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Kristus přirovnává Církev ke stranu, který má nést dobré ovoce. Ve Zjevení sv.Jana/22,1-2/
dokonce ke stranu, jehož listí je léčivé.Jsou také strany s ovocan trpkým, jedovatým, zhnilým
zcvrklým, suchým-a to opadá. Jak takový nezdravý stran od zdravého poznat? "Spatný AÍslom
nue Spatní ovoce.." Co s ním?'Bývá vyheknut a hozen do ohně." [Mt 15,20) Je tu ještě jiné
přirovnání:"Já jiem pfiavý vinný kmen a muj Otec je vínaá. Každou, nato tu t na mně, ktetá
neneie ovoce, ořezává, a ktemá nue ovoce, ěíití, aby nu ta ovoce jutě víc."(J 15,1-2.)
Bůh se stará o každého, jako kdyby byl ten člověk na světě sám-jediný! Proto Boha nazývá
Kristus OTCEM. Cílem Boží lásky je život člověka v Bohu a s Bohem-v nekonečné lásce. Nic vyš
šího než sebe saměho Bůh člověku dát nemůže, protože nic vyššího neexistuje.
Jak víme z katechismu, odporem člověka vůči Bohu se lidský rozum zatemnil a vůle oslabila.
POZNÁVÁME sice pravdu,ale polopravdy ba i lži se nám zdají příjemnější. Z polopravd vznikají
sekty. CHCEME dobro, ale zlo-od maličkého poklesku až k nejhorším hříchům, se zdá člověku
lehčí. Ten stran, který nenese zdravé ovoce, uschne už na tomto světě. Vidíme to na nezdra
vých hnutích, která berou člověku půdu pod nohama a tak ho zničí. Padání je příjemnější,
ale tvrdý náraz zklamání po pádu na zem je bolestný.
Kdyby každý z těch 40% katolíků, kteří po vichřici komunismu se dona drželi strcmu Božího
byl apoštolem, třebas jen životem z víry, když jinak nemůže,brzo by se naše vlast stala sko
ro ráj on na zemi.. Ovšsn i s tím ničivým hadem progresismu, arianismu, pelagianismu a jinými
červy zdravého ovoce víry. Dobrý křesťan tyto nepřátele pozná-nepodlehne jim.
Bez života s Kristem to nejde. "Kdo zastává ve mně a já v něm, ten neie mnoho ovoce. ODVELENÍ
ODE MNE NEM0ZETE DĚLAT NIC!(Jan 15).. Ze světců zářil tenkým obalen lidských. nedokonalostí
Kristus. Proto měli vliv nejen na své okolí, ale často po několik desítek let-ba století.
Snaha o svatost se očekává hlavně od biskupů a kněží. Jenže snahu o svatost žádá Kristus ode
všech, aby nesli dobré ovoce. Je to těžké? Pro toho, kdo není pevně zakořeněný v Kristu, je
je to nemožné. Kdo s takovým"božím člověkem"příjde do styku, cítí jeho uzdravující pohlazení.
Proč? "žijí už ne já, ate žtje ve mně K.itstiu/'říká sv.Pavel.
Naši řeholnícl a kněží museli za kcmunistů často pracovat v továrnách. Jejich kněžství bylo
pro ostatní výčitkou. Posmívali se jim, sváděli je, ponižovali... Lidsky se to vydržet neda
lo. Ale s Kristem přemohli všechnu hořkost-Pán je posiloval. Když vytrvali, začali k nim li
dé chodit se svými bolestmi a problény...Nesli dobré ovoce. Byli zdravým stronem Božím.
"Kdo vytaví až do konce, tomu dám vítěznou koaunu'."
Kolik pokřtěných-ba posvěcených osob padlo na cestě.
Zhnilá lilie páchne nejvíc. A ten posměch nevěrců a
bolest věřících!
Ale kolik jich z utrpení vyrostlo! Bůh-někdy bolest^ně-ořezával neplodné větve jejich nedokonalostí, ne
zdravých zvyků či vášní-aby člověk nesl plody.
Kéž by každý z nás byl takovým Kristovým
stronem, s větvemi pevně přirostlými a zako
řeněný v Kristu, se zdravým, sytým ovocsn
a padli jen tehdy - až padnou po cestě a
boji životem přímo do náruče Boží.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec potvrdil volbu nového biskupa pro
St.Gallen,Ivo Fiirera tajemníka EBK, bisk.
vikáře a kanovníka. Vysvěcen bude 5.6.
Nový biskup pro Sitte/Sion, Norbert
Brunner, bude vysvěcen 9.6._____________ _
l.března odešel po dlouhém utrpení k Bohu
biskup z Lu.ga.na., Eugenio Con.zc.co. Snažit
ie dát do pohádku poničenou diecézí. V Luganu založit teologickou fakultu, podporo
val dobré hnuti Communione e Liberazione,
obnovil hnutí mládeže. Katolickou akci, zalo
zíl novou kolej A maturitou a kněziký semi
nář a j. Trýburský bii kup Mamie se dobil
75 let a jeho demisi iv.Stolec přijal. I
pomocný biskup v BaiiZejí, Candolfí, bij se
rád vzdal funkce-ale není mu iestě 75 let
29.10.budou v Římě blahořečeny tři Švýcarky
Marguerite Bays/1815-1879/, selka a švadle
na ze Siviriez/FR/, M.Bernarda Bútler/18481924/ z Au/AG/- zakladatelka františkánek
misionářek v Kolumbii/patří k nim i česká
sestra, býv.představená řehole/ a s.M.Teresia Scherer/1825-1888/ z Mengen/LU/, zakla
datelka milosrdných sester sv.Kříže v Ingen
bohlu/SZ/. Druhá provincie Křížových sester
byla v naší vlasti, kde ji založil spolupra
covník představené, kapucín P.-Theodosius
E^lorentini/jehož proces blahořečení také
probíhá/. Středisko u nás bylo v Chebu a
3 sestry se věnovaly práci v továrně-velmi
úspěšně-ale když kvůli válce musely vrátit
šlechtě vypůjčené peníze, jejich vynikající
práce mezi dělníty a dělnicemi zanikla.
Švýcaři připravují hromadný zájezd k blaho
řečení do Říma. V představenstvu Křížových
sester je také česká řeholnice, s.Pavla.
Slova slovenska axci.di.eceze ie jmenuje bra
tislavsko-trnavská. Její koitel iv.MaA.tina
v Bratiilavě bul povýšen na konkatedrálu.
Rusti katolíci v Moskvě obsadili kostel Neposvrněného Početí, protože I.a II.poschodí
které si vystavěli komunisté v kostele, je
obsazeno stále úřady a podniky, i když se
jim slíbilo v r.1993 kostel vrátit. Ten jej
zabavil r.1937 Stalin. V evropské části maji.
katolíci 69 farností-ale jen 10 kostelů a
15 kaplí. 8.3.vnikla do kostela policie
"Cmon" a brutálně vyhnala polské věřící-zbi
la 15 Poláků. Kard.J.Glemp to považuje za
projev netolerantnosti vůči katolíkům. Jed
nu řeholnici policie zatkla, musela do ne
mocnice .
_____
1/ pravoslavném koitele u Ta,flisu byl Zz.3.
pokřtěn ruský min.nár.obrany Vavel Gračov.
Al.Brazzauskas, litevský president a
býv .předseda KS ie ital katolíkem. Větidal
pokřtít před 3 noky a dal ii požehnat i natek
Františkáni v Albánii obnovili svou provin
cii^____________________________________

30.3.předal Vatikán veřejnosti encykliku Evange
lium vitae na obranu nenarozeného života.- Pre
fekt kongregace pro biskupy, kard.Gantin potvrdil
že v září pojede sv.Otec na apoštolskou cestu
do Kamerunu, Keni, Již.Afriky a Tunisu. - 10.4.
se konala ve Vatikáne konsistoř pro svatořečení
7 blahoslavených, mj.i bl.Zdislavy, k níž úcta
přetrvala několik století. Svatořečí i 3 košické
mučedníky a zakl.řehole oblátů P.Marie Evžena
de Mazenoda/1782-1861/.
v Koce íuuu ma oyz vystaveno pro veřejnost lunnikí plátno. Naposled jsme je viděli r.7978.___
MiiKuidid unrwycnvstdni v tvry/jizne oa ťaiize/
se první katedrálou od zákona o odluce církve od
státu začátkem století. V oltáři jsou zapečetěné
ostatky sv.Korbiniána, poustevníka z 6.st.pozdě
ji mnichovského biskupa. Mnichov přispěl na stav
bu 5 mil.frf. I francouzské min.kultury dalo 1,5
mil.šfr.ale na středisko posvátného umění vedle
katedrály. Tesinský architekt M.Botta věnoval
zvony na kostelní věž. Mše se bude sloužit tepr
ve^________________________
BENEDIKTINI ST.OIMARSBERG, 8730 UZNACH,prosí znovu o malovaná víčka dávek mléka"deckeli."
i'-iecuto.c.e na Krizove ceitě v Zuně -Koloieu na VeZký pátek i lozila, protestanti ká řeholnice Minka
de Uries.
6.4.uplynulo 20 let od mucedmcke amrti kard.
Trochty, litoměřického biskupa a saleziána. 26.3
by se byl dožil 90 ti let. - Od smrti P.Vondry
uplynulo 9 let a letos by mu bylo 80 let. - Zem
řel také P.Taták, salezián, kterého mnozí z nás
znali a cenili si jeho vzácné osobnosti.
Sv.Otec dostal 29.3.od P.Sp+dhka.T.J.kmhu i
rozjímáními, kteří měl na duchovních cvičeních
pro sv.Otce a zaměstnance Vatikánu..Vyjdou i česku
Katolicky časopis ve vlasti doporučuje tri knihy:
Martina Bubera/1878-1965/židovský sionista a fi
losof náboženství, zabýval se problémy dobra a
zla. bernarda Haringa:Jde to i jinak-redemptorista a moralista, který podepsal protipapežské Ko
línské prohlášení, inspirované heretikem H.Kúngem a knihu Rudolfa Bultmanna:Dějiny eschatologie
/poslední věci člověka:smrt, soud, nebe peklo/.
Bultmann byl protestantský liberalista v min.sto
letí a popíral nejen božství Kristovo, ale všech
na křesĚanská tajemství a odmítají ho i věřící
protestanté. Tyto knihy jsou pro katolíka nepři
jatelné.
Ida ie, ze ie zesiluje pronásledován*, katotcku v
čínských provinciích Hebej, Vžingxi a Saanxi.
uct i.-/.Května se sejdou preaseaove áa disk.Kon
ferencí latinské Ameriky - CELAM-zal.Pius XII.Bu
dou volit předsedu pro příští čtyři roky.
Jednán z kand^datu na papežský stolec je a, slo
venský kardinál Josef, Tomko (77), prefekt pro evax
gelísací národfi.. Sám to odmítá. Vostaí čestný
doktorát Komenského university v Bratislavě. Je
to 86.čestný doktorát této university.
Asi 40-50 tis.Němců jezdi ročně na"sexuálm dovo
lenou" do Thaiska.

RAFINOVANÁ loupež
"Ano, cyio prea ctvanactou, Kayz prisia ta stará dáma v pátek do banty. Tehdy dostává mnoho
lidí ranní poštou šeky na výplatu a chtějí si
ji vybrat v polední přestávce. Jako vrátný si
- lidí všímám. Vypadala docela mile a neškodně,
Šla k psacímu stolu, vzala si šekový formulář
a začala na něm psát. Vtcm přišel první nápor
lidí, byla polední přestávka, tak jsem si ji
už nevšímal. Ne předtím jsem ji tu neviděl..^';
"Asi jsem další, kdo tu stařenku viděl. Měla
jsem chvilku volno-ale pak se vhrnula spousta
lidí a já se rychle přesvědčila, jestli mám
hromádky peněz připravené. Každý to chce honan,
aby ještě po přestávce došel do práce. Napřed
přišla skupina našich děvčat a se štěbetáním-však to znáte-šla po schodech do
kanceláří náhodu. A najednou stála
T-C
přede mnou u přepážky stará dáma. Čekala, až přestanu pozorovat děvčata.
"Není hezké,"řekla vlídně,"že tak starou paní necháte dlouho čekat!" Cmluvila jsem se a ona se stále ještě usmívala, když mi podala šekový formulář.
Nevěřila jsan svým očím. Stálo na nan
tiskacími písmeny: DEJTE MI HNED TISÍC
DOLAR0 DO OBÁLKY A BUĎTE ZTICHA, JINAK
STŘELÍM!
Vzhlédla jsan, myslela jsan, že je to
žert. Ale nebyl. V ruce, zasunuté do rukávu
držela pistoli-ústí jen trochu vykukovalo.
Div jsan neomdlela. "Žádní vzrušení, slečno,"
řekla,"udělejte, co říkám, nic se ván nestane.'
Co vy byste udělal? Měla jsem stisknout poplaš
ný zvonek a vrhnout se k zemi, ale nebyla jsan
schopná myslet. Úplně jsan ochrnula. V hale by
lo pár lidí a neviděli, co se děje. Tak jsan
odpočítala stodolarové bankovky, přisunula je
k ženě, ta je přepočítala a vsunula je do obál
ky, která byla u peněz. V tu chvíli přistoupilo
k přepážce jedno děvče. Paní zastrčila obálku
do kapsy a znovu mě napomenula, at jsan tiše,
protože má-řekla-s sebou"berličku"-pistoli.
Pak se postavila vedle čekající dívky, něco jí
zašeptala a ruku s pistolí jí přitiskla na zá
da. Dívka zbledla, vyvalila oči, pootevřela
ústa, ale nevykřikla. Byla k smrti vyděšená.
Stará dáma ji vzala pod paží, otočila ji a obě
odcházely k východu. Pak mi zmizely z očí." ^

přepočítala a vsunula do obálky. Myslela jsan,
že odejde, ale najednou stála vedle mne a ně
co tvrdého se mi zarylo do žeber. Ještě teď 3
to, pane komisaři, cítím. Bylo to příšerné!
Potom mi pošeptala, a£ jsan ticho a jdu pcmalu vedle ní ke vchodu.
Chtěla jsem něco namítnout, ale tušila jsan,
co se mi zarývá do masa - právě tady - pane
kcmisaři, jistě tam mám modřinu. Mrkla jsan
dolů a vidím, jak z jejího rukávu čouhá černá
hlaveň revolveru. Udělalo se mi mdlo, zatoči
la se mi hlava, nebyla jsan schopná vydat ze
sebe ani hlásek. Co by mi to bylo platné?
Děvčata vyplňovala dál formuláře, vesele se
bavila - a já se bála, že mě ta ženská zastře
lí. šla jsem úplně zděšená a slabá ke vchodu.
Pohlédla jsan na kolegyně, vůbec mě nevnímaly.
Asi už uvažovaly, co si za mzdu koupí.
Tak jsan ani nepípla. Ta ženská mě
vzala za loket a strkala k východu.
Nedalo se nic dělat. Měla jsem se dát
zastřelit? Mám snoubence, mám rodiče,
mám sourozence a přítelkyně-chápete
mou situaci? Možná, že máte také dceru
ft a a nechtěl byste ji ztratit pro mizerných pár set dolarů. - Když jsme vyšly na ulici, kormidlovala stařenka
ke křižovatce mezi devatenáctou ulicí
a Osmou avenuí. Ani jediný člověk si
nás nevšiml-jako kdyby byli všichni
slepí. Pak mě stará paní strkala přes
ulici. Najednou strážník zapískal, několikrát
a pěkně ostře, pak šel k nám. Byla jsan jako
mezi neban-nadějí-a peklan-strachem. No - a
pak jsan omdlela, víc nevím."
Jf

"Jmenuji se John Burke, dopravní strážník čís
lo 6509873. Poslali mě sem na výpomoc. Byl tu
v tu dobu velký provoz, chodníky nacpané chod
ci, auta jedno za druhým, měl jsem co dělat.
Když jsan zahlédl tu starou paní s děvčetan,
vidím, že jde právě na červenou. Zapískal jsan
a šel k ním. Najednou děvče cmdlelo. Skláněl
jsem se nad dívkou-to bylo mé štěstí-ta ženská
vystřelila, ale byl jsan skloněný, tak mi na
sestřelila jen čepici. A já střelil ta
ké, jen do vzduchu.Přesto ta žena klesla k ze
mi, lidé se začali sbíhat a pak jsem uviděl
něco, co mi vzalo dech. Jak ta paní klesala,
zachytil se její klobouk o můj knoflík, spadl
a s ním i šedivá paruka. Nebyla to dáma, ale
hledaný gangster-udělal už spoustu bankovních
"Jsan panocnou sekretářkou u ředitele pojištov- a jak rafinovaných loupeží. Pokaždé jiný trik.
ny a jmenuji se Sylva Salmová. Přišla jsan do
Bylo to před bankou, ale nevěděl jsan, co se
tam právě stalo. Byla červená - tedy Stůj banky s několika přítelkyněmi od nás a až si
vyzvednane plat, chtěly jsme se jít někam na ia oni přecházely-tak jsan šel k nim jen proto,
jíst. Říkáme tanu baštící orgie. Začaly jsme v !abych nevletěly pod nějaké auto...A ten gangs
bance vyplňovat formuláře, já byla hotová prvnJ ter si myslel, že jsan ho poznal a jdu ho
;zatknout. Konické, že? Takové náhody..."
^
a šla s formulářan k přepážce, vyzvednout si
peníze. Ta paní byla přede mnou. Viděla jsem,
Louis Drewer
jak jí úřednice přisunula peníze, ona je přepo-

