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za našich prarodičů se rozvíjely přírodní vědy. Teologové z nich čerpali důkazy o důmyslnosti
Boží přírody. Naši rodiče viděli, jak se vniká do nitra atcmů a žasli nad obrovitostí spirálo
vitě se rozvíjejícího vesmíru. Odkud je jeho jádro? Stvořil je Bůh? Vložil do něj všechno?
Najednou člověk zjistil, že se zajímá málo o sebe. Rozmohla se psychologie, psychyatrie...
Mnozí odmítají Stvořitele vesmíru a odmítají ho i jako tvůrce nesmrtelné duše. Jenže ani nejvyvinutější opice nevytvoří umělecké dílo, nemůže uvažovat - vede je jato každé zvíře-pud.
Do všeho vložil Bůh zákony. Odmítájí-li se zákony fysiky či biologie-vznikne katastrofa. Odmítají-li se zákony duše, vznikne ještě větší katastrofa-protože duše je nesmrtelná!
Bůh sám sobě vymezil hranice, které nepřekročí:"Stojím u dveří a klepu!"/Zj 3,20/. Někdy tiše,
jindy hlasitěji-ale nebouchá, jako tluče zlý duch. Bůh nikdy nevniká násilím. Někdy dobrou
knihou, kázáním, exerciciatii.. .jindy hlasitěji-utrpenám, nespravedlivou pcmluvou, bolestí...
Bůh se stará nejen o miliardy hvězd, ale víc o miliardy těch, kteří žili, žijí a budou žít.
Stará se obratně, pečlivě a moudře o Tebe, o Tvé děti, o souseda, o světce i o darebáka. Člo
věk si často zacpává uši, aby Boží tukání neslyšel. Neví, že Bůh je láska.
Písmo sv.je kniha moudrosti. Je v nan ovšan i historie, pro židy předpisy, pro křes€any přiká
zání. Ale to všechno je projevem Boží lásky, aby naše duše byla zdravá.
Dnes se duše soustavně ničí. Technika k neuvěřitelnosti zmohutněla-ale duchovní hodnoty zbled
ly nebo vymizely. Děti se chovají drze k rodičům-media to schvalují. Sex-dar Boží-se snižuje
na páření a protipřirozenosti všeho druhu. Duchovní úpadek pozorovali už před více než dvace
ti lety filosofové, teologové, pedagogové, psychologové...ale umlčeli je posměchem.
Sociolog P.Sorokin si všimnul vlnovitého vývoje lidstva. První je rozpadem zasaženo umění.
Místo soch balvany, místo obrazu skvrny, místo literatury brak,místo zpěvu a hudby řev a rámus,
-patná kuchařka dává do nepodařeného jídla hodně koření,
špatné filmy okořeňují špatní výrobci nevázaným sexan |
tj.pářením, kterému říkají"láska", nebo násilím a zvrá-j
cenostmi všeho druhu.
Vidíme to i na Církvi. Místo hlásání slova Božího a
udělování svátosti-hl.léčení duše sv.zpovědí-schůzování, prohlášení, protesty, volání po zrušení celibátu,
povolení horrosexuality, zabíjení nenarozených. Zbledne-li víra, uvadne i láska-proč se obětovat?
Ted nastává období růstu. Sv.Otec řekl, že už vidí čer
vánky. Kdy výjde slunce? Jedním z paprsků je Katechis
mus, jiným dobrá hnutí a obnovávání ducha řeholí,dal
ším tu a tam statečný biskup, kněz, laik. A tisk!
Není ovšan vyhráno. Stejně jako v dobách apoštolů "ob
chází Sábel jako rvoucí lev a hledá, koho by pohltil."
/I Petr 5,8/. Jako Bůh pečuje o každého z nás, snaží
se i Zlý duch, aby každého z nás zvlášř zničil.
Záleží jen na Tobě, kteránu z nich otevřeš dveře své
duše!
Vaše

redakce

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ; Dr. J.Navarpo-Valls-mluvčí Vatikánu^otvrdil

zprá
vu, že Sv.Stolec chce znovu navázat smlouvu s
Čínou. Odjel tam z Hong-Kbngu kard.J.Wu ChenChung, aby projednal otázky Církve, spojené s
připojením země r.1997 k Číně. Čínská vláda však
nechce, aby Vatikan měl styky s Tajvanan-kde má
Vatikán jediného zástupce-a aby"se nevměšoval
do jejich vnitřních záležitostí". Od r.1957 pod
poruje vláda jen"vlasteneckou církev"-která se
od obecné Církve musela odloučit. Věrní věřící
Sv.Otec založit aAcidiecezi Hamburg. Pat/u. ] žijí v podzemí. Navarro-Valis také řekl, že en
k ní čáiti Oim.bn.ilc.ku. a HildeAheimu, kteJié j cyklika o ochraně života letos nevýjde. ______

Titulární kostel kard.Vlka je sv.Kříž v Jeruzaláně s ostatky sv.Kříže. Kard.Beran měl
titul.kostel stejného jména, ale v Říměvia Flaminia. Kard.Vlk je od 12.12.členem
kongr.pro vých.Církve a pap.rady pro sdělovací prostředky. Po návratu z Říma sloužil]
3.12.společnou mši sv.se všani biskupy u
sv.Víta a měl i pro zástupce vlády a veřejnebo života krátkou promluvu.___________

patfíily k Pade.bo4.nu a ke Kolínu. K>icihiiku-\
pem je Ludwig Averkamp-doiud biikup v Oina-]
buicfcu. Pomocnými biikupy jiou N.Uerbi ze \
SchweAinu a H.J.Jaichke z Oinabmcku. V
I
Oinabriicku voli biskupa kapitula., polte, ne-!
kolik jmen do íttma, ten vybexe tííi vhodné a!
jednoho z nich, zvoli kapitula za biskupa, j
Koncan roku plynulo 15 let od smrti tele
vizního biskupa, trojnásobného doktora P.
Fultona J.Sheena z New Yorku, kde v podzemí
darovaného domu napsal své vynikající knihy
Byl znalcan kornuniaiiu. Autorské právo na
vydání knih udělil kdysi/1968/brněnskému
biskupu Skoupému a napsal mu velmi krásný
dopis, oceňující statečnost kněžía věřících

Řehole Matky Terezy má v Poliku 4 řeholní domy
Miiionářek láiky a 85 ieiteA. Sama nedávno Poliko navitívila. V Potiku-itejně jako v Buthankuie už doitali k moci komunisté a i-Ltne. itvou
pKoti hlaZeiovi. Západní, media také._____________
Předsedkyně italského parlamentu Irene Pivettiová/31/ je nejen půvabná a dobře oblečená žena,
ale i zbožná a pravověrná katolička. Bojuje pro
ti potratům, pornografii a násilí v televizi i
snadným rozvodům. Kritizuje některé biskupy pro
jejich vlažný a lhostejný postoj k heretickým
kněžím a k mravnímu rozpadu. Heretici byli před
II.Vatikánem vyloučení z Církve. Paní Pivettiovou nazývají pro její bojovnost"lanbardskou Ja
nou z Areu" Má ovšem hodně odpůrců-jako každý
bojovník za katolickou víru.____ ___________

15.12. byl uvetejnen dopii i v. Otce detem
ce.lého ivěta. Týž den bylo za jeho přitom- Strom, ktzuý věnovali Slováci k vánocům Vatikanu,
noiti vyhlaíeno 17 dekretS. nových blahoilaje 30 m vyioký, přei 100 let itcuiý a pochází z
vení g i vatořečení._________________________ leiŮ u obce lazriva. Měl 2000 elektrických iv-1Podle průzkumu-prvního za 50 let-chodí v
ček a pod rum byly jesličky. Tento itnom předa
neděli do kostela pravidelně asi 5% Čechů,
lo Sloveniko Vatikánu oficielně 17.12. v aule
ale katolíků chodí pravidelně na mši sv.
Pavla VI., a na kulturní pořad př-clet i iv .Otec
12%. Podle mons.Ljavince, bisk.vikáře řec
a iloveniký piesident Kováč, dole kaid.Korec, T.J
ko katol.biskupa Hirky, se má zřídit v Pra arcibiskup Sokol a poutníci ze Slovenika._______

ze uniatská diecéze pro řesko-katolíky v
Vyšla nová kniha švýc.autora Dr.Theo Vfeber-Arm:
České republice. Římsko-katol.kněze,kteří
Falsche Propheten auf der Spur/265 str./o duchov
se oženili, nechce biskup Hirka přijmout.
nich proudech materialismu a jejich vlivu na
/Řecko-katol.kněží se smějí před svěcením
křesťanství. Před 10 r.zesnulého jezuity K.Rahně
oženit-ale nesmějí být pak biskupy a když
ra považuje za heretika. Poslední část knihy jed
ovdoví, už se ženit nesmějí./Řecko-katolíci ná o mediích a žurnalistice . Kniha vyšla v
mají na Slovensku 130 bohoslovců._________ Kral-Verlag,D-93326 Abensberg-cena 19,80 marek.
P.SpidtZk, Jezuita, Tě dožil 17.12. 75.lít. Oitrava doitata zpet ialezianfyky dum Vona Boika.

I když má řadu akademických hodwiti, nikdy
jak ii to přál iv. Ignác, ivého titulu neuží
vá. Napial-větiínou Quancouziky-41 knih.
Zástupci nádražní pomoci Dánska, Německa,
Francie, španělska a Švýcarska se sešli v
Berlíně a rozhodli, že zřídí mezinár.konfe
renci sociálních služeb na nádražích se
sídlen v Ženevě. V Curychu zatím tato služ
ba neexistuje. Ředitelkou Pvýcarska je řfonique Sinniger-z katol.organizace Pro Filia

Sv.Otec m.vittv-L znovu francii-na podzim
1996-inad v polovině září.________________

Opravy budou itát asi tři a pul mil. Adr.ei>a:
Sateziánské itředi&ko mládeže Von Boiko, Vítko
vická 28., 70200 Oitrava. la finanční podporu
vám budou jiitě vděčni.__________________________
Archeology zjištěný hrob sv.Petra nad býv.Neronovým cirkan pod bazilikou sv.Petra v Římě se má
znovu rekonstruovat. Plány budou vystaveny od
10.3-31.8.r.1996 v Rimini pod názvem I primi
eristiani/první křestané/.Nápis s jménan Petro
vým, cihla a zbytky kostry pocházejí z dob Neronova pronásledpvání křesťanů._________________

Sv .Otec navitxv-t Manílua Filipíny od 10.-15.1.

Hlavním námětan sv.Otce pro světový den mí Bude tam ivétový den katol.mládeže, ktexy ie ko
ru 1.1 byl "Ženy-jako vychovatelky k míru".. ná každé 2 noky-tedy 10'ty.Take z vlaiti ie tam
Ve vlasti se rozmáhá Osha-New Age.Vydalo 2 mladí, chyitají. -Sv .Otec jwvitivíl za dobu iye
vlády v ItaJLii jako dobry pas tyr 116 £arnoiti.
knihy.Z 21 zemí i z USA byl Osha vyhoštěn.

MÁ ŘEMESLO ZLATÉ DNO?
Jako většina velikánu, pocházím z chudičkého
rodu a ze zapadlé vísky. Už dědeček-po něm
otec, se dostali skoro k vrcholkům pekařského
imění. Ibho vrcholku jsem dosáhl já.
Vystudoval jsem jakž takž sochařinu na akademi:
umění. Rodina byla sice chudičká-ale ne dnešní
nýbrž před dvěma stoletími. Pamatuji, jak upo
cený děda s upocenou babičkou primitivními ná
stroji vyráběli chléb, housky, pletýnky veky,
rohlíky, věnečky a jiné pochutiny pro občany
našeho městečka-vesnička se totiž rozrostla a už měla samoobsluhu, s levným sice, ale zda
leka ne tak kvalitním pečivem, dále kostel,
školu, tři lékaře, lékárnu, zubaře, kadeřníka
a hotel. Prarodiče vyráběli pečivo ručně a
zdobili je mákem z naší zahrádky-stejně i kmí
nem, kvasnice dodal pivovar, nouku sedlák,jen
sůl naši kupovali.
Otec se také vyučil pekařem a nejstarší bratr
měl už mistrovskou zkoušku. Druhý bratr byl cu
krářem. Budoucí hlava rodu i řemesla byl brat
rův nejstarších syn, který před začátkem školy
roznášel pečivo do lepších rodin.
Já se nepovedl. První výstava mých uměleckých
děl neměla úspěch. Prodalo se jen dílo umělecky
sestavených barevných kamenů-nejlevnější-a kou
pila to obec- a také z vlasteneckých důvodů,
jednak kdo ví? Snad bude z toho rezavého občán
ka jednou světoznámý umělec. Dívčí hlavu s vy
jevenou tváří koupil holič-jeho dcerka byla
totiž modelem.
Začal jsem se sochařské dílně v podkroví vyhý
bat. Nemá-li člověk úspěch, ztratí chut praco
vat. Neúspěšně jsan laškoval s děvčaty.Ta se
točila kolem obecního písaře s uhrovitou tváří
a prořídlými vlasy-to byla partie.Pod penzí!
Jednou ráno bušil do oken drobnými pěstmi déšt
Na vycházku nebylo panyšlení. Přebíral jsem
knihy-všechno jsem nejméně třikrát četl. V te
levizi vysvětloval odborník složité matematic
ké vzorce, na druhém kanále řádili rozcu
chaní mládenci v potrhaných šatech při
zběsilé hudbě.
Loudal jsem se do pekařské dílny.
Stroje hučely, pečivo příjemně voně
lo, otec a oba bratři běhali sem a tam,
ochutnávali těsto, zlobili se na učední
ka, který nezanesl"houstičky"paní starostové-prostě v dílně byl miloučký shon.
Na velkém stole se kupilo těsto, připra
vené k zpracování. Odloupl jsem kousek
a začal maně modelovat Kašpárka. Zálib
ně jssn pozoroval svůj výtvor-a pustil
se do dalšího. Za chvilku se na porouče
ném vále tísnila řada sochařských vý
tvorů: vojáček, selka s nůší, oráč,
princezna, různé květiny a plody - co
mi právě napadlo. Když byl vál plný

