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čteme-li proroctví Páně o úkazech před koncem světa, napadne nám, je-li sku
tečně naše země před zničením. Všude-ba i v Evropě-zuří války, vzpoury,pří
rodní katastrofy... Za časů Kristových jich tolik nebylo. Opravdu? Tehdy
se prostíral svět prakticky jen kolem Středního moře.Lidé nevě
děli nic o katastrofách v Číně, Indii, Americe a Afrika se omezovala jen na
úzký pruh na severu Afriky. Jak se rozšiřovala kultura-nebo také moc
států, tak se rozšiřovaly i zprávy o katastrofách. Z prastarých dob známe z
Písma zničení pěti měst na místě, kde je dnes Mrtvé moře. Víme o "ranách
egyptských",před propuštěním židů z Egypta. Za vlády Římanů vybuchl Vesuv a
zasypal dvě významná města lávou. A co zničení Izraele řadou dobyvatelů,
Asyřanů, Babyloňanů a naposledy Římanů.
I později byly katastrofy. Skoro celé století zuřil v Evropě mor. I předtím
ničily války celé národy. A co třicetiletá válka?
Kristus-Syn Boží, o těchto pohromách věděl. Věděl, kdy budou a jaké budou,
ale lidé očekávali po nich konec světa, hlavně koncem prvního tisíciletí.
A přece-tehdejší katastrofy nebyly ničím proti válkám a ničení tohoto století
Mnohem hroznější je, že se ničí soustavně křestanské a
vůbec lidské ovzduší dnes-po celé zemi. Některá dneš
ní vysílání nebyla možná ani před třiceti
lety: oslavování homosexuality a lesbismu,
nemravností všeho druhu, schvalované mlčky
i veřejně některými státy, ničení katolické
víry někdy i těmi, kdo ji mají posilovat,
hájit, bojovat za ni, léčit duše,pomáhat jim
To je nejhorší katastrofa. Snad ji měl na
mysli Kristus, když řekl smutně:"Až přijde
Syn člověka, nalezne na zemi víru?"(Lk 8,13)
A přece-pravá víra je jediná záchrana člově
ka. Ne víra v maskotky, které drží křečovitě
v ruce lidé v televizních soutěžích, ne ne
pravé, ničivé"víry", sekty všeho druhu ba i
ti, kdo jménem Církve a Krista hlásají něco
jiného, než učil Kristus. Vezmou z Písrna,co
se jim hodí. Ale Písmo se musí brát jako ce
lek, závazně vysvětlované Církví-a ne heretickými teology. II.Vatikánský sněm chtěl
víru posílit-ne měnit.
Pro každého nastane konec světa v okamžiku
smrti. Tehdy se rozhodne-jak bude trpět ne
bo se radovat naše duše .Vnitřním zrakem uvi
díme své nelitované špatné činy i to,co dob
rého jsme mohli vykonat a nevykonali. Zava
lí nás bolestná temnota? Nebo jen přítmí,
které se bude stále prosvětlovat, jak se
naši na zemi budou za nás modlit?Nebo půj
de duše ke světlu, o kterém mluví sv.Pavel:
"Ani žádné oko nikdy nevidělo, ani žádné
ucho nikdy neslyšelo, nač žádný člověk ani
nepomyslil, co Bůh připravil těm,kdo ho milují."(I Kor 2.9). Vaše redakce.

NOVINKY
Nová encyklika sv.Otce se nazývá podle prv
ních slov Veritatis Splendor-Zář pravdy.Věnu
je se mravnímu učení Církve. Je to jeho 1O.
encyklika. 5.10.ji předložil prefekt pro nauku
víry kard ■ Ratzinger novinářům.________________
Evropský parlament navrhl směrnice proti por
nografii a sex-turismu, hl.v Třetím světě.
Chce zákaz reklam cestovních kanceláří, nabí
zejících cesty do míst, pověstných prostitucí.
Komise navrhuje, aby všechny zákony byly
pro 12 evropských zemí stejné. Evropští po
slanci žádají přísné kontroly na hranicích
těchto zemí, aby se nedovážel pornografický
materiál, tresty producentům pornofilmů,zne
užívání dětí, daňové a finanční postihy proti
tzv.průmyslovému sexu, přísný dozor nad
pornotelefony. Komise chce, aby Evropské
společenství zahájilo program proti sexuálnímu
zneužívání dětí a znásilňování mladistvých a
žen.__________________________________ _.
4.9. se sešlo na 7000 býv.polit.vězňů na
Hostýně. Přišel i biskup Otčenášek, P.Jaro
slav Pilík, vysvěcený v Leopoldově na kněze.
Kázání měl P.Dr.A.Hubař. Vyzval MUKLy,aby
nezapomínali na utrpení těch, kdo byli v ko
munistických koncentrácích umučeni, vyzvedl
některé případy, u kterých byl sám-např.
u gen.Piky a P.Basovníka. S biskupem Otče
náškem sloužilo mši sv.42 kněží, býv.politic
kých vězňů. Poslali telegram presidentu Hav
lovi a sv.Otci. -Pozn.red.: Všichni by měli na
psat své vzpomínky na vězení-je to důležitá
dokumentace, zvlášť dnes, kdy někteří při
pohledu na nepořádky ve vlasti začínají toužit po minulosti-a zapomínají na její hrůzy.
Po 45 letech byla znovu obnovena katolická
nemocnice v Praze-Pod Petřínem,postavená
pro milosrdné sestry sv. Karla Boromejského
různými dobrodinci r.l853. R.I952 musely sest
ry pracovat v továrnách-představená šla do
vězení. K obnově nemocnice přispěl i strahov
ský klášter a premonstráti se starají o du
chovní služby. Nemocnice má 400 lůžek. Re- ;
ditelem je docent Dr.Mališ. Už otevřely i kos
tel sv. Karla Boromejskéhoí22.8.),který vy
světil znovu arcib.Vlk. Kostel je upraven tak^
aby na mši sv.mohli být i nepohybliví pacienti.
Česká bisk.konference zasedala 22.9. Mj.
schválila stanovy České katol.Charity a stano
vy Institutu katolického biblického díla, kte
ré se má snažit o rozšíření znalosti Písma sv.
a správného katolického výkladu. Předsedou
je litoměřický biskup Josef Koukl._____________
22.9. skončilo na katol.universitě Nejsv.Srdce
Páně v Miláně 7.mezinár.setkání představite
lů různých náboženství pod heslem"Náboženství pracuje pro mír." Setkání vyvrcholilo spo
lečnou modlitbou. Své dojmy ze setkání zhodnotil arcib.Vlk ve Vatikánském rozhlase.______
1. 1O.uplynulo 25 let od smrti katolického filosofa a prof.v Mnichově P. R .Quardiniho.
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V rámci 800. výr. založení kláštera v Teplé se
zúčastnili 25.a 26.9.mší sv.čeští i němečtí ka
tolíci. Po obou mších byl kulturní program. V
sobotu sloužil mši sv.světící biskup z ReznaO
Guqqenberqer.________________________________ ™
V hlavním městě Filipín Manile diskutovalo asi
40 odborníků o rodinných otázkách a zneužívá
ní lidské práce. Na světě pracuje tvrdě asi
150 až 200 miliónů nezletilých, hl.v Africe,
Asii a latinské Americe. Podle UNICEF se za
20 let zmenšila o polovinu dětská úmrtnost a o
30 proč, podvýživa děti. Nejmenší dětská
úmrtnost je ve Švédsku- 5 promile, nejvyšší v
Nigerii-345 promile. Podle ankety múnsterské
university je každý pátý hoch od 13 do 15
let nezákonně zaměstnán, většinou u benzinových pump,na poli a při mytí aut._________
AI se pokusí v listopadu vyslat delegaci do
Cíny, aby se přesvědčila, jak se tam dodržují
lidská práva. Dosud jsou ve vězení tisíce poli
tických a náboženských vězňů-a mučení také
trvá. Amnesty International zaslalo také pro
test min.spravedlnosti v Dánsku, Oísenovi,
protože se zavírají asylanti do vězení s obyčejnými zločinci. Loni přišlo do země 14 tis.asyl.
V St.Diego de Compostela zasedalo sdružení
spisovatelů - PEN-KLUB. Švédský delegát Vegesack upozornil, že dnes je pro svou činnost
ve vězení 343 spisovatelů, hl.na Kubě, v Číně
v Alžíru, Turecku a zemích stř.východu. Na
sjezdu byl i anglický autor knihy Satanské
verše, Ing.Salmán S.Rushdie, odsouzený na
smrt iránskými šiity. Asi 160 spisovatelů pro
hlásilo v Štrasburgu, že založí mezinárodní
parlament spisovatelů k boji proti násilí. Prohlášení podepsalo 157 osob._____________________
Od 10.7.poklesla platnost slovenské koruny o
1O proč.-jak rozhodla Národní banka Sloven
ska. Tak se sníží i odbyt českého zboží. Mezi
národní měnový fond míní, že devalvace by
měla být dvojnásobná.___________________________
22.8.předal představený saleziánů v Bratislavě
Don Ernest Macák misijní kříž dvěma misionář
kám, které pak odcestovaly do Ruska a budot
působit v Jakutské oblasti, hl.mezi mládeží.Působí tam už P.Juraj-byl na slavnosti také.
Od r.197O do r.199O bylo v Itálii ukradeno na
sto tisíc uměleckých děl.________________________
Německé Missio dostalo pro svou práci r.1992
na darech skoro 127 miliónů švýc.franků._____
V září byl vysvěcen na biskupa pro diecézi
Roermond-Hoíandsko-P.Fr. J.Wiertz(51 let).
Charita ve Waldheimu-Německo-poslala opuště
ným a duševně narušeným dětem do Albánie
nejen potraviny, ale i hračky, oděvy a pod.
Národní automobilová společnost v Jeruzalémě
přijala ženu jako řidičku autobusů. Někteří ži
dé se proti tomu postavili-že prý žena vyvolává právní nečistotu. Ředitel jim vyhověl.______
Z 25,5 mil.katolíků v Německu(33 proč.obyva
tel (vystoupilo r.1992 asi 200 tis.z Církve. Po
lovina nechce platit cirk.daň, jiní chtějí vy
chovávat děti bez víry a někteří nesouhlasí s
mravním učením víry-Církve-o sexu.

MANUEL A STARÝ PÁN
Manuelovi na intenzivní stanici je osnnáct
let. Měl nezaviněný úraz. Motorista, který to
zavinil, zemřel. Manuel vyvázl s těžkým zraně
ním lebky a vnitřními zraněními.
Tři dny a tři noci kolísal Manuel mezi živo
tem a smrtí. Jeho mládí se prosadilo proti
smrti, vůle ho vyvolala k životu. Lékař pro
hlásil, že Manuel tak tak překonal nebezpečí.
Celé tři noci měl Manuel mučivý sen. Stále
znovu viděl to, co se stalo. Druhý ho nešikov
ně předjížděl, narazil na Manuelovu motorku
a sám plnou silou vjel na stran. Byl okamžité
mrtev. Manuel chtěl křičet-ale nemohl, byl v
bezvědomí. Těžce dýchal.
Na intenzivní stanici mu vykázali místo u
okna. Kalem něho různé stroje a přístroje,na
které byl odkázán, aby se tělo uzdravilo.
Starého muže v bezvědomí položili na druhou
stranu. Manuel byl rád, že je tu aspoň někdo
s ním. Ovšem s tím starým pánem to dobře ne
vypadalo. Měl už druhou srdeční mrtvici...
Manuel pozoroval sestry, jak připevňují k bez
vědomému různé hadice a dráty, kladou pod
něho nádobu... Viděl křivku na obrazovce,kmi
tala se tam, někdy rychle, někdy pomaleji ukazovala, jak muži bije srdce. Zelené svě
télko s sebou trhalo__ život starého muže vi
sel na vlásku.
Konečně lékaři a ošetřovatelky odešli a Ma
nuel zíral na zelené signály, které nedávno
ukazovaly i tempo jeho života. Mladý Manuel
pocítil velkou vděčnost, že zase žije. Proti
velkým bolestem mu dali utišující léky. Pro
ražená lebka potřebovala k zahojení klid a
čas. Hlavní lékař mu řekl, že se z toho do
stal velkým zázrakem.
Za dva dny se starý muž probudil. Další den
potřeboval, aby se úplně vzpamatoval - a pak
se začali spolu bavit - stařec s mladíkem.
Starý pán se Manuela na všelicos ptal a stá
le se obracel k oknu, z něhož sám nemohl vi
dět. Manuel však mohl pozo
rovat život venku, přírodu..
Mladík cítil, jak silně lpí
stařec na životě, jak rád by
měl postel u okna. Stále se
ptal Manuela:"Hochu, co tam
venku vidíš? Vypravuj!
Chci žít-nechci ještě
umřít. Mám ženu, dě
ti, vnoučata-chápeš to?"
Manuel jeho touhu chá
pal. Chtěl starého muže
trochu odvrátit od
strachu před smrtí.
A sám si trochu vytré
novat fantazii, naměř.

