého. On totiž ne
přijímal žádné návštěvy, s nikým se nestýkal.
Jen občas ho mohl navštívit P. Hudeček - Salezián - který prožil podobné utrpení, jako on.
Tento úděl ho poznamenal na celý život.
Cekala jsem, že přijede někdo ze Slovenska - ne
bo aspoň pošle úmrtní oznámení - ale zatím jsem
nic nedostala, a už uplynul měsíc od jeho smrti.
P. Hudeček ho nazýval mučedníkem. Vedl poustev
nický život - občas si vyšel na procházku na osa
mělé místo, pěkně oblečený, měl chůzi důstojníka
Bydlel mimo oblast Hradu Matičky - v poutním
domě. Často ho žádali, aby se vrátil na Sloven
sko, pokaždé odmítnul. Jeho zdravotní stav hlavně psychycký - mu to nedovoloval.
V poslední době ho přemlouval P. Hudeček, aby
se dal prohlédnout lékařem - ale nepořídil.
Konečně se dožil požehnaného věku, který věno
val výhradně své duši. Jeho skrytý život se
při Zmrtvýchvstání objeví všem - bude to hvězda
nevídané krásy.
My mu jen vařily a praly-nic jiného od nikoho
nepřijal - ostatní si dělal sám. Pekl si i hostie východní obřad má trochu jiné hostie než jsou
naše.
Právě za mnou přišla sestřička, která mu nosíva
la obědy. Napřed - za komunistů - si pro ně
chodil sám, dávaly jsme obědy do ambitů - ale
poslední roky jsme je už nosily do poutního do
mu. Když tu byl pan bratr Alfons, nosil mu je
on, jinak sestra Anežka. Prosila jsem ji, aby mi
něco řekla o P.Grešovi. Získala si jeho důvěrudůvěřoval málokomu-. Prosila jsem ho - prostřed
nictvím bratra Alfonse, aby pro Vás aspoň po
depsal obrázek Matičky-energicky odmítl s po
známkou, že by se podpisu
mohlo zneužít. Tato bázeň
byla v něm tak silná, že
ani nevěřil, že máme svobo
du. Myslel si, že komunisté
znovu přijdou k vládě.
V chování byl velice milý a
laskavý, neobyčejně pokor
ný, za všechno velmi vděč
ný. Jednou mu chtěly sest
ry uklidit před svátky,měly
už připravené kbelíky a ji
né nářadí-ale ubránil se.Ze
od tak vznešených dam si
nenechá uklízet. Aby ušet
řil podlahu, prostíral si na
ni noviny. Jednou mu do
vezli uhlí, chtěli jsme mu
moci-ale pomoc nepřijal, sám
si uhlí uklidil. Při tom byl
elegantně oblečený, bílá košile-vypadalo to slavnostně.
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Většinou topil dřevem, kterého bylo v chátrajícím pout
ním domě dostatek. Už tři roky tento poničený dům opra
vujeme - ale P.Creša z něj odejít nechtěl. Až bylo upra
vené přízemí, odstěhoval se do nově vymalované světnič
ky, kde byla elektrická kamna - moc si to pochvalovalže má teploučko, ale zároveň přibyla starost, kde bude
péci hostie.
Ani ve vysokém věku mu neubylo inteligence. Stále četl,
poslouchal rádio, o všechno se zajímal, hlavně o hvěz
dářství. Dlouhou chvíli asi vůbec neměl.
Jak jsem se zmínila, občas si pobesedoval s P. Hudečkem,
a ten žasl nad jeho vědomostmi. Smrt P.Creši se ho velmi
bolestně dotkla. Vzal si jedinou věc od něho na památku,
totiž deštník, který používal P.Creša na procházkáchprý má památku po MUČEDNÍKOVI - i když
on sám
strašně vytrpěl, protože nechtěl spolupracovat s režimem
O sobě nechce mluvit, ale tu a tam přece jen mezi řečí
něco řekne. Od té doby, co jsou u nás Otcové Redemptoristé, tak s nimi společně obědvá. P. Hudeček pravidelně
zpovídá v kostele poutníky, ale mši sv.slouží soukroměnení schopný ji sloužit veřejně. Někdy, když nikoho ne
máme, poprosíme ho, aby sloužil mši sv.v naší kapličce.
Musíme však upravit oltář tak, aby na nás neviděl - i
sv.přiiímání Dodává sestra. Je to velice vzdělaný pán,
před r. 1950 pracoval v oratoři v Brně.
Ještě malou poznámku. Pohřební služba odvezla rakev s
P.Crešem na Slovensko. Věřící uprosili, aby se rakev
otevřela a naposled mohli vidět drahého Otce. U rakve
se střídaly proudy věřících - projevili mu úctu a lásku kterou mu nemohli projevit za života... S.HELENA V.
Doufejme, že naši slovenští bratři začnou sbírat dokumen
ty, potřebné k tomu, aby mohl být hrdinný kněz pový
šen mezi blahoslavené. Obě naše země mají těchto mučed
níků a vyznavačů víc než dost.
ooooooooooooooooooooooooooo

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

16.5.byl u sv.Petra blahořečen kanovník z Velkého sv.
Bernarda Maurice Tornay z Wallisu, zavražděný na mi
sijní cestě r.l949 v Tibetu. Biskup Schwery ze SíonuSittenu s opatem ze St.Mauric a sv.Otcem sloužili mši sv
Dále byla blahořečena s. M. Trichet, Francouzska, která se
sv. Louis-Maria Grignionem z Montfortu zal. kongr. sester
Boží moudrosti. Dnes mají přes 10 tisíc řeholnic v 387
domech. Také italská kapucínka-klariska, duchovní dce
ra sv. Veroniky Guiliani, zesnula v Citta del Castello v
Umbrii, která se horlivě snažila žít podle Boží vůle.
Kolomba Gabrielová! Matylda )nar. 8.5.1858 ve Stanislavově
tehdy rakouské Haliči, dnes je to Ivanov-Frankivskij na
Ukrajině. Rodiče ji poslali do školy benediktinek ve
Lvově, založila benediktinky křesťanské lásky a apošto
lovala na římském předměstí. K těmto blahořečením při
jal sv.Otec asi 5000 poutníků, hl.z Francie, Itálie a
ze Švýcarska.___________ ________________________________________________
V květnu zasedala v Římě italská bisk.konference,které
se zúčastnil i náš Otec biskup Škarvada.____________ ________
Farnost Liebfrauenkirche v Curychu oslavila I5.a 16.5
sto let od položeni' základního kamene. Vých.Evrppu za
stupoval biskup z Dráždan-Míšně Joachim Reinert a měl
15.5.na universitě přednášku: Budoucnost Církva a společnosti-předpověd hl.socialistické minulosti. 16.5 tam

CO ZNAMENÁ
V PÍSMU SV ČÍSLO TŘI??
Buh je ve třech osobách Otec. Syn a Duch svatý. SynKristus, poslal své učedníky,
aby křtili vodou třemi oso
bami.
"Jděte tedy, získejte za
učedníky všechny národy a křtě
te je VE JMÉNU OTCE I SYNA I
DUCHA SVATÉHO."(Mt.28,19).
Tři
svědčí o Kristu: "Máme
tedy tři svědky: Ducha, vodu a
krev, a ti tři jsou zajedno."
I Jan 5,8.) Voda-pramen-je
Bůh Otec, krev prolil za nás
Bůh Syn-Kristus a Duch je
láska mezi nimi.
Trojjedinost Boží vyznáváme
při mši svaté zvoláním:"Sva
tý, svatý, svatý... "Svatý,
svatý, svatý je Hospodin zástupů,
celá země je plná jeho slávy."
(Iz.6,3). "A každá z těch čtyř
bytostí... bez ustání ve dne v no
ci volaly:"Svatý, svatý, svatý
Pán, Bůh vševládný , který je,
J
který byl a který přijde."( Zjev.
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1,8).
Symbolicky vidíme trojjedi
nost Boží ve třech mužích,
kteří navštívili Abraháma.
"Když se(Abraham) rozhlédl,
spatřil tři muže, jak stojí
naproti němu..."(Gen 1.18).
Krásně zobrazený troj jediný
Bůh na obraze slavného rus
kého malíře-mnicha Rjublova.
Jsou také tři božské ctnosti,
které jsou neomezené- ne však
nekonečné: víra, naděje a
láska. Víra se dá stále víc
prohlubovat, stejně i naděje
a láska. Ale po smrti zůstá
vá jen láska - jak píše sv.
Pavel, protože už nemusíme vě
řit-prožíváme Boha, nemusíme
doufat, už jsme Ho dosáhli,
ale stále Ho nesmírně miluje
me. Ostatní ctnosti - základ
ní nebo hlavní-spravedlnost,
mírnost, opatrnost(prozíra
vost) a statečnost se mohou
zvrhnout bud přeháněním nebo
nedotažením - např.zbabělost,
nemírnost nebo přílišná a ne
lidská spravedlnost bez lás
ky a pod.

sloužil mši sv.nový nuncius Rauber a kázal.Jeho heslo

Univ. prof. Ferd. HOLBÖCK

ie: Všechno pod ochranou Matky Boží. Doufá, že problé
my v biskupství Churu se brzo vyřeší. - Kostel patří fokolárům, k nimž patří čeští biskupové,výjma O.Skarvady
a řeholníků.Na Slovensku působili už za komunistů.

"Zatarasí-li Bůh jednu cestu, ne
chává otevřenou řadu jiných. "
Dr.J.HOLZNER:APOŠTOL PAVEL

NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
Sotva dokončil P.J.KOLÁČEK,T.J.překlad Kate
chismu, už vydal knihu ÓDY Z TARAHUMARY. Je
to poutavá, dokumenty doložená kniha o jezui-

techmisionářích v Nové Indii,tj .v Americe.
Autor objevil v Národní knihovně v Římě pět
svazků latinských básní P.Jiřího Stanislava
HOSTINSKÉHO z Val.Klobouk, který působil

38

roků/1688-1726/mezi bouřlivým kmenem Tarahu-

maros. - O husitech, kteří poničili vzácné
památky naší vlasti-hlavně o Bratřících, lup:
čích na Slovensku-jsou napsány četné historie
ké knihy a raněny. 0 namáhavé práci jezuitů

v naší vlasti i jinde-v misiích-najderre jen
málo knih. S jakými obtížemi a obětmi přiná
šeli divokým Indiánům radostnou zvěst Kristo
vu, uveřejňujeme z knihy několik úryvků.