.náš tatínek má ikupinu pňálel, i nimi
ie nadí, jezdí za panem NAVRÁTILEM 4
/ten dělal hladovku na protest, že
Zákonem se honosíš, a přestupováním
úřady nechtějí vrátit komunisty
Zákona Boha zneuctíváš.
ftim 2,24-24
ukradený církevní majetek, nutný k
Vždyt vaší vinou se o Bohu mezi pohany
práci pro Krista/. PÍŠÍ petice,kterouhavě mluví - jak říká Písmo
hJL pňedali vZem biskupSm a vZem miNejdříve, muj bratře, udeiam dve ope
niitesíitvumll6), S minlstnu odpově
race, které budou trochu balet. Jdane
dělo valíce pěkně, ilušně, ale neudělali v tom nic.. Z
se totiž dělit o vinu - ne o zásluhy.
Převedeme druhou osobu množného čísla biskupu neodpověděl nikdo, včena pTulel knátký, velice
uctivý dopis od p.biskupa ŠKARVAVY, že děkuje, souhla
na první. Ne"vy jste vinni",ale "my
sí a žehná. Klan* hekl, že ie Cínkví nic vnacet nebu
j ame vinni__ ", abychom si tak lehce
de, že je to vute lidu. Takže mil bojují dál..."
neumývali ruce za to, co se děje ko
Rodina Adámkoval12 dětí)
lem nás.
Potom vystoupíme z množného čísla, aby "dělám duchovni službu ve vězeni a vypomáhám v duchov
chcm se neskrývali za záda davu s na ni ipnávě. Myilím, že. jime ie moc vlhli na vydáváni
dějí, že náš podíl viny bude menší.
knih a časopisů, na poutě a cestování, na pohádáni konJednou se musíme podívat do očí jednot centů, výitav, na opnavy doma, ochnanu itaných obnazů,
nónu číslu: ty jsi vinen - já jsem vi soch, knih atd. - Pni tam vZem jiou tady lidí všelijak
nen. Tak, jak to denně/nebo v neděli/ poitize.nl, na ktené nemáme čai, ani peníze, ani lidi..
na začátku mše sv.bez velkého dojetí
Mám na myili hl.mladé, lidi, kteAÍ nikdy nepoznali lásvyznávané: MŽ VINA!
ku nodiču ani lásku Cínkve. Byli od dětitví v dětských
I já jsem vinen, že se pohani rouhají domovech
nebo žiti v nozviacených Hodinách. VoitaLi
Božímu jménu.
ie do vězení a pak, když jdou na ivobodu, nemají vel
Tb se říkalo v době, kde se za rouhání kou Zanci doitat zaměstnání a byt. A tak ie iko^o nut
Bohu kamenovalo; vždyt na obranu Boží ně viacejí do vězení__ Nedá ie níct, že by ie nic
ho jména bylo druhé přikázání DESATERA pno tyto lidi neudělalo, ale je to málo..."
Dnes nebudane kamenovat. Kameny by ani
Plzeň
nestačily! Tolik lidí a tak často
"Jako piychlatna mě napn.velice zaujal článek o po
bere Boží jméno nadarmo a rouhá se!.
A nejen pohané. Tím by se to dalo leh chybných piychotechnikách v modenní době. Je to na
čeji odpustit"nevědí, co dělají". Ale psáno výstižně a i pno laiky pochopitelné.. .1/ Ceiké
republice má únoven jedině SVĚTLO pana Vlčka a Nezbei křesřané Boží jméno vyslovují při
^cko
překvapení, rozčilení nebo jen tak pro dapno děti 7-12-leté..."
nic za nic-a to se dá těžko vysvětlit.
Zdá se, že Pán Ježíš nám dal na pospas "Mám tli kazety VUCHOVNÍ 2IV0T z pňednášek P.KOVETA a
nejen své Tělo a Krev, ale i své jmé moc se mi to libí. Výhoda, že si to mohu poslechnout
vícknát. Má vyjít i 4.kazeta."g^no
no. I my ho přibíjíme na kříž!
a zase to zakrývající množné číslo.
"... P.B.lel na litoměřicko vypomáhat, tam je katastnc
I já jssn vinen, ne snad že se Božímu (,ální nedostatek kněží-dává misie, což je vlastně je
jménu rouhám, ale že se rouhají pohané jich úkolem/lidové misie jsou jedním z úkolů, který
a já při tem zbaběle mlčím, nebráním
dal redemptoristům jejich zakladatel, sv.Alfons,p.r./
Pána, a tak se vlastně stávám neochot Zde
jen P.VI.Jedlička, klený má co dělat, aby pout
ným spoluviníkert rouhání druhých.
ní dum obstanal. Každé dva týdny jiou exencícíe-nikdy
I já jsan vinen, když Jeho jméno nevy- si zavolají ex.encitátona-má plné nuce pnáce-ale nedá
slovují zbožně-o to víc, s jakou bez- ie unést pnoudem-je to hluboká kněžská dule. Zde ieda
ayšlenkovitostí a tupostí ho vyslovují lyžovat, máme ikono itále iníh a v neděli bývá plný
"pohané" i v řadách křesťanů.
koitel mladých, co ií po mši sv.jdou zalyžovat. Jezde
I já jsan vinný, když se pohané rouha i neitaunace-kde ie mohou najíst,! ubytování. Mnoho
jí Božímu jménu, protože můj denní ži nodin z Pnahy i Bnna přicházely i dětmi na pán dni,
vot se málo liší od života nevěrců itnavit čas v posvátném ovzduZÍ-dětem ie ani nechtělo
když Boží jméno obcházím, zastíráním,
domů-kde je iníh vzácným hoitem.-Chodí iem hodně výlet
popíráním evangelia, když já, jako Je niku, ale málo pouXníku. NáZ pan děkani 85)ií povzdechžíšův učedník dávám pohoršení a přitem ne-.SLOVÁCI, TI BYLI POUTNÍCI, CO SE ZAl/RELI HRANICE.
zapemínám na vlastní"mlýnský kámen" a PŘICHÁZEJÍ JEN VÝLETNÍCI.CeZi i Němci.Mladí jiou vy
na"mořské hlubiny".
chování ateisticky. Upozorníme je, že vcházejí do
DEJ, PANE, ABYCHOM TVE SVATE! JMÉNO
poivátných míst,ale chovají ie jako v muzeu... Také
STALE UCTIVÉ MILOVALI'. SNAD PRAVÉ TED občas pníjde ikupina mladých na opnavdovou poul...
SE NĚKDO TVÉMU JMÉNU ROUHÁ.
Modlíme ie-jako MojžíZ-za vítězitví Cínkve. Je za
A CO JÁ?
P.Andrej
P. Andrej DERMEK,SDB
jímavé, že mladé iestny jiou duZemí modlitby na
pnvním místě..."__________ KOPEČEK - KRÁLÍKY

DVĚ OPERACE

./tj.sněru k Bohu p.r./ a osobní setkání s Bo;han pokládám za životně důležité okamžiky. 5

ROZHOVOR SE SEKRETÁŘEM

[5. MÁTE JEŠTĚ JINÉ POVINNOSTI NEZ PRÁCI V
\SEKRETARIÁTĚ?_______________________________

Podzimnz duahovn-í obnovu měl pro nás V.Daniel
.Krčme spolupráce se sae±ovacimi prostrecucy, o
HERMAN, sekretář pražského arcibiskupa
Miloslava VLKA - nedávno jmenovaného kardiná které jsem se jíž výše zmiňoval, zastupuji
iobčas kněze v duchovní správě. Podle potřeby a
lem. Napsal nám odpovědi na několik otázek.
imožnosti docházím občas sloužit mši sv. k něk
terým kcmunitám řeholních sester. Tyto"mino1.JAK VÁS ZAVOLAL KRISTOS KE SVÉ SLUŽBĚ?
sekretářské"činnosti jsou nepravidelné a plně
:podřízené mé hlavní službě.
Asi tak ve 14 ti až 15 ti letech jsem začal
uvažovat o tom, že bych chtěl svůj život za 6.PROČ SI PRÁVĚ VYVOLIL ZA SEKRETÁŘE VÁS?
kotvit na nějakén kvalitním a pevném základě
a věnovat se něčemu, co má skutečnou hodnotu. ;Na tuto otázku se budete muset zeptat pana
Tam asi vidím začátky svého povolání. Vše pak kardinála přímo.
se postupně krystalizovalo až k rozhodnutí,
\7.KDE JSTE STUDOVAL TEOLOGII? MÁTE MOŽNOST
stát se knězem Ježíše Krista.
IDÁL SE VZDĚLÁVAT V TEOLOGII?

2.JAKÁ JE VAŠE PRÁCE A POVINNOSTI JAKO SEKRE
(Teologii jsem studoval na Cyrilometodějské boTÁŘE OTCE ARCIBISKUPA?
^hoslovecké fakultě Karlovy university v Lito
Nbje práce spočívá především v přípravě pro měřicích.
gramu pana kardinála. S tím souvisí sjednává [Neustále se vzdělávat je další životní nutnosní a vzájanné sladění termínů, příprava kores- Etí. Je faktem, že času na studium mám v soufčastné době málo.
pondence, příprava materiálů pro jednotlivá
setkání, vyřizování velkého množství telefo 8.CO SE ASI STALO S POKONCILNÍ KNIHOVNOU, 0
nátů. Zároveň jsem i ceremoniářem. S touto
[KTEROU SE JEDEN KNĚZ NA SMÍCHOVĚ OBĚTAVĚ
službou souvisí příprava liturgie jak v kated
|STARAL?
rále, tak při pastoračních cestách po diecézi
i mimo ni. Částečně spolupracuji též se sdě jPokoncilní knihovna dosud sídlí v prostorách
[pražského arcibiskupského paláce a je hodně
lovacími prostředky.
Do zahraničí doprovácím pana kardinála větši [využívána jak teology, tak i laickou veřejnos
tí.
nou tehdy, je-li cesta spojena s nějakou
liturgickou záležitostí.
;9. KOLIK JE NYNÍ STODENl6 V ŘÍMĚ - v NEPOUČENU'
3.JAKÝ DOJEM MÁTE ZE ZAHRANIČNÍCH PQMĚR0 V
; JEN NA LATERÁNSKÉ UNIVERSITĚ ČI JINÝCH NEBO
CÍRKVI?___________________________________ íDOKONCE NA GKEGORIÁNĚ?

Život Církve je dynamický a do tohoto spektra! S Teologii studuje v současné době jen za pražpatří jak radosti tak i bolesti. S tím se
* Eskou diecézi 57 bohoslovců. Je však třeba přisetkáváme po celém světě, řtyslím, že je to
| ' počíst i řeholní studenty a laiky, kteří budou
známkou životnosti. Osobně se skoro více obá-| ive službách Církve rovněž zapojeni. Studenti
vám mrtvolně stojaných vod.
i (jsou rozmístěni jednak na Karlově universitě v
řPraze a také na různých zahraničních universi4.ŘÍKAL NÁM OTEC BISKUP ŠKARVADA, ZE MÍVAJÍ
řtách.
VŠICHNI ZAMĚSTNANCI KAŽDÉ RÁNO SPOLEČNOU MŠI
10.STUDUJÍ TAM UZ JEN VYSVĚCENÍ KNÉZÍ NEBO I
SV. ZÚČASTNÍTE SE JÍ TAKÉ? NEBO BYDLÍTE MIMO [bohoslcvci?_____________________ ___________
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC?
,
t Tam si systematickým studiem prohlubují
vědomosti už dříve vy
Bydlím mimo arci
biskupský palác,
svěcení kněží.
11. MÁTE NĚJAKÉ PLÁNY
ale velmi blízko.
DO BUDOUCNA, NEBO TO ZÁ
Psychologicky to na
VISÍ NA TOM, KAM VÁS P0mě velmi dobře půso
'ŠLE OTBC ARCIBISKUP?
bí, že nebydlím v
práci, ale praktické
Určité plány samozřejmě
zas naopak je, že to
.mám, ale vždy závisí na
mám do kanceláře 5 mih
rozhodnutí mých před
nut.-Společných ran
stavených. Tato církev
ních modliteb i mše
ní praxe mě velmi osvo
sv.se většinou ta
bozuje a dává mi vnitř
ké účastním. Každo
ní klid.
denní "vertikalizaci"
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR

BL. HERMANN
6

Jeho svátek se slavil do r.1969 v dubnu. Blahoslavený Hermann Josef byl nejlíbeznější mystik pozdního středověku. V chrámě Panny Marie na Kapitolu v Ko
líně n.R.ho vidíme klečet jako chlapce, podávajícího Ježíškovi v náručí Panny
Marie jablko. Chtěl ve své velké lásce za každou cenu něco Ježíškovi věnovat.
Jinde je zobrazeno jeho mystické zasnoubení s Pannou Marii uprostřed dvou
andělů. Pochází od Van Dycka a je ve Vídni. Na jiných obrazech ho vidíme ja
ko premonstrátského mnicha s klíči kostelníka a kalichem, z něhož rostou rů
že. Je ochráncem hodinářů-původně se totiž vyučil hodinářem.
Bl.Hermann Josef, jemuž pomohla k zachování neposkvrněné mravní čistoty sama
Panna Maria, se nar.r.1150 v Kolíně. Už v sedmi letech míval vidění. Denně
se modlil s dětskou důvěrou k Matce Boží, kterou celý život zbožně ctil.
Ve dvanácti se dostal jako žák do premonstrátského kláštera Steinfeldu v
Eifelu. Když dorostl, přijal řeholní roucho, stal se kostelníkem a později i
knězem. Na prostém mnichu byla nápadná jeho oddaná vnitřní zbožnost. Ale mi
loval činně i své bližní. Býval štastný, mohl-li někomu pomoci. I když se od
začátku raději věnoval rozjímání a modlitbě, byl"plný horlivosti, kdykoliv
bylo třeba prokázat službu bližnímu a zdálo se,"jak píše jeho životopisec,
"že nejen spěchal, ale přímo letěl, aby bližnímu pomohl."
Jeho velká láska k Matce Boží ho tak nadchla, že složil krásné hymny; mezi
nimi je také první hymnus k Božskému Srdci Páně.
Vzdor své mravní čistotě-nebo snad právě pro ni-musel překonávat trapná poku
šení, nad kterými ale s pomocí Panny Marie vždycky zvítězil. Léta vedl přís
ně asketický život a těžká řeholní pravidla překonával ještě těžšími skutky
umrtvování a pokání. Později tato umrtvování- hlavně příliš velká a jednostranná-považoval za nemoudrá a varoval před nimi své spolubratry.
Všechny překonával svou pokorou. Často upadal do vytržení-extaze-ale snažil
se to před druhými skrýt. Stalo se, že během mše sv.,podobně jako sv.Filip
z Neri, zůstal hodiny stát s rozepjatýma rukama; pak se ovšem nechtěl nikdo
stát jeho ministrantem. Víc a víc se odcizoval svému prostředí. Ve škole tě
lesného i duševního utrpení zrála pokora, která získávala srdce všech, kdo
se s ním setkali. Nakonec se staral o vesnice v okolí kláštera. Starý řeholník odmítal jakoukoliv úlevu, obcházel vesnice pěšky a horlivě navštěvoval
své duchovní ovečky a nemocné. Bylo mu už devadesát, když se v klášteře cisterciaček v Hovenu u ZUpichu ve Svatém týdnu rozloučil s pozemským životem.
V opatském kostele Steinfeldu označil sám místo, kde chce být pohřben, a tam
odpočívá dodnes.
LEGENDA
Nejstarší legenda, kterou o tomto něžném světci známe, je příběh, jak jako malý hoch se
modlil v příšeří kostela zbožně před obrazem Panny Marie. Ještě se školním ranečkem na
zádech spěchával chlapec po škole do Božího domu, aby pozdravil Matku Boží s jejím Synáč
kem. Neměl poklady, které by mohl z celého upřímného a láskyplného
srdce věnovat.
Tak podal jednou Ježíškovi ve své dětské prostotě jablko, které sám dostal.
Známe ještě hlubší legendy o tomto líbezném světci. Vypravuje se, že se mu jednou v kos
tele zjevila Královna nebe, ozářená kolem dokola svatozáří. Vedle ní stál sv.Jan jako
hoch a hrál si s Ježíškem. Tu pokynula Matka Boží Hermannovi, aby k ní přistoupil.Ale
vrata k choru, kde Panna Maria stála, byla ze železných mříží a byla zamčená. Tu mu Pan
na Maria dala pokyn, aby vrata přelezl, že mu při tom pomůže. Hermann se hned s důvě
rou chystal překonat překážku, která mu bránila přistoupit k předmětu své lásky a touhy.
Avšak když ho hned na začátku opustily síly, podala mu svatá Panna zvnitřku ruku a po
mohla mu, aby se dostal k ní. Je to názorný obrázek cesty, kterou měl jít životem. Totiž
že mu bude Panna Maria vždycky pomáhat a kde sám bude bezmocný, přispěje mu svou po
mocí. Když se Hermann dostal do choru, směl si tam hrát s Ježíškem. Ostýchavě, ale ne
smírně šťasten, se chudý chlapec bavil s Božským dítětem a Maria tomu s láskou přihlížela.
Když se setmělo, musel Hermann své hry nechat a stejnou cestou přes mříže se dostal do
všedního života, který mu po této nebeské hře připadal pochmurný a chudý. Nikdy na ten
to zážitek nezapomněl; Ježíš a Matka Boží byli pro něho cílem, který nikdy nespoustil
z očí.