a hrcmada těsta se zcvrkla na polovinu, při
stoupil uřícený otec.
3
"Bože, hochu, co tu děláš? Vůbec jsem si tě v
tem kvaltu nevšimnul." Pohlédl na má díla a
rozesmál se:"Tak na tohle jsi musel studovat
čtyři roky? A já platil knihy, materiál, ná
jemné, jídlo"odmlčel se a zavolal:"Maminko
pojd se podívat, čím se vyráží náš umělec."
Maminka přicupitala, otřela si zamoučené ru
ce do zástěry, posunula si brýle a řekla s
obdivan:"Tohle bych nedokázala. Hned je vidět
študovanou ruku. Dáme to do pece, co myslíš,
tatínku? A do výlohy. Nanusí tam být jen oby
čejné pečivo!"
Z otcovy tváře zmizel po snesný úsněv. Zamnul
si bradu. "Není to špatný nápad! Kluci, pojdte sem." Maminka skromně ustoupila.
"Fajn," prohlásil nejstarší bratr-mistr pe
kařský, "těsto je výborné, tvary originální,
jen to trochu přizdobit."
"To nechte na mně," řekl jsem rázně a roz
hlédl se po miskách s kmínem, rozinkami, má
kem, oříšky...
"Jestlipak to půjde na odbyt?"zavrtěl hlavou
otec.To říkával vždycky, kdykoliv jsme zaved
li něco nového.
"Určitě, tatínku,"ujistila ho maminka, jak
ho vždycky ujišťovala, kdykoliv jane zavedli
další zboží.
A skutečně! Brzo se lepily na sklo nosíky
školáků, kteří vyběhli z nedaleké školy a
marně je maminky tahaly od výlohy. Nakonec
samy vstoupily do obchodu a koupily své rato
lesti to, co se jí zalíbilo.
"Máte nového zaměstnance?" ptala se paní řezníková,"skutečně šikovný chlapík!"
"Zatím je tu na zkoušku,"řekla maminka diplo
maticky. Znala mou nestálost.
Jenže mne to začalo bavit - jako baví každá
úspěšná práce. Obrnil jsem se bílou zástěroumimochodem ze sochařské dílny-a začal tvořit
a tvořit a tvořit. Mladší bratr trochu závis
tivě pozoroval mé výtvory a pak se zeptal:
"S cukrovím tys to nedokázal?""Jakpak
ne. Tam jsou ještě větší možnosti,"
prohlásil jsem hrdě.
V samoobsluze museli snížit přísun pe
čiva, protože lidé rádi ukousli hlavu
Kašpárkovi a děti ocas předhistorické
obludě z naší výlohy. Také se v druhé
výloze s cukrovím objevila umělecká
díla-ale to mě tak moc nebavilo.
Věnoval jssm se víc pekařině. Před
vánocani jsem upekl spoustu Betlémů,
stranečku, dosud neznámých kousků na
zavěšení. Měl jsem takový úspěch, ja
ký naněl ani náš nejlepší spolužák.
Za pár let jsem si koupil-na dluhdomek, oženil se, ani náš primus
si nevydělal tolik.
Inu, řemeslo má stále zlaté dno!
a.b.

SVĚTLO V TEMNOTÁCH
Dělejte všechno bez reptání a váhání. Tak z
vás budou lidé bezúhonní a bezelstní. Boží
děti bez poskvrny v prostředí spatném a pře
vráceném, v kterém vy vsak záříte jako
hvězdy ve vesmíru. /Fil 2,14-15/.__________

Jako za dob sv.Pavla ve Filipech, tak i
dnes žijí věřící uprostřed zvrhlého a zkaže
ného prostředí. Jen s tím rozdílen, že se j
mezitím zkaženost a zloba odborně vyškolilaj
Stala se i ctnost ctnostnější? Nejpřiroze- J
nější reakcí ctnosti proti zkaženosti by
!
byla snaha, zachránit se, utéct, skrýt se.
Ale Boží slovo vrací"Boží děti bez hany"
zpět do tohoto zvrhlého a zkaženého pokole
ní, aby svítilo jako svítí hvězdy ve vesmí
ru". Světlo nesmí utést před tmou. Velká
tma potřebuje jasné světlo.
Bez reptání!
Bez pochybování!
Bez úhony a čestně!
Upřímně- bez podvodů. - To jsou charakteris
tiky"Božích dětí bez hany", to je světlo,
které protestuje proti tmě. Dějí se kolen
nás nesmyslné věci, které budeme muset při
jmout.; budeme muset plnit nepříjemné povin
nosti, snášet křivdy, a to bez reptání-bez
vnitřního odporu; bez pochybování-bez váhá
ní; světlo se nehádá s tmou, ale prostě ji
překonává; bez úhony - čestně a poctivě;
upřímně - bez podvodů, bez nepravdy. A při
tom to není nezájem, pasivita, zatrpklá re
zignace, ale odpor trpělivosti a soucitné
dobroty, bezbranné pravdivosti a poctivosti
"aby viděli vaše dobré skutky a velebili va^
šeho Otce v nebesích". /Mt 5,16./
Podle vžitých a všeobecných kritérií dnešní
doby jsou tyto charakteristiky"Božích dětí
bez hany"odsouzený k prohře. Nepodobá se to
tanu, oo se dělo na kříži? Co jiného zůstá
vá Božím dětem bez hany, než dobrovolně
vstoupit na kříž a tak bojovat proti tanuto
zvrhlému a zkaženému pokolení? Ani ne tak
bojovat, ale svítit jasně jako hvězdy do
tmy! I nepatrné světélko je vždycky víc než
velká tma, protože je vidět zdaleka.

ČTENÁŘI PÍŠÍ.

"Aii vis, že byla v Hradci
Knotoví 12.11.velká děkovná
pout na 330 let naši diecéze.
Bylo tam asi 13.000 lidi, od
nás celý autobus. Byla to plavá pout, ale myillm,
ze výlohy byly přÁJUs velké. Přitom nemáme peníze
na pořádné video failmy a j. pastorační pomůcky...
Konečně jme vyřešili topeni v koitele. Odborníky
tu nemám, ale náhodou jiem to objevil. Práce na
opravě faary jiem přerušil, po novém n.oce chci po
kračovat. Faha je jako hrad, ale velmi zpustoiená...Co jim doital za rehabilitaci, vie na to
padlo... S pomocí Boži ie to podcvu....
P.M.TOMEK byl 10 let pro víru ve vězení, 10 let
tyl misionářem v jedné z nejchudších oblastí Bra
zílie. Nyní pracuje pilně-i když je churavý-ve
vlasti:59202 SVRATKA, Kostelní 1.-Známe ho přes
40 let, stále víc než pilně pracoval apoštolsky.
Můžete-li jeho práci finančně podpořit, jistě
Vás při mešní oběti zařadí mezi ty, za které se
denně modlí a obětuje._________________________

Koitel bude hotov. Pracuje ie iocialisticky , mzdy
jiou kapitalistické. Chtél jiem ty skvělé pracov
níky poilat domu; natírajZ ještě okna a mizerně,
nechtěl jiem, aby natírali ta barevná od Smolinikého, ale neposlechli. Stačí málo, abych ie roz
zlobil, i když navenek musím zůstat klidný, abych
nedal pohoršení...__________
ČR_______
P.JOSEF KOLÁČEK napsal o své poslední knize:

Po vzniku čeiké provincie Tovarifiitva Ježiíova
[r.l623)přichází už r.1625 z Vlander 25 mladých
jezuitských icholastiku(pater.8., teologu, filloiofiu i noviců) jako magiitři vyučovat na četných
kolejích a na universitách v Praze a v Olomouci.
P.LUW1K KRAS (Crasius )S.J. zuital v čeiké provin
cii 52 let, až do ivé imrti v Praze, dlouho byl
kancléřem olomoucké university [byl i teologem a
i nad i zpovědníkem kardinála Vietrichsteina),pak
rektorem razných koleji, druh provinciála a ke
konci života 11 let zpovědníkem nejvyZilhc pražikého purkrabího Bernarda Ignáce z Martinic.
17. i to letí nám doiud Učili naši dějepiici jako
\dobu hríiz Třicetileté války, národní pohromy, po!litického, kulturního i náboženského útlaku. Voku
Imenty však vydávají svědectví o mnoha ivětlých
Imlit&ch, o velkých oiobnoitech a plném životě vlBez leptání, bez pochybování., bez úkony,
j ry a kultury .Ne náhodou je pečeti tohoto století
bez nepravdy - to je moje ivětlo!
P.Andrej DEKMEK, SDB, CHLIEB A SLOVO
~ \nejkrásnějll sousoší na Karlově mostě v Praze '"Vidění sv. Luitgardy" národní ochranky ně Flander.
Ježíš neňka: Nestarejte se vůbec. - On
rázně napomíná: Nestarejte se příliš!
Moře nepřel iješ, Boha nepřemSžeš!
Mohu být unavený, mohu být rozladěný, ale
nesmím být poražený!
Mohu klesnout, mohu zblednout, ale nesmím
zběhnout.

P .J.DOUBRAVA-.ZlDENICKÁ MOZAIKA

iProvinciál je představený určité oblasti, obvykle
[stejné jako hranice státu. - Ještě v minulán stolletí se vyučovalo hl.na teologických učilištích
Ijen latinsky-proto mohli studovat a přednášet v
•různých zemích i ti, kdo národní řeč neovládali.
[Sv.Jan Vianney měl potíže jen s latinou-jinak
Jbyl student výborný.

SLÁVA V LONDÝNĚ

Jezult&ký nad iveho caóu do&t upadal, pomalu

Viděli, že přežívá jen duchovní tradice
křesťanská víra. Našli ji na našich společ
ných bohošlužbách v české kapli.
U osmašedesátníků tyli většinou mladí-toužící
po svobodě. Poněvadž je nutili do houfu, nera
di se scházeli-jen v malých skupinkách, rodi
ny, známí, sousedé. Protestní shromáždění ne
milovali. Snažili se rychle uplatnit. A měli
to lehčí, přátelsky jsme je přijali, studenti
dostali stipendia a vysokoškoláci nemuseli už
pracovat manuelně, ale ve sván oboru.

ie. vzpamatovávat po mnti nemocného genenála,
když nový genenál začal dělat poMdek. AvZak
nal-L, cel ti-i. ilovcnZtZ- jezuiti ii udníeJLi du
cha. iv. Ignáce.. ObžtavZ, iknortml, pnacovití-a
věnnl Bohu, Clnkvi l veXlcím. P. JAN LANG
vedl čuké ovzčky od n.19^9 - dodnu - láskou
a úómiívem. K jeho 45 letům pláce, vydali lon
dýnští. oblázkovou i. textovou monognafili za mdakce Milana KocouAka, kteAy i-i i Otcem Langem -------M.K.:JAK BYSTE
SROVNAL
ČECHY S ANGLIČANY?
Q------—----------------i pohovořil. Co X.ekl"uAmě.vavý jezuita""________ U Angličanu to trvá dlouho, než se"otevřou",
mk:

kolik řečí umíte?

Česky, slovensky, polsky, německy, anglicky.
Studovali jsme vše latinsky a breviář se stá
le ještě modlím latinsky. /Breviář jsou kněž
ské modlitky, které je povinen každý kněz se
denně modlit. I P.Vondra se modlil latinsky./
mk: co je breviář?

Breviář jsou modlitby. Mniši se jej modlí spo
lečně. Byla to jejich charakteristická modlit
ba pro řeholníky, např.benediktiny. Sv.Ignác
udělal revoluci: tak to u nás nejde. Brzo ráno
matutinum, pak laudy/chvály/, pak prima, třetí
šestá, devátá. Modlitba je v klášteře rozděle
na na celý den. My se modlíme totéž, jenže
soukromě-to je breviář.
mk:jaký je rozdíl mezi biblí katolickou a protestantskou?______________________________________

Pro katolíky se doporučuje katolická bible,
protože ta má vysvětlivky. Písmo bylo napsáno
v určité době, za určitých okolností, různěni
jazyky a některá místa potřebují vysvětlení.
Prostí lidé by se mohli pohoršovat nad určitý
mi věcmi ve Starán zákoně, jaká tam byla kru
tost, potřebují vysvětlení, proč.
mk:jako kněz jste pastířem všech oveček, dá se
říci, že katolické: ovečky mate raději?

Nikdy se neptám na náboženství těch
kdo potřebují pcmoc. Přicházejí k nám
i nekatolíci, i židé. Pro mne jsou to
především lidé a krajané. Prý se říká,
že jsem zvláštním přítelan židů.

ale pak jsou věrní a pomáhají* Citově se ne
projevují, ale skutky dokazují svou upřímnost.
Musíme být vděčni anglickým přátelům-málokdo
má duchovní středisko ve středu Londýna Mayfair- a to je pro nás velkým požehnáním.
M.K: JAK SE DÍVATE NA ROZMÁHÁNÍ ATEISMU?

Víra žádá určité závazky-a to dnes lidé nechtějí. "Budu dělat, co sám chci." Lidská
svoboda znamená, že buduji nejen na rozimu,
ale i na plánu Božím-s každým člověkem má
Bůh určitý plán. Člověk má rozun, aby tento
plán poznával-pak s Bohem ve sván životě po
čítá. Bůh ho svými závazky nespoutává, ale
zavazuje mě k slušnánu jednání, ke ctnostem..
Na statistikách je poznat úpadek víry... V
Britanii naněla církev velký vliv. Stačilo
nebýt zločincem - ale nezajížděli na hlubinu.
Anglikánský biskup durbanský nevěří ve vzkří
šení, ve zmrtvýchvstání. Býv.biskup Barner
nevěří v božství Kristovo. U katolíků rozměl
něná víra neexistuje. Když má jiný názor než
katolická víra-přestává být katolíkan. Ale
anglikání v tem případě řeknou:To je jeho
osobní názor. - A nechají ho dál biskupem.
MK: KTERÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ SVATÝ?

Jako jezuita musím říci:sv.Ignác. Co se týče
askeze sv.František Saleský a jeho vyvážená
duchovní cesta. Ti dva.

mk: jaký je rozdíl mezi uprchlíky^-.
r.1998 a r.1968?
- - ^ r-

První vlna r.1948 byla
víc národně a ideově J
uvědcmělá. Odmítli
'
přijmout komunianus,
který popíral vše
duchovní. Byli vykořenění-a snažili se
tu vytvořit kus do
mova např.spolky,
na začátku i politic
ké strany.
Londýnský VELEHRAV:22 Ladbnokc SquaAC,W.ll. [PeAokneiba

MK:SV.IGNÁC BÝVAL VOJÁ
KEM. Z VOJÁKA - ROZJÍMAVY ŽIVOT?________

U Ignáce zasáhl Bůh
skrze jeho zranění. Lí
bilo se mi, že jezuité
neanějí přijímat hodnos
ti-jak to nařídil sv.
Ignác-s jedinou výjim
kou, když si to sv.Otec
přeje.
MK:JAK SE DfVATE NA HUSA

Musíme rozlišovat Huso
vu bezúhonost a křesťan
ský život-a to, že pře
vzal Viklefovi názory.