První je dopis Moravana z Rýmařova, P.GILGA,

který působil "jen"200 km od P.Hostinského.
cx:xx»oocoooocxxxxxxxxxxxxxx)ooccoococooooooooc

"Ti, kteAZ z naZZ provincie toužZ po těchto
Indiích[Americe], nesmí si namýšlet, že zde
ke své útěZe a slávě sklidí hojné úspěchy a
bohatou žeň duší, spiše mnohem méně, a co se
týká životního pohodlí, najdou zde vXichni
nouzi. V těchto mexických krajích jsou to
tiž misie dvojího druhu^ Některé jsou již nád
herně zaAlzené a vZím důkladně vybavené, o
ty se nemusí evropské provincie starat. Jiné
misie naproti tomu bud ještě nezačaly nebo
byly teprve nedávno založeny, a pro ty, jak
učí zkušenost, jsou vždy žádoucí cizi patru.
1 čím větZZ dálky přicházej. tím dál bývají
vysláni do pohraničních domu. Proto by to
měli být takoví mužové, které lze jen stěžZ
postrádat a raději si je ponechat ve vlasti,
než je poskytovat cizím provinciím pro je
jich misie. le vlak zde cizi jezuité čaj, od
času uspěji, to jistě velmi prospívá jak
indickým, tak evropským provinciím ; oněm to
tiž, protože ne každý i>e hodí ke každému
úJíadu, našim[evropským]však, aby se naší no
vicové v Německu hned na počátku rozhodli
pro velkodušné činy, a když pak nebudou vyslyšemila vysláni do zámořských misií] ,tlm
trpělivíji snášeli malá nebezpečí a protiven
ství ve své vlasti. Ne že by zde hrozilo ně-'
jaké mimořádné nebezpečí, že nói tyrani po
prav Z pro vZjul, i když nedávno dva naši^ pat
ru byli zabiti od Tarahumaru pravě kvůli to
mu, ale že zde člověk zakusí nemálo nesnázi
jako na. nějaké poušti. Mezi nimi nenZ ta nej<
menší
neznalost
zdejšího jazyka, o niž se\
tvrdilo, že se jej nelze naučit. Já se mu iie\
jen naučil, nýbrž jsem si zde sepsal mluvní-',
ci, a vyložil jistá pravidla, jak mu lze
]
brzy rozumět. Nic mi íitom nepřipadá těžší, 1
jako nedostatek výrazu, protože nejen
!
všechny nadpřirozené a duchovni, ale i
i

všechny vlastnosti, projevy a sily mysli, jed
ním slovem všechny věci, kle)te nelze vnímat
vnějšími smysly, nemají u tohoto divokého ná
roda žádné jméno[výraz]. Proto mé pHl přípra
vě kázaní nebo kAestnnského učeni stoji více
čaiu pojmenováni .takových bezejmenných véd
než věc sama."
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"Máme jeZtě další potíž, že nemůžeme nově
obrácené povzbuzovat uváděním příkladů boha
bojných starobylých křesťanu, protože je Spa
nilé svým nevázaným životem spiše pohoršuji
než vzdělávají, ba často je strhávají ještě
hlouběji do neřesti, č.ím jsou vznešenějšího
rodu. A konečně i sám misionář si musí dávat
pozor, aby se sám nezatratll, zatímco chce ji
né přivést k blaženosti;protože se musí sta
rat nejen o jejich duše, nýbrž i o jejich tě
la, snadno upadne do přílišných starosti o
časné věci na úkol duchovních, které začne
zanedbávat a vyschne jako prokletý {Ikovnlk;
toto nebezpečí hrozí ale spiše starším misio
nářům než příchozím, nebot ty právě nedosta
tek potřebných věci nutí utíkat se k Bohu,
an.ntnže není žádné lidské nnmnri. . . "

Josef Kolaček

Mapa území Moxos v Bolivii

SVĚTEC K NÁM MLUVÍ

NOVINKY

Nynější arcibiskup kard. J .MEINER promluvil k
věřícím 15.května v NEPOMUKU. Když býval
dříve v Berlíně, vysvětil řadu našich tajných
kněží - proto je nám zvlášt blízký, .le to jeden z nejlepších pastýřů katolického lidu._______

SVATÍ NEPATŘÍ DO MINULOSTI
nýbrž do přítomnosti. Jsou přítomni ve
společenství svatých (tj.povolaných ke sva
tosti ,p.r.)
Jsou rovněž Božím okem v tě
le
světa, které nám dává dnes orienta
ci do budoucnosti. To platí zcela mi
mořádně o sv.Janu NEPOMUCKÉM, jenž je
takovým vidoucím prorokem nejen pro
český národ, nýbrž i pro celou Evropu.
Jeho poselství je dnes stejně časové
jako tehdy před 600 roky.
Proto sv.Otec Jan Pavel II.poslal své
ho osobního legáta do Nepomuku a do
Prahy, aby tím zdůraznil evropský, ano
světový význam tohoto světce. Sv.Otec
chce tímto způsobem být s Vámi na té
to slavnosti.
SV.JAN NEPOMUCKÝ VIDÍ PRO DNEŠNÍHO
ČLOVĚKA NEBE NAD ZEMÍ_____________________________ ]

Jeho socha na pražském Karlově mostě
hledí k nebi. Člověk potřebuje nebe,

!

výši a obzor. Když se nebe přenechá
"andělům a vrabcům", svět i lidé pa
dají doslova mezi lupiče. Taková byla !
zkušenost posledních 40 roků v českém !
národě, ale i v jiných zemích střední !
a východní Evropy; tam, kde člověk ne-!

může sám sebe překonat, protože mu ne-!
be bylo sebráno, utíká se na jedné
!
straně k drogám jako prostředku k sebe
překonání a tím k sebezničení. Je to
!
tragické, že se člověk utíká k drogám !
právě v době, kdy se víra v nebe ozna-!
čuje za"opium pro lid". Na druhé stra
ně zrušení nebe vedlo člověka k tomu, !
aby utišil hlad po věčnosti pozemskými
dobry. Tak ale zkonzumoval pozemská
!
dobra, zničil své životní prostředí a !
ještě se nenasytil.
Drancování světa !
má svůj počátek v odstranění nebe a
!
duchovního bohatství.
PONECHEJME SV.JANA NA SVÝCH MOSTECH.
j

Neztrácejte nebe z našeho pohledu a"
vratte svým současníkům nebe a s ním i!
výšiny i obzor. Natolik se v člověku
ztratí z očí nebe, natolik mizí v lid-!
ské společnosti životní kvalita a du- !
chovní podstata. A nemůže tomu být ji-!
nak;

kdo Bohu na

zemi

nevzdává chválu,!

ten není schopen zde na
cem pokoje mezi lidmi.

zemi být tvůr
_____

Časopis Settimana pro italské kněze rozvířil
polemiku, že by se seminaristé měli také na
učit vaření, praní a uklízení. Pokud jde o
vaření, už kurzy v Nepomucenu bylv.
8.5.pohřbili ve Slatinanech býv.gen.předsta
venou školských sester františkánek Elišku
Pretschnerovou. Mši sv.v ústavní kapli slou
žili biskup Otčenášek, opat Tajovský ze Ze
liva, provinciál kapucínů, zástupce františ
kánů z Prahy(provinciálem je P.Holota)a pří
tomné byly sestry různých františkánských
odvětví i jiných řeholí. Rektor Nepomucena,
P.Dr.Karel Vrána zdůraznil v promluvě její
moudrou statečnost a statečnou moudrost.
Redaktorka s.Elišku velmi dobře znala a mů
že potvrdit její mimořádné kvality, za které
by si zasloužila zvláštní vyznamenání.__________
Při sčítání příslušníků různých náboženství
ve Švýcarsku mezi r.1990 a r.1980 se zjisti
lo, že reformovaných protestantů je stále
méně, přesto ale jsou protestanté největším
náboženstvím ve Švýcarsku. Počet mohamedánů se ztrojnásobil na 2,2%, mnoho cizinců
své vyznání neudalo. Počet osob bez vyznání
stoupnul na 7,4%, hl ve věku od 30-39 let.
Nejméně osob bez vyznání je v katolickém Wallisu a ve stř.Švýcarsku, nejvíc v Basilejiměstu - 3Q%. Židů je 0,26%,pravosl. I %._______
Arcib. v Záhřebu, kard. Kuharič, předložil ve
řejnosti chorvatské vydání knihy"Alojzije
Stepinač, chorvatský kardinál." Kniha vyšla
italsky 1974. Komunisté ostře postupovali pra
ti statečnému kardinálovi, jehož hrob se stal
poutním místem. ÍO. 2. t. r. zahájil kard. Kuharič v místní katedrále proces blahořečení.
Nedávno se konal sociologický průzkum mla
dých Italů. Téměř 33% mladých 15-24 let po
kládá víru pro svůj život za důležitou. Je
jich počet za 10 let vzrostl o 6%. O 2%
vzrostl i počet těch, kteří aspoň jednou mě
síčně chodí na mši sv. Kněžím důvěřuje asi
8% mladých-víc, než tomu bylo před 10 ti roto.
Po pádu komunismu ve vých. zemích začíná
Vatikán používat také archivů tajné policie
pro procesy blahořečení. Příslušná kongrega
ce doufá, "že získá víc informací hl.o proce
sech s kard.Mindszentim, Stepinačem a Slypým. Nejedná se však o spolupráci s tajnými
službami-některé italské noviny měly totiž
tuto zprávu s palcovými titulky"Svatí s po
žehnáním KGB"! Toto"požehnání"redaktorům
nepřejeme._________________________________________________
Arcib. ze S.Salvadoru, Mons.Rivera Damas.už
prý předal Vatikánu dokumentaci s žádostí
o blahořečení svého zavražděného předchůd'ce arcib. Romera
r.1980._____________________________
Italští nakladatelé chtějí vydat nový katol.Ka
techismus zaznamenaný elektronicky v počíta
čových disketách. Zatím tak bylo vydáno Písmo sv.a papežské sociální encykliky.___________
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Dominikánský klášter sv.Kříže ve Znojmě byl
vysvěcen před 75Q lety._____________________________

NÁUŠNICE VE VĚZENÍ

KathajiZna Ta.ngafu.ova, zbozna Italka, ie octla v
biněnikém vQ.zo.nZ. Seznámila ie i o&tatnimi.
Jzdna_z_^chjdoAti^a z domova_ballček_L_ _
Hana nám nabídla nejdříve slané tyčinky. O ty
jsne zvlášt stály, jinak jsme totiž sůl mít ne-

Pak nám rozdala noční pyžama a všechny jsne

pomáhaly, jak jen to šlo, přeměnit denní ce
lu v noční místa ke spánku. Dostala jsem
místo na horní palandě u zdi, vedle Slávinky
Paní docentka řekla čas od času pro sebfe :
"VŠECHNO je tu STRAŠLIVÉ, VŠECHNO! NENÍ TU

NIC, CO BY NEBYLO STRAŠNÉ!"

sněly. Pak nám rozdělila pečivo, které kontro

"A přece,"řekla Hana Jelková tiše a opatrně,

la polámala-nejvíc dostala Slávinka. Nepoláma

protože měla strach,

né pečivo uschovala. Ivanka dostala kousek špe

"musíme být rády, že nejsne v SOVĚTSKÉM vě

ku, paní docentka uzené a já hrst vyloupaných
ořechů. S dárky jsne byly spokojené. Seděly

zení! ""Můj Bože!"zvolala paní docentka zdě
šeně, "to by bylo ještě horší."

jsme vedle sebe na lavici a pomalu, rozvážně

Slávinka nás napomenula, abychom mlčely a

jedly. Při tam jsne přemýšlely a snily.
V CELE BYLO tfPUSlÉ TICHO.

kovaly Bohu, že jsme ZDE a ne TAM.

řfohla jsan o všem, co se od včerejška do dneš
ka přihodilo přanýšlet. Když jsem začala uvažo

vat o jednotlivostech, které mě do vězení při

vedly, otevřely se náhle dveře a vstoupila

hlavní policistka. Všechny jsne musely vstát.