OSVOBOZENÍ V PÍSKU
Kdo Seti Skvoreckého Zbabělce, v knize po
pisuje autor poměry a události na menším
městě, mohl by se domnívat, Se autor žil
v Písku. Nežil. Ale mnoho, z ovzduší a dějů,
s kterými se setkáváme v jeho knize, bylo
také v jihočeském městečku Písku. V ně
čem vsak bylo leccos trochu jiné.
Osvobození v květnu r.1945 nám oznámila
záložna tím, že vyvěsila čs.prapor. Nastal
velký jásot__ ne však dlouho.
Před řeholním kostelem Otců Petřinu stálo po
mši sv.několik osob. Mezi Čechy i rakouský lé
kař s manželkou a dětmi a německý kněz-voják,
který sloužil v tcmto kostele denně mši sv.
I ti se radovali...
V našan středověkém dcmě s tlustými zdmi, mezi
dvěma náměstími, bydlel býv.ředitel továrny.
Musel své místo za okupace opustit, protože je
ho paní byla židovka-milá, laskavá žena s dvě
ma dětmi. Chlapec nesměl studovat na gymnásiu.
Manželé měli z osvobození radost, ale jak oni,
tak mnoho jiných měli pocit, že osvobození ne
ní takové, jak si představovali.

je pohanili, je hanba psát. Vdova po zavraž
děném dostala slušný důchod - ale co to by
lo proti ztrátě milovaného muže?
7
V zadní části našeho danu bydlela v pavla
čových bytech většinou chátra. Když museli
Němci opustit pod dohledám rozpačitých
skautů Písek směrem k dost
vzdálenému nádraží, šla v
průvodě poslední žena v po
kročilém těhotenství. Ze
světlých vlasů se jí řinul
pot, vlekla totiž velký
kufr. Už už jsem chtěla
vyběhnout zě~zástupi, který vroubil úliči,
a pomoci ji, když muž, který žil v
konkubinátě s naší danovnicí, vykřikl:"Snrt
všem Němcům!" Lekla jsem se-a nešla. Dodnes
za svou zbabělost stydím-po padesáti letech!
Druhý den našla dcmovnice manžela v posteli
mrtvého. Surovec náhle zamřel.

Jeden den přišel za mnou jiný obyvatel zadní
části domu, abych mu napsala dopis. Ochotně
jsem sedla ke stroji - a když jsan skončila,
uvědomila jsem si, že tento kolaborant nabízí
tajné policii své fízlovské služby.

V píseckých kasárnách byli vojáci, většinou Ra Manžel jedné kolegyně-učitelky-se před několi
ka měsíci vrátil z koncentráku. My o těchto
kušané. Když je"odsunuli", nastěhovali do po
táborech sotva něco věděli. Lidé ho podezří
loviny kasáren manželky a děti kolaborantů.
vali
z kolaborantství. Ušel tcmu tím, že se
Někteří byli skutečně kolaboranti, jiní se tair
zastřelil.
dostali nepráván. Navštívila jsem paní, půvo
dem z Podkarpatské Rusi. Měla dva chlapce, kte Jeden z kněží, Petřin, mi ukazoval dopis ně
ré jsem dcma učila náboženství, a malé dítě.
mecké dívky z Budějovic. Její rodina nevstou
Tehdy obsadili druhou část kasáren sovětští
pila do strany, byla věřící. Dopis byl otřes
vojáci. I když byli odděleni od žen a dětí,
ný. Osmkrát ji sovětští vojáci znásilnili.
dobývali se k nim a ženy žily ve smrtelném
Ovšem když sovětský důstojník či důstojnička
strachu-nejen o muže, většinou ve vězení, ale
přistihli při takovém zločinu vojáka, okamži
i o sebe a své děti. Oba chlapci se zamračeně
tě - bez soudu - ho zastřelili. - Týž kněz
a útočně ptali matky, co vlastně špatného udě zpovídal před popravou jednoho muže-snad kni
lali, že jsou zavřeni? Poslední obraz matky se hovníka. Po zpovědi ujistil kněze, že nikdy
slzami zalitou, zoufalou tváří, opírající se
s Němci nespolupracoval.. Byla to pcmsta - a
s dítětem v náručí o zed, rozhněvaní chlapci
takových případů bylo mnoho. Nebo aby se zmoc
se jí křečovitě drželi sukně. Zabavili, tj.
nili majetku či z jiných nízkých příčin. - V
rozkradli jí celý byt - a později se ukázalo,
Budějovicích se odehrála také jiná tragedie.
že její muž zachránil mnoho Čechů před vězení* Muž, jehož ženu chtěli znásilnit vojáci, se
a popravou. Sestra té zoufalé ženy se musela
bránil a voják: ho zastřelil. Manželka se do
vrátit na Podkarpatskou Rus, kterou"daroval"
stala do jiného stavu. Byla věřící, věděla,že
Beneš Sovětům. Nešla ráda, ale co jí zbývalo?
chlapec za nic nsnůže, a dítě si nechala. Vi
Než odejel vlak s Rusíny, ještě na mě volala:
děla jsem ho už jako mladíka, s typicky širo
"Budu tam učit víře!" Byla totiž učitelka a
kou ruskou tváří. Stál u matky a něžně ji
obě sestry byly dcery uniatského kněze.
hladil ramena, jako kdyby tušil, že ho za
V ten den stál před kostelem i mladý akademic chránila před anrtí.
ký malíř, otec dvou dětí. Byl to věřící člověk Západní okolí Písku obsadili Američané. Bylo
mezi nimi mnoho vojáků z venkova. Toužili po
a těšil se, že se přestěhují do Prahy a tam
tom, aby sněli"zapadnout"do nějaké české ro
bude svým uměním sloužit Církvi. Jeho rodiče
diny. A mnozí z již.Čech se s českými dívkami
žili v Milevsku. Měl o ně strach, natlačil se
oženili a odvedli si je do USA.
s ostatními do nákladního vozu - ale cestou

je přepadli ESESÁCI, všechny zavraždili, roz
řízli jim břicha a o tom, co udělali dál, aby

jedna

z

mnohých

*********************************************
*********************************************

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

| chaám Matky Božě u PaXcžZ nebo sv.Štěpán ve Věd-

_________ _ ___________ 8

{ ní?"
7.-8.3.navštívil Slovensko P.R.Tucci,T.J.s J{ Kard.hl.města Čile C.Oviedo Cavada varoval před
delegací, aby připravil návštěvu sv.Otce v «| účastí na vystoupení rockové skupiny Rolling Stozemi. Napřed jeli do šaštína, významného
«{ nes, protože"útočí na mravy"a"podněcuje erotiku"
slovenského pouštního místa, pak do Brati- «{ Na letiště přišlo několik osob, prodalo se asi
slávy a konečně do Košic. Delegace navštívi-j► 3000 vstupenek. Ještě nebezpečnější je hudba tzv.
la i Prešov, Levoču, Poprad a j.místa v Tat«» "techno", kterou provozovali v kostele ve Čtyře<±
rach. 9.3.byla pracovní porada se zástupci j• Dvorech, ačkoliv tyto druhy hudby jsou Církví zakomise, připravující návštěvu sv.Otce as J► kázány-ničí zdraví duše hl.dětí a mladých. PřiláPřípravným výborem bisk.konference, kde by-J{ kalo to na hudbu asi 60 osob.________________
li i zástupci medií. Při své návštěvě 1.7. ]{ Vatikán napsat ^Oancouzské běsk.kon^esenci, že
svatořečí papež tři mučedníky z Košic:.
*{ biskup J.Gaittot se už v mnoha otázkách, vzdátít
St.Pongráca ze Sedmihradska/1583/, řfelicha-«» od katoLické v*ěiy-ačkotiv se Vatikán 10 tet snara Grodeckého z slezského Těšína/1584/-oba «» žit páivést biskupa na spaávnou cestu.___________
Jezuité, a kanovníka Marka Křižana z Choř- •» 800 let od narození sv.Antonína Paduánského-nar.
vatska/1588/. Umučeni byli 7.srpna 1619,kdyj> se r.1195 v Lisabonu, oslaví Itálie různými podobsadila Rákosiho vojska Košice - pro svou !• niky. Oslavy zahájil kard.z Lisabonu A.Ribeiro a
svou katolickou víru.-I.neděli postní se
Jípotrvají do 8.12. Světec zemřel v Padově r.1231
četl v kostelích pastýřský list slovenských*Ja k jeho hrobu přijde ročně na 4 mil.poutníků.Je
biskupů. M.j.vyzvali věřící k zpytování
*| patronem za nalezení ztracených věcí, ochráncem
svědomí._____ __ ______ _______________ _______ J> zamilovaných, horníků a umírajících._____________
7.3.meZ pro^.augbuuke luúueAZtíz/ a ctěn
«» V postnan obdob*. poaadata ^aanost v Kyjevě duPapežóké historické komise U.Brandmiitter
J| chovně obnovu. Každý účastník dostat Nový zákon
na pražiké teot.^akuttě přednášku na téma j» v ukaajtnštinc a nuštině. Večet hovoáiti mtadě o
Ko-itnícký končit a M.Jan Hua.-10.3.předná- jj své cestě k vějte a jak jim věna pomáhá.__________
let v Ktementinu Vr.MitoA Raban o J.Husovi J{ Na Ukrajině vytiskli řecko-katolíci/uniaté/ s
na téma Psychotogícký význam Husovy oiobnosl{ podporou Církve v nouzi 600 tisíc Nových zákonů.
ti. Osvěttit osobnost J.Husa a vymýtit baj-l{Vojáci dostali 50 tis.výtisků. Kard.Lubačivský
ky a ídeotogíe, které
o něm časem vytvo-i[prohlásil, že je nutné, aby vojáci poznali Boha.
rity. Křest,akademie chce v těchto přednáš-i{Vláda jedná s církvsni o zavedení duchovní péče
kách pokračovat.____________________________ j[o vojáky. - 14.3.-25.3.byla ve Strahovském kláš-

Budějovická Charita ve spolupráci s jinými J»teře výstava děl 11 ukrajinských malířů z Kyjeva,
| Lvova, Žitomiru a Vižnice pod názvem:Ukrajinské
Charitami a organizacemi pomáhá potřebným j
v býv.Jugoslávii. Také sirotkům ve Rwandě J»umění-tradice a současnost. Většina umělců se ta___________
/2, 5 mil.korun pro dětskou výživu a léky',
J{ ké výstavy zúčastnila.________
dále pomáhala uprchlíkům z Bosny hl.potrav±-j{ V 300 ktášteňích v Německu chtějá Lidé. stnavit
námi, které posílala do Splitu, kde je pře Sdovotenou. Jde jim bud o ex.eacěcie, nebo meditavzala sarajevská Charita. V Jindř.Hradci
j »ce o víkendech a někteJíě se chtěj*, zúčastnit žigvota čehotácků. Hostům jde o pnohtoubení duchovchce Charita otevřít katol.charitní školku,j
| něho života, ktáštenum spěš o nové áehotníky.
v Pasově spolupracuje s psychiatrickou po- j
rádnou pro nemohoucí, plánuje asylový dům jtNyně se situace upnavita._________________________
a řadu jiných projektů._____________
jJ V brazilské diecézi Paraiba má každý katolík
Teot.^akutta Jihočeské. university v C.Bu.de.-j{ odevzdat ze svého příjmu bud desátek nebo pracojovicích podepsata"partnerskou dohodu." i
|[vat na šíření víry. Diecéze chce být nezávislá
Katot.teot.vysokou škotou v Lind. 7 Cčnec-J[na cizině./Takové příspěvky dávají ochotně-a mnoke diecézi odpadto od Církve nejvíc katoíiku}>hem větší-členové sekt-proto se také v rozvojoKřestanské církve v Jeruzalémě se po 10 ti j»vých zemí šíří-mohou lákat k sobě podporami lidj/
letech dohodly, že obnoví kupoli chrámu Bo-|» P.Tabet, státy pozohovatet Sv.Stotce u OSN,
žího hrobu v Jeruzalémě. Obnovu povede A.F.j•si stěžovat pňed komisi pno Lidská pnáva,že staFormát a potrvá 2 roky.-Islámská majetková j• ty dávajě přednost jednotnému náboženství! jak
správa povolila izraelským úřadům vykopávky]• to chce NEW AGEla zknacujě paáva jiných vyznápod chrámem na pahorku Sión. Chtějí rozšířit,| ně, jejichž věňěcě jsou pak občany dituhé tňídy.
pro turisty tunel do starého města-tedy ne <{Laičtí pracovníci v katol.spolcích a hnutích v
archeologické vykopávky. Proti této práci
<jMadarsku považují za důležité, aby učitelé náboPalestinci demonstrovali-dcmnívají se, že <Jženství navazovali styky s nevěřími rodinami-hl.

pravověrní židé chtějí podkopat Skalní dóm |»ve velkoměstech a sídlištích. Dělají to i sekty.
a mešitu A1 Akša.___________________________ j» V Cěně je t.č.uvězněno pno náboženské páesvědčen*
• 6ž kJíestanů a 11 tibetských mnichu,______________
K bojí Církve o katedrátu sv.Víta podotýká <
Nový Život:"Tázat se kdy někdo, komu patří !{ V Madridu skončil 28.katechetický kurs,80%
• učitelů jsou nekněží.

NEBEZPEČNÉ ŠKOLY
Ve Waldorfských školách se učí podle tzv. j
antroposofie, založené r.1913 Rudolfem
;
STEJNEREM 11861-1925]. První školu založili
r.1919 ve Stuttgar-j
tě - pak Goethea- \
mm v Vornachu{Svý-\
carsko)jako vysokouj
školu duchovních
j
věd. Tyto - obecné ;
nebo vyšší školy - ;
jsou soukromé. Na- i
zyvají se podle ta-:
bokové továrny ve i
Stuttgartě-Walsdorfl
Astoria. R.7935 jich
bylo 8. Nacisté je i
zrušili. R.7945
i
vzniklo jen v Němec<
ke spolkově republice 30 škol a další v
i
Berlině. V komunistických zemích byly zaká:
zány. V Evropě, kromě Německa, jích bylo \ i
40, mimo Evropu 20. Vnes je jích přes 60 -; i
jen v německy mluvících oblastech.______ i
;
CO JE ANTROPOSOFIE?
í:
Je to nauka, která se snaží objasnit pod- 1
státu člověka. Zde je to filosofické hnutí|
snažící se poznat podstatu člověka-ale ne |
tak, jak poznává člověka křesťanství.
|
V těchto školách se učí rozjímat o sobě
i
tím, že se soustředí člověk sán na sebe, |
dále se vychovává myšlení a city a snaží 1
se o mravní dokonalost. První stupeň je
|
poznat "radpozanský-hvězdný-astrální plán"!
světa v duchovních"čárách a obrazech".
'
Od stupně "osvícení" se dojde k"nazírání |
duchovních barev vyššího světa", mj.i k
|
poznání stavu duše druhého člověka a jeho 1
tzv."aury". Aura je vyzařování lidského těl
la. Na nejvyšším stupni "zasvěcení" se má |
poznat pravá podstata věcí.
|
Stupně "zasvěcení" se podaří dosáhnout jenl
málokomu. Takový pak rrůže číst v "akaša- |
kronice" - což je jakýsi druh světové pa- |
měti, do které jsou vtištěny celé dosavad-i
ní nepomíjející dějiny.
Naplnění je pak "boží blaženost"-tu však | i
i
nemůže lidský mozek už zachytit.
Steiner tvrdí, že člověk je"sjednocenível-1 :
ké přírodní říše"nebo lépe"sjednocení celé! i
ho přírodního bohatství."
|i
Člověk se dlouho vyvíjí - to nazývá Stei- | :
ner"Akašachronikou". Vyvíjí se ve čtyřech | ;
podstatných částí -z nichž každá může exis-1 I
tovat sama o sobě. První je fysické tělo, i í
druhá je rostlinné tělo, které obstarává 1
vegetativní funkce. Dále tzv.astrální tělol ;
:

nebo astrální část - kterou si člověk uvědomuje
své JÁ. Teprve v dnešním stavu zaně se všechny 9
tři části spojily. Po těchto třech stupních
se člověk dál může vyjíjet ke čtvrtému, po
sledníma stupni,kdy dostává člověk vnitřní
vědcmí o sobě samán a vyplyne do Boha.
Podle Steinera člověk nepovstal"stvořením", ale
"zhuštěním"ducha, ke kteránu došel dlouhým vývo
jem ze základních částí - aeonů.
Nesmrtelnost duše neexistuje, nýbrž znovuzrození
spojené s minulým životem. Jedinec se má stále
víc a víc vyvíjet.
Vykoupení člověka Kristem je pouze jedno ze
stadií vývoje člověka. Kristus-podle antroposofie-přišel na zem v astrálním těle jako vznešený
sluneční duch. Tento "kosmický Kristus"/další
svého času rozšířená hereze/se spojil při křtu
v Jordáně s člověkem Ježíšan z Nazareta a vy
stoupil jako učitel lidstva - těch bylo ovšem
před ním mnoho jiných. Vtajemství Golgoty"
se vštípily na svět nové možnosti. Díky Kristu
se může člověk ze smyslového života pozvednout
do života duchovního - a to má být vlastní vy
koupení.
Písmo sv. se dá správně pochopit jen v tajanství
jiných náboženství a křesťanství je jen jeden
stupeň ve vývoji lidstva. Ib je učení Waldorfských škol.
jaký je názor křesťana na antroposofii?

