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psali jsme o důležitosti pravdy. V Biblické konkordanci, kde jsou všechna slo
va v Písmu sv.,je v Novém zákoně o pravdě jedna stránka, o lásce dvě stánky. Ve
St.zákoně je o lásce sotva čtvrtina stránky, o pravdě půl stránky. Jsou ovšem
i podobná slova,"pravdivý","vpravdě" nebo opak pravdy"lež","klam", o lásce
"milující","milovaný" a pod.
O lásce píše hodně sv.Jan, který"rostl v lásce", a sv.Pavel. Z Krista jeho lás
ka zářila, nemusel mnoho mluvit o tom, že miluje Otce a jeho tvory. Sv.Pavel se
musel k lásce probojovávat.Semínko zasel Kristus sám při zjevení u Damašku a
přilákal ho k sobě.
Milovat lidi není tak snadné. Proč? Nevidíme nikdy člověka celého,jako ho vidí
Bůh. Ten ví, proč klopýtáme a padáme-není to vždy CELÁ naše vina, jako u dábla
protože nemáme VĚTŠÍ poznání Bolia.
Jsme- vinou dědičného provinění-naklonění k
horšímu, jsou tu pokušení, povaha, prostředí...
Sv.Pavel-jako i mnoho jiných světců-at svatořečeni nebo ne-se museli nejen k
neviditelnému Bohu probojovat, ale i k viditelnému člověku. Který žije v naši
domácnosti, v zaměstnání, v sousedství, ve spolku-ba i k člověku, který nám
ublížil, pomluvil nás, nemá nás rád nebo je nám nepříjemný. Jak je to těžké:
A přece,
přikázání lásky nám dal Kristus:"Bůh tak miloval svět, že
dal svého jednorozeného Syna,aby žádný ,kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život."
(Jan 3,16). Miloval svět, který se sváří, ne
návidí, neposlouchá ho, tupí ho a zesměšňuje,
přestupuje všechna jeho zdravá přikázání. Mi
loval i Hitlera a Stalina, všechny lotry,kte
ří mučili a mučí křestany-v koncentrácích at
nacistických, komunistických nebo muslimských
Chce je totiž přilákat k sobě. I když oni
nechtějí. Neláme naši svobodnou vůli.
Bůh nás vidí, jací jsme a jací máme být.Pro
to nás miluje. V Bohu je spojena láska s prax
dou, on sám je LÁSKA a PRAVDA.
A co SPRAVEDLNOST? Tresty věčné či časné?Člověk se k nim odsuzuje sám. Bůh ho sám neod
soudí. Člověk, který přechází z času do věč
nosti, vidí, že jako nepravdivý a neláskavý
nemůže vstoupit do Boží lásky. Bud se musí
očistit-říkáme tomu očistec-nebo se musí zavrhnout-říkáme tomu peklo-nekonečné zoufalst
ví. Jak to vypadá, nevíme-ale že existuje,ví
me od Krista samého. Ten je zosobněný ČIN B0Ží-"já a Otec jsme jedno"(Jan 10,30,"Kdo
viděl mne, viděl i Otce."(Jan 13,9).
Že žil Kristus dávno? Rexi, že jeno slova
nepominou. "Já jsem s vámi až do konce světa'
(Mt.28.2O). Je v námi v pravdě učení Církve,
čerpané z Písma a posvátné tradice, je s nám.
v lásce, ve svátostech. Záleží jen na nás,jai
se k Pravdě probojujeme a láskou dáme pronik
nout. K Bohu, a skrze Něho k sobě a k druhým.
VAŠE
REDAKCE

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
7.-12.9.se konalo v Praze 8. zasedání Rady
evropských bisk.konferencí za účasti 400
osob-z toho 1OO biskupů, představitelů 33
bisk.evropských konferencí. Předsedou je
arcib. Vlk. Sešli se v sále Vys.školy země
dělské a zahájili porady slavnou mší sv.u
sv.Víta. Chtějí přispět k duchovní jednotě
mezi Západem a Východem. Z význačných
osobností tam byl zástupce sv. Otce, římský ;
vikář Ruini,pařížský kard.Lustiger,arcibis
kup z Hnězdna Muszyňski, kard.Danneels z;
Bruselu, arcib.J.Schotte, gener.sekretář
bisk.synodu z Říma, biskup Karl Lehman z
Mohuče, řecko-katol.biskup z Rumunska a
početná skupina ze Svýcar-před.bisk.konfe
rence biskup Mamie, tajemník konference
P. Trauffer,O. P.,biskup Máder z St.Gallenu^
kde je sídlo konference, kard, Schwery z
Wallisu, arcib.z Westminsteru G.B.Hume a
mnoho jiných, také hodně mladých. Zasedání
bylo zakončeno poutí na Velehrad.__________
60.apoštolská cesta vedla sv.Otce 4.-10.9.dq
pobaltských republik. 4.-8.ho s nadšením
přivítali katolíci v Litvě.V hl.městě Vilně
byl i náš arcib. Vlk.Matka sv.Otce byla z
Litvy, kde žije dost silná polská menšina
(9 %,ve Vilně 20%). Ve Vilně se setkal sv.
Otec i s Poláky. Na bohoslužbu slova,kte
rou měl na Hoře křížů, přišlo asi 300 tis.
věřících.Ostatní to sledovali na obrazovkách^
bylo velmi špatné počasí. Od 8.-IO.9.byl
v Lotyšsku, kde žije půl mil.katolíků(2O%),
jinak jsou tam luteráni. 10.9. zavítal do
Estonska, kde jsou 3% katolíků/) které peču-^
jí 2 kněží a řeholnice. Křesťanství na Lit
vě začalo na zač. 11 .tisíciletí, litevština je
jedna z nejstarších řečí-blízká sanskrrtu.
Arcib. z Belgie,kard.Danneels,předseda Pax ;
Christi, byl 30.8.-1.9. v Bělehradě.Mluvil s
pravosl.patriarchou Pavlem. Ten uznal odpc
vědnost Srbů za válku.______________________
31.8. -5.9. zasedala v Praze konference vyšj
ších řeholních představených za předsed
nictví arcib. Vlka, nuncia Coppa a podprefekta kongr.pro řeholníky biskupa Errázurize. Přišlo na 40 ženských i mužských
gener. představených řeholí. Diskutovalo se j
o dnešních úkolech řeholníků.____________
Prelát Opus Dei, Mons.Alvaro del Portilho,
vysvětil 5.9.ve Španělsku 21 členů na kněze-z Argentiny, Brazílie, US A, Španělska a
Filipín.______________________________________
Sv. Otec ustanovil apošt. administrátora la
tinského obřadu pro Podkarpatskou Rus.Rt
síni jsou řecko-katolíky, římští jsou hl.Madaři a Slováci.____________________________
Mladí v Albánii většinou věří v Boha a také^
vědí proč. Ateismus"nezabraľ'■__________
17.9. -svátek stigmat sv. Františka z Assisinavštívil sv.Otec svatyni La Věrna,kde do-š
stal světec 17.9.1224 stigmata.Sv.Otce uví-j
tal gener.představený 4 františ.odvětví.

24.-27.8.se konalo v semináři biskupa Jána Vojtašáka(vyznavače víry).na Spišské Kapitule 3.
symposium kanonického práva. Přítomen byl
kard. J.Chr. Korec, arcib. J. Sokol, biskupové »
F.Tondra, AI.Tkáč, Ed.Kojnok, D.Hrušovský a
VI.Fila. I z Říma přišla řada odborníků a hostů.
Projednala se témata:prvenství papežovo a kole
gialita, postavení a poslání biskupů v Církvi,
kněží a jejich podíl na moci biskupa, učit,pošvě
covat a řídit Boží lid, řeholníci a jejich účast
na životě Církve, práva a povinnosti laiků v
Církvi a j.Připravuje se vydání knihy Církevního práva (cirk, zákoník) ve slovenštině.________
Vídeňský arcib. kard. Groer založil komisi pro
ženské otázky. Ingrid Kleinová, předsedkyně
rakouského hnutí katol.žen a členka této 5. ti
členné komise doufá, že i jiné diecéze zřídí takovou komisi. Ve Švýcarsku už existuje._______
4.-5.9.se konal v Lausanne poprvé kongres
Společnosti sv.Vincence z Pauly. Založil ji Fréderic Ozanam(1813-1853)-prof.na pařížské Sorboně. Dnes má společnost na 700 tis.členů v
112 zemích. Ve vlasti ji uznala bisk.konference
za církevní právnickou osobu. Inf. Spol.sv. Vin cence,Haštalské nám.788, 110.00 Praha________
15.9. -svátek patronky Slovenska, Sedmibolestné P.Marie, se v Slovenském ústavě sv.C.a M.'
v Římě sešlo na 800 poutníků z vlasti i ze za
hraničí. Slavnou mši sv.sloužil kard.J.Tomko s
býv. ředitelem a nyní gener.vikářem v Brati
slavě mons. D. Hrušovským, bisk. Kalatou, T. J. z
Německa, Pavolem Hnilicou T.J.z Říma a j.
kněžími. Slovenský ústav založil Mons.Štefan
Náhalka.________________________________________
Ve Vídni se konalo II.setkání pastoračního fóra
pro pomoc Církvi ve stř.a vých.Evropě.Sku
teční odbornici s vysokú úrovní byli jen z
Polska a z Maďarska.____________________________
18.9. byla posvěcena nová vatik.observatoř na
Mont Graham(35OO m)v USA-Arizoně. Vatikán
ská observatoř v Castelgandolfu se nepoužívá
pro znečištění a světlům z Říma. Průměr zrcadla teleskopu v Arizoně je 1,8 m ■________________
Florencie si připomene 1600-ti leté výr.basili
ky sv. Vavřince třemi výstavami liturgických a
uměleckých předmětů i dokumentů z medičejské
knihovny. Basiliku posvětil r.393 milánský
arcib.sv.Ambrož. Rok sv.Vavřince uzavře
Florencie r.l994._________________________________
V Syrakusách na Sicílii se konalo od 15.-19.9.
druhé symposium katolické Unie(UCIP) .Přišlo
150 novinářů z 30 ti zemí Evropy-i východní
V té době zavraždila Mafie Dona G.Puglisiho,
faráře chudé čtvrti Brancaccio-Palermo, statečného bojovníka proti Mafii.___________________
14.-19.9.se v Lublíně(Polsko)konal 8.světový
kongres kanonického práva za účasti asi 400
profesorů-z části ze státních fakult. Sv.Otec
připomenul v poselství nezávislost Církve od
státu - ale mají spolupracovat._________________
Vietnamská vláda se postavila proti rozhodnutí
Vatikánu, jmenovat Mons.Huynh Ngiha biskupa
z Phan Thiedu apošt. administrátorem v Saigonufnyní Ho či Min-Villu).,