J.Cen.venky)

Např.že kněz, který žije ve hříchu, nemá
moc jménem Božím odpouštět hříchy. Nebo že
lid nemusí poslouchat hříšného krále. To
jsou ovšan nesmyslné a nebezpečné názory.
MK:Na jedné fotografii vidím před vašim domem v Rajhradě Otce Popelku-jezuitu._________

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

6

Kuriální kardinál A.M .Stickler/emeritní-84 r./
se na shromáždění katolických podnikatelů ve
Fuldš ostře postavil pro prohlášení 3 německých
| biskupů Lehmanna, Kaspera a Saiera o připuštění
[rozvedených a znovu ženatých věřících ke sv.při! jímání. Přidal se k němu i místní arcibiskup J.
ÍDyba. Toto prohlášení odporuje učení Ježíše
»Krista-tři biskupové se dali svést falešnou mo»rálkou a zakrývají své mylné názory "pod pláští»kem pastýřské chytrosti"._____________________
11/ CuAychu"puAob<t" 7 500 p>w&£Utivtzk a jz tam 200

Navštívil naši vlast dříve než já. Dlouho v
Kanadě pracoval u Indiánů. Pak si řekl, že
návštěvu vlasti riskuje. Navštívil Velehrad
/ten patří jezuitům/, v Uherském Hradišti
šel do kostela a řekl panu faráři:"Rád bych
tu sloužil mši sv." Pan farář se lekl a řekl
že to bez dovolení úřadů nejde. Avšak P.Po \botidzJUi. Kdz kvztz pswAtítucz, tam jz -i vyioká
pelka povídá:"Jaképak Povolení? Jsem kněz
\ kAÁminaLita a požívání omamných. jzdu..______________
a mohu sloužit mši sv.kdekoliv." Sloužil ji, jLetos si vzpomenou věnci, že před 100 lety se
jenže pana faráře hned volali na národní vý [narodil Adolf Rodev^yk/zemřel 9.11.1989/. Tento
bor a pan farář řekl:"Mám tu jednoho z Ameri rjezuita byl odborník v exorcismu, tj.osvobozováky a on mě přemluvil, abych mu dovolil slou !ní od posedlosti zlým duchem. Za války tajně
žit mši sv." Než skončil P.Popelka mši sv.
[v Trieru osvobodil posedlou ošetřovatelku "Magdu"
už tam byl místní výbor a protestoval.
[kterou jako dítě proklela babička. Dívka vstou
"Jakýpak povolení,"řekl Pater,"já jsem kněz pila do řehole, jako zákristánka kladla pod koa povolení nepotřebuju, ve světě je nikdo
[berec k oltáři posvěcené hostie. Její zpovědník
nežádá." A tak ho vykázali.
[posedlost poznal, dívka opustila klášter a prov[dala se za muže, s kterým pokračovala v zasvěcoMK:Jaké byly vaše pocity, když jste se
ivání se zlému duchu. Po osvobození"Magdy"začaly
poprvé vrátil na Rajhrad?______________________
Po mne to byla trochu citová návštěva-po to •ostré útoky proti jezuitovi a řád mu zakázal,
[aby se bránil. Popis exorcismu s"Magdou" je v
lika letech vidět spolužáky-skoro šedesát
let jsme se neviděli. Byl jsem vděčný, že se »knize"Dainonische Bessesenheit heute" a vědecký
|popis exorcismu i toho, co vypadá jako posedlost
mohu vrátit do míst svého mládí.
jale je to jen nemoc/ uveřejnil v knize Die
MK: Otče, uvažujete o návratu, jako Otec
{Damonische Bessenheit. O knihy je zájem, ale
Pazderka? Na čem to závisí?___________________ 'dnešní představení-kteří mají autorské právoNevím, jak by mne mohli v mám věku dcma
izakázali knihy uveřejnit. Rodewyk byl také pojradcan při exorcismu posedlé Anneliese Michel
použít. Po 48 letech v Anglii, to bych se
těžko přizpůsoboval. Ne, že bych nechtěl,
»z Klingehbergu, Když posedlá dívka náhle zemřekdyž mě tam zavolají a k něčemu budu, tak na »la, octl se jezuita, oba exorcisté, rodiče a
povel budu k dispozici. Těžko bych se po tak •biskup ve Wiirzburau, který dal k exorcismus
douhých zkušenostech do něčeho nového zaučo [souhlas, v ohnisku ostré kritiky nepřátel víry.
val. Ničeho se však nevzdávám. Zde je také l?fL2yitde.nt Ctínton pšííjal de2.zqa.cÁ. mladých kJiuněkoho zapotřebí-už nikoho nemají. Zatím to |tciv&, kteJíZ i z zavázali k piízdmanzzLikz A zonální
běží a mám dojem, že to i zde skončí. Větši tčÁitoťz-"Opna.vdová láika čzká". K hnatZ, zaLozznou jsan už ted/jako průvodce zesnulých,p.r/ \nzm baptlity, iz pAldaZo a&í ló kAZAt.hnwtZ.
v kranatoriích a na hřbitovech. Na bohosluž »29.října mr.zasedal v Bernu "Neue Rutlibund"bách si mé osobnosti stále váží, ale mladší jjeho členy je 22 křest.organizací. Úvodem progenerace už nebude mít potíž s angličtinou. {mluvil gen.vikář biskupa Haase Mons.Casetti. Pak
Vyrostli v komunismu, do kostela nechodí,tak •provedli scénku divadla, složenou kdysi biskumě zřejmě nebudou ani postrádat. Tak do{pem Wbjtylou a přemluvila vdova po slavném konsloužím té starší generaci. Jistě, jsem k
{vertitovi Dr.prof.Thurkaufovi. Slovo měl i evandispozici všem, Jsou tu také křtiny a svatby ígelický teolog z Brem,prof ..G.Huntemann o tem,
5jak se dnes soustavně ničí mravnost rodiny. Na
Ale to nechávám otevřeno Pánu Bohu.
ípalčivá tánata o rodině, mládeži, normální i abMuazLÍ jimž z d&vcidu. nzdoétatku mCíta nozho•normální sexualitě přemluvila řada odborníků a
von vzZmí zkxcítit-atz poditatnz vžcá. v něm
jiou-mLtcC-p-Llna-občtavá oiobno.it londghikčh.o •předložila i fakta o hrozivém rozpadu křeštan•ských hodnot. Ročně se zabíjí ve švýcarsku na
míiioncúíz - P.JANA L A W G A.
J50.000 nenarozených dětí-za 10 let půl miliónuPLEJEME MU HOVNE
{tedy tolik, kolik má asi Curych obyvatel. ZaseB02ÍH0 POlEHHm
Jdání vydalo prohlášení vládě i nár.shromáždění.
A ZVRMÍ K PRÁCI!
{Žádá, aby media nepropagovala sexualitu mladých,
»konkubinátya vyslovila zděšení nad tím, že se
Idaly do oběhu známky s vyobrazením kondomu.

ZÁŘÍCÍ OBRAZ
Naši poutnici navštíví také honu Sinaj na Sina
s km poloostrově. Není jisté, jestli právě na
této hoře dostal Mojžíš Vesatero-v Písmu se.
mlu\>l o Hoře Mojžíšově nebo o hoře Honeb. Na
úpatí této horuj je starobylý klášter.________
Je to klášter sv.Kateřiny. Vystavěl jej v roce
527-562 architekt císaře Justiniana - Eliseus
Z té doby se zachovaly jen žulové zdi, obklopu
jící různé budovy. Při klášteře je ovocná za
hrada, ke které vede z kláštera podzemní chod
ba. Tam se mohou mniši osvěžit.
NAPŘED BYLI V TĚCHTO OBLASTECH POUSTEVNÍCI.
Sv.Pachomius je shromažčbval-jako sv.Benedikt
na západě-dal jim pravidla a učil společnánu
životu. Jeho pravidla se zachovala do r.1100,
pak ustoupila pravidlům sv. Basila/431-459/,
východního církevního Otce. Tato pravidla pře
vzal také sinajský klášter. Na tcmto místěpřed stavbou-byla pustina, trní a plevel.
ŽIVOT V KLÁŠTEŘE BYL JINÝ NEŽ ŽIVOT V BYZANCI,
hlavním městě východu/později Cařihrad, dnes
Istambul/. V Byzanci se rozvinul přepych, ale
i podplácení a zrady, vlády si navzájan konku
rovaly, zatím co mniši byli nositelan spravedl
nosti a pravdy. Byzantské duchovenstvo si žár
livě střežilo svou nezávislost od světské mo
ci. Mniši se považovali za přivržence a násle
dovníka významného poustevníka a misionáře sv
Saby/439-532/. Pravidly sv.Basila se dodnes ří
dí jak pravoslavní, tak katoličtí uniaté.
Hlavním pravidlem je krčmě modlitby společný ž
vot v klášteře a:povinnost pracovat. Každý bis
kup je členan řehole sv.Basila-jiná na východě
neexistuje/kromě několika z moderní doby/.
KOSTEL MÁ TŘI IODI-VELKOU UPROSTŘED
a dvě menší po straně. Ve střední lodi je vý
znamná ikona, která dělí
""
~
kostel na část pro věřící
a část k sloužení mše sv.
V byzantské říši byla úcta
k ikonám tak velká, že
někdy přesahovala rozumnou
mez a ústila do pověr. Věří
cí na př.ulamovali kousky
malby a přijímali je jako
Tělo Páně. Někdy se zase
zvrhla ve vládu mnišstva.
PROTI ÚCTĚ K OBRAZŮM
vystoupil ostře císař
Leo III.po něm Leo V.,Mi
chal II a Theofil. Bojova
li někdy i krutě, mnoho
ikon zničili. Všeobecný
sněm 7./II.Nicejský r.787/za?
vrhnul ustanovení, obrazům
nepřátelské z r.754.

Císařovna Teodora, kterou uctívají východní
jako světici, zavedla znovu úctu k obrazům —
a to r.843. Tak byl konec "obrazoborectví", 7
které otřásalo celou říši od r.730-843.Mniši
totiž už měli velkou moc - a tana se císařové
bránili. V té době byla malá mezera-787-813kdy se zase obrazy uctívaly.
NIČENÍ OBRAZU NEZASÁHLO KLÁŠTER SV.KATEŘINY.
Velká ikona uprostřed kostela září světlán.
Ve vlastně malována na vosku-tento druh malby
popisuje Plinius mladší - a to dodává obrazu
průsvitnosti a třpytu.V první řadě má ovšem
svátostnou cenu. Některé obrazy v klášteře
pocházejí i z 6.st. Významný je obraz sv.Pet
ra a Sergia-na něm je vidět vliv antických
portrétů. Nejvýznamnější je však ikona Jaku
bův žebřík z 11.st. a narození Kristovo z 12.
st. První námět je u ikon dosti vzácný.Druhá
ukazuje život Ježíšův, na spodní části je vi
dět apokryfní texty. Velmi vzácně se objevuje
na obrazech vyobrazení zvířat, hl.koní.
Významná událost bylo objevení starého ruko
pisu Písma sv. - kodexu Sinajského. Zasloužil
se o to protestantský učenec a protože bádání
podporoval car - byl Kodex také u něho uložen-Komunisté jej prodali Anglii-a tam je dosud.
Podrobně jsme o této události už psali.
NEJSLAVNĚJŠÍ CÍSAŘ - JUSTINIÁN I.
Tento císař dal vystavět nejen klášter sv.Ka
teřiny pod Sinajan, ale i nádherný chrám Boží
moudrosti v Cařihradě a 40 basilik. V Ravenně
dal vystavět chrám sv.Apolináře a druhý sv.
-Vitališe. Klášter sv.Kateřiny začal dát sta
vět rok po sván nastoupení na trůn. R.529 dal
zavřít pohanskou akadanii v Athénách a zabavil
její důchody. Zpohanštělým učencům zakázal
vyučovat-aby pod záminkou vzdělání nezabíjeli
duše./Dnes bychon takové biskupy potřebovali^ ~~~
'
když se na teologických fakultách-ne na všech-vyučují here
ze./ Nařídil, aby se pohané vy
učili křesťanské víře a dali
pokřtít. Byl vášnivý teolog a
církev na východě dosud zpívá
hymnus, který složil. Snažil
se získat sektáře a heretiky.
Byl ovšem samovládce a zbyteč
ně rozvířil hladinu církevního
života. Věřil často pochybným
rádcům.Byli tam spory o tzv.
3 kapitolách tří biskupů,ti
svého poblouznění lito-r
vali. 10 let držel v zajetí pa
peže Vigilia v Cařihradě. O
tem jsme se zmínili v kapito
le o II .cařihradském sněmu. Na
sněmu v dopise papež 14 vět od
soudil, ale autory ušetřil.