Antroposofie, je gnostické učeni. Gnose je souhrn
učeni, které chce dát jasnou odpověd a to na
základe vyššího poznáni o p&vodu Světa, zla a o
podstatě křesťanství - tedy odmítá stvoření
světa a člověka Bohem.
Je to jakýsi primitivní drah pantheísmu, který
tvrdí, že všechno je Buh a člověk v nejvyšším
stupni, splyne i Bohem. Pomáhá si tzv.vyšším po
znáváním, věnuje pozornost organickým formám a
stupy&m vývoje, zdurazyiováním vnitřních. zážítkutedy ne Zjevení Božího-a protože věnuje pozor
nost kulturním dílům, přitahuje mnoho lidí, vět
šinou vzdělaných a umělců, kteří se domnívají,že
antroposofismus je východisko z dnešního raclonalistického myšlení, které uznává jen to, co
můžeme poznat rozumem a východisko z materialis
tického poznání, které všechno zploštuje, jak je
vidět na."realistické" tvorbě nacistického i ko
munistického umění.
SPRÁVNÉ NA NĚM JE CVIČENI V SOUSTŘEDĚNOSTI,
to však má vést k prostotě a končí v temnu,proto
že člověk rozumem nadpřirozené hodnoty poznat ne
může-to mu dává Zjevení Boží. Antroposofie tvrdí
že člověk dojde vlastní silou ke světlu. Dávají
jiný obsah pojmům jako je znovuzrození,t.j.vtělo
vání, stvoření není dílo Boží, ale zhušĚování
aeonů, Kristus je jeden ze stupňů k dokonalosti,
Je to nebezpečné učení, které do jisté míry vnik
lo i do některých seminářů a katolických škol.
Členství v antroposofických společnostech zakáza
la Církev už 18.6.1919.
Podle O.Simmela_____

TŘI KOŠIČTÍ MUČEDNÍCI
Povstání sedmihradského knížete Betlena a poi
chod části jeho vojsk do Košic nebyl jen
i
částí tehdejšího rušného období začátkem 17.<
st. Byl části Třicetileté války, v které
;
čeští protestanté hledali spojence proti
;
Habsburgům jak v Německu, tak na východě.
|
Betlen obsadil sev.Uhry a s posilou protes- |
tantských šlechticů a Turků chtěl zaútočit ]
na Vídeň od východu, západní spojenci mají ]
postupovat s vojskem od západu. Kdyby zvíte-!
zil Betlen, slibovali mu západní spojenci
!
jak uherskou, tak českou královskou korunu. !

s Otcem Pongrácem, kanovníka se snažili získat
sliby-ale ten jejich návrhy zdvořile, ale roz
hodně odmítnul. Roztrhali mu šaty, pověsili ho,
pálili pochodněmi a sekali halapartnami. Nako
nec ho spustili, usekli mu hlavu a zohavené,
zmučené tělo hodili do žumpy.
P.PONGRÁC POSILOVAL OSTATNÍ.
10

To mučitele zvlášt rozzuřilo. Pověsili ho také,
pálili, sekali, lámali mu prsty, provazem mu
stahovali hlavu, že mu lebka praskala a oči vy
lézaly z jamek. Když už nejevil známky života,
vyhodili ho do stoky ke kanovníkovi.
P.Grodecný viděl strašlivé mučení svých přátel.
Věděl, že ho čeká stejná smrt - a to se také
stalo. Po bití, řezání a pálení ho sekli
KDO BYL GABRIEL BETLEN?/1613-1929?
■ do hlavy a hodili k ostatním do žumpy.
Byl to sedmihradský vévoda, kalvinec, který | DOMOVNÍK KRÁLOVSKÉHO DOMU,
28 x v životě přečetl Bibli, byl velmi ošklij Štefan Eperješi, slyšil až do svého bytu hluk,
vý, prý jen ráno střízlivý, ale velmi statečj výkřiky drábů a sténání mučených. Když všechno
ný. Za krátkého života svedl 42 bitvy. Chtěl! ztichlo, šel se podívat, co se stalo. V míst
založit velký stát, nezávislý na Vídni a Ca-! nosti ležely jejich rozedrané šaty, všechno by
řihradu. Využil tísně Habsburgů.- V létě r. < lo poskříkáno krví, vzduch nasycený štiplavým
1619 se dorozuměl s českou vládou a s voj- < dýmar. pochodní a zápachem spáleného masa. Ven
kem vtrhnul na Slovensko. Město Košice, oře-' ku viděl těla umučených ve stoce. Tělesně a du
vážně protestantské,pak otevřelo brány
ševně silný P.Pongrác ještě žil a z
jeho vojevůdci Jiřímu Rákocymu, kru
z posledních sil povzbuzoval domovní
tému kalvinistovi. Ten dal tyto tři .
ka, který byl i kostelníkem kapličky
statečné kněze umučit.
Svědkyní tohoto barbarství byla i
vdova
Žofie Gadóciová, sousedka,
POVSTALCI ZAJALI DÓCIHO,
protože okno jejího domu vedlo k
který nechtěl brány města otevřít.
sousednímu Královskému dcmu-a to do
Povstalci obsadili tzv.Levočský dům\
dvora, kde slyšela nezvyklý hluk a taa odvedli Dociho do Sárospataku, kde
ké výkřiky mučitelů a hlasy mučedníků.
ve vězení zahynul. Vojáci také obklí
MRTVÍ NEMLČELI!
čili Královský dům, kde byla katolická mi- '
sie a tehdy tam právě bydleli dva jezuité- | Noční masakr tří katolických kněží nebyl uta
Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a kanov- i jen, což vojákům jen vyhovovalo, stejně i košickým protestantům. Chtěli zastrašit ty, kdo
nik Marek Križan.Nedovolili jim vychá
zet z dcmu, ani přijímat hosty.
< by se hlásili ke katolické víře. Jenže událost
pobouřila nejen katolíky, ale i mnoho protes
PŘEDSTAVENÝM MISIE BYL P.STEFAN PONGRÁC.
< tantů. Kněží se nepletli do politiky, nikanu ne
Toto nařízeni ho znepokojovalo. Myslel hlav-] ublížili, byli obětmi své víry. A svobodu vyzná
ně na katolíky, kteří zůstali bez kněží. Pro' ní žádali pro sebe přece i protestanté.
to vzkázal Rákocymu, aby dal soudně vyšetřit! RYCHLE SE SEŠEL KOŠICKÝ SENÁT
čím se provinili. Protože si nejsou vědami ! Městská rada se od události distancovala. Nesta
nezákonných činů, at jim dovolí vykonávat
! lo se to s jejím vědcmím-jak čtsne v záznamu.
kněžskou službu. Rákocy jim vzkázal, že se ; "Velitel Rákocyho pěšáků Zigmund Bay-jak se říbrzo dozvědí, co je čeká. V hodinách nejisto; ká-je zavraždil a dal hlavou dolů hodit do sto
ty, hladoví a vymrzlí, se modlili a navzájem; ky, odkud je na rozkaz městské rady vytáhli a
posilovali v odevzdanosti do Boží vůle.
v noci pochovali." I když Žpfie Gadóciová a ji
Přišel pověřenec Rakocyho a slíbil jim svobo; né ženy žádaly, aby směly pochovat umučené,se
du, zřeknou-li se katolické víry. Kanovníko-; nát to odmítl-bál se, že je budou věřící uctí
vi navíc slíbil, že mu daruje ten církevní | vat. Zakázal, mrtvých těl se dotýkat. V noci dal
majetek, který dosud spravoval. Když to kně-j zahrabat mrtvá těla na neznámém místě.
ží odmítli, pověřenec s pohrůžkami odešel.Voí R.162O PŘIJEL BETLEN S PALATINEM DO KOŠIC.
jáci je pak obrali a spustošili kapličku.
I Jeho manželku Kateřinu požádal na banketě BetVězni se jeden druhému vypovídali. Tušili,co' len o tanec. Svolila, vydá-li jí tělesné pozůs
je čeká a modlitbou se připravovali na smrt.; tatky mučedníků . Souhlasil a slib splnil.Hlavní
SUROVÍ VOJÁCI JEJICH MODLITBY PŘERUŠILI.
; část pozůstatků zůstala po putování v různých
6.září 1619 vrhli s pochodněmi do místnosti,; místech v Trnavě. 1905 je sv.Pius X.blahořečil.
PodZe.: l/íeja a. žZ\>ot,č.2,1995 od P.R.Ond/uiXe.,TJ,
vrhli se na oba jezuity-zvlášt surově jednali
.uyd.^Zt.278.
( a RÍokovýdr

"Dost!!" vykřikl dopáleně soudce. "Jen to řek
něte před soudan při procesu a budete vidět,
Italku paní Tangariovou y.novu přivedli k
jak s vámi zatočí."
11
Výslechu. Namluvili jí, že její dopisy poMUSELA JSEM PODEPSAT PROTOKOL I PRQkLEPY.
■ '
slali na italské velvyslanectví. Lhali.
Zase se mi zdálo, že je napsáno víc, než jsan
vzaxa jsre s seoou spoustu veci z xtaxxeřekla. Bylo zbytečné něco namítat. Podepsala
víte, že jste si tím velice uškodila a
jsem. Přišla policistka a odvedla mě do cely.
poškodila náš stát?"
Na chodbě jsem málan cmdlela. Jen s námahou
"Nikdy mi nenapadlo, že bych poškodila stát jsem došla do cely. Ostatní na mě tázavě pohléd
vím ale, že lidé ty věci nutně potřebují."
ly, ale nanohla jsem vůbec mluvit. Lidka mi
"Kdo vám to řekl?"
schovala oběd - ale jak se vzchopit k jídlu po
"Nikdo. Vim to. Sotva přejede člověk hrani výslechu? Pokusila jsem se modlit, ale najedci, vidí lidi stát ve frontách před obchody | nou jsem se zhroutila, cmdlela jsan a už jsem
"Přinesla jste i české peníze. Kolik?"
! nic nevnímala...
"Asi 6500 korun."
NAĎA SE VRÁTTLA HODNĚ POZDĚ-DOPÁLENÁ A VZRUŠENÁ
"Proč jste to na celnici neoznámila?"
Vybuchla "Takoví osli - s taaakle dlouhýma ušima'
"Nebyl čas. Sebrali mě a hned odvezli."
Zvedla paže vysoko nad hlavou. Naáa totiž na
"A při dřívějších návštěvách jste také
neměla čas? I když jste toho přivezla hodně; radu svého obhájce požádala, aby směla zůstat
po dobu výslechů dana. Se soudcan byla u výsle
"Čas jsem měla, ale nikdo se mě na peníze
neptal.Kontrolovali jen Čechy a Jugoslávce. chu i soudkyně, která měla sama děti. Naáa dou
fala, že ji pochopí a vyhoví. Ale zklamala se.
Na hranicích jistě věděli, že hosté ze Zá
Právě tato soudkyně-matka-její žádost odmítla a
padu nepřicházejí s prázdnýma rukama."
odůvodnila ji tím, že v době vynálezů už ne
"Dost!" zařval soudce."Pro koho mají být
potřebuje dítě mateřské mléko a že se bez něho
tyhle kožešinové trepky?"
může ještě lépe uživit.
"Pro varhanistu jednoho kostela."
"Jaké jsou to vynálezy, které nahradí mateřské
Chtěl vědět jméno a přesnou adresu. Nevě
mléko? Pryč z této země-pryč i s našimi dětmi,
děla jsem to.
tak da^ko, jak jen je to možné. Říká se, že
"A co je tohle?"ukázal partituru Haydnovy
vlast je tam, kde se člověk narodil. Ne-já ří
mše.
kám, že vlast je tam, kde se může žít. Vlast,
"Pro poloslepého dirigenta."
která okrádá člověka o svobodu, není vlast!"
Ani teá jsem nanohla odpovědět na otázku,
Bolestné Nadino zklamání jakoby naplnilo celu.
jak se dirigent jmenuje a kde bydlí.
Vzala z přihrádky fotografie svých dětí, dlouho
"Tak kupujete věci pro lidi, které ani ne
je pozorovala, pak je políbila, přitiskla k
znáte? Tb namlouvejte někctnu jinému."
Ale já to skutečně nevěděla. Za celá ta lé srdci a rozplakala se. I my se podívaly na fo
tografie jejich dětí.
ta, co jsan do této země jezdila, jsem se
nikdy neptala na jména těch, kteří dostanou "Naáa má pravdu,"řekla Ivanka."Pro dítě je nejléky a jiné potřebné věci. Přijela jsem jen důležitější mateřské mléko. Svého Luáka jsem
kojila přes rok-a jaký je to silný chlapík."
pcmáhat-ostatní mě nezajímalo. Stačilo, že
jsem věděla o poloslepán dirigentovi, který Pak se při této vzpomínce rozplakala.
normální písmo nepřečte, musí mít velká
UNAVENĚ JSME MLČKY ULEHLY. JAKÝ TO BYL DEN!
pí sněna a noty. Tb soudce nepochopil a od
Už jsme nechtěly o ničan slyšet - o ničem vědět.
samého začátku mě pokládal za lhářku.
Jen paní Kalupková se tiše zeptala, jestli mi
Kladl mi ještě spoustu otázek, některé se
sv .Antonín pcmohl."Ano, pcmohl. Cítila jsan při
opakovaly, chtěl je zřejmě přezkoušet, jest výslechu jistotu a sílu-že jsan se tonu až po
li odpovím podruhé jinak. Ale odpovídala
divila. I tečí bych mohla beze strachu odpovědět
jsan vždy stejně. Všechno zaprotokovali.
na všechny otázky.""To je dobře,"řekla paní Ka
Konečně se zmínil, že jsem přivezla z Vídně lupková, "sv. Antonín vám bude dál pcmáhat - jen
i hodně květin-některé byly velmi cenné.
se ho pevně držte."
"Pro koho jste květiny přivážela?"
Pak mi poradila, abych nikdy nebyla arogantní,
"Pro oltář pražského Jezulátka."
ale abych se také nikdy nepoddala, nevystrašila
"Pracovala jste tedy pro Krista,"vyjel na mě protože jak drzost, tak poniženost se nehodí
"Ano. Sádná civilizovaná země to nezakazuje pro věřícího člověka. Musíme si stále zachovat
"Každá civilizovaná země má své zákony,"za vnitřní klid, který vychází z pevné víry v Boha
mračil se soudce."
Tato cela byla skutečně vynikající kazatelna!
"Jsou i zákony necivilizované. Také nacisté S touto myšlenkou jsem konečně klidně usnula.
měli zákony a jménem těch zákonů vyvražčíova ____
Katharina TANGA
TANGARIOVÁ
R I 0 V A______
li lidi, židy posílali do plynu, kněze a vě
SLAVA A OBLIBA U LIVf NÁM NIC NEPŘIPÁ ANI
řící do koncentračních táborů. Ve jménu
NEUBERE.__________________________________________ _
těchto zákonů bylo zavražděno hodně lidí."

STÁLÉ VÝSLECHY

ZVÍŘE NEBO ČLOVĚK
Populárně-vědecká iéiie ORF (2 .rakouského
programu) v yiZiala u lednu t.r. na 5 po
kračováni v ne.jle.pZZm televiznZm čase
A
(20,15) pořad, který mnoho kxutan-j.^fA
ikých diváku doit zmátl. Výběr ..sdč&iámÁ
z tohoto vyiZlánZ uveřej- ^f^^^ĚSKfm'
niZ ORF i v caAopi-mm^ggBĚ^&Zl^^—
4e"Vie Nachle&e".