Proto vyprávěl ochotne starenu muži, co vidí
za oknom.
J
"Nádherný park, všechno v plném rozkvětu. Zá
hony růží, bílé lavičky. ..Na některých sedí
párky a objímají se. Je tam i vodotrysk. V
tančící vodě se barvami duhy odráží slunce..."
Pak bylo ticho.
Starý muž řekl vděčně:"Ted jsi mi ukázal ob
raz života, pro který stojí žít. Až se uzdra
vím, budu se snažit, udělat si víc času pro
svou ženu a půjdeme spolu do parku. Dosud
byl můj život plný starostí a shonu - na ženu
a děti jsem měl málo času. Ale víš, člověk se
často až v stáří lecčemus důležitému naučí,
co by rměl vědět v mládí, aby tolik krásy a
radosti nezmeškal, aby udělal druhým, svým mi
lým radost, a sám se z ní radoval. Vypravuj
mi dál, co venku vidíš..."
Manuel ochotně pokračoval ve vyprávění. Předá
val tak starému muži radost ze života, jeho
fantazie si vykouzlila všechny možné krásné
květiny, sluneční paprsky mezi větvemi stromů,
štíhlé ošetřovatelky, jak spěchají od dcrnu k
domu po pískem vysypaných pěšinkách, lékaře,
hovořící jeden s druhým - jistě o pacientech,
a nožná právě o něm... A ta stará paní, s dce
rou, zetěm v dvěma roztomilými vnučkami, které
se honí za míčem. Starý pán na lehátku, vyhří
vá se na slunci, kousek od něho pacient, za
bořený do knihy. Všude plno slunce, plno živo
ta, který čeká i na starého pána, až se uzdra
ví, až opustí intenzivní stanici, pobyde na
normálním pokoji a pak, zavěšený do milé
ošetřovatelky, vyjde z budovy a bude se také
procházet po pěšinkách nebo vyhřívat na slunci
a těšit se na návštěvu svých milých...
Náhle se stařec vztyčil, lapal po dechu...Ma
nuel stiskl knoflík, přivolávající sestru,
nastal zmatek a stařec pcmalu odcházel do ji
ného světa. Manuelovi se zdálo, že na tváři
starého pána vykvetl tichý, oddaný, radostný
úsměv - když mu sestra zatlačovala oči.Manuel
si uvědomil, že on sám neumře.
mrti.
Když vynesli mrtvého muže, upravila sestra
Manuelovi postel. "Chlapče, bud rád, že jsi
právě unikl smrti-aspoň ty! Už jsem tu viděla
mnoho umírajících." Pak vyhlédla z okna na
pustý cementový dvůr a řekla:"Intenzivní sta
nice by tměla být na druhé
straně, kde je krásná vy
hlídka na park.Proč
umístili tuto stanici
s vyhlídkou na neutě
šený dvůr? Ani květin
ka tam není.. .Hochu,
snaž se brzo uzdraabv ses dostal zase
ven a pozoroval život'.'
H. LUVWIG

SKRZE BOHA
MILOVAT ČLOVĚKA
Poslední promluva P.Josefa BENÄCKA
z Ríma o víře, naději a lásce.____________

JAK POZNÁM, ŽE MILUJ! BOHA
nade všecko? Zde nám dal Kristus
jasné kritérium. Milovat Boha zna
mená plnit Jeho vůli a zachovávat
přikázání. "Ne ten, kdo mi říká
Pane, Pane, ale kdo plní vůli mé
ho Otce."(Mt 7,21). Ten vejde do
království Božího. Neboř:"Jako
Otec miloval mne, tak já jsem mi
loval vás. Zůstaňte v mé lásce.
Budete-li zachovávat moje přiká
zání, zůstanete v mé lás’ce, jako
já jsem zachovával přikázání své
ho Otce a zůstávám v jeho lásce."
(Jan 9 - 10).
APOŠTOLSKÝ PRIMÁT PETr8v
Po svém zmrtvýchvstání předává
Kristus Petrovi apoštolský primát
Ptá se ho třikrát:"Petře, milu
ješ mě víc než tito?" A Petr od
povídá :"Ano, Pane, ty víš, že tě
miluji." Kristus na to třikrát
odpovídá:"Pas mé ovce. Pas mé be
ránky'.' (Jan 21, 15-18).
Jakoby Kristus chtěl říci: Doká
žeš svou lásku tím, že převezmeš
úřad, který ti teči svěřuji, a ten
budeš vykonávat tak, že se s lás
kou budeš starat o věřící,
které
ti svěřuji.
PODOBNĚ MOHL ŘÍCI OTCI RODINY
Miluješ mě? - Ano. - Proto se sta
rej o svou rodinu. Věnuj jí svou
lásKu, svůj čas. - Nebo se mohl
ptát ženy a matky: Miluješ mě? Ano. - Bud tedy starostlivou že
nou a matkou. - Nebo studentovi.
Miluješ mě? - Ano. - Tak svědomi
tě studuj a starej se o své bu
doucí povolání. - Stejně lékaři.
Miluješ mě? - Ano. - Tak svědomi
tě plň své lékařské povinnosti,
neprohřešuj se např.proti křes
ťanské mravnost, etice.
Milovat Boha neznamená jen vzbuzo
vat krásné city, ale plnit svědo
mitě povinnosti, které nám uklá
dá náš stav, naše povolání a na
še víra - zachovávat přikázání.

MILOVAT BOHA CELÝM SRDCEM
celou myslí, celou duší. Koncilní
instituce o Božím zjevení píše:
"Bůh se obrací k lidem a mluví k
nim jako k přátelům, aby je po
zval do svého společenství se se
bou ."

NAŠE LÁSKA JE ODPOVĚĎ NA JEHO LÁSKU
Že smíme a musíme odpovědět - v tom spočí
vá vlastně naše důstojnost, naše velikost.
Bůh s námi jedná jako s přáteli. Je to ně
co neslýchaného. Avšak zákon přátelství
je vzájemné sdělování, společenství, sdí
lení citů, radostí i starostí, názorů,
smýšlení a pod. Kdyby z naší strany zůsta
la tato Boží nabídka bez naší odpovědi,
byla by to jen almužna. Když dáváme žebrá
kovi almužnu, tak se s ním nepřátelíme.
Žebrák nám sice poděkuje, ale nezáleží mu
na tom, kdo ho obdaroval. Záleží mu jen
na tom, aby hodně vyžebral.
BOŽÍ DAR ZASTANE NA ÚROVNI ALMUŽNY

když Bohu na jeho dar neodpovíme. Teprve
když odpovídáme Bohu celým srdcem a celou
myslí, tvoří se mezi Bohem a námi přátel
ství. To má být nejvyšší a nejkrásnější
hodnotou našeho života. Všechno co máme tělesné i duševní schopnosti -všechno je
Boží dar a ten máte také postavit do
služby lásky. Milovat Boha celou duší,
celým srdcem a celou myslí.

"V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když
se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea,při
šla s alabastrovou nádobkou drahocenného oleje, při
stoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se.
Slzami mu začala smážet nohy a vlastními vlasy je
utírat.. ."(Lk 7, 37-38)
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
KONEC
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
V Kalkatě zemřel belgický jezuita Celest van Exem(85)
od r.1944 duchovní rádce Matky Terezy. Byl jím i
zesnulý P.Julian Henry, také belgický jezuita.Oba
pomáhali M. Tereze při začátcích její kongregace. Zá
pisky P.v.Exema -pramen pro odhalení jejího vnitř
ního duchovního života,se uveřejní až za 30 let.

KDY VE VÁS UZRÁLA ■
TOUHA?:
Nástupcem brněnského biskupa Skoupého-vyzna-<
vače vfry-se stal P.VOJTECH CIKRLE. Chicag- <
ský HLAS NÄR0DA uveřejnil rozhovor ^vany
<
Karáskové s tímto nástupcem apoštolu._______ 1

"Když mi byla tři léta, zavřeli tatínka pro ,
velezradu. Roky jsme byli prakticky bez pe- ,
něz, tři kluci s maminkou. Vzpomínám si, že ,
jednou tátu zasypali v dolech a tak nemohl
posílat ani to málo. Museli jsme tenkrát
vystačit s 32 korunami na měsíc. Já neměl
hlad, ale maminka měla. Lidé nám pomáhali a ■
snad už tehdy se ve mně zrodila touha udělat'
něco pro.ně. Když to řeknu zbožně: Bůh si
každého vede. Moje cesta ke kněžství však
nebyla přímá."
"Jak je možné, OZíe bZókupe, že nábožemtvZ .
dokáže. oiZovZZ je.n někoho?"___________________ .

"Existuje názor, že k víře se nejčastěji
uchylují slabí, nešEastní lidé, aby víra
rozřešila jejich problémy. Jsou i takoví.
Avšak víra není únik k něčemu neskutečnému,
ale poznání něčeho krásného, co člověka k so
bě vábí. Jako např.mladíka zaujme dívka, v
které vytuší naději pro celý život. Z nábo
ženského hlediska JE VÍRA DAR!"
"CIZÍ neobdawvanZ majZ ómůZu. ěZ důvod k po-

cZZu méněeenoiZZ?"____________________________

"V určitém období života je obdarován každýjenže někdo ten dar nepřijme. Petr Bezruč,
pracoval kdysi na poště v Brně a v jedné
básni vyznal: jen jednou prošla kolem mne
láska.- V těchto slovech pochybuje, zdali
tehdy jednal správně. Něco se mu nabídlo, a
on zaváhal. S vírou je to podobné."

zdravotnictví, školství, sociální práci-obnovuje nemocnice, církevní školy - v Brně, Třebíči,
Jihlavě, chystá i v Zdám n.S. Na Petrově vznikLo Centrum pro rodinu, manželská poradka. Cír
kev ale nemá tolik peněz, jak si někdo myslí."™
"NemoZíý majetek ie aZe CZitkvZ vnaeZ. Zde obcaár
uyvitávajZ táecZ pZochi/."________________________
"Je to někdy bolestne, ale když se jednou něco

Církvi ukradlo, tak se to musí vrátit. Myslím,
že při dobré vůli se lidé dohodnou."
" (/ Cechách ie páZhZáiZZa ke káeitamtvZ táetZna ZZdZ, na Motuzvě potovZna, na SZovemku dvě
ťfaetZny. Jak ie dáváte na fwzděZenZ iLepubZZky?"

Rozpad CSR neznamená rozpad Církve. Křesťanství
bude oba národy spojovat, Smutně však sleduji
chování některých politiků. V politice mají
mnozí osobní zájmy a tím narážejí na druhé. Tak
jsou vlastně nepřáteli. U nás nejsou často lidé
zakotveni v lidských hodnotách. Křesťanství
lehčeji přijmou ti, kdo tyto hodnoty respektují
"LZdiké hodnoty ie ^o^tmujZ už v dětitvZ. P-to/j.
J.KubaZák v Hovorech o vZZue vZdá v wdZné jakouiZ maZou Cýtkev. Co tomu ZZkáte?"____________

Rodina je základní bunkou společnosti. Dává dí
těti prostor, aby dobře vyrůstalo. Za určující
pokládám vzájemnou lásku mezi manželi."
"Co byite nám áekZ o ivém dětitvZ?"

Je dost zvláštní tím, že tatínek byl za nějaký
protikcmunistický leták odsouzen k 17 ti letům
vězení-10 let si odseděl. Byl jsem nejmladší a
proto si pamatuji málo. Dněli jsme ho navštívit
jen čtvrt hodiny přes děravé sklo. Oceňuji to,
že dcma jsem nikdy neslyšel nadávky na ty, kdo
tatínka odsoudili. Otce nepustili ani na pohřeb
když prostředního bratra přejelo auto."
"Kdy ve vái uzwJZa touha, itát ie knězem?"

Vyučil jsem se slévačem. Pán, co přejel bratra,
"VomnZváZe ie, že čZověka, ovZZvňováného
mi opatřil ve slévárně práci. Tam jsem si uvě
čZyňZeet LeZ komanZimem, maže nagá.mZe Av.na
domil, že víra je dar. Dřív jsem ji chápal jako
ZeZevZznZ obrazovce hZ.ou.bejZ zapuAobZZ?"
"Nevidím rád bohoslužby na obrazovce. Nevěří onezení. Lidé kolem však nebyli ničím omezení,
a vzdor tanu nebyli šťastni. Na večerní škole
cí, který se setká jen s náboženským proje
jsem se konečně"prospal"k maturitě. Chodil jsem
vem, vnímá pouze to vnější. Snad si dá nohy
na stůl a znuděně pozoruje, že tam kdosi kle tam s klukem, který dělal kováře. Ráno jsme si
čí a jak je oblečený. Nerozumí-li obřadu, ne museli přivstat, tak jsme sotva stihli polévku
a |čtyři rohlíky -a ve škole jsme většinou usnuli
ní schopen pochopit podstatu. To důležité,
Zkoušel jsem strojařinu, ale bavila mě spíš
vnitřní, pozná nejlépe skrze lidi,
psychologie a chemie. Chvíli jsem jezdil s
kteří podle toho žijí!"
kapelou, zpíval a hrál na basu a na kyta
"Jakou noZZ má CZikev v dneZru, pracoval jsem i na dálnici Praha nZ ipoZeěnoiíZ?"______________
Brno. Na vojně jsem přemýšlel, co dál.Do
"Má svědčit o důležitos
semináře jsem šel v 25 ti letech. Tile
ti a nezbytnosti du
ničeho z minulosti nelituji, jsem za
chovního zaměření.
to vděčný.
Církev většinou nic
"ByZo pno vái těžké zěiZcZ ie twdZny?"
nezačíná, ale obnovuje
"Mám rad děti a jednou jsem silně uva
Má své tradiční a osvěd
žoval o rodině. Ale zřeknutí nebylo tak
čená pole působnosti:
těžké, když člověk věděl, že jde ovyšší

hodnotu. Tím nechci snižovat manželstvípokládám je za něco velkého. Avšak vy
bral jsem si jednu cestu, ostatní musely
jít stranou. Cítím ostatně, že celibát
mě přibližuje všem ženám rovnocenně. Je
to však citlivá záležitost, kde slova
člověku často neposlouží dobře a dají se
snadno zkreslit."
"Co byite v této předvánoční době stád
iděáiZ Zídem?"__________ __________________

"Víte, člověk velmi ostré vnímá zlo ko
lem sebe, ale uniká mu to zlo, které je
ukryto v něm sáném. Vánoční ovzduší do
káže i velmi racionalisticky a pragmatic
ky smýšlenící lidi zadržet v jejich dna
tu. Odvažme se tedy upřímného pohledu do
vlastního nitra a udělejme si malou in
venturu, Kdo se o to pokusí, pochopí
snad lépe nápis, který čteme na betlémech a v Písmu sv.:SLÁVA NA VÝSOSTECH
BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM, V NICHŽ MÁ
BUH ZALÍBENÍ". Každý má příležitost vy
růst v něčem jako člověk, ať už věří v
Boha nebo ne. Neměl by tuto příležitost
pranamit!"
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOC

CO NOVÉHO VE SVETE

Italský voj.biskup mons.Marra ozevřel
19.9. v ruském městě Rossoš školku pro
asi 1OO dětí. Založení školky umožnili hl
italští vojáci, kteří bojovali v Rusku.
4.-9.9.zasedala mezinár .teol. komise ve
Vatikáně a rokovala o některých rysech
teologie Vykoupení._______________________
V Thaisku otevřeli Kamiliáni středisko
pro nemocné AIDS. Chce připravit dobre
volníky pro práci s nemocnými. Zatím mí
že přijmout 14 pacientů.Podobné středisko mají už františkáni v Bagkoku._______
V hl.městě Kolumbie Cartageně se kona
lo latinsko-amer. setkání o rodině a jejím
životě. Je to město apoštola otroků sv.
Petra Klavera. Pokřtil za víc než 30 r.
své činnosti na 300.000 otroků.________
23.9. přijal sv.Otec asi 250 účastníků 45.
setkání mezinár.organizací pro zvyšování
kvality medií. Postoj Církve se v nich
často vykládá nesprávně. Církev se ne
chce řídit zákony trhu, ale hledí na lid
skou úroveň pořadů. Sv.Otec přijal i
skupinu kapucínů na mezinár. setkání o
hlásání víry kněžských a řehol. povolání.
Vládní a církevní komise v Sri Laňce, za
ložená r.1991, oznámila, že boj proti
dětské prostituci a AIDS byl úspěšný.
Ve Frascati u Říma byl týdenní mezinár.
kongres na téma:Nová tvář náboženského
filmu; pořádají to různé instituce ve
spolupráci s Gregoriánskou universitou.
Chtějí poskytnout filmu náměty k diskuzi o výchovné hodnotě filmu._____________

SLEPÝ O BARVÁCH 6
Kamarád Uli je rozumný, střízlivý muž. Aspoň
někdy. Ale několikrát nepříjemně nalítnul. Jeho"medium", jehož slovům v řadě"seáncí"skálo
pevně věřil, bylo obyčejný podvodník. Ovšem ma
zaný. Pak se přidal k jinénu "mediu". Byla to
vzdělaná dáma, vedoucí okultní školy.Jenže se
zjistilo, že je těžká hysterička. Také
uvěřil jiné, příjemné a milé dámě, o které
všichni tvrdili, že ovládá"tajemné síly".A že
je to skutečná světice. Tato světice utekla na
konec s mnohem mladším přívržencem mediálních
sil. Měla s ním už delší dobu pcměr.
"S MYSTIKOU JSEM UŽ SKONČIL!"
prohlásil Uli. "Mystika je podvod."
"Když ti někdo třikrát prodá falešné diamanty,
znamená to snad, že všechny diamanty jsou fa
lešné? Ba naopak, znamená to, že pravé diaman
ty existují. Kdyby neexistovaly pravé diamanty
nemohly by existovat ani falešné, které pravé
diamanty napodobují. Copak se dá napodobit ně
co, co vůbec neexistuje?"

"PROČ VĚŘÍŠ, ŽE JSOU I PRAVÍ MYSTIKOVĚ?"
"Právě jstsm ti řekl jeden důvod. Zde náš jiný
silnější: mystické zážitky mají lidé různých
ras, národů a dob. 0 tom je dost přesvědčivých
zpráv, které se v mnoha bodech shodují. Pak se
musí zarazit i největší pochybovač.

LÍDĚ SVÉ MYSTICKĚ ZÁŽITKY NEMOHOU POPSAT.
Prostě nemají slov, kterými by se tyto zážitky
daly dokonale popsat. Mamě pro ně hledají
vhodná slova. Ani přibližně se jim to nepodaří
Jsou to zážitky jedinečné, nesdělitelné.
Chceš příklad? Jak bys popsal od narození sle
pému červenou barvu? Snad bys řekl,že je"horká'
"vášnivá", jako oheň - ale tím bys mu zdaleka
barvu nepopsal. Ani hluchému nemůžeš popsat
hudbu - ba ani slova
MYSTIKOVĚ MAJÍ NEPOPSATELNĚ ZÁŽITKY
stejně jako slepý nepochopí barvu a hluchý
nepochopí, co je zvuk. Pro své zážitky nemají
mystikové slova. Snad tyto mystické zážitky
pochopí jiný mystik-jak to bylo mezi sv.Tere
zií z Avily a sv.Janem od Kříže.1'
'JETO NĚCO JAKO CMAMNÝ JED? "
Tino - ale bez toho jedu. Bez jedu pýchy, sebe
vědomí, domýšlivosti...Mystikové jsou vždy po
korní ..."
"Proč ses odmlčel?"
"Protože dál nenacházím slov. Přečti si knihy
mystika Susa, Taulera nebo ještě lépe sv.Jana
od Kříže, sv.Terezie Vteliké__ já o tem mohu
mluvit jen jako slepý o barvách či hluchý o
nuaDe"'

LOUIS VE

UOHL

V min.čísle jsme psali o obtížných začátcích
šíření katolické víry v Indii. Papežský vy
slanec, rodem Litevec, popisuje své dojmy,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
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PROČ KNĚŽÍ JEN Z ŠLECHTICKÝCH KAST?
Zybírat kněze z vysokých kast je pro
oiskupa velmi obtížné. Nevznikají
však spory. Naopak-paria je hrdý na
to, že jeho kněz je z vysoké kasty,
urazilo by ho, kdyby i kněz byl pa
ria. Dnes se tato otázka ještě nedá
řešit. Avšak už mnoho znamená to, že
katolická víra aspoň trochu vyplňuje
obrovskou propast mezi kastami.Např.
jrahmán-pohan se štítí i doteku s
páriou, POHRDÁ JÍM -jako něčím hnus
ným a odporným. Brahmán-katolík se
sice .parie také nedotkne,ale NEPOHR
DÁ JÍM. To už je krok k lepšímu.

ZDRAVOTNÍ STANICE ANGLICKÝCH VOJÁkQ
vlastně vysloužilců, je v městě Bangalur. Podnebí je lahodné, skoro ja
ko v Evropě, noci chladné. V evrop
ské části je spousta chatiček, obklc
pěných zahrádkami. Indická čtvrt má
dlouhé ulice s chatrčemi z hlíny a
také pagody s rozšklebenými osmirukými bůžky. Ulice se lidmi jen hemží
Lidé jsou oblečeni pestře, ale špi
navě. Pohanství je tu silné a vlivné
Ale naše misie už na ně útočí. Řehol
nice si postavily nemocnici u vcho
du do města. Není ještě dostavěná,
ale lékaři už ordinují pro několik
set nemocných. Někteří se obrátili
liž na víru. - Je zajímavé, jak se
pohané a mohamedáni modlí k Matce
Boží Lurdské. Irští vojáci si zde
vystavěli kapli a jeskyni podle vzo
ru Lurd.Pohané vroucně uctívají svá
tou Pannu a za obět jí přinášejí
svíce i ušetřené drobné penízky.
KALKUTA JE OHROMNĚ MĚSTO
Je tam plno bílých hezkých domků se
širokými verandami-podobně jako v
Evropě. Některé ulice se velmi podo
bají krytým londýnským ulicím mezi
Piccadilly a Manchester-Squerem.
Je tu také dost paláců. Jsou tu i ne
zvyklé zvláštnosti. Např.jednou v nc
ci slyším pod okny podezřelé vytí.
"Je v Kalkutě mnoho psů?"ptám se ránc
"Ne. Slyšel jste asi vytí šakala."
"Šakala? Na ulici? Vždyť tohle je
nejvznešenější třída."
"Ovšem. Zapomněl jsem vám říci,ať se
neleknete, vleze-li v noci šakal do
vašeho pokoje. Stačí trochu lomozu

nebo zakašlání a šakal uteče."
"Cože? Za bílého dne?"
"Ano. Jednou vlezl až do prvního patra,
ale pes ho zadávil. V zahradě jich už
několik zaškrtil."
Pak mluvte o"velkoměstech"v Indii, když
se šakalové procházejí po Tivoli "asij
ské Paříži!"
SVĚCENÍ NOVÉHO BISKUPA POZZIHO.
Má být v Krišnaghuru ve středním Bengál
sku. V Římě jsme na obřady svěcení zvyklí
Avšak zde, v dalekých misiích vzbuzují
vzrušení. Svěcení sice nebylo tak slavné
jako v Římě, ale všichni-i nový biskupjsme byli dojati. Mons.Pozzi vypadal ja
ko světec. Od prvního dne jsem k něm měl
velkou úctu a ta později ještě vzrostla.
Pokud neměli misionáři nutnou práci, při
jeli všichni na svěcení do Kalkuty. Ne
překvapil mě ani tak jejich počet, nýbrž
jejich kvalita. Bylo mezi nimi mnoho zna
menitých kněží. Pak jsem se ovšem nedivil
že mají na lidi takový vliv. Byli upřímní
a veselí jako děti. Zvláště upoutal mou
pozornost P.Godius, provikář Tibetu. Ted
řeknu něco, co snad mnohé povzbudí,totiž
úspěch jeho misie. Aby se dostal do Kal
kuty, jel tři dny na koni, dva drahou.
Jeho biskup bydlí v čínském Tibetu.Kdyby
mu psal, dostal by odpověď za půl roku,
kdyby s ním chtěl mluvit, musel by cesto
vat tři měsíce. Lod by jela z Kalkuty do
Šanghaje a odtud po Žluté řece proti
proudu a konečně na koni do Ta-tsien-lu.
Snad by si zkrátil cestu přes Himaláje,
ale tam přepadají cestující divoké hordy.
"Kolik křesťanů máte?"ptal jsem se ho.
"Pět, a z těch ještě tři nejsou pokřtěni'.'
odpověděl a zasmál se. Jak velká je cena
jedině lidské duše!______________________

Albánii za první"atheistických stát světaj"
nuceně-dobrovolně učitelé a žáci zatloukli
všechny náboženské budovy města a tento
příklad-Dodle oficiálního albánského nrohl áseni-podnítil celou zemi. 268 katolických kos
telů bylo zavřeno,přebudovali je na tělocvičny,
a pak i 2000 náboženských budov-pravoslavných
i mešit-bud je poničili nebo zbořili. Meziná
rodní veřejnost skoro neprotestovala, přestože
nová ústava Albánie prohlásila, že"je zakázaná
fašistická, náboženská, válečnická a protiso
cialistická činnost a propaganda",zůstala
Albánie dál členem OSN!
JAKÝ
BYL NÁSLEDEK?
Důkazovým materiálen při soudu sestaly např.
zabavené růžence, křížky a ovšem i Písmo sv.
R. 1971 byl popraven 74 letý kněz Stefan Kurti,
protože na přání matky pokřtil dítě-a tu od
soudili na 8 let vězení. Za stejný přestupek
dostal jezuita P.Luli doživotní žalář. Za totéž
byl k smrti ubit biskup Coba. Poslední biskupNikola Troshani byl r.1968 odsouzen na 20 let,
propustili ho r.1986. V koncentračních tábo
rech bylo běžné mučení vězňů...

ZEMMUČEDNÍKŮ
Crrkev trpě ba stale a bude trpět do Konce
Sasu. Bud zevne-pronásledováním-nebo vnitř
ně -nemravností jejich představitelů-nástupců apoštolů-je jich zbabelostí, slabostí-ale
v dejinách nenajdeme místo, kdy by trpela
ve svém středu heretiky-bludaře. Teprve v
posledních třiceti letech...ale i to se
Sasem změní - doufejme a modleme se za to!

Historie Církve v Albánii sahá až do doby
apoštolů, Ondřeje a Pavla, který podle tra
dice položil základy prvními biskupství v
Důrazzo.
PRVNÍ HISTORICKY DOLOŽENĚ SÍDLO-SKUTARI
zal.r.385. V 9.st.je založena diecéze Pulatti, r. 1062 Sappa. Právně byla Lvem III.pod
řízena Církev v Albánii konstantinskénu pa
triarchovi, ale po odluce r.1054 se vrátila
pod správu Říma. Kolem r.1000 přicházejí do
země benediktini, ve 13.st.dominikáni a
františkáni. Ti tu působili i po celou dobu
turecké nadvlády až do dnešní doby. Později
se k nim připojili jezuité. V 16.a 17.st.
zakládá v Římě Kongregace pro šíření víry
několik kolejí pro výuku a formaci kněží
pro Albánii. Koncem min.stol.povolil islam
ský útlak a začalo se rozvíjet školství a
sociální činnost, hl.zásluhou františkánů.