:zesněšňoval, nedala se odradit, ani jí nenapadlo,
i vzdát se svého úsilí.
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Americký Readers Digest uveřejnil článek |V r.1978 jela na konferenci v Remeši, kde 50 vědců
Jenifer Mannové:"Má matka Peggy, bojovni- ;ze 14 ti zemí přednášeli o marihuaně. Vrátila se s
• pěti bloky a dvěma kazetami plnými informací. Nace proti drogám."
s psala o marihuáně článek do Readerůs Digestu: JE
rXJOOOOOCXXXDOOOOOOOOCKDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
^MARIHUANA OPRAVDU NEŠKODNÁ? Článek vyvolal senzaci.
"Nikdy nezmizí z mé paměti den, kdy matka
objevila, že kouřím marihuánu. Při zavěšo ;Během 11 ti měsíců rozeslala redakce po světě tři
vání záclon si všiml domovník papírku na ímilióny přetisků tohoto článku, Statisíce lidí se
dovědělo pravdu o marihuáně. Maminka dostávala kupy
cigarety. Ptal se matky:"Kdo tu kouří
dopisů od rodičů i od mladých. Psali, že článek o
marihuánu?"
(škodlivosti
marihuany je přivedl k ternu, že už tenMatka se mě později zeptala - a já se při
znala: "Já, samozřejmě." Bylo mi patnáct a j to jed neberou.
[A o problém se začaly zajímat i jiné sdělovací pro
už jsem v tem pořádně"jela"Vyhýbala
středky. Ředitel jedné televizní stanice prohlásil:
jsem se rodině, ve škole jsem byla čím dál;
;Doufám, že se neozabíráme tímto problémem příliš
horší. Byla jsem svárlivá a depresivní.
Ěpozdě! - Vysílali maminčin program.
Ale nenapadlo mě, že to souvisí s marihuá:"Peggy Manová, žena v domácnosti, matka, manželka a
nou. "Maminko, neděs se.Je to neškodné."
Maminka už od svých 17 ti let napsala 35 i spisovatelka objasnila nyní nebezpečí marihuany lé:pe, než jiné protinarkotické programy," prohlásil
knih a stovky novinářských článků. Větši
:ředitel Amerického ústavu pro zkoumání zneužívání
nou ji inspirovaly události v rodině a v
obci. Neúnavně pátrala a obvykle se také ;drog.
;R. 1986 jlostala při slavnostní recepci amerického
dopátrala pravdy.
(kongresu za své ZVONĚNÍ NA POPLACH vyznamenání jako
"Vím, že nemáš chut se mnou o marihuane
;autorka, která bojuje proti zneužívání narkotik.
mluvit, 'řekla maminka, když dva týdny ho
Bylo tam 250 politiků a zástupců veřejného života.
vořila telefonicky s různými odborníky.
■Mamince
bylo trapné, že se stala středem pozornosti
"Budu ti každý den deset minut vyprávět o
íNevím, proč s tím dělají tolik humbuku,"prohlásila
tem, co jsem telefonem zjistila!"
;a hned dodala:"Snad to celé věci prospěje."
Toto vyučování trvalo řadu týdnů Jestli
vím, ptala se matka, že tři až čtyři dáv ;Objala jsam ji a řekla:"Maminko,bez tebe by se bylo
ky za den napáchají stejné škody, jako 20 ■nic nepodnikalo."Maminka se šibalsky usmála:"A tím
cigaret? A jestli vím, že trvalé požívání •myslíš, sama sebe, vid?"
marihuáný oslabuje obranný systém? A vím- ■Poslanec amerického kongresu a předseda zvláštního
li, že marihuána zůstává dlouho v mozku,v ;výboru, starajícího se o problém zneužívání drog,
pohlavních žlázách■a tak se zmenšuje mož jprohlásil:"Kdyby naše země bývala pozorně naslouchá
la Pegge Mannové, když psala o problematice narko
nost ženy, porodit zdravé děti?
tik,
nemuseli bychom se tolik zabývat hroznou situa
Dříve byly vánoce mé nejmilejší svátky.
■cí s požíváním cmamných jedů."
Rodiče dlouho do noci balili dárky pro
i Na jaře r.1989 dostala matka rakovinu. Maminka mu
své děti. Mě to nezajímalo. Když jsem vi
sela být celý rok v newyorské nemocnici - ale dovo
děla, jak je to bolí, odešla jsem do své
lili jí, aby si vzala do pokoje kartotéku o drogách
ho pokojíku.
Tam jsem náhle pochopila, že maminka chtě (Řekla, že ani na nemocničním lůžku/rok před smrtí/
;nepřestane s bojem proti narkomanii. S polštáři za
la, abych se vrátila do rodiny, z které
jsem se sama požíváním marihuany vyloučila :zády a se sluchátkem na uchu pracovala až do posled
:ní chvíle svého života. Jejího boje proti narkemaLáska k mamince znovu vzplanula. Běžela
ínii
se ujalo v celostátním rozsahu rodičovské
jsem do její ložnice, objala maminku a
rozplakala se: 'Přestanu s marihuánou, "slí sdružení a poslali jí videokazetový záznam o svém
(posledním zasedání. Delegáti ji se slzami v očích
bila jsem jí. A opravdu jsem přestala.
Jakmile maminka poznala, že její dcera je (zapřísahali, aby se uzdravila.
;Ke konci života se jí zeptali, kterého ze svých výv bezpečí, začala vášnivě pomáhat jiným.
Tehdy se v televizi dost otevřeně vyzývá) ikonů si nejvíc váží. Odpověděla:"Obrácení své dcek požívání narkotik. Dokonce noviny tvrdi :ry a svých článků proti narkotikám."
(Její poslední slova byla:"Ani nevíte, jak vás mám
ly, že marihuána je neškodná-jako víno.
Lidi uklidňovali i vědátoři a státní úřad’ (všechny ráda..."
Ale matka se tím nedala oklamat. Rozhodla •Boj proti narkomanii není zdaleka zkončen. .Maminka
se vyburcovat občany k ternu, aby si uvědo :jej vlastně zahájila, časopisy, které propagovaly
mili, že marihuána je nejen škodlivá, ale (požívání marihuáný zanikly. Na Aljašce dokonce vyje prvním krokan k požívání heroinu a ko (hlásili zákon, že kouření marihuáný je trestné.
kainu. Věděla, že jí to nevynese populari ĚV r.1970 kouřilo marihuánu 10% studentů. V roce
1990 jen 2% z dotazovaných studentů se
tu. Brala to s humorem a když ji někdo
přiznalo, že kouřili marihuánu jednou.
F-t.. Tcimáš

LÁSKA PROTI JEDU

STŘED NAŠÍ VÍRY
MEŠNÍ OBĚŤ KRISTOVA
V další promluvě hovoří P.BENÄCEK
na exerciciích o Kristově lásce k nám.
TATO LÁSKA JE PŘÍTOMNÁ VE MŠI
v Eucharistii. Kristova láska
se snižuje, slouží, rozdává.Při
poslední večeři řekl:"Syn člo
věka nepřišel, aby si nechal
sloužit, nýbrž aby sloužil."
(Mk 10,45). To je tajemství
Eucharistie. Já jsem ten, který
slouží, který se rozdává...
PODOBENSTVÍ 0 MILOSRDNÉM OTCI .
Tak by se vlastně mělo jmenovat
podobenství o marnotratném synu
Ústřední postavou není syn, ale
spíš otec. Syn promrhává v ci
zině svůj majetek. Ale větší
část podobenství mluví o lásce
otcově. Syn sice opouští dům,
hledá svobodu-jak se to i dnes
často stává rodičům a rodiče
tím trpí. Ale tento syn si podvědomě-ani sám o tom neví-odnáší v srdci lásku svého otce a
ta ho neopustí a zavolá ho zpět
v nejtěžších chvílích jeho ži
vota .
ZÁKLADNÍ PRAVDA NAŠEHO ŽIVOTA
Jistota, že Bůh nás miluje a
miloval nás dřív než my jeho.
Slova sv.Jana:"V tom záleží lás
ka, ne že my jsme milovali Bo
ha, ale že on si zamiloval své
ho Syna a poslal ho jako smír
nou obět za naše hříchy."(I.Jan
4,10). Naše láska, i láska, kte
rou milujeme bližního, je odpověd na lásku, kterou nám ukazu
je a projevuje Bůh.
ODKAZ KRIStQv - MŠE SVATÁ
V Eucharistii- ve mši sv. -je
přítomna Kristova láska, která
se snižuje,a rozdává, jak jsme
si už řekli. Boží láska je zá
klad, na němž můžeme stavět. Co
nám říká tato pravda, že nás
Bůh miluje? Spočíváme v Božím
náručí, jsme zabaleni do Boží
lásky jako dítě v plenkách.
PŘÍKLAD
Chlapec si hraje s kamarády,ale
brzo se vrátí s pláčem domů.
"Proč pláčeš? Co se stalo?Udělal sis něco?"ptá se tatínek.
"Ne!""Něco ti kluci ukladli?"
"Ne!""Co se tedy vlastně stalo?""Hráli jsme si na schováva
nou a nikdo mě nepřišel hledat','
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V této dětské tragice je vyslovena velká
pravda, dětské zklamání- Nikdo mě nepřišel
hledat. Nikdo se o mne nezajímal. Byl jsem
jim lhostejný. Nikdo na mne nemyslel.
Ale Boží láska spočívá v tom, že nás hledá,
že si nás dříve zamiloval, než my jsme si
ho zamilovali, že poslal svého Syna jako
smírnou obět za naše hříchy. Hledal nás!
TATO PRAVDA MÁ PSYCHOLOGICKÉ pňSLEDKY
Jednou-z potřeb lidského srdce je touha, být
uznán. Aby ho druzí - aspoň někdo
- přijal
a miloval. Každý touží po tom, aby pro dru
hého něco znamenal. Nejen proto, že je ši
kovný, zdatný, že něco dovede. Člověk má
hodnotu sám o sobě. Když toto přijetí nezná
me a nezakusíme, něco se v nás otřese. Jsou
případy, kdy se mladý člověk dozví, že si
ho rodiče nepřáli.

"...vstal od večeře. .. nalil vodu do umyvadla a začal umývat učedníkům nohy... "
(Jan 13 4-9).
rímto poznáním je poznamenán celý další ži/ot. Nebo když žák ve škole cítí, že učitel
terná pro něho pochopení a nepovzbudí ho.Pak
se nerad učí. Nebo v zaměstnání. Je-li oko
lí chladné, nepřijímá nás, tak trpí i výkon.
4 dáme to třebas cítit i našim nevinným daná
touha po uznání

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

je splněna právě v Bohu. Bůh nás miluje ne
proto, že mu to něco vynese, nebo že jsme
dobří, ale miluje nás pro svou lásku. Jsme
dobří proto, že nás Bůh miluje. Tato láska
je důvodem a ospravedlněním našeho bytí.
"My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám.
Bůh je1 láska."(I.Jan 4,16). Tato láska není
ovšem idylka, myšlenka, která nás uspává v
blažené důvěře. Boží láska na nás klade po
žadavky. Miluj Boha celým srdcem, celou mys
lí a celou svou silou. Dávej proto Bohu
přednost před vším ostatním. Nestav nic nad
Boha !

JEZUITÉ ZASE DOMA
Spolupracovník Otce KOLÁČKA ve Vatikánském
rozhlase se stal představeným-provinciálem
Jezuitů čili Tovaryšstva Ježíšova pro Cechy
a Moravu. Otec Josef ČUPR byl tak laskav a
poskytl nám rozhovor pro čtenáře KLUBu. Mno
zí ho znáte z jeho skvělých duchovních cvi ■
cení i z osobního setkání.
S jakou situaci jste se setkal ve vlasti?

S takovou, jakou jsem čekal. Nic mě nevyvá
dělo z míry. Podmínky jsou trochu jiné, ale
dostáváme se do -stejné roviny jako na Zápa
dě. Ze strany řádu Tovaryšstva Ježíšova se
organizuje pcmoc, která naši provincii dá
vá dost možností, abychom nutné poopravili a
dohonili aspoň po materiální stránce. Du
chovní obnova však nebude tak snadná.
Co narušuje vaši obrodnou práci?

Jsou určité prohlémy. Jako všude, ve všech
řádech, v celé Církvi, v celé společnosti.
Jsou tedy i v Tovaryšstvu. Tu a tam se vyno
ří člověk, který vybočí. Zlo působí na lidi
stále. Kristus sám s tím zápasil, i my s tím
budeme zápasit. Ať to označíme jak chceme,
vždy nakonec pocítíme, že zlo existuje, že
je smícháno ve všem, že koukol roste mezi
pšenicí. Jediná účinná moc, která mu může
čelit, je Kristus. Ten zlo už definitivně
přemohl. My dokončujeme fakticky vítězný boj
v čase, ve kterán žijeme, obdařeni jeho mi
lostí a jeho výkupnou mocí. Nemůžane se ale
domnívat, že zlo beze zbytku vyhubíme. Ba
naopak. Čím víc zduchovníme, tím výrazněji
pocítíme doteky zla. Starý člověk je stále
v nás. Jediné, co můžeme udělat, je bojovat
proti zlu v sobě, nahrazovat starého člověka
novým. Láskou, jež by nás měla proměňovat.
Snad se-dnes příliš staví do popredí láska
na úkor pravdy?

Láska je všechno dobro, které existuje. Je
to Bůh sám. At řeknu jakoukoliv ctnost věrnost, spravedlnost, chudoba, poslušnost,
pokora a jiné, všechno má životnost jen v Bo
hu, čili v LÁSCE. Sv.Pavel ji definoval přes'
ně, pokud to člověk slovy vůbec dokáže:
"Láska je shovívavá, dobrosrdečná, láska ne
závidí...má zármutek, když se dělá něco
špatného, ale raduje se, když lidé žijí pod
le pravdy..."/l.Kor 13,4.13/
Člověk je nakloněný k hor
šímu. .._______________

Není rozhodující,
jak to nazveme.
Pocitu jeme v sobě
sklon ke zlému.
Zápasil s tím i ta
kový světec, jako
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sv.Pavel: "Vždyť nekonám dobro, které chci,
nýbrž dělám zlo, které nechci.""Já nešťastný
člověk, kdo mě vysvobodí od těla propadlého
smrti? Bohu díky! Je to možné skrze Ježíše
Krista, našeho Pána."/Řím 7,19-25/.
Ať o tom mluví sv.Pavel nebo sv.Augustin,Jan
Pavel II., nebo kdokoliv jiný. Podstata je stá
le stejná. Zápasím se zlem, ať má jakoukoliv
formu: třeba závist, touha po pcmstě...V tomto
zápase podlehnu, neobrátím-li se ke Kristu.
Někteří lidé-i teologové-se snaží pojem hříchu
vymýtit..._______________________________________

"Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není..."/I.Jan 1.8./.Tato
slova nepotřebují další vysvětlování. Je to
hřích, který zastiňuje vztah člověka k Bohu,
ke Kristu. "Bůh je světlo a tma v něm vůbec
není..."/I.Jan 1,5./ To je rozhodující. Nemohu
mluvit o hříchu, nepoznám-li Boha. Ve svátos
tech se setkáváme s Kristem a poznáváme Boha.
Je to otázka víry, ne tak rozumu a smyslů.
Jestliže v Boha nevěřím, nejsem schopen se s
ním setkávat ve svátostech."Kcmu hříchy odpus
títe, budou odpuštěny__ To čiňte na mou památ
ku..." To jsou pokyny Ježíše Krista a snysl
svátostí.
Podstatná je tedy otázka víry. Co je vlastně
víra?_____________________________________________

Nemohla byste věřit, kdybyste nemela nadpřirozeného Ducha svátého. Je nesmysl hádat se s ne
věřícím člověkem např.o neomylnosti papeže či
o jiných otázkách víry pouze na přirozeném zá
kladě. Začnou-li se nadpřirozené pravdy řešit
na přirozené rovině, je to nesmysl. To platí
o pochopení člověka vůbec. Sv.Otec říká:"Mluvíme-1'i o člověku jako o bytosti jen přirozené,
nemluvíme o člověku." Nadpřirozeno je nedílná
část člověka. Je stvořen k obrazu Božímu a mi
lostí Boží se stává člověkem. Črta Boží je v
člověku, ať hřeší nebo ne - člověk zůstane
člověkem i po dědičném hříchu. Ztratil ovšem
milost Boží, ale nikdy ne tak, aby přestal být
obrazan Božím. Kristus vykoupil všechny, i to
ho člověka, který jakoby ztratil všechno. Člo
věk nemůže v sobě vymazat obraz Boží. Bez víry
tedy člověka-ani sami sebe-nemůžeme pochopit.
Kde však člověk získává jistotu, že Boha poznává, že se s ním styka?______________

Odpovídá opět sv.Jan:"Podle toho víme, že jsme
Ho poznali, když zachováváme jeho přikázání."
/l.Jan 2.3./ A tím myslí
především přikázání lásky.
Učenci vědí, jak povstal
vesmír, ale neznají jádro,z
něhož vyšel orvm výbuch?

I to je zatím naše pouhá
představa.K pochopení veške
rého bytí náš rozum nestačí.