JSOU TO MATERIALISTICKÉ DOMNĚNKY O
»
STVOŘENÍ SVĚTA.
_____ __
Autor vysílání, Desnond Morris/někdy s
uĚ
Mikem Beytonem/, je zřejmě nevěrec a po-ygjpP,
kouší se proto vyložit vznik světa bez oso£>-i
ního Stvořitele. Jistý vývoj světa Stvořitel;
chtěl-to nepopírá žádný vzdělaný křesťan. V j
člověku totiž shrnul Bůh celé stvoření.' Je v i
naiv něco z neživých látek-např.železo, váp- i
nik__ Něco z rostlin-např.růst vlasů. Něco ;
ze zvířat-řada životních funkcí. Něco z to- i
ho, co je duchovní-andělé a duše člověka ja
ko nehmotný princip. Do toho patří pojmy, vyj
nálezy, matematika a j.Navíc je člověk dítě-;
tem Božím.
CO SI MAJI DIVÁCI MYSLET?
Pan Marris se snaži divákům aplikovat na po
vrchní podobnosti lidského těla Darwinovu vý
vojovou teorii a dosti neohrabaně mu namlu
vit, že je to dokázaná vědecká pravda.. Ne
všímá si duchovních vlastností člověka,nýbrž
vidí v něm jen pudové vlastnosti zvířat.
PODOBNOST ČLOVĚKA SE ZVÍŘETEM
se vztahuje jen na lidské tělo. Autor však
tvrdí, že je to vědecký zákon, zatím jsou tc
jen pouhé domněnky. Nepravdivé není tvrzení,
že se příroda vyvíjela pozvolna.
Nepravdivé je však tvrzení, že
člověk je zvíře-a hotovo! Je to
úmyslná polopravda a každá tako
vá polopravda je poloviční lež!
Morris úmyslně zamlčuje to, čím se
člověk podstatně liší od zvířat:
Člověk má duchovou-nehmotnou dušia to zvíře nemá. Ani nejvyšším zví
řatům se za celé milióny let nepo
dařilo vynalézt nástroje, kcmjutry a díla lidského ducha-hudbu,mal
bu, sochy aj. Prohlásit, že člověk
je pouhé zvíře, může tvrdit jen ne
věrec. Když to tvrdí pan MDrriš o
sobě, je to jeho věc. Ale věřící
křestan se bude těmto polopravdám
bránit. Copak můžeme považovat za
zvííata hrdiny dějin-počínaje

mučedníky víry pracirkve až po
génie - jakým byl např. -«p
Einstein?
Dnes jsou různí učenci
také nevěrci. Tvrdí, že
viditelné i neviditelré
se dá- vysvětlit přiro
zeným způsoban: že ten
to vývoj je vložen do
světa jako jeho fysikál'ní, biologické a sociál
ní jevy.
JAK JE IQ MOŽNÉ?
Bůh dal svánu stvo
ření zákony a člově
ku navíc svobodu-takže žádného nenutí, aby Bo
ha uznal. Ale přeje si, abychcm Ho uznali a
přijali jako děti. Nechce, abychom Ho dokazovali-chce víru. Nemůžane nikcmu bránit, aby proti
důkazům o existenci Boha-Stvořitele, postavil
své vlastní domněnky. Na ty však, kteří dobro
volně a rádi přijmou Boha, čeká věčný život,
kteránu říkáme "nebe".
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NEJSOU JEN NEVĚŘÍCÍ VĚDCI!
Mezi přírodovědci jsou i dnes věřící lidé.
Otto Habsburský znal osobně Alberta Einsteina.
Řekl, že tento geniální fysik riezanřel jako ne
věrec. V pokročilán věku napsal Einstein příte
li: "Vošel j&em nyní k poznání, ze za vším, co
vidíme, stojí velký dirigent, který všechno ří
dí a chce naše dobro...Toto poznání mí dalo neuveJíítelný pocit štěstí."
Šír John Eccles zkoumal lidský mozek. Za výsleč
ky jeho objevů dostal Nobelovu cenu a v Anglii
šlechtický titul. Původně v Boha-Stvořitele ne
věřil. Jeho výzkumy ho přivedly k víře.Napsal
knihu s věřícím postojan: "Vývoj mozku, stvoře
ní vlastního já."/Piper-Verlág 1989./ Významný
znalec molekulární chemie, Bruno Vollmert, na
psal v podtitulu své knihy "Molekula a život"...
"CO NEMOHL VlVlT VARUJW, TO NECHTĚJÍ VEVET
PARWINISTf". (RouiolX-Verlag 19&5) -na
prosto odmítá "sébeuskutečnění hmoty1.1
Poznatky přírodních věd rostou lavi
novitě. Ty, kdo je CHTĚJÍ vidět,fas
cinuje poznávat v káždán tanto děníi ve vývoji,řídící Boži ruku. Výsled
ky odborných výzkumů o těchto otáz
kách uveřejnili dva současní přírovědc i. v Bavor sku-Dr. Karl a j eho bratr
Bernhard Philberth, Dokázali jasně,
že dnešní přírodovědecké výzkumy o
stvoření nejsou proti křesťanskévíře-ba dokonce se k ní blíží,/B.Phil
berth, Zjevení-1995, K.Philberth a
Fritz Hunziger:Přírodní věda a víra
v Boha./I994/.
Vr.JOSEF HRBATA,A-6456 OBERGURGL.
oocoocoocooocococoooooccooa^^
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SVĚTĚ
„ CO NOVÉHO
!■« VEII
I fll i
Papežská rada pro rodinu vydala dokument o právech
starších osob a o péči o ně. Záporným zjevam vzta
Vzdor obtížím pri chůzi, ktere
a
hu k nim je euthanasie/dobrovolná smrt/která si
má po loňské operaci kyčelního
neváží daru života. Také je znepokojující, že
kloubu sv.Otec, neudělal ve sváti přeplně hodnota člověka se někde měří jen podle jeji schop
ném programu žádné škrty. Sděluje to va
nosti pracovat. Starší lidé se neamějí vylučovat z
tikánský mluvčí J.NAVARRO-VALLS, častý
rodin a společností, naopak, mnozí mohou pracovat
papežův host u tabule a průvodce na ces v různých oborech/mají zkušenosti/i v Církvi._____
tách i na dovolené. Je povoláním lékařMoskevský starosta Lůžko žádá Vatikán o vrácení
psycholog, a lépe než kdo jiný zná denní
ikonostasu z katedrály Vykupitele v Moskvě. Ikonoprogram sv.Otce.
stasnení vsak v seznamu inventáře vatikánských
Je pochopitelné, že vatikánští spolupra museí. Podle moskevského rozhlasu Eaho měl darovat
covníci se po nasazení kyčelního kloubu
ikonostas Stalin paní Eleonor Rooseveltové a ta
snaží šetřit papežovy síly a na někte
prý jej předala Vatikánu. Jak jsme psali, dal tuto
rých bohoslužbách ho např.zastoupí jeho
katedrálu Stalin zniěit/r.1931/. Nyní se obnovuje
římský vikář kardinál C.Ruini.
a má se dokončit r. 1997-kdy oslaví Moskva 850 let
Jinak však sv.Otec absolvuje své denní pc trvání. Dř-íve bývalo hlavním středem město Kijev.
vinností ve stejnán rytmu jako dříve.
; b.j.přijal Kara.viK zanranicni novinaře cinne v uk
PAPEZ8V DEN ZAČÍNÁ V 5,30 hod,
• Hovořili o časových otázkách, hl.o vztahu dnešní
v sedm hodin slouží ve své soukromé kapli : společnosti k Církvi, o navrácení círk.majetku, o
mši svatou, které se skoro vždy zúčastni i budoucí majetkové situaci Církve, o spoluprácí kně
návštěvnici různých národností. Tyto
; ží s věřícími laiky aj. Také o svatořečení bl.Janávštěvníky vybírá papežův soukromý sekre ína Sarkandra a bl.Zdislavy, o návštěvě sv.Otce, o
tář prelát S.Dziwisz. Pro nedostatek mís j pcměrně vysokém věku většiny kněží, o výpomoci
ta se jejich počet omezuje na padesát.
[ polských biskupství, o duchovní péči o mladé, o
K SNÍDANÍ, KTERÁ JE O OSMĚ HODINĚ,
; opravách kulturních památek, o církevních školách
zve sv.Otec často hosty, s kterými chce
> a nemocnicích a o práci katol.Charity. - 6.3.se
prohovořit něco podrobněji. Snídaně, stej i setkal kardinál s předsedou vlády Klausem a hovoně jako další jídla připravují polské řá j řili mj.o současném vztahu Církve a států. Něktedové sestřičky, které vedou papežovu do j ré otázky zůstaly nevyřešené, v rozhovorech se
mácnost. 0 jídelním lístku nechce Navařrc ř má pokračovat.
____ _____
nic prozradit. Z polských kruhů v Římě se I SloVrncz se przpravuQi. na návštěvu sv.Otce na care
však lze dozvědět, že sv.Otec především v I 1996. Biskupové už napsali pastýřský list, v němž
i upozorňují věřící, ze je nutná především duchovní
poledne jí velmi málo a že k večeři má
I příprava-má jít"o událost s trvalými plody". Jde
rád sýry, saláty a sladká polská jídla.
I i . o snahu smíření národa "v rodinách i mezi různýPO SNÍDANÍ ODCHÁZÍ DO SVĚ PRACOVNY,
aby se svými nejbližšími spolupracovníky 1 mi škuvinami a oraanizacemi. "
probral denní program. Pak zůstává až do
29.3.byla v Římě zahájena výstava renezančních
jedenácti hodin ve své pracovně sám. Je
liturgických knih z let 1447-1572, jak z vatikán
to doba tvůrčí práce a úvah. V této době
ského muzea, tak z Florencie a Urbinu i z králov
nemá nikdo k sv.Otci přístup.
ských dvorů francouzských, madarských a.španěl
ských. Také drahocenné prvotisky/inkunábule-vytištěné před r.1500/. Knihy jsou z období papežů Mi
kuláše VI. a sv.Pia V.
V Brazzlii žije přeš 50 mil.osob v bídě. Je tam
na pul miliónu prostitutek, mnoho analfabetů a
vliv tam mají nejrůznějsí sekty a liberalismus.
FrantisKani věnovali tosym KarmeiitKam svuj.nyv.
klášter v Dačicích. Ke karmelitkám chce vstoupit
mnoho dívek, ale v pražskán klášteře na Hradčan
ském náměstí už není místo. Začíná se opravovat
kostel, a až se vystěhuje z kláštera muzeum, bude
se stavba opravovat,aby byla vhodná pro kármelitky.
: 10.ú. 1945 zaLoziLo asi■ 40 francouzských bzskupu
iPax Christi-mělo za úkol smíření a pokání. Kolem
\ 60 tých let začalo propagovat mír, odzbrojení,práPražské nakladatelství TOK vydalo knihu
: va zen a těch mužů, kteří nechtějí sloužit k obrasv.Otoe Překročit práh naděje v nákladu
: ně země. Ty ovsem s katolickou vírou nemají nic
10.000 výt. Poprvé vyšla v Miláne a je
; společného. Mají 20 národních odborů.
přeložená do 35 řečl-v nákl.80 mil.výt.
DOPOLEDNE
SV. OTCE

LAKOMA' SOUSEDKA
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Pepíku,
i
usadil ses už v nové škole? Vedle mě posadili holku, proto-|
že na holčičí straně není místo. Holky by měly mít svou třJf
du, protože pořád ječí a piští. Tatínek té nové je pekařem.!
Když vstoupím do třídy, cítím,jak její rohle báječně voní. |
Maminka mi dává na přesnídávku chleba se sádlem a jablko. |
Ta holka mi nedá k rohlíkům ani čichnout-jako kdybych tyl |
vzduch. Ani mě nekopne, když se blíží prófa a já čtu pod
i
lavicí kovbojku. Jednou mě matikář přistihnul, kovbojku mi *
sebral, takže ani nevím, jak to dopadlo s tím zlodějem kraVS
Také mi nenapovídá, jako jsi to dělal ty. Když píšane písem-l
ku, zacloní si sešit rukou a musím se namáhat úplně sám.
|
Opisovat mi také nedá.
| "Kdyz
>
..
jim
Horší je, když ty voňavé rohlíky vytáhne o přestávce a jak | i z ptal tatínka,
jak vypa
to chřupne, když se do rohlíku zakousne.
\ dá cano děj nice, řekl, že tak, jaNemohu s ní cvičit v zápase jako s tebou. Prófa tomu sice \ do vy'."
^
říká rvačka, ale je to zápas. Tatínek chodí na cvičení v ob|
raně a říká tomu harakiri.
Na holku jsan si vymyslel past. Když vytáhne rohlíky, řeknuj
"Naše sousedka říkala, že tvůj tatínek dělá pečivo pod psa,?
rohlík je za pár hodin jako podešev."
|
Holka si mě nevšimla. Tak jsem ryl dál:"Ten pekař, co po
\
nati máte pekárnu, to bylo eso! Ještě za tři dny byly rohlí-J
ky křehké-ale tvůj táta? Hm!" Pohrdavě se usmála:"Závidíš, 1
co? Ale ukousnout ti nedám!"
j
Pak jsem dostal od maminky pomeranč. Když jsan jej loupal, s
vonělo to po celé třídě. Dal jsem kousek kamarádovi vpředu i "Nezlob ie, mami'. Ja ti k ivátku
a druhý kamarádovi vzadu. "Tak se u nás pěstuje soli - soci5 koupím novou vázu."
sacilita!" Nic to nepanohlo. Asi to nepochopila.
Manka z cukrárny donesla pytlík starých bonbonů. Každánu da;
la, jen té žábě vedle ne! Ta se mračila!
Vykládal jsem to večer tatínkovi. Chvíli uvažoval a pak řek;
"Musíš tcmu děvčeti imponovat!""Naučíš mě harakiri?"Táta se \
hrozně smál:"Myslíš karate. Při harakiri si uražený samuraj;
v Japonsku rozříznul břicho." Tak mě táta učí Icarate-večeri když je unavený. Můj táta je prima, rozumíme si!
Poprosil jsem maminku, aby upekla rohlíky. Upekla jich asi ;
dvacet, každánu z nás dala po třech a také to ve třídě voně
lo. Jeden jsan daroval kamarádovi vpředu, druhý vzadu a ti *
se zase se sousedem rozdělili. "To jsou prima rohlíky! Ta- j
kové tvůj táta nedělá.""Že ne? Ochutnej!" Zamračila se a dai 'Jati, podívej ie, paní Nováková
la mi kousek. Ochutnal jsem se prohlásil, že nejsou špatné,- :avaňuje žáby', ^^^gm
_
ale že by to muselo posoudit víc kluků a holek.
Druhý den donesla celý pytlík rohlíků. Na celou třídu to
nestačilo, ale každý se rozdělil se sousedem. Všichni pro
hlásili, že její tatínek peče skutečně dobré housky a že to
musejí říct doma - aby k nanu chodili naši nakupovat.
'Hned naše nová pochopila-nemá dlouhé vedení-že jsem jejímu
tátovi udělal reklamu. Asi to řekla i doma, protože od té
doly si nosí na desátku tři rohlíky a jeden mi dává.
Nerozhodně
A není už tak nafoukaná.
Když Manka ted donese pytlík bonbonů, dá každánu po jednán
a dává také i té mé vedle. Ta změkla. Dokonce mi občas na
povídá a už si nezakrývá rukou sešit, když píšeme písanku.
Takže má pan katecheta pravdu, když říká, že zlé máms odplá
cet dobrým, že to povídal sán Pán Ježíš.
Napiš mi brzo.
Mirek
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dítěte

J.Hartmann si dal 22.3.notářsky ověřit
obvinění, že ho před 20 r.jako studenta každý má určíté znaky, které ho charakterizují
víděnský kard.Groer sexuálně zneužíval. jako osobu, individuum. Jsou to znaky tělesné i du
Je-li kardinál nevinen, je jeho povin chovní nebo duševní - které jsou jen a jen jemu vlast
nost se právně hájit, v jeho osobě by ní. Jeho schopnost, rozlišovat mezi "já"a "ne-já" se
rozvíjí už od dětství. Nejdříve se projevují nejasně,
la pohaněná celá Církev. Je-li vinen,
později si uvědcmuje víc a víc sám sebe.
je jeho vina právnicky promlčená a
Když mu starší sourozenec chce sebrat hračku, protes
jestli se z ní vyzpovídal, Bůh mu to
odpustil. Kněží, kteří mají skvrnu v
tu je :"To patří mně! Nech mi to!" Tedy poznává indi
vidualitu druhého - ale to později. Vidí, že druhý
minulosti, nemají vysoký úřad vůbec
také existuje, že má své věci, svá práva atd. Výchovou
přijímat. Kdysi obvinili ze stejného
hříchu US kardinála, ten to dal vyšet a zkušenostmi dospěje později dítě k tcmu, aby uznáva
řit a žalobce obvinění musel odvolat.
lo nároky, práva druhých lidí.
Ph.uid.zvtGuatemaly L.Carpío pozval sv.
MUSÍME SI VŠÍMAT A DBÁT ZVLÁŠTNOSTÍ SVĚHO DÍTĚTE!
Otce na návitěvu města EiquipuZjxs, kde
Radiče a lidé, s kterými přijde dítě do styku, musejí
ie slavná svatyně "Černého Krista".
uznat jeho osobní důstojnost-tj.neponižovat je. Dítě
Arcib.Dyba z Fuldy řekl, že mu dělají
ovšem klade spoustu otázek. Není vždy lehké na ně od
starosti odchody katolíků u Církve. Má
povídat. Někdy se nás zmocní zlost. Odsekneme! Vzpo
to různé příčiny, některé se dají od meňme na své dětství. Jak nás zabolela nevšímavost ro
:stranit,např.aby semináře byly pronikdičů, když neodpověděli na naše otázky.
nuté Kristovou vírou a Boží pravdou.
Č> bezbecno.it Vatckanu pecuj-c nyní /t po- DÍTĚ ZKOUMÁ KAŽDÝ PROSTOR, PROVÁDÍ VŠECHNO MOŽNĚ,
lícistky-aií 10 proc. Největší práce je nadchnou ho věci, kterých mi si ani nevšimneme. Sbírá
na procházce stébla, kameny, brouky, trhá bobulky čeká v roce 2000.
rgortsKa viaua arusiid ídu x-taLctiy ^.ojvuii, všechno ho naplňuje jakousi radostí z nového poznání.
Je to přirozené a nutné k rozvoji dítěte. Rodiče mu
který zakazuje v době velikonoc tanec,
koncerty aj.zábavu. Nový zákon cmezuje sejí být trpěliví. Chápat dítěi Radovat se s ním. Ne
tento zákaz na určitou dobu, na Hod Bo je odbýt, ani je nekcmandovat, neohlížet se na jeho
ží platí zákaz mezi 6.a 13.hod
práva. Jinak zaviní mnoho duševních poruch, které se
Holanstt biskupové poukazuj-c na to, ze mohou protáhnout až do stáří a jsou příčinou řady ži
nový zákon o eutanazÁÁ. (zabíjení nevyle- votních zklamání. Není dobré, když rodiče jen za
čiteZne nemocných) ie víc a víc proia- kazují. Je-li nutný zákaz, musí se správně odůvodnit.
zuie a oředvisu zákona ie nedodržují.
DÍTĚ SE MUSÍ NAUČIT I TCMU, CO DĚLAT MÁ-NE JEN CO
Anglikáni jsou ve finanční tísni, proto
NESMÍ.
____________________ __________
chtějí prodal centrum s 350 obchody,
Je velký rozdíl, jestliže se chováme k dítěti diktá
největší v Evropě, výnos, asi 500 mil.
torsky - nebo máte při výchově pevnou ruku. Jeho city
liber, použijí na platy a péči o pře
tyranizováním zraňujene. Pevnou ruku, podepřenou rostárlé duchovní
■ zimovým odůvodněním, dítě přijímá a nezraňuje je to.
Švýcarskou -lníctatcvu"Mladez protc dro
Foznáme-li, co znamenají jeho instinktivní hnutí, kte
gám" podepsalo 145,000 oiob. Odbornicí
ré ovlivňují činy dítěte-a každého člověka-pochopíme
ve Švédsku dosáhli., že počet mladých,
jeho chování a můžsne je správně ocenit.
kteří berou drogu, klesl na polovinu.
Každé dítě je jiné, ke každému musíme přistupovat tak
V indické diecezi Indore byla v unoru
|jak je to vhodné k jeho osobnosti. Vždyt dítěti nevnu
zavražděna při vystupování z busu řehol
cujeme boty dospělých. Stejně ho neforrnujarte tak,jak
nice Rani Maria/4l/a to 40 bodnými rana
se nám to hodí-ale tak,, jak je to vhodné pro dítě.
mi. Guvernér slíbil biskupovi, že pří
pad dá vyšetřit a vinníky potrestá.
Chorvatští biskupové zj^stuu., ze v ze
mí i e iÍAÍ okultismus. Vína je i na ne
dostatečné náboženské výchově, zavedené
nyní na školách._____________________
V Kazachstanu je pul mil.katolíku, deportovaných Stalinem z Polska a Německa,
Mají jen 45 farností a několik kněží a
30 řeholnic. Bisk.konference Polska a
Litvy žádaly kněze a řeholnice, aby se
přihlásili k práci-ale neměly úspěch.
US vědci protestovali, proti zavedení
potratové pilulky RU 4S6._________