Rozhněvaně podhlédla na paní docentku.
"Sem s náučnicemi, ale hned,"poručila. Teprve
teči jsne si všimly, že paní docentka má maličké

skoro neviditelné náušnice s briliantem. Při
kontrole si jich zřejmě nevšimly. Ale policist
ka se podívala okénkem a viděla, že jí při kon

trole náušnice unikly. Paní docentka zaraženě

vstala a protože ještě nevěděla, že nesní při

rozkazu něco namítat, pokusila se ukázat, že
náušnice jsou k uchu přirostlé a nedají se vy

táhnout. Pokusila se o to policistka sama, ale
nepodařilo se jí to.

"Náušnice ve vězení! Ha! To by byla novinka!"
řekla zuřivě a vyšla z cely.
Slávinka věděla, že se za pár minut vrátí pro

náušnice, proto se pokusila bezbolestně, jak
to jen šlo, náušnice vytáhnout. Hana jí pomáha
la pomaličku, trochu neohrabaně, laskavě a útěš
ně při tom hovořila - a konečne se podařilo
Slávince náušnice vytáhnout. Postavila se ke
dveřím a opravdu, za chvilku přišla policistka,
otevřela jen málo dveře a Slávinka jí náušni- ■
ce podala. Dveře se trochu tišeji zavřely a my

si oddechly, že tahle"bouře ve sklenici vody"
byla za námi.
VĚZENÍ ÚPLNĚ ODOSOBNILO ČLOVĚKA,

i v nejobyčejnější, bezvýznamné věci, obnažilo
ho, ponížilo ho tak, že mu zůstalo jen to nej~
podstatnější. Ale co bylo vlastně podstatné?
Ivanka zírala zase nehybně na dveře. Hana si
zakryla oči kapesníčkem, jak měla ve zvyku,aby

mohla tiše a nenápadné plakat. Pláč ji zřejmě

ulehčoval její utrpení. Slávinka vzala z při
hrádky knihu, otevřela ji a tvářila se, že čte.;
Ve skutečnosti myslela starostlivě na nové vý

slechy. Paní docentka seděla jako zkamenělá na
svém místě, zakrývala si oči a pak začala hla

sitě vzlykat.
NÁHLE ZAZVONILO. TÁZAVĚ JSEM POHLÉDLA NA SLÁVKU'
"Je 19 hodin, konec dne,"řekla a vstala.

že ji někdo zaslechne,

tak jsme už dál nemluvily. V duchu jsne dě

ŽIVOT
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UDÁLOSTI
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Ne každý den se nakupilo tolik události ja
ko první den. Byly dny, kdy se nic nestalo,

ba byly to dokonce celé týdny, kdy jsme se
děly v cele jako na zapomenutém ostrůvku a
čekaly...čekaly... Především na to, že nás
zavolají k výslechu. Před zavoláním jsne by

ly ovšan sklíčené, plné úzkosti, nikdy jsne

nevěděly, jak se naše záležitost vyvíjí, co
se s námi děje a bude dít. Avšak vyvolání

byla jediná známka toho, že se v naší zále
žitosti něco děje, že nás i ty často děsivé

výslechy přivedou blíže

k procesu,

k soudu,

nebo dokonce ke svobodě. Pro většinu z nás
byly výslechy hořká období, kterými jsne mu

sely dojít až ke konci - at byl" jakýkoliv.
SLÁVINKA BYLA PRÁVĚ V BOLESTNÉM OBDOBÍ
VÝSIECH0. Na Hanu Jelkovu čekal brzo proces,

Ivanka seděla měsíce v cele a nikdy ji nevy
volali. Paní docentka a já jsme přišly po

slední, tedy jsme ještě na nic nečekaly.
Hned první dny v cele nás sice obě - každou
zvlášt - vyzvedli, ale jen k obvyklým forma
litám: k lékařské prohlídce, do registrační

kanceláře, kde nám vzali otisky prstů a k
fotoqrafovi. Tam nám dali starý pulóvr, ten
jsme si oblékly přes pyžamo, aby to vypadalo,
že jsme jako "v civilu". Jeden policista
nás vyvedl z cely k místu určení. Musely

jsne čekat-jako u lékaře-až na nás přijde
řada, proto nás zavřeli do čekárny nebo do
umývárny a byly-li ty obsazené, do jakési

komůrky s harampádím, aby se žádná z nás

nesetkala a nemluvila s druhou zavřenou.
KONCEM TÝDNE SE STAL ZÁZRAK!

Paní docentku vyvolaly a vrátila se po po
měrně dlouhé době -aspoň nám se to zdálo dlou

hé. Celá uslzená vstoupila do cely. Její

Antek,

její zlatý chlapec-jak svého syna na-

zývala-byl zde. Jak se mu podařilo dostat
toto zvláštní povolení, nevěděla. Ale co na

tem! Přinesl jí velký balík s mýdlem, hřebenan, pastu a kartáček na zuby,dopisní papír,
známky, péro, kapesníčky, ovoce, sladkosti,
ba i bábovku s čokoládovou polevou!

PRCHLIVÝ KRÁL
PRVNÍ SPORY KRÁLE S CÍRKVÍ.
R.1381 měl král spor s vratislavskou kapitu
lou . Rozehnal kanovníky a jejich majetek
zpustošil. V Praze vypuknul boj mezi krá
lem a Církví o dvanáct let později. Měl
prudší průběh a tragičtější konec.
Nástupcem arcib.Arnošta z Pardubic se stal
Jan Očko z Vlašimě,býv.arcibiskup v Olomou
ci a první kardinál v Čechách. Při léčení
ztratil oko. Třetím arcibiskupem byl Jan z
Jenštejna, Očkův synovec. Studoval v Itálii
a ve Francii. R.1376 se stal biskupem v Míš
ni a císař Karel IV.si ho vyžádal za arci
biskupa v Praze-a to krátce před svou
smrtí. Stal se říšským a českým kancléřem,
tj.prvním rádcem a pomocníkem krále Vác
lava v celé římsko-německé Říši.

MLADÝ ARCIBISKUP TĚŽCE ONEMOCNĚL.
Když se r.1380 proti nadání uzdravil, začal
se vzdalovat světských věcí, hodně se mod-:
lil a konal kající skutky. Ke zbožnosti ho
povzbudila i zpráva, že arcibiskup v Mag
deburgu se zúčastnil masopustu, ale pod ta
nečníky se propadla podlaha a s mnoha jiný
mi přišel i arcibiskup Ludvík o život. Jan z
Jenštejna se často postil, ve své studené
komůrce se bičoval, pod hlavou měl místo
polštáře kámen nebo knihu žalmů, které se
mu předmodlíval jeho kaplan. Když na to
nestačil, přibral si arcibiskup jednoho řeholníka. Štědře rozdával almužnu, před ve
likonocemi umýval 12 ti chudým starcům no
hy-jak to dělal Kristus při poslední večeři.
Také už nebral na svých statcích tzv.
odúmrt po zemřelém statkáři, nýbrž nechal
statek vdově a dcerám po zemřelém hospodá
ří. Úřady ovšem jednaly jinak a bezohledně
statek zabavily.-Církevní
pravomoc vykonával svědo
mitě a nepřipustil, aby se
do jeho záležitostí míchali
jiní. To se ovšem prchlivé
mu králi nelíbilo. Tak do
cházelo ke srážkám, kte
ré někdy úmyslně zavinili
královi úředníci.
KRÁL ZBAVIL ARCIBISKUPA KANCLÉŘSTVf_____________
a několikrát dal poničit je
ho majetek. Někteří šlech
tici jednali stejně. Králův
podkomoří Zigmund dal po
pravit pro přečiny dva
kleriky (tehdy směl trestat
duchovní osoby jen biskup.}
Některým pokřtěným židům
dovolil, aby se vrátili k
židovství-to bylo zase za
sahování do církevní pra
vomoci. Poněvadž se podko
moří Huter provinil kacířst
vím, vydal na něho-

arcibiskup obsílku. Podkomoří hrdě odpověděl,
že přijde v čele 200 kopiníků. Arcibiskup ho
dal do klatby. To krále popudilo, ale zatím
svůj hněv krotil.
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POMOCNÍKEM ARCIBISKUPA BYL JAN
Z NEPOMUKU.. Jeho otec byl rychtářem v Pomuku či Nepomuku a jmenoval se Velflin. Městýs
patřil cisterciátskému klášteru na úpatí Zelené
Hory. V doložených dokladech se objevuje Jan
teprve jako klerik-písař v kanceláři arcibiskupa
Jana Očka z Vlašimě. Patřil k jeho dvoru a de
set let měl titul notáře. Pak byl farářem u sv.
Havla na Starém Městě. Několik let studoval v
Padově, kde se staral o studenty-příbuzné
Jenštějnovy. Tam dosáhl doktorátu církevního
práva. Stal se vyšehradským kanovníkem a
arcijáhnem v Žatci, tj. dohlížel na církevní život
v žateckém okrsku. Pak ho Jan z Jenštejna,
který si ho velmi vážil, jmenoval generálním
vikářem v Praze.

POSTAVU ARCIBISKUPA
ZKRESLIL JIRÁSEK
v románě Mezi proudy. Napřed ho líčí jako pus
tého světáka - světákem byl, ale ne pustýmpak jako přepjatého asketu. Proč? Jan z Jen
štejna píše ve svých spisech o svém"obrácení".
Každý začátečník v církevní literatuře ví, že
obrácení je dvojí: bud od hříšného života k
ctnostnému, jako např.u sv.Augustina, nebo od
obyčejného života k životu dokonalému, jak je
to např.u sv.Františka z Asissi, u sv.Ignáce z
Loyoly nebo u sv.Františka Borgiáše-třetího
generála jezuitů, který po smrti manželky za opatřil děti a vstoupil do řádu.Prvních i dru
hých případů najdeme v životopisech svatých
mnoho. Jan z Jenštejna žil napřed tak, jak v
té době biskupové žili. Není možné, aby zbož
ný císař Karel IV.potvrdil arcibiskupa, který
by žil nemravně a navíc byl i kancléřem, tj.
rádcem mladého dědice trůnů. Známý historik
Josef Pekař v knize Tři kapito
ly o sv.Janu Nepomuckém píše:
"Je to muž(Jan z Jenštejna)
velmi vzdělaný, jenž v nejedncm
traktátu řeší palčivé otázky
své doby(v tom již byly i zá
kladní problémy husitství)muž
svatého života, asketa, mystik,
básník, horlivě oddaný myšlen
ce nápravy mravů a prohloube
ní zbožnosti kléru i lidu, mimo
chodem řečeno i přítel myšlenky
aby selské statky na rozsáh
lých církevních statcích se sta
ly plným dědičným majetkem
sedláků (jak později doporučoval
Hus). Jeho předním úředníkem
byl Jan z Pomuka, generální vi
kář. Již z toho, co pověděno,
musíme soudit, že osobním ta
jemníkem a pak generálním viká řem takového biskupa mohl být
jen muž příkladný a dobré po
GIOVANNI SANTINI-KOSTEL
věsti."! Hus,který neměl právě
SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE
ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1719-1722 preláty v úctě,ho nazývá knězem svaté paměti. (Palacký).