Jak jsem již uvedl. Je-li tvůrce všeho nadpřirozený Bůh, pak k chápání potřebujeme nadpřiro
zené světlo DUCHA, který uschopní náš rozum proniknout do těchto tajemství. Tak nadpřirozené
prostupuje a působí v přirozeném. Člověk může pojmout Božího Ducha do svého srdce a zrakem 6
víry vidět Boha a s ním se stýkat. Kdyby byl člověk jen bytost přirozená, toto setkání a
vrůstání nadpřirozeného do přirozeného by nebylo možné. "Vidět Boha ve všem,"říká sv.Ignác.
Jedině tak můžeme pochopit všechno kolem sebe a v sobě i vznik vesníru.
M0že člověk, který věřil a víru odvrhnul, znovu se vrátit k víře? Když dostal rfiilost a
zavrhnul ji?___________________________

Všechno má původ v Kristu. Bůh nam dává každou milost skrze Něho. Postavíme-lí se ke Kristu
záporně a vyloučíme Ho, uzavřeme každý kanál, kterým milost Boží prochází. Kdo tento kanál
vlastním rozhodnutím uzavře, nemůže být spasen. Kristus je jediný prostředník. Jsem přesvěd
čen, že neexistuje, neexistovala a nebude existovat na světě žádný hřích, který Kristus ne
vykoupil. Skrze Krista je tedy návrat možný vždycky.
7.7.1993

Děkujeme za rozhovor

Tak vypadal
původně
jezuitský klášter
Byl tam český
kostel, německý
Kostel,italský kostel,
oratorium-latinské a francouz
ské, kolej, školy, observatórium,
hlavní portál a hodiny na věži. Dnes je v
Klementinu universitní knihovna a jiné vědecké
ústavy.

Generál Jezui
tů, P.Kolvenbach,
jmenoval provinciálem švýcarských jezui
tů P. Aloise Baikera
/nar.1932 v Basileji/ od
r.1988 ředitelem stř.školy
v Bad Schonbrunnu. Sídlo pro
NOVINK Y
vincie je v Curychu. Ve Švýcar
porušení lidských a náboženských práv, podesku je 90 jezuitů v 9 klášteřích a je to nejpsaný i Chorvatském v mezinárodních dohodách.
menší provincie mezi 86 provinciemi světa.
Ovšem kardinál vizum nezamítl, ale úřady.
Dlouho byli jezuité ve Švýcarsku zakázáni, pa
třili pod provincii Innsbruck. - 19.8.se sešli KcLtedtóůa v Bothtgeó (Ftancke) byta 3.9. zap-ia.ua
do ivětového dědZetvZ UNESCEM. Paed nZ to by
v Bruselu býv.žáci jezuitských škol - bylo
jich 250 z 11 zemí._______________________________ ty katedíáty v ChaAdMA, AmZenó, S&iMibuAgu.,
No&ie Vame a v RemeZZ.
Barucha Mayerse, velkého rabína Slovenska-občana USA, napadli 5.9.v Bratislavě tři hoši od Ruský parlament přijal 28.8.zákon o působení
14.-17.ti let,udeřili ho, ukradli mu klobouk a nábož.organizací za určitých podmínek v Rusku.
Ale na zásah pravoslavných nesmějí vyvíjet mi
volali:"Juden raus!" Rabínovi pcmohli kolem
sijní činnost, musejí mít povolený pobyt v ze
jdoucí a policie chlapce chytla. Po této události odešel rabín do Vídně._____________________ mi a informovat předaň ministerstvo vnitra o
Sv.Ote.c. ptá-jal 2&.S.V Caí>te.ngandot^u knížete z své činnosti. Jsou-li v rozporu se zákonon,
i ctěny wdZny.___________________ odmítnou jim úřady vstup do země. President
odmítl parlamentem schválený zákon, odporuj ící
Konstantinu Djokovičovi, srpsko-pravoslavnému
biskupu pro stř.Evropu se sídlem v Německu, za ústavě, vrátil jej parlamentu s četnými připo
mínkami, pak skoro všechny parlament schválil.
mítly chorvatské úřady vizum. Záhřebský deník
Vjesnik píše, že prý biskup při minulé návštěvě Zákon má kontrolovat činnost dravých sekt.
prohlásil, že Chorvatsko není národ, ale odboč Po pAdu komuntímu byto v Morfeu č o-fevt'euo aÁZ
ka Srbska. Biskup v dopise chorvatskému primaso,100 koitetu.. Pne^Zdent JeZcZn ie chce zaiadZt
vi kard.Kuharičovi tvrdí, že odmítnuti viza je o to, aby k.oz>te£y, feřeté nutoaZZ ivému. díeZu
byty vaáeeny. V Moikvě je jZch atZ 10.

VĚZEŇSKÉ SNY

spatřila tam nepříjemnou pa
ní a té se bála.Plná strachu
Pan-Í docc.ntka. doitata
volala Pavla. Ten hned při
šel a ruku v ruce běželi
návAČžvu..
rychle pustinou. Čím víc bě
Přišel syn Antek a při
želi, tím byli silnější,až
nesl jí balík. Na všechno
konečně doběhli k zelené kra
myslel, ale směla si vzít
jině a vstříc jim běžel Antek a
jen hřeben, pastu a kartáček1
Jura. Všichni byli velmi šťastni
na zuby. Ostatní jí nedovol
ACH - TYHLE VĚZEŇSKÉ SNY!
ly. Měla však takovou radost
Sotva se vyskytují na svobodě a v
při pohledu na jeho starostlivou
'bezstarostném blahobytu. Či jsou výhralásku, že víc nepotřebovala. Co
eny jen lidem, kteří hledají domov,
směla napsat, to mu rychle řekla, í
vězňům? Takový zázrak se vynoří v okamži
když byla při tom policistka. Pově
ku, kdy jsme úplně ponořené do bolesti,
děl jí, že vzali nej lepšího advo
daleko od domova, namačkané v zatuhlé
káta, že u nich byla důkladná pro
cele na těsném místečku. Tento div by
hlídka, všechno prohledali, dokonce
chom si sami nevymyslili. Vidíme ve snu
i vkladní knížku jejich synů. Co na
podivuhodné obrazy, krajiny, postavy,
tom! Pro Anteka a jeho bratry bylo
barvy, díváme se do tajemné budoucnosti,
důležité, aby matku osvobodili a
podivuhodné, prozřetelné-jsou to dary
vrátila se brzo domů. Ostatní bylo
bezvýznamné. Antek ji ujistil, že se Boží!
V TAKOVÉM SNU ŽILA PANÍ DOCENTKA STÁLE.
o domácnost starat nemusí, až se
Viděla oči tajemné ženy, oči její žalobvrátí, bude všechno v pořádku...
Ach! Jak byl odvážný a chytrý, řekl kyně. Chodila k výslechu skoro každý den
jí vše, i když policistka dávala po Pavlovo tělesné utrpení a její vlastní
bolest se spojily a posilovaly ji na
zor. Jeho láska mu dodávala odvahu
cestě za domovem. Antek byla její velká
a bystrost. Tak byla silná!
naděje. Věděla, že chytrý hoch neustane,
Taková láska svítí jako hvězda v
dokud nebude mít matku doma. "Musím se
temnotě a srdce naplňuje radostí.
modlit..."říkávala,"JEN MODLIT!" Měla z
PANÍ DOCENTKU NÁVŠTĚVA STB PŘEKVAP!
domova ještě náboženskou výchovu a ta ji
Řekli jí, že jde jen o "krátký roz
posilovala v jejich úzkostech. Pani do
hovor". Všichni se vzrušili. Antek
jí chtěl dát něco s sebou, ale poli centce bylo asi 55 let.
HANA JELKOVÁ DOSTALA OBŽALOBU.
cista řekl, že kromě kapesníku nic
nepotřebuje. Hned se vrátí domů. To- Také podklady pro proces. Chvíli se upře
ně dívala na písmo, pak papíry složila a
mu"krátkému rozhovoru" ve svém vzru
dala je do přihrádky na zdi. Začala tiše
šení věřila.
pro sebe plakat. Mlčky jsme na ní zíra
Byla vdova s třemi syny: Antkem,Pav
lem a Jurou. Antek jí sdělil, že Pa ly, jako kdybychom byly smuteční hosté.
Znaly jsme trochu"provinění"Hany Jelkové
vel, který byl už delší dobu nemo
cen, leží v nemocnici naproti vězení Jednalo se o nepatrnou půjčku z r.1968.
Podle obžaloby ji ani nevyúčtovala, ani
Když ho nedávno'navštívila, netuši
nezaplatila. Mezitím dluh její bratr vy
la; že se brzo octne v protějším
rovnal. To však zřejmě nestačilo,aby Ha
vězení. Proč ji vlatně zavřeli?
nu pustili na svobodu, byla odsouzená
NĚKDO JI MUSEL UDAT!
na tři roky. Prokurátor nebyl spokojen,
Tehdy probíhaly tzv."prověrky" a
rozsudek se mu zdál mírný, takže proces
"čistky", týkající se chování v r.
neukončili a další se měl konat za měsíc
1968. Jako mnoho jiných i ona byla
Hana, celá zničená, se vrátila od soudu.
u příbuzných v Rakousku a tam si ob
Byla z věřící rodiny. Nemusela pracovat,
starala různé vlněné věci, pro sebe
všechno dělali bratři a ti se o ní sta
i svou rodinu. V krátkých měsících
rali. R.1968 si mnozí oddechli a vsadili
svobody to bylo dovoleno, ted, v do- na lepší budoucnost. Avšak místo ní přibě"normálizace"to bylo už trestné.
šla"normalizace", zřejmě plánovaná už
STAČILO ANONYMNÍ UDÁNÍ NEBO UDAVAČ,
dávno, ale uskutečnila se teprve v zimě
aby se bezúhonný človek dostal do vě
r.1970-71. Dopadla těžce na ty, kdo v
zení. Paní docentka uvažovala, komu
"lepší budoucnost"věřili-a k těm patřila
tehdy přinesla pulovr, punčochy či
i Hana a její rodina. I spousta jiných
halenku. Podezřívala známé udavačky, čekala v plně obsazených celách na vý
lámala si hlavu-ale marně.
slechy, soudní jednání a procesy.
JEDNOU MĚLA ZVLÁŠTNÍ SEN
NEJEN NÚŽ - ALE I ÚSTA JSOU NEBEZPEČNÁ“
Běžela namáhavě přes černé, blátivé
J.Doubrava: ROŽENSKÄ MOZAIKA
pole. Když doběhla na suchou zemi,
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Mlčící mučedník
Sv.Janu Nepomuckému se vytýká půjčování
peněz, lichva, mnohoobročnictví( mnoho úřadů
placených). Celá věc nestojí za řeč. Protože
se však o ní nenávistně píše, musíme se o
tom zmínit. Je zjištěno šest případů, kdy sv. |
Jan přijímá nebo vydává peníze v kanceláři
složené. Dalších osm případů jsou kancelář
ské nedoplatky, hl.od duchovních osob za
|
vyhotovení úředních listin. Sedmkrát půjčil
<
sv.Jan 16 kop, na to písař nestačil, složili se|
dva, jak píše Pekař ve své knize.Půjčovalo
|
se bez úroků-na to byl trest klatby. I Jan
|
Hus půjčoval značné obnosy-5-lO kop,za
stejných podmínek a to v dobách, kdy měl
větší příjmy, sv.Jan půjčoval jen v době, kdy |
byl chudým písařem a bohoslovcem. Neměl
ani víc úřadů-jen ze dvou "prebenď'což bylo u
vyššího kléru zvykem a jak to později dovolil
Tridentský sněm. Vzdal se fary u sv.Havla, |
když se stal arciděkanem v Žatci; opustil ka-|
novnictví u sv.Jiljí, když přijal kanovnictví |
na Vyšehradě. Kanovníkem u sv.Víta nebyl. |
I když byl sv.Jan doktorem práva arcibiskui
mu důvěřoval, měl mnohem méně důchodů než
Hus. Sv.Jan měl roční důchod 58 kop.
TITUL SVĚTCE A MUČEDNÍKA
dostal pro hrdinské utrpení a násilnou smrt.
Vypráví se, že nechtěl králi vyzradit, co se
mu zpovídala královna Žofie. V každém přípa
dě se jednalo o církevní tajemství,které ne
směl Jan vyzradit. Sv.Jan krále také napo
mínal, aby dobře vládl. Pak je pochopitelné,
že král neměl Jana rád.
Měl rád dvorního kaplana Hyn
ka Pluha z Rabštejna. Chtěl
založit v Čechách třetí biskup
ství a biskupem měl být tento
kaplan, Král čekal, až zemře
stařičký opat Racek v Klad
rubech. Biskupství mělo být
povýšeno tím, že benediktin
ský opat se stal biskupem.
Podobně se to stalo v Lito
myšli, kde císař Karel IV.po
výšil na biskupa premonstrát
ského opata. Ani arcibiskup,
ani mniši v Kladrubech nemě
li z králova úmyslu radost a
s papežem se také ještě zá
ležitost nevyjednala. Bez pa
pežova souhlasu se ani dnes .
nesmí vysvětit biskup nebo za
ložit biskupství, které mělo
být v Plzni.Když opat Ra
cek r.1393 zemřel, zvolili si
mniši za opata Olena a sv.Jan
jako generální vikář 1O.března
volbu potvrdil. Tak to nařizo
valo církevní právo.
KRÁL SE OVŠEM ROZZLOBIL.
Byl právě na Zebráce a chystal