i
;
■
V 10.a 11.stol.nastal pochybný rozkvět Clrk-í :
ve. V Evropě bylo sice mnoho klášterů, kápi-? :
tul, chrámů, světského i řeholního kněžstva-! ;
ale vnějšímu rozmachu neodpovídal rozmach
i
vnitřní.
i
CÍRKEV TRPĚLA SVATOKUPECTVÍM, NEMRAVNOSTÍ
DUCHOVENSTVA A HROZIL ROZPAD CÍRKVE.
í ;
•
1.První zprávu o simonii-prodávání církev
ních hodností za peníze, máme z r.1024-39.
i :
Za papeže Benedikta IX./1033-1045/prodal cí :
sař Konrád II.nehodnému knězi za velké pění-- i
i
ze basilejské arcibiskupství. Měl sice výSiti
ky svědomí, ale svůj hřich nenapravil. Napo-; ;
dotovali ho jiní světští páni. Kdo si koupil; ;

Úpadek církve

výnosnou hodnost, tyl schopen i jiných hří- •
chů. Ti, kdo si koupili od pána biskupství, i
hojil se finančně na knězích a ti zase na
poddaných. Prodávalo se každénu, kdo měl pe-j
níže. Tak byli vysvěceni na kněze nemravní, •
nevzdělaní, lakcmí, opilci, vyděrači aj.
i
CO JE INVESTITURA?
í
Církevní právo žádalo, aby biskupa či opata '
volila kapitula. Ale tím se v lO.st.už nikdo;
neřídil. Budoucí biskup složil svému pánu
'
přísahu věrnosti a přijal od něho berlu-sym-j
bol pastýřské moci/a povinnosti!!/ a prsten,i
odznak spojení biskupa s diecézí. A takto
•
ustanovený a svěcený biskup či opat měl prá-;
vo na výrosy z církevního majetku,hl.pozemků:
Na nástupcích apoštolů-biskupech-stojí celá ;
Církev na zeni. Je-li biskup nehodný či ne- ■
schopný, trpí celá diecéze. A je-li takových:
neschopných mnoho, Církev se rozpadá, onenoc-j
ní. Proto nemůže zástupce Kristův na zemi,
;
římský biskup-papež-pustit toto právo z ruky;

ti, kdo budou všemi silami pečovat o věřící,
zůstat svobodni od manželských a rodičovských
povinností. A věnovat se celí jen Bohu. Tehdy,
na začátku, žili kněží a jáhni společně s biskupem. Později se od toho upustilo - a začaly
zlořády. "Není dobře člověku samotnému!"
3. TŘETÍ NEBEZPEČÍ-ROZPAD CÍRKVE. 16
Francouzskému králi se nelíbilo, že němečtí
císařové jmenují biskupy. Chtěl také svou samostatnou církev v čele s patriarchou v Remeši.
Stejné plány měl i španělský král Ferdinand I.
Kastilský-chtěl patriarchát v Campostele. I
arcibiskup v Brémách se zabýval myšlenkou na
patriarchát v severských zeních. Pak by se Církev rozdělila-jako je to u pravoslavných, které mají řadu samostatných patriarchátů.

i OŽIVUJÍCÍ PRAMEN VÍRY.
: Kdykoliv začne Církev zahnívat, vyvolá si Bůh
; zdravé hnutí. Tenkrát to byli benediktini v
; klášteře v Čluny.
; Toto opatství založil v maconské diecézi r.910
i Vilám Aquitanský. Mělo být podřízené jen papeži
• Již prvních pět opatů přeměnilo Čluny v ozdra: vující středisko - napřed obrody řeholí, pak
: celé Církve. Začalo to ve Francii-kde Čluny je: pak v Itálii, vlivem Jindřicha II.i ve střednírr
: Německu/Reichenau, Kbrvey, Fulda/pak v již.Bajvorsku-Tegersee, Niederaltaich, Salzburg. Do: stalo se i do našich zemí. Ovlivnilo Španělsko
i a Anglii. Upadat začalo r.1258, kde už chtělo
! podléhat feudálním pánům-ne papeži. Páni byli
: Burboni a Guisové. -Cílem řeholníků byla snaha
; o mravní dokonalost, ukázněnost, opati byli
: většinou vynikající a silné osobnosti.Při kláš• teře byl 555 loket dlouhý,nádherný chrám,o třei tinu delší, než tehdejší chrám sv.Petra. Když
; zavedly reformu i jiné kláštery, stal se r.
í1130 clunský opat představeným dvou tisíc kláš
terů. Za revoluce r.1790 clunští občané tuto
i nádhernou stavbu zničili, Napoleon je nazval
í Vandaly a vyhnal je.
OBRODA VNIKLA I DO PAPEŽSKÉ VLÁDY-KURIE.
Ě Clunští řeholníci se stávali kardinály, ba i

2.SOUKROMÉ KOSTELY A KAPLE
bylo další zlo. Farních kostelů bylo málo.
Páni v germánských zeních zřizovali pro sebe;
i své poddané vlastní kostely. Pán dal vysvě-í
tit na kněze někoho z poddaných-bez ohledu
na jeho schopnosti. K výživě mu propůjčil
; papeži a zahájil boj proti světským zásahům do
kus pozemku-a tak měl kněze v moci. Ti ne- ; f církevní pravomoci, čili investirurypodléhali biskupovi. Bývali ženatí, nevzděla
ní a před hanebnostmi a nemravností svého pá NA VÝCHODĚ SE ČÁST CÍRKVE ODTRHLA R.1O53.__
na zavírali oči. Také se začal prosazovat ná- í Tehdy poslal Lev IX./1049-1054/do Cařihradu
zor, že celibát mají dodržovat jen mniši a
jkardinála Humberta a Bedřicha Lotrinského z
kněží při kapitulách.
sMonte Cassina. Císař Konstantin Monamachos je
Celibát je sice jen církevní příkaz. Židovští [přijal vlídně,přál jednotě,ale patriarcha Cerukněží byli z kmene Levito a museli se oženit, tlarios, který předtím sebral katolíkům 2 kosteZdrženliví byli jen když měli chrámovou služ | ly a i kláštery. Nedovolil vyslancům ani sloubu. Krčmě toho, židé byli obklopeni nemravný | žit mši sv. a po prvním setkání odmítl s nimi
mi pohany a ti by měli na neženaté kněze zlý tjednat. I oni se dopustili chyb, nejednali s
vliv.- Kristus byl z kmene Judova. Znamenalo [ním s takovou úctou, na jakou byl zvyklý. Pak
to také, že novozákonní kněžství je jiné.
i delegáti položili na oltář v chrámě Hagia Sofia
Sv.Pavel řekl v I.listě Korintským,7,38.,že [ /Boží moudrosti/ exkomunikační bulu a odcestova
kdo zůstane svobodný, dělá lépe. Proto mají i 11. S pravoslavným patriarchou se smířil Pavel VI.
| Pod£t:B£.Ráčha;Pž/ínt/ CZtfeue a P.L.HeAXÉčnqa

Sešli svého Ducha

ZÁŘIVÁ SPOLEČENSTVÍ

a obnovíš tvář země

PAVEL SE PŘIROVNÁVÁ K "OPATRNÉMU STAVITELI",
>
k "otci" i k "matce" a také k "chůvě". Tím se víc’
přiblížil k posluchačům. Sotva získal Pavel v sy-J
nagoze nejušlechtilejší židy-musel se-jako jinde
od synagogy odloučit. Prohluboval učení Páně v
’
dílnách Iasonových, v soukromých bytech, v komůr-’
kách otroků i v dcmech boháčů a vznešených žen. >
Pečoval o každého zvlášť. Chodil ulicemi, zastavo>
val se tam, kde se zachytilo slovo Páně, vyslechl >
pochybnosti a potíže každého křesťana, snažil se >
jeho problémy vyřešit, na otázky odpovědět, přes-J
vědčovat svou laskavostí a svou hlubokou, vroucí J
vírou. Miloval všechny-pochybovače, domýšlivce, J
úzkostlivé, bouřlivé, ustrašené, vznětlivé, kri- >
tické, nerozhodné a kolísající.
. í

Tvář žene je tvář lidstva,;
Tvář lidstva jsou tváře^f"^
jednotlivců. Tváře jednot"

I DNES - JAKO TEHDY!
APOŠTOL NÁRODŮ >
Jako za časů sv.Pavla a prvních křesťanů, se dnes>
bojuje všemi prostředky proti víře, útočí se na >
věrné ze všech stran. Lžemi, podvody, zdůrazňová-j
ním malých chyb a zamlčováním velkých ctností... J
Nejúčinnějším prostředkon krčmě modlitby a obětí J
je jít za jednotlivcem, za rodinou, vytvářet maláj
ale zářivá společenství. Je pro nás a pro naše
?
pastýře-ne ovšem pro všechny-zahanbující, že v
’

bouři, která dnes ničí katolickou víru-nesnažit
se pilně o její šíření a obranu, jak pilně a obětavě šíří heretici-bludaři-své nepravdy! Mnozí z
nich účastně naslouchají tomu, co každého bolí,
trápí, ničí, pcmáhají mu, navštěvují nepříjemné,
staré, nemocné lidi-ale i mladé-a získávají pozlátkem svých nepravd nové přivržence.
APOŠTOLÁT SV. PAVLA VYCHÁZEL ZE SRDCE.

>
•
>
’
]
j

i
To, co kázal, ternu také věřit a tím i žil. Jak má,
lo jsou platná sebe učenější a obratnější slova >
kněze, o kterém lidé vědí, že podle nich nežije. >
Nejsou to jen konkubináty, ale i lakomství, opil-i
ství, požitkářství aj. Křesťanství nebylo pro Pav-i
la abstraktním učením nebo jen myšlenkovým vzta- !
hem k Bohu, ale něžným, vřelým poměrem k Pánu,
'
skutečností, pro kterou byl ochoten nejen žít,alej
i trpět a zemřít:"U AÍabých jiejm Ac AtaZ Atabým, j
abgc/i zZókaů Atabé.. Va cm jAcm Ae. AtaJL \>AÁm, abych]
Aíuj co Atuj zachKanÁZ aApoň néktíKÍ. A Ůo/iZe.
vÁcchno dč£am pKoto, abych zčútoueň A nÁrtú. zZóímZ i
podtE v dobftcch evangelia." (1 Kok 9,22,23).
Jistě nebylo pro inteligentního Pavla lehké mluvit:
k prostým, nevzdělaným lidem. A vnikat co nejhlou-j
běji do osobností těch, které chtěl přivést ke
Kristu. Vždyť každého formuje výchova, okolí, dě—j
dičnost, národnost, doba a životní nárazy a probil
my, dobré i nedobré zkušenosti, zraňující duši
těžkými, a ve stáří těžko vyléčitelnými ranami.
Pavlův vřelý vztah získal mnohé-židy, kteří v něm
viděli vzdělaného žida, nežidy, kterým ukazoval
dosud bezvýchodnou cestu z otroctví pohanství ke
svobodě křesťanství.
JOSEF HOLZNER: SUATÝ PA VEL

livců jsou jejich osobnost
ní profily, jejich charak-'
tery. Dobrý charakter však ještězdaleka není cílem křesťana.
CÍLEM KŘESŤANA JE
SVATOST
Kristus říká,že vždycky bude na
světě pohoršení, že vždycky budou
na světě zlí lide. Je však něco
jiného, být nedokonalý proto, že
člověk neměl přístup k pravdě, byl
špatně vychován apod.,než že byl
příliš lenivý, aby se o pravdu
skutečně zajímal, snažil se ji po
znat a podle ní žít.
TO JE VŠAK POVINNOST ČLOVĚKA?
Jsou mezi námi lidé, zmrzačení tě
lesně, ale jsou i lidé, zmrzačení,
duševně. Tělesně zmrzačený člověk
může jen omezeně pracovat-jestli
vůbec. Kdo se však zmrzačí duchovně-nedbalostí, lhostejností, vzdo
rem, nenávistí a nevím ještě jakou
negací - takový
člověk nemůže být
nástrojem Ducha svátého. Toho, kte
rý chce skrze člověka obnovit tvář
země.
HŘÍCHY PROTI DUCHU SVATÉMU
;klade Církev mezi neodpustitelné
hříchy. Proč? Protože člověk sám
se jich nechce vzdát. A k odpuštění
hříchů je třeba nejen jich litovat,
:ale snažit se o polepšení.
BŮH VÍ, ŽE ČLOVĚK JE SLABÝ
■Vede ho trpělivě avždycky mu podá
ruku, když upadne. Záleží jen na
■nás, jestli tu ruku uchopíme, dáme■li se pozvednout. Proto říká Kris
tus, že Bůh je ochoten odpustit
•hřích devětadevadesátkrát - pokud
:člověk lituje.(LK 15,7).
Lítost je jako vláha, která za
lévá semena Ducha sv. Jako slunce,
•které křísí k životu.
VŠICHNI TOUŽÍME PO ŠŤASTNĚ ZEMI.
'■ Na světě nebude nikdo naprosto a
:stále štastný. Příčiny jsou vnější
^i vnitřní. My se však musíme oteví
rat Duchu sv., obnovovat tvář země
:tím, že obnovujeme stále sebe a po:máháme i druhým, aby v nich našel
: Duch sv. připravenou půdu.
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Duchu svátý, který jsi mě povolal na toto místo, odstraň ve mne i kolem me
všechny překážky, které Ti brání, abys
obnovil mne i moje okolí