NEPADLA JSEMPOD KŘÍŽEM!
Cteme-ll itatíitlky o nozvodech, zdéilme ie.
Každí dnuhé manželství v USA i e nozvádí.Kde
je vlna? Často na ženě-ale ne na manželce,
nýbnž na té, klená odvedla manžela od nodlny
Novomanželé ie na iebe zanícené, něžně dí
vají, ale ivatba není konec, nýbnž zacálek
často obtížného života ve dvou. Na nozvodu
je ikono vždy vlna na obou itnanách-na jedné
menši, na dnuhé větší. "Má žena mě nechápe"
tvndl manžel dnuhé, obvykle hodně mladší,
hezčí a obnatnější v"lasce". Biskup Kilng ve
l/onanlbenku-člen Opui Vel a chlnung-ta chá
pe a věnuje ie hodné mladým pfLed manželstvím
1 v něm. Kéž by to pochopili a dělali 1 jlnl
b^kupové-nevěnovali vzácný čai ichuzovánl,
pňednáškám, přijímáním hodnoitl-ale péči o
duše, ktené jím Pán ivěKll-hlavně beznadným
mladým. Pak ubyde nozvodu a ze zdnavých man
želství vynoitou dobňl kněží a Zeholnícl a ipokojená, pevná katolická mládež.________
JAK ZAČAL ROZVRAT MANŽELSTVÍ
Uveřejňujeme trochu zkráceně historii tako
vého manželství, kde se aspoň žena zachráni
la. PROČ A JAK?
'Vychovala mě průměrná katolická rodina. Za
rok po maturitě jsem se vdala za zbožného
muže, pak se nám narodil syn. Chodili jsme
na mši sv.-ale tím to skončilo. Zpověd? Růz
né výmluvy tišily naše svědomí. Občas je vy
burcoval nějaký katolický časopis, ale hned
jsem se snažila zapomenout. Řekla jssn si,že
Církev nejde s dobou a musí se zmodernizovat
Svůj život změnit jsem nechtěla.
DOVOLENÁ
V
JUGOSTÁVII.
Zjevování Matky Boží v Medjugorje nás nezají
malo Po návratu se mě tři známi telefonicky
ptali, co si o tom zjevení myslím. Upadla
jsem do rozpaků. Začala jsem o tom přemýšlet
a opatřila si o tom literaturu. Po přečtení
jsem měla pocit, že mě k tanu místu něco
přitahuje. Ve snu jsem viděla
usnívající se Matku Boží.
VOLÁ MĚ DO MEDJUGORJE?
Setkala jsem se se sestrou z
vlasti v Jugoslávii a navští
vily jane kostel zjevení v
Medjugorje.Prožily jsme zvlášt
ní ovzduší tohoto místa. Němec
ké řéholnice zpívaly rády nád
herné mariánské písně, Vráti
la jsem se domů s přesvědče
ním, že musím změnit svůj ži
vot. Bůh mi dal řadu milostí.
Totiž mnoho utrpení-jedno za
druhým. Ta mi panáhala dozrá
vat v lásce k Bohu.
GENERÁLNÍ SV.ZPOVĚĎ.
Po zpovědi mi řekl zpovědník:

"Dnes se otváraju v nebi flašky na velkú oslavu
Při mši sv., na které byla celá naše rodina, mi
podal sv.přijímání.
Pak jsem chodila ke zpovědi často a modlívala
jsem se, jak si přeje Matka Boží, denně 7 x
Otče náš, Zdrávas a Sláva Bohu. A modlitba zača
la formovat můj život. Chodila jssn často na mši
sv.,na setkání farníků, modlila se růženec a
když jsem šla kolsn kostela, zaskočila jssn tam
na krátkou návštěvu Nejsvětěiší Svátosti.
B9H MĚ TAK PŘIPRAVOVAL NA SVOJ PLÁN.
Se zasvěcením se Matce Boží jsem váhala. Uvědo
mila jsem si však větu:"Ne vy jste si vyvolili
mne, ale já jsem vyvolil vás__ "/Jan 15,16/.
Bůh mi dal sílu, zvládnout obtížnou cestu k za
svěcení se Matce Boží. Zdálo se mi, že mě vzala
za ruku a to mě naplnilo nepopsatelným štěstím.
Probudila jsem se - a rozplakala radostí.
V přítomnosti slovenského biskupa jssn se za mě
síc zasvětila Matce Boží.
ZAČALO TO VÝBORNĚ - ALE VYTRVÁ TO?
Napřed jsem si myslela, že mou víru sdílí i můj
muž. Byl se synem i snachou v Madjugorji. Pak
jsme se často spolu modlili a postili. Avšak ča
sem začal polevovat a věnoval se sportu-tenisu.
Pozvala jsem sestru a švagra na pout do Lurd.
Manžel slíbit, že pojede také-ale pak dal před
nost tenisu. Po návratu jsem ho našla v křesle s
utrženou šlachou, musel na obtížnou operaci a
nebyl ani v Lurdech, ani na tenise.
Z TÉTO PŘÍHODY SE NEPOUČIL.
A Bůh ho volal dál, varoval,..Obvinil mě z psychoteroru a pokračoval v radovánkách.
R.1991 jsem jela sestrou na Malorku.Vyprávě
ly jsme si o zážitcích z Medjugorje, modlily se,
byla to podnětná, krásná dovolená. Před odjezdem
se mi zdálo, že vidím obrázek Božského Srdce,který mi před smrtí darovala kmotra. Obrázek se
zvětšoval a ožil. Paprsky ze Srdce Páně vnikaly
do mého srdce-prožila jsem zase nesmírné štěstí.
Netušila isem, že to je příprava na utrpení.
j můj MUŽ SE ZAČAL CHOVAT DIVNĚ
šla jssn mu na nervy? A skutečně měl přítelkyni o 20 let mladší. Po
33 ti letech se rozpadlo moje i je
jí manželství. Můj muž mě opustil,
j Našla jssn si okruh zbožných přátel
: společně se modlíme a sdílíme své
i radosti i bolesti. Chodíváme občas
na večerní mši sv.,po ní je malé
občerstvení. Mše sv.mi dodává sílu
na této "křížové cestě". Bohu díky,
přijala jssn novou situaci a denně
se modlím za obrácení svého muže.
Příjmu ho zase, věřím, že si jednou
j uvědaní svůj cmyl a vrátí se k rodi5 ně. Utrpením člověk roste. Nepadla
* jsem pod křížsn, vždy mi někdo poI může."
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VÍTE CO JE CHARISMA?

Boha si přece nanůžeme představovat!
Janu se zdálo, že vše je plné světla,
I
on sám že je ve světle a viděl jen světlo
Charismata jsou miíosti, určené hlavně k poI
a to ne hmotné, nýbrž takové, které pronisvěcení dr.uhých - závislé na svobodné činí ká celou myslí.
ností Boží.. Pusoní je Vuch sv. Mapř.dar pro.1 VIDĚNÍ NEUDĚLÁ NIKOHO LEPŠÍM!
rokování, mimořádný dan. víru, pronikání do
" Mladý Simeon byl hezký, elegantní muž a láka
duší jiných, odhalování stavu jejích di^še
lo ho císařské město a smyslová, konkrétní
Vyskytovala se často u prvních kJíesianu, aby
přesvědčila pohany i židy o pravostí křesian- vidění. Rozhodl se, že všeho nechá a vstoupí
ství. Vyskytovala se vždy-i dnes. Např.u P.Pia do kláštera studitů, kde žil jeho duchovní
Otec. Nedopadlo to dobře. Klášter byl dobře
u sv.Jana Boská, u P.Hermanna Cohena a André
¥rossarda[náhlý dar víry) aj. Lidé, kterým dali organizovaný, panoval tam pořádek - čas k
Vuch sv.některé charisma, jsou vždy mimořádně práci, čas k modlitbě, čas k četbě. Takové
prostředí charismatici nemilují. Nemohl se
apoštolsky činní a jejich činnost tryská z
přizpůsobit, často ho napomínali a nakonec
hlubin silné víny.
ho propustili.
Hlt

i
Dnešní charismatické hnutí přineslo mnoho
\ VSTOUPIL DO KLÁŠTEŘÍKA V SOUSEDSTVÍ,
kladného, ale také jsou v něm určitá nebezpečí^ kde mniši nebrali pořádek tak vážně. Každý se
i
tam mohl modlit kdy chtěl, podle toho, jakou
SIMBÓM - NOVÝ TEOLOG
měl vnitřní inspiraci/vnuknutí, vnitřní popuď
Vidíme tento vývoj na Simeónovi/+1022/, který Měl zase vidění světla, jato dříve. Avšak
žil v byzantském období. Co znamená slovo teo- zjistil, že to není to hlavní.
log? Na počátku bylo Slovo-Logos, a to Slovo
Rozhodná chvíle nastala, když si uvědonil, že
bylo u Boha-Theos.
K NĚMU MLUVÍ KRISTUS SÁM
Simeón studoval v Cařihradě, kde měl vysoké
a o ton také píše. Nebyla to fantazie, nýbrž
postavení jeho strýc u cařihradského dvora.
Kristus mluvil přímo v jeho srdci. Jak si to
Nedostudoval. Leccos se mu nezdálo v některých vysvětlíme?
knihách, nelíbil se mu císařský dvůr. Četl ži Tento byzantský mystik nám zanechal krásné a
votopisy světců. Ti mluvili s Bohem, Bůh je
poučné vysvětlení.
osvěcoval, žili ve svaté svobodě dětí Božích,
Za prvé - Bůh není daleko - ale je přímo v
Lidé řikali:ty časy jsou už pryč. My se snaží- nás.
me v normálním životě je napodobovat.
Za druhé - že Kristus v našan srdci mluví
To Simeóna neuspokojilo:"Nanohl jsem tanu uvě- tím, že NAJEDNOU cítíme v sobě velkou lásku
řit. Říkal jsem si:Pane, smiluj se! Což je dá k Bohu a k lidan. B0H JE LÁSKA - a cítit je
bel silnější než Bůh-náš Mistr? Že už přetáhl
ho lásku v sobě znamená, že Bůh je v nás a
na svou stranu všechny a nikdo není na straně mluví v nás.
Boží?"
JE TO ONO VELKÉ SVĚILO,KTERÉ V NÁS VZPLANULO
JEDNOU MU BŮH POSLAL DO CESTY SVĚTCE.
Simeona Zbožného z kláštera studitů v Cařihra- tak náhle, že nevine, odkud se vzalo? Jak je
možné, že já-ubohý člověk-jsem náhle schopen
dě./Studité byli mniši, kteří se posvěcovali
zachováváním evangelických rad: čistotou, chu mít všechny lidi rád? Simeón se sám nazývá
dobou a poslušností. Jeho jmenovec mu řekl tu CHUDÁKEM, MILUJÍCÍM BRATRY.
VELKÝ PROŽITEK LÁSKY BOHA BYL TAK ÚCHVATNÝ
a tam nějaké slůvko a dal mu knihu mnicha z
že cítil povinnost hlásat poselství světla,
5.st .Marka Poustevníka: 0 DUCHO/NÍM ŽIVOTĚ.
které
mu Bůh dal. Stal se duchovním Otcan ji
Na Simeóna zapůsobila myšlenka:"Chceš-li se
ných lidí. Všechny chtěl přivést k terna, aby
/duchovně/uzdravit, dej pozor na své svědomí!
v sobě objevili Boha-když zjistí, kolika lás
Dělej, co ti říká, a budeš z toho mít velký
ky k lidan jsou schopni. Zde vidíme, že záži
užitek!"
tek charismatické lásky se DOSTAL NA SPRÁVNOU
DODNES MLUVÍ BŮH VE SVĚDOMÍ
CESTU. Není to střeštěná touha po viděních
jen musíme naslouchat jeho hlasu. "Od toho
dne",píše Simeón, "jsam se ptal před spaním,co fantazie, ale poznání podstaty křesťanství.
mi říká svědaní a jestli se podle toho řídím? SIMEON SKONČIL VE VYHNANSTVÍ,v jiném klášteříku. Dnes se jeho knihy a básně vydávají a
Dali mu na starost dům šlechtice-měl teá jen
mnohé povzbuzují. Z jeho zkušenosti se může
v noci čas k modlitbě hl.k Panně Marii, aby
charismatické hnutí hodně naučit-i z jeho
ho osvítila. Jednou měl vidění. Nebylo jako
film nebo něco, co se dá popsat/jako byla vi- onylů.Při vší dobré vůli nedokázal své nadše
dění Kateřiny Bnmerichové/, taková vidění ne ní vždy vřadit do Círke, která sama je ve
měli řečtí Otcové rádi. Mohly to být jen vý svých strukturách velké charisma. Proto jen
v Církvi mají osobní osvícení smysl.
plody fantazie nebo obrazy zlého ducha.

PODLE P.TOMÁŠE SPIDLÍKA,T.J.
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Slávinka, Ivanka a Nada se schoulily na svých
"bunkrech", Lidka se položila na zem a paní
Kalupková se mnou se opřela o zed. V ostatních
celách bylo ticho, asi také spaly.
10
Konečně. pnÁllo avízo, že pani TangaAiová
Za několik hodin jsme se osvěžené probudily.
zase doitata batik z domova - i potravinami.
Složily jsme"bunkry", natlačily jane se na la
Vzdor očekávání, proběhla noc tiše a klidně.
I já mohla nerušeně myslet na den, kdy dosta vice a Slávinka vytahovala věci z mého balíku.
nu poprvé balík z datlova. Bylo to také poprvé, Napřed šel kolem dokola balíček se slanými ty
co na mne referentka přemluvila. Jen dvě,tři
činkami, pak přišlo šest kousků pcmeranče-snědrychlá slova-na které jsem nemusela odpovědět ly jane je i se slupkami-nato čokoládový per
ník, ovocné želé, jedna datle pro každou a neKONEČNĚ MĚ VYVOLALY Z CELY.
konec jsme snědly jablko. Lidka snědla svůj
Věděla jsem, že nesmím dát najevo svou radost
kousek i se zrníčky. Zbytky jsme daly do- při
Že se ani nesmím mrknout na balík. S věcmi v
hrádky na příští večer.
balíku směla zacházet referentka jak chtěla.
NAĎA ZATONOVALA DĚTSKOU PÍSEŇ.
A já nesměla protestovat. Přijala jsem toto
Ale pak ji selhal hlas při vzpomínce na děti a
nařízení klidně, prostě-jak mě to naučil
P.Pio. Ani ne poníženě či ustrašeně, ani s od nedokončila ji. Poprosily jane Sláviriku, at za
zpívá píseň vězňů-měly jsme ji moc rády. Zpíva
porem a hněvem. Co by to porrohlo? Zde se nám
la ji několikrát a tak krásně, že nás to vzru
zdály věci na svobodě podstatné-malicherné a
šilo. Zdálo se nám, že jane se sjednotily s
to, co bylo nedůležité na svobodě, zde bylo
důležité. Vězení nás "vnitřně očistilo, opros ostatními vězni, hlavně s těmi, kteří byli ve
vězení nevinně a nemohli dožít svůj život na
tilo" - i když často bolestným způsoben.
svobodě. Myslely jane na celé vojsko těch ne
JAK DLOUHO ŠEL BALÍK KE HRANICÍM?
vinně obětovaných. Za ty se modlila každý ve
Jakými a kolika kontrolami prošel,než došel
čer paní Kalupková, která jich znala mnohen
do brněnského vězení? Myslela jsen i na ty,
víc než my.
které už balíky dostaly. Radovaly se? Já děko
ZAČALO SE STMÍVAT-JAK RYCHLE UPLYNULO ODPOLEDNE
vala z celého srdce Bohu za tento den, za tu
Žasly jane nad tím. Slávinka rozdělila noční
to noc, za tuto celu, za své milé doma - za
pyžama, jedna po druhé se za závěsan převlékla
tento balík z Itálie-za všechnu lásku! Jaká
na noc. Cela se proměnila v noční lágr. Dozorútěcha je v myšlence, že v našan ubohán světě,
kyně zase odemykala a zamykala celu, hodné
který nám připadá někdy tak krutý a nelaskavý
hlídačky se vrátily domů. Už nikdy jsme je ne
stále se staví do cesty zla a lži láska, aby
viděly. Noční dozor převzala"Xantipa". Žádala
naše bolesti a utrpení zmírnila.
pevnou kázeň. Vypadala jako Valkýra a jistě by
PŘÍŠTÍ NEDĚLI BYLA. DOBRÁ DOZORKYNĚ.
la někdy velmi krutá. Na nás ale zlá nebyla ovšem dokud byla v cele Slávinka, která pečova
Pozorovala nás okénkan zřídka, měla službu
la o to, aby byl v cele vzorný pořádek. Ze zlé
jen v neděli a ve svátky a chodila raději do
stránky jsme Xantipu neznaly.
kantiny, pobavit se s kamarádkami.
Rychle jsme snědly strašně rudou gulášovou po
LIDKA MĚLA HLAD. PROSILA O NAŠE DÁVKY.
lévku a pár plátků knedlíků. Tedy-polévku jed
Slávinka jí hned dala svou a já také. Byla
la jen Lidka, byla příliš podezřelá, ale knedvěčně hladová, i paní Kalupková jí dala svou
líčky jane snědly. K večeři bylo šest vajec
porci a teči seděla Lidka na zemi, loupala vej
natvrdo a šest plátků tvrdého salámu. Salám
ce, házela skořápky do záchoda a pak vzala čer
položila Slávinka do přihrádky-na později.
ný salám, čichala k němu a prohlásila:"Nevoní
Každá si vzala jablko a pomeranč. Novou služ
to špatně - co v tem asi je?""Je v tan všechnobu jsme poprosily o nožík-a ta nám jej půjči
od oslích uší až po ocasy potkánů,"řekla Ivan
la. Slávinka rozdělila nožíkan pcmeranč a jabl
ka, která jí chtěla pokazit chut. Lidka začala
ka na šest dílků. Služba nechala otevřené
pískat a dělala, že nic neslyší. Snědla to s
dveře a viděly jsrre, že hlídá jen"polopolicist
takovou chutí, že jí i Naáa dala svou porci.
ka"-byla totiž velmi malá a musela se postavit
Protože byla neděle, prosila jsem Sláviriku,
na špičky, aby viděla skrze kontrolní okénko.
aby nám ještě něco dala z mého balíku. Vybrala
Vedle ní stál"dobrosrdečný" policista - pros ovocné želé a každá si ráda kousek vzala.
tý muž. Situace byla pro nás dobrá.
BYLO HEZKY PO PŮLNOCI,
"Jsou ještě dobří chlapci,"řekla dojatě paní
když Slávinka zašeptala:"Spíš?""Ne". Nespala
Kalupková.
ani Načla-ani paní Kalupková. "Přišla nová,"
"Dobří sice jsou,"podotkla Ivanka,"ale karié
řekla Slávinka. Náhle se otevřely dveře a Xan
ru u policie určitě neudělají."
tipa řekla:"Zde je jich už šest?""Ano,"vztyči 
la se Slávinka. Dveře se zavřely. "Sotva najde
OSLAVA MĚLA BÝT V NEDĚLI ODPOLEDNE.
Avšak sotva bylo po obědě, chtěly jsme využít celu, kdy by jich nebylo šest,v některých ce
chvilku, kdy nás néhlídaly, ke spaní.________ lách i sedm. " Ale přece našly pro novou postel.

