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podivili jste se utrpení francouzského misionáře mezi Indiány? Proč vzdor neúspěchům a ne
snímánu tělesněnu i duševnímu utrpení slíbil Bohu, že kruté Indiány neopustí? Tak mimořádně
vzdělaný a kultivovaný kněz mohl vychovat ve Francii spoustu dobrých kněží! Proč? Proč?
"l/aóe euty nejAou. ceAty moje."(lz 55,8}řekl Bůh. Moderní myšlenky o vnějším úspěchu a ne
úspěchu se vloudily i do duší hluboce věřících křesťanů. Lidský úspěch nemusí vždy souhlasit
s vůlí Boží. "Puto jAem Ae naaodtí a p/toto jAem pátíet na Avět, abych vydat Avedectvi. prav
dě." (Jan 13,37) . Pravdě Boží-ne nestálé pravdě lidské. Kristus a mnoho jeho svátých nanělo
za života skoro žádný úspěch. Aspoň ne v očích světa. Jaký byl výsledek nesmírných obětí
vzdělaných jezuitů i jiných řádů v misiích? I dnes? Byly jejich oběti marné? Utrpení našich
kněží a věřících za komunistického teroru? Dnes se zase do nich"kope",na Východě i na Západě.
Každánu z nás dal Bůh určitý cíl a dost tělesného, duševního i duchovního"majetku", aby k to
muto cíli-k Bohu-došel. Záleží na nás, jestli tento "majetek"příjmeme a rozmnožíme.
Jestliže Bůh povolal vzdělaného misionáře mezi hloupé Indiány, nebyly jeho oběti marné. Stej
ně nejsou marné naše oběti-pokud je přinášíme ruku v ruce s Bohan.
Máme příklady v těch, kteří s nemnohými dary ducha a těla dokázali hrdinské skutky.
Jsou tu vlastně dva problémy. Sám splnit vůli Boží tak, jak ji poctivě poznávám a za druhé,
přidat k duchovnímu bohatství Církve svůj podíl, z kterého přiděluje Bůh i "chudším".
Sv.Pavel píše Kol./l,24-25/”Teň íZce p'io vái típím, ate fiadaji Ae z toho, pwtoze já tím na
Avém tile doplňuji to, co jeXtě zbývá vytápět do plné mtíy K/iiAtových útíap: obaaci Ae to k
p/toApěcha jeho těla, tj.Ctíkve."
Kristus trpěl i duševně, v Getsemanské zahradě, a viděl, že mnozí nejen nepřijmou jeho pravdu,
ačkoliv ji poznali, že ho zradí i ti, které povolal ke své službě, a nechají rozoranou brázdu,
du. Ale viděl i utrpení onoho misionáře a mnoha jiných, kteří trpí duchovní neútěchou jako
on. Viděl i Tvoje utrpení. Všechno mu daruj, rozmnožuješ tím i poklad k vykoupení druhých.
Vede-li nás Bůh úzkými, kameni týni, nebezpečnými a tennými cestami, nemusíme se bát, protože
na konci cesty stojí s rozprášenou náručí Kristus. Nezáleží na tem, kdo nás mučí. Proti po
slednímu klášteru sv.Terezie se postavil sám biskup! Neplakala, nezlobila se a pracovala dál.
Ci umírání sv.Jana od Kříže. Sán představený jím opovrhoval, teprve když Jan odevzdal duši
Bohu, poznal, jaký měl v klášteře poklad. Z obětí matek a otců, kněží a biskupů, těch, kdo
pracují zdánlivě bez užitku na poli Božím, roste Církev. Jiné spole
čenství by při takovém pronásledování, vnitřních i vnějších ranách,
dávno vykrvácelo. Štve se a bojuje všemi zbráněni jen a jen proti ka
tolické Církvi. To je jeden z důkazů, že je to Církev Kristova.
"Budete, ode vAech nenáviděni pito mé jméno, kdo vAak vytívá az do kon
ce, bude ApaAen'.(Mk 13,13).
Jsne Církví bojující a jednou ze zbraní je utrpení těla,ducha a duše
jejich členů.
Vytrváš Ty? Vytrvám já? Posiluj nás, Pane, protože mimo Tebe není
záchrana!
Vaše

redakce

rabínka je Bea Wyler z židovského teol.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ•První
[sanináře v New Yorku. Povede židovské společen
20.5.přivítal na letiš
ti sv.Otce president
Havel. Na nunciatuře
se setkal ze zástupcinekatolických společen
ství, na strahovskén
stadione s katolíky.
Večer odletěl vrtulní
kem do Olcmouce, 21.5.
sloužil mši sv. na le
tišti a při ní svatoře
čil bl.Jana Sarkandra,
obět věrnosti Církvi a
bl.Zdislavu, vzor ma
tek nejen rodiny, ale
i chudých. Na svatoře- - - - -■ čení bylo 9 kardinálů,
12 arcibiskupů a 37 biskupů. Vzdor dešti se
sešlo na letišti asi 3.000 věřících.Odpoledne
!o přivítali mladí na sv.Kopečku-klášter patří
premonstrátům. 22.5.odletěl do Skoczova, rodiš
ti sv.Jana, kde se setkal s nevlídnými luterá
ny. V kapli sv.Jana na pahorku Kaplicowka slou
žil mši sv. Odpoledne se setkal soukromě s pre
sidentem Walesou a min.předsedou.Místní biskip
ho doprovodil do Zywiece na setkání s obyvate
li. Navštívil Ostravu a vrátil se do Říma. V
Praze, cestou z letiště-zastavilo jeho auto u
kláštera Karmelitek a s řeholnicemi, které
stály výjimečně venku, přemluvil. V arcib.palá
ci mu předali český překlad Katechisnu,vydaný
nakl.Zvon. Česká i italské televize celou návštěvu v Olcmouci a svatořečení přenášela.
Sv.Otzc. o^ZavZŮ 4 ve. 75 .naAoze.ni.ny._____________
18.5.odhalili v Plzni bustu a pamětní desku
svého rodáka, kard.J.Berana. Za protektorátu
byl v koncentračním táboře v Dachau, pak děkanan teol.fakulty a r.1946 arcibiskupem v Praze
Po internaci v arcib.paláci bydlel na různých
místech. Když nápor kemunistů trochu povolil,
navštěvovali ho tam lidé, pod dozorem STB.
Když ho Pavel VI .jmenoval kardinálem odejel do
Říma a do vlasti se už nevrátil. Navštěvoval a
povzbuzoval krajany v zahraničí, založil pout
ní dům v Římě, a na bolestnou nemoc 17.5.1969
zemřel. Na desce je nápis z I.listu sv.Pavla
Korintským: "'Boží milostí jsem to, co jsen a je
ho milost, kterou mi udělil, nezůstala laděn."
Bustu odhalil místní biskupMons.Radkovský a
promluvil i jeho býv.sekretář P.j.Škarvada, po
mocný biskup z Prahy. Později předali věřícími
důkladně opravený, starobylý kostelík v jeho
rodišti-Rudné/část Plzně/. V proslovu povzbudil
biskup Radkovský přítomné, aby šli s vírou za
lidmi, tj.apoštolovali, at kostely nezůstanou
prázdné.________________________________________
5.6.6 WtoJteoZŮ Jan Pavet 11 .apožžoča malomocni/ch P.Vam-íana de PeMÍ/ta, rodáka z BeZqZe.