se do Prahy, aby se odpůrcům pomstil.Sv. 8
; Jan a kanovník Mikuláš Puchník utekli před
; královým hněvem na arcibiskupský hrad v
Roudnici. Král napsal arcibiskupovi z Prahy
lístek:"Ty, arcibiskupe, vrat mi hrad roud
nický a jiné mé hrady a kliď se mi z mé země
české. Pakli se oč pokusíš proti mně a mým
lidem, utopím tě a rozepři skončím. Přijeď do
Prahy!"
ARCIBISKUP NIC DOBRĚHO NETUŽIL
Avšak dal se přece jen přemluvit a 18,března
se do Prahy vrátil, aby se s králem smířil.
Sepsali smlouvu a arcibiskup s králem se měli
sejít v maltézském klášteře. Sotva král arci
biskupa spatřil, zlostně zvolal:"Ty, arcibis
kupe, ty vylučuješ z Církve mé úředníky,
strkáš na mého podkomořího kacířství a bludy
potvrdils opata kladrubského, saháš mi na ži
dy, vše děláš bez mé rady z vlastní hlavy;za
to budeš želet ty i tvoji." A rozkázal, aby
arcibiskupa i jeho rádce zajali a odvedli na
hrad do kapitulní síně. Arcibiskup se snažil
jeho hněv zkrotit, několikrát před ním poklekl
ale král se mu vysmíval a sám před ním po
směšně klekal. Arcibiskupovy manové netušili
nic dobrého a odvedli ho do jeho blízkého
dvora a pak z Prahy na Supí horu v Krušnohoří.
RÁDCE KRÁL NA HRADČANECH VYSLÝCHAL
A to velmi přísně.Starého děkana Bohuslava
zranil na hlavě do krve. Čtyři rádce arcibis
kupovy dal odvést do mučírny na staroměst
ské rychtě. Byli to: sv.Jan, Puchník, pro
bošt Václav a rytíř Něpr. Tam byli napjati na
skřipec a páleni, dokud by nevyznali, kdo
jim poradil, aby tak jednali. Král
jen litoval, že tam není arcibis
kup . U mučení Puchníka byl sám,
dokonce velkou smolnicí pálil do
boku. Stejně sv.Jana,jemuž kleš
těmi svíral palce a pak chtěl dát
všechny utopit .Náhle si uvědomil
že je římský král a ochránce
Církve a že trýzněni duchovních
osob by mělo pro něho zlé ná
sledky u papeže. Tři museli pří
sahat a písemně se před notářem
zavázat, že budou mlčet.Jan měl
však tak těžká zranění-bok byl
úplně spálen,že musel brzo umřít
Král mu dal svázat ruce i nohy a
hodit z Karlova mostu do Vltavy.
Stalo se to 30.března 1393.Za
měsíc našli jeho tělo u kláštera
na Františku, pak odpočívalo v
kostele vedle Milosrdných bratří
a 16.5.ho pohřbili v ochozuu sv.
Víta. Lidé nechtěli na kamennou
desku vstoupit, věděli, že pod
ní odpočívá mučedník.
P.BLAŽEJ R A Č E~K
ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY 1948
11 .vydání_____________ .___________

Čtyří-pět.šest
ČÍSLO

ČTYŘI

Čtyřkou označuje Písmo celist
vost stvořeného světa.
Starý zákon mluví o čtyřech kon
cích. "...a rozptýlené Judejce shro
máždí ze čtyř stran země..."(lz 11,12)
"...ony čtyři bytosti padly na tvář.."
(Zj 19,4). "Potom jsem viděl na čtyřech
rozích země stát čtyři anděly, držící
čtyři zemské větry..."(Zj 7.1).
Dan 11,4 - "bude jeho královští roz
děleno podle čtyř nebeských větrů'.'
"Pošle své anděly s mohutným hlaho
leni polnice, a ti shromáždí jeho vyvo
lené od čtyř větrů..."(Mt 24,31).
"Tehdy pošle anděly a shromáždí své
vyvolené ode čtyř větrů..."(Mk 13,27)
Jsou také čtyři evangelisté,
Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Máme
čtyři základní ctnosti: stateč
nost, umírněnost, opatrnost(pro
zíravost) a spravedlnost. Máme
i čtyři poslední věci člověka:
smrt, soud, nebe a peklo.
Očistné utrpení mezi ně nepatří,
protože to končí nazíráním, pro
žíváním Boha čili nebem.
ČÍS LQ
P Ě
Kristus měl na kříži pět ran a
tímto utrpením jsme byli spaseni
"On sám vynesl na sobě naše hříchy
na dřevo."(I. Petr 2,24.)
V radostném, bolestném a vítěz
ném růženci máme vždy po
pěti tajemstvích. V prvním se
modlíme, jak se Bůh stal člově
kem, v druhém o jeho spásném
utrpení a v třetím jeho oslavení
a oslavení jeho Matky.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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V Kolíně n.R.vznikla z popudu kard.Meisnera katolic
ká škola pro italské a německé žáky, kde se budou
skládat zkoušky v jedné nebo druhé řeči, škodu piáno
val už kard.Hoffner. Při škole bude internát.

Za své oficiálni návštěvy Vatikánu 6. 6. zavŕtal slo
venský president Michal Kováč s manželkou a doprovo
dem do Slovenského ústavu sv.Cyrila a Metoda v Řimě.
Po přivitáni si vymenili dárky, sestry vincentky při
pravily oběd. Před obědem byla mše svkterou sloužil
s ostatnŕmi kněžimi kard. Tomko. Dalši den přijal
presidenta sv.Otec, nejdřive soukromé, později s
ostatnŕmi. Sv.Otec je upozornil na práva národnostnŕch menšin/Madarů, Rusinů a Poláků/. President má
radost, že katolická Cirkev na Slovensku je živá a
stát bude řešit problém navráceni cŕrkevnŕho majetku.
Ke katol.vrře se hlásŕ skoro 3,5 mil.osob, je tam
103 katol.škol, řada náboženských hnuti a dobročin
ných organizaci. 8. 6.navštivil také maltézské rytiře.
Ti máji opravenou obrovskou budovu v Praze-na Kampe.
Jestli jim stále patři, nevime. Jednalo se o tom,
aby tito rytiři byli i na Slovensku.
Z iniciativy slovenského misionáře v Japonsku, P.Ludovika Suchára, se 20 mladých katolíků-Japonců,roz
hodlo k pouti do Evropy. M.j.navštíví Řím a sv.Otce,
dále Prahu, Velehrad a vyvrcholením cesty by měla
být pout v Šaštíně. Tam se setkali se saleziáiskými.
řeholníky a spolupracovníky. Do Prahy přijíždí mnoho
Japonců, poznáme je nejen podle šikmých očí,ale mají
vždy jeden nebo dva fotografické aparády a užívají ja

Dosud se prodalo pres 320.000 výtisků nového kate
chismu v nemecké řeči - z toho jen 12.000 ve Švýcar
sku. Anglický překlad má vyjít v prosinci, jsou obtí
že s překladem, USA je trochu jiná řec. Celkem se
prodalo přes 3 mil.výtisků-a to jeste v různých ře
čech katechismus nevyšel.

Indonéská nárcjdní letecká společnost- Garuda Indonesia-bude financovat stavbu 27 m vysoké sochy Krista
na hoře proti městu Dili, hl.místě vých.Timoru, kte
rý byl připojen k Indonézii r.1976. Bude postavena
na třech podstavcích-symbolizujících Nejsv.Trojici a
ČÍS LQ
Š E S T
10 pilířích. I.kámen bude položen v listopadu na
svátek Krista Krále/26.11./ V Indonézii vládne mus
Bůh ustanovil na začátku šest
limské náboženství, veřejné podniky kontroluje pre
dní, kdy se má člověk věnovat
práci. "Šest dní budeš pracovat a dě sident a jeho klan. Dříve to byla portugalská kolonie
lat všechnu svou práci."(Ex 20,9).
Ve vých.Timoru se pravidelne střetávají příznivci saPodle Písma byl v šesti dnech
mostatnosti s okupační armádou.
stvořen svět. "Bůh viděl, že všech Bangladéš - jeden z nejchudšich států světa, věnoval
no, co učinil, je velmi dobré. Byl ve
sto tisic dolarů na oběti záplav v USA, protože i
čer a bylo jitro, den šestý."(Ex 1,31). USA přispělo na pomoc této zemi při podobnémneštěsti.
Vědecky to ovšem neznamenají
Mons.Goerge Sessford-od r.1970 biskup skotské episkotakové dny, jaké známe my, nýbrž pální diecéze Moray-Sessford a Caitheness, se vzdal
milionová období. Bůh tím chtěl
svého úřadu na protest proti svěcení kněžek. Mají
naznačit člověku, aby šest dní
zatím 100 jáhenek,které se mají stát kněžkami do
pracoval a jeden den odpočíval.
18 ti měsíců.
Prof. Dr. Ferdinand HOLBOCK
Letošni pout 200 km z Varšavy do Čenstochové, byla

už

282. - Koná se na svátek Wanebevzeti Panny Marie

"Budte jednomyslní, plni zájmu o dru
15.8.a poprvé se konala r.1711.
hého, milujte bratry, budte milosrdní
V Číně stoupá počet kněžských povolání jak v tajných
a pokorní... přejme dobro. "(I. Petr 3,8) seminářích, tak v oficielních-vlasteneckých.

BRATR V KRISTU
ČI DRUH V ANTIKRISTU?
Promluva kardinála Meisnera z Kolína n.R. v Ne
pomuku - 15.května. Pokračování.
SVATÍ MOHOU ZVÝRAZŇOVAŤ VĚRNÝ BOŽÍ
OBRAZ V ČLOVĚKU._______________________________
Bez Boží milosti by nebylo svátých.Bez
kříže v ruce by nebyl sv.Jan Nepomucký
ochráncem českého národa. Bez Boha není
člověka. Pravdou člověka je Bůh. Už
jsme se dost namluvili o člověku, mluv-,
me konečně znovu o Bohu. Ne, člověk ne
ní lidský-kdo by to chtěl ještě tvrdil
na konci druhého křestanského tisíciletí-pouze Bůh je lidský. On je ve svém
Synu Ježíši Kristu bohočlověk. Kdo mlu
ví o Bohu, mluví současně o člověku.Pro
to musíme znovu zdůrazňovat onen nepomí
jející svět, abychom mohli ocenit tento
svět člověka.
ČLOVĚK MÁ POUZE JEDNU VOLBU
Bratr v Kristu nebo druh v Antikristu.
Bohočlověk zázračně rozmnožuje chleba,
člověk dělající se bohem naopak vytváří
dábelské dílo nedostatku chleba, úbytku
lidského života. Namísto svátého při j ímání tak člověk upadá do kanibalismu.
Sv.Irenej praví:"Živý člověk je chválou
Boží." Člověk žije tam, kde dává pros
tor ve svém bytí Kristu, Synu živého
Boha, jako sv.Jan Nepomucký.
DEJME SVĚTU KRISTA, KTERÝ MĚL ŽIVOT.
Pouze opravdová víra v Krista táhne,
osvobozuje a je silná. I my na sklonku
20.st.nepotřebujeme méně následování
Krista, nýbrž mnohem více. Poloviční ví
ra netáhne, pouze ryzí víra. Poloviční
křestané nemohou proměnit svět, pouze
SVATÍ LIDÉ.
SVATÍ VIDÍ VĚČNOST V NAŠEM ČASE.
Sv.Jan Nepomucký viděl ze svých pomníků
vlát mnoho praporů nad Čechami a mnoho
králů a presidentů přijít a odejít. On
je v této zemi přítomen 600 roků. On či
ní viditelnou Boží věčnost v lidské ča
sovosti. Proto má člověk stále více bu
doucnost než minulost a přítomnost do
hromady. Proto může stále více očekávat
pro svět i pro sebe,než jenom to, co už
ví a co prožil. Má toho více před sebou
než za sebou a je úplně jedno, zda je
mu 18 či 80 roků. Bůh dává našemu času
svou věčnost, protože od nás očekává,
že i my tak prodloužíme cíle našeho ži
vota daleko za čas. Potom ztratíme svou
dýchavičnost a malichernost. Potom za
necháváme polovičatosti v následování
Krista a budeme ho mnohem věrněji násle
dovát. To dá našemu životu skutečný pro
stor. To nám dá druhý dech. Zde vymaní
me svůj život ze spárů uspěchanosti,pro
tože víme:vše to, co je v našem životě
ještě nedokonalé. Bůh doplní svou
milostí na věčnosti.

Takové vědomí nás zbavuje tíhy a 10
starostí, činí nás šťastnými a svo
bodnými lidmi. Jedině to je důstoj
ný život člověka.
ÚCTA SVATÝCH NENÍ LIDSKÝ KULT HRDInS
Je to společenství svátých s těmi,
kteří nás předešli ve víře, naději,
modlitbě a utrpení, jejich zkušenost
víry. Jsou nám poučením pro dobu pří
tomnou, ale i do budoucna. O svátých
Třech Králích je nám známo, že se
zaradovali, když spatřili na nebi
betlémskou hvězdu. Jan Nepomucký
uviděl na tmavém nebi své doby hvěz
du Božího zaslíbení. Proto je správ
né vedle Matky Boží jediným světcem,
který má kolem hlavy hvězdnou svato
zář. Sv.Jan Nepomucký se stal svému
lidu - a vlatně celé křesťanské
Evropě - hvězdou, která nám dává
orientaci. Amen.
___________ Přel Mons. Karel SIMANDL_______

Návštěvu sv.Otce v Rumunsku odmítají
představení pravoslavné církve, ke které
se hlásí většina Rumunů. Vztahy mezi obě
ma církvemi nejsou nejlepší. Pravoslavní
tvrdí, že katolická Církev přetahuje jejich
věřící do své Církve. Také vytýkají podpo
ru řecko-katolíkům v Sedmihradsku a sna
hu, získat zpět církevní majetek, který
ukradli katolíkům komunisté a předali jej
pravoslavným._______________________________
Islámští povstalci na Filipínách zabili osm
křesťanů, unesených z vesnice Luti. Na ji
hu bojují islamci ostře proti křesťanům a
pomocí záškodnických band chtějí nastolit
v provinciích teror islamců proti křesťanům
Vatikán přiznal, že východní blok posílal
do římských seminářů komunistické agenty,
hl.do Východního ústavu(pro vých.Církve)
Formálně studovali v bohosloveckých učilištích a většinu z nich vatik. úřady znaly.
V státě lllinoisl USA lbylo za 15 let postave
no 15 nových vězení a i se starými mají
21 tis.lůžek pro 32 tis.vězňů, jejichž počet
stále roste. Je to následek nejen americké
ho předsudku, že mravní zásady se nesmě
jí na školách dětem"vnucovať,' ale násilnických programů v televizi a j. mediích. Dob
ré katol.školy jsou nejlepší zárukou, že se
americké demokracie nebude zneužívat.____
Mezi přistěhovalci z mimoevropských zemí
se v Itálii zjistilo asi 23 případů malomocenství-nemocní žijí mezi zdravými a mohou je
nakazit. Přistěhovali se tajně, proto nemohou žádat o lékařské ošetření.______________
Přes 4 mil.osob zemře ročně na tropické
nemoci a to do roku 2O1O-nedojde-li k nápravě-jak předvídá Svět.zdravotnická orq.
3.6.byla v Hradci Králové založena pobočka
a kancelář Panevropské unie.______________

Pao arcibiskup
v Madrasu
Bodle VI. Zaleskeho! nar. 1868 na Litve Jarcibis
kupa thébského a apoštolského delegáta pro
Vých.indii. (Dědictví sv.Jana N.I9O6).