PŘIŠEL BALÍK

rp posvátných obrazů získá židy a muslimy pro

Když začala soptit podmořská sopka,pro
OBRAZOBORECTVÍ{křest.
hlásil, že je to trest za"modloslužbu"a rozkázal

Mojzíl zakazal zobrazovat Hoipodína., aby nz- i
phopadLL íznaoJJjtz modloólužbž. Na poultl to
ho nzdbaLL a když byt MojžÁ2 na koku Sinaj,
udžlaLL i-L zHatí tzlz-ctžnz v Egyptě, jako bo
ha Apliz. I JeAoboam v BzthzZ a Van
vytvonjJÁ. zlatá tzZata.-VhjoKocÁ. pfixitL tomuto pohan
ékzmu nQ.bzzpzcl i.euAtáZz oitííz bojovali._____

odstranit z veřejnosti obrazy a sochy svatýchsměly být jen v kostelích a hodně vysoko, aby
se jich věřící nemohli dotýkat.
RPSE SE ROZSTOUPILA NA DVA TÁBORY.
Císař se svými zaměstnanci útočili proti ctite
lům obrazů.tj.proti lidu, vznešeným ženám a
ty podněcovali mniši. Nelítostný boj začal,když
jeden důstojník rozbil sekerou Kristovu tvář
V CÍRKVI TAKOVÉ NEBEZPEČÍ" NEBYLO.
na"zázračném kříži". Žebřík se převrátil a rou
Proto se ve svatyních i jinde rozvinulo křes
hač se zabil. Jakýsi Kosmas se prohlásil císa
ťanské umění. Kdo neuměl číst. poučil se o
křesťanských pravdách a dějinách aspoň z ob řem, ale Lev III.jeho vojsko zničil, Kosmase za
jal a popravil. Rozzřený císař dal odstranit
razů. V římských a neapolských katakombách
obrazy i z chrámů, malby zabílit nebo zeškraje takových vyobrazení aspoň 300. Pán Ježíš
bat, mešní nádoby a roucha zničit. Patriarchu
jako dobrý pastýř, jako beránek, jako ryba,
vinný kmen, rozsévač a pod. Církev zobrazo Germana ztýral a s jinými biskupy vyhnal, na
vali jako dům na skále, horu, zahalenou paní. jejich místa dosadil své povolné nástroje.
I události z Písma sv.-vzkříšení Lazarovo,Moj PAPEŽ ŘEHOR II. CÍSAŘE UKLIDŇOVAL.
Ten se však prohlásil sám"biskupem"a pohrozil,
žíše, jak bije holí do skály a z té vytéká vo
že dá zničit sochu sv. Petra v Římě. Papež pro
da, Noema v arše, oběť Abrahámovu ap.
nejvíc se rozvinulo umění na východě ti němu vyslal vojsko, ale to zničila bouře. Cí
sař zabral již. Itálii a připojil západ Balkánu k
Vyvrcholilo v 6.st.-za vlády Justiniána. Ne
cařihradskému patriarchátu. Trhlina mezi Zápa
jen chrámy a kláštery, i paláce a j.budovy
dem a Východem se ještě víc prohloubila.
zdobily zbožné malby, V čele vojsk se nosily
SV. JAN DAMAŠSKÝSE POSTAVÍL PROTI CÍSAŘI
často zbožné obrazy. V tvorbě mosajk a ikon
vynikli zvláště Rekové. Stěny chrámu pozlati Mohl si to dovolit, žil pod arabskou vládou.
Když byl ještě laikem a vládl úřadu, který zdě
li a do tmelu vtlačovali barevná sklíčka. Po
dil po otci, kalif ho pro věrnost víře sesadil a
stavy svatých byly vážné, až pochmurné a
Jan se r.726 stal knězem a mnichem v Jeruzalé
slavnostně shlížely na věřící. Méně trvanlivé
mě. Napsal ve třech řečech obranu víry.
byly ikony. Umělec maloval osoby na sádřeNEJVĚTŠÍM TYRANEM BYL KONSTANTIN V.
barvou a zlatými plíšky. Pak obraz napustil
zvaný Kopronymos( kopros-trus-při křtu poká
olejem. Brzo vznikly tzv. ikonostasy-přehrady
lel vodu) Jeho švagr Artabasdus dovolil ctít
mezi svatyní a věřícími, jak to bylo v chrámě
obrazy a zmocnil se Cařihradu. Prohlásil se cí
v Jeruzalémě. Na těch se umělci"vyřádili". U
sařem, ale přemohli ho a císař ho dal oslepit,
nás k tomu účelu sloužila mřížka, u které se
jeho stoupence patriarchu Anastasia zbičovat,
uctivě poklekalo při přijímání Těla Páně.
oslepit a vodit obráceného na oslu městem. Pak
V ÚCTĚ K IKONÁM SE ZACHÁZELO
se patriarcha podřídil a cisař ho necháI v úřadu
příliš daleko. Věřící na ně kladli plátno,aby
R.754 svolal císař do Cařihradu sněm, kde 338
se stal zázrak. Brali obrazy za kmotry dětí.
biskupů odsoudilo ctění obrazů jako modloslužbu
Pobloudilí kněží podávali kousky maleb jako
Pak začal císař teprve řádit. Ni
Tělo Páně věřícím. Jiní si vy
čil kláštery, mučil mnichy, opa
zdobili pokoj ikonami a už ne
ta Jana dal zašít do pytle a ho
chodili do chrámu. Muslimové a
dit do moře-protože ten nechtěl
židé vytýkali tyto výstřednosti
šlapat po obraze Matky Boží.
křesťanům jako modloslužbu.
Štěpána, opata v Nikodemii dal
Kalif v Damašku , Jezir II. dal
ukamenovat-je to sv.Štěpán II.
křesťanské výtvory zničit. Na
KRUTÍ" BYLI SPRÁVCOVÉ MĚST
Západě proti výstřednostem
a provincií. Zabíjeli mnichy,dali
bojoval papež, na východě cí
jim vypichovat oči, uřezávat no
sař, který se považoval za
sy. Obyvatelé Cařihradu museli
hlavu církve. Ti však upadli
přísahat, že obrazy považují za
do druhé výstřednosti-zakázamodly a mnichy mají kamenovat.
li úctu k těmto obrazům vůbec.
Mniši se museli obléct do civil
OBRAZOBORECTVÍ V BYZANCI
ních šatů a nutil je k ženitbě.
Boj proti mocným klášterům se
Chrámy se po zničení obrazů po
zvrhnul v boj proti ikonám. Cí
dobaly skladištím, byly pusté,
sař Lev III.-původně obchod
jako dnešní moderní kostely.
ník, pak voják, obratně postu
Dal ničit i ostatky svatých, roz
poval až k císařskému trůnu.
kázal hodit do moře rakev s. tě
Zvítězil nad Araby, obléhají
lem sv. Eufemiche-ale tu věřící
cími Cařihrad a zahnal je az
zachránili.Původně povolného
za pohoří Taurus.-Někteří kně
patriarchu Anastazia dal zbičovat
ží mu dokazovali, že odstraněním
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Pak ho dal popravit a ustanovil, patriarchou Niketase,pů
vodem Slovana. Ten byl stejně nestálý jako Anastázius.
ZE STŘEDOITALSKÝCH PROVINCII- VZNIKL ďRK.STÁT.
A to r.754. Prostopášný císař zemřel, když připravoval
válku. Jeho syn LEV IV.Chazar-jeho matka byla chazarskí
princezna-vládl krátce, nemohl pokračovat v ničivé prá
ci svého otce. Jeho krásná manželka Irena-Atheňankapřísahala při sňatku, že ctít obrazy nebude, ale pak taj
ně připravovala převrat. Císař našel pod jejím polštářem
dvě ikony, rozhněval se a šest úředníků,kteří o tom věděli-dal zbičovat a uvěznit. V jeho koruně byly granáty
z hlavního chrámu. Když zemřel na červené nežity na
hlavě, považovali to věřící za trest pro jeho svatokrádež
ZACALA-místo synka Konstantina VI .-VLÁDNOUT IRENA
Potlačila vzpouru příbuzných-dala je ostřihat zavřít do
kláštera, za biskupy jmenovala ctitele ikon, patriarchou
se stal její sekretář Tarasius-byl to laik, který rychle
přijal všechna svěcení. Zbožní lidé si oddechli.
SE SOUHLASEM PAPEŽE HADRIANA I .SVOLALA SNEM
Byl to VII .církevní sněm - 11 ■ Nicejsky-r. 787. Měl odsou
dit pseudosynodu. Vojsko, věrné jejímu muži a vedené
některými biskupy vrazilo s meči do chrámu, v němž
sněm zasedal a zasedání překazilo. Císařovna je odvolala
z hlavního města a další rok se sešla synoda v Niceji.
Papežští vyslanci přečetli Hadriánův list s přesnými poky
ny o úctě k obrazům. 360 účastníků schválilo zbožný
zvyk, znázorňovat různě Syna Božího, jeho matky a svatých-prokazuje se tím úcta osobám-ne obrazům. Vlastní
klaněni patří jedině Bohu, úcta k obrazům se vzdává pá
lením kadidla, světly a úklonami. Všechny pocty se vzta
hují na osoby na obrazech znázorněné-ne na obrazy samy
V klatbě byli ti, kdo nazývají obrazy modlami.
Irenin syn, sytý jejího poručníkování, se pokusil ji pře
moci, ale matka ho zajala a dala oslepit. Tím zanikl rod
Lva 111. -obrazoborce. Irena vládla ještě pět let. Jejími
sousedy byl slavný Karel Veliký na západě, na východě
kalif Harun al Rašid. - Patriarcha Nikefor ji svrhnul,
oloupil a vyhostil na ostrov Lesbos, kde v kláštěře za
rok žalem zemřela. Někteří ji považovali za světici.

NOVINKY

Od narozeni sv.Kláry, která se
sv.Františkan založila řád kla- 12
risek, uplynulo loni 800 let. K to
muto výročí vyšla v Brazílii znám
ka s obrázksn sv.Kláry. Tuto světi
ci prohlášil Pius XII.14.2.1958 za
ochránkyni-patronku-televize.

Byv. velitel jednotek OSN v Boine,
geneAÓÍ F.MoAÍllon, pKa.ktLku.jZcZ
katolík, navštívil Medjugonje a pno
hlásil, že toto míito je pio něho
velkou naději pfio mix._____________
Některé protestantky si založily v
červenci v Gelnhausenu středisko
pro studie a vzdělání žen. Vedou
je bojovné feministky, propagující
lesbismus. Založení se zúčastnilo
500 osob-ale v téže době mělo 500
věřících kající pobožnost a postavili se proti tomuto středisku.

VedoucA. gangiteAske Camovu) v Neapo
11 prohlásil u soudu A../993, že
pKl návštěvě Sicílie slyiel slova
sv,Otce:"Ma^lozl, dělejte pokání" a
to ho přimělo k tornu, že ie členi tvl vzdal.
_____________________ __
Sekta "Řád slunečního chrámu 'měla 50'
členů. Ve švýcarsku společně část
spáchala sebevraždu. Patřili jako
mnoho jiných sekt-i Svobodní zednáři-k hnutí New Age-Novy věk. Zalo
žil ji lékař Luc Jouret z Bruselu,
původně člen"Templářů v době vodná
ře", který později spáchal sebevraž
du. Tento druh Templářů vznikl ze
svobodozednářských Fosenkruciánů.
Cílan zednářů je"jeden svět" s "je
diným náboženstvím". Pak se dá
svět i náboženské společnosti dob
ře ovládat.Odporuje to slovům sv.
Pavla: "Nespřahujte se s nevěřícími'.'