ENVER HODŽA PŘIPUSTIL V DENÍKU KOMUN ■ STRANY,
že vzdor krutému pronásledování, "víra není
dosud v naší zemi vykořeněna, křesťanství má
v našem lidu dosud hluboké kořeny, náboženství
je stále přítomné v našich pracujících masách.
Nepřátelé lidu, věřící v Boha, nespí!" A tak
víra, zatlačená do katakomb, ukázala znovu-jaPŘI SČÍTÁNÍ LIDU R.1938 - POSLEDNÍM ko tolikrát v dějinách-svou moc. Neznámá jmé
žilo v zemi 69 % mohamedáni, 21 % pravo
na uvězněných, utýraných a zavražděných bisku
slavných a 10% katolíků. Do r.1965 měla
autokefální/samostatná/ pravoslavná albánski pů, kněží a nespočet věřících nám asi říkají
církev čtyři diecéze. Katolíci měli arcidie málo, ale jsou to jména, jež jsou zapsána u
Boha - v KNIZE ŽIVOTA.
céze v Durazzo a Skutari., biskupství v
ALBÁNIE - ZEMĚ MUČEDNÍkS,
Alessio, Pulat a Sápe a opatství Mulius
Orosh. Dále měli 117 farností, 2 kněžské
ale také země obestřená mlčením. Je opravdu
semináře, několik katolických škol a 357
trochu podivné, že tzv.veřejné mínění na strán
řeholníků a řeholnic. Celá organizace byla kách novin a na obrazovkách televizorů, jindy
po II.svět.válce smetena.
tak vynalézavé a výmluvné v kampaních za lid
R. 1945 UBILA K SMRTI POLICIE BISKUPA ALOISE
ská práva, právě zde, o jejich tak zjevném po
BUMCIHO. Do konce r.1946 bylo z 141 kněží
rušování mlčí a to - víceméně - dodnes.
15 zastřeleno a 32 uvězněno. Na 20 let od
"KREV MUČEDNÍkS JE SEMENEM KŘESŤAn8" ,
soudili arcib. Prendushiho z Durazzy, v r.
napsal
Tertulián počátkem 3.st.po Kristu - a
1948 odsoudili na smrt biskupy Volaye a
pravda je to i dnes. Těžko si dovedeme předsta
Gjiniho. Zpočátku se ideologicko-fysický
teror zastíral státními dekrety stanovující vit, co znamenala návštěva sv.Otce v této zemi
pro tamější katolíky, a možná nejen
mi tzv.národní statuty nábožen
pro ně. Po letech nejhoršího pro
ských obcí, které však nemohly
následování křesťanské víry, srovna
poskytovat záruku zvi.katolické
telné snad jen s pronásledováním v
Církvi, o které tam říká, že"ne
starověku, byla návštěva sv.Otce ne
má žádné organizační ani jiné
jen radostný okamžik pro církev v
spojení s Vatikánem". R.1956
Albánii, ale také příležitost a
byli 2 katoliční kněží a 5 lai
výzva k ocenění hodnoty, jakou má
ků odsouzeno k snrti pro spoje
víra pro celou Evropu - a celou ze
ní s cizí velmocí/Vatikánem/.
mi.
KRVAVĚ PRONÁSLEDOVÁNÍ nastalo
Podle českého vysílání Vatikánskér.1968. Enver Hodža vyhlásil
ho rozhlasu.
_________ ,__________

CESTA K VĚČNOSTI
Připravuje se blahorečení velké vizionářky
A.K.EMMERICHOVÉ/1774-1824/. Tato zjevení
napsal konvertita C.M.BRENTANO. Katolík ne
musí sice věřit na žádná zjevení, ale mohou
ho povzbudit k hlubší víře. Co napsal P.K.
E.Schmoger o jejich zjeveních o duších
zesnulých lidí.
"Vše, co člověk myslí, mluví nebo koná má v
sobě to, co pracuje k dobru nebo ke zlu. Kdo
udělal zlo, musí je rychle smýt lítostí a sv.
smíření; jinak sotva zabrání následkůmQviny,
která se rozroste-nebo jim nezabrání vůbec.
Viděla jsem hodně lidí, kteří trpěli nebo one
mocněli, a byl to následek neodpykané a nesmí
řené vin^-a to postihlo i jejich potomky. Prá
vě tak působení kletby, ležící na nespravedli
vém majetku nebo bezděčná ošklivost na místech,
kde se spáchaly velké zločiny. Stejně i požeh
nání a svěcení posvěcuje. Svaté mě neodolatel
ně přitahuje, nesväté odpuzuje a nahání mi
hrůzu. Vírou a modlitbou se dá toto zlo potíral
Zvlášť jasný a živý byl tento pocit v blízkosti
lidských kostí, ba i nepatrného prášku těla.
Vždyť toto tělo bylo kdysi schránkou duše!
Domnívám se, že je vzta£j mezi duší a Jělem.^os
ti na hřbitovech jsou různé, a také různě půso
bí. U některých kostí jsem měla pocit světla,
požehnání a spásy. U jiných větší nebo menší
chudobu; cítila jsem, že mě prgsí o modlitbu,
pu§t či almužnu. U jiných hrobů jsem cítila
hrůzu a zděšení. Když jsem se měla modlit vonoci na hřbitově, cítila jsem u takových hrobů
tmu hlubší než nog. Někdy jsem viděla vystupo
vat z těchto hrobů černý kouř, pak jsem se zdě
sila. Nebo se mě zmocnila touha, vniknout do
této temnoty, ale cítila jsem, jak se ngco vzpi
rá, abych pomohla. Z hrůz takových hrobu mě vy
vedlo přesvědčení o Nejsvětějším Bohu. U jiných
hrobů bylo vidět, jak vystupuje šedivý kouř,
někdy tmavší, jindy světlejší - aleQvždycky mě
to zarmoutilo. Avšak u četných hrobů jsem nevi
děla nic-a to mě nejvíc bolelo. Jgem přesvědče
na, že paprsky, tryskající z hrobů jsou proje
vy duší v očistcovém utrpení, že potřebují po
moc, že na ně nikdo nemysli a nepomáhá jim
modlitbou i jinak.
KDYŽ JSEM LEŽELA NA TAKOVÝCH HROBECH
a modlila se, zaslechla jsem často
temný hlas z hlubin:"Pomoz mi odtud."
Cítila jsem úzkost bezmocného člověka
a za tyto zapomenuté duše jsem se nej
horlivěji mgdlila. Pak vystupovaly z
těchto hrobů šedé sloupy a když jsem
se modlila vytrvale, stále se šedost
rozjasňovala. Bylo mi vysvětleno, že
hroby se světlými nebo tmavšími slou
py nejsou úplné zapomenuté.

Někdo se za tyto duše modlí. Přátelé ne
bo příbuzní a duše mají v sobě ještě Q
dost milosti Boží, že $ávaji driP
hým znamení, jak vrůstají do
Světla, ale sami si pomoci ne
mohou, proto nás prosí, aby
chom jim pomohl i-modlitbou, obětmi
mší sv., almužnou. A co pro ně
uděláme, to nám Pán Ježíš na je
jich přímluvu zase vgátí.
Podobají se zajatcům, kteří
ještě rukou, vyfrčenou mezi
mřížemi, prosí ostatní o po
moc, chtějí v nich vzbudit soucit.
KDYŽ JSEM TAKOVÍ HŘBITOV PROHLÍŽELA
připadal mi jako zahrada, která není všude
řádně obdělána nebo dokonce je úplně pustá.
Když jsem se však pustila pilně do modlitby
a pobídla jsem k modlitbě za zemřelé i jiné
lidi, zdálo se mi, jako kdyby se uvadlé rost
linky napřimovaly, gako když je zaléváme a
kypříme a hnojíme pudu. Vzcházela i semena
docela ukrytá v zemi, jako když na zahradu
padá déšť nebo rosa.
KDYBY VŠICHNI LIDE VIDELI TO, COJ/IDÍM JÄ!
Pracovali na by na takové zahradě duší jistě
pilněji a obratněji než já. Vzdyt vidím, jak
se o duše jejich přátelé, známí, kněží, ba
celé obce modlí a pomáhají jim, aby s nesmír
nou radostí vystupovaly k Bohu.
ZADNÄ PRAČE A POMOC SE NEOBEJDE BEZ NÄMAHY,
bez boje, bez trapem; tak zlí duchove i mě
často vyrušovali, děsili a týrali, už když
jsem se jako dítě a později i jako mladá,
zdravá dívka modlila na hrobech a na hřbito
vech. Kolem mne to hřmotilo a tlouklo a uka
zovaly se děsivé zjevy. Často mě to na hrobě
povalilo, často mě to smýkalo, ba několikrgt
mě to i strkalo násilím ze hřbitova. Ale BŮh
mi dal tu milost, že jsem se nikdy nebála
ani jsem zlému duchu neustoupila - ani o vlá
sek, a když mě vyrušoval, modlila jsem se
ještě horlivěji a víc.
DUSE, KTERE JSEM MODLITBOU VYSVOBODILA
mi byly vděčné, děkovaly mi a pomahály. Měla
jsem z toho velkou radost. Kež by všichni li
dé prožívali takovou radost z vysvobozování
nešťastných duší, jakou jsem měla já.
Jenže mnoho lidí na ně zapomíná a tím si škodí sami.
1 KDYŽ JE UTRPENÍ DUSÍ ČASTO VELKE,
přece stále schválí našeho Spasitele. Z toho, co pro ně uděláme, se
radují, protože se tak stále blíží
nekonečné blaženosti - Bohu.

VMWWWWWfflVWWWWVÍ^^
"On/Juda/však byl přesvědčen, že
těm, kdo zemřeli ve zbožnosti,je
připravena nejkrásnější odměna. To
je vznešená a zbožná myšlenka."
2 Mak 12,45

teto zeme pro církev i pro svet.

Země na rozcestí
Druhé kázání měl kolínský arcibiskup kardi
nál J.MEISNER v Praze - 16.května t.r.
VE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
jsou vždy s námi ti, kteři žiji plně
v Bohu. Již 600 let patři sv.Jan Nepomucký českému lidu. Ale nejen čes
kému, patři i sousedním národům Evro
py, ano, on patří celé Církvi. To je
zřejmé, když sv.Otec Jan Pavel II.po
sílá svého osobního legáta na oslavy
do Nepomuku a do Prahy. Jako zástupce
sv.Otce Vám přináším i jeho požehnání,
pozdrav a přání všeho dobrého pro vše
chen lid této země.
Jan Nepomucký je světec, který drží v
rukou kříž, aby jím jako kompasem pro
orientaci ukazoval svým krajanům na
cestu životní poutí tímto světem.
ZEMĚ NA ROZCESTÍ
Čechy byly a jsou zemí ve znamení kří
že. Tato požehnaná země leží na roz
cestí mezi východem a západem, mezi
severem a jihem, mezi rozličnými kul
turami, jazyky a národy. Všechna napě
tí v Evropě se zde velmi bolestně pro
jevila. Snad právě proto Otec vlasti,
císař Karel IV.zasvětil národní svatyni-kapli na hradě Karlštejn-svatému
kříži. Jan Nepomucký je hlasatelem
Kristova kříže na mostech, silnicích
a náměstích Vaší země. Na průčelí saleziánského kostela v Praze na Příko
pě stojí napsáno:"O crux ave spec unica" - Bud pozdraven, svátý kříži, je
diná naše naděje.
KŘIŽ JE VLASTNĚ MOSTEM,
který spojuje nebe a zemi, Boha a člověka, národ s národy. Proto stojí sv.
Jan s křížem v ruce na evropských mos
tech. Mosty spojují dva opačné břehy.Na
mostě se všichni setkají. To patří k
jeho poslání a jeho funkci. Tím umož
ňuji mosty setkání a usmíření. Česká
země tak byla a je mostem mezi zápa
dem a východem, mezi severem a jihem,
mezi Slovany a Němci.
Takové postavení vedlo nejen k utrpení
lidu, ale i ke zkušenosti mnoha klad
ných podnětů. Zde došlo k plodnému
setkání mezi kulturami. O tom přesvěd
čivě svědčí obraz města Prahy. Zde se
setkávaly nej rozmanitější vědní obory
Evropy a spolu vytvářely tak evrop
skou duši. Proto stojí v Praze staro
bylá Karlova universita. Pro novou
Evropu, která sahá od Atlantiku až po
Ural, kde se mohly všechny kladné i
záporné zkušenosti ze střetu v Čechách
stát dobrým darem/ dobrým dědictvím.
Jan Nepomucký s křížem v ruce z Čech
patří k nej lepším představitelům

SVĚTEC V BLÍZKOSTI KŘÍŽE.
I®
Sv.Jan nedrží pouze kříž: má podobu kří
že. V jeho životě se stalo viditelným,
co může znamenat, že Církev žije v tom
to světě, ale není z tohoto světa. Jako
generální vikář pražského arcibiskupa
se věnoval bezvýhradně hlásání evange
lia. Během této činnosti se dostal do
konfliktu s nespravedlivou mocí. A to,
že se má stále více poslouchat Boha než
lidi(srv.Sk 4,19)se stalo v jeho mučed
nictví krvavou skutečností. Světci vždy
zpochybňují násilí a právě proto jsou
nebezpeční. Z tohoto důvodu byl Jan vel
mi podezřelý komunistickému režimu,kte
rý v této zemi vládl za posledních 40 r-.
SNAŽILI SE JEJ UMLČET A ODSTRANIT.
S ukazováčkem na ústech se stal symbo
lem mlčící Církve, té Církve, která pra
covala také v podzemí. Během jedné ná
vštěvy jako berlínský biskup u pana kar
dinála Františka Tomáška v Praze, byl
jsem na zpáteční cestě zadržen na hrani
ci. Našli v mém zavazadle malou porce
lánovou sošku sv.Jana s prstem na
ústech. Tato laciná soška byla jako po
liticky nebezpečný předmět zabavena.Až
po dlouhé době se mi tato soška vrátila
Mocipáni věděli: kdo poslouchá více Bo
ha než lidi, zpochybňuje všemohoucí
státní moc. To byl vlastně onen objek
tivní prohřešek Církve v posledních de
setiletích v komunistických zemích,že
už svou pouhou existencí - za níž děku
je Boží milosti a ne nějaké milosti stá
tu-relativizovala státní moc.
Potud byl Nepomuk aktuální, před 600 ro
ky jako před 6 roky. Necht je všem při
pomínkou, současníkům i budoucím gene
racím, dát císaři, co je císařovo a Bo
hu, co je Boží.fsrv.Mt 22,21; Mk 12,17
a Lk 20,25).
_______________ m-,,,_______
Matice Cyrilomedotějská si vydává na Moravě ka
tolický časopis SVETLO. Administrace je v Dol
ní ul.24, 77100 Olomouc, redakce na Mendlově
nám.la, 60200 v Brně. Hl.redaktorem je
PhDr Radomír Malý, číslo stojí 3 koruny._______
57 % Slováků se hlásí ke katol.víře, 20% chodí
pravidelně na mši sv.,2O% jen ve velké svátky.
Řecko-katolíků je 17%, luteránů 14%, pravoslavných 5%,židů v Bratislavě 2,2% na východě 0,1%
Na Slovinsku chodí 25% středoškolských studentů každou neděli na mši sv.,ve svátky 45%,
President Václav Havel prohlásil veřejně, že s
manželkou svého bratra má restaurační podniky
Barrandov a Lucernu, s bratrem vilu na Barrandově a třetinu vily ve Zlíně._________________
Nový velvyslanec USA u Sv.Stolce-Raymond L.
Flynn, odevzdal 2.9.poverovací listiny sv.OtCi.
"Létající anglikánští biskupové"mají vypomoci
tam, kde věřící jsou proti kněžkám a biskup je
pro .Má se snažit ovlivnit věřící pro švěc.kněždt