PŘÍJEZD DO MADRASU
Přijeli jsme v osm ráno. Vedro příliš
nemořilo, zato moře se durdilo.
V zálivu na nás čekaly povozy visinac
ramského krále. Lokajové v bílo-žlutých livrejích(papežská barva), a po
vozy provázela královská garda se
stříbrnými palcáty. V katedrále nás
uvítal biskup Colgan, jak je obvyklé
při příjezdu apoštolského pověřence.
Maharadža je mladý. Jeho tajemník je
katolík a v důležitých záležitostech
se radí s katolickým misionářem - a
pro všechny případy s dvěma astrology
Rozlehlý Madras na mě neudělal přízni
vý dojem. Přijel jsem z bujné a roz
košné zeleně Ceylonu, a zde jsou trái
niky řídké a vyschlé, ovadlé, jakoby
odumřené stromy bez barvy. I lidé jso
jiní.V Cejloně vás obklopují stále
křestané, jsou hovorní, hluční, radostní-a proto jsme i přehlédli poha
ny a mohamedány. Zde je křestanů mále
a žijí roztroušeně. Ti, co se hemží
ulicemi,jsou pohané s odpornými tvá
řemi, tvář pomazanou ohavnou směsí z
vápna a kravského lejna-tím se líčí
ke ctí svých bohů. Kdo se tím pomazal
nechtějí, malují si touhle mastí teč
ku na čele. Kdo však chtějí dát naje
vo svou zbožnost, pomalují si tím ce
lé čelo, někdy i prsa a ruce...
NAVŠTÍVILI JSME DÍVČÍ ŠKOLU
Vedou ji řeholnice indického původu.
Oděv děvčátek je vkusný a skromný. Ží
kyně nám zazpívaly několik národních
písní, plných tklivé melodie a směle
odpovídaly na otázky z katechismu,
které jim dával biskup Colgan.
Z chrámů je nej zajímavější meliapurský sv.Tomáše, nevelký, ale nejstarš:
V boční kapli je jeskyně, v které
byly pochovány a později i na
lezeny ostatky sv.Tomášeapoštola. Tam putovali od
pradávna poutníci .Sv. Stolecuzavřel konkordát s
Portugalskem a v tom
povýšil kostelík
na katedrálu.
Kdysi to kated
rála bývala.
Kněžstvo z Goy
uvítalo slav
nostně delegá
ta mší sv.
Sešlo se mnoho

lidi a svým naivním nadšením trochu-,,
připomínali Ceylonce.
"■
Litovali jsme, že nemůžeme navštívit
horu sv.Tomáše, kde byl apoštol umučen.
Dosud tam ukazují jeskyni, v níž bydlel
Neměli jsme už čas a pak bylo takové
vedro, že bylo nebezpečné vystupovat
za dne na příkrou horu.
SYNODA V KATEDRÁLE SV.PATRIKA
Vzhledem k pohanské Indii byla podivu
hodná. Proti delegátovi sedělo jedenáct
biskupů. Dosud nebyla v Bangluru tak
slavná katolická manifestace. Katedrá
lu oblehly nesčetné davy lidu. Od vrat
k hlavnímu oltáři stály dvě řady indických vojáků, aby mohli církevní hodno
stáři volně procházet. Když přicházel
delegát, padli vojáci na kolena a líba
li ruku papežskému vyslanci. Dojemné!
Mezi biskupy byli i dva osmdesátiletí Don Tissot a Cadoz, jezuita. Ti přišli
do Indie ve velmi tvrdých dobách pro
naší katolickou víru. Nej zajímavější
osobností byl P.Jarrige, patriarcha
indických misionářů. Narodil se r.1796
a do Indie přišel r.1819.Byl to první
kněz, který do Majsuru přinesl svátou
víru a postavil první kapli v Bangaluru.Dočkal se toho,že z jeho oblasti se
stala diecéze. Hlásal tam Kristovo po
selství 68 let. Bylo mu přes sto let,
ale byl ještě čilý, dobře mu to mysle
lo a byl bych rád s nim ještě dál hovo
řil, jenže stařečka dlouhé mluvení už
unavovalo. Byl přeštastný, že viděl
ovoce své dlouholeté práce mezi pohany.
Dlouho tu byl jediným knězem - a dnes
přišlo na synodu 12 biskupů, obklope
ných četným duchovenstvem a lid v ka
tedrále se zbožně a vroucně modlil.Ano,
zde jsou-podle slov Spasitelovýchplody "hořčičného zrna."
Dva dny jsme navštěvovali nemocnice,dva
ženské kláštery, siročincé a seminář.
V Evropě netuší,o jaké množství sirotků
se zde starají. Z čeho je vydržují?
Z upřímných"vdovich penízků".
Seminaristé, v bílém se široký
mi závoji na hlavách bez vý
jimky pocházeli z vysokých
kast.Indický pohan si vůbec
nepředstaví, že by kněz
mohl pocházet z nízké kasty.
Jednou se křestanstvu jis
tě podaří zbořit tyto hrad
by-ovšem až se aspoň polo
vina obyvatel stane kato
líky. Musí se postu
povat velmi opatr
ně. Jak dlou
ho trvalo,než
se křestanům
zhnusilo
otroctví?

JAK UČIL P.ELIÁŠ NÁBOŽENSTVÍ
Jak jsme se zmínili, učil P.Petr ELIÁŠ něja
kou dobu náboženství na gymnáziu v Loeari
Dal studentům a studentkám tyto otázky:
1-Jaký význam má pro tebe náboženská
výuka ve škole?
2. Co ti dalo náboženské vyučování v minu
lých letech?
3. Dávaš přednost používání textu či ne-proč?
4. Která témata by se měla letos probírat?
5. Jaké máš návrhy k náboženské vyúce?
6. Chceš sám navštěvovat hodiny náboženství
nebo tě k tomu nutí rodiče?
1. Pro mě nemá vůbec žádný význam,ne
boť do letošního roku mi nic nedále
2. Hodiny náboženství v min.letech ve
mně nic nezanechaly a nic mi nedaly
Museli jsme se učit nazpaměť zbytec
nosti, místo aby se jednalo o prob
lémech života.
3. Abychom se učili o dnešních problé
mech a ne např.kdy se narodil
Kristus.
4. Rozvoj a potrat, postoj Církve k
rasismu.
5. Různá pojednání o různých problémecl
6. Rodiče mi nedovolí žádat o dispens
od náboženství ve škole.
Děvče 15 r.V.gymn.

1. Do letošního roku jsem z něj neměli
praktický užitek.Je to zbytečný,
"hloupý" předmět.
2. Nic. Hodiny náboženství byly pro
mě nesnesitelně nudné.
3. Text nechci, mám špatné zkušenosti
z minulosti, musí se jen"šprtat".
4. Manželství, rozvod, přátelství,
smrt a j.které si zatím nepamatuji
5. Diskutovat o problémech, které my
navrhneme.Děvče V.tř.gymn.
1. Pro mě sledovat hodiny náboženství
znamená "naslouchat" jiné životní
versi-jaký by měl život být. Tato
verse se často liší od skutečnosti
Tento rok jsou hodiny jiné.Nemusíme
se"šprtat", ale diskutujeme s vyučx
jícím a to mě velmi zajímá.
2. Dříve jsem nezískal nic, jen jsme
se učili zpaměti evangelium.
3. Ne, poněvadž se pojednává o příliš
ohraničených problémech a"tradiční
problémy"nevybočují z tradičních
témat.
4. Různé problémy, např.ověřit pravdi
vost zázraků.
5. Pokračovat v metodě náboženské vý
chovy jak jste to dělal dosud.
6. Chodím do náboženství z vlastní vů
le, zajímá mě to.-Chlapec V.tř.gym.
1.Náboženství by měl být dialog me
zi žákem a profesorem, výměnou myš
lenek, nejen"nalévání"myšlenek.

2. V ústavě vedeném kněžími, způsobili
na mě hodiny náboženství dříve nábo
ženskou nevyrovnanost."Nalejvalľ'do
mě své mvšlenky a byl jsem skoro už
v takovém stavu, že jsem Církev nená
viděl a hledal vlastní víru, nebobj^
jejich doktrínou mě zdeformovali.
3. Cítím se svobodnější, mohu-li vyjád
řit své názory.
4. Přesně nevím, ale vaše témata jsou
dobrá a zajímavá.
5. Měly by se vytvořit skupinky a v ho
dině náboženství diskutovat.
6. Ano-chodím do náboženství dobrovolně
1. Náboženská výuka ve škole by měla být
předmětem navíc, který by se navště
voval ze zájmu, jako podnět k přemýš
lení a hledání problémů, které mají
vztah k náboženství.
2. Dalo mi málo, učil jsem se zpaměti
časti bible a modlitby.
3. Ne-když se sleduje text, musíme sle
dovat jen daný program.
4. -5.Tento rok je zajímavější, mělo by
se víc diskutovat o nám blízkých
problémech.
6.Chci, ale kdybych nechtěl, rodiče by
mě nutili.(Chlapci V.tř.gymnásia)
1. Pro mě slouží náboženství k utváření
vlastního náboženského vědomí nebo
aspoň k vytvoření pevné základny. Je
to výuka a objektivní výchova.
2. V minulých letech byla založena jen
na textech a několik"diskusí"mě nuti
lo říkat to, co jsem si nemyslel.
3. Diapozitivy před debatou byly zajíma
vé. Jsem pro spontánnost.
4. Témata, které jste navrhl i témata
diapozitivů mi vyhovují. Zajímala by
mě diskuse Víra mladých, abych v tom
měla větší jasno.
5.S vaší metodou jsem
spokojená.

IX

Děvče,V.tř

Jak je vidět, byl
P. ELIÁŠ vynikajícím
pedagogem. Věděl
ovšem, že výuka nábo
ženství není jen diskuse,
ale základy víry,
podávané zajímavou for
mou,jako to dělal JEŽÍŠ.

ANO a NE v dějinách spásy
Mezi skutečnou poezii a absolutní skui
tečností je tajarmě spojení. Absolut
ní pravda je poetická. Pravá poezie
je pravdivá. Není divu, že určitá mís
ta v Písmu sv.,která nám říkají nej
hlubší a největší pravdy, jsou také
plná poezie. Věty, které řekl Kris
tus, září v ostatním textu evangelií
jako kdyby byla napsána zlatým písmen
Nemohou vyblednout. Ztělesněná PRAVDA
musí být i skutečná poezie.
JE VŠAK MÍSTO V EVANGELIU,
které neřekl Kristus, ale asi čtrnác
tileté děvčátko. Je to slovo prostičké, pravdivé a proto plné poezie. Ve
světovém básnictví není místo, které
by se krásou a zároveň pravdivostí
podobalo tcrnuto slovu. Největší malí
ři všech dob se snažili toto slovo
osvětlit, prozářit-ale s nevelkým
úspěchem.
TOTO ANO ZVRÁTILO SVĚT
k dobru a pravdě. Převrátilo celé lid
ské dějiny. V zastoupení celého lid
stva vyslovilo toto ANO děvčátko z
Judova kmene. Snad se toto ANO podo
bá slovu ANO, které řekne nevěsta že
nichovi u oltáře, když se jí kněz
ptá, chce-li s ním sdílet celý život.
TOTO ANO JE V KAŽDÉ MCDLITBĚ
Je to absolutní oddání, absolutní
souhlas, ideální a základní postoj
lidí vůči Bohu.
PRVNÍ SLOVO LIDÍ BYLO N E !
Neposlušnost prvních lidí vůči Bohu.
Nová Eva zvrátila toto NE ve slovo
ANO, pokorné a poslušné. Pro toto ANC
si židovská dívka zaslouží úctu a
lásku celého světa: ■' , • i' ■
DÍKY TÉTO DÍVCE SE OBNOVILO SPOJENÍ
mezi božským světem a neposlušným
lidstvem. Byla to neslýchaná událost.
Dívka-.ještě netušila, co všechno sli. bii je -svým ANO, a přece je vyslovila
na Boží přání, boží SLOVO, které
chťělď spasit lidstvo.,
NEZNÁME JINÉ SLOVO,
které by člověk mohl vůči Bohu vyslo
vit. .Bůh je vždy dávající. Člověk
vždy obdarovaný, přijímající. Máme
při-ímat od Boha vše, co nám posílá,
stejným ANO, jako vyslovila jeho vy
volená Matka Božího Syna -MARIA
LOUIS PE WOHL
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
Hollywood je místo, kde ti dají
50.000 dolarů za polibek a
50 centů za tvou duši.
Marilyn MONROE