ství v Německu-v Olderiburgu a Brunšviku.Před2
II.svět.válkou byla rabínka v Berlíně,
ale žádnou obec nevedla-zavraždili ji v koncetračním táboře._________________________________
7 itčmc iř oíauteít mohamedání meíítu, i ne.j'vě.tiím iitamikým itředíikem v Evropě. Aby it otev
řeli katolický koitet katolíci v Mekce-jak to
chtět Muiiotíní-by jiitě muitímové nedovolili.
Jezuitská universita v St.Louis/USA/dostala dar
sbírku šperků v hodnotě asi 2,5 mil.dolarů. Vě
noval jim ji potomek klenotníků P.Cartier-zemřel r.1994 ve věku 83 let. Zatím je v trezoru
koleje, vystavena bude příští rok._____________
Čtvrtým b ii kupem pro Tea in je Gíuieppe Tonlí
(67) gener.víkar zesnutého bii .Correca. 25 a.
byt arcíknězem v Bettímoně, od t.í9S9 vedoucím
Charity.Povazují ho za "otevřeného, prozíravého
a tolerantního".________ __________
24.6.přijalo trapistické opatstvi/Abbaye de
Sept-Fons,03290 Dctnpierre/Besbre ve Erancii/mezi své bratry vnuka rodiny Adámkovy z Brna Mi chala Slezáka do svého kláštera. Dostal jméno
Maria-Norbert. Už je tam i jeden kněz z Brna.
Pan Adámek věnoval celé odškodné za vězení na
tisk obrázků sv.Zdislavy, které však biskupství
neschválilo, ačkoliv jsou mnohsn hezčí, než
obrázek světice při svatořečení v Olomouci-byla
to spíš karikatura-a zadlužil se 50.000 Kč. Je
jich adresa:J.Adámek,Nám.míru 2,,60200 Brno.
Před 7 r.převzal chunkou diecézi bii kup W.Haai
a i tím i trnovou konánu od nepřátel Církve mnozt ptačení z naíích cín .daní. - Uurzburger Kalhot.Sonntagbtat uveřejnil rozhovor i po
mocným bíikupem P.Henrícím,T.J.v kterém blikup kritizuje ivého předitaveného bíik.Haaie.
V Rakousku se snaží pod názvem Kirchsn-Volgsbegehren/přání lidu/odloučit část Církve od
sv.Otce a biskupů. Sbírají se podpisy, nikdo
je nekontroluje, jsou-li tam i podpisy dětí,ne
zletilých, odpadlíků a nekatolíků. Iniciátory
jsou W.Zauner,předs.Katol.akce!!!, a býv.rektoi
vys.školy v Linci Dr.E.Ploier. Media tuto proti
katolickou akci podporují, biskupové se proti
ní staví. Tato akce chce zničit církevní struk
tury, uvolnit sex, zrušit celibát a pod.
Protest proti ternu uveřejnili věrní katolíci v
Vorarlberku v podobě inzerátu!!________________
Pr.B.Nathauon, zemky lékař v Montrealu-Kan
da, který provedl 75.000 potratu- Když vidět
^ílm, jak ie nenarozené dítě vraždě brání,dat
natočit ^ílm Němý výkřik a Zatemnění mozku-Teá
ie připřavuje na vitup do katolické Církve-Napiat i kniha Potrat Amerika II. Přijat ho v
ioakromé audiencí iv .Otec.,Bývat nevařícím židem.
K.MoschePulz napsal knihu Schalcm fur Izrael.
Dokazuje, ze Kristus je slíbený Mesiáš. 14 let
ivede Spasitele vyznávající společenství’v Izra
eli. Kniha stojí .30,80 frs._______ ____________ _

Síť lásky
Hezkou mladou ženu na rybářském
přistihli při manželské nevěře; je
jí muž právě lovil ryby daleko na
moři.
Přivedli ženu před soudce bce. Kuy;
se jí ptali na jméno miler e, zmohla
jen na větu:"Chytil mě do vé sítě."
Odpoledne se její muž vrátil z rybo
lovu. Když mu řekli, co se stalo <■
také to, že podle starého zvyku ji
druhý den ráno shodí ze skály do mo
ře .
Všichni čekali, že půjde rybář do
domu a promluví se svou ženou. Ale
muž zmizel, neviděli ho celý den a
celou noc. Ani za svítání se neobje
vil, když už se všichni shromáždili
na břehu moře u Černé skály, aby
ten hrozný ortel vykonali. Dlouho
čekali, a když nepřišel, svrhli ne
věrnou ženu do moře.
Brzo odpoledne se najednou rozšíři
la po dědině zpráva, že vidě
li rybáře i s jeho ženou v
jejich chalupě.
Co se vlastně stalo?
Muž celou noc pracoval a
roztahoval pod skaliskem
sítě - aby svou nevěrnou
ženu zachránil.
Všechny to naplnilo zmat
kem. Co ted mají dělat?
Nejdříve soudci zavře
li manželský pár do vě
zení, do zamřížované
cely ve věži kostela.
Pak vyslali posly ke
staré hraběnce, ochránkyni a majitelce dědiby, aby jim poradila a
rozhodla, co dál s obě
ma lidmi dělat.
Stará paní přijela na bílém koni
až na srázné skalisko a dlouho zírá
la do hlubin bouřlivého moře.
Pak se obrátila k oběma spoutaným
mladým lidem a ptala se muže, co se
vlastně stalo.
Ten prostě vyprávěl, jak pracoval
celý večer a celou noc a roztahoval
rybářské sítě pod skaliskem, jen
aby svou ženu zachránil před smrtí.
"Ženě jsem její nevěru odpustil,
protože ji mám rád," řekl.
Hraběnka rozkázala, aby jeho pouta
rozvázali a pak se obrátila k soud
cům a zeptala se jich:
"Jak jste rozsudek vykonali?"
Muži odpověděli:
"Nevěrnou ženu jsme shodili z Černé
skály do moře."

"Rozsudek jste tedy vykonali, proto roz
važte pouta této ženě a propustíte ji 3
na svobodu,"rozkázala paní hraběnka.
Pak pokračovala:
"Ještě se musíte nad něčím zamyslet.
Když muž bez úrazu vykonal toto neoby
čejné dílo, které hraničí skoro se
zázrakem, a pak oba - muž i žena - vy
vázli bez nejmenší škody, v tom vidím
znamení, že Bůh oběma odpustil. Proto
at odejdou domů, bez trestu, a žijí dál
v manželské lásce."
Pak vzala ze své hlavy zlatou sítku a
s úsměvem ji podala rybářově ženě.
"Nejdřív ses nechala chytit do sítě
nemravného člověka. Pak tě zachránila
sít lásky tvého muže. Vezmi si tedy tu
to sítku na vlasy, abys na jeho lásku
nikdy nezapomněla. Nos ji za připomín
ku toho, že vlastně nejsi úplně svobod
ná, ale zůstáváš zajatkyní svého manže
la, kterému jsi slíbila u oltáře věr
nost. Proto jsi chycená do sítě jeho
lásky."
Ttrto povZdku napiaZ WeAneA.

Bengeng/iuen(1892-1964), mZitn.
němeeké HečZ - piaZ wmány,
povZdky Z báiné. Náméty iZ
bwZ z eeZé Evropy - od ieveftovýehodnZho Ruika až po ItáZZZ.
UveHejnZZ jZ zfetúcenž iZoveniký dvouméiZénZk Mau.aniké zvo
ny. Re.dZqu.je jej bývaZý /tedakton. HZaiu z RZma, Andrej PauZZny, SaZezZán, a iám také do
nej kuteiZZ hodnotné ZZuitw.ee.

Auto A. pZXe pkedeviúm o ěZověku, o jeho
pwbZémeeh, téžkoiteeh a jak vXeehny
pwbZémy HeZZ. VXeehno chápe, myiZZ a pZZe ja
ko káeitan. V jeho tvotubé ie itáZe opakuje
téma MZchu, pokánZ a odpuZténZ.
Pao autow jiou jainou ikuteénoité BožZ pHZkázáné, BožZ mZZoit a vykoupené. CeZá tvorba vyeházZ z jeho vZJty a to uZéuje také éZny jeho
oiob. Ukazuje étenaUm, že každý žZvot, at je
jakýkoZlv, je a muiZ být otevHený "nahow." k Bohu, Z kdyby byZ tento žZvot iebe bezvýznamňéjZZ a nepatrný.
P.HANS P E R U E

Jaté jité poznaZZ, že povZdka je vZaitné vzata
z pfcoiby OtéenáZe:"Odpuit nám naZe vZny, jako
Z my odpouZtZme naZZm vZnnZkRm" A odpuZténZ jak od Boha, tak od ZZdZ, ie déje vždycky jen
ikJtze Záiku.
ŠŤASTNÍ JSME TI, KDO DOKÁŽEME VIDĚT V KAŽDÉM
ČLOVĚKU JEŽÍŽE KRISTA; ŽIJEME VE SVĚTLE BOŽÍM
A DOSÁHLI JSME UŽ PRAVOU MOUDROST!

ŘEČ SKUTKŮ

NEBOŤ TO NENÍ(PRAVY)ZID, KDO JE JÍM
JEN ZEVNE, ANI NENÍ(PRAVÁ) OBŘÍZKA,
KTERÁ JE JEN ZEVNÍ, TELESNÁ. ALE TO JE
ZID, KDO JE JÍM UVNITŘ, A TO JE OBŘÍZ
KA, KTERÁ JE V SRDCI, PODLE DUCHA, A
NIKOLIV PODLE LITERY... Rím 2,28-29,

Vnějšek a nitro člověka!
Kdybychom mohli vidět do nitra člověka,
jaké by to bylo překvapení, zklamání
nebo snad i potěšení. Kolik model už
padlo! Bučme rádi, že nemáme tak nebez
pečný dar. Téměř vždy je totiž rozdíl
mezi nitrem a vnějškem. Jiné je ne vý
kladě, jiné je ve skladišti.
Nitro určuje člověka. V nitru je člověl
židem nebo křesťanem, věřícím nebo nevě
řícím, pravdivým nebo nepravdivým,
věrným nebo nevěrným.
Jen nitro?
Náš společenský život rozkládají dva
velké podvody:
1. Nitro, které mlčí, které se nechce
projevit. Většinou ze strachu. To
je příznačná choroba této doby: Já
věřím, ale...Němé srdce. Byl učední
kem Kristovým, ale skrýval se ze
strachu před židy.
2.Vnějšek, který nemluví pravdu: neboť
zakrývá víru před nevěrci a nebo
nevěru před věřícími.
Ale žádný klam se dlouho neudrží-ani
před lidmi, ani před věčným Soudcan,
který už ted vidí a soudí.
Nic není tak skryté, aby se nevyjevilo
Jednou mě chytnou při dobrovolné nebo
nedobrovolné lži. Pokrytectví má nejen
původce, ale i oběti.
"I ty jsi jeden z nich. Vždyť tvá řeč
te prozrazuje,"řekla děvečka Petrovi,
když šel na dvůr za mučeným Pánem.