Emesto Cafidenal (6 9), vyloučený jako komunista a pfw ipolupnácl i
Cínkví nepřátelskou vládou, podal
demisi. Obviňuje nlkaAaguyskou
vládu, hlavně Vanlela Onlegu, z
konupce a manipulace i volbami.
7.12.zamřel I.tesínský biskup
z Lugana-G iuseppe M artinolli
/91/. Ttesín se za jeho úřado
vání oddělil od Basileje r.
1971 a biskupam se stal Hartinolli, dosud ap.administrátor.
Angiik.duchovni Jonathan Blake opus
til svou londýnskou farnost a věnu
je se šíření víry jednotlivým oso
bám, hl.tan, co nechodí do kostela.
Nejdou-li ovečky k pastýři, jde
pastýř za ovečkami.___________

KDE POZDRAVILA ALŽBĚTA MARII

Naší poutnici navštíví také Aín-Kasiim, rodištěsv
Jana KřXitete. Co o tomto místě napsal poutník
před víc, než 100 lety?____________________________

ČÍM SE LIŠÍM OD ZVÍŘAT
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JAKÝ JE ÚKOL VÝCHOVY?
Výchova má přirozené pudy člověka uvést do
Po kamenité cestě podél ruských usedlostí stoupá- zdravých hranic a udržet je tam. U zvířat
je to drezura - ale i ta má své meze. U
me až dojdeme do kraje plného vinic. U Hebronu se
člověka je to zdravý rozun - pevná vůle daří dobré, silné víno. Scházíme do tzv.údolí
výchova a sebevýchova. Udržuje-li člověk
kříže, kde je řecký klášter sv.Kříže. Podle le
své přirozené pudy-a to je hlavně pud po
gendy byl ze zdejších strcmů vytesán Kříž Kristův
sebeudržení, pud pohlavní, pud prosazení
Jdeme několika údolími-začíná noc. Na viničních
věžích vzývají hlídači hlasitě Allaha. Musíme za se a řada jiných-stane se normálním člově
kem.
se vzrůru a cesta je plná velkých balvanů, které
CO JE
OSOBNOST?
musíne obejít. V noci dojdeme do františkánské
V
ruchu
všedních
dnů jsme si zvykli, uží
zahrady a poutnického dcmu v Ain Kárim.
vat mnoha výrazu bezmyšlenkovitě a nepřes
Velice vlídně nás přijímá bratr Daniel.
Brzo ráno spěchám do blízkého chrámu. Je na místě ně. Např.někdo se zeptá, kolik je hodin?
kde stával dům kněze Zachariaše-otce sv.Jana Křti Podíváme se na hodinky a řeknane mu správ
ný čas. Ale kdyby se zeptal, co je čas,mu
tele. Pod městem je údolí Terebintha-kde měl vy
hledat David pět kaménků,kterými porazil obra Go seli bychom o odpovědi chvilku uvažovat.
liáše. Hodinu odtud je na strmém vrchu jeskyně sv Stejné je to o pojmu osobnosti.
Jana, zvaná Sv.Jan na poušti.
ZASTAVME SE CHVILKU- CO VÁM ŘÍKÁ TĚMTO PO
Obdivujeme krásu údolí Terebinthové.Do Ain Karim
JEM?_________________________ _
chodívají obyvatelé Jeruzaléma na procházku. Dány I když bych byl rád hlavně praktický, tu
Sionské/řehole, založená pokřtěným židem z min.
a tam se nevyhneme teoretickým popisům a
století P.M.A.Ratisbone/tam mají dům pro sirotky
přesnému vymezování pojmů.Pozoru jme,co
z celé Palestýny. V jejich dcmě je pohřben i je
člověk v rámci svých rrožností je. Ted se
jich zakladatel Pater Ratisbone.
asi uanějete. Kdybychom tak měli uvažovat
Na cestě z Janovy jeskyně do Ain-Kárim jsem měl
o člověku, museli bychom vzít v úvahu to
velmi obtížnou jízdu. Zvíře se nechtělo ani oto
lik lidí, kolik jich na světě je. Každý je
čit, ani jít vpřed. Jako jinde i zde jsan poznal
individuum. Každý je sestaven trochu jinak
mazanost těch, kdo slouží poutníkům. Říkám muži,
Někteří mluví o osobnosti a myslí tím hlav
který zvíře pohání:"Mula je špatná!" Odpovídá:"Mu ně prostředí. Jiní zdůrazňují dědičnost,
la dobrá, ale..."zarazil se a dodal:"Ale má
další stránku biologickou a biologickostrach. Cesta zde špatná, dvě muly mi zhynuly."
chanické závislosti. Někteří ho vidí psy
Týž muž mě doprovázel i na cestě k Betlému a
chologicky, jiní psychatričky. I filoso
když jsem ho káral, že stále odbíhá do vinic pro
fie, právo a historie zkoumá osobnost.
víno, řekl:"Já ne zlý, já dobrý, můj otec byl z
CO
JE VLASTNĚ ČLOVĚK?
Nazareta; já příbuzný Josefa, Marie a Zachariášeí
Je
to na tělo vázaný tvor, složitý organis
Je-li z královského rodu, chudas nevěděl. Na kon
mus, který má osobnostní-individuelní ry
ci každého rozhovoru řekl: "Až budeme v Betlémě,
sy, vlastní jen jeinu.Může žít, pozorovat
chaváži, bakšiš dobrý!"/bakšiš-odměna/.
sám sebe, pochybovat se, růst. Na rozdíl
Byl jsem trochu slabý a proto jsem zůstal v Ainod zvířat má člověk nesmrtelnou duši.
Kárim dva dny. Třetí den jsem kamenitou cestou
odešel do Betléma. Všude jsou vinice. Růžovým údo
lim se dostanete na silnici, která vede z Jeruza
léma podél Betléma až k Hebronu. U této silnice
je pcmník a hrob Ráchel-manželky Jakubovy-jednoho
z tří patriarchů. Pomník nedávno dal opravit izra
elita Montefiore a jak mohamedáni, tak židé a
zvlášt ženy v celých průvodech tento hrob navště
vují.

Vyprávění napial PateA JaAoAlav Sedláček sl. 1888.
Uveřejníme ještě jeho popis tehdejšího HazaKéta.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ

V polských mediích se štve proti katolické
Církvi stejně jako ve "svobodných"zaních na 14
R.1960 tylo v protestantském severním Německu Západě. Proti tami-i proti zabíjení nenaroze
vysvěceno na kněze 310 bohoslovců, v katolické ných dětí-se ostře postavil polský primas
již.části jen 236. Prudce poklesl počet r.1974 kard. Josef Glemp. U vlády jsou už kanunisté,
stejně v pobaltských republikách a v Bulhar
na severu jen 105, na jihu 75. V r.1990 tylo
v celém Německu vysvěceno 274 kněží. Nezáleží sku -dali si ovšan místo ^provanovaného názvu ji
ovšan na počtu, ale na svatosti-jediný svatý
nou nálepku. - Jako v naší vlasti, i v býv.
kněz/Don Bosko, Jan Vianney/může vykonat víc
komunistické části Německa stále sedí na vliv
pro katolickou víru než 1000 lhostejných.
ných místech kaministé-nebo se změnili v ká
&.1Z.m.r.ie konaly v Brně ie.tka.ru. členu. Suaza pi talisty/to i v České republice/. "Na zločin
katolických lékařů.Z Vatikánu. přednálel na té- nou minulost kemunistů ty neměli lidé zapemíma Aktuální otázky blotlky P. L. Laltovlca._____ nat," prohlásil emeritní biskup J. Braun v rozNanecký a rakouský tisk si všímá nyní nedůsto; hqvoru s katol.týdeníkem Tag des Herrn.______
ných pcměrů v seminářích, hlavně ve Frýburku a Péči o mzdla pověřila rakouiká blik.kon^erznv Augsburgu. Za první je odpovědný arcib.Sai- ce komlil-přzdizdou je bii kup Chrlitian Uerer, za druhý biskup Kasper. Je zajímavé že ti nzr, bii kup Vr.Kurt Krenn má na itar.oitl tzledva s předsedou bisk.konference z Mohuče bis vlzl a blikup Ch.Schdnborn tlik.______________
kupe Lebmannem vydali list o sv.přijímání roz V Sudanu chtějí katolíky, kteří přestoupili z
vedených a znovu ženatých, který není v soula- mohamedánské víry, ukřižovat nebo oběsit. Už
du s učením katolické Církve.___________ došlo i k veřejnému bičování křestanů. - Stej
Rozvedený minii tr financi v Německu, Teo Wal- ně jsou pronásledováni křestané v Egyptě, úto
čí se zejm.na koptské-křestanské kláštery, v
gell55)
CSU, tedy křziianiké politické
klášteře El Muharraq zabili dva mnichy. Poliitrany, ie znovu oženil ie ivou dlouholetou
družkou lékařkou Irene Epple[3 7)._____________ cie nezasáhne, naopak, zločince chrání.______
Nóvý-druhý-kardinál Švýcar, Gilberto Agustoni
3.11.přijal iv.Otec ioukrome matku zloelnez
/72/se nar.v Schaffhausenu. Studoval v Luganu Kli Ágcyluž podruhé], Proilla ho, aby ie při
mluvil u Italikého presidenta, aX uděl! nemoca v Římě. Byl sekretářan kard.Ottavianiho a
při II.Vatik.sněmu vykonali oba víc než hrdin nému vezni mlíoit._____________________________
skou práci. Po demisi kardinála se stal soud- Sovětští vědci svými výzkumy zavinili zmrzače
ní lidí v oblasti kolan Aralského jezera.Chtě
can Círk.soudu/Sacra Romana Rota/. R.1992 se
stal předsedou apoštolské signatury-nejvyššíhc li tam pěstovat bavlnu a rýži, ale odpad šel
katol.soudu. Na lateránské universitě předná do řek a do jezera a zničil "modré oko",takže
je z poloviny vyschlé a zbytek je otrávený.
šel liturgii. Co o sobě řekl:"Při choulosti
vých otázkách-např.svěcení žen, zrušení celiba Z Čeljabinské továrny na jaderné zbraně teče
tu aj .souhlasím vždy s oficielním názorem Říma radioaktivní odpad do řeky Teče, ničí zásoby
"Máte strach ze smrti?""Modlím se, abych ne
pitné vody i pro Moskvu, kde už je na 90 zmrza
umřel náhle, ale měl klid se ještě vyzpovídat^ čených dětí-místo rukou pahýlky-a mnoho lidí
trpí epidemiemi. Protesty vládě jsou neúčinné"Vy se zpovídáte?""Jistě! Každých 14 dní. 1b
patří ke kněžskému životu, k disciplině.""Spat Sovětské kriminální živly, hlavně mladí, vy
říte jednou své rodiště?""Proč ne? Dokonce by chovaní komunismem, zaplavují Evropu.________
Nynl-po vzoru České rzpubllky-iz 1 Církev v
mě to dojalo, kdybych jednou nohl navštívit
kostel P.Marie, kde jsan byl pokřtěn." _____ Rakousku itala členkou rady nekatolických

Pro Eccleála ve Wallliu organizovala ib-Oiku na
obnovu atentátem těžce poikozené Lateramké
baziliky a vybrala 135.000
Cáitku přzvzd11 na oiobnl účet iv .Otce-aby ie nezneužila.

církvi.Voiud byla jen pozorovatelkou._________

Skotští katol.biskupové-Skotsko má vlastní
biskupskou konferenci, založili kemisi k vy
pracování směrnic pro případ, kdy kněz sexuál
Papež v přemluvě 14.4.mr.doporučil, aby se li- ně zneužije děti i jiné věřící. Arcibiskupství
v Edinburghu muselo prý r.1990 zaplatit na
dé znovu-hlavně po mši sv. i doma - modlili
85.000 frs muži, kterého jako školáka zneuži
tzv.malý exorcismus. Zdá se, že jej zavedl
papež Lev XlII.koncan min.století, prý měl vi li pohlavně dva kněží. Je-li takový případ
dění rozpadu Církve za sto let. "Svatý Micha dokázaný, budou nemravní kněží suspendováni.
eli, arghanděli, braň nás výboji, proti zlobě Voklady k bla.hor.ecena, Mons.Romera ze San Salvadorulbyl zaitřelen při míl iv.)už Zly do Hta úkladům ááblovým. Nechat Buh přikáže jemu,
pokorně prosíme. Ty pak kníže vojska nebeskéhc ma.Zatím zemřel jeho náituyce Rlczra y Vamai.
63.kapitulaMilosrdných bratří zasedala po
satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší
světan obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni prvé mimo Řím-v Bogotě-a zvolila nového ge
nerál.převoda P.Pascuala Pilese/50/španěla.
Patronem-ochráncem tohoto roku je iv.Prokop.
Před 500 r.se nar.zakl.sv.Jan z Boha a zal.
Hlavni náklady pro obnoveni histor.památek
je v Granadě asi r.1572.
r.1995 ponese Evropská Unie. Obrovi i památky v zaních, které nejsou členy Unie.