MNOZÍ PRO NĚHO PLÁČÍ...
V 2.č.min.roku jsme uveřejnili
rozhovor s P. NEPOMUKEM, VOJ
TĚCHEM T V R D K E M,čle
nem kongr. Bratří Nejsv.Svátos
ti čili Petrinů. Vyprávěl nám o
namáhavé, třicetileté práci s no
vým, velmi pečlivým překladem
Písma sv. Ovládal výborně ne
jen staré řeči-hebrejštinu, aramejštinu, řečtinu a latinu, ale
i řadu živých jazyků. Do řeho
le vstoupil r.1932(bylo mu I8
let),na kněze byl vysvěcen za
války r. I94I. Působil na různých
místech, v Bruntále vedl inter
nát pro cniapce. Kteří oy se
mohli stát kněžími. Komunisté ho ovšem zatkli, byl v- —
různých koncentrácích i s generálním představeným | J
P.Antonínem Kadaníkem. Pracoval nějakou dobu v tune
lu. Když dostal souhlas, pracoval v Stěpánovicích, pak
v Kamenném Újezdě, kde se o něho starala maminka a
také tam zemřela. R.1974 mu znovu vzali státní souhlas.
Nějakou dobu byl u sester na jižní Moravě-kde se sez
námil sDr.Otto Opálkou, býv.vynikajícím odborníkem na
léčení cukrovky, také zavřeným, který dostudoval v
Olomouci na kněze a působil na jihu Moravy. P. Nepomuk
si ho velmi cenil: "Jen mu dát svatozář kolem hlavy,"
řekl jednou. Deset let pracoval u Šedých sester na Lomečku-známém poutním místě. Trpěl nejen v koncentrač
ních táborech, ale i těžkými chorobami, rakovinou střev
těžkou cukrovkou a j.Zdá se, že nikdy nezmizel z jeho
rtů úsměv a stále se snažil-pokud mu to choroby dovo
lovaly, duchovně pracovat. Zemřel I7.července tr.,bylo
mu 77 let. Skonal v bezvědomí v Prachatické nemocnici,
blízko svého rodiště. Pohřben je na Lomečku. Někteří
čtenáři z Již. Cech ho znali, např. rozvětvená rodina Ho
lečkova, P.Jan Lachman a j.,a velmi si ho vážili. Na
pohřbu bylo na 94 kněží. Kdo nastoupí na místo těchto
hluboce zbožných, věrných a také učených kněží? Kdo
v sobě neudusí tiché volání Boží k službě oltáře a zpo
vědnice? Je to náročná služba, ale i radostná, dokud
je. kněz tak vrostlý do Boží lásky, že ho nic od Boha
odloučit nemůže. Tak - jak byl do Boha vrostlý
P.N.V.Tvrdek.____________________________________________

NOVE KNIHÝ^Wr5
Sofia KOSSAKOVÄ:ÚMLUVA. Velmi poutavý román o
zakladateli židovského náboženství, ABRAHAMOVI. 112 Kč
-ranz WERFEL:JEREMIAŠ.-Román o velkém proroku Izra=le-jeho povolání, působení a utrpení.
98 Kč
Dbě knihy nakl .SKRIPTUM, Bartolomějská 9., Praha
Ad.SEIPOLT: VŠECHNY CESTY VEDOU DO RIMA-Tento
'-ornán z péra benediktina jsme kdysi uveřejňovali v KLU
BU-s jeho souhlasem. Je to vtipné vyprávění o tom,jak
statečná řeholnice na pouti propašovala do Německa z
Itálie opuštěného chlapce. -38 Kč. Vydal ZVON. Prodává
knihkupectví Jindřišská 23.
Ph.Dr. Andrej DERMEK, SDB : CHLIEB A SLOVO
Rozjímání na slova Nového zákona I-II.
Vydalo Saleziánske katechetické středisko v
Bratislavě, Miletičová 7.

BLUDY Z DOB smPAVLA STEJNÉ

DR SÍ

OSTROV CYPR BYL PLQDNýJ^|(O
e
Všude ovocné zahrady s pomeranči, citrony,
fíky, moruše, broskve a meruňky. Dnes je
polovina ostrova zpustošená Turky. Nejkrás- i
nější ze stromů jsou cypřiše - po nich dostal i
ostrov své jméno.
KDYŽ ZASELI SEMENO VÍRY
vydali se oba přátelé římskou silnicí k Paphosu
Nad ním se tyčil Amatha, dnešní Limasol-a tam!
byla slavná svatyně Afrodity. Podle pověsti
se zde poprvé zjevila lidem. Nebyla to bohy- i
ně krásy milosti, jak ji líčí Platon,ale nemrav
ná bohyně Feničanů, potomků Chama-syna
Noemova. Kněžky byly nevěstky, provozoval
se tu strašný kult Baalův a Astartin, který
se dostal až do Řecka a do Kartága a otravo
val i západní země.
U ŘÍMSKÉHO MISTODRŽITELE SERCIA PAULA
Byl to vzdělaný muž, znal přírodovědu, filosovii a zajímal se i o náboženství. Poctivě
hledal pravdu-nebyl skeptikem jako Pilát. Prá
ce na ostrově mnoho neměl, proto měl dost
času k duševní činnosti. Kolem něho se hemži- :
lo mladými Římany, kteří se zde připravovali
na hodnosti v provinciích. Obklopovali ho i
učenci, básníci a theosofovéíučitelé tajných
nauk).
ŽIDOVSKY MACIG BERJESUS
byl elymas-mudrc, teosof, který znal tajné na
uky Egypta, Babylonu a Persie. Židovskou
magiku tehdy velmi cenili a odvozovali ji do
konce přímo od Mojžíše. Sám sv.Augustin
byl v mládí před svým obrácením řadu let v
zajetí manichejských tajných nauk. Dnes se
zase rozmáhá v Evropě i v Americe. Zaklada
telka theosofických společností se jmenuje He
lena Blavatskáí 1831-1891) Založila r.1874 v
New Yorku s H.S.OIcottem první theosofickou
společnost. Nejvíc theosofii propagovala
Annie Besantováí 1847-1933). Od r.19O7 žila
v Indii a tam se snažila o samostatnost země.
V Německu rozšířil theosofii filosof Eduard
Hartmann (1842-1906), ve Švýcarsku (18611925). R.1913 založili antropologickou společ
nost, 1919 ve Stuttgartu-Waldorf-školu, poté
v Dornachu u Basileje, tzv. Coetheanun, podle
Coetheho. Nazvali ji Vysokou školou pro du-_
chovní vědy.
TRI STUPNE THEOSOFIE V POHANSTVÍ
1. Mythologie - prostá lidová víra, kterou
rozleptali rozumářskými výklady. Dnes pod
různými jmény rozleptává theosofie víru.
2. Filosof i e-sof i štika (chytráctví-dokazování
nepravdy). Inteligentnější byli stoici,kteří
se vrátili k myšlence o prvopočátku. Svět
musí mít začátek a cíl, tedy i původce a
mravní jednotu. Znalec té doby, Angličan
Ramsay, píše: "Tento elymas na dvoře
Sergiově prohlašoval, že okultní síly mají
vliv na lidskou vůli a jeho magický světový
názor vyvrátilo křesťanství. Proti orientál
ní mystice bojoval Pavel na konci života SsB

APOŠTOL NÁRODŮ

v listě ke Koloským a v pastýřských listech.
Proto dnes takový boj proti Pavlovi-z řad *31?
tajných i veřejných teosofů a prodírá se i
do Církve.
3-Magie-poslední fáze theosofie. Dnes mají slovo
v televizi i v tisku"čarodějky","visionáři",ti,
kdo předvídají budoucnost z ruky, z hvězd,
ba i satanisté. Projevuje se i v černých mších.!
BOJ SVETLA PROTI TMĚ!
Místodržitel Cypru pozval oba apoštoly k roz
hovoru o náboženství. Hlavní slovo měl Pavelřímský občan. Před pohanskými posluchači
začínal přirozeným poznáním Boha"v němž se
hýbáme, žijeme a jsme"-k Bohu-Stvořiteli.
Z toho vyvodil vztah Boha k lidem a praktické
výsledky úcty k Bohu. Jak se rozohnil, když
mluvil o zmrtvýchvstání, o svém zážitku v Da
mašku, o Pánu, Spasiteli světal
CO RÍKÄ DRUHA STRANA?
Opatrný místodržitel dal slovo elymanovi. Dra
matický boj. Elymas, žid, znal Písmo-ale obra
na elymasova byla žalostná. Před pronikavým
pohledem Pavlovým zakolísal a oslepený ode
šel. Místodržitel poznal , že theosofie, magie,
jsou mylné a obrátil se ke křesťanství.
KRESTANSTVť NAD MAGII' VÝCHODU ZVITEZILO. - Kdyby bylo nedokázalo svou převahu
nad magickými kulty a mystériemi, hluboce
zakořeněnými v srdcích lidí, bylo by nezvítě
zilo. Pro tehdejší svět platilo za božské a
pravdivé to, co bylo zaručené zázraky. Pavel
je hluboká, prorocká povala. O té chvíle už
nebyl hlavní osobou milý a statný Barnabáš,
ale ohnivý a nevelký Pavel. Tam také změnil
židovské jméno Savel na řecké Pavel.
Z Cypru Pavel odcestoval a už se tam nikdy
nevrátil. Snad chtěl přejít Taurus dřív,než
pro chladné počasí bude zastavena lodní dopra
va. Snad se i obával pomsty poníženého mudr
ce nebo chtěl přenechat později apoštolské po
le Barnabášovi, který se na Cypru narodil.
DO
ZEME
GALAT&

Pavel chtěl hlásat víru hlavně v lidnatých po
břežních městech a velkoměstech. Protože
do Efesu pravidelně lod nejezdila,rozhodl se
jít ke Calatům- Z přístavu Attalie museli jít
malárií zamořenou Pamfhylií a přes nebetyčný
Taurus. Tak chodili ziskucnvití obchodníci,
vojáci - a misionáři. Cesta byla nebezpečná,
ale Pavel se nebál, hořel pro hlásání víry.
Jeho od přirozenosti odvážnou a dobrodružnou
povahu zušlechtil Bůh svou milostí a vyvolil
ho za apoštola národů. Už jako dítě byl zvěda
vý na národ, který žije za pohořím Tairusu.
Tuto zemi obsadili už Římané a za
nimi se jako vrány za oráčem táhli
židé.
PAVEL, BARNABÁŠ A JEHO SYNOVEC MAREK
přepluli do Malé Asie, Z lodi viděli ledovou
stěnu Taurusu. Cesta nebyla nudná, Pavel
umě! poutavě vyprávět. "Vidíš, Marku, na
úpatí hor je mé rodné město. Na druhé straně
je Antiochie Pisilská,odtud nosili sedláci a kup
r.i otr.i

kn7Í vlnti

tn dnhrári
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PAVEL III. - Alessandro Farnese
13.října 1534 - 1O.listopadu 1549.

Po krátkém konklavěf volbě) se dostal na Petrův
stolec Pavel III. Byl to jediný, ještě za Alexanra VI.ustanovený kardinál. Narodil se r.1468 v
Canino či v Římě a svému vzestupu děkoval
Borgiášskému papeži. Kardinálem se stal v 25
letech, r,15O9 ho jmenoval Julius biskupem-ačkoliv na kněze byl vysvěcen až r.1519. Měl
tři syny a dceru. Nejstarší, Pier Luigy, byl
neslavně proslulý.
Při volbě bylo Pavlovi už 67 let-ale pečoval o
své nevalné zdraví, takže v té době byl nejdé
le papežem. Stojí na rozhraní renesance a úpad
ku - a reformy Církve. Měl výbušnou, cho
lerickou povahu a byl jedním z nejinteligentněj
ších papežů. Ovšem nedovoleně rozdával církev
ní hodnosti svým synům i vnukům-nepotismus.
Pierovi svěřil knížectví Parma,kde býval bisku
pem, a tam si zachoval rod Farnese vládu až
do roku 1731-kdy rod vymřel. Vnuk Ottavio měl
zdědit Parmu a stal se mužem nemanželské dce
ry Karla V. Syn Alexandr se stal kardinálem a
po čase i zkušeným a důstojným církevním
knížetem. Ranuccio-jmenovaný v mládí kardiná
lem, brzo zemřel. Jeho sestru Julii-pro krásu
nazývanou La Bella, namaloval Ťizianfi papeže.
Jinak byl papež výborný znalec lidí, rozvážný,
zkušený a uměl se radit a rokovat.
Začal nejprve reformovat kardinálský sbor.
Všichni kardinálové se osvědčili.R. 1535 se stal
kardinálem sv.Jan Fischer, popravený pro víru
Jindřichem VIII. Nejvýznaměiší: Pietro Caraffa,
zakladatel řehole teatinů, Reginald Pole,příbuz
ný anglického královského rodů, Jan de Montepozdější papež Julius III. R.1359 jmenoval Mar
cela Cerviniho, který se stal druhým jeho nás
tupcem. Augsburský biskup TrUchsesse z
Waldburgu jako kardinál-od r. 1544-bojoval sta
tečně proti protestantismu. Z nejlepších kardi
nálů vytvořil Pavel komisi, která měla vypraco
vat návrhy na reformu. Duší komise byl kardi
nál Contarini, který po pilné práci předčasně
zemřel r.1542. Tak vlastně začala příprava na
Tridentský nejen reformní, ale i věroučný kon
cil. Vídeňský nuncius Vergerius informoval pa
peže o německých poměrech. Nuncius musel po
zvát německá knížata na koncil-měl být původ
ně v Mantově. Ve Wittenbergu se setkal s Lutherem, který se choval velmi hrubě,ale slíbil,
že na koncil přijde. Bohužel, Vergerio se za 13
let sám stal protestantem. Ani Luther, ani kní
žata Šmalkaldské ligy na koncil jít nechtěli.
Navíc odpadnul Jindřich VIII.a i katolický král
František I.kladl koncilu překážky-bál se, že
by koncil posílil jeho nepřítele, Karla V.
Po vymření rodu Sforzů nastal spor o Milán.
Papež byl neutrální, ale trochu nadržoval Fran
couzům. Vypukla válka-na koncil nebylo pomyš
lení.