ČTENÁŘI PÍŠÍ,
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"... aóí třetina naších pacien

tek přichází i dítětem na zádech
Podle tradice nesou dítě v naší
A tak je dítě celé štastné skry
té v tepte mateřské lásce.
Africké maminky Z otcové mají
Své děti rádi. Nikdy je nebijí
ani i nimi i patně nezacházejí.
U&že dělat, co chce'. Když vstr
čí do pusinky písek nebo nezra
lé ovoce, řekne matka :"Ametaka
rrwenyewe""Samo to chtělo'." Je podivuhodné, že z dětí
potom skutečně něco je-žZvot vychovává tvrdě’.
Cecilia Šimonova, maličká, útlá panZ-vážZ 29 kg'.přiš
la i osmým dítětem na zádech. Všechny dětZ kojila pal
druhého roku. Jen jediné zemřelo na spalničky.
MujanhaLva-ambulantní pacientka, silně poničená malomocenstvím-porodila nedávno dvojčata-děvčátka. Měli
byste vidět, jakou z toho měla radost. Malomocenství
není dědičné, ale děti takových matek jsou zvlašt ná
chylný k této nemoct. Pěvce má být hezké'. Už za pár
měsíců mu propíchnou ušní lalůčky a protáhnou je špi
navou nití-pro náušnice.
Aby byty děti zdravé, přinesou je matky rády odpoled
ne na kliniku, chtějí pro ně"dawa"-léky, které by je
chránily před nemocemi. Pak ie vracejí do buše. Jak
často máme těžkostí i hloupostí matek'.
Sr.M.Lia, St. Elis abet's Leproiy Hospital, Ndanda,
P.O.via Mtvara, Tanzania, East- Africa.

"Pík za zasílání KLUBu. Kazdy metle ho čtu. od počátku
až do konce'. Buh nechat Vám odplatí tuto práci, která
není k zaplacení a Vás neohrožený pottoj věrnosti
k Církvi. - Kate zakladatelka M.Bernarda Butter bude
brzo blahořečená ještě ie dvěma zakladatelkami ze
Švýcarska - Tereza Scherer a Bernarda z Menzinaen."
RAKOUSKO

"Jsem po zvaná (na koncert Smetanova orchestru z Lito
myšle), ale je to v místě, že bych te za světla ne
dostala domu, jsem v kriminální oblasti. Nevzrušuji
se, protože nečtu ani neposlouchám, co se tu děje.
Pane, já však chci, aby má řeč mě pro
zrazovala. I řeč skutku. Pane, ty zkou Jednu"recesi"jsem zažila nedávno v 6 h.ráno. Někdo
zvonil - na mne i na jiné - já neotvírám, pak byl lo
máš nejen tváře, ale i nitro a srdce.
Ty jsi velmi shovívavý v^ci hříšníkovi
moz, jako když se někdo dobývá do hlavních dveří a už
a neúprosný vůči pokrytcům. - Pohled
byl dum plný policie. Prohledali každý byt a v mém
na tento velký hřbitov"obílených hrobu1 patře naproti chlapík neotevřel. Zdál se. být sympatie
ký, hezky oblečen. Vysoký, silný policista kopnul
a proměň jej v požehnanou vinici, kde
třikrát do dveří, ty povolily a chlapík říká-že ipalje každá ratolest vnitřně a navenek
takový lomoz’. Za chvílí ho vedli v řetízkách do poli
věrná svému vinnému keři.
cejního auta. Asi něco S drogami.Tento byt byl tál mě
P.PhDR Andrej DERMEK, SDB
sice prázdný a původní majitelka jej pronajímá tako
C II L I E B
A
SLOVO.
vým žívlum-musí dobře vydělávat a tříměsíční činží ne
V samotě rostou vědci, ve společnosti
platila ze tvé kapsy (7-800 gul. )'renhle to už. měl mož
je prověřuji světci.
ná zamluvené. Na konci ulice je restaurant a tam on Z
Poražený není ten, kdo padl, nýbrž ten
jíní živly vždy směřovaly. Co taková policejní akce
kdo se vzdal. Padnout mohu, ale vzdát ■ A ta jí? Rozbité dveře, třísky...
HOLANDSKO
to nesmím.

ROŽENSKÁ MOZAIKA

pomoc asi 25 vlámských scholastiků a mladých Pá
terů i noviců. Poslední dílo je Kříž nad Těšínem
kde zpracováván život P.Melichara Grodeckého, §
který se narodil v Těšíně, je to mučedník a asi
Ptádvellko noční txetcZcZe mčl P. JOSEF KO
bude svatořečen s ostatními dvěma z Košic. Také
LÁČEK. Nal mlilonáJi P.Joie.^ S1MCÍK i nim
hovotál o jeho ptáci.________________________ o době a událostech, které se staly za jeho ži
vota.
1. Jaký vliv mělo osvobození naší vlasti na 5. Při odborných historických knihách jdete k
české vysílání Vatikánského rozhlasu?
pramenům. V Itálii ci v jiných zemích nebo jen
I nás jako všechny překvapil r.1989. Napřed
ve vlasti?____________________________________
jsme mysleli, že s českým vysíláním budeme
Hlavní pramen jsou archivy naší generální kurie
muset přestat či jen doplňovat to, co nebudou a pak náš historický institut. Tam je tolik pra
vědět ve vlasti. Avšak to se nestalo. Ve
menů, že se obracím jen při ověřování na vídeňský
vlasti mají totiž katolíci jen minimální rož archiv nebo na archiv v Praze nebo v Brně. Krčmě
nosti jak v televizi, tak v rozhlase, kde
těchto nejdůležitějších i na vatikánský archiv,
rrohou mluvit jen jednou za týden a to 10 min ale s těmi čtyřmi pro své historické studie vy
Proto české vysílání VR je ještě důležitější stačím.
je prvním a nej čerstvějším hlasem, máme z do 6. Máte i pomocníky při psaní knih, hlavně při
nova nejrychlejší zprávy. Z biskupské konfe
hledání dobrých pramenů?_____________________
rence i z diecézí. Proto pokračujeme s pomo Všechno si musím najít sán, sám ověřit, napsat
cí Boží stejným směrem, jako dříve.
a také formulovat.
2. Ted mohou posluchači z vlasti psát víc do- 7. Zachovalo se něco z bohaté jezuitské knihovny
Velehradu? Nebo v jiných knihovnách?__
pisů. Co většina z nich píše?_______________
při našem likvidování v padesátém roce byly kni
Dopisů opravdu přibylo. Ale obsah je skoro
hy svezeny na hromady na různých místech a vět
stejný. Naši krajané mají totiž sklon, na
psat, když se někde uřekneme, uděláme prohře šinou rozprodány, pokud se něco prodat dalo a
zbytek zničen. To, co se zachovalo, je v takovém
šek proti češtině, napíšeme nepřesné jméno
nepořádku,že se to téměř nedá použít.Takže sto
či údaj-a hned píší kritiku. Ale když se
nám něco podaří, tak nás zřídka kdy pochválí jíme před úkolem,znovu tyto knihovny vybudovat.
Pozitivní na dopisech je, že se už tak nena- 8. Při sestavování programů VR vám jisté v'Římě
říká. Zpočátku se žalovalo na poměry, ted ] . někdo pomáhá.________ __________________________
dostáváme četná svědectví o životě víry. I ! V rozhlase mi pemáhá P.Čunek jako zástupce vesvědectví osobní. To je kladný rys dopisů. ! doucího a pak naši studenti na římských univer