Co byste udělal, kdybych řekla ano?"HO
"Proč se ptáte?"
Pokrčila rameny. "Zajímá mě to z čistě
louaaii jane se ticnou stezKou poaei reKy.
psychologických důvodů... Zkuste to ještě
"Dnes jste nějak zamlklý," řekla dívka."Včera jste
jednou."
asi ve společnosti hodně pil á dnes vás bolí hlava'.'
"Rád...Sabino, chcete být mou ženou?"
"Hlava mě nebolí,"odpověděl mladý muž,"ale jsem ně
"Je to moje nejtoužebnější přání."
jak zmožený, protože...protože..."
Přitáhl ji k sobě a něžně ji políbil.
Nedokončil větu a začal si nacpávat dýmku. Pak šli
"Hodinky,"řekl po chvíli."Musíme je na
dál, jako kdyby se nic nestalo. Když došli ke kajít, než bude úplná tma."
mennánu valu, dodal si odvahy:"Poslyšte, Sabino, já
"Není třeba," zašeptala Sabina."Já mám
o nás dvou přemýšlel. Znáte se už skoro čtyři měsíty hodinky v kabelce."
ce-přesně-sto jedenáct dnů...a...ano, mám dojem,že
HENRY BORDEAUX
mě máte docela ráda. Chcete...být mou ženou?"
Zkoumavě na něho pohlédla.
V DOMĚ JE LUPIČ
"Snad se nebudete zlobit, když vám docela otevřeně
řeknu - NE!"
Penzista Novák se pro"Smím vědět, proč?"
budil a ve dveřích
"Protože cítím, že nejste pro mne ten pravý!"
stál lupič. Novák sáh"Nu, to je aspoň jasná odpovědi"
nul po poplašné pistoli a vrhnul se na lupiče.
Mlčky se obrátili k návratu.
Byla to chyba. Lotr mu
"Snad se vás to nedotklo?"
"Ne, ne", ujišťoval ji okamžitě. "Ale zůstaneme
vytrhnul zbraň a surově
ho zbil. Dodnes trpí Novák
dobrými přáteli dál, že? Když si to člověk dobře
přemyslí, tak se mu zdá, že je správné, udržet si
velkými bolestmi hlavy.
vlastní svobodu."
Lidé při ohrožení často podceňují
"Říkáte to tak, jako kdybyste to nabídnutí k sňatku nebezpečí a jednají při přepadu
nemyslel vážně?"
proti zdravé rozvaze. Rady policie:
"Ale, Sabino, to určitě ne! Já, hlupák, jsem si
i .Kdo je přepaden ve spánku, ať se tváří
myslel, že mě máte aspoň trochu ráda. Přesto však ze spi dál.
za vaši otevřenou odpověd json vám ze srdce vděčný, i.Nenapodobujte hrdiny detektivek z tele
A vůbec, jestli se jednou ožením, o čemž pochybuji,
vize'. Nemáte ani zkušeností, ani odbor
pak jsem přesvědčený, že najdu ženu, u které bu
né školení. Silný a surový lupič vás
dou mé šance o moc větší, než u vás."
muže těžce zranit-ne-li zabit.
"Máte na mysli při taň na určitou ženu?"
3.Braňte se, jen když vás lupič přimo na
"Musím čestně přiznat, že ano. Za pět let jí bude
padne. Jinak soud sebeobranu neuzná.
třiadvacet, do té doby budu i já mít dobře place
4.Bez vzrušených slov nahidněte lupiči
né místo, a pak jí mohu, krčmě své lásky, nabídnout
všechny penize z peněženky a požádejte
zajištěnou, bezstarostnou existenci."
ho, aby pak odešel. Psychologové zjis
"Ale Petře!" vykřikla ohromeně Sabina. "A to tvrdí
tili, že to skoro vždy pomůže.
te, že mě máte rád?"
5.Nikdy mu nebraňte v útěku-jinak se ho
"Máte rád?" opakoval zasněně. "Naučil jsem se vás
muže zmocnit panika a jeho reakce jsou
cenit - a to je všechno."
pak nevypočitatelně. _________________
"Proč mi to říkáte?"
; R.1992 zjistila nemecka policie pres
"Protože jste mou dobrou přítelkyní. Rád bych vás 1120.000 vloupaní, asi třetina byli lidé
temu děvčeti, takové mladé dívce, také představil.' |pod vlivem drog. Skoda-tři čtvrtiny mili"Ta vaše hloupá husa mě ani trochu nezajímá," vy i ardy marek. Zřídka lupiče postižený chyt
křikla Sabina pohněvaně - celá bez sebe." A kromě ané při činu-jak zjistila statistika. Věttoho jsou ztratila náramkové hodinky, asi v tem
; šinou je před ním bezbranný. Je rozdíl me
místě, kde jane se obrátili."
| zi obyčejným zlodějem-který si vyčíhá doMlčky šli zpátky.
ibu, kdy nikdo není doma (na dovolené, v
"Tady to muselo být.
: divadle a p.)a jde najisto a mezi lupiči,
"Ne," odpověděl,
Á
; kteří se vůbec nebojí. Když delší dobu
"bylo to dál."
|zloděj zvoní a nikdo neotevře, má za to,
"Správně. Na tem
| že v bytě lidé nejsou. DSležitý je řetěz
místě, kde jste
\a patentní zámek.-Je velká poptávka po
se mě zeptal,
i poplašných pistolích a rozprašovačích s
jestli chci být
| omamnými účinky, plynovymi pistolemi a p.
vaši ženou!"
; Jeden soud odsoudil obchodníka, který 3
; lupiče zastřelil-není vždy na straně poI postiženého.______________________________________
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Srdci Páně, jemuž je zasvěcen červen a sla
ví se poslední den v oktávu Božího Těla/svá
tek Těla a Krve Kristovy/. Duchovním vůdcem
sv.Markétky byl sv.jezuita de la Colonbier.
INOCENC X. - Giambattista Pamfilini
Žila v klášteře Paray-le-Monial a přimlouva
15.září 1644 - 7.února 1655.
la se za častější sv.při jímání.
*|Q
Narodil se v Římě 7.února 1674 z rodu Pamfili Inocencova vláda byla zlá. Jeho povaha byla
ni. Byl právníkem. Klement VIII.ho jmenoval
aněs dobromyslnosti a chladu, podezřívavosti,
konsistorním advokátem. Za Urbana se osvědčil
tvrdosti, uzavřenosti, lakcmství a nálado
při posláních ve Francii a ve Španělsku.
vosti, nevlídnosti, mrzoutství a prchlivosti.
R.1629 se stal kardinálan. Často kritizoval
Když zanřel, ukradla jeho švagrova ještě to,
Urbanův nešťastný sklon k válčení. Předvídal,
co našla a prohlásila se za chudou vdovu.
že to dobře nedopadne. Byl tak opatrný, že mu
Ani ona, ani papežem bohatě obdarovaný její
brzo říkali"monsiňor to nejde". Spatné zkuše
syn Camillo nechtěli udělat zesnulému důstoj
nosti jeho předchůdců s nepoty bo neodstrašinou hrobku. Papežovo tělo leželo ve vlhké zály. Jeho nepoti nebyli sice ani schopní, ani
kristii, pak ho pohřbili v kostele sv.Anežky,
důležití, ale vzbuzovalo to pohoršení. Jeho
který sám dal vystavět. V galerii Doria-Pamfi
švagrová a matka kardinála Camilia-který brzo
lii visí jeho portrét, který namaloval r.1630
se vzdal úřadu-Olimpia Maidalchini, brzo pape Velazquez. Umělec se snažil trochu zmírnit
že úplně ovládala - jako v lO.st.Marozia.
papežovu odpornou ošklivost. Bemini vytvořil
Proto ji nazývali "papezza". Eyla to hádavá
® jeho mramorové poprsí. Tento umělec vytvořil
žena a ke konci třicetileté války velmi pa
kromě studny Tritonů proti paláci Pamfilini-v
pežství ponížila. Bylo mu 70 let, když ho zvo němž bydlel papež jako kardinál a později je
lili, a proto byl i lehce ovladatelný. Papežo ho švagrová - také nádhernou studnu tří řek
va politika byla příznivá Španělům. Už jeho
na Piazza Navona. Borrcmini pracoval na obno
volba znamenala konec francouzského kardinála
vení lateránské baziliky. Bernini také vytvo
nekněze-Mazarina-který se smířil s Berberiniho řil kolonádu u sv.Petra.
nepoty, ti však přesto volili Inocence. Ten
Hans Kuhner-. LEXIKON PER PÁPSTE.
proti nim zahájil proces - a ti unikli osudu
nepotů Pavla IV. tím, že utekli všichni tři do
NOVÉHO VE SVÉTĚl
Francie. Jejich majetek byl zabaven. Francouzi
Ve
Florencii
se sešlo 40 odborníků, zabývají
hrozili papežskému státu válkou. Inocence vy
cích se historii dominikána g.Savonaroly. V
díral Mazarin tak, že papež bratry Berberini
době namravného Alexandra VI. se mu podařilo
omilostnil.
24.října 1648 byl v Mflnsteru podepsán Vestfál ohnivými kázáními přivést Florencii k pokání.
ský mír. Bylo to vítězství Mazarinovo a další Když ale žádal o politickou pcmoc, tj.nábožen
skou činnost chtěl podpořit politicky - dal
porážka katolicismu v Německu. Inocenc marně
ho
papež upálit.
protestoval-Mazarin měl příliš velkou moc.
Několik měsíců před tímto smírem vypukla v Nea Pokud jde. o poc.et a£omovyc.h zbsiam. je Izrael
na šestém místě, za pěti veJbnocemí._________
poli vzpoura proti španělským dobyvatelům.
Hudební skladatel Auber ji zvěčnil v opeře Ně Maaarsxa DisK.xonrerence se zanyvaia možnou
má z Portici. Vzpouru Spanělé nelidsky potlači druhou návštěvou sv.Otce, snad při oslavách
li. Papež byl zase-jen na papíře-pánan Neapole 1000 let od založení benediktinského kláštera
R.1649 po popravě anglického krále Karla I.za Pannonhalma r.1996. Konference se zúčastnil i
biskup Koukl a slovenský arcib.J.Sokol slíbil,
čali Angličané-pod vedením Crcmwellovým-prože pošle kněze, aby pečoval o tamní Slováky.
následovat katolíky a podrobili si Irsko.
(/ Cíně byla v časopise od Říma odloučeně. clrkMálo cti přineslo Církvi papežovo vítězství
ve
uveřejněna fotografie sv.Otce-ale bez jména
nad maličkým knížectvím rodu Farnese - Castran
Papežův předchůdce Castra nedobyl - a Inocenc V Keni byl zatčen P.Ch.Ramoro a 3 seminářisté,
protože uspořádali idegální daitonstraci proti
jeho dobyvačnost odsoudil-ale sám dal Castro
tři měsíce obléhat a po vítězství je dal stov- tanu, že úřady zabavily farní zprávy s články
o stavu lidských práv v Keni. Byli sice pro
nat i s kostely se zemí.
puštěni, ale jejich čin se projednával 4.4.
Státním sekretářem jmenoval schopného Fabia
1/ diecezi Lúnburg-Nemecko, se vrátilo do C-ctfcChiagi, býv.německého nuncia.
ve 192 osob, ale r.1993 odpadlo 5629 katolíků.
Za vlády tohoto papeže žila sv.Markétka Marie
Biskup ve Wurzburgu vysvětil 6 mužů na kněze,
Alacoque/1647-1690/ řeholnice kongregace
Navštívení Panny Marie, zal.sv.Františkem Sa- a připcměl jim, že nejí hlásat pravdu Kristoieským a sv.Janou Chantalskou, vdovou. Za dal yu a ne své vlastní názory.
šího papeže měla sv .Markéta r .1675 zjevení Kris Na hřbitově v Ljubljaně postavili pctnník 29
tovy lásky-byl to protiklad k chladnému a přís kněžím, seminaristům a laikům, zavražděným za
vlády Titovy. Dal je pohřbít do hromadných
nému jansenismu. Tak vznikla úcta k Božskánu
hrobů s tisíci obětmi komunistické vlády.____

TY JSI SKÁLA!
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O tem neuvažoval. Jak to dělají v televizi
"To se dozvíte ráno, až budete mít peníze. Ai
ještě něco. Žádná policie, jinak je vaše paní
mrtvá!"
Odložil sluchátko. Nebyl sám se sebou spokojený.

Martin zamyšleně pozoroval ženu, která le- j
žela ve stínu rozpadající se střílny na měki
kám písku. Na nebi jasně zářil měsíc.
<
Spoutal jí volně ruce a nohy, aby nemusela <
zbytečně trpět.
» Ráno opět vyjDČil číslo pana Smithena. Hned se
Vlastně plároval jen loupež. Ale z vloupání" ozvalo jeho jméno.
se stal únos. A na únos je elektrické křes-< "Máte peníze?" zeptal se Martin.
lo. Ovšem dokud na to policie přijde.
J "Ano," zněla kusá odpověd.
Zamyslil se nad poslední hodinou. V hospoděJ "Tak tedy pozor. Za půl hodiny pojedete na ko
ho jeden neznámý opilec ujistil, že v té
< nec podzamky L. Odtud je kousek na východní nád
době není ve vile živá duše. A skutečně!
{ raží. Budu vás stále sledovat - tedy žádné pod
Ani v jednom okně se nesvítilo.
< razy. Peníze v neprůhledné a uzavření tašce
Zadními dveřmi-jak lehce se daly otevřít! < předáte prodavačce na kiosku novin číslo 8. Pak
se vloudil do vily. Právě prohrabával psací| se vrátíte k autu, a pojedete ke konci podzemky
stůl. když někdo náhle rozsvítil. Stála ve < K. V autě bude klíček ke schránce 18 na nádraží,
dveřích, v županě, se široce rozevřenýma
j tam najdete lístek s adresou, kde je nyní vaše
očima, nehybná jako solný sloup. V té chví-| paní. Uvědomte si, že si mezitím peníze vyzvednu
li se ho zmocnila panika - ale náhle si uvě-j a zkontroluji, jinak klíček nenajdete a vaše
domil, že mu vlastně nebezpečí nehrozí. Jakí paní bude mrtvá. Je to jasné? Žádejte Karla Maye
mu může ublížit tak křehká žena?
i "Jasné,"zase zazněla stručná odpověd.
Hrozivě k ní přistoupil. Váhal.
Martin měl co dělat, aby všechno rychle vyřídil.
"Neubližujte mi, prosím,"řekla naléhavě,
| Nepochyboval ani chvilku o tem, že milionář dá
"můj muž vám zaplatí - má peněz dost..."
] peníze, jen aby získal zpět svou paní - a že
Při těchto slovech v něm vzniká myšlenka na] nebude muset sám nic kontrolovat - stejně bylo
únos.
] času namále. Ale pohrůžka stačí, takoví lidé,
A te3 tu ležela před tím, v houští vedle
] kterým se unese milovaná osoba, jsou ochotni ke
střílny, kterou už léta nikdo nepoužíval.
všanu, policii nic nehlásí, jen aby dostali
Martin se tu vyznal. Jako chlapec bydlel
svého člověka živého zpět. A co je pro boháče
kdysi nedaleko a v houštinách si hrávaly
ubohých padedát tisíc? Kapesné! A pro Martina to
děti na schovávanou. Tb už bylo dávno. Za
znamená několik let bezstarostného a hlavně beztím se bouda rozpadala a zarostla úplně bý pečného života.
NAŠE KRIMI
lím a křovým.
Skutečně! Všechno klaplo. Martin si nalepil umě
Tiché zakašlání ho vrátilo zpět na zem.
lé vousy, nasadil jednu z paruk, kterých měl v
"Prosím vás,"zaškemrala žena tiše,"už to
zásobě několik. Pak se postavil s novinami neda
dlouho nevydržím,"zlcmil se jí hlas a docelí
leko
kiosku a pozoroval temnými brýlemi udýchané
tiše dodala:"mohu si aspoň sednout?"
ho tlouštíka, jak nervózně spěchá od auta ke
Martin potřásl hlavou.
kiosku, s neprůhlednou a nadmutou taškou. Martin
"Ne. Musíte vytrvat aspoň půlhodinku. Zatím
si oddechl. A začal uvažovat, kam si zajede na
zatelefonuji vašemu muži, aby mi vyplatil
dovolenou.
za vás výkupné. Jaké máte
Když muž odešel, vyzvedl si v
telefonní číslo?1'
kiosku tašku, na toaletě si od
Žena mu číslo řekla. Něco
lepil vousy a sundal paruku a
zabručel a vydal se na
koupil si jízdenku do New Yorku.
cestu. Sotva vytočil číslo,
Ráno si v hotelu všimnul na od
hned zvedl někdo sluchátko.
ložených novinách nápisu:ÚNDSCE
"Smithen,"ozval se příjemný
SI VYBRAL PENÍZE A SVOU OBĚŤ ZA
hlas.
VRAŽDIL! Posadil se! Byl v pastí.
"Pane anithen,"řekl drsným
Prodavačka si jistě vzpemene na
hlasan Martin, "máme v moci
muže, který si vyzvedl tašku.
vaši ženu. Chcete-li ji
Tlouštík se šikovně zbavil man
dostat živou, jděte hned
želky -na účet únosce. Martinovu
do banky a vyzvedněte si
příběhu nikdo neuvěří. Prodavač
padesát tisíc. V opotřebo
ka ho popíše, policie vyretušuvaných, malých bankovkách.
je vousy i paruku-někde nechali
Chvíli bylo ticho.
otisky
prstů-jeho fotografie je
m^m
"Cože? Návště
"Rozumím,"řekl hlas,"kde
v kartotéce...a už ho mají.
va
manželky?
Vždyí
jste
mě
od

vám je mám odevzdat?"
A policie má i své donašeče.
soudili s úlevami - ne s
Martin polknul
Zvlášř v New Yorku je schopná!
mimořádným trestem!"
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NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.neděli v měsící v sále pod kos
telem sv.Petra a Pavla-u nádraží
10 hod.

BERN-2.neděli v měsící v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod.
CtRYCH - každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně, Aemtlerstr.49.
19 hod.

LUCERN - každou 4.neděli v měsící v
kapli kostela sv.Karla u"Karlisbrucke" 10 hod.
RpK-TANN-každou 1.neděli v měsíci
v kapli vedle katolického kostela

9,15 h.

WINTERIHUR - 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.

PLÁN

CO PŘIPRAVUJE PRO DĚTI VELEHRAD?
Art
A to v Itálii'39030 stmfé
) Martin in Gsies-Bolzano
MJ ^/Ěfé^/ Svatodušní tábor dětí

Děti ze Švýcarska,
od 9.10.-20.10.
LSTNÍ TÁBOR DĚTÍ od 9-15 r.