otce, který ještě sloužil jako noční hlídač. Pak mě
la šestnáctiletého syna, ubohého budižkničemu, a
ženicha Jaroslava, který se nemohl celá léta roz-.«
Z ceíy, kde je. uvězněná T. tatka paní. Tan- houpat k ženitbě. Za těch 14 dní to chce dohonit||
Pak se zase dostane na svobodu. Vyučila se švad
gasitová, odeíZa jedna z vězeňkyn pstaeolenou, ale šila zřídka, jen když byla nucená praco
vat do pstádeZny. &tzo potí Za jiná,..
vat. To musela vždycky po vězení. Pracovala ně
Jednou večer, když už končil den, otev
kolik týdnů, pak se do práce nevrátila a zase ji
rely se dveře a vstoupila NOVÁ. Spíš
udali. Jejím povoláním byla"ulice", nádraží s vojá
vpadla než vstoupila. Rozpálená, rozcu
ky, opilci, dobrodruhy, vodkou a pašováním ciga
chaná, upocená, jako kdyby přišla z
ret. V takové, společnosti byla jako doma a její
tlačenice nebo z boje. Páchla alkoholem.
Jaroš také. Proto by byla hanba, kdyby nedostál
Hned otočila kohoutkem a dychtivě pila.
svému slovu a neoženil se s ní. Po sňatku se o ni
Pak se představila: "Jmenuji se Pavelko
bude Jaroš starat a už do práce nemusí, bude do
vá a už mě tu znají." Každé podala hor
cela volná. Když nám vysypala svůj životopis,
kou a vlhkou ruku. "Zůstanu zde 14
začala zpívat píseň o nádraží. Slávinka řekla:"Jsem
dní, ne déle. Odejdu bez výslechu a
ráda, Kateřino, že tomu nerozumíš, je to hnusná
bez procesu. Za 14 dní se provdám za
píseň..."
Jarouška a pak adié tomuto krásnému
ODPOLEDNE BÝVALA PROCHÁZKA
hotelu bez kliky."
Znamenalo to, že náš policistka odvedla na dvůr a
SLÁVINKA Jí VYKÁZALA MÍSTO NA
tam jsme se husím pochodem procházely asi 10-20
ZEMI. Tam nechtěla. Hned se vyšplhala
minut v malé, kulaté a uzavřené šachtě. Ruce
na naše lůžko a pohodlně se tam roz
jsme musely mít na zádech a hlídačka nás střežila
táhla. Ale Slávinka na to nic nedala a
na vyvýšené hlídce. Kolem nás páchl kouř z oleje,
připravila jí lůžko na zemi. Prosadila to. ale nad námi byl kousíček nebe. K vůli tomuto
Pak se Pavelkové udělalo špatně; napi
zápachu, který zaviňoval astma, mě od procházky
la se vody a všechno vyzvracela. Chví
osvobodily. Obvykle jsem v cele osaměla. To bylo
li klečela nad záchodovým otvorem a
každé dopoledne. Když se ostatní vrátily, ukazo
Slávinka zatáhla za ní plastikový závěs.
vala nám Pavelková dlouhý špaček cigarety, kte
Konečně se nová na zemi usadila. Když
rou zřejmě odhodila hlídačka-policistky měly ciga
už jsme všechny ztichly, znovu vstala
ret dost. I sirku si přinesla. Hned si cigaretu za
a volala na Slávinku:"Cigaretu!""Ty zde pálila, zvedla ji a řekla, dívajíc se ve vytržení na
nemáme,"řekla Slávinka. Nová roztrhla
cigaretu:"GenerálI! Generál, který poroučí všem!"
podušku naplněnou senem, vytáhla tro
DALŠÍ SOBOTU PŘIŠLY DVĚ NOVÉ.
chu sena, a ze sena a toaletového papí
Ted nás bylo v cele sedm.Pavelková si hned vyhra
ry si ukroutila cigaretu. "Sirky!"poru
dila své místo na zemi vedle záchoda. To bylo nej
čila. "Nemáme sirky,"řekla Slávinka.
lepší a nejpohodlnější. Nahoře nás bylo šest a na
"Tohle je nejhorší cela, v které jsem
svém"lůžku"jsme se sotva mohly pohnout.
kdy byla!"vykřikla nová, mrštila po nás Nová děvčata byla úplně rozdílná-ale měla skoro
právě ukroucenou cigaretou, pak se
stejný osud. Jedna byla bezúhonná dívka z dobré
vrhla na podlahu, okamžitě usnula a za rodiny. Když se večer vracela domů, přepadl ji
čala chrápat. Chrápala celou noc. Měly
voják a znásilnil ji. S tímto neštěstím se nemohla
jsme pocit, že je v cele ničivá vichřice.
vyrovnat a v šestém měsíci měla potrat. Novoroze
Ivanka se obrátila ke zdi a usnula - ne ně hodila do záchodu. Nedovedla si vysvětlit, proč
bo to aspoň předstírala. Paní docentka
to udělala a nejraději by v naší cele zemřela.
si držela před tváří kapesník, snad
Krvácela. Slávinka jí obstarala poslední papírové
plakala, snad se modlila, nebo obojí.
vložky, které každá z nás dostala. Z prsou jí
Slávinka, která spala nade mnou, zašep proudilo mléko. Daly jsme jí toaletní papír, ten si
tala: "Spi, Kateřino! Proti tomu se nedá
položila na prsa, aby si nezavlhčila pyžamo. Avšak
nic dělat. To je kriminál. Musíme to
ani vložky, ani papír nestačily, byla právě sobota
brát, jak to je...Změnit se to nedá...!*' a neděle, kdy se nic nerozdělovalo.
V NOCI JSEM SE MODLILA EXORCISMUS DRUHÁ PIVKA BYLA STATNÁ DĚLNICE ,
a to několikrát. Modlila jsem se k ar
která porodila dítě a hodila je do odpadků na ná
chandělu Michaelovi. To mě velmi utě
draží .
šilo a posilnilo. Myslela jsem si, že snad "Musela jsem to udělat! "řekla. "MUSELA! Ten
přece jen můžeme něco změnit svou mod mužský byl tak ošklivý a byl to takový zpustlík,
litbou, voláním k nebi, k andělům, kte že by dítě mohlo být po něm a tak bylo lépe,
rým přece "Bůh přikázal,aby nás ochra aby zemřelo."
ňovali na všech našich cestách" - jak
Ani dost málo svého činu nelitovala. Byla pevně
to krásně a slibně stojí v žalmu 90.
přesvědčená, že jednala správně. Zdravotně na
PŘÍŠTÍ RÁNO NÁM PAVELKOVÁ VYPRÄtom byla dobře, porod jí ani trochu neublížil. Ani
SVŮJ OSUD. Nebyla nejmladší, už jí
nemusela do nemocnice, bez pomoci všechno uděla
bylo přes čtyřicet, ale vypadala velmi
la sama. Vřela v ní jen nenávist, zuřila proti tomu
mladě. Měla starého, semdesátiletého
muži, zdál se jí obrazem vší ošklivosti.

HOTEL BEZ KLIKY

Zahájí se 5.1.1995 a 220 delegátů bude zastupovat jezuitské kláštery._____________________jjř
1.9. zahájil biskup z Litoměřic Dr.J.Koukl škoF
V USA je z 252 mil.obyvatel asi 55 mil. katolí
ků,jsou nejsilnějším vyznaním, protože protes ní rok nä biskupském gymnásiu v Bohosudověpoutním místě. Před 40 ti lety jej komunisté
tante mají řadu samostatných společenství. Je
zrušili. Budova byla silně poškozena sovětský
tam 188 diecézí a 20 tis.farností, 33.500 diemi vojsky-byla tam kasárna-o obnovení se za
cézních a asi 20.000 řeholních kněží a asi
sloužil místní pan farář P.J.Cukr.Obnova stásto tis. řeholnic. Dále 14.000 škol různých
la několik miliónů korun .Má 156 studujících.
stupňů s 3,5 mil.žáků a studentů.____________
Zdá se, že v denverské katedrále byl pokřtěn Kolpinská rodina oslavila 4.9.v Montreux své
75.výr. Založil ji P.Adolf Kolping(1813-1865)
známý Buffalo Bili.____________________________
v Kolíně n.R.Sv.Otec ho r.1991 blahořečil.Ve
Vydavatelství Verbistů dá v Zaire do prodeje
Švýcarsku má 11200 členů v 90 ti Kolpingosto tisíc Písem sv.-za nízkou cenu-pro děti v
vých rodinách.__________________________________
domácím jazyce:"Bůh mluví k dětem."_________
Podle statistických údajů jsou k 30.6.na světě
U příležitosti 55.výr. smrti Andreje Hlinky
vyzval košický biskup Aloiz Tkáč české brat asi 5,2 milardy lidí. Bez Ruska žije v Asii asi
3,300.000, v Africe 675 mil. ,v Evropě-bez
ry (Cechy), aby se omluvili za popravu J. Ti
sa, presidenta slovenského štátu. Ovšem znač Ruska,přes půl miliardy. Rusko má 149 mil.
obyvatel, americký světadíl 756 mil.obyvatel
ná část Cechů, hl.katolíci,s popravou nesou
Podle UNESCA je na světě asi miliarda analfa
hlasili, protože v kulturních zemích se kněz a
betů, hl. žen. Nejvíc v Libérii, Afganistanu,
žena nikdy nepopravují-ani za zločiny, tím
Mali a Somálsku. Pětina dětí na světě nemá
méně za politickou činnost.____________________
Za návštěvy v Německu potvrdil"oficielní"čín- možnost chodit do školy. V rozvojových zemích
by byly třeba asi 4 miliony nových škol.______
ský biskup jezuita Aloysius Jin Luxan, že
Apošt.administrátor Ruska Kondrusiewicz a
jsou věrni Římu a denně se modlí za papeže.
mons.Casale z Fogglie(Itálie) vysvětili ve VlaPapežský legát kard.J. Tomko ukončil 22.8.v
miru kostel Sv.růžence, který zavřeli komunis
Ancoře oslavy 1OO. výr.pokřesťanění Ghany.
V Brazilii je asi 2 mil. nezletilých,9.-17. letých- té r.l93O. Kostel je opraven a apoštolskou
práci vykonávají 2 misionáři z kongragace, zal.
prostitutů a prostitutek. 5% má Aids._________
21.8.skončil na univ.ve Frýburku 14.mezinár- v Fogglii, která už léta působí v Moskvě.Byl
kongres Societas Liturgice. 230 účastníků ho postaven r.1891 pro asi 700 místních katolíkůvořilo o významu liturgie dnes. Organizace za jako filiálka farnosti Nižní Novgorod-r. 1903
se stal farním kostelem. Ve Vladimíru žije asi
stupuje různá křest.vyznání, předsedou je
500 katolíků, v celé provincii 5000. Kostel
pastor z Neuchatelu Bruno Bíirgi, místopřed
si přáli sami věřící._____________________________
seda rady feder.protest.společenství ve
1.9. byla v Moskvě, u kostela Neposkvrněného
Švýcarsku a přednáší na frýburské UNI._____
Početí otevřena nová budova semináře pro
Řecká tajná služba přísně pronásleduje ty,
kdo nejsou pravoslavní. Katolíky a protestan Rusy. Rektorem je rodák z Verony Don Berty považuje za nepřátele státu. Zářný příklad nardo Antoniolli,který už dlouho působí v Rus
ku. Seminář má 11 studentů. O stavbu se za
ekumenismu! !___________________________________
sloužil apošt.administrátor. V poselství si pře
18.-22.8.se sešlo na 3.mezinár.kongresu v
Madridu asi 300 odpadlých kněží z 25 zemí.__ je sv.Otec, aby se studenti připravili nejen
studiem teologie, ale i duchovně čerpali z bo
V Prievidzi otevřeli piaristé školu Františka
hatých duchovních tradic Ruska a snažili se o
Hanáka, zakladatele gymnásia a kolegia-je tam
i pohřben. Slavnost vyvrcholila mší sv.v míst dobré vztahy s pravoslavnými. Dostavuje se
tam i rehabilitační středisko Blahocenter.Zá
ním kostele Nejsv. Trojice. Sloužil ji provinciáí
kladní kámen postavili v červenci a posvětil
P. Ernest Stev za přítomnosti žáků, rodičů a
učitelů. Gymnásium bylo založeno před 300 r jej kard. Angelini._______________________________
27.8.to bylo 80 let, kdy se v Jankovicích u
Ve dvou ročnících je 86 žáků a počítá ses
Velehradu nar. vynikající jezuita-mučedník
dalšími. Po mši sv.vysvětili školu i kapli.
Také v Bratislavě-Rači je nové církevní gym P.A.Zgarbík. Býv.provinciál TJ P.Pavlík osla
vil 19.6.zlaté kněžské jubileum. Jezuita P.Líznásium sv.Jana de la Salle(zakl.školských
na složil 31.7.věčné sliby. Brněnský biskup
bratří-1651-1719)Má 123 studenty,a dalších
Cikrle byl v Denveru na setkání mládeže-v
127 chodí do sousední zákl.školy. Školu ve
rámci pastorační návštěvy krajanů a také pří
dou školští bratři, dále pedagogové a vycho
spěvků na brněnskou diecézi.-6 neděl pobylo
vatelé, z nichž 2 se vrátili z Egypta.Školští
v českých rodinách 28 běloruských dětí s vy
bratři mají 9000 členů a působí v 83 zemích
chovateli v obcích u Olomouce-přespěla na to
s asi 3 mil.studentů.V misiích působilo roku
1976 -62 školských bratří slovenského původu i švýcarská Charita.____________________________
Na Slovensku je 11 členů, z to 3 Poláci.______ Ruth B. Ginsburgová je druhou členkou nejvýššího US soudu. Stejné jako černoška J.EkderArcib.v Lublani, Mons.Šustar prohlásil na
slovinské bisk.konferenci,že mnoho laiků stu sová, býv. předs. departementu zdravotnictví v
Arkansasu, nyní tajemnice zdravotnictví,bojuje
duje teologii, ale Církev jim může zaručit
zaměstnání jen ve školství._____________ ______ za právo žen na potrat. Chce zavést povinnou
pohlavní nauku do nejnižších tříd,
9.12.bude svolána 34. kongr. Jezuitů v Římě
j
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"MOJŽÍŠŮV ZÄKON VÄS NEOSPRAVEDLNIL!"
V Kristu najdete odpuštění hříchu a smíření s Bohem-ne v nesčetných předpisech. Poprvé tu Pa
JAK HLÁSAL VÍRU SV.PAVEL?
vel ukazuje protiklad předpisů židů a milosti Bo
Když přišli oba poutníci do Pisidijské
ží. Židé už nejsou vůdci, kteří jediní vedou k Bo
Antiochie, zjistili, že tam žijí Galatové,
hu. To ovšem představené popudilo - ale bývalí
Rekové, ale i židé. Ti je přívětivě přija
pohané, proselité-byli nadšeni. Už není rozdíl meli a ubytovali v rodině, kde se také tka
zi vyvoleným národem a námi!
ly koberce a stany. Kde mají apoštolově
^KÁZÁNÍ BYLO SENZACÍ MĚSTA.
začít hlásat vykoupení? U římských vy
Celý týden navštěvovali lidé apoštoly. Viděl PžF
sloužilců? U pohanů? V synagoze?
V SOBOTU SE PREDSTAVILI V SYNAGOZE vel Krista opravdu? Co se stalo v Jeruzalémě?
Příští sobotu byla synagoga naplněná k prasknutí.
jako učitelé zákona. Bazary jsou zavřené.
Židé byli v menšině-a to se jim nelíbilo-chtěli
Svátečně odění židé a tzv."bohabojní"tj.
ostře
odporovat. Tu promluvil srdečným, dojem
židé z pohanství, jdou do synagogy na
ným způsobem Barnabáš. Zdůrazňoval spíš to, co
břehu Antia, odkud čerpali vodu na ob
je spojuje. Pavel začal kapitolou 42 z Izaiáše:
řadní omývání ti, kdo se dotkli zakázané
"Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vy
ho masa(např.vepřového), nebo mrtvoly,
volený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem
nebo hrobu. Pak vstupují do modlitebny.
do něho svého ducha, aby vyhlásil soud proná
Zelená opona zakrývá oltář, na němž leží
rodům,,, Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot
svazky Bible. Uprostřed sedmiramenný
doutnající... I ostrovy čekají na jeho zákon."
svícen, od stropu visí lampy. Uprostřed
Ale jak by se měl tento zákon splnit? Židé jsou
na stupínku je pult. Zeny sedí za dřevě
pod nadvládou Římanů. Chrám je zhanoben.
nými mřížemi.
V KRISTU NENÍ ROZDÍL MEZI ZIPY A POHANY!
PAVEL A BARNABÁŠ V BÍLÉM, HNĚDÉ
PRUHOVANÉM ROUCHU, kterým se odlišu Tato věta pobouřila i zbožné židy. Byla proti je
jí od proselytů, přistupují dopředu. Pavel: jich vrozeným předsudkům. Ale pohané ze židov
ství jásali! V křestanství jsou si všichni rovni.
se nechce posadit na čestné místo . Po
modlitbě přinese sluha svítek Písma, stáh-í Od té chvíle Pavel věděl, že ho budou pronásle
dovat židé i pohané. Jen Barnabáš se k němu při
ne z něj obal a rozvine k místu, kde se
dal. Oba odporovali představeným slovy proroka
minule s čtením přestalo. Po čtení pozve
představený Pavla, aby se ujal slova. Ter lziáše:"Dal jsi tě za světlo pronárodům, abys byl
spása má do končin země."(49,6).
vztáhne ruku-jak to dělali řečtí řečníci.
JEHO KÁZANÍ MĚLO URCÍTY RÁMEC
To židy odzbroj “°
Byl upraven podle posluchačů. Rámec pro: KRISTOVA CÍRKEV MLUVÍ KE VŠEM
židy se skládal ze tří části, oddělených
Duch Páně všechny sjednotil. Ovšem do synagogy
oslovením:"Muži, bratři!" Židé byli hrdí
už vstoupit nesměli. Vyučovali po střechách, v
na své předky, měli bohaté vzpomínky a
bytech, v přírodě. .. Každý večer shromáždily
lišili se od pohanů vírou v jednoho Boha,
se kolem obou zástupy.Později si vychovali
vznešeným mravním zákonem a stouhou poí učitele lidu a posvěcené kněze. V listě ke Calatůrr
Spasiteli-Mesiáši. Pavel musel navázat na
se o tom zmiňuje (6,6).
dějiny. Začal přehledem božského vedení
VYTVOŘILY SE KŘESŤANSKÉ BUŇKY
Izraele a těmi větami, kterými Bůh slibo
V nich pulzoval život víry i svátostí. O malicř
val Mesiáše. Přešel chyby judaismu od
ných židovských předpisech se už nemluvilo. Zmi
babylonského zajetí, pak přešel k lidové
zeli i pohanští bohové. Kristus své osvobodil od
mu hnutí a křtu Janovu. Vlny tohoto
pověr,čarodějnictví a dábla. V dnešní době se
křestního hnutí dosáhly až do Malé Asie.
spoutávají lidé dobrovolně starými řetězy: pově
KRÁLOVSTVÍ
BOZI'
ry; satanismus, čarodějky vystupují v televizi,