DAL NÁM VÍC NEŽ MNOHO

3. Nyní vám snad posílá hodné zpráv P.Miloslav Fiala. Máte jeste Jiné prameny?___
Pramenů ze světa máme tolik, že se v tom do
slova topíme. Musíme je probírat. Soustřeďu
jeme se ovšem na události doma a v naší Cirk
vi. Aby naší katolíci dostali informace o
tem, co se dema děje. Bohatě nás zásobuje
tiskové středisko biskupské konference v
Praze, ale dostáváme zprávy i z jiných die
cézí, Olomouc, Brno, Hradec, Budějovice i
Litoměřice. Méně Plzeň. Je z čeho vybírat. ..
4. Kromě vedení českého vysílání Vatikánského rozhlasu píšete knihy. Co jste napsal?
V posledních deseti až dvanácti letech se
soustředuji na historii starého Tovaryšstva
Ježíšova/jezuitů,p.r./ a to před zrušením
řádu. Vytahuji z historie jednotlivé posta
vy, které upadly v zapomenutí. Nejprve P.
Martina Středu z Brna a P.Bridela-kteří jsou
dost známí. Pak naše misionáře-P.Steinhofra,
P.Hostinského, P.Františka Boryně, P.Árieta
aj. Z posledních bych jmenoval aspoň tři
členy řádu: P.Františka Boryně, P.Františka
Árieta a novice Wainedla, kteří odešli do
Bolivie. Další dílo je studie Stříbrný a
černý, jedná o počátcích české provincie je
zuitů za třicetileté války. Tehdy přišlo na

sitách. P.Jiří Sýkora, Ladislav Ttmeček-scholastik, P.Pavel Vyvlečka, scholastik, občas Richard
Tůma, Pavel Ambrož-ale největší oporou je P.To
máš Špidlík.
9. Máte nějaké plány do budoucnosti? Knihy?_____
V červnu má být v Brně velký kongres-350 let od
obrany Brna proti Švédům. Hrál tam velkou roli
P.Martin Středa. Této postavě věnuje kongres ce
lý den. Tam mám hovořit na tána 200 let jezuitů
v Brně. Jezuité tam přišli r.l573-byl tam noviciát-a r.1773, kdy bylo Tovaryšstvo Ježíšovo zru
šeno-museli jezuité odejít. Těch 200 let se sna
žím nyní zpracovat .Materiál narůstá, bude z toho
asi kniha-ačkoliv jssn si připravoval jen krát
kou studii.
10. Dáváte i jinde exercicie? Ve vlasti? V Itálii
Po r.1990 jsem začal ve vlasti dávat exercicie,
dvakrát našim, jednou pražským bohoslovcům v Mí levsku. Tento rok jsan musel odmítnout exercicie
pro olomoucké bohoslovce-termín padl právě na
kongres v Brně. Když mě někdo požádá, neodmítnu
to. Pokud je to v mých časových podmínkách.
11. Jaké bylo setkání proviňciálů v Římě?
Za delegáta byl zvolen náš provinciál. Měli zvo
lit poradce generála, úpravu práva ve shodě s
novým kodexem cír.práva a zajímavostí, např.gene
rál se nevolí už na doživotí.Několik dekretů je
v tisku.
DŘKUJEME ZA ROZHOVOR.

na 15.srpen. - Svátek Zesnutí-zdá se-měl už ale
kterou však do všech podrobností
neznáme.
Q
Např.kalendář v Jeruzalémském evangeliáři,přelo
žený pro Arménské círve v r.434 a 490, ukazuje
Jeruzalémskou liturgii v době biskupa Juvenália
/422-458/ a jsou v něm tyto údaje:"15.srpen je
den Marie, Matky Boží, 3 míle od Betléma."
Biskup Juvenálius za pomoci vznešené dámy z Icílie, postavil mezi Jeruzalémem a Betlémem chrám
ke cti Panny Marie, kde podle tradice odpočíva
la Panna Maria. Proto východní církev pojmenova
la chrám Kathisma/tj.Odpočinek/. Potvrzuje to i
hcmilie o P.Marie z r.467 od Krispa Jeruzalém
ského, kterou věnoval mnichům sv.Eutymia.
Další svědectví máme z řeči Prokla Konstantinopolského z 15.srpna 429 při velkých oslavách
svátku Panny Marie. Oslavuje ji, ale nevěnuje
se podrobnostem z jejího života. Všeobecně se
soudí, že v tomto svátku je výročí jejího naro
zení -ale ne na zemi-nýbrž pro nebe.
Východní kazatelé a tvůrcové hymnů živě reagova
li na fakt Zesnutí Bohorodičky-jak vidíme v teo
logických a duchovních pracích. Toto úsilí mělo
svůj zlatý věk v 8.st.hl v pracích Hermana Konstantinopolského/+733/, Ondřeje Krétského/+749/,
Kosmy Majumského/+ r.766/a hl.sv.Jana Damascenského/+749/. Tento svátek se postupně stal jed
ním z nejslavnějších mariánských svátků v by
zantské církvi a to v měsíci srpnu.
Od 10.st.řečníci a kazatelé velmi rádi zdůrazňo
vali důležitost svátku nejen pro jeho význam,
ale tímto svátkem končí ve vých.církvi starý
liturgický a církevní rok. Druhým svátkem 8.září
Narození P.Marie se otevírá nový církevní rok.
/v byzantském kalendáři začíná 1.9.,v latinském
kalendáři 1.12./Východní církve začínají a kon
čí církevní rok svátky Panny Marie-ochranitelky.

JAK VZNIKL SVÁTEK...? předhistorii,
V getsemanské zahradě je chrám ZESNUTÍ PANTY
MARIE. Od chrámových dveří sestupuje se po
schodech do malé chrámové lodi. Oltář je
uprostřed ní, v dcmečku, kam se krčmě obětní
ho stolu vejde jen několik kněží. Zde prý ži
la a zesnula Ježíšova Matka.
Každý svátek, kterým uniaté a pravoslavní
vzdávají úctu Přesvaté Bohorodičce se dotýká
některé události z jejího života. Pro každé
ho východního katolíka je velkou duchovní
událostí.
Svátek Zesnutí Přesvaté Bohorodičky je bez
pochyby mimořádným svátkem Panny Marie-je
mu zasvěcen celý srpen, pro pravoslavné-byzantské-církve je svátkem mariánským. Pří
prava na svátek nezačíná předsvátkam/ predprazdenstvon/ 14.srpna, ale již 1.srpna, Je
žíšem doporučovanou přípravou-postem.
Mariánský půst trvá ve východní katolické
Církvi dva týdny-15 dnů-tj.od 1.-15.srpna.
Dnes je už jen doporučovaný-ne závazný.
14.srpna, den před vyvrcholením oslav, je
tzv.předsvátek slavnosti. Oslava Nebeské
Matky trvá 8 dní, tzv."poprazdenstvo",a kon
čí 23.srpna slavnou mší sv.na tzv."oddaní
svátku." Tím se uzavírá nádherný mariánský
cyklus, jeden z nejkrásnějších důkazů velké
úcty na Východě. Je tam běžné, že velmi výz
namné svátky se slaví i několik dnů-před i
po svátku. Je to starobylá tradice Církve,
která se, bohužel, zachovala jen ve východ
ních církvích. Na Západě tak velkolepé osla
vy už nejsou, často se oslavuje jen mší sv.
Je to škoda, vždyí. i světské události se
dlouho připravují a dlouho doznívají.

JAK VZNIKL TENTO SVÁTEK?
Dosud nalezené historické prameny mluví o
původu svátku už v 5.a na začátku 6.st.Hym
nus Jakuba Sarugy/+523/ hovořil o tom, že za
jeho času se slavilo Zesnutí v mnoha Syr
ských církvích. V životě sv.Teodora Jeruzalónského/+529/je zmínka o svátku Panny Marie
My bylo 15.srpna v Jeruzalémě velké shrcmáž
dění lidu. Nejdříve se vztahovalo k bazilice
v Getsemanskén údolí, kde kolem r.570-podle
vyprávění Antonína z Piacenze, byl chráněný
hrob Panny Marie.
Jedno z prvních ká
zání o tcmto svát
ku měl prý Teodor z
Lívie 550-650.
Dekret římského
imperiátora Maurícia
/582-602/v Konstanttinopoli předepsal
slavení svátku pro
celé římské imperium

SVÁTEK ZESNUTÍ INSPIRUJÍ APOKRYFY 0 PŘECHODU
MATKY BOŽÍ Z TOHOTO SVĚTA K BOHU-DO NEBE.
Od začátku zajímalo kazatele její vzkříšení a
nanebevzetí s tělen i s duší. Texty se zabývají
Marií jako naší prostřednicí v nebi. Kristus v
smrti Marie a jejího povýšení do nebe potvrzuje
vlastně vítězství nad nepřítelem. Je i mnoho
obrazů P.Marie, jak vstupuje ve světle do slávy,
která převyšuje nádheru ostatních obyvatel nebe.
Zesnutí-Nanebevzetí-P.Marie a její vzkříšení a
přeměnění jsou dva klíče křesťanské víry a zá
věrečným dílem Boží
přízně k lidem. Zesnutí
Bohorodičky realizuje
ukončení ekonomie spásy
Z textů je jich patrné,
že se vytrácí smutek z
duší apoštolů, kteří vi
dí, že v Marii se plní
přísliby dané těm, kdo
uvěří v Ježíše Krista.