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Od 21.-9.7.byla v gtneralátě školských
sester sv.Františka v Římě duchovní obno
va pro 48 zástupkyň provincií .
Před
nášejících bylo víc, mj.P.Tomáš Špidlík.
Přednášelo se na slova evangelia, napsaná
na hrobě zkladatelky s. Langové._______________
V katedrále JokohamylJaponsko)vysvětil
biskup Stepám Hamaó na kněze Mizugučiho
(66). Je to pastor, který v Brazilii přišel
do styku s katolickou vírou a r.1966 byl
přijat s manželkou a 2 dětmi do Církve.
Chce apoštolovat jako kněz-protože je ženatý, musel mít povolení z Rtma.__________________
Něm.prof.St.zákona a biblické archeologie
Volkmar Frenz věnoval biblickému institutu
univer.Frýburk ÍOO hliněných váz a j.ná
dob z vykopávek v Genezaretském jezeře
a Něgevu v Izraeli. Tento institut má už
velkou sbírku miniaturního umění blízkého
Východu.________________________________________________
Nepaiská vláda souhlasila s registrací"nepalské katol.společenosti".Je to první uzna
ná křest.skupina v zemí. Nesmí se kázat
a jsou zakázány přestupy k víře,smějí pra
covat v sociální oblasti a vyučovat - hl.
ženské řehole.________________ ________________________
Biskup Schwery(Sión- Sitten-Wallis) biřmoval
25.5. 15 dospělých duševně postižených
osob .Je to svátost katolické statečnosti
V září zahájí v Paříži činnost islámská uni
versita. Zapsalo se IOO studentů,učit se
bude francouzsky, bud dálkově, nebo jen
jeden víkend v měsíci a od 4.roku mohou
poslouchat přednášky v
arabštině, hl.ti,
kteří chtějí být duchovními-imány.____________
Trnavský svět.biskup VI.Filo sloužil slav
nou mši sv. k I. výročí blahořečení zaklada
tele OPUS DEI v klášteře Voršilek v Brati
slavě. Bylo na ní asi 120 členů a sympatizantů a delegace rakouské větve._____________
Kapucini založili generální vice-provincii
v křesťanské již . Ethiopii. Cleny jsou mj.i
II Erytrejců a I Ind. Mají 17 noviců,3 4
studentů teologie a filosofie a 54 čekatelů.
Koncem června přijal sv.Otec velmistra
Maltézských rytířů Fra Andrewe Bertieho
a členy rady. Je to nejstarší katolický řád
který má diplomatické styky s 59 zeměmí-i
v naší vlasti. Má na 10.000 členů a sko
ro milión podporovatelů, stará se o 60 ne
mocnic a j. zdravotních zařízení a 18 sociál
ních institucí. Připomněli si mší sv.svátek
svého patrona-Jana Křtitele-v kostele na
Velkopřevorském nám. Hl. celebrantem byl
nuncius Coppa, dále biskup Škarvada a j.
Byli přijati noví členové. Oltář mají tváří
ke svatostánku , ne k lidu, stejně jako v
Římě a jinde. Na ostrově Kampě je obnove

6.7.vyhlásila Kongregace pro svatořečení řadu de
kretů. Jeden se týká Frederica A.Ozanama, fran
couzského liter.historika, nar.1813 v Miláně a zem
řel r. 1853 v Marseilly. Od r.1841-52 prof.na Sor
bonně. S P. Lacordairem bojoval za obrodu katol.
víry. Vedl studentské sdružení a zal. r. I833 Společ
nost sv.Vincenze z Pauly, která měla šířit zna
lost katolické víry, vzdělání a apoštolát laiků.
Ta má dnes 85Ó.OOO dobrovolných spolupracov
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níků v 125 zemích( nepočítaje členy ve vých. ze
mích). Procech blahořečení pro hrdinské ctnosti
zahájil Řím r.1954. _________________ ___________________________
Ředitelem sbírky Papežského misijního díla ve vlas
ti jmenoval kard.Tomko P.Zdeňka Čížkovského,OMI
býv.misionáře v Již.Africe(u Zulů), který je nyní farářem v Kroměříži._______________________________________
Premostrátský klášter v Teple u Mar.Lázní založil
před 800 r. bl. Hroznata. 16. 7. sloužil mši sv.arcib.
M.VIk v děkanském kostele, 17.7.byly ostatky
bl.Hroznatý přeneseny zpět do Teplé a slavnostně
tam otevřel nový hospic. Slavností se zúčastnil
také náhle zesnulý P.Eliáš, arciděkan v Plzni.
18.7.sloužil pontifikální mši sv.v opatském kostele
v Teplé nuncius Coppa a jiní biskupové a kněží.
20 klášterů na Hoře Athos má nové předpisy pro
poutníky. Musejí se předem přihlásit u poutnické
služby HA v Soluni. Denně jich nesmí být víc než
120(výjpa pravoslavných)pobyt nejdéle ÍO dní a
skupiny nejvýš po ÍO ti osobách. Je tam 500 mni
chů různých národností a kromě klášterů řada
pousteven. Církevně podléhají patriarchovi v Ca■řihradě( Istanbul) .administrativně jsou nezávislé.
17.-18.7. zasedala v thaiském hl.městě Bangkoku
rada katol.skautů s asi IOO delegáty z 61 zemí.
Zúčastnil se i arcib. Kitbunchu a nunciusTricariro.
R.900 postavil arcib. Wiligis v Mohu čí kostel sv.
Štěpána. R. 1976-85 vytvořil Marc Chagall barevná
Okna pro kněžiště a příční lod, po jeho smrti po
kračoval na 6 ti z 15 oknech Charles Marq podle
předlohy autora. lQ.7.byla předvedena veřejnosti.
I Protestantští studenti teologie se nesmějí oženit s
'židovkou a pastoři ani s ženou jiného nábožen
ství. Zářný příklad ekumenismu ! Patriarcha čs.círk
ve(nyní husitské)poslal biskupské konferenci kri
tiku k zasvěcení Panně Marii na Velehradě 6.7.
Mluvčí konference odpověděl,že jde o zasvěcení
| Kristu prostřednictvím jeho Matky. Každý kato

lík ví, že nás vykoupil Kristus, ne P.Maria.__________
R.1991 vznikla v Klagenfurtu(Rakousko)Společnost
sester Ježíšových se spiritualitou sv. Ignáce. Zalo
žil ji P.Robert Kunert,T.J.,který dává často exercicie ve vlasti. Sestry bydlí v malých společenst
vích, žijí z vlastní práce a jak mohou, věnují se
duchovní službě v Církvi. Chodí v civilu a mají
■svůj znak - kříž z písmeny SSJ.__________________________
Ve své přednášce před vedoucími spolku Katolíci v
^hospodářství řekl arcib. Dyba z Fuldy, že nábožen

sko-mravní situace se silně zhoršila. Vlidem medií
|se stalo"násilí, neklid a nemravnost denním chle

bem naší zábavy.'1 Když spolková ministrině Lautny starý maltézský palác.________________________ hauser-Schnarrenberger chce, aby se"posvátná
Letos oslavila katol. teol .fakulta v EichstSt- práva tradiční německé rodiny konečně zničila,"na
tu v Německu I5Q let své existence.________
padá tím prvky naší společnosti a budoucnost země
V
Rakousku je 60 tis.ministrantů.
'To nechápou už ani některé vedoucí osobnosti.

Mocné jádro pěti
Z CHUDÉHO JERUZALÉMA
DO BOHATÉ ANTIOCHIE__________________ :

Když se vrátil Pavel do Antiochie, pudh
lo ho to stále, vydat se do světa a
hlásat Krista. "Běda mě, nebudu-li ká-■
zat."(1 Kor 9,16). Jak v Tarsu, tak u :
Antiochie viděl Pavel v přístavu mnoho ■
lidí z různých končin kolem Středozem- ■
ního moře - až do Španělska. K apošto-:
látu ho nutila i četná proroctví. A tak :
se v ulici Singonu rozhodla rada star
ších, aby se konal půst a aby věřící
prosili Boha, at je osvítí,co si přeje.

JÁDREM SPOLEČENSTVÍ

KŘESŤANŮ

byli tři bílí a dva černí. Vedení převzal
Barnabáš z Cypru. Vedle něho Šimon
Niger - nebyl to ovšem černoch, spíš
pocházel ze severní Afriky a měl nahnědlou barvu pleti-asi jako mauři, Paki
Lucius z Cyreny a Manahen-od dětství '
společník Heroda Antipy, vraha Jana
Křtitele a posměváčka Ježíšova. Oba
muže kojila stejná žena - jeden se stal
ukrutníkem a cizoložníkem, druhý hla
satelem Krista. Tajemství milosti a svo- i
bodné vůle.
Pátý byl sv. Pavel.

PO SLAVENI EUCHARISTIE VOLILI
Shromáždění leží na zemi v modlitbách.
Náhle jeden, obdařený prorockým du
chem, volá:"Oddělte mi Barnabáše a
Pavla k dílu, k němuž jsem je povolal."
Všichni tato slova opakují. Pak na ně
představení, proroci a učitelé, vložili
ruce, jak to dnes vídáme při svěcení
kněžstva. Apoštolské poslání udělil Pav
lovi Bůh sám. Vnitřní povolání dává i
dnes Bůh, vnější uděluje Církev. Malá
Církev v Antiochii byla statečná. Sotva
založená, už posílá své nejlepší lidi,aby
PLÁN
ANTIOCHIE

dobyli pro Krista svět. "Vložili na ně ruce a ne
chali je odejít." (Sk. 11,30.)
BYL PRI
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TOM I MALÝ IGNÁC?

Tehdy bylo budoucímu biskupu v Antiochii asi 15
let. Z jeho pozdějších sedmi listů vane duch sv.
Pavla. Sedával i u nohou apoštola Jana. Od rozes
lání dvou apoštolů uplynulo třicet let a Ignác byl
vysvěcen na biskupa. Po třiceti letech biskupské
práce ho povolal císař Trajan do Ríma( Ignác byl
římským občanem jako Pavel) a v Římě byl Ignác
popravenfr. 107). Cestou - ve Smyrně, kde byl
biskupem žák apoštola Jana - napsal proslulých
sedm listů maloasijským církevním obcím a Říma
nům. V nich silně zdůrazňuje katolické zásady
autority a monarchického biskupství. Píše-li
Ignác, slyšíme Pavla:"Blízko meči je blízko Bohu,"
stojí v listě ke Smyrenským.

"OBRÁCENĚ TAŽENI' ALEXANDRA VELIKÉHO."
Macedoňan Alexandr táhnul s vojskem od západu
na východ a dobýval jednu zemi po druhé. Pavel s
Barnabášem táhli až "k nejzazší hranici západu"jak píše čtvrtý papež, sv. Klement Římský. Dosud
se Církev šířila kolem řek, nyní pronikala do nit
ra zemí. Barnabáš s Pavlem, doprovázení kněžst
vem a lidem, procházeli Sloupovou třídou přes
orontský most k přístavu Seleukie. Dnes je to
opuštěné místo, ale za jasných dní je vidět dva
útesy v moři - jeden nazvali po Pavlovi, druhý po
Barnabášovi. Malá skupinka poklekla k modlitbě.
KŘESŤANSKÁ ODYSEA - CESTY SV.PAVLA

Jel s nimi i mladý Marek. A na přání Barnabášovo
zamířili k jeho rodnému ostrovu Cypru. Při
stáli v Salamis, nedaleko rodiště Barnabášova.
Přibuzní a přátelé uvítali nejen Barnabáše, ale i
jeho přítele Pavla. Podle 1.knihy Makabejských
(15,23) to bývalo skvělé město, kde bydleli Rekové
Féničané a židé. Dnes jsou tam jen rozvaliny.