Bílé Hoře nasadila protestantismu v českých a
alpských zemích smrtelnou ránu. Ligu vedl Tilly, císařovo vojsko Valdštejn a r.1628 jejich
URBAN VIII.Maffeo Barberini
úspěch vyvrcholil. Tilly porazil dánského krále,
6.srpna 1623 až 29.července 1644.
Valdštějn Mansfelda a katolická armáda se dosta
la až k Baltu a Severnímu moři.15
Urbanem začal vzestup rodu Barberini.
Nar.se 5.dubna 1568 ve Florencii. Studoval Císař Ferdinand ll.se rozhodl k velkému převra
tu hospodářskému a tím i náboženskému.
práva a stal se nunciem v Paříži. Tam ho
Protestanté zabrali od pasovské smlouvy r.1552
jmenoval Pavel V. kardinálem a přidělil mu
arcibiskupství magdeburské a brémské, 12 bis
biskupství Spoleto. Urban byl boháč, měl
v Římě obrovský dům a pověst znalce lite kupství a přes 500 opatství. Císař nařídíl res
titučním ediktem r.1629. aby se všechny Církvi
ratury. Už r.1621 doufal, že se stane pa
pežem. Jeho nadržování příbuzným-nepotis- i vrátily. Tím by se protestantství v Německu
mus-meznalo mezí.Synovce Franceska Barbe- i zničilo. Zasáhl však kardinál Richelieu, který
; necouval před ničím, jen aby Francie byla první
rini(26)jmenoval kardinálem a jeho 20 ti; mocností Evropy. Ujednal příměří mezi Poláky a
letého bratra Antonia, pak svého bratra
kapucína Antonia a synovce Lorenza Maga- ; Švédy a vyzval švédského krále Gustava Adolfa,
lottiho. Francesko byl sympatický podporo i aby bojoval proti císaři.O tom jsme se už zmíni; li v minulém článku. Po zavraždění Valdštejnově
vatel umění-jeho bratr byl nevyrovnaný.
i byl ovšem Tilly oslaben a za pražského míru
Antonio-kapucín, zůstal přísným asketou.
Taddeo, světácký bratr mladého kardinála, ; musel císař od restitučního ediktu ustoupit.
založil knížecí dvůr. Ale žádný z nepotů ne ; Vestfálský mír přiřknul protestantům obsazené
; kostely, kláštery i pozemky biskupství a opatměl na Urbana vliv.
; ství. Inocenc X.sice proti tomuto míru protestoZa jeho vlády vyvrcholila TŘICETILETÁ
: val zvláštní bulou, ale Ferdinand 111. nedovolil,
VÁLKA. Náboženské poměry v Německu
; aby se bula uveřejnila. Papež nemohl uznat
Augšpurský mír neupravil. Luterství se
rozmáhalo stále víc, knížata zabírala církev ; rovnoprávnost obou vyznání. Pokračování
ní majetek, i když král Ferdinand II.vložil
APOŠTOL NÁRODŮ
do podmínek, že prelát, který se přidá k
:Když viděl žalářník, že sv.Pavel a ostatní jsou
luteránům, ztrácí svůj úřad-a ovšem i cír ;z vězení venku, chtěl spáchat sebevraždu. Pavel
kevní majetek.
■uklidnil ostatní vězně-stejně by je znovu chytiZ jihu pronikalo reformní katolické hnutí.
Před r.1600 založila knížata a biskupové v Ili a žalářník by byl popraven. Jemu řekl:"NeděNěmecku a v Rakousku 24 jezuitských škol. jlej si nic zlého. Vždyt jsme tu všichni'.'/Sk 16,28
Ve Švýcarsku 3, v Čechách a na Moravě 6. |V pověrčivém žalářníkovi se zoufalství změnilo v
■ radost a vděčnost. Zavřel vězně-ale ne apoštoly,
V Bavorsku bylo kolejí nejvíc.
Průkopníkem katolické reformy byl Holandan íPOHANSTVÍ NEZNÁ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV, v němž by mohsv.Canisius z Nymweg. R.I549 složil do ru ila bezradná duše v bolesti zakotvit. Zná jen tujšení, náladu, strach...Ztratí-li nevěrec naději,
kou sv. Ignáce slavný slib a pak rozvinul
velkou činnost jako kazatel, jako profesor- Ilehce odhodí život. Bohové pohanů-i těch moderve Vídni a v Ingolštatě-zakladatel kolejí a •nich-jsou bezmocní. Náš Bůh nám stále dává naděprovinciál řádu. Byl to vysoký muž, velmi ;ji, radost, štěstí a sílu. Žalářník zvolal"Pánovzdělaný, k jinověrcům umírněný, velkory ;vé, co mám dělat, aby byl spasen?"/Sk 16,30/.
sý a až do vysokého věku činný. Zúčastnil |PAVLA A SILASE POVAŽOVALI ZA VYŠŠÍ BYTOSTI.
se tridentského sněmu a přivedl zpět do
ÍCo jim asi apoštolově o víře řekli? Jistě museli
Církve tisíce protestantů.
jnapřed prohlásit, že věří v Pána Ježíše. Pak doNapsal řadu knih, nejdůležitější byly jeho ;stali poučení o základech víry a než vyšlo slun
katechismy-které byly ještě za jeho života
vydány 2ÓOx a přeloženy do dvanáctí řečí. íce, tak je pokřtili. Žalařníkova žena přinesla
Dlouhou dobu byly základem pro vyučování !jídlo a"celý dům jásal."Uvěřili v Boha-později
•jistě víc poznali víru a Pavel je asi víc navštěnáboženství malých i velkých. Zemřel ve
Frýburku r.1597 (tam založil universitu) a jvaval, když později přišel do Filipi.
jZEMĚTŘESENÍ PROBUDILO V MĚSTSKÉ RADĚ SVĚDOMÍ.
r.1925 byl prohlášen za svatého a učitele
•"Když se rozednilo, poslali úředníci biřice se
Církve.
Odchovanci nových katolických škol už se jvzkatem:"Propust ty lidi."-Žalářník tu řekl Pav;lovi-ale ten protestoval." Dali nás, římské občaděli na knížecích trůnech-Ferdinand II. a
Maximilián Bavorský, na biskupských stol jny, veřejně zmrskat a ted nás chtějí v tichosti
cích a vysocí úředníci měli důkladné vzdě- iodeslat ven. Jen aE nás sami vyvedou!"
lání-Lobkovic, Slavata, Martinic.
jPavel jako učedník Kristův přijal potupu i mučeZemě se rozestoupila na bojovné protestan- ;ní, jako hlasatel víry se odvolal na své občanst
ty-unii z r.1608 a stejně bojovnou katolic ev!. Z města nespěchali. Dali se přivést k danu
kou ligu(1609). Válka vzplanula v Praze,
•Lydie, ke křesťanům, které povzbudili ve víře,
shozením místodržících do hradního příkopu. :ustanovili kněze. Lukáš tam zůstal - asi i jako
Napřed přálo štěstí katolíkům. Bitva na
ilékař. Pavel toto město velmi milova. J.HOLZNER

TY JSI SKÁLA!

Návrat z Brazílie

Marek se po straně ušklíbnul. Sám provedl celou
loupež, riskoval - a ted naná ani peníze, ani
Cestovní kancelář slitovala, že na brazilskán pobřeží je měkký písek a půvabná děvča- nemá kde bydlet. Loy je lump. Co jiného od něho
mohl čekat. Uklidnil se a usmál.
16
ta. Nic z toho se nesplnilo. Na pláži byl
štěrk, děvčata o něho nestála, navíc ho olou "Udělal jsi to velice dobře.."
pili lupiči, klimatizace v bytě nefungovala. Chvíli bylo ticho. Marek čekal na to, co skuteč
ně přišlo.
Po roce se vrátil z ciziny dcmů. Když
přistáli, pršelo. Marek hned zavolal Loyovi. "Tak ty jsi to zlato ukryl. Myslel jsem, že jsi
"Tak už ses vrátil z cesty po světě?""Ani mě je vzal s sebou •" Zase chvíli mlčel, pak se
nepoznáš. Opálený, vousatý, světlé vlasy... nadechl:"A kde jsi to zlato ukryl?"
Můžeš mě odvést autem k sobě?" Loy přisvědčili "Kamarádovi to mohu říct," znovu se usmál Marek,
Marek odložil sluchátko a zamyšleně zíral na "Znáš ten starý, opuštěný mlýn daleko od města?
ruch na letišti. Od přepadu banky to byl rok. Hrávali jsme si tam jako kluci spolu. Tedy ve
Tehdy tvrdil Loy: "Ten má peněz a drahocennos-J sklepě jsou dlaždice, na jedné je vyryt šíp. A
tí! Pracuji v jeho bance, znám to.Když se muj pod tou dlaždicí jsem ukryl zlato, dobře zabale
do vily vloupáš, máme peněz na celý život!" né do igelitu. Zítra si pro ně spolu dojdeme."
A skutečně. Dostal se do vily, když byl šéf J Zívnul.
s rodinou na dovolené, služebná měla schůzku "Ale ted jsem po té dlouhé cestě veldxj^unavený.
Smím u tebe někde přespat?"
s Loyem a hlídacího psa uspali.
Marek ukradl skoro půl miliónu a několik ku- "Jistě. Sanozřejmě, "kývnul hlavou Loy
sů zlata. Zlato by mu v útěku překáželo.Vzal Asi za hodinku slyšel Marek to, nač čeka!
Venku nastartovalo auto.
Marek s u mál, vstal z postel a šel do ů ^
k ^
si část peněz, ostatní peníze uložil do
schránky na nádraží a klíč poslal Loyovi.
j
telefonu.
Zlato zakopal na nehlídanám místě.
Pak odletěl za moře. Poslední měsíc žil v
! "Chcete chytnout lupiče, který vykradl před
Brazílii.
NAŠE KRIMI; | rokan banku?" zeptal se policejního inspektora.
"Jistě," horlivě přisvědčil policista. "A kdo
Nyní stál u vchodu do letištní haly a čekal < volá?"
na Loye. Objevil se za čtvrt hodinky, vysko-j "Jsem jeho komplic - Marek." Pak udal adresu,
čil z auta a zamířil ke vchodu. Prohlížel si ; Auto tu bylo za chvilku.
chodce-ale Marka nepoznal. Ten ho pozdravil: \ "Dejte je za dům, aby nebylo hned vidět,"radil
"Nazdárek Loy. Jak se ti vede?"
několika policejním úředníkům. Pak čekali.
Loy na něj užasle zíral:"Jsi to ty,Marku?" !
ZA dvě hodiny se Loy vrátil. Umazaný, jak zápoMarek kývnul. Zároveň položil prst na ústa.
lil s dlaždicí, s igelitovou taškou v ruce.
"Až později, Loyi. Ne tak hlasitě."
Náhle zazářilo světlo v celán domě. Loy zůstal
"Tedy,"začal loy, když byli v autě,"Ta maš
karáda se ti povedla. Máma by tě nepoznala." celý zkoprnělý stát a rozhlédl se. Před nim,
vedle něho - i za ním stál policista. Každý s
Brzo dojeli k dcmu na pobřeží.
"Jak jsme se domluvili, vzal jsem si polovi revolveran v ruce.
"Konečně vás máme, pane Siebert," řekl spokojenu poněz a za tvou jsan koupil tento dům a
přepychově jej zařídil," řekl Loy. "abys věděl.. ně vedoucí policie.
"Jak jste na to přišli?"zakoktal zděšeně Loy.
A dal jsem připsat na tvou dcer. Podpo
"Dostali jsme pokyn, telefonicky. Zřejmě někdo
ruji ji na studiích. Zatím tu ovšem chci do
; věděl, kam jdete. Copak máte v tašce?"
smrti bydlet sám..."zarazil se.
Loy ucuknul a pohlédl vyčí
Marek chvíli mlčel. Pak
tavě na Marka. Pak váhavě
řekl:"0 to nejde. Jak
podal tašku policistovi.
víš, vzal jsem si i ně
Inspektor se podíval trochj
kolik kil zlata. Tb
anutně na Marka:"Vás musí
šéf nehlásil, protože
me, bohužel,také zatknout."
sám nabyl to zlato ne
"Jen si poslužte, půjdu s
poctivě__ "
vámi - a rád. Hlavně když
Vstoupili do danu. Byl
půjde do vězení i můj po
skutečně vkusně a pohodl
vedený kamarád."
ně zařízený. loy nalil
"Rád?" užasnul inspektor.
kamarádovi trochu
"Jistě. Budu v cele sotva
whisky a řekl, že veče
pár neděl-déle žít nebudu.
ře bude za hodinku. Oba
Proč myslíte, že jsem se
se zabořili do hlubokých
vrátil
z Brazílie dcmů?
lenošek.
"Vidíš, že jsem užil
tvých peněz dobře..."

JOHN FORRET

švýcarskÝ

plÁn

PLES MLÁDEŽE - ve farním sále v
Seuzacherstr.2.,Wintherthur 28.1.

(

NAŠE BOHOSLUŽBY

Svátek uvedení Páně do chrámu-svěcení svící
a svatoblažejské požehnání-v kostele sv.
Dona Boská /čtvrtek/ v 19,45
2.února
Popeleční středa-PŘÍSNÝ p8sT-od masa a jed
nou za den se najíst
1.března

EXERCfCIE v postní době ve Flúeli-Ranft.
Povede P.Josef KOLÁČEK, T.J.-vedoucí českého
AARAU-každou 3.neděli v měsící v sále pod kos- i vysílání Vatikánského rozhlasu a autor čet
telem sv.Petra a Pavla-u nádraží
10 hod.
ných náboženských knih.
30.3.večer-2.4.
BERN-2.neděli v měsící v kapli u kostela
POUT DO EINSIEDELN, přislíbíl vést Otec bissv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod.
kup SKARVADA
28.května

CIRYCH - každou neděli v kryptě Božského
| POUT DO OLOMOUCE-na svatořečení mučedníka
Srdce Páně, Aemtlerstr.49.
19 hod.
zpovědního tajanství-bl.Jana Sarkandra
uspořádáme k datu od 20.-21.května
LUCERN - každou 4.neděli v měsící v
kapli kostela sv.Karla u"Karlisbrúcke" 10 hod.
CO NOVĚ HO VE SVĚTĚ
RpTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci
Sv.Otec navštíví l.a 2.7. na Slovensku nejv kapli vedle katolického kostela
9,15 h. významnější poutní místa-Saštín a Levoču

Bcichvensand-MAPJA AKTUEL-Píonheimitn. I 76-V76275 Ettlingen vydává knomě. knih, obnazu a
j.také video fiHmy-pno dětí i pno doipělé.
llapř.z^ílomované příběhy kněze-detektiva P.
Bnowna, Víe Tnapp-Famílíe, Fatima, Nonní u.
ŽENEVA - každou 2.neděli v mesiaci v
Manní[pno dětí 3 díly), livot Kniát&vl3 d.),
kapli pri kostole sv.Terezky,1 4 Ave
Vas LLed v on Bennandette, Von CamíLíol 5 d.),
Paschier
9, 30 h. Ein Mann zu jeden. JahneizeÁlíiv .Tomáš Monus)
Ben Hun aj. Vyžádejte ií pnoipekt.__________
Vata výletních nedělí, exencícií, duchovních
Kard.CM Martini,T.J./67/ zMilána vydal
obnov, tábonu pna děti a mládež, poutních zájez knihu rozjímání, která měl jako mladý kněz
du aj.uveřejníme v KLUBu nebo idelí příslušný
na pouti do La Saletty. Stěžuje si, že u
misionář. Na misionáře ie také obnažte v zále- katolické elity vybledla láska a úcta k Pan
žitoiti. křtu, iňatku, i v. zpovědí (obvykle před
ně Marii. Kniha se jmenuje:"A od tohoto
mší iv.) návnatu do Cínkve, vyučování nábožen- okamžiku si ji vzal k sobě."/sv.Jan apoštol/
itví, návštěvy nemocných a ivátoití nemocných ap •Asi 53 pnoc.Rusu pnokíaiuje, ze jiou věřtcx;51 pnoc.jiou pnavoilavní, ale jen 2 pnoc.
JMÉNA A ADRESY MISIONARB:
chodí týdně na mií i v. Pnavoilavní ma jí v
P.JOSEF 5 I M C I K - 8004 ZURICH-Brauerstr.99 'Moikvě 234 kosteZy-další ie připnavují.