Maria je v bezprostřední blízkosti u Krista, ale je
s námi, přimlouvá se za nás neustále.
"V porodu jsi si zachovala panenství, v zesnutí jsi
neopustila lidstvo, Bohorodičko, byla jsi povolána k
životu, Matko toho, který je sán ŽIVOTEM, a svými mod
litbami zbavuješ naše duše smrti."/Tropár svátku/.
TEXTY ZE&AZÍ?UJÍ, ŽE ZVÍTĚZILA NAD SMRTÍ, JAKO PŘED- '
TÍM NAD HŘÍCHEM. -Jiné texty se soustřeďují na to,že
Maria následuje svého Syna na cestě k životu-jako s
ním chodila cestou svatosti a poslušnosti. Z textu dý
chá jistota, že Matka v nebi nám zaručuje sjednocení
se svým oslaveným Synsm. Vane to zvlášť. silně z výchoc
ního názvu USPENIE, na Západě NANEBEVZETÍ, protože
Maria byla vzata do slávy svého Syna, tedy byzantské
církve zdůrazňují je ji ZESNUTÍ. Byzantské církve nevi
dí ve smrti ukončení jednoho a začátek druhého života
podle východních Otců budsme pokračovat na věčnosti.
Tán ztrácí smrt svou hrůzu-je pouhým přechodan z čas
ného do věčného prostředí; je jen spánkem, kterým se
život nepřerušuje, ale probuzením pokračuje v nebeské
vlasti. Tím naše byzantská církev zůstává věrná nejen
terminologii katolické Církve v apoštolských dobách,
ale i Ježíši Kristu, který chápal smrt jako spánek.
CO ŘEKL 0 SMRTI LAZARA, JAIROVĚ DCEŘI A J, KRISTUS
Evangelia vyprávějí, jak v souvislosti se smrtí Laza
ra řekl Pán:"Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych
ho probudil." Učedníci namítli:"Pane, jestli spí,
uzdraví se." Ježíš mluvil o jeho smrti, oni však my
sleli, že mluví o skutečnán spánku."/Jan 11, 11-13/.
Podobně o zemřelé Jairově dceři říká Ježíš těm,kteří
naříkali:"Neplačte! Nezemřela, ale spí." Vysmívali se
mu, věděli, že zemřela. On ji vzal za ruku a zvolal:
"Dívko, vstaň!" A vrátil se jí dech a okamžitě vstala.
Poručil, aby jí dali najíst."/Lk 8,52.55/.
Sv.Pavel v 1.listě Korintským řekl: "A nevstal-li Kris
tus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve
svých hříších a ztraceni jsou i ti křesťané, co už ze:
zesnuli. Nemáme-li v tanto životě nic jiného než pou
hou naději v Krista, pak jsme nejubožejší ze všech li
dí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z
těch, kteří zesnuli."/15,17-20/. "Protože věříme, že
Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, žes Ježí
šem Bůh přivede i ty, kdo zesnuli ve spojení s NÍM."
/I Sol 4,14/. "Probud se, spáči, vstaň z mrtvých, a
Kristus tě osvítí."/Ef 5,14/.

PODOBNĚ TEDY JAKO SPÁNEK NEPŘERUŠUJE ŽIVOT,
ani smrt po zmrtvýchvstání Ježíše Krista nemá nad nám:
žádnou moc. Smrt přestala být více smrtí, je již spán
kem, ze kterého je možné se probudit. V této radostné
naději je záruka, že její Syn splní všechny své sliby,
které nám dal. Máme na mysli tuto radostnou skutečnosi
Zesnutí naši Matky a proto radostně zpíváme trichiry
svátku na její oslavu, slova plná neochvějné důvěry v
její ustavičné prosby za nás.
Zazpívejte tide, Matce Boha našeho, zazpívejte. Proto že
dnes svoji světlou duši do přečistých dlaní, bez poikvhny Počatému. odevzdává- ktí^iého bíz poutání. úpěn

livě prosí, aby daroval světu pokoj a velké milosrden
ství.
P. PETR

ODPOLEDNE SV.OTCE

Po oběde si sv.
Otec půl hodiny odpočine
Poté se asi hodinu na
terase svého paláce mod
lí breviář a růženec a
prochází se nebo si čte.
Pracuje až do pozdního odpoledne,
v té době návštěvy nepřijímá.
0 18,30 přicházejí kardinálovéprefekti kongregací a hlavní pra
covníci kurií(ministerstev)2 krát
týdně přijde kard.státní sekretář
Angelo Sodano, také 2x týdně se
kretář Rady pro veřejné záležitos
ti arc.G.B.Re a prefekt kongre
gace pro biskupy kard.B.Gantin a
kongr.pro nauku víry kard.J.Rat
zinger- jednou týdně-a také jiní
kardinálové-prefekti.
0 19,30 je večeře, za účasti růz
ných hostí. V době večeře se něk
dy zapne televize, očekávájí~li
se důležité zprávy.
Po večeři studuje v pracovně růz
né dokumenty od stát.sekretáře a
vatikánských odborů. I méně důleži
té, které má podepsat, si přečte,
někdy připojí poznámky nebo poz
ve pisatele k rozhovoru o změně
textu-ovšem až druhý den.Večer se
připravuje na audienci, píše do
pisy a čte knihy. Pro sv.Otce se
sestavují i nejdůležitéjší zprávy
22,45 končí obvykle den, kdy se
modlí ve své soukromé kapličce.
Někdy je nutné pragram změnit,ale
ani na cestách se nevzdá modlitby
breviáře,uctěni Nej sv.Svátosti,du
chov.četby a v pátekKřížové cesty.

7

0KRU2NI LISTYÍENCYKLIKYlSV.OTCE
Redemptor hominisí 1979) o Kristu vy
kupiteli.
Dives in misericordia! 1980 )o milosrden
ství Boha Otce
Dominům et vivificantem( 1986) o Duchu
sv.
táborem exercens(1981)-o lidské práci.
Solicitudo rei socialist 1988 ) -o rozvoj i
člověka i společnosti.
Centesimus annusí 1991 )-o sociálních
otázkách.
Slavorum apostoli(1985)o sv.Cyrilu
a Metoději.
Redemptoris Mater! 1987 )o Matce Boží
a důstojnosti ženy
Redemptoris missioí 1990 )-o nutnosti
misií-hlásání víry
Veritatis splendor! 1993)-o mravních
otázkách.
Evangelium vitae) 1995 )-o evangelizaci
a životě podle radostné zvěsti Kristovy

jsne,jak hrozné je to bez slz ve dnech
KOSMETIKA ZA MŘÍŽEMI Věděly
velkého utrpení. Slzy zavalí duši jako hojivý
Tento týden dostala Vana první dopis. Dříve za trest - jí žádný nepředali. Byla radostí
bez sebe. Jeden dopis byl od zbožné pěstounky, který poslal z olomouckého^ vězení její
muž. Žádný jí nic nevyčítal.
Pěstouni jí poslali tři fotografie; na první
větší-byl její muž, na dvou menších ona.
Při pohledu na dopis pěstounů se rozvzlykala,
políbila jej a se slzami v očích nám jej
předčítala. Dopis podrobně popisoval události
doma, o nemoci pěstouna, kterému se ale po
pouti na Turzovku ulevilo. Jak se vylíhla káčátka a že brzo budou sklízet.
Prohlížely jsme si obrázky. Na větším byl je
jí muž a Ivanka zvolala:"Takový fešák!" Měl
ramena jako mají Hunové či boxeři, doslova
"ohromný muž"! Vana nám řekla, že má krásný
tenor, mohl by být druhým Leo Slezákem, kte
rý pocházel také z Moravy. Psal prostě a mi
le, že si brzo odpyká trest a bude na svobo
dě. aE si o nedělá starosti, neopustí ji a
počká na ni. To jsme ocenily. Většina mužů
zavřeným ženám uteče-bud je k tanu nutí-což
se stává u politických-nebo podlehnou jiné.
Nejlépe se mi líbil obrázek její pěstouriky.
Milá, zkromná selka v temném kroji jejího
kraje. Černý šátek uvázaný pod bradu, rámo
val její vážný, důstojný obličej.
Když jsme se na obrázky dosyta nadívaly, po
stavila je Vana do své přihrádky, aby se na
ně mohla kdykoliv podívat. Celý večer vyprá
věla o své"mamince", která s ní měla mnoho
obtíží a přece od ní nikdy neslyšela zlé slo
víčko. Když Vana hodně zlobila, slyšela,
jak vzývá maminka Matku Boží z Turzovky ne
bo prosí o pomoc P.Pia. Celá ves P.Pia dobře
znala a ctila. Tak přišel skrze Vanu do na
ší cely. Musela jsem pak o něm často vyprá
vět. Hlavně Vana chtěla . vědět co nejvíc,
aby to pak mohla vyprávět doma. Druhé to se
zájmem poslouchaly-nejvíc Nada. Paní Kalupková ho už znala, chtěla o něm vědět víc. Jen
Hvězdička mlčela, i když pozorně poslouchala.
Později mi důvěrně řekla:"Ted vím, že najdu
své rodiče. P.Pio mi v tem ponůže."

balzám. Naučily jsne se, člověka v takových 8
bolestech nerušit.