PRONIKÁNI

KŘESŤANSTVÍ'

APOŠTOL NÁRODŮ

Za Hadriánova pronásledování tam uprchlo mnoho
židů. Byly tam četné synagogy a tam - bez odporu
židů - kázali naši apoštolově Krista. Líčili ho jako
Mesiáše, který splnil očekávání ži
dů i stará proroctví. Zpráva o
Zmrtvýchvstání byla pro židy při
jatelná. Největší potíž bylo stano
visko k mojžíšskému zákonu. Když
zaseli oba muži semeno křestanství,
vydali se podél řeky Pedclus dál.
Tam usadil Herodes Veliký mnoho
židů k práci v měděných dolech.
Tyto doly pronajal císař Augustus
Herodovi. Na Cypru bylo patnáct
významných měst-mluví o nich Plinius. Navštívil-li Pavel všechny,
trvalo to aspoň čtyři měsíce. Všu
de zakládal křesťanské obce. Prá
ci v nich dokončil později Barna
báš .

Podle Josefa HOLZNERA
Ne náboženství, ale revoluce je

opium pro lid.

SIMONE WEILOVÁ

MALÉ VZPOMÍNKY
NA VELKÉHO KNĚZE
Odchod P.Petra ELIASE, arciděkana v Plzni,
do náruče Boží všechny, kdo ho znali, pře
kvapil . Zemřel náhle, po vystoupení z auta,
18.7.Lékař přišel pozdě. Bylo mu 57 let,
nejlepší léta pro zkušeného kněze. Nový
biskup by si ho asi vybral za gen.vikáře.

Když po studiích inženýrství cítil, že Bůh vo
lá, přemýšlel, uvažoval a hlavně se modlil. By
lo ho vidět v kostele, s hlavou v dlaních.
"Co chceš, Pane, aby učinil?"
Studoval v Litoměřicích, studia dokončil v Rí
mě a tam byl i vysvěcen. Představení ho po
slali napřed do Itálie, později do Lokarna.
Učil náboženství na gymnáziu. Do KLUBu nám
kdysi poslal několik úloh studentů, jaký ma
jí vztah k různým hodnotám. Většina čtenářů
je nečetla-byly y4.roč. -uveřejníme je. Z
nich je vidět, že P.Eliáš dovedl v studentech
vzbudit zájem o víru.__________________________________

V Lokarnu musel na operaci. Těsně po ní
spadl z postele. Asi hodinu ležel na zemi,než
ho sestry našly a pomohly mu na postel.Sot
va mohl stát, sloužil mši sv. Kde? Zamknul
se v koupelně. Kvalita kněze se pozná podle
toho, jaký vztah má k mešní oběti._______________

Pozvali ho skauti do tábora ve Švýcarsku.
Sloužil jim venku mši sv.Protože věděl, že
málo děti ví, co mše se, před každým pohy
bem jim vysvětlil, co znamená."Ted si dávám
na krk štolu. Znamená to, že každý kněz bere na sebe Kříž Kristův. .. "_________________________
Začal se stýkat dost často s českými katolíky
v německé části Švýcarska. Hlavně s P.Vondrou-snad v něm-o 20 let starším - viděl
trochu svého tragicky zesnulého otce, plukov
nika v Pardubicích. Zbožná a statečná mamin
ka zůstala s pěti chlapci sama. Všichni mají
akademické vzdělání. Jakmile to bylo možné,
zval často maminku k sobě, byla s ním i v
USA, u jedné
příbuzné. Naposled v cizině
se setkali při svatořečení bl.Anežky, kam
přivedl z Austrálie mnoho poutníků a setkal
se i se svými bratry.__________________________________
P. Vondra ho upozornil, že v Tessinu žije

kněz P.Armando Zavatta.
Z pravoslaví přestoupil
na katolickou víru a pů
sobil na Ukrajině. Jakmi
le Ukrajinu znovu obsadi
li Sověti, zavřeli kněze
do vězení a o svých zá
žitcích napsal knihu
Dvanáct let v sovětském
ráji.Pro churavost musel
odejít ze Saas-Balenu do
Tessinu. P. Eliáš za ním
přijel ve chvíli, kdy
kněz po mši sv.náhle
zemřel.__________________________
P.Eliáš zjistil, že v jed
nom údolí žije řecko-katolický uoustevník,býv.
protestant z Curychu .
Nejen že ho navštívil,
ale uspořádal tam i pout
krajanů. Poustevníkův
kostel byl zasvěcen sv.
Janu Nepomuckému a to
několik let
po jeho svatořečení.Kostel si upravil pro vých.obřad.
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Do Austrálie se těšil, měl tam kamaráda-snad
ze studií-ale když P.Eliáš přijel do země, je
ho přítel-kněz-náhle zemřel. Zpřátelil se se
slovenským knězem a velmi dobře spolu vy
cházeli;_______________________________________________________
O jeho působení v Austrálii by mohli víc
vyprávět věřící z této země. Byl velmi oběta
vý, spal pět hodin denně, a měl dobrého bis
kupa. Viděl ovšem, jak lidé ztrácejí víru.
Austrálie byla totiž země, kam kdysi vyvážela Anglie vězně.___________________________________________
Denně sloužil mši sv. Jednou také u sestři
ček Nechceme psát, který Pád to byl, protože
u nás působí tyto sestry velmi dobře. Avšak
tam přišly nedbale oblečené-bez hábitu-dokonce v teplákách, stále odbíhaly k telefonu,bylo
to spíš rouhám než
mešní oběf. P. Eliáš odmítl sloužit pro ně dál mši sv._______________________
Krajané si ho brzo začali vážit. Koupili mu
auto. Jezdil po celé oblasti i na přilehký
ostrov Tasmanii. Bydlel v Sydney- a méně
než zkromně._______________________________________________
Když bylo "po všem" vrátil se do vlasti. Na
před pracoval v Praze-Holešovicích, kde boha
tí faráři za I.republiky nepostavili ani farní
budovu. Pak ho přeložili do Plzně, koupil si
v Mnichově au to, které mu brzo někdo naboural,takže musel chodit pěšky nebo tramvají.
Těsně před smrtí nám napsal:"Jak asi víte, 10.
7.se ujme své služby první plzeňský biskup
mons.Radkovský. Byl to můj kandidát a tak
jsem rád, že jsem svým hlasem přispěl k jeho
jmenování.. .Já byl také mezi kandidáty a když
jsem se to dozvěděl, tak jsem z toho ani ne
spal. Jsem rád, že mě Pán Bůh toho kříže
ušetřil. Biskup to zde bude mít velmi těžké.
Modlete se za aého-všicňni ve Švýcarsku..."

NOVINKY
Na poutním místě Vranov byl na kněze vysvě
cen Dr.Frant. Jindřich Holeček, člen řádu Pau
lánů. Tak se tento řád po 207 letech vrátil
na Vranov. Působí tam jeho čtyři členové a má
se tam vybudoval duchovní a vzdělavací středisko brněnské diecéze.________________________________
P.A.Otto pečuje
o duchovní službu pro Němv pražské diecézi. Madaři na Slovensku si
stěžují,že je někde církevní vedení nutí, aby
se mše sv.sloužila slovensky, ne maďarsky.
V Bratislavě se sešli zástupci Evropského spo
lečenství katolických lékařů a pod předsednict
vím Dr.J.BSttga jednali o spolupráci s lékaři
z býv. komunistických zemí. Jednání se částeč
ně zúčastnil i biskup D.Hrušovský. Příští za
sedání v Praze r.1996 bude jednat o časových
otázkách lékařství._______________________________________
Na protest proti svěcení žen na knězeíjsou to
ovšem jen pastorky (prohlásil nejen býv. lon
dýnský biskup Graham Leonard, ale i biskup
Brian Masters z Edmontu, že přestoupí ke katol. Církvi ■___________________________________________________
Duchovní službou pro studenty Palackého uni
versity v Olomouci byl pověřen jezuita P.Mi
chal Altrichter. Studoval dva roky v Innsbruku, ale patří do olomoucké diecéze._________
V Kroměříži bylo znovu otevřeno arcib.gymnásiumfkde studoval i Dr. Krejčíř,jeden z redak
torů KT). Ředitelem je Petr Krejčí. Na vyšší
gymnásium se přihlásilo I49 žáků, přijalo bylo
9Ó žáků. Do nižších tříd z 37 přihlášených

bylo přijato 24 žáků-po zkouškách z matemati
ky, češtiny,náboženství a testu inteligence.
Zatím tam studuje 257 žáků.__________________________
Prefekt kongr.pro biskupy a kněze. José Sanches prohlásil na zasedání Gregoriánské uni- i
versity v Římě, že vzdor pokusům zesvětačeného světa, vykřičet kněžský úřad, má větši
na lidí v Církvi i mimo ni úctu ke kněžím,
kteří žijí v celibátě. Arcib. J.F. Stefford z Den
věru(USA)srovnává vztah kněze k Církvi ke
vztahu manželů.Když kněz kvůli ženě je ne
věrný Církvi(a věřícím) "dopouští se skutečného a pravého cizoložství. "___________________________
Biskup Braun z Eichstattu prohlásil, že do
omrzení opakované tvrzení, že Církev byla ne
přátelská vůči ženám, je "dějinná lež".Posel
ství Kristovo otevírá ženě v Církvi možnosti,
které jsou mnohem větší, než např.vztah islamu k ženě-ta nesmí ani k modlitbě do mešity,
P.Elias Vella, dominikán z Malty,přednášel ve
vlasti o satanismu a exorcismu. Upozornil na
to, co jsme už několikrát psali, že některé US
hudební skupinv prohlašují, že sebe i své na
hrávky zasvětily Satanovi. Nesrozumitelné pís
ně jsou zamaskovaná vzývání satana. Proti tem
ným silám se musí bojovat exorcismemlvymítá
ním zlého ducha)které je dnes zprofanováno
nepřáteli Církve,a zasvěcováním se Kristu a
skrze něho Panně Marii, hl.tzv.malým exorcismem, kterv se dřív modlíval po mši sv.