V Nizze se podařilo papeži obě strany aspoň
na čas smířit. V Mantově kladl místní kníže
takové podmínky, že papež musel koncil pře
ložit. Ani do Vicenzy-patřící Benátkám-nepřišli delegáti, jen papež s vyslanci. Ani
císař, ani jeho bratr Ferdinand se o koncil
nezajímali. Chtěli uzavřít dohody s protes
tanty. Pavel ustoupil Němcům a svolal kon
cil do Tridentu-ten patřil tehdy Němcům.
Ale zase přišlo jen málo prelátů a papež ■JC
byl nucen koncil znovu odložit.
W
Teprve r.I544 se dohodl Karel V.s Františ
kem I. o milánské otázce a oba přišli na
koncil. Byl zahájen 13.listopadu 1545 a trval
přes deset let. Předsedali kardinálové Monti.
Cervini a Pole. Napřed tam bylo jen 25 bis
kupů, 5 řeholních gener.představených, ta
ké známý Seripando, představený augustiniátů-k této řeholi patřil i Luther.
Ale hned na začátku začaly spory. Papež
chtěl řešit otázky víry a přesně je defino
vat. Císař to nechtěl, aby se nedráždili
protestanté. Doufal, že protestanti odsunutí
teologických otázek nakonec to přijmou jako
projev dobré vůle-v tom se mýlil. Nakonec
se dohodli, že v každém zasedání se bude
rokovat o mravoučných i věroučných otáz
kách.
Na 4.zasedání r.1546 byl vyhlášen dekret
o částech Písma sv.na 5.nauka o dědičném
hříchu. Na 6.dekret o ospravedlnění-o tom
právě učil hereticky Luther. Na 7.zasedání
se upřesnila nauka o svátostech všeobecně a
zvláště o křtu.
Pak zase nastal spor o Milán. Pavel II.chtěl
získat milánské knížetství pro syna Pier
Luigiho, kterému už patřila Parma a Piacenza. Ale milánský místodržitel Karla V.
dal zavraždit papežova syna-který byl
velký darebák. To papeže zarmoutilo, domní
val se-právem-že o zavraždění věděl císař,
který stejně dělal velký nátlak na koncilní
Otce. Papež přeložil koncil do Bologně-na
území církevního státu. Císař se rozhněval,
koncil opustil a v té době dosáhl vítězství
Šmalkaldské ligy u Můhlbergu. Než mohl
spor s císařem papež urovnat, zemřel.

VÍTE co je to
: DENÁR- stříbrná římská mince, užívaná v době
Ježíšově. Neměl velkou hodnotu. Dnes se tak
latinsky nazývá Haléř sv.Petra-dar katolíků
: na potřeby papežovy.
; DEPOSICE- zbavení úřadu, neschopnost přij•mout jakýkoliv církevní úřad, hodnost či vý
těžek z církevního majetku, zbavení nároku
i na plat i penzi.
; OOPCX)OOOOOOOOOCa)OOCXX30COOCXXXXXJOa

OMLOUVÁME SE ČTENÁŘ0M, ZE DOSTALI
MINULY KLUB DOST POZDĚ. OBA PSACT
STROJE BYLY VE SPRAVKÄRNE

ZACHRÁNILA HO
SRNKA!
Silnice se vinula kolem pahorků
Vermondu jako někdo, kdo trpí kře
čemi. Divné přirovnání! Avšak hodilo
se na Kellyho MacCalluma, sedícího
vedlé starce v rozviklaném autě se
skřípajícími stírači. McCallum prá
vě prchnul ze státního vězení, ale c
tom starý muž nevěděl. Ani o tom, že
ten, koho sebral promoklého na okra
ji silnice, probodl hlídače.
"Ďábelská noc,"zabručel starý. Mod
rýma očima bystře sledoval mokrou
s i lnici.
"Zmeškal jsem autobus,"prohodí 1 Mc
Callum,"jedu do White River."
Stařec se zazubil:"Vypadal jste jako
zmoklá slepice, a také ustaraně.Než
jsem prodal svou krčmu, měl jsem psa
který s sebou právě tak trhal jako
vy. Když jsme ho chtěli zavřít."
Oči jeho spolujezdce hrozivě zablýs
kly. "Copak vypadám jako pes?"
Stařec vycítil v jeho slovech hroz
bu a mírně odpovědě1:"Tak jsem to
nemyslel, pane."
McCallum spokojeně zamlaskal odulý
mi rty. Ne nadarmo ho nazývalľ'krvavým Kellym". Když zařval, všichni
se před ním schovali.
"To je jedno, dědo. Jmenuji se Kelly!
"A já Sam Brown. Kde vás mám vysa
dí t , _rKel ly? " " V Newportu,"odpověděl
“vrah- Místo bylo-u hranic Kanady.
Jestli ukradne člun, dostane se na
'druhou stranu.
"Bydlíte.tam?""Ne"honem přehodil řeč
na j inou kolej , "ale zrají tam jablka1
"Tak jste sezónní dělník, že?"
Kelly zaskřípal zuby. Stařec ho pod
ceňuje. Nezabíjel nikdy bezdůvodně,
ale když-nezmění dědek tón, ták se’
mu povede špatně.
Náhle auto zastavilo. Kellyho ruka
sjela po pistoli; kterou hlídači
ukladl. Policejní, hlídka?
"Přeš silnici 'jde lední medvěd';"řekl
starý klidně . "Necjitěl bych ho přejet'
"Co na tom,"řekl vrah lhostejně,"o
jednoho medvěda víc -či míň..."
A'Skoda každého zvířete,'"poučil ho
stařec."Někdy vypadá silnice jako
bojiště, plná přejetých zvířat."
McCallum ohrnul opovržlivě rty. Ta
kový blázen, myslel si. Sam se zno
vu rozjel. "Ted bv nám pomohla silná
káva,"zívnul, když se před nimi vy
nořila restaurace.
"Hm,"zavrčel neurčitě Kellv. Uvažo
val, iestli už dostala policie pokyn
aby hlídala hranice. Sam to špatně
pochopil. "Nestarejte se o placení.
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Zatáhnu to za vás."
. .
Kelly se opatrne protáhnul do místnosti,
ukryt za starcem, a bystře se rozhlédl.
LJ pultu seděli dva řidiči nákladních
aut, která stála před restaurací. V ma
lém výklenku v rohu se k sobě tulili
dva milenci. Vrah rychlým pohledem zjis
til, že v místnosti není rádio.
Stařec zamířil ke stolu, ale McCallum
ho obratně kormidloval do posledního vý
klenku v rohu. Chtěl být co nejdále od
řidičů.
"Co si přejete?"zeptal se hostinský.
"Kávu,"poručil si Sam, "a jablkový ko
láč . "
"Mně totéž,"řekl Kelly.
Sam se pozorně rozhlédl."Kdyby ten krám
patřil mně, tak bych si to zařídil ji
nak. Ty výklenky se dají zmenšit a pak
by se do nálevny vešly ještě dva nebo
tři stoly."
Kelly si náhle uvědomil, že se stařec
zmínil o tom, jak mu kdysi patřila res
taurace, kterou prodal. A také si uvě
domil, že starý má u sebe asi hezkou
částku peněz.
"S restaurací jsem skoncoval,"pokračoval
starý muž,"to už pro mne není. Koupím si
nějakou malou, odlehlou farmu a budu na
ní hospodařit. Prostě - chci být ted
farmářem."
"Copak nemáte rodinu?"zeptal se lstivě

Starý pán zesmutněl. NAŠE KRIMI
"Měl jsem ženu a dceru. Té bylo už dva
cet - ale obě mi při havárce zahynuly.
Ted už nemám živou duši. A má krčma se
ni znechutila. Všude ty dvě veselé, mi
lé ženy vidím..."
Číšník přinesl kávu a koláče.
"Koupím si malý stateček,"pokračoval
stařec a klidně popíjel kávu,"tam budu
pracovat. " Pak se zasnil a zmlknul.
McCallum také nemluvil - také snil, ale
trochu jinak než starý pán.
3ba ry-chle dojedli a znovu zasedli do
auta. Když Sam nastartoval, měl už Kel
ly plán hotový. Někde na silnici sta
rého zastřelí a peníze mu sebere.
Vůz se zase šplnal přes pahorky Vermondu
Pomalu vjel Kelly prsty do kapsy a se
vřel pistoli. Ted mířila pistole přímo
na starcovu hrud. Ted...!
Náhle vůz prudce zastavil. Sam zděšené
otevřel oči. Brzdy zaskřípaly, Kelly
padl nájednou dopředu.Jeho čelo narazilo
na ‘tvrdou desku armatury...
Sam se probudil v nemocnici. U postele
stáli dva policisté:"Opravdu nevíte,koho
jste vezl?" zeptali se nevěřícně."Nemám
ve voze rádio.Ale toho smečka jsem ne
přejel. Je živ.""On ano, ale Kelly ne.
Zlomil si vaz.Byl to nebezpečný zločinec
který uprchl z vězení..."
Michael Flatscher

ŠVÝCARSKÝ FLÁNJ
NEZAPOMEŇTE !!!!!!!!
KRÁTKÉ EXERCICIE V QUARTENU
U SCHONSTATTSKÝCH SESTER
POVEDE je: OTEC BISKUP
ANT. HRDLIČKA z Olomouce.
Začínají v patek 29. října večeří v 18,15
Končí v neděli 31. října odpoledne
Jednolůžkový pokoj 80 frs. Celkem I60 frs
Dvoulůžkový za osobu 70 frs. Celkem 140 f
PŘIHLÁŠKY
IHNED!!!!
P.Josef ŠIMCÍK, Brauerstr.99,
IS|
8004 ZURICH, tel .01-2415025
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
KATEŘINSKÁ ve Winterthuru
20. listopadu

|7

NAŠE BOHOSLUŽBY^
AARAU-každou 3.ned v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-10 1
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Čechy,,
RUmelinbachweg , neděle
9 hodCORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
smer Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 h
CURYCH-každou neděli v kryptě Božského ■
Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue
Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hod
LUCERN - každou 4.neděl i v měsíci v
kapli u kostela sv.Karla
10 hod;
RUTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci v
kapli vedle katol.kostela
v 9,15 •
WINTERTHUR-v kapli u kostela sv.Ulricha
Seuzacherstr.2.Rosenberg,Tam zve náš
misionář ke mši sv.i katolíky ze
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod
ŽENEVA - každou 2.ned.v mesiaci v kapli;
při kostole sv,Terezky,14 Ave Paschier
_______
9,30 h;
_________
Data výletních neděli, exercícií, duchovních ob
nov. táborů pro děti a mládež, poutních zájez
dů aj. uveřejníme v KLUBU nebo sdělí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrate v záleži
tosti křtu, sňatku, sv.zpovědi (obvykle před
mší sv.(návratu do Církve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných , sv . nemocných aj.

JMÉNA A ADRESY MISIONÁŘŮ
P.Josef Š>1ČÍK,8OO4 ZCRICH,Brauerstr.99.,tel.01-2415025
P.Anton BANÍK-tamtéž, tel,01-2414455
P.Martin MAZAK - 14,rue Maison-Rouge ,
1400 YVERDON-LES BAINS,t.024-222537
P. Alois ONDREJKA-Leonhardstr. 45. ,Basel,
tel.061-6920404_________________________________ :
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
■
Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.s
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
Boská v Curychu.
PRVNÍ PÄTEK V MĚSÍCI MŽE SV. v 19.30
P.šimčík rád navštíví naše nemocné dona
či v nemocnici. Upozorněte ho na ně!

NEZAPOMEŇTE,NA
DUCHOVNI CVIČENI !

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOOO

DUCHOVNI' OBNOVA PRO MLÁDEŽ
od 17 ti let. Ve sv. Martinu-Casies^^^B
Promluvy bude mít P. Pavel KUČERA
Z Norimberka. Přihlaste se bud u
P.Simčíka, nebo VELEHRAD-Sv.Martin
in Casies, ltalia-39O3O San Martino in
Casies, tel.0474-78425. Po obnově sport
a zábava. PŘIHLASTE SVÉ MLADÉ JISTÉ SE JIM TAM BUDE LÍBIT!!
ooooooooooooooooooooooooooooooooooogoooopo

CO NOVÉHO VÉ SVETE

V Praze se koná řada kursů pro katechety
pro pracovníky v duchovní správě, pro
ty, kdo vedou za nepřítomnosti kněze
bohoslužbu slova.___________________________
Saleziáni v Plzni dostali kostel-dokončuje
se úprava. O věřící pečují dva kněží. V
diecézi se bude konat řada kursů pro
laiky: v Rokycanech, Domažlicích, Klatovech a v Chebu.______________
Za předsednictví Otce biskupa Skarvady
se sešli 26.září v arcibiskupském paláci
misionáři ze zahraničí a 4 apoštolsky činní
laici k poradám. Misionáři podali přehled
o své činnosti. Přišel i P.Birka.___________
V Praze zemřel 2i. září prof. Dr. František
KOTALIK,(76 let) prof.biblických věd a
autor řady odborných knih. Poslední:
JEZíS-SVÉTLO NÄROD0. Kniha nás sezna
muje s osobností našeho Pána.
V Melbourne-Austrálie-zemřel náhle Dr.S.
HOFÍREK, vydavatel časopisu Rozpravy.
Věnoval se horlivě nábožensko-politické
práci. Naposled byl v Římě na sv.Anežku.
Matice Cyrilometodějská si vydává na Mora
vě katolický časopis SVĚTLO. Administr.:
Dolní ul.24.,77100 Olomouc, redakce na
Mendlově nám.la 60200 BRNO. Hl.redaktorem je Dr.R.Malý, číslo stojí 3 koruny.
V Curychu zemřela paní Boženka SEDLÁ
KOVÁ. Pohřbíval ji P.Baník._______________
O.biskup Skarvada vydal sbírku svých
promluv ve Vatik.rozhlase:ABYS BYL ŽIV.