Další odpoledne napsala Ivanka muži dopis a my
se dozvěděly něco bližšího. Přivedli ji k notá
ři, musela se vzdát statečku, na který byla
tak hrdá a pro který přinesla tolik obětí a
nakonec kvůli statečku přijala tak nebezpečné
místo, aby svánu Ludkovi zajistila život.
Ten ubohý, ale vzácný stateček musela nyní u
notáře odepsat, vzdát se jej. Námitky nepo
mohly. Podepsala bez jediného slovíčka.
Paní Kalupkové se blížil konec výslechu a kon
frontací. Nebyly to lehké dny, ale myšlenka,že
se je to nezbytná cesta k svobodě, převážila
všechno ostatní.
Právě ted měla paní malý malérek-ale velmi ob
tížný. Nějakou dobu už pozorovala, že jí na
tváři rostou vousy. Napřed tu a tam, a jednou
ráno viděla, že má pod nosem a na bradě vousy.
Zřejmě z obkladů, které jí předepsal lékař,
podezřívala je, že obsahují hormony. Lékař ji
ani neprohlédl a poslal ji zpět do cely. Co
dělat? Nada ji utěšovala:"Každá kosmetička mů
že elektrickou jehlou vousy odstranit.""Ano,na
svobodě, ale ne zde,"rozplakala se paní.
Muselo se to stát právě ted, když musela před
soudce a svědky. Toužila po setkání se svou
rodinou-i když uvidí, jak je zohavená.
V době procházky zůstala v cele. Využily jsme
toho, modlily jsme se růženec-jinak to nebylo
možné. Společná modlitba ji posílila a brzo vi
děla všechno v lepším světle.

Jednou, při návratu z procházky, vítězně držela
Vanna něco v ruce a schovala to do přihrádky.
"Kosmetika! Kosmetika!" volala. V sobotu odpo
ledne pozvala Vana paní Kalupkovou do své "kos
metické ordinace". Posadila ji na své místo,
obalila ji ručníkem a vytáhla z přihrádky kra
bičku zápalek. Paní Kalupková se lekla, ale
Vana ji uklidnila : "Nebojte se, milostivá, mám
zkoušky kosmetiky, vrátím vám vaši tvář, jaká
byla před 30 ti lety při stříbrné svatbě!"
Zapalovala jednu sirku po druhé, pálila vousy,
až zmizely-ale paní měla tvář začouzenou jako
Ivanku zavovali. Musela se obléknout do civi keminík - ještě štěstí, že tam nebylo zrcadlo!
lu. Byla to neslýchaná novinka. Co to může
Rozesmály jsme se. Vana se naštvala:"Je vidět
znamenat? Marně jsme se snažily hledat odna vašon hloupém smíchu, že nevíte nic o kosme
pověd. Ivanka se do šatů doslovně vtěsnala.
tice." Paní vstala, myslela si, že je konec
I když málo jedla, tloustla, zatím co ostat "operace", ale Vana řekla::"Ted přijde druhá a
ní byly čím dál hubenější.
třetí operace. "Vetřela paní do tváře celou tu
bu zubní pasty, muselo to uschnout. Vana jí
K obědu se Ivahka vrátila, s tváří a krkem
ovívala tvář ručníkan, až měla paní tvrdou mas
posypané rudými skvrnami. Zřejmě se velmi
vzrušila, ani s námi nemohla mluvit-také jsme ku. Pak ji tvář vodou v toaletě očistila, masí
se neptaly. Nerušily jsme ji v její bolesti. rovala a osušila. Vousy zmizely, paní Kalupko
vá byla přešEastná a my se obdivovaly té zvlášt
Oběd odmítla, převlékla se do vězeňského,
ní kosmetice. Vána byla hrdá na svůj úspěch.
sedla na své místo a hořce se rozplakala.
A to byl dobrý závěr tohoto týdne!
Pláčem se jí jistě uleví - mysleli jsme si.

DROGYA DÍTĚ

ke konfliktům. Velmi škodlivá je i manželská
•krize či dokonce rozchod rodičů.
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:PROČ SE CHOVÁ DOSPĚLÝ JAKO DÍTĚ?
V mimořádné situaci se někdy člověk zachová ja
ko dítě-k tonu vede také požívání drog. V krizo
vých situacích utíká člověk někdy do dětství.
Takový člověk má sice svá léta, je dospělý,ale
)v obtížích se uchýlí do bezstarostného dětství.
Mladík, který podlehne drogám, nemusí hned uštu
•povát do dětství, ale utíká se do říše snů a
V posledních třiceti letech je Západ přímo pod Tantazie-nébot život je pro něho tvrdý. Nena
kletbou ctnamných jedů-drog. Začíná se to šířit učil se od dětství postupně vyrovnávat s těž
i na Slovensku a v českých zemích.
kostmi dospělejšího věku.
DROGY VYBIČUJÍ SMYSLY ČLOVĚKA AŽ K ROZKLADU
•Podle psychoanalytiků hledá člověk stále poži
OSOBNOSTI. Drogovaný člověk není schopný žít tek. Jenže dospělý ví, že se někdy-a hodně časspolečensky ani pracovat. Zvykne si na drogu ;to-musí něčeho menšího zříct, aby dosáhl něče
a už bez ní žít nemůže. Časem potřebuje sil
ho důležitějšího. Např.mládenec se zřekne ne
nější dávky, aby dosáhl toho anámení, kterého dělní zábavy, aby si našetřil na motorku. Kdo
dosáhnul malou dávkou.
!se v dětství nenaučil čekat, splnilo se mu
Odborníci dělí na drogy slabé a silné. Slabé všechno, co chtěl, není schopen se něčeho zříct
mají být méně škodlivé. Jsou však i cestou k Droga je jedním s těchto bezprostředních po
silným drogám. A požívání těchto drog vede
žitků.
nezřídka k odporné smrti - hlavně u mladých
'CO PŘINÁŠÍ PSYCHOANALÝZA K PROBLĚMJ DROGOVÁNÍ?
lidí. Ti pak připravují rodičům nevýslovné
Řředevším jak se chovají rodiče, jak se vyvíjí
utrpení, stejně i sourozencům a přátelům. V
dítě, a to platí i pro požívání drog. Výzkumy
Německu říkají drogám"turecký med".
dokázaly, že požívání drog je často následek
JAK ODPOVĚDĚT Z HLEDISKA VÝCH3VNĚHO A PSYCHIC •nevhodné výchovy. Je to ovšam jen částečné vy
KÉHO? - Proč např.někteří mladí berou drogy
světlení, je totiž zaměřené jen na jednotlivce
a jiní ne? Kdo z mladých je náchylný k drogám? ;a nevšímá si toho, že existují různé drogy.
Jaké jsou předpoklady, vedoucí k tanuto hroz- Proto není vždycky příčina požívání drog v
nánu návyku? - jsou na to tři teorie: první je •nesprávné výchově a špatnán vlivu rodičů.
psychoanalytická, druhá je založená na zása
Teorie o tom, že se člověk naučí brát drogy.
dách naučení se a třetí to vysvětluje osobní
Vidíme to na školách. Když žák něco stále opa
mi vztahy mezi lidmi.
kuje, naučí se tanu-bud něco dobrého nebo něco
PSYCHOANALYTICKÁ TEORIE.
•špatného. To formuje jeho osobnost. Základem
Podle ní se osobnost člověka formuje už v
/této teorie je"zákon úspěchu". Máme-li v něčem
útlém věku. Jeho budoucnost závisí na vztahu
Úspěch, rádi to opaku jere. Hoch, který vypravu
rodičů k dítěti. Duševní choroby a úchylné
je vtipy a chlapci se tomu smějí, dává je k lep
chování mají kořeny v dětství. Nesplněné, ba
•Šímu stále až se považuje jak on, tak druzí, za
ještě horší potlačené touhy a žádosti vedou k
vtipného hocha. Kdyby se nikdo jeho vtipům
nenormálnímu chování v pozdějším věku.
Jnezasmál, už by je neopakoval. Neměl by ani po
Psychoanalýza je přesvědčena, že mladý"drogis
kušení, zase dál vyprávět vtipy.
ta "si přinesl náchylnost k drogám z rodiny.
Je pravda, že když dítě v prvních letech nepo Teorie tvrdí, že člověk bere drogy
cítí mateřskou něhu, brzo dojde ke konfliktu: protože se tomu naučil a navyknul. Jak? Chlapec
"Mám důvěřovat rodičům nebo ne?" Tento rozpor Vyroste k dospívání, osamostatňuje se od rodi
se přenese i na jeho vztahy k jiným lidem.
ny a vstupuje mezi kamarády. V rodině hrál úlo
K tonu může dojít, je-li matka ve sván chování hu, kterou mu přidělili rodiče-vychovali ho.
nedůsledná: jednou potrestá za maličkost, jin Avšak skupina, do které se zvolna dostal, mu dá
dy si nevšimne vážného přestupku. Jednou vše Jvá jinou úlohu. Jestliže berou všichni ve skupi
dovolí, podruhé vše zakáže.
ně drogy, přimějí i nového
Dítě neví, co dělat. V těch
člena, aby drogy bral. Kdy
to pochybnostech se vytváří
by se bránil, udělali by
na něho nátlak."Copak jsi
jeho osobnost. Také rozmazle
malé dítě?" vysmějí se
né dítě si myslí, že všechno se
mu. Odolat tomu-i jiným
mu v životě splní. Neví, že spo
špatným nátlakům-může jen
lečenský život klade určité meze
osobní svobodě. Nebo přílišné
ten mladý člověk, který se
přidá k dobré skupině.
přilnutí k některé osobě vede také

P.Kteme.nt POLÁČEK, p/to^oit na Pape.zikí iateztániké. unévexAtte. v Parně, napiat zaóv^c.^n^
ítánek o nebezpeeZ dxoQ pxo dÁťí. a mtadé a
jak mu ěeZZt. Uvexejnít. to itoveMký dvoumč.iZínZk Maxtaniké zvony, ate bu.de. to j-Litě zajxmat x naÁe ětenáx.e-aodZc.e.,pxaxodZíe a vycJwvateZe a jxné oxoby, majxcJL vLLv via mtadé.