Sv.Otec prohlásil v sicilské Trapani, že"mafie
je jedním z důkazů, jak dábel stále pokračuje
mezi lidmi ve svém zhoubném díle. "V provin
cii Trapani se dělí několik mafiánských rodin
o moc-z městeček Alcamo, Mazara del Vallo
a Castellammare del Colfo._______________________
Na podnět sekce pro mládež při bisk.konfe
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renci vzniklo v Praze-Kunraticích středisko
kat. mládeže a to v opravené faře. Má sloužit
těm, kdo chtějí prožít večer nebo několik dní
v ovzduší,které panovalo ve sv.rodině-proto
se jmenuje Nazaret. Návštěva se má hlásit na
tel.02-643 62 05 nebo na adrese:Nazaret.Kostelní nám. 16.14800-Praha 4._________________________
V pastýřském listě zdůrazňují polští biskupvé
že nelze odmítat hodnoty národní kultury,
které oživovaly věřící po víc než tisíc let. Bis
kupové
vidí, že ve společenském životě se
už málo respektují křesťanské hodnoty a toto
ničení zasahuje i do náboženského života.
Při přijetí sv.Otcem řekl president Slovenské
republiky M.Kováč, že Slovensko čerpá při
změně politického a hospodářského systému
také z encykliky Centesimus annus.______________
V Hradci Králové vystavovala firma Petrof
piana. Výstavu zahájil biskup Otčenášek a
zdůraznil význam hudby pro život z víry.
V Jičíně se zúčastnil oslav 700 ti let, kdy se
poprvé objevila zmínka o tomto městě.___________
4.-5.června uspořádala histor.sekce při čes
ké Křesťanské akademii v budově stát.archi
vu v Praze seminář o česko-německých vzta
zích v dějinách křesť. církví v českých ze
mích. 21 referentů se pokusilo vykreslit pro
blém česko-německého soužití v různých ob
lastech nábož.života. Mj.i
přepolitizování
církev.života mezi dvěma válkami a pronikání
nacismu mezi české Němce. Účastníci se shod
li na tom,že se musí oživit česko-německé
vztahy a rozpory se mají řešit na základě ví
ry. Němci žili v naší vlasti od 13. st.,pozval
je hl.do pohraničí král Přemysl Otakar II.
30.5.poslal sv.Otec madarským biskupům
list o reaorganizaci některých diecézí, aby
byly v souladu s pastorálními požadavky a
potřebami doby. Vzniklo několik nových die
cézí. Ostřihomská diecéze se nyní jmenuje
Otřihom-Budapešť, je trochu zmenšená, ale
arcibiskup má stále titul primase. V zemi je
13 diecézí - jedna-Hajúdorok-je pro řecko-katolíky a jsou tam 4 metropolitní sídla.___________
11.6.se_ v katedrále v Bánské Bystrici slouži
la děkovná mše sv.na zakončení akademického
roku a tří let kněžského semináře. Biskup
Baláš promluvil k bohoslovcům i profesorům o
obětavosti v apoštolátě-na který se studenti
připravují. Do l.roč.se přihlásilo 24 studentů
Slovenský básník Gorazd Zvonický se 30.5.
dožil 8Q ti let.__________
12.6.se v Brně setkali mladí fokolaríni( GEN ),
přijelo na 40 tis.mladých z obou zemí. Na
Slovensku působili už za komunistů.
______
8.6.předal rumunský velvyslanec pověřovací
listinv sv.Otci a pozval ho na návštěvu země.

PAPEŽOVÉ
KLEMENT VII.

-

Julius de Medici_________

VÍTE CO JE TO ?
DEFENSOR VINCULI - obránce manželského

19.listopadu 1523 - 25.prosince 1534.

svazku při zahájení církevního manželského

Volba trvala 50 dní. Byli dva kandidáti: Julius"
Medičejský -politicky nadaný a Alexander Farnese, neobyčejně chytrý. Zvítězil bratranec Pia X.
ne pro dobro Církve. Jeho volbu pozdravila vel
ká italská básnířka Vittoria Colona.
Narodil se r,1473-byl synem Julia, bratra Lorenza Magnifica. V mládí žil lehkomyslně, ale brzo
se vzpamatoval. Neúnavně pracoval, byl důstojný
velmi hezký, krásné postavy, ale k lidem byl
chladný a odměřený, v politice sice mazaný, ale
bázlivý. Hned na počátku jeho vlády zvítězil v
pitvě u Pavie Karel V.nad francouzským králem
Františkem I.a zajal ho. František odvedl výkup
né, ale sjednané podmínky nesplnil. Hned uza
vřel v Cognacu ligu proti císaři-s Benátkami, Mi
lánem a Florencií. Klement byl do té doby příte
lem císařovým, ale ted se mu zdálo, že se musí
zbavit španělského nátlaku a připojil se k lize.

procesu, v němž se má dokázat neplatnost

Karel V.se hned pustil do války, všichni ligu
opustili a papež zůstal sám proti rozhněvanému
císaři.
Karel V.se zeptal teologů, smí-li bojovat
proti papeži a většina odpověděla kladně - proto
že papež byl útočníkem. Karel V.zaútočil z neapolského království i ze severu. Vojáci na severu
byli Španělé, Italové a němečtí landsknechtivětšinou protestanti a vedl je obratný vojevůdce
Frundsberg. Papež neprozřetelně propustil svá
vojska a když zaútočilo 22 tisíc mužů na Řím,
neměl Řím naději, ubránit se. Navíc-Karel V.už
neměl peníze na výplatu vojákům, ti se bouřili,
plundovali na postupu celou zemi. Jen Florencie
se vykoupila. 6 května 1527 zaútočila vojska na
Řím. Obyvatelů se zmoenilala panika. Někteří
utekli i s majetkem. Poustevník Brandano, přís
ný a hrubý, s umrlčím lebkou v jedné ruce a s
křížem v druhé, předpovídal tresty rozmařilému
Římu. Papež měl na obranu jen čtyři tisíce mužů,
většinou necvičených .Vůdce nepřátelského vojska
Bourbona, papež exkomunikoval, ale to nepomohlo
Vojsko dobylo města a začalo plundrování, známé
pod jménem "Sacco di Roma".Bylo tak hrozné,že
se pověst o něm rozšířila po celé Eropě a Karla V
všichni odsuzovali. Papež se zachránil v Anděl
ském hradě. Karla V.nazval františkánský kardinál"Lutherovým generálem'.'
Andělský hrad obléhali sedm měsíců, pak složil
papež výkupné, protože vítězové chtěli vyhodit
hrad do vzduchu. Papež v převlečení utekl do
Orvieta a když se za rok vrátil, našel Řím zpus
tošený. V městě
vypukl mor,
vojáci odtáhli do
Neapole. Mír byl podepsán r.1529 v Barcelone a v
Bologni korunoval papež Karla V.na císaře. Tím
poslehl Řím úplně španělské moci. V té době prá
vě začal odpad protestantů od Církve.
Klement byl slabý papež, i když prohloubil v Itá
lii náboženský život. Ale v osudných chvílích se
nevěnoval úkolu - a to se stalo Církvi osudným.

rali daně z majetku. V každém okresu byl

"Viditelné věci pominou, ale neviditelné
budou trvat věčně."( II.Kor.4.18.)

nebo nedokonanost manželství.
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DE FIDE - česky z víry, je teologické ozna

čení jistě zjevených pravd, ale které ne-

prohlásila Církev za učení víry.
DE FINE DEFINITA - z víry prohlášené-je
teologické označení těch pravd, které

jsou jasně

a zřejmě obsaženyve z jevení Bo

žím nebo Církví prohlášené za článek víry.

DEFINICE- vymezení-které krátce vyjadřuje
pojan nějaké věci.
DEFINITOŘI- jsou činitelé církevní správy.

V
1.

zemských děkanátech, rozdělených ve

středověku na"partes","deputationes","de-

finitiones"-aby snadnějši ukládali a vybí
zvolen kněz"definitor", který se vyznal v

finančních poměrech a výnosech beneficií.

2.V řádech i kongregacích jsou rádci před
stavených. Mají bud poradní nebo rozhodu

jící hlas.
DEGRADATIO- čili degradace, trest pro du
chovní osoby, zbavuje úřadu, hodnosti,

užitků z církevního majetku, nesmí nosit

kněžský oděv a stá- rá se laikem-t j .kněžství

mu sice zůstává, ale žije laicky. Dnes se
degradaci říká laicizace. Provinění, po

kterém následuje degradace-jsou v církev
ním zákoníku výslovně vyjmenována.

DEISMUS-je náboženství, které se dá pocho

pit jen rozumem. Rozšířilo se za osvícen
ství. Deisté uznávají Boha za stvořitele,

ale odmítají, že by svět udržoval a řídil.
Zamítají i zásah Boží do světa-totiž zje
vení

dží.

B

Deistou byl např.Voltaire, a

také svobodní zednáři.
DĚKAN -1. biskupem jmenovaný představený

několika farností. 2.první nebo druhá ka
pitulní hodnost, tj.poradní sbor biskupa
při dánské kapitule či kapitule kolegiát

ní. 3.představený university či vysoké

školy. 4. V Čechách je to duchovní význam
nějšího kostela nebo titul zasloužilého
kněze. 5.Na Moravě se říká děkanům vikáři.

Vikariát - několik farností dohromady,jak
je rozdělí biskup.

DEKRET-rozhodnutí, úřední opatření, větši
nou písariné.

DELEGACE-propůjčení vlastní pravomoci to

mu, kdo ji v místě nebo osobě nemá.
Např.
papežský delegát na slavnostech,konferen
cích, kongresech-např.eucharistických a j.

Geniální nápad
Harald Astor s sebou zděšeně trh
nul. Náhle přirazilo k chodníku,prá
vě u jeho nohou, nablýskané auto.
U volantu seděla žena tak krásná,
že krásnější v životě neviděl.
"Mladý muži, kam byste rád?" usmála
se. Ukázal na své zavazadlo.
"Smím to dát do kufru?" zeptal se.
"Hodte to na zadní sedadlo,"řekla
krasavice. Rychle se rozjela.
Harald Astor si ji bez ostychu pro
hlížel. Byla do zlatova opálená, mě
la krátké vlasy a ještě kratší suk
ní, přepychovou bluzičku, zřejmě
dívka z vyšších kruhů. A to auto!
"Nevím ještě, kam pojedu,"řekl."Dal
jsem si dva dny volno. Rád bych pro
žil něco opravdu vzrušujícího!"
"Nu - tak jeate se mnou. Bydlím těs
ně u severního břehu jezera."
Haralda polilo horko. Něco tak rych
lého nečekal.
"Jmenuji se Elke Maier,"usmála se
žena."Byla
jsem navštívit maminku."
Harald zvolna roztával a vyprávěl
jí o své životě, o studiu práv.
"Skutečně? Student? Můj muž je ar
chitekt. S tím se musíte určitě
seznámit. Pro mne má, bohužel málo
času. Je zavalený prací."
"Váš muž?"
Haraldovi náhle vyschlo
v hrdle.