ČS.SKAUT VE ŠVÝCARSKU pořádá letní stanový
tábor na Hor.Rýnu, u Rheinschluchtu ve spo
lupráci s oddílem v Uh.Hradišti,od 15.7.-4.8
Přihl.pokud možno do 15.května:Martin Gelner
Seidenstr.28., 5200 Brugg, t.056-42 12 68
Poplatek 320 frs-můžete zaplatit i dětan z
vlasti. Tábor je v nádherné přírodě.
K PROSBĚ HORLIVÉHO ČESKÉHO MISIONÁŘE
v Ecuadoru nás upozornil čtenář, že je možné
poslat peníze mezinárodní složenkou na adre
su :P.Francesco MAKCVEC, Apartado 17.12.891,
Quito, Ecuador. Je to spolehlivá a jednodušsí adresa, než kterou jane uvedli v KUJBu.
RedaKtorKa se emiouva, ze vyšla ave dvojčís
la KLT^u, byla na/úspěšné/operaci s okan. Mís
to toao vyjde mimořádné dvojčíslo o prázdni
nách;____________________________________

PŘED 10 ti LETY ZEMŘEL 13.2.na Moravci sta
tečný a chytrý provinciál jezuitů P.F.SlLHAN
Byl v monstrprocesu , inscenovaném kanunisty
ŽENEVA - každou 2.neděli v mesiaci v
s významnými českými řeholníky a kdykoliv
kapli pri kostole sv.Terezky ,1 4 Ave
přišel do některého vězení, jeho silná kato
Paschier
9,30 h.
lická osobnost ovlivnila všechny uvězněné.
11.4.před 10 ti lety, zanřela v Hamburku
Vata výletních nedéll, exercícti, duchovttích
dcera
kandidáta blahořečení, novináře a pub
obnov, táboru pro dětí a mládež, poutních zajez
licisty ALFREDA FUCHSE-Eva Fuchsová. A.F.
du aj.uveřejníme v KLUBu nebo sdělí příslušný
zanřel mučednickou smrtí v koncentráku, kde
misionář. Na misionáře se také obratte v zále
ho polévali v zimě vodou tak, že nakonec
žitostí křtu, sňatku, sv.zpovědí(obvykle před
zmrznul.
mší sv.) návratu do Církve, vyučování nábožen
P.Pavel
KUČERA, vynikající misionář a exerciství, návštěvy nemocných a svátostí nemocných ap
tátor, oslavil v Norimberku 30 let požehnané
kněžské činnosti. Blahopřejeme!
JMÉNA A ADRESY MISIONARS:
Letos by měl P.P.ELIÁŠ, přítel P.Vondry, 60r
P.JOSEF 5 I M C f K - 8004 ZURICH-Brauerstr.99 /a Pater V.Vondra 80 r./Po krátké
tel .01.241 50 25
činnosti v Evropě byl obětavým misionářem v
SLOVENŠTÍ MISIONÁŘI
Austrálii, po návratu danů působil nějaký
P".Anton BANÍK - tamtež.t. 01 -241 -50-22
čas v Praze-Holešovicích-Letné a pak byl děP.Martin MAZAK-14,rue Maison-Rouge,1400 Yverdon kanan v Plzni, učit tam na gymnáziu nábožen
1es-Baíns. tel. 024-222537
ství a byl u mladých
oblíbený. Zemřel na
P.Alois ONDREJKA - Leonhardstr.45..Basilej,
cestě do Švýcarska.
tel .061 -692-04-04
•NHMMMNM(M«M*HMMMUH*HNM«*MN Před 90 lety se narodíl mučedník a li tóněKAZDY ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou, po ní modlit řický biskup, salezián
P. Štěpán TROCHTA.
ba růžence v kostele sv.Dona Boská v Curychu,
Brauerstr. 9 9
AVr 80 oslavil slovenský
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
^ftSfe salezián P.Andrej DER- Přejeme všem čtenářům
mše sv.v kapli Božského Srdce
\cP
MEK, jehož podnětné
příjednou-í duchovně
Páně, Curych - Aemtlerstr.49, - 19,30 hod.
úvahy uveřejňujeme.
podnětnou dovolenou.

TELEFON

Filipenským
list sv.Pavla,
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NAŠE KŘÍŽOVKA
Pan Svoboda, 55 let, obchodník žá
2,6.
rovkami ve velkém, má příležitost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÍO 11 12 13 14 15 16
koupit za senzačně levnou cenu ložní
prádlo. To potřebuje člověk stále A
na rozdíl od froté ručníků,kterých
B
koupíme ve výprodeji celé tucty a
ještě dostaneme zdarma kávu jako
C
přídavek. V ložním prádle leží člo
D
věk polovinu svého života - a tak
když přijde cesták .. .
E
"Máte zájem o ložní prádlo?"ptali se
F
pana Svobody.
"O výhodnou koupi? Jistě!"
G
"Je hluboce pod cenou."
H
"Ukažte?" řekl pan Svoboda.
Cesták otevřel kufr a rozložil před
I
panem Svobodou své poklady. Sku
J
tečné skvosty. Nejjemnější z nejjem
nějšího, nejkrásnější z nejkrásnějK
šího. Pan Svoboda se zájmem pozoroval prádlo.
HUMORESKA L
"Směl bych si nejdříve zatelefonovat. M
"Jistě, prosím."
Pan Svoboda vytočil číslo a jeho hlas N
dostal něžné zabarvení: "Miláčku, zde O
je tvůj továrník na žárovky. Neru
A. Opak pýchy, prohnanost, fr." to". B . Ang. sport, angl.
ším? Asi ses koupala a sedíš ve
šlechtic,bojuje o cenu. C.I.tajenka,něm."v".D.předl.,část
svém růžovém župánku u snídaně.
Piješ svou oblíbenou kávičku a k to- vozu,tragický řecký hrdina(I-Y) ,před. ,neobnošená.E.
oslovení I.božské osoby,předl, ,zn.Olomouce,skutky, od
výborný koláček? Pusinko! Mohu
koupit nádherné prádlo na naše man bor. F.sykavka, 2. část tajenky,předl.G.Hokejový míč,zn.
želské postele? Že by se v něm můj vyobrazení v knize, ton,těžký kov, zkr, bibl. jména. H. Zví
ře,popěvek,dvě noty,vnuk zakl.židovského náboženství,
miláček potěšil? Co bys ráda? Bílý
damašek nebo pevný len? Podušky s starý obch.dům. 1.3.část taj.,angl."to". J. Jméno psíka,
krajkami, ažůrkami či ty bez knoflí cizí jméno,velký křik,poničení punčoch.K.Dvě předl. ,4.
ků? Nebo by můj zajíček raději prádčást taj.,dětský pozdrav.L.Předl. ,iedinečnosti,svinout
lo růžové či bleděmodré? Ci zlatové? M. 5. část taj.,předl.N.Zn.dobré mouky, něm."místo",
Mají tu soupravu s růžemi-i planými. opak píle, slov."jen",italský souhlas.O.Zn.něm.aut, 6.
Nebo s pomněnkami? Ci raději prád část. taj., Odyseova domovina, zn. angl . měny.
lo s puntíky? Malými nebo velkými? I.Opak levosti,zkr.pro dominikány,rozchod manželů.2.
Je tu i damašek s konvalinkami? Ci lid. účet, pálivá bylina,básnický obzor.3. lnic. známého
vrchní přikrývku s monogramem?A čes. zpěváka, zastara!é"kočí",jedovata bylina,něm"nuže",
co irské prádlo, v tom se budeš, mizkr.jemné mouky. 4. Dvoje, zkr. mužského jména,fr. "nic",
láčku, cítit jako královna! Nebo vzo■něm."on",předl.5. Kopal,tvrdá samohl. něm.úskok ,zn.pa
rek z bidermeieru s notami z valčíku siva.6.Jméno psa,zn.teploty,dřevěné stropy,závěr sukně
přes celou postel - a tvoje tvářička zub slona,zn.ytria.7.Angl.zn.peněžní poukázky.fř."jde"
bude obklopená skvostným vzorkem? lid.úly,zn.špaň.aut,předl.čili.8.něm."chudý",květina,fr.
A jak velké podušky? Skvostné po- '"'' "V "ve",zn.Olomouce,lid.mužské jméno. 9. Vypadá, odk
\por,zkr.mazací hmoty, chodsky"ted",něm."tak",
dušky-na nichž bude spinkat tvá
sladké hlavička. Všechno
VtótltW zn.vodíku. 10. Karta,sloveso,žens.jméno,slov.se,
donesu, miláčku." Pan Svoněm.11 větev",mor.jsem. 11 bibl . mořeplavec, něm. zkr.
boda odložil sluchátko.
koncentráku, pytel, směs
Druhý rozhovor zní:"Ženo,
rostlin,trestání. 12 . Lid. úz
mohu koupit výhodně prádce,zn.arsenu, libé.mít váhu
lo. Bílé nebo modré?
13 . temno, zkr. US"dobře'',
Jaké rozměry?"
japonský pás,oslava. 14.
Zapomněl jsem podotk
Sloveso ,den,otazka,opilec
nout. První rozhovor je
15. Spoj., nemrtvou, strom,
tři dny po svatbě, druzn .továrny. 16. Nepilná,těž
hý po dvaceti letech.
ká práce, nevoják.
Jak se mění zvyky v
Pom:rugby, Itaka,
manželství! Jo H.Rosler
Riki, Nikola, koč, Tob., Aso, su

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ!
Byv.redaktor Hlasu u Říma, P.And. PAULIN l,J
se dožil 70 ti let.Žije v Šastíně a rediguje ]
dvouměsíčník Mariánské zvony. Je i dovednýj
kreslíř. 1.7.navštíví poutní místo sv.Otec. {
Bulharska pravoslavna církev protestovala ;
proti možné návštěvě sv.Otce, prý by se
j
katolíci zaktivizovali a to by pravoslavným J
uškodilo-jak řekl sekretář Sv.synodu metro-J
polita Gelasij v časopisu Kontinent. Presi- j
dent Bulharska pozval sv.Otce k návštěvě <
už r. 1991 a loni sv.Otec prohlásil, že chce <
tam navštívit menšinu katolíků.
i
Německa biblická společnost ve Stuttgartu
sděluje, že Písmo sv.-i jeho části-byly . dosud
přeloženy do 2092 řečí-celé Písmo do 341 ře
čí. Loni rozšířily biblické společnosti-hl.evai
gelické-na světě přes 600 mil výtisků, hl.
Nového zákona,evangelií a částí,hl.v Asii.
Katol.organizace v Madridě-ZVEST POKOJE- J
se snaží, aby rodiny adoptovaly nevylečitel-J
ně nemocné děti-at jde o nemoci těla nebo ]
ducha, AIDS či o poranění mozku, děti
j
jsou většinou v ústavech. Zatím se přihlásí-j
lo 1000 rodin k ořiietí těchto dětí.
i
Matka Tereza(84 letjplanuje otevřeni 3 stře
disek pro nemocné AIDS , v Kalkutě , Bomba
ji a ve státě Assan. Její plán budou podporo
vat dva indické státy.___________________
Z Církve v Rakousku vystupuje nejvíc
katolíků ve Vídni,v Linci a v Grazu-Hradec-kde je místní biskup nyní předsedou
bisk. konference. Nejméně katolíků vy
stupuje z Církve v St. Poltěn (biskup K.
Krenn),v Burgerlandu a ve Vorarlbergu
(biskup Opus Dei - Dr. Kunq . )__________ _
30.4.prohlásil sv.Otec za blahoslaveného
svět.biskupa z Feldkirchu, J.N.Tschiderera
(1832-1834)-svět.biskup v Brixenu a gener.v:
kář ve Voralberku. Skončil jako kníže-biskup
v Tridentu. Pečoval hl.o chudé, vynikal po
korou, zbožností a obětavou nesobeckostí.
V Evropě se rozmahaji"pogromy"-pronasledování menšin, hl.v Německu a v Rakousku.
Kriminální úřad v Bonnu zaznamenal ve
třech posledních měsících r.1994 na 2IO pro
tižidovsky motivovaných trestných činů, ve
20 ti případech hanobení židovských hrobů.
Také poškozování věcí a urážky osob. Pod vratné organizace rozdmýchávají nenávist
hl.oroti židům, cikánům a muslimům.
Ve Varšavě se konala 9.2. konference vojen- ,
ských duchovních za účasti 79 kněží a bisku]
pů z 3Q ti zemi. Vyměňovali si zkušenosti. |
Sv.Otec varoval pred rozsirenim sekt v
Argentině. Důležité je, aby věřící dobře zna
li katolickou víru a mohli se pak účinně proti sektám bránit._______________________
B.1994 bylo zavrazdeno na svete 21 zahr.mi
sionářů. Ve Rwandě Byli zavražděni 3 bisku
pové, ÍOI kněží, 15 řeholníků,64 řeholnic
a 28 jáhnů.

ZASMĚJME
SE
Cestující pa Africe se
náhle octne tváří v
tvář smečce lvů. Zmocní
se ho strach. Co dělat?
Zavře oči a začne se
modlit. Nic! Po chvilce
otevře oči a vidí lvy
klečet kolem něho ano
modlit se. Modlitbu^

"Tatí, maminka se pta, před j£dlem!
jestli mas uz tu závoru
co
na dveře hotovouáwifeg

»"Chcí

Achází. ""20 faanku.""P/u>A-ún tě,
ckcá. vědět, co vlaAtně maÁ?""10 ^tanku."______
"Tak si nemusím dělat se srdcem žádné starosti
pane doktore.""Ne, to vám vydrží, dokud
nezsnřete."
"Jime. opravdu jedovatí?" ptá Ae malý hádek Avé
matky ."JÍA tě.""Chci to vědět jen paoto, že
jAem Ae paávě kouknut, do jazyka."____________
Starší pán vidí na ulici chlapce, který kouří.
vědeí,

co íí

"Co tomu řekne tvůj učitel, až se dozví, že už
kouříš.""Nic, já ještě do školy nechodím."
Anglický tuAÁA dá 4e ptá v Německu: "Znamená totéž
Alovo"bít" a "tlouct ?""JÍAtě.""A. paoč Ae ňíká
že bije dvanáct?"______________________________
"Najdete-li v našem časopise/včetně KLUBU/,tis
kovou chybu, udělali jsme ji úmyslně. Jsou to
tiž také čtenáři, kteří hledají s radostí v
našgn časopise tiskové chyby." ____________ _
"Už nebudu chodit do Ákoly,"aozhodne Ae malý
Apunt,"když pan ačíteZ něco neví, tak Ae náA
vždycky Aám ptá."
_________________
Skot pat jde na úáad a žádá, aby mu změnili
jméno. "A ptoč chcete změnit jméno?"ptá Ae
úáedník. "NáÁel jAem paávě krabící a vizitkami
a na těch je jméno, kteaé bych chtěl mít teů."
"Co děláš tak dlouho ve špižírně, Petře?"ptá
se maminka. "Ale zápasím.""A s čím, prosím tě,
zápasíš?""S pokušením, maminko."________ _____
"Paní Qobaá, vy ale aychle pletete?""MuAÍm.
Chci dopleAt rychle Aveta, dokud mám vlnu."

Staniční lekar jde na
večerní prohlídku nemoc
ných. V jedncm pokoji vi
dí sestru, která se sna
ží probudit nemocného.
"Proč pana Wintra budí
te, sestro?" ptá se užas
le lékař. "Ale nevzal si
ještě prášek na spaní."
Vopravni policista za
staví auto se slečnou.
"Co vás napadá, jet
přes vesnici 90 ti.""Ale "Karle, to není ma
vždyt ja nejsem tak sta pa, to je můj střih
rá, co vypadám v klobouku" na šaty!"

AZB
8004 ZŮRICH

Velehrad Tsch.Zentrum
39030 St. Martin
in Gsies (B0LZAN0)
POSTRETOUREN:
KATHOLISCHE TSCH ECH ENMISS ION
auerstr.99. - CH-8QOU ZUERICH

Ita1ia

PP / Journal
CH - 8004 ZŮRICH

24
JSTE POŘÁDNÉ -

7.Hledáte často založené věci?
ano O ne 1
Unýváte měsíčně okna?
8.
ano 1 ne O
1. Zašijete hned rozpáraný okraj sukně, přišije-; 9.Leží vám prádlo nevyžehlené delší
dobu?
ano O ne 1
te knoflík, zachytíte očko?
ano 1 ne O
10.Podíváte se při odchodu z domu
2.Nosíte s sebou stále zapínací
do zrcadla a upravíte se?
ano 1 ne 0
špendlík, resp."šitíčko"?
ano 1 ne O
11.Jste přes den v županu?
ano 0 ne 1
3.Odejdete z dcmu a necháte rozestla12.Kontrolujete pečlivě vydání?
ano 1 ne 0
nou postel?
ano O ne 1
4.Umyjete i pozdě večer-po hostech např.
__ ano_l_ne_0_
špinavé nádobí?
ano 1 ne O
13-10: Můžete ii poklepat na wme.no. l/zorně
5.Necháte také plné popelníky?
ano O ne 1
uklízený a čiitý byt.^
Vyvětráte
6.
večer byt?
ano 1 ne O
jen pro

ženy

???????????

9-5: PmměA-v lecéemi ie můžete polepili.
4 - 1: K vám asi nepujdou lidé rádi na návitě
vu-ani muž-pokud je iám pořádný - ie
\ nebude do -

10 rozdílů

KLUB

najdete aspoň
mezi obrázky?
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