K nátlaku patří nejen posměch, ale i po
chvala. Protože účinek drogy je příjemný,
bere drogu dál, až si na ni zvykne.
Důlěžité je rodinné prostředí. Drogovaní
jsou velkou většinou z rodin, kde byl je
jich posto j k rodičům zápomý-a děti se ro
dičům odcizily. Uznání našly ve skupině.
Ne všichni snášejí drogy. První zážitek
může být nepříjemný. Ale společnost ho k
ternu psychicky více méně donutí. Ve sku
pině bývá často srdečné, důvěrné ovzduší.
Když se plně oddá drogám, je už pro něho
společnost méně důležitá.
I tato teorie je neúplná, zdůrazňuje jen
vnější skutečnosti, ale nevšímá si vnitř
ních. Také si nevšímá toho, že drogy jsou
i zakázané. To patří k třetí teorii.
NAUKA 0 SPOLEČNOSTI - SOCIOLOGIE.
Sociologie uvažuje o vzájemném ovlivňová
ní osobních a společenských jevů. Ví, že
jsou vedle tzv."normálního"chování i jevy
společensky nepřijatelné. Nápadné chování
upoutává pozornost lidí-a v normální spo
lečnosti se odsuzuje.
Každá skupina čeká od svých členů zacho
vávání určitých pravidel. Např.od fotba
listy očekávají "fanouškové"dobrý výkon.
Když ho nepodá, kritizují ho, odsuzují a
on na to reaguje bud tím, že vypne všech
ny síly - nebo ztratí sebedůvěra a odejde.
Stejné je to i u drog. Představme si
chlapce z dobré rodiny, která se dozví,že
chlapec začal brát drogy. Chování rodičů,
učitelů, nebo přátel, na jejichž úsudek
dá, se změní. Dají mu najevo, že je sla
boch, nenapravitelný a odsoudí ho. Tím se
změní i jeho vztahy k ostatním-ke kriti
kům. Je přesvědčen, že je nenormální a
pak vplyne do stejně drogované skupiny.
Nebo napne všechny síly, aby se drogy
vzdal a tím vplynul do normální společnos
ti. To jde ovšem jen na začátku.

K DROGÁM VEDOU DVA EXTRÉMY.
Míra a střední cesta - v pochvalách i
trestech-vedou k formování osobnosti.
Rodiče, kteří chtějí od dítěte neúměrný
výkon ve škole-tedy nad jeho síly-mohou
vést dítě k požívání drog-tam najde syn
řešení svého neúspěchu. Podobná situace
může nastat s učitelem nebo v práci, kde
se přetěžuje. - Také matky, které nadměr
ně kouří nebo pijí či berou zbytečné léky
podněcují dítě k požívání drog.

HLEDEJME PŘÍČINY, PROČ BERE DROGY?!
Najdou-li rodiče či vychovatelé, učitelé,
příčinu, musejí se trpělivě snažit, příči
nu odstranit a pomáhat dítěti v jeho těž
kán zápase. Navíc-Boží pcmcc! Za ty, kdo
propadli drogám. Na to se často zapemíná!

V kantonech Lucern, Thurgau, Aargau a nyní i
v Curychu byla založena Katolická lidová strana
/předtím se jmenovala Křesťansko konser. lidová
strana).Chce prosazovat v politice osvědčené
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křesťanské hodnoty.
NOVÉHO VIJ SVÉTĚ
Biskup Krenn v rakouském St.Poltěn vyslovil po
dezření, že v obvinění býv.žáka kard.Groera hrá
ly roli peníze a výdělek, hl. pro časopis Církvi nepřátelský"Profil", který záležitost"objevil". Také
návrat svobodného zednáře a vídeňského starosty
Zylka a jeho dlouholeté družky-s kterou se nyní
oženil-do katolické Církve vzbudil nevoli protikatolických kruhů. Nepřátelé Církve používají stej
ně hanebných metod, jako nacisté a komunisté,
aby zostudili velmi často nevinné osobnosti, které
chtějí zničit. Viz pražský proces s řeholníky.
V Miláně protestovali katolíci, hl. rodiče proti no
vému textu Vyznání víry. Vynechává se v něm
řada základních dogmat-o smrti a vzkříšení Pána
Ježíše a o Církvi. Credo se modlil kard.C.M.Mar
tiny při slavné mši sv.a text se rozdával věří
cím a také se doporučovalo, aby se toto heretické
Krédo modlili vjiných farnostech. Uveřejňuje to
katolický měsíčník Trenta giorni, který vychází
v 6 ti řečech, německy v Aachenu,Theaterstr■ 30
Mezi asi 30.000 zemřelými v Dachau je 11OO kně'
ží,z toho 868 polských. Bylo tam uvězněno 3 tisíce kněží, pozdější kard.Beran a jezuité z Prahy,
Předs.pap.institutu pro zahraniční misie P.Ange
lo Lazarotti řekl ve Vatik. rozhlase, že v Číně
je 1,2 miliard obyvatel,a v lidech se proubouzí
touha po ideálech, komunismus vnucovaný lidem
40 let, ztrácí půdu pod nohama,ani mezi vedoucími
není mnoho tvrdých komunistů. Lidé, hl.mladí,
hledají útočiště v náboženství a v křesťanství.
Před r.1917 bylo v Rusku 54.000 far a přes ti
síc klášterů-těch je nyní čtvrtina. Mají nyní 114
biskupství, 136 biskupů a 12.707 kněží-mnozí ma
jí vedlejší zaměstnání, jinak by neuživili rodinu.
2.548 studentů se na kněžství připravuje.______
Manželka franckého krále Chlodvíka, sv.Klotilda,
zemřela před 1450 r._________
Život bl. Edith Steinové se má zfilmovat pod názvem
"Sedmá komora". Roli bl. Edith má hrát rumunská
herečka Maja Sternová.________________________ ._____
V Civitaveccia sev.od Říma prý plakala krev so
cha Panny Marie. Místní biskup to oznámil kard.
Ratzingerovi a celý případ biskup vyšetřuje._______
Řehole v Madarsku otevřely mr.14 katol.škol.Je
tam 21 mužských a 54 ženských řeholí a asi 3780
řeholníků a řeholnic. Předtím jich bylo 11.000.
Církvi vrátila vláda 1200 církevních budov._______
Biskup Kurt Krenn odňal pastor .asistentovi Franzi
Schmatzovi pověření, učit na teol.-filosof.učilišti
v St.Poltěn. Schmatz kritizoval papežský výnos
o sv.přijímání rozvedených a znovu ženatých a měl
své útoky do konce listopadu mr.odvolat i změnit
svou praxi, která se nesrovnává s katolickou ví
rou. Avšak tento jáhen měl 12.11.mr. v Paudorfu
promluvu a prohlásil,že své hereze neodvolá a svůj
postoj nezmění.Když byl zbaven docentury, svolal
s P.Udo Fischerem-protivníkem bisk.Krenna,novi
náře a vyzval kněze, aby biskupa neposlouchali,"Se
mi rozhodneme, která nařízení a pokyny budem po
slouchat. "Jáhen dostával měsíčně 50.000 šil.z
církevních daní.St.Poltěn má nejméně odpadů.______