Brzo zabočili z hlavní silnice na
obyčejnou cestu a před vraty, po
bitými umělecky tepaným železem se
auto zastavilo. Haraldovi to připomělo titulní stránku časopisu pro
architekturu.
Vrata se automaticky otevřela a
Elke dojela ke garáži. Několikrát
zahoukala, ale v domě se nic ne
pohnulo .
"Jistě si můj muž šel zaplavat,"řek
la Elke."Nechejte tu své zavazadlo
a pojdte si se mnou něco vypít."
Harald opřel zavazadlo o zadní ná
razník auta a vstoupil za Elke do
domu. Elke mu pak namíchala nápoj,
sobě také, a pak mu pokynula, aby
šli na terasu.
Koketně se usadila v křesle. Úzká
a krátká sukně se vysunula nahoru a
Harald viděl její celé, krásně for
mované nohy. Přehodila jednu přes
druhou a Harald nevěděl, kam s očima
Náhle řekla Elka neklidně."Kde je
můj muž? Měl by tu už vlastně být."
"Snad tu někde je. Dům přece nebyl
zamčený..."
Bystře na něho pohlédla, pak vstala,
šla k zábradlí a pohlédla dolů. Uká
zala na přístavek:

"Tam je jeho pracovna.
Ale jak to, že
jsou okna otevřená? Byla zavřená!"
"Asi si je váš muž otevřel,"podotkl
Harald, ale Elke už proběhla obývacím
pokojem, pak chodbou do přístavku.
"Mám strach, Haralde,"řekla, když došli
ke dveřím pracovny ... Ty dveře!"
Harald dveře otevřel.
Na zemi ležely rozházené papíry a mezi
nimi zhroucený muž. Na čele měl
strašnou díru a kolem ní zaschlou krev.
Elka strachem vykřikla.
"To je můj muž,"vykoktala,"co se s ním,
pro Boha, stalo? Musíme hned zavolat
lékaře ..."
Harald se dotkl mužovy ruky. "To je
zbytečné - váš muž je už mrtev."
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KRIMI

Bylo to všechno tak podivné. Strhl se
tu boj? Proč bylo okno otevřené? Při
stoupil k němu, viděl park, garáž, před
ní ten přepychový vůz...ale co bvlo
podivného - jeho zavazadlo už nebylo
opřeno o zadní nárazník auta, nýbrž
leželo kousek dál - o hezkých pár met
rů - na okraji trávníku.
Vrátil se do pracovny. Elke vzlykala
vedle mrtvého muže.
Harald zvedl sluchátko telefonu a za
volal policii.,
"Budou tu za
chvíli i s policejním
lékařem,"řekl Elke. "Pojdme zatím do1Ů."

Ještě jednou přistoupil k mrtvému muži
a dotkl se jeho ruky. Byla studená ja

ko led a

stuhlá

jako kus

dřeva.

Když došli na terasu a usadili se,
Harald zamyšleně promluvil:"Vzpomínáte
si na mé zavazadlo? Opřel jsem je o zad
ní nárazník auta. Ted leží kus dál.
Znamená to, že je někdo odnesl, aby
mohl otevřít kufr. Proč? Protože váš
muž ležel v autě mrtvý. Proto je na ko

berci tak zkroucený.Ano by1 zabit zde,
ale nejméně dva dny předtím. Dokazuje
to jeho posmrtná strnulost.
Domnívám se, že když jsme seděli na
terase, tak vytáhl váš milenec muže z
auta-proto musel dát stranou mé za
vazadlo, aby otevřel kufr. Odnesl mrtvo
lu do pracovny, položil ji na zem a ode
šel. Předtím udělal trochu nepořádek a
otevřel okno. Když jsme sem přijeli,by
lo totiž zavřené. Otevřeným okna vám
dal znamení, že svou práci dokončil. A
já jsem měl být svědek, že váš muž byl
zavražděný zde. A u matky jste nebvla,
nýbrž čekala v autě, až zahlédnete ně
jakého hlupáka, který bude svědčit.Snad

tu někde vás váš muž přistihl smilencem
a zaplatil to smrtí.Geniální nápad..."
Z ctalky bylo slyšet policejní sirénu.
"Haralde,"řekla lichotivě žena, ale ten
zavrtěl hlavou a vvšel ven. John Brown

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
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POZOR! Podzimní exercicie v CXiartenu bu
dou

koncem října a povede je asi Otec

biskup Hrdlička z Olcmouce-pokud mu to
zdraví dovolí. V příštím čísle přineseme

podrobnosti! Ale těšme se a připravujte
29.-31.října

se už ted!

PODZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI

v Casies - v

již.Tyrolsku, Itálie

9.-16.října

Přihlášky u P.Šimčíka

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

NAŠE BOHOSLUŽBY

2.8. byl v Manchester-USA/Vermont/ vysvě

AARAU-každou 3 . ned v měsíci v sále pod :
kostelem sv. Petra a Pavla,u r.ádraží-lOh
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
:
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hodBASILEJ-slovenská,i pro Čechy,,
Rtlmelinbachweg, 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

-

3ug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hod;
LUCERN - každou 4.neděli v měsíci v
kapli u kostela sv.Karla
10 hod^
RUT1-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 hodŽENEVA - každou 2.ned.v mesiaci v kapli;
při kostole

sv.Terezky,14 Ave

Paschier 9,30 h"

cen na kněze Don M.Michal Tobiáš, asi

první slovenský kartuzián moderní doby.
Vysvětil ho slovensko-americký biskup J.
ňdamec dieceze Altoon-Johnstown/Pensyl-

vanie/,společně s biskupem J.Marshallsn
převorsn kartuziánského kláštera Raphael

Dimont a 15 kněžími z USA a Kanady slouži
li mši sv. Nový kartuzián se narodil na
Slovensku a jako chlapec přišel před 25

lety s rodiči do USA. Řád založil sv.Bru

no z Kolína n.R.r.l084,do USA přišel řád
r.1951. Je to snad nejpřísnější řád v
Církvi,

jméno pochází z latinského Cartu-

sia a I.klášter byl ve francouzských
Alpách/Chartreuse/ V pol.l6.st.měl asi

200 klášterů. Na Slovensko přišli r.1299

a to do spišské oblasti.

Zachránili obyva

tele před Tatary. Kartuziáni vstávají o
půlnoci-2-3 hodiny se modlí-pak znovu

jdou spát a kněží slouži soukromou mši sv
Nejedí maso, v pátek se postí o chlebě a
vodě. Nesnídají.

Zachovávají přísné mlče

jen v neděli a o svátcích hovoří spo

Data výletních neděli, exercícií,duchovních ob-nov. táborů pro děti a mládež, poutních zájez- ;
dů aj. uveřejníme v KLUBU nebo sdělí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži- tosti křtu, sňatku, sv. zpovědifobvykle před
mší sv.)návratu do Církve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných sv.nemocných ai.

ní,

JMÉNA A ADRESY MISI0NÁR8
P.Josef ŠIMCÍK,8004 ZORICH,Brauer-

snul na svátek sv.Jana Vianeye.2 8.8.byla
odnalena na jeho rodném daně ve Studén

str.99.,tel.01-2415025

ce pamětní deska.-Letos si připomínáme i

P.Anton BANÍK-tamtéž, tel.01-2414455
P.Mart in MAZAK - 14,rue Maison-Kouge,
1400 YVERDON-LES BATNS,t.024-22?537

800 let od smrti sv.Kláry-klarisky._______ _

P.Alois ONDREJKA-Leonhardstr.45.,Basel,
tel. 061-6920404
KAZDY ČTVRTEK

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY

lu 3 hod.většinou v horách. Jsou malé-ma-

jí nejvýš 30 mnichů. Dnes je ve světě jen
23 klášterů, z toho 5 ženských. Zeny žijí
stejně tvrdě, ale mají víc společenského

života._________________________________________________
4.8.uplyl.rok od smrti kard.Tcmáška,ze

7 klícůke korunovacnírnklenotum v katedrá
le sv. Víta byle znovu rozděleno: pražské
mu arcibiskupu, primátoru Prahu, proboštu
kapituly,

Seskánu předs.vlddy a před.pos

lanecké sněmovny,

senátu.

Kl-ta,

presidentu a předsedovi

který mel A.Dubcek,

by při

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

kého Písma sv.P.V.N.Tvrdek/77 let/.Zmíní

3.Šimčík rád navštíví naše nemocné dona

me se v příštím čísle víc o tcmto vynika-

ÍL v nemocnici. Upozorněte ho na ně!

jicím knězi, řeholníkovi a učenci.__________

NEZAPOMEŇTE NA
DUHOVNÍ CVIČENÍ!

obdrženi této zprávy nezvěstný._______________
17.7.zesnul jeden z překladatelů ekumenic

Kongr.pro svatořečení schválila zahájení
vrací pro blahořec. A. de Gaspariho/ninieter
ského předsedy Itále.Zemřel v.1954._________

U SOUDU
"Zasedání je otevřeno!" Soudce si nasadil ba
ret."Ve věci C.C.W.Brovna!"oznámil.
Soudni sluha přistoupil ke dveřím.
"Ve věci C.C. W. Browna! "vykřikl.
"Zde je!""Kdo?! !C.C. W.Brown."
Kolem sluhy proklouzl malý, zavalitý pán.
Jeho oblek určitě šil vynikající krejčí, i když
barva byla trochu divná. Neustále se spokoje
ně usmíval, dokonce i maličkýma očima. Poté
se jednou poklonil sluhovi, pak dvakrát zvlášť
zdvořile deštěm promoklému obecenstvu a tři
krát panu soudci.
"Vaše jméno?"
"César, Carolus, William Brown."
"Povolání?"
"Továrník."
"Vyrábíte Brownova mýdla?"
"Ano, slavný soude. Mýdla C.C.W.Browna
jsou nejlepší. Lehce šumí, málo jich ubývá."
Soudce otevřel spisy a začal: "Je tu žaloba, že
jste večer osmého srpna na Washingtonově
náměstí tam stojící pomník Ceorga Washingtona poškodil."
"Jak to, poškodil? Polepil jsem jej."
"Polepení je poškození. Přiznáváte tedy, "pokra
čoval soudce, "urazil jste národního hrdinu
Američanů. Dále jste velkým, nápadným pla
kátem. . ."
"Ano. Umělecky provedeným plakátem."
"...velkou, nápadnou cedulí zavinil srocení
velkého zástupu lidu, který musela rozehnat
policie. Na ceduli,"zdůraznil soudce,"stálo:
C. C.W. Brownova mýdla jsou nejlepší. Lehce
pění! Málo jich ubývá. Přiznáváte se?"
"Co prosím na něj stálo?"
"C.C.W.Browna mýdla jsou nejlepší. Lehce pě
ní! Málo jich ubývá!"
"Nerozumím. Mluvíte moc tiše."
"Mluvím dost hlasitě! "vykřikl soudce na celý
sálíC.C.W.Browna mýdla jsou nejlepší. Lehce
pění! Málo jich ubývá!"
"Neslyším ani slovo."
Soudce znervózněl: "Jste hluchý? Opakuji ješ
tě jednou pomalu a zřetelně: C. C .W. Brownova
mýdla jsou nejlepší. Lehce pění! Málo jich
ubývá. . ."
Obžalovaný pokrčil rameny.
"Ani slůvku nerozumím!"
Soudce se obrátil na sluhu: "Slyšel jste?""Ano'.'
"Snad má vynikající sluch,"podotkl pokorně
obžalovaný,"zeptejte se, prosím, obecenstva,
jestli všemu rozumnělo!"
Lid se neklidně zasmál.
"Je to sice proti předpisům, ale prosím:C.C.W
Brownova mýdla jsou nejlepší! Lehce pění!Má
lo jich ubývá. Ted jsem tedy vyhověl vašemu
přání. Slyšeli jste všichni dobře?"
"Ano! Ano" Všichni,"volalo obecenstvo.
Malý, kulatý pán se poklonil soudci i lidu a
řekl:"To jsem chtěl také slyšet. Pak budou má
mýdla lidé kupovat!"
11
Jo Hanns Rosler

HUMORESKA

List sv.Pavla
Filipanům,

2, 10.