Tři druhy kázání sv.Pavia

APOŠTOL NÁRODŮ

Všechna proroctví, počínaje Abrahamem,
mířila k Tomu, koho Bůh poslal-k Ježíši
Kristu. Každou sobotu čítali židé v syna-j
goze žalm 22.:"Bože můj, Bože můj,proč
jsi mě opustil.. ."Tento žalm vztahovali
židé na svůj národ, na své vyhnanství,
na politický útisk. Pavel však dokazuje,
že žalm se vzahuje do nejmenších podrob
ností na utrpení Kristovo na kříži. Ano,
vyvolený národ opustil slíbeného Mesiáše,
má se k němu obrátit na konci časů. Ce
lý svět se spojí pod křížem. "O Panovníku
budou vyprávět dalšímu pokolení, to přij
de a bude hlásat jeho spravedlnost lidu,
který se zrodí:"To učinil on."

nepraví proroci získávají nevědomé a duševně
narušené, ukládají jim těžká a nesmyslná pouta.
Křestanství i dnes dává těm, kdo jdou za Kristem,
svobodu. A radost!
KŘESŤANSTVÍ VNIKÁ DO NITRA ZEMĚ
Do města přicházejí na trh sedláci, přátelé a pří
buzní a dovídají se o Kristu. Prosí apoštoly, aby
přišli i do četných městeček na svazích SultanDagu a na březích jezera. V listě ke Galatům se
Pavel obrací hlavně k jihogalatským obcím.
Tam také velmi těžce onemocněl, zřejmě se naka
zil v Pamfilii, která byla zamořená malárií. Tuto
nemoc prodělal třikrát, popisuje ji v 2. listě Kor.
(12,9)jako"osten těle"béžný výraz ve starověku.

do vlasti a po obsazení země komunisty odešel
zase do exilu.______________________________________
"Holohlavci"{skin headslbojují ve vlasti proti ci
Papežská rada pro pastorální zdravotnictví
kánům! rómům). V Písku zahnali mladíka do Ota
má mít 18.-25.11. v Římě 8.mezinár.konfe
renci na téma DÍTÉ BUDOUCNOST SPOLEČ vy, utopil se a přihlížející rakouští hokejisté-aji
mu nepomohli-domnívali se, že se natáčí film. f“ř
NOSTI. - Předseda-kard. Angelini-byl zno
Ústí n.L.navrhuje zbudování obytné čtvrti pro
vu obviněn z korupce. Odmítá obvinění,
tyto lidi, protože romové se neumějítnebo ne
že by intervenoval ve věci cen léků u min.
chtějí) přizpůsobit životu ostatních.-V Liberci
zdravotnictví ve prospěch farmaceut. firem.
IO. IO.blahořečil sv.Otec mučedníky, zavraž zranili noži a kameny 8 cikánů. Tyto"holohlavce"
zaměstnávají i soukromé bezpečností služby-které
děné komunisty za občanské války ve španělsku r.1936. Je jich jedenáct._____________ se v Praze velmi rozmnožily-a nepřesvědčí se,
28.9. byl 42.tzv.Sociální týden italských ka koho zaměstnávají. Nedávno tak přišel o život v
tolíků. Zahájil jej projevem předseda bisk. Metru anarchista (člověk, který bojuje proti po
řádku a chce nastolit zmatek), napadl ho člen
konference v Itálii kard.K.Ruini.___________
bezpečnostní
službyfale nebyl právě ve službě).
29.9. vyšla serie vatikánských známek k vý
ročí 600 ti letod smrti sv.Jana Nepomucké- Vláda připravuje zákon o bezpečnostních služho. Poštovní zásilky dostaly razítko s obra- bách a uzákonit činnost soukromých bezbeč.firem
21.9. začal akademický rok na řecko-katol.fakul
zem světce s křížem a Vltavou s rybami.
tě
v Prešově. Připravuje se na ní 362 posluchačů
20.-23.9.zasedala v Sieně rada italské bis
na službu věřícím-z toho 121 na kněžství. Tito
kupské konference. Mj.prohlásila, že víra
bohoslovci se smějí před svěcením oženit-přesse nedá zavřít jen do kostelů a zákristií.
to je jich málo-stejně jako ženatých pastorůChtějí bojovat za lidská práva proti zákonům trhu a pečovat o rodinu a katol. školu. nedostatek duchovních není zaviněn povinností
12.-19.9.se konalo v Římě 6.mezinár.sympo-; celibátu, ale nedostatkem víry a lásky k Bohu.
25.9. se sešli v Praze potomci českých a morav
sium o sv.Josefu. Organisovalo Středisko
ských bělohorských reemigrantů a to na pozvání
sv.Josefa v Itálii a přišli účastníci ze Špa
synodního seniora čs.církve evangelické, pana
nělska, El Salvadoru, Mexika a Kanady.
Sv.Otec ho r. 1989 v apošt.exhortaci ozna Pavla Smetany .Setkání bylo v Betlémské kapli.
Na světě je 18.000 klarisek v 817 klášterech.
čil za"vzorného muže víry‘'.Sv.Josef je
příkladem otce katolické rodiny.____________ ; Mostarská katedrála je v oblasti, kontrolované mohamedány.Nový biskup Ratko Perič bydlí po
Katol. Církev v Bangladéši vypracovala
zničení biskupského sídla v soukromí.____________
pastýřský program na zvýšeni mravní a
duchovní úrovně země. Hl.pozornost věnu- 17 mladých z IO národností má francouzský novi
je rodině a výchově kněží i laiků.__________ ; ciát ve Frýburku. Anglický je v Kasama v Zam
V rámci dohody se sv.Stolcem je v hl.měs-; bii a má 19 noviců. Kongregace Bílých Otců, ke
tě Mexika výstava s asi 300 uměleckými
; které novicové patří, má 2600 řeholníků, z toho
předměty z Vatikánu a Itálie._______________ je 88 Švýcarů, 40 žije ve Švýcarsku.Založil ji
pro apoštolát v Africe kard.Lavigerie v Kartágu.
Charitas v Hong-Kongu chce financovat
rozšíření oční kliniky v Luohe, asi 600 km; Basilejský biskup Wust byl dodatečně na návštěod Pekingu. Podnět dal kněz Joachim Liu ; vě"ad limina" v Římě. Společně loni s biskupy
Yajing, řed.kliniky, kde pracují i řeholni- ; přijít nemohl, byl nemocen. IO.IO.vysvětil v Germaniku na kněze Th.Rúckstuhla ze Sursee.
ce. Denně se vyšetří na 40 pacientů-klinika má dobrou pověst, přicházejí lidé i
;
z dálky.______________________________________
Na vyprahlé rty kousek ledu
Italský vojenský biskup Marra sloužil v Pa
položit nedovedu
lidoro u Říma mši sv.na paměť 50.výr.od
ty
ano
smrti mladého četníka Salva d Acquisto.
jsem noc ty ráno
Nabídl se nacistům za oběť, aby zachránil
Pronikáš do tmy jako linka světla
životy 22 rukojmím. Proces jeho blahořečeštěrbinou stesku
ní je v závěrečném stádiu._________________
Oslnivý výbuch
Od I.IO.má teol.fakulta v Lucernu nového
laskavého blesku
rektora-Dr. Hanse J.Munka, prof .filosofie
a etiky.______________________________________ ,
kterým vysoušíš bažiny
Tělesné pozůstatky biskupa v Minsku a Mo-e
a srovnáváš cesty křivé
hylevu-Boleslava Sloskanse, který zemřel ~
aby všechno bylo
před 12 ti lety v exilu v Belgii, byly pře
jako dříve
vezeny do mariánské svatyně Aglona do
Lotyšska, za doprovodu arcib.z Rigy.Byl
kdy život i smrt má v dechu tvém
zahájen proces blahořečení tohoto vyznava
jako plamen se chvěla
če víry. V předvečer říjnové revoluce
a naléhavost žízně tvé
r.1917 byl vysvěcen na kněze, tajným bis
mi dosud nezevšedněla
kupem se stal r.1926, další rok ho zatkli
a ve vězení byl do r. 1933.R. 1940 se vrátil