Musím také poděkovat spolubratr ím, sestrám a 11
ostatním, že se za mne modlili a nejednou zachra
P. Ladislav V I K, jeden z našich skvělých : ňovali situaci, když jsem si jako inspektor ne
věděl rady, nebo zapomněl něco udělat. Těch slu
exercitátorů, salezián, nesložil ruce do
klína - a který dobrý kněz by to udělal? -■ žeb bylo tolik, že bych je nevypočítal.
ale pracuje na životopise prvního českého
OTEC VELKÉ RODINY - PŘEDSTAVENÝ ŘEHOLE.
saleziána P.IGNÁCE STUCHLÉHO, zvaného
Žádný otec by nemohl mít tolik dětí, co jsem měl
"staříček". Podrobný životopis je nutný k
já - a jak skvělých! Celých dvanáct let mi stále
zahájení procesu blahořečení tohoto podivu- pomáhaly. Bud za to chvála Bohu, Panně Marii a
hodné kněze. A co řekl P. VIK o sobě?______ všem, především P.Beno Benešovi a spolubratrím,
v posledních letech zvláště paní JUDr ing.Květo
PŘEDSTAVENÝ SALEZIÁnS ZA KOMUNISMU.
slavě Korcové, bez jejíž pcmoci bychcm ještě ne
V roce 1981, když jsem měl převzít funkci
byli
ani v jednom z našich bývalých ústavů.
českého saleziánského inspektora/představeného/neukazovalo nic, že by se u nás v do Ti všichni byli dobrými nástroji Boží Prozřetel
nosti a Panna Maria jim to jistě nezůstane dluž
hledné době změnil komunistický režim v
ná.
Přál bych každému otci, aby prožil tolik ra
jiný, k Církvi tolerantnější. Žádný český
salezián-krcmě těch, kdo žili v zahraničí- dostí ze zdárných dětí, kolik mi ji dopřál Pán
Bůh v saleziánské rodině.
nemohl žít a pracovat podle saleziánských
ABYCH NEZPYCHL A NEZAPOMNĚL,ŽE ĎÁBEL NÁM JEĚTĚ
stanov a protože se nemohli vychovávat i
mladí saleziáni, byli jsme odsouzeni k to SVE ÚMRTNÍ OZNÁMENI NEPOSLAL - byly i věci bo
lestné. Dokud jsem nebyl inspektorem, neměl jsem
mu, abychcm tiše vymřeli, jako ohrožený
tušení, jak hrozně to v srdci bolí, když se
druh či přírodní jev.
řeholní spolubratr najednou rozhodne a odejde z
DĚKUJI PANNĚ MARII,
kongregace nebo se z ní dokonce vyloučí těžkým
že si mě od začátku saleziánského života
hříchem. Nevěděl jsem, kolik nocí potem předsta
vychovávala k odvaze, abych měl tuto bez
vený nemůže spát následkem neodbytných, třebaže
nadějnou funkci přijmout. Ukazovala mi
marných úvah, co by, kdyby...Bohužel odcházel
dlouhé roky, že když udělám vše podle vů
průměrně každý rok jeden. Je pravda, že nikdo z
le Boží, co mohu bez křečovitého napjetí
nich nedostal a nemohl dostat řádnou saleziánudělat, Ona zařídí vše další.
skou výchovu a nikoho nemohlo chránit salezián
ské společenství a společný život v ní, který
JEDEN Z PŘÍKLAdQ JEJÍ VÝCHOVY.
kcmunistický režim znemožnil, ale přesto jsem
Když jsem se jako tajně vysvěcený kněz a
zaměstnanec Vodních staveb čtyřikrát stěho každý ten případ prožíval, jako kdybych byl hlav
val z jedné přehrady na druhou, našel jsem ní viník,zodpoledný za všechno. Je takřka nemož
tam už připravenou místnost či aspoň"míst né vytrhnout ze srdce toho, kolo jsne měli jako
řeholního bratra rádi. Mám je všechny rád dodnes
nůstku", kde jsem si mohl potají odsoužit
neumím
to jinak a nevím, co bych za to dal,kdyby
mše sv.hned první den a pak denně, jak je
se
mohli
vrátit. Většina z nich totiž není
to povinností každého kněze. Když jsem si
šťastná.
takovou místnost připravoval poprvé po vy ALE
NEBOJÍM SE O OSUD ČESKÝCH SALEZIÁnQ.
svěcení, trvalo mi to přes měsíc, žlo to
tiž také o to, abych nevzbudil u spoluza- Má tolik obětavých členů a členek ve všech skupi
nách velké saleziánské rodiny, že jen zlá vůle
městnanců podezřívavou zvědavost, co tam
asi kutím. Biskup, který mě vysvětil, mě i: by mohla nevidět a neuznat, kolik dobra se koná
zavázal, že o mén kněžství se kraně před- ; na všech úsecích společné práce a jak denně obě
staveného nesní nikdo dozvědět. Ani spolu-: tí vlastní pohodlnosti a zálib vykupují všechni
každý krůček k dobrému fun
bratří. Ti něco tušili, ale to se nedá vy-;
gování díla sv.Dona Boská,
loučit.
našeho zakladatele, ve
SPOLÉHAL JSEM SE KLIDNĚ NA PANNU MARII.
prospěch ohrožené mládeže.
Proto jsem přijal funkci inspektora, i
Ostatní-o své cestě do ře
když jsem věděl, že na to nejsem připraven;
holní
rodiny, nám vyprávěl
A Panna Maria mě chránila. Předtím jsem býv rozhovoru P.L.VIK-a ten
val několikrát za rok zván do"králíkárny" ;
rozhovor jsme uveřejnili.
na výslech u STB. Po celou dobu svého in- ;
s jeho promluv sálala láska,
spektorátu mě nikdy nezavolali k výslechu.;
pokora, pochopení - a takoAsi o mé funkci vůbec nevěděli. Chudák můj i
, vé sloupy pevné víry přejepředchůdce Don Míša, toho vyslýchali často;
í me všem saleziánům, ale i
a choval se tak statečně, že nikdo netušil,
I všem řeholníkům-i nám samým
že už inspektorem není.
jKněz,zakotvený
hluboko v Bohu.
Ať mu to Pán Bůh odplatí!

V DOBÁCH

bouře

ABRAHAMŮV KŘÍŽ
Abraham BLOCH byl hlavním rabí
nem v Lyoně. Za první války
šel jako dobrovolník do antiády. Bojoval u řeky Marný a
tam také padl.
0 jeho obrácení vypráví fran
couzský básník Max JAKOB, kte
rý se stal katolíkovi a zemřel
v německém koncentráku. Vyprávěl do
svým židovským zpoluvězňům, když je
odváželi v nákladním vlaku z Paříže. Co napsal
tento básník?
"Kdo zradlí Krista? Já nebo vy? Kdo ho přibil na
kříž? Mohl jsem se jako křestan snad zachránit,
ale nechtěl jsem. /Zachránit by se namohl, pro
tože nacisté pronásledovali židovskou rasu ne
víru. V koncentráku zahynulo asi 200 katolických
kněží-židů/. Moje krev je 1 vaše krev, a proto
jsem nosil židovskou hvězdu jako i vy. Kristova
krev byla vyžita i z nás. A ted, když nás odvá
žejí do tábora smrti, věřte ml nebo ne, jeho
kříž nás čeká. Znáte událost bývalého rabína
Abraháma Blocha? Toho z Lyonu? Poslouchejte:
Seznámil jsan se s nim osobně ještě před I.svět.
válkou. Mohlo mu být asi 50 let, když se dobro
volně přihlásil na frontu k dělostřelcům. Patřil
k 9.pluku, kterému velel generál Foch. Tento
pluk se proslavil v bojích na Marně a u Rsnže,
tam bojoval i prostý voják Bloch. Přidělili ho
k oddílu, který obsluhoval dělo. Velel jim důs
tojník. kterého se Bloch velice bál.
Jednou večer se rozštěkaly nepřátelské kulomety
a střílely na Blochův oddíl. Výbuchy,hřmot,oheň
;bláto-na to velitel pamatoval,když se
probral z omráčení • Pravá ruka mu krvácela, pro
to se ohlížel, čím by si ji obvázal. Ležel tváří
dolů a na zádech měl propálenou blůzu a krev.
Abraham hned vstal, vytrhl ze svého pláště kus
podšívky, aby jeho krvácení zastavil. Nadporučík
se jen usmál a mdle řekl:"Nech to, kamaráde. Ne
vidíš, že i y krvácíš? Obvaž si raději svou ru
ku. Já jsem u konce. Když chceš, dones mi z pol
ního lazaretu bronzový kříž s Ukřižovaným, visí
na zdi. Dnes ráno se ňa mne mile díval. Dones hd
Hlavní rabín však váhal.
"Copak máš za těžkosti?" zeptal se raněný.
"Nemám-ale myslím, že raději zavolám kněze."
"U zpovědi jsem byl ráno. Ted potřebuji Krista!"
Rabín Bloch ještě otálel, pak nesměle zašeptal:
"Pane veliteli, já jsem žid, raději
pošlu křesEana."
"Ne, ne. Jen jdi ty. Je to můj
poslední rozkaz. Pospěš si!"
Abraham se dovlekl do lazaretu.
Byla tma, často padal. Když
otevřel dveře, hlásil, že jeho
velitel je těžce raněný, umírá a

přeje si kříž, který visí na zdi. Je to je
ho rozkaz, jeho poslední vůle.
Velitel lazaretu se podivil, ale podal jej
Blochovi se slovy:"Jak se dostaneš přes to
peklo, vždyE všechno kolon dokola hoří?"
"Mám rozkaz přinést kříž i skrze peklo,"
řekl rabín a odešel. Lesík hořel, ale Bloch
proklouzl mezi hořícími stromy a kříž chrá
nil rukama na prsou. Několikrát upadl. Hla
va mu narazila na bronzové Tělo Mesiáše,kte
rého do té doby nenáviděl. Ted ho však drží
v rukou a nese ho s vírou a úctou...
Horko těžko dorazil ke své jednotce a našel
i umírajícího velitele. Položil mu kříž na
prsa a složil na něj zakrvácené ruce. Veli
tel ještě žil. Jakmile ucítil kříž, sevřel
jej a umírajícími rty se sotva slyšitelně
modlil: "