CHTĚL JSEM Sl VYPŮJČIT SIRKU
Myslíte si asi, že vypůjčit si na ulici
zápalku je maličkost. Avšak každý, kdo to
někdy zkusil, vám potvrdí, že je to omyl.
Odpřisáhne vám, že můj zážitek, který vám
chci popsat, je naprosto pravdivý.
Jednou večer jsem stál na rohu ulice s ci
garetou a tu jsem si chtěl zapálit.Mar
ně! Neměl jsem zápalky! Počkal jsem chvil
ku, až šel kolem pěkně oblečený muž a
zastavil jsem ho:"Promiňte, pane, máte u
sebou náhodou zápalku?"
"Jistě,"odpověděl zdvořile muž, rozepjal
zimník - bylo to totiž před vánocemi - a
začal hledat sirky v kapsičce u vesty.
"Určitě jsem tu jednu měl, přísahal bych
na to,"řekl překvapeně."Asi jsem ji dal
do té horní, počkejte okamžiček." Polo
žil vánoční balíčky na chodník a já řekl
rozpačitě:"Nu, počkejte, to tak nespě
chá, snad někdo jiný..."
"Ne, ne, rád vám posloužím, a kdo ví,
jestli někdo půjde kolem,"prohrabával
druhou kapsičku. Bez úspěchu.
"Není to tak důležité. Nemusím ani kou
řit, stejně mi žena vyčítá, že se kazím
zdraví..
humoreska
"Jedna cigareta vám zdraví neponiči,"
ujistil mě neznámý pán a začal prohledá
vat kapsy. "Moment, už tu snad...ne,ani
zde ji nemám. A určitě jsem ji měl, vím
to, trochu mě tlačila...tedy bude v zad
ní kapse." Svlékl zimník a přehodil jej
přes plot. "Tak zde tu musí být,mrška,"
řekl spokojeně." Nebyla tam. Zato zimník
uklouzl z plotu a padl do ne právě čisté
ho, pošlapaného sněhu.
"Nedělejte si škodu, "vykřikl jsem zoufa
le , "podive j te se, zimník si ušpiníte,
kvůli jedné zápalce."
"Zimník se dá stejně do čistírny. Mám ješ
tě jeden,"ujistil mě zdvořilý pán a začal
prohledávat kapsy u kalhot. Když tam
zápalku nenašel, prohledal i další - zase
marně. Už, už jsem chtěl utéct - když
pán vykřikl:"Tu musí být,"a vyhodil z
kapsy dva dopisy, pak kousek žvýkačky a
konečně kousek rohlíku. Zavrtěl hlavou.
"To je opravdu zvláštní. Přísahám, pane,
že zápalku mám, určitě,"zamračil se sáhl
do zadní kapsy.
Ale ani tam zápalka nebyla. Zvedl jsem
oči k hvězdnatému nebi. Dnes si opravdu
cigaretu nezapálím. A doma nesmím, žena
mi to zakázala. Mezitím pan sundal i sa
ko a už jsem se bál, že si svlékne i kal
hoty a zůstane ve spodkách, když radost
ně vykřikl a sáhl hluboko do kapsy. Přes
ně - pod podšívku.
"Vidíte, neklamal jsem vás. Tu je, darebnice,"zvolal vítězně a vytáhl dřívko z
podšívky.
Bylo to párátko!
Antek MUELLER

Sk.20,35
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NAŠE KŘÍŽOVKA
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/X. Obyvatelé města, kterým napsal sv.
Pavel dopis, smrt. 999 říms. B. připravovati
nezákonně o peníze, rety, moje. C.TAJENKAÍSk 20,35) .Slov. zájm. D.Něm.číšník, české městečko, shraňovat,anglicky
od. E.SIov.zájméno, 2.část TAJENKY
F. Zn. španělských aut, nejmladší syn
patriarchy Jakuba. něm. místo, zn. moravské
ho města. G. Předl. začáteční písmena jmé
na syna Abrahámova, slov, zájmeno,pokyn,
najdi. H . suchovodní zvířátko, podpis ano
nyma, madarské ženské jméno,předl.,zn.
polských aut. I.Zakončení úsloví:pij do
polopita, jez...,jméno hostinského v
humoristickém románě Rady a Žáka.J.Ta,
stavení pro katastrofy, učedník. K . Býv.
markrabství, zájm.,mužské jméno.

1.Římské zápasiště, moravsky "domů".2.
Španělské citoslovce, starodávné město,
předl.3.Lístek, řecký autor bajek, stará
polní míra.4.Omyj!, franc.předpona, smrt,
spojka. 5.Olejnatá rostlina, sykavka, jméevangelisty, hon. 6. Zdrávas, nedobrou,
spojka.7.Předl. ,zní zvuk hromu,asi,slov,
předl. 8. Latinsky"a", zn.švýc.kantónu,
říms. 2, asi, zájm. 9. Šedivá, chem. zn., lidové
přitakání, zn.atomu, slov.předl. ,10.
vodní živočichové, lesní zvíře tropů,
předl., začátek abecedy. 11 .Mužské jméno,
oblak, číslovka. 12.Starodávně "ani",ang.
"to", "v původním tempu" .nádoba k jídlu.
13.Ženské jméno, o ono, křič, nota. 14.
Omamující rostlina, jméno jednoho apošto
la , dobrý nápoj.
Pomůcka: of, Yz,Slim,re.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOO

CO NOVÉHO VE SVETE

Curyšský kantón dostal 12.7.na 11.000
podpisů pro odluku církví od státu.Tím by
platy kněží a pastorů byly závislé na věřících. Hlasovat se má do tří let._________
V září zahájil v Moskvě činnost I .katol.
seminář. Studenti bydlí v koleji sv.Tomáše
Aquinského, zal.r.1991. Před revolucí byly semináře v Saratově a v Petrohradě.

svůj klub a v třetí je klub, který IQ
ignoruji..."

Pro nasmání

"Pane vrchní, jak to, že mi účtuje
V restauraci jeden host pře'
te celou rybu, když jsem si dai jen
bral, spadl pod stůl a usnu
kousek.""To je u nás zvykem."
Objevil se číšník: "Pane, zde
"Pak mám štěstí, že jsem si nevzal
hovězí."____________ _________________
nemůžete ležet. ""Proč ne?"
probral se host, "mám chřip
"Beru si Zdenka jen a jen z lásky.1'
ku a lékař mi nařídil, že
"To je správné. Kdyby sis ho bra
musím ležet."________________
la z rozumu, musela bys být
blázen."____________________________
Hosté se baví - a vtom za
Ředitel pařížského cirkusu se
zvoní telefon. Hostitelka
zvedne sluchátko, chvíli
chlubí novinářům:"Naším nejlep
poslouchá a pak volá: Budte
ším číslem je vystřelení artisty
z děia.""A snese ten muž takový
zticha. U jednoho z vás
hoří, ale děláte takový rá
náraz?""Nevím. Ještě nikdy jsme
mus, že jsem nerozuměla,
ho nenašli."
u koho..."
"Tranzistorové rádio si nekupuji.
"Takhle ušetřím spoustu Jsou to křápy... ""Proč myslíš?"
Polykač mečů přišel od léka
času a udělám toho vícr. '
ře domů."Lékař mi nařídil
"Měl jsem dvě. Jedno isem ztratil
______________ a druhé mi někdo ve vlaku ukradl."
dietu,"povídá ženě,"smím
poklnout jen tři napínáčky denně."
"Nabyl jste v těch lázních trochu sil?""Určitě.
"Tvůj poslední dopis mě rozplakal,"říká
Dřív jsem nemohl bez námahy vytáhnout peněSkot své snoubence. "Proč? Napsala jsem
ženku, ale teď ji vytáhnu docela lehce."__________
něco smutného?""To ne - ale neprilepila
Host obědvá v restauraci: nedovařené knedlíky,
jsi na něj známku a musel jsem zaplatit
tvrdé maso, nechutná omáčka, přesolený salát,
trestné porto."_____________________________
přestárlý moučník. Po zaplacení se ptá číšníka:
Pacient si stěžuje u lékaře na nespavost.
"Víte, kdy jsem tu byl naposledy?""Ne. ""Dnes."
"Počítal jsem do osmi tisíc a ještě jsem ne "Já mám smůlu,"jeden zloděj druhému,"byl jsem
mohl usnout. ""A zkusil jste si uvědomit,
včera krást v obchodním domě, kde mají všechno
od špendlíku po lokomotivu. Najednou zhaslo svět?
že za chvilku musíte do práce?"__________
Host velmi dlouho čeká, až ho číšník
lo a já byl právě v oddělení klavírů."_____________
obslouží. "Co jste si přál, pane?""Chtěl
"Pane vrchní, ten řízek je strašně malý. A navíc
je tvrdý.""Tak budte rád, že je tak malý."______
jsem původně snídaní, ale ted už mi při
neste oběd."________________________________ Potkají se v lázních dva přátelé. "Tak už se těJirka jde o poschodí výš a ptá se souseším domů,"říká jeden,"abych se trochu zotavil."
dů:"Neruší vás to, když hraji na housle?' Vedoucí přijímá nového zaměstnance."Doufám, že
“Moc nás to ruší.""A nemohli byste to
se na vás mohuspolehnout.""Tak, jako sám na
říct mému tatínkovi?"______________________
sebe, pane vedoucí.""Tak to vás nemohu potře"Tatínku, já bych chtěl mít, až budu vel bovat."______________________________________________
ký, hrozně krásné a veliké auto.""To
"Miláčku, ty houby jsou skutečně skvělé. Kde
budeš mít, když budeš pilně pracovat,
jsi vzala recept?""Ale právě jsem dočetla takovou
zajímavou detektivku."_____________________________
budeš hodný a poslouchat rodiče..."
"A kde máš ty, tatínku, auto?"___________
"Tati, co je to hrdinný tenor?""To je zpěvák,
PřiSla paní do lékárnyKdyž jste mi ten
který se se špatným hlasem odváží vystoupit na
přípravek prodávali, řekli jste mi,, že to
jeviště."
pomůže na jednu noc.""To ano, ale neřek"Tak jsem přednášel ženě o hospo
li jsme vám, na
dářských otázkách.""A pomohlo to?'
kterou."________________
"Ano. Zakázala mi kouřit."_________
Psychiatr poradil pacien
Učitel se ptá žáka:"Proč jsi včera
tovi, který trpěl poci
nepřišel do školy?""Protože jsem ne
tem méněcennosti, aby
napsal úkol a vy jste říkal, že kdo
doma ukázal, kdo je pá
nedonese úkol, aby se zde ani ne
nem. Za týden pacient
ukazovali___________________________
přišel. "Tak jaký to mě
"Kamaráde, znáš dobře paní Kocko
lo výsledek?""Ted si muvou?"" Jistě. Známe se ještě z dob,
sím snídaní vařit sám."
kdy jsme byli stejně staří."________
Lod ztroskotala a jeden
"Opatrnosti nikdy nezbývá. Ale stá
lord se zachránil na ostro
le je jí víc než odvahy."____________
vě, kde musel žít tři roky.
"Kdo na ty nepořádky kolem nemů Když ho objevili, ptali se,
že už dívat, měl by zavírat oči.".
jak tam žil."Dobře, vystavěl
Prozíravost znamená vidět i to, co
"Tatí,
co
je
to
za
zvíře?
"
jsem si tři chatrče, v jedné
zatím jen nejasně tušíš.
"Nevím, zapomněl jsem
jsem bydlil, v druhé mám

doma brýle. "
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Jaké divné slovo! Běžně se jim říká hypochondři. Pochází to z řeckého slova"hypo"-"pod"Je to těžkomyslnost, stísněnost při domněnce, že člověk je nemocný-ale také že se někdo na
něho zlobí, pomlouvá ho - prostě nedostatek - nevyváženost rozumné úvahy a poznání.

1. Zabolí-li vás někde na těle, už v tom vidíte příznak vážné nemoci?
ano 1 ne O
2. Běžíte k lékaři s každou rýmou ("je to snad zánět čelních dutin? "),s každým zakašláním
("snad nemám rakovinu v krku?") a pod.
ano 1 ne O
3. Dočtete se nebo vidíte v televizi nemocného, který má podobné příznaky vážné
nemoci a hned je vám nevolno, zdá se vám, že máte stejnou nemoc...
ano 1 ne O
4. Dostanete neobvykle krátký dopis, někdo ostře přeruší telefonní hovor,
dlouho dumáte, jestli se snad na vás zlobí a hryže vás to.
ano 1 ne O
5. Potkáte známého, ten buď nepozdraví nebo neodpoví na váš pozdrav. Dlouho
vás to mrzí, (ale snad byl zamyšlený nebo má špatný zrak).
ano 1 ne O
6. Manžel, děti, hosté nechají stát část jídla. Nechutná jim? Vaříte špatně?
Celý den se zabýváte touto nepříjemnou myšlenkou-místo abyste se zeptali.
ano 1 ne O
7. Je-li muž zachmuřený(nebo žena) či děti roztěkané, stále dokola se vyptáváte,
co se jim stalo a berete vinu na sebe.
ano 1 ne O
8. Dlouho pozorujete nějakou bolístku, která se nechce hojit a v duchu už se
vidíte na operačním stole, v chodbě truchlící pozůstalí atd. atd.
ano 1 ne O
9.Okamžitě jste nevrlý na člověka, který podceňuje vaše bolesti a nemoci.
ano 1 ne O
10. Na potkání se svěřujete se svými obavami či nemocemi, buď přátelům, příbuz
ným nebo i sousedům.
ano 1. ne O
11. V rozhovoru s druhými vás zaujme hlavně popis jeho nemocí, popis nemocí
druhých a hned to vztahujete na sebe.
ano 1 ne O
12. Nemocnice je pro vás pojem dlouhé, bolestné nemoci, končící smrtí.
(ne vyléčení a návratu domů?)
ano 1 ne O
13. V rozhovoru s druhými vždytce obratně stočíme řeč na své nemoci.
ano 1 ne O
TEĎ SE "OTIPUJTE" SAMI !

NAJDETE ASPOŇ 1O ROZDÍLŮ ?
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