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

MUZIKÁŘOVA

ADVENTNÍ

ANDĚLKA

pomocí, ale ta se do tohoto dobrodružst
ví pouštět nechtěla. Zůstal s nepatrným
vojskem sám. Když Filip II.nástupce
Karla V.poslal vévodu z Alby až k řím
JULIUS III.-Giovanni Maria Ciocchi,
ským hradbám, musel papež požádat o
7. února 1550-23. března 1555.
mír. Od té doby přestal být papežský
stát evropskou velmocí.
IE
V novém papeži se reformátoři zklamali. Rád se ba
vil a hned na začátku vlády jmenoval kardinálem
Byl sloupem církevní reformy. Jmenoval
17 letého sluhu a dal mu jméno Inocenc del Monte.
významné kardinály, teatina Scotti,
Vzbudilo to velké pohoršení a ovšem i klepy.
františkána Dolera a sv. dominikána GhisStoupenci reformy, Carafa, Pole a jiní marně pro
lieriho, který se stal později papežem
testovali.
sv. Piem V. V otázkách inkvizice papež
Ale přece pochopil, že musí v reformě poklačovat.
silně přeháněl. Do podezření se dostal
Jmenoval dobré kardinály, bránil jezuity a překoná dokonce i věrný kardinál Morone a
val překážky, které se stavěly proti sněmu. Na dvoi byl uvězněn. Nakonec pronásledoval i
zasedáních byly vyhlášeny dekrety o Nejsvětější
své příbuzné-i kard.Karla. Jako zakla
svátosti a o svátosti smíření.
datel řádu a kardinál vykonal mnoho,
Z jeho příbuzných se stali kardinály jen dva. Prv- jako papež zklamal. Nestrpěl, aby v
ní-Roberto de'Nobili, byl vynikající osobností,druhý; Římě bylo asi 1OO sídelních biskupů,
Fulvio delia Crogna byl nemrava.
kteří měli bydlet a spravovat svou diecé
Politicky byl neutrální. Anglie se vrátila nakrátko
zi. Museli se vrátit do svých diecézí-pod
ke katolické víře-pod vládou Marie Katolické, dceři
trestem sesazení. Potulným mnichům na
Jindřicha VIII.a manželky Filipa II.ze Španělska.
řídil, aby se vrátili do svých klášterů.
V Římě dal postavit Vilu Julii, kde je dnes etruské
Jednou dal zavřít brány města a policie
museum. R.1551 povolal do Říma Palestrinu, který
zatýkala neposlušné mnichy, které pak
se stal kapelníkem u sv.Petra. Mistr mu věnoval
uvěznil nebo poslal na galeje. Když mu
r.1554 první díl svých mší a toto věnování je zobra jeden z teatinů řekl, jak nehodní jsou
zeno na dřevořezbě, jak klečí mistr před papežem.
jeho příbuzní v úřadech, které jim dal,
vyhnal je všechny z města. Zavedl
MARCEL II. - Marcello Cervini
seznam zakázaných knih, zakázal kupová.
Po smrti papežově chtěli reformní kardinálové zvo
ní úřadů. Index zakázaných knih byl
lit kardinála Poleho, ale ten byl právě vyslancem
příliš přísný, i sv.Petr Kanisius se
papežovým v Anglii. Kardinála Caraffy se báli,zvo
proti přehnané přísnosti papežově po
lili tedy Cerviniho, za kterého se postavil i sám
Caraffa. Nový papež však za tři neděle zemřel,vládl; stavil. Vždyť dal zavřít i kardinála Poleho, kdysi kandidáta na papežství.
jen od 9.dubna do 1.května r.1555. Chce-li Bůh
Po jeho smrti přepadli Římané budovu
zachránit Církev, chce naznačit, že na to lidské
inkvisice, úředníky stýrali, vězně prosíly nestačí.
pustili-když slíbili, že budou žít kato
PAVEL IV. - Gian Pietro Caraffa
licky, mramorovou sochu papeže na Ka
23.května 1555 - 18.srpna 1559.
pitolu zkomolili, trup vlekli posměšně
Vzdor odporu Karla V. byl zvolen Caraffa a to hl.
ulicemi a vhodili do Tibery. Vynořilo se
zásluhou kardinála Alexandra Farnese, vnuka Pav
i mnoho posměšných epigramů proti přís
la III. Papeži bylo už 79 let a po papežství netou
nému papeži. Když byl zvolen Pius IV.,
žil, nikdo ho neměl rád a že byl zvolen vzdor císa
byli tři jeho nepoti-včetně Karla Caraffy
řovu vetu, pokládali volbu skoro za zázrak. Jinak
byl v papežském sboru vážený, stejně i jako papež. í postaveni
Narodil se r.1476 v Neapoli, studoval teologii, stal
se komorníkem Alexandra VI., za Julia II.biskupem
v Chiti a Lev X.ho poslal 1513 jako vyslance do
ký profesor dogmatiky ve Wílrzburgu a
Anglie, kde poznal Erasma Rotterdamského a přiměl
napsal sbírku pramenů:Enchiridion Symho k vydání děl sv.Jeronýma. R.1515 byl nunciem
bolorum...obsahující hl.výnosy papežů a
u Ferdinanda Katolického v Madridě, kde se pro
církevních sněmů. Vyšla r.1854, další
hloubila jeho nenávist vůči Španělům, i když mu cí vydání doplnili Klement tennwart, J.B.
sař Karel V.dal ještě arcibiskupství v Brindisi.
Umberg a C.Rahner. Je nepostradatelnou
Hadrian VI.ho povolal do Říma, pak se zřekl svých
příručkou pro všechny obory teologie.
biskupství a se sv.Kajetánem založil reformní řád
teatinů. R.1536 se stal kardinálem a děkanem kolegia; DEO GRATIAS-Bohu díky-už z dob apoštolů
Státním sekretářem ustanovil bezohledného a úskoč
projevované díky Bohu, užívané při mši
ného synovce Karla, který měl jediný cíl-získat
sv.po epištole, jako odpověd na Ite
knížectví Neapolské nebo aspoň Sienské.
missa est nebo Benedicantus Bonino, v
Nenáviděl Karla V., nezapomněl na to, jak nechal
previářích po lekcích, kapitulech a
zpustošit Řím a dával přednost protestantům. Stej
krátkém čtení, ve čtyřech případech při
ně Španěly,pány jeho rodné Neapole a pokládal je
biskupských obřadech.
za směs židů a mohamedánů. Z malicherné příčiny
vypověděl Španělsku válku, počítal s francouzskou

PAPEŽOVÉ

POMSTA SE VRACÍ

"Ne, ne,"zasmál se muž,"jsem spisovatel
kriminálních románů."
"Krimi? Ale zde se nic neděje."
IO
Henri Morgan se náhle probudil. Po
"Právě proto jsem sem přišel. Potřebuji
sadil se na posteli a poslouchal.
k práci klid a ve městě jej nemám."
Někde něco nesouhlasilo. Bylo ticho
"Klidu tu budete mít dosyta,"mínil Mor
"Betty?" sáhl na druhou postel -ale
ta byla prázdná. Pak zaslechl lehké gan, "vaše a moje farma jsou v údolí je
skřípání. To jsou dveře do komory s diné. A okolí je tu krásné."
"To mi řekl zprostředkovatel. Žijete tu
nářadím! Přistoupil k oknu, odsunul
sám?"
záclonu a viděl, že před komorou,
Morgan se zamračil."Ano. Žena mi loni
osvětlenou bílou září měsíce stojí
Betty. Vedle ní kufr. A pak vyšel z utekla s pacholkem. Tak jsem mu důvěřo
val - a od té doby o nich není slechu."
komory Baker s motorkou. Přivázal
"Skutečně? Nevíte, jestli není v tísni?'
kufr na motorku. Morgan vytáhl ze
"To by mi bylo jedno. Zradila mě, štět
skříně pušku. Byl bosý, jen v noč
ním prádle. Když vyhlédl z okna,prá ka, "procedil mezi zuby Morgan, otočil
se a spěchal ke svému domu.
vě vytahoval Baker motorku ze dvo
Začátkem června už měla Perkinsonovi ro
ra. Betty cupitala vedle něho.
"Tak jedem. Ted už nás může slyšet'.' dina dům pěkně zařízeny. Morgan je po
"Betty!"vykřikl Morgan a zvedl puš zoroval, jak si upravují dům, zahradu,
besídku, občas jim něco poradil, ale
ku.
jinak s nimi do styku nepřišel. K dětem
Betty se otočila:"Henry, já...!"
neměl vztah-sám žádné neměl a rusovlaHenry stiskl kohoutek, Betty se
sé děti nemiloval.
zhroutila k zemi. Baker stál jako
přikovaný vedle ní. Než se mohl roz Jednou se díval na rodinku, shromážděnou
kolem kulatého stolu, ale pes s sebou
běhnout, stisknul Morgan kohoutek
podruhé. Baker nestačil skrýt se za trhnul a běžel k řece. Morgan zneklid
stodolou. Padl s rozpřaženýma ruka něl. Vstal a šel za psem. Nemýlil se.
Právě na místě, kde zakopal mladé lidi
ma k zemi.
pes zuřivě hrabal. Hrob zatím zarostl
"K čertu s vámi!"zavrčel Morgan.
hložím a plevelí, to psovi zřejmě nevadSešel dolů a přesvědčil se, že oba
dilo. Půda byla už rozrýpaná a v ní
jsou mrtví. Donesl si rýč, vykopal
dost velká jáma, v které už vězel pes
dole u řeky hlubokou ránu a odtáhl
skoro po tlamu.
do ní oba mrtvé i s motorkou. Pak
Morgan ho kopnul:"Jedeš z mého pozemku,
zemi pečlivě udupal a vrátil se
ty bestie."
do postele.
Přišlo jaro a brzo ráno slyšel Mor Pes s kňučením a vytím odkulhal. Morgan
zase urovnal zemi a důkladně ji udupal.
gan štěkat psa.
Před sousedovým
Druhý den si zajel do městečka a kou
domem stálo auto a až k němu zněly
vzrušené dětské hlásky. Urostlý muž pil si krabici s jedem proti potkánům.
v pracovním obleku odstraňoval prk Za dva dny poté - Morgan právě obědval ho Perkins navštívil.
na, kterými byla přibita okna sou
sedního domu. Morgan k němu přistou "Copak? Potřebujete něco?"zeptal se
Morgan.
pit ."Dobrý den."
"Ne - ale můj pes scípnul."
"Dobrý den,"zašklebil se muž,"vy
"Stářím?"
jste jistě náš soused, pan Morgan."
Morgan kývnul.
NAŠE KRIMI "Ne - veterinář říkal, že otravou a
Muž si otřel špinavou ruku o kalho proto jsem také tu. Snad vy..."
"Ano, tu a tam musím SVŮJ pozemek posy
ty a podal Morganovi ruku:"Jsem Ed
pat jedem proti potkánům. Jinak se těch
Perkin-váš nový soused. A to je mé
potomstvo,"ukázal dozadu. Stály tam potvor nezbavím."
čtyři děti, všechny s rudými vlasy, Jedl klidně dál, na Parkinse ani nepo
hlédl.
•
„ . t
a z domu vycházela jejich.matka
"Proč jste mi o tom nic
"Budeme dobrými sou
neřekl?""Pes se nemá
sedy, doufám,"řekla.
toulat, patří na řetěz!"
Ona i děti mu poda
•Ten leží mrtvý na valy ruku. Pes přestal
< šem pozemku.Děti právě
štěkat a nedůvěřivě
kopou hluboký hrob na
čichal k Morganovým
miste, kde hrabával!""Ta
kalhotám.
tí, něco jsme našly,pojd
"Jste farmáři?"
, se sem podívat!"
^Morgan zbledl.
AB
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ŠVÝCARSKY PLAŇ,
KATE R I N S K A ve Winterthuru
řed zábavou mše sv.ve farním kostele sv.
Iricha, Seuzecherstr. I., ve 19 hod.Zába
va v sále začíná ve 20 hod.a končí v
1 hodinu. Vstupné 12 frs. Přihl.na č.tel.
052-2423917 nebo 2225096 - 20 listopadu

G

' JVAŠE BOHOSLUŽBY"
AARAU-každou 3.ned v měsíci v sále pod
kostelem sv.Petra a Pavla,u nádraží-101
BERN-2.neděli v měs.v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
. 9 hod
BASILEJ-slovenská,i pro Cechy,,
RUmelinbachweg, neděle
9 hod
CORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatelu
smer Yverdon,4.ned.kostel sv.Petra,10 h
CURYCH-každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně,Aemtlerstr.49.
19 hod.
LAUSANNE-v kaplnke Foyer du Serván,Rue
Eug.Grasset, 3.a 5.ned.v mesiaci,10 hod
LUCERN - každou 4.neděli 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 náboženství, návštěvy nemocných ,sv. nemocných aj.

JMĚNA A ADRESY MISIONÁŘŮ
P.Josef ŠIMČÍK,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. ,Baseí,
tel. 061-6920404 __________________________________
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
Modlitba růžence,po ní v 19,45 mše sv.s
krátkou promluvou,v kostele sv.Dona
Boská v Curychu.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI MŽE SV. v 19.30
P.Šimčík rad navštíví naše nemocné dona
či v nemocnici. Upozorněte ho na ně!

VEČÍREK PRO MLADÉ CECHY A SLOVÁKY
v Gemeindschaftzentrum-Zurich
Affoltern,
Bodenackerstr. 25.
20.11.v g
12,30 h. f
Pořádá
9
FOLKLOR1
75.
1
Bude
tam vex;
selo-při í(f
kytaře
li ,
kolem krbir5*
nad koláčkem u stolu, tanec.

DUCHOVNI OBNOVA

pak sport a zábava
pro mladé od 17 ti let
Promluvy má prelát
P.PAVEK KUČERA z Norin
berka. Přihlaste se co nej
dříve na adrese:
VELEHRAD, 39030 San
Martino v Casies , Itálie
k
Nebudete litovat!
i ľ. Micera ma
/nejen hluboké
promluvy, ale
zná problémy
mladých a je
jedním z nejra
dostnějších
misionářů- PoDlatek ie malv.

P.P.M.KLENER PROSÍ O POMOC. V PrazeStrašnicích se staví nový kostel pro rozsáh
lé sídliště. Výdaje snížením kursu koruny
velice stouply. Situace je zoufalá. Chcete-li
mu pomoci, tedy pan St.Holeček má na ten
to účel poštovní šekové konto v Lucernu 2.
čís .konta 60-81355-6 s poznámkou Kirchenbau-jnj^rag^^^^_
P.Karl Philberth má v hotelu Limmat, Limatstr.118., (Kongreszentrum) německou před
nášku : Am Anfang schuf Gott Himmel u. Erde
13.listopadu v 14 hod. Pořádá Pro Ecclesia
Přednášejícího známe, je to vynikající kněz!