WINTERTHUR - v kapli u kostela sv.Ulricha
Seuzacherstr.l.Rosenberg. Tam sve náš
český misionář ke mši sv.i katolíky ze
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod.

iNejmlsdšim kardinálon je Vinko Publič/49/.
|Při jmenování kardinály byl nejmladší arcib.
<z Kolumbie Lopes Trujillo/47/,pod padesát
;byli kardMeisner/49/, kard.Puljič/49/,kard.
panneels/49/. Ve sboru kardinálů je 32 řehol
iníků-ale jen 22 může volit papeže. Nejvíc je
[františkánů a jezuitů/po 6/,Saleziánů 5.Nej•MMMMMM*MM*MNtlM(«MMMMHM*(MM Ivíc kardinálů jmenoval Jan Pavel II.-57.
ICelkem je 119 kardinálů. Vozíčkáři Kbliqui a
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
iGrillmeier byli při jmenování v Římě, jen
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou, po ní modlit
Congarovi předal biret nuncius ve Francii.
ba růžence v kostele sv.Dona Boská v Curychu,
| Kand. Tn.Colasuonno [69)byl jmenován nunciem
Brauerstr. 9 9
tel .01.241 50 25
SLOVENŠTÍ MISIONÁŘI
P.Anton BANÍK - tamtéž,t. 01-241-50-22
P.Martin MAZAK-14,rue Maison-Rouge,1400 Yverdon
Les Bains, tel. 024-222537
P.Alois ONDŘEJKA - Leonhardstr.45. .Basilej,
tel.0íl~692-04-04

PRVNl PATEK i/ MĚSÍCI
mše iv.v kapli. Božského Sndce
Páně, Cunych - AemtZenstn.49, - 19,30 hod.

| sv.Stolce

pno Itálii.______________________

> P. J.SIMCTK-z Curychu rad navštíví" naše ne1 mocné v nemocnici i doma. Upozorněte ho.

Otázka pevné vůle

NAŠE KŘÍŽOVKA
1 ? 3 4 5
A
f——I----- ' Latinsky"věřim"
B
Apoštol národů
C
______Mravní velikán
D________ latinsky"beránek"
E__________ -"- velká"
F__________ -"- doufám
q
-"- pozdrav
l_)
-"- duše
|__________ -"- příčina
J L—l____ L—L-1 zlý duch
euo>|ez oqeAON Áqiu>j
Credo, Pavel, svátý, agnus, magna,
spero, salvě, anima, causa, démon.
TAJENKA: Evangelium

KOLIK CHYB UDĚLAL ŽÁK V ÚLOZE? ;
Bůh dal Aronovi 1O přikázání-pro židy;
křesťany, mohamedány a budhisty. Ne-;
budou-li je zachovávat, přijdou do pek;
la. 1.přikázání říká, že je jeden Bůh. ;
Móhamedáni ještě mají boha Mohameda. :
Mojžíš byl syn egyptského faraóna.
;
Bůh mu poručil, aby šel do Jeruzaléma:
Ale ten nechtěl a tak mu dal Bůh pět :
ran, kterým říkáme egyptské. Pak Moj-i
žíš šel a vzal s sebou všechny příbuz-i
né, takže vznikl Izraelský národ. Ta :
přikázání dal Bůh na kopci Siónu. Li- i
dem bylo po něm smutno, tak si udě- i
láli stříbrnou krávu. To se Bohu ne- :
líbilo,tak ty desky se zákonem rozbil, :
Mojžíš založil se synem Aronem hlav
ní město Izraelského státu a pak zem-■
řel, pochovali ho, ale nikdo neví, kde.:

U nás nezačíná nový rok 1.lednem, ale návra
tem z dovolené. To je nejvhodnější doba k
uzavírání předsevzetí. Slibujeme si, že za
čneme nový život. To jest-já si to slibuji.
Každé ráno půl hodiny rozcvička. Na pláži
jsem si vypěstoval nepěkné bříško. Nesmím 18
vynechat ani jediné ráno. Příští dovolenou
budu mít postavu jedna radost... Stačí, vy
hrabat se z peřin o půl hodinky dříve. Také
budu hodně běhat, jak se vrátím z kanceláře,
pojím a honem do lesa. Nebudu sám, běhá tam
hodně mladíků-ale v mém věku? Snad bude sta
čit pro začátek čtvrt hodinka ráno a chodit
pěšky z kanceláře domů?
Musím ovšem o tu čtvrthodinku na rozsvičku
chodit o to dříve spát. Zkrátím prostě vyse
dávání před televizí-stejně je čím dál pito
mější a někdy dřepím před ní jen proto,
abych věděl, jak ta slátanina zkončí.
Raději bych měl číst hodnotné knihy. Aspoň
půl hodinky před spaním. Rozšířím svůj du
ševní obzor, mohu s lidmi inteligentně hovo
řit. Dokonce i se šéfem... Jenže večer bý
vám hrozně utahaný, oči se mi klíží-potřebuji hodně silné vůle, abych všechno překonal!
Určitě je konec s kouřením. Stojí to pení
ze a zdraví. Denně si odřeknu jednu cigaretu
a za měsíc si to odvyknu docela. Raději si
koupím knížky či desky s hodnotnou hudbou.
Určitě přesvědčím manželku, aby nekupovala
drahé jídlo. Občasný půst nám všem prospěje.
Vždyt se všichni nemilosrdně přecpáváme,dě
ti vypadají jako malé vuřty. A chodit na
procházky! Celá rodina. Také na výstavy a na
koncerty.
Budu přísnější na děti. Žádné odmlouvání,
dozírat na to, jak se učí a se mnou budou
pomáhat ženě v domácnosti. Děti vyslechnu
trpělivě, se zájmem, neodbydu je.
"Zdá se mi,"přerušila má předsevzetí manžel
ka,"že vím, o čem uvažuješ. Zase závazky,že?
"Jak jsi to uhodla?"
"Děláš to už deset let, po každé dovolené.
Sedíš v autě a přemýšlíš. Děláš si plány,
které nikdy ne
splníš. Věříš
ale, že je spl
níš. Vytrvalost,
s kterou ty zá
vazky děláš,
vždy když se
vracíme od moře
domů, je velko
lepá. Obdivuji
tvou vytrvalost.
"Že ano?" pro
hlásil jsem sa
molibě, "je to
jen otázka sil
né vůle!"
oooooooooooooooc
oooooooooooooooc
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PAN KATECHETA CHYBY OPRAVIL:
Desatero dal Bůh Mojžíšovi. Aron byl je
ho bratr. Bylo pro židy, křesťané je
přijali a Kristus zdokonalil. Je to při
rozený zákon pro zdraví člověka.Moha
med byl I.z proroků(Mojžíš,Eliáš,Ježíš).
Mojžíše vychovala faraónova dcera,byl
Izraelita. Pěti ranami postihl Bůh Egyp
ťany,protože nechtěli Izraelity pustit z
Egypta. Izraelský národ vznikl z jmé
na, které dal Bůh Jakubovi,bojovníko
vi s andělem(El-Bůh) Jméno hory při
kázání neznáme. Aron dal udělat zlaté
tele, symbol pohanského boha. Desky
Desatera rozbil Mojžíš, když viděl, že
jeho lid se klaní teleti. Sám se do země
nedostal-byl to trest, že nedůvěřoval
Božímu milosrdenství s nevěrnými Izra
elity. Jeho hrob neznáme. Kananejský
Jeruzalém dobyl král David.

PSANIČKO
ČTENÁŘŮM
Dostáváte do ruky
1.číslo 26.ročníku !
KLUBU. Ne každému !
časopisu se podaři_
lo dosáhnout tolika
ročníků. Proč se to po
dařilo KLUBu? Protože většina čtenářů KLtB ráda
čte a také si jej předplácí. V některém čísle
je nebo byla složenka.Kdo KLUB rád čte,ale nemůže
zaplatit 30-resp.35 frs/M/předplatného, at aspoň
menší částkou ukáže, že jej chce číst dál. Kdo je
na tem tak dobře, že mu vyšší předplatné nenabou
rá rozpočet-at za tyto finančně slabší čtenáře za
platí o nějaké te., frank víc. Dělali to čtenáři i
dříve-jednou dokonce 300 frs, jindy 60 frs od zámož:
nějších čtenářů. Někteří předplácíte KLUB příbuz
ným či přátelům do vlasti. Mají sice dost hodnot
ných náboženských časopisů, ale v KLtBu je leccos,
co v nich těžko najdou. Navíc je ryze katolický,
i když jiná křestanská náboženství mu nejsou cizí.
Varuje jen před nebezpečnými séktami.
Za čtenáře ve vlasti někdo předplatné platí. Tedy
je správné, kdyby redakci nebo misionáři P.Šimčíkovi poslali lísteček, že KLUB rádi čtou a mají o
něj zájem-dokud to už neudělali-vřelé díky jim!!
Administrace musela několik málo adres vyřadit,
protože adresáti 4 roky nezaplatili nic a ani ne
projevili o KLUB zájem. V časopise je ukryto mno
ho práce těch, kdo jej dělají i těch, kdo se sta
rají o rozesílání a finance. Není to"levný"časopis
v přesném i přeneseném slova snyslu. Proto je ško
da, házet jej jako reklamní časopis do koše.
ČTENÁŘI Z VLASTI- bu3 místo předplatného slouží
několik mši sv.-pokud jsou to kněží-nebo dají mše
sv.sloužit. Bylo by od nich milé, kdyby redakci
posílali přečtené náboženské časopisy-české nebo
slovenské-s výjimkou Světla aMariánských zvonkůty redakce dostává:KLUB, Hunmelackerstr.l9.,8106
Adlikon-Svýcarsko-Schweiz. Vřelé díky!
KLUB NEZAHAZUJTE. Když jste jej přečetli, půjčte
jej nebo pošlete někomu ze známých věřících do
vlasti a nemáte-li známé, tedy některému farnímu
úřadu nebo klášteru. Či i farnímu věsníku-který
naná vždy dost materiálu a může leccos z KUBU po
užít. S některými časopisy si KLUB vyměňujane, ty
ovšan předplatné nemusejí platit.
Mate-lÁ. déti od 10-90 ti let-které už češtinu ne

ovládá jí, doporučujeme jím l všem věřícím mě^ZíínZk KOMM-MJT-vydávaný Jugend-Verlag, 4%042-Můnster
Postrach 76ý0.b.Toto nakladatelství vydává -i tři
výborné, váz.knížky-.Jugend-Taschenkalender. 1995,
Lachen der Jugend, 1000 Jugendipriele po asi 13 M.
přes 400 itr.il. - Arcibiskup J.Dyba z PUldy jich
objednal několik set. Stejně i řada kněží,kterým
leží na srdci výchova děti a mladých.___________
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"Není divu. Můj
přivezl ze služeb
ní cesty z Braziiie.'
"Hrone!" diví se
host,"a

"Marní, im
koupat do Vltavy?"
"Jistě. Ale proč?"
"Rád bych si tam prostudoval chemii.".
"Můj snoubenec je strašný žárlivý. Jen se
podíval do mého kalendáře a už chtěl vědět, kdo je to August."/August-nám.srpen./

Roztxzity pAo{,esor. ie obdivuje velke kyti
ci. "Vnes je přece tvůj svatební den," upo
zorni ho manželka."Před rokem jime ie brali.""To je od tebe hezké. Řekni ml, kdy
máš ty výročZ svatby a já ti také přineiu kytici-abych ti udělal radost." _______
Na výletě se ptá Mařenka paní učitelky:Zde
sedí vosa na kopřivě; můžete mi říct, jest
li vosa píchne kopřivu nebo kopřiva vosu?"

Na svém prvním výletě vypraví mol po návra
tu:"Lidé mě musejí mít velmi rádi. Kdekoliv ie objevím, hned začnou tleskat."_____
"Zítra se musí vaše cela čistotou jen
lesknout. Přijde pan ředitel.""Skutečně?A
co provedl, že jste ho zavřeli?"_________

Naštvané ie pta lekar pacienta:"Tak ne z
jite přišel ke mně, šel jste k nějakému
mastičkářl. A co varn ten pitomec poradil
za hloupost?""Abych sel k vám,pane doktore
"Můj strýček je numismatik.""A co to je?"
"No-sbírá mince.'"Ach tak! Dříve se takové
mu člověku říkalo žebrák."___________

"Vas vuz je pnetxzen. Mus-un vam, bohužel,
sebrat řidičský p>uxkaz.""Ale co je to za
nesmysl; ten váží iotva padesát gramu."
"Jste ženatý pane
profesore?""Nu, ví
te, o domácí záleži
tosti se nestarám,
to se musíte zeptat
mé manželky."____

"Voma jsem panem ja.
Jen jim řekl, že
chci teplou vodu, a
už tu byla.""K čemu
jsi ji potřeboval?"
"K umýváni nádobí."
Srdce musí mít ruce.
Běda však, když ruce
nemají srdce.
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RISKNETE TO ?
.Já to risknu'. - slyšíme, někdy z úst mladých
ale zřídka z úst starších. Někdy je risková
ní nutné, někdy je nebezpečné. Ke kterému
máte sklon?

oooocooooooooooooooooooooooooooa

1.Naskakujete často
autobusu, vlaku,
2.Objednáte nezřídka
nemáte peníze?
3.Založíte tu a tam

do rozjíždějícího se
tramvaje?
ano 1 ne O
věci, na které
ano 1 ne 0
důležitou věc-peněženku
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průkaz, a pak je nemůžete najít?
aro 1 ne O
4.Zapomínáte vytáhnout klíč od bytu,
když odcházíte?
ano 1 ne O
5.Zamilujete se rychle a často?
ano 1 ne 0
6.Máte strach, převážet za hranice
zakázané věci?
are O ne 1
7.Stojíte vždycky"na červenou"?
ano 0 ne 1
8. Chodíte nebo máte chuĚ chodit do podniků
nevalné pověsti?
ano 1 ne O
9.Dáváte si pozor na peníze?
ano 0 ne 1
10.Rozhodujete se při nákupu
puiiaxu ct s ruziiiys-Ltsu.'
ano u ne ±
11.Považujete se za chytré?ano 1 ne 0
12.Oblékáte se do divadla, na návštěvu
v poslední chvilce?
ano 1 ne 0
13.Berete ochotně stopaře? ano 1 ne 0
14.Chodíte rádi večer na
procházku? Do lesa?
ano 1 ne O
15.Kontrolujete účty?
ano 0 ne 1
16 .Milujete rychlost-?
ano 1 ne 0

7 6-7 2: Rádi pískujete, vzdor nesčetným
malérům, chybám, nepříjemnostem
11-9: Občas si dáte pozor, občas jste
zbkLÍ-aZe maléry vás poučí.
8-4:
Velmi zřídka riskujete, i když
byste si to někdy mohli dovolit.
3-0:
Neriskujete nikdy. Váš život je
jakž takž bezpečný-ale nudný.
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Když opustí člověk církev, brzo opustí
i křestanství. Pak opustí brzo Boha,
a opustí-li Boha, opustř i mravní zá
sady. Potem následuje zpustlost a
zmatek,
fldolf Stoecker
Naděje je jako cukr v kávě.
je malý, osladí všechno.

I

když

Helene K o 1 1 m e r
Kdo jhodně mluví, má málo času k přemýš
lení,
Indické přísloví.
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