NAŠE KŘÍŽOVKA
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A. Největší americké vyznamenání filmařům,
ten, kdo pracuje s kovem( slovensky ), říms. 55.
B . Dívka(slov.) .otrávený jedem-působícím kře
če. C.ZAČÁTEK TAJENKY, zn.teploty. D.Pat
řící ovcím,píchavý hmyz(5.pád),lichotivé jmé
no manželka Franze Josefa.E.První sociální
papežská encyklika. F. 2. ČAST TAJENKY,.dvě
spojky, zn.aut Polska.G.Polní květinka, zn.
ang. váhy,ošklivost. H. 3. ČÁST T AJENKY, zkr.
mužského jména. I. Řecký bůh, říms.499, zn.pa
siva, nástroj zahradníka. J.POSLEDNf ČÁST
TAJENKY, zn. teplo ty. K. Přede látku, předl.,
starověké vězení v Brně(y-i).

1. Nechuť, inic. katol. spisovatele-zemřelého v Pa
říži, spolek. 2. Hlasitě ukřičíme,druhá strana.
3.Hlas vepře(5.p.), hrdina,pokrývka zvěře
(slov.). 4.Zn."k založení",požívá, latinsky
"jedna", dvě říms. padesátky, říms.505.5. Ha
nácky část úst, říms.995, začátek zkratky me
zinár.organizace
, pomoc v nemoci.6.
Zvolání, zájm.,2 různé značky míry, keř s
omamnou mocí. 7. Předl., president Slovenské
ho štátu za války, dvě samohlásky, odporovací zájm., latinsky"ústa". 8. Lid. volání Václava,
zn.švýo. kantonu, přísl.místa. 9.Souhlas,
předložka, dvě samohlásky, člen vyhynulého
národa, souhláska foneticky. 10. Hrob,ang.
železo, osten, spojka. 11. Dravé zvíře! 5. pád),
lidově" jsem", před záchvaty, zkr. Oty. 12. Noční
pták, něm."v",malí psíci.
POMŮCKA: Rerum novarum,os.

V PRAZE VYMĚNÍTE NEJVÝHODNĚJI FRANKY A JINOU

ZÁPADNÍ TVRDOU MĚNU V SMĚNÁRNĚ ELLINES NA

PERLOVÉ UL.Č.l. Je to odbočka z Jungmanova
náměstí směrem ke Starému městu.

HUMOR

"Aáá, dnes máme studenou ve
čeři, "volá novomanžel, když
vstupuje do předsíně."Jak si
to poznal?"diví se novomanželka. "Nu, není cítit spálenina."
Přišel do restaurace stálý
host. Číšník mu jako obvykle
přinesl minerálku. "Dnes mi
přineste dvě lahve, "poroučí
si host. "Jak to?""Ale mám
dnes svátek."

"Můj muž mluví ze spaní. Co mám
dělat?""Nic. Dopřejte mu těch pár
slov."__________________________________________
Přátelé se dlouho zdrží na návštěvě
a při odchodu se omlouvají:"Snad
jsme vás nezdrželi moc dlouho?"
"Nevadí, stejně musím za chvíli
vstávat do práce. "________________________
"Kdo z vás ještš nebyl
"Ze všech drahých věcí ji
Psychiatr se ptá pacienta:"A kdy
v televizi?"
mi nejdražší manželka. Ta už
vám napadlo, že jste koněm?""Už
mě
stála peněz."_______________
když jsem byl malým hříbětem."_________________________
Ředitel meteorologického ústavu si zavo
"Znáte nějaký příklad na přísloví: Chyby rodičů
se vymstí na dětech?""Ano, pane učiteli. Když mi lal pana Nováka."Musím vás, bohužel pro
tatínek pomáhá dělat úlohu z matematiky."___________
pustit."1^^ proč? Vždyt jsem si zvýšil
Apatický pacient u psychiatra:"Co se mnou je,pa
kvalifikaci. ""To ano, ale neměl jste si dát
ne doktore?""Nevím si už rady, ale do města prá vyléčit to vaše skvělé revma. Předpovídavě přijel slavný psychiatr, dám vám doporučení
lo počasí velmi přesně."__________________________
k němu.""Ale pane doktore, ten slavný psychatr
Na dvoře psychiatrického ústavu se zamést
návají pacienti lehčími pracemi na stavbě.
jsem právě já."_________________________________________________
"Co to slyším, Jeníčku, byl prý jsi ve škole zlý
Jeden návštěvník vidí pacienta, jak jezdí
a paní učitelka si zavolala otce.""Ano, zavolala
s obráceným kolečkem na cihly. Mírně ho
si tátu kvůli mému chování a pak si musela zavo- upozorní: "Příteli, mohu-li vám poradit,
lat maminku kvůli tátovu chování."_____________________
tak obraťte ten trakař na druhou stranu."
"Nerad se chlubím, ale mé jméno je po celé vlas"Copak jsem blázen? Kdybych ho otočil,
ti známo. ""A jak se jménujete?""Novák. "_____________
musel bych celý den vozit cihly."_____________
"Kdyby se muži dokázali zřeknout toho proklaté
Děti měly napsat slohový úkol na námět:
ho pití,"stěžovala si jedna žena druhé."Můj se
NÁVŠTĚVA U BABIČKY. - Jeník se dlou
minulý týden tak napil, že se mnou tři dny ne
ho rozmýšlí, pak napíše: NÁVŠTĚVA U
mluvil.'"^ co potom řekl?""Kde je vývrtka?"_______
BABIČKY. Babička nebyla doma.______________
Přijde zákazník do prodejny aut. "Minulý týden
"Má dcera dělá za dva měsíce doktorát."
jsem u vás koupil auto a jsou na něm vadná
"A moje dcera zase ulovila doktora a za
skla. ""A co je s nimi?""Jen jednou jsem narazil
dva měsíce se vdává."_____________________________
do patníku a je po nich."__________________________________
"Právě mi někdo ukradl auto,"přiběhne na
Obchodní zástupce chválí ledničku: "Když do ní
policii rozčílený muž. "Uklidněte se, pane.
dáte jídlo, vytrží vám tam celé měsíce.""No dobPoznamenal jste si číslo toho auta?"
______
rá. Ale co budu ty celé měsíce jíst?"__________________
Jednu banku už vyloupil stejný lupič tři
Manželé vystoupili na vrcholku hory z auta a že
krát. Policista se ptá pokladníka:"Všiml
na vzdychá:"Zde je tak krásný pohled na kraji
jste si něčeho nápadného na tom lupiči?"
nu, že ztrácím řeč.""V tom
případě, drahoušku,
"Ano. Pokaždé byl mnohem lépe oblečený."
tu zůstaneme celou dovolenou."__________________________
"Včera jsem se, strýčku, oženil. Mohl
Na nádraží v Římě chodí stařenka od jedné po
byste mi dát do manželství nějakou radu."
kladny k druhé a ptá se, kolik stojí lístek do Pa "Mohl, chlapce, ale na tu neidůležitější je
lerma. "Tisíc lir, paní." Stařenka vrtí hlavou.
už pozdě."_____________________________________________
"Všude říkají tisíc lir. Copak se takhle dá
Ptá se bankéř mladého muže:"Asi si jdete
smlouvat a obchodovat?"____________________________________
vypůjčit peníze, co?""Ne, ale prosil bych
Mladý řezník se dívá s obdivem na svou nevěstu.
vás o ruku vaší dcery. ""Tak to je úplně
"Kolik vážíš, miláčku?""Šedesát kilo.""Šedesát
stejné, jenže jste to řekl
kilo,"opakuje zamilovaný řez
jinými slovy."_______________
ník.'^ jedno kilo hezčí
než
"Tak už mám za sebou
druhé."__________________________________
deset hodin angličtiny."
V přepychové vile filmové
"A mohl by ses už s ně
hvězdy vypukl požár. Volá na
kým anglicky bavit?"
služebnou: "Honem zavolejte te
"Jistě, ale jen s tím,kdo
levizi, rozhlas, do filmového
má také deset hodin
ateliéru - a abych nezapoměla,
angličtiny."__________________
také zavolejte hasiče."______________
Karlík jde s babičku do
"Pane doktore, snad to není
lesa. "Viděl jsi už srnku,
vážné? Když se se ženou hádá
chlapče?""Viděl, v tele
me, tak po mně hází rajčaty."
vizi. ""Ale v lese ne."
"Tentokrát je zapomněla vyndat
"Ne, my televizi do le"Špatné auto. Jen jednou jsem s ním
z bedny, že?"
sa nenosíme."_______________
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vyjela a už zhořel motor."
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Požada-li
1.
vás někdo o pomoc, kterou můžete při dobré vuli poskytnout,
máte hned na rtech slůvko "ne"?
ano I ne O
2.Vidíte na druhém člověku napřed jeho chyby a nedokonalosti?
ano I ne O
3.Odpuzuje vás nebo vám není příjemný styk s člověkem, který je lepší nežvy? ano I ne O
4.Jste milí i ke člověku, který vám není příjemný nebo vám ublížil?
ano O ne I
5. Názory autora knihy, s kterými nesouhlasíte, hned odsoudíte, aniž bychom
se
přesvědčili - má-li aspoň v něčem snad pravdu?
ano I ne O
6.Máte sklon k pomluvám, nactiutrhání, odsuzování druhých?
ano I ne O
7.Máte rádi víc věci či zvířata než lidi?
ano I ne O
8. Posuzujete na kázání jen jeho nedokonalosti-slabý hlas a pod.?
ano I ne O
9.Stýkáte se jen s lidmi, kteří mají stejné názory jako vy?
ano I ne O
IO.Omlouváte u druhých jen ty chyby, kterých se sami dopouštíte?
ano I ne O
11. Přijdete-li do jiné domácnosti, automaticky si všimneme nedokonalostí, např.
prachu, nemytých oken, neuspořádaných knih a pod.
ano I ne O
12.Věnujete pozornost tomu, co vám druhý říká?
ano O ne I
13.Modlíte se jen když to potřebujete a jen za svou rodinu a vám blízké?
ano I ne O
14.Máte-li děti nebo dospívající či ty, na které
máte vliv, vnucujete jim
jen své názory a jejich názory vás nezajímají?
ano I ne O
15. Zajímáte se o druhé - příbuzné, sousedy, přátele a p.
ano O ne I
16.Přerušíte telefonní rozhovor, jakmile druhý začne mluvit o svých problémech? ano I ne O

Podobné otázky bychom si mohli klást při zpytování svědomí snad do nekonečna. 16 bodů do
sáhnete, jste-li vysloveně negativní-a někdy i sobecký-typ. Při ÍO bodech to s vámi není do
cela v pořádku, ale ještě to ujde. Pozorujete druhé po negativní stránce a sebe po pozitivní.
Problémy druhých vás moc nezajímají. Při 5 bodech musíte sice také zpytovat svědomí, ale
celkem jste pozitivní, nesobecký a milý typ. O druhé se málo zajímáte jen tehdy, máte-li
sami velmi velké problémy, které musíte řešit nebo jsou neřešitelné-aspoň dočasně. Při O
jste vysloveně pozitivní typ, ale měli byste být
přece jen trochu víc objektivní, abyste se
ani v lidech, ani v sobé nezklamali.

NAJDĚTE ASPOŇ
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