NESFPOROJEFjý FEDAGOC 18
Jeden malíř měl namalovat pro školu
hodinu přírodopisu. Namaloval prostor
nou třídu s dětmi v lavicích. U tabu
le učitel ukazoval dětem květiny.
Obraz se všem líbil, ale odborník, kte
rému jej ukázali k posouzení, řekl:
"Děti by měly být odděleny: na jedné
straně chlapci, na druhé děvčata."
Malíř přimaloval chlapcům na dívčí
straně copánky a dívkám na dívčí stra
ně copánky vymazal a donesl obraz od
borníkovi. Ten jej zevrubně prohlížel.
"Výborně. Ale děti nesedí v lavicích
správně. Mají sedět vzpřímeně, ruce
založené dozadu a dívat se na tabuli."
Malíř opět obraz podle přání pedagogova
opravil. Děti seděly jako prkénka a
zíraly strnule na tabulí.HUMORESKA
"Už je to lepší,"prohlásil pedadog.
"Jste skutečný umělec, který dokáže
vložit do obrazu také cit pro školní
kázeň. Škola není hospoda, aby se děti
jako opilci podpíraly lokty o lavice.
Jenže - co ta tři prázdná místa vzadu?
Jedná se snad o neomluvenou absenci,
nebo všichni tři žáci v zadních lavi
cích si společně šli zakouřit na toa
letu? Vypadá to, jako kdyby učitel
nedával na děti pozor. Tam dozadu mu
síte přimalovat ještě tři školáky."
Umělec přimaloval tři školáky a zno
vu donesl obraz k posouzení.
"Výborně,"usmíval se pedagog, ale pak
zmizel jeho úsměv a řekl zachmuřeně:
"Proč se ten učitel usmívá? Jako kdy
by si dělal z probírané látky legraci?
A děti se také nemají usmívat, přece
jim nevypravuje učitel anekdoty? Jistě
vám nedá moc práce, upravit obličeje
dětí i učitele tak, aby se vážně zabý
vali přednášenou látkou."
To nedalo skutečně malíři moc práce.
Chtěl za každou cenu získat honorář,
nebot to byl sice malíř dobrý, ale je
ho kapsa i špižírna potřebovaly nutně
doplnění financemi i jídlem. Unavený
a hladový kráčel s opraveným obrazem
pod paždí k odborníkovi.
"Ano, ano," vzdor svým pedagogickým
názorům usmíval se odborník,"obraz je
dokonalý. Skoro." Dychtivý výraz uspo
kojení na malířově tváři pohasl.
"Jste tedy spokojen?"zeptal se nedů
věřivě ,
"Jisté. Ovšem když se jedná o hodinu
přírodopisu, neměly by děti sedět ve
školních lavicích, v uzavřené místnos
ti, nýbrž v přírodě - na poli nebo v
lese..."
Janusz Oseká
MLUV PRAVDU, I KDYŽ BUDOU PÍSKAT
Josef Doubrava:Židenická mozaika

1

NAŠE KŘÍŽOVKA
2

3

4

5

6

7

8

9 IQ 11 12 13 14 15

A

a
c
p
ř
r
ó

H
l
J

k
L

ií
rí

o
A.zakiadni ctnost, hlas slepice. B. Citoslovce,
stisk,obr. C.TAJENKA(1 Petr 5.8). D. Zn.dobré
mouky,plavidlo, 2000 říms.,včelín,karta.zájm.
E.Velká hodnota,opraví.F. II .část TAJENKY.
G.Franc."ono:,stará zn. letadel Iránu ,tenká
kovová niť,přitisknout k sobě. H. První žena
Jakubova, nad námi, vlastniti. 1. 111 .část TAJEN
KY, J.Pustošitel Evropy,lid.jiná,podpis anony
ma, severské zvíře. K.Štědrý biskup,ošálit se.
L. Zn. Páky, zhltla,spojka,hvězda.M. Letadlo,
moreplavec, městečko,něm"on",přechod přes
řeku. N . Býti nemocný, upozornit na nebezpečí.
O. Dvě samohlásky,nemravné město, vymetač
sazí.
1. Rohaté zvíře, část, starý styl kalhot. 2. Clen
ang. král, rodu, spojka, zdvořilost.3.Povzdech,
první žena,dobytek,nešťastný řecký letec,4.
Ona,staré barvivo,kořist,zájm.5.Prchavý plyn,
český spisovatel, zvolání, přísl. místa. 6. Sykavka,
popěvek, říms. 11OO,angl. "nebo" , trvá, zkr. pro
amperhodinu .jméno. 7. Zájm.,moje,souhlas,snění
část mužs.oděvu, 999.8.Ryba,zn.Švýcarska,
nuže-lidově, česká řeka. 9. Zn. Švédska, 550,k
založení, předl, .arabské zpropitné,slov.otázka
1O.Mládě krávy,dvě sykavky, zátoka.fr.ono,
fon.letadlo.il. Pád, dá vám si tekutinu, lid. mužs.
jméno, italské město. 12.On to zná,zn.teploty,
požívám,zanícení, 1004 říms. 13.Čistič oken,
americký název okupačního vojáka, východ-něm.
zájm.,starodávné zájm.14.Pokladna,vetkat,slov,
"■nebo" ,Němec, oni. 15. Důrazný zápor, moji,
dětské jméno, Španěl, projev nervové poruchy
POMŮCKA:Inaká, henna, SV,Ami,Yber.________
"KNĚZI’, JSTE USTANOVENI PRO SPÁSU A
ZKÁZU MNOHÝCH." Jan Zlatoústý
_______ ___
:S BOHEM ZAČÍNEJ - S BOHEM POČÍTEJ

Josef DOUBRAVA:"ŽIDENICKÄ MOZAIKA

Pan Novák blahopřeje známému k
svatbě a zeptá se ho, kde bude byd
let: "U jejich rodičů. ""No to je výbor
né! ""Moc výborné to není. Oni totiž
bydlí také u svých rodičů ■" _____ __
Muž přijde domů a žena mu
V restauraci vytýká paní manželovi:
oznámila, že neuvařila oběd."To
"Ty jsi hrozný pokrytec!""Proč?" |A
sis tedy měla najít většího
"Protože voláš na vrchního: Pane ■ •
hlupáka než jsem já,"naštve se
vrchní RÁD bych platil."_____________
muž."Hledala jsem, ale nenašla."
"Jak ses měl v lázních, Pavle?"
" Myslím, že už je Nervoní pár vtrhne do klenotnictví
a prohlíží si skvosty. Mladý muž stá
"Hrozně. Ráno, na lačný žaludek
Sas, abychom sli
le marně něco hledá po kapsách. Na
a bez umrtvení jsem musel vypít
domů! "
konec řekne dívka:"Stavíme se pozdě
sklenici vody.“
ji, pane, až můj snoubenec najde pistoli."______
"Mé ženě se dnes v noci zdálo, že jsem vy
Hostitelka se ptá pana Pikáře:"Přejete si kávu
dělával měsíčně deset tisíc. "
nebo slivovici.""Napřed slivovici, než se udělá
"A moje manželka utrácí tak, jako kdybych
káva."
opravdu těch deset tisíc vydělával ■"
Lékař ukončil prohlídku muže a pak si zavolal
V Holandsku jsou květiny tak laciné, že je
do ordinace jeho manželku:"Váš muž se nesmí
muži kupují i manželkám.
Jeden obchodník v Chicagu se chlubil kama ani trochu rozčilovat! "Manželka si povzdechne:
"Co dělat? Musím chodit ve starých šatech.'
rádoviZačínal jsem z ničeho, a už mám v
"Kdo chce být lesníkem, at si pospíší. Dokud
bance pár miliónů dluhů."
ještě máme lesy."
Jedna přítelkyně povídá druhé:"Lékař mi
"Asi se rozvedu. Viděla jsem svého muže, jak
nařídil, že musím při čtení nosit brýle."
vcházel do kina s cizí dívkou.""A šla jsi za ni"Ukaž ty brýle!""Snad si nemyslíš, že brými?""Ne, můj přítel ten film už viděl."__________
le nosím? Raději nečtu."
Pan Nedělej se uchází o místo."Ale my potře Nechal si namalovat svůj portrét od moderního
malíře. Když bylo dílo hotové a viděl je, zděsil
bujeme skutečně výkonného pracovníka."
se: "Tohle mám být já? Vždyť jsou to jen čmou"Nebojte se, já dělám za čtyři. Za sebe,
hy!""To je proto, že jste se pořád vrtěl."
za manželku a dvě děti."
Na cestách se dostal pan Marek na jih a za Syn přinesl domů vysvědčení. "Že se nestydíš,
být mezi osmdvaceti žáky poslední!""Mohlo to
skočil si do restaurace něco pojíst. Hledal
být ještě horší.""Jak to?""Původně nás bylo
brýle, aby si přečetl jídelní lístek, ale
třicet."____________________________________________
brýle nechal v autě. "Prosím vás, pane
"Proč sis nalepil do žákovské knížky otcovu
vrchní, přečtěte mi ten jídelní lístek.""Bo
fotografii?""Paní učitelka říkala, že by ráda vihužel, pane, já také neumím číst."
děla toho chytráka, co mi s úlohami pomáhal."
Jeden časopis položil čtenářům otázku:"Kdo
"Když jsme se brali, slíbila jsi mi, že ve všech
musí v noci vstát, když začne pršet a oba
důležitých věcech budu rozhodovat já.""To je
už leží?" Cenu dostala 75 ti letá dáma, kte
pravda, ale od tě doby nic důležitého nebylo."
rá napsala: "Vstát musí ten, na jehož postel
Žák jde po chodbě hudební školy s houslemi a
prši."
upadne. Učitel vyhlédne ze třídy. "Máš housle
"Stydte se, pane, vypil jste už šest skle
niček skotské a ted mi teprve nabízíte ruku'.1 celé?""Ne, půlové.“_______________________________
Instruktor přednáší ve zdravotnickém kursu:
"Proč bych se měl stydět?""Stačilo, kdybys
"Zmrzlého člověka nejlépe vzkřísíme, když ho
te vypil jen čtyři skleničky,"odpověděla
třeme sněhem." Přihlásí se účastník:"A prosím,
skotská dívka.
jak ho vzkřísíme v létě, když je zmrzlý?"______
"Byla bych ráda, kdybyste k nám večer
"Připrav se, miláčku, obstaral jsem lístky do
přišel. Od osmi do devíti zpívám, v devět
divadla.""Na dnešek?""Ne, na pozačíná večeře.""Dobrá. Přijdu přesně v de
zítří."______________________________
vět ."
Manželka se nevěřícně ptá manže
Mladý muž osloví dívku na ulici:"Slečno,
la:
"Skutečně jsi se rozhodl už
dovolíte, abych vás doprovodil domů?"
nepít.""Jistě. Podívej se, koupil
"Ano. A kde bydlíte?“_________________
jsem si kapesní nůž bez vývrtky'.’
Učitel vykládá dětem, jak lidé
Lord
Bradley, ještě v mysliveckém,
dříve věřili v pověry. "Znáš
se ptá:"Jste si jist, že se všichni z
nějakou pověru, Mařáku?"1
honu vrátili?""Ano.""Hm, tak jsem
"Ano, pane učiteli:
opravdu zastřelil jelena."____________
S poctivostí nejdál
a břehu jezera vysvětluje průvodce
dojdeš."__________
turistům:"Když je vidět druhý břeh
"Prokouknout se
znamená to, že bude pršet.""A co
dá stejně ušima,
když druhý břeh nevidíme?""Tak už
jako očima ■ "
prší."
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JAK SE PRIPRAVUJETE NA SVATKY NAROZENľ PANA JEZľSE ?

1. Těšíte se nejvíc na dárky?
2. Snažíte se v advente duchovně připravovat na narozeniny našeho Spasitele?
3. Uděláte každý den v adventě něco dobrého? Mimořádnou modlitbu, dopis
opuštěné osobě, sebezápor např. nedívat se na televizi a pod.
4. Přidáte k večerní modlitě ještě něco navíc?
5. Uvažujete hlavně o tom, co bude k štědrovečerní večeři?
6. Těšíte se víc na to, čím obdaříte svou rodinu, své přátele - než na to, co
dostanete sami?
7. Přečtete si tu a tam v adventě něco z evangelii - co předcházelo narození
Páně, co se stalo při jeho narození a potom?
8. Pošlete VČAS příbuzným, přátelům nebo dokonce osamělým známým laskavý
pozdrav k vánocům, do dalšího roku? Abyste je potěšili?
9. Porozhlédnete se v domě, v zaměstnání a j.po opuštěných lidech, navštívíte
některé, abyste je potěšili nebo jim pošlete trochu vánočního pečiva?
10. Ci jim aspoň zatelefonujete?
11. Vyzpovídáte se před vánocemi-třebas i měsíc předtím, abyste oslavili
narození Páně s čistou a radostnou duší?
12. Zazpíváte si před rozdáváním dárků rodině společně vánoční píseň?
13. Máte-li možnost, jdete na půlnoční mši sv.?
14. Díváte se po vánoční večeři a rozdáváním dárků jen a jen na televizi?

ano O ne I ■
ano 1 ne 0

ano 1 ne 0
ano 1 ne 0
ano 0 ne 1
ano 1 ne 0
ano I ne 0

ano 1 ne 0
ano 1 ne 0
ano 1 ne 0

ano 1
ano 1
ano 1
ano 0

ne 0
ne 0
ne o
ne 1

14-11 bodů: při slavení narozenin Páně je Kristus neviditelně s vámi a žehná vám.
10-7 bodů:vánoce nejsou pro vás tím, čím by měly pro katolickou rodinu být.
7-0 bodů: pro vás jsou vánoce jen nákupy, vaření, dárky a televize.
NAJDETE ASPOŇ DESET ROZDÍLŮ MEZI OBĚMA OBRÁZKY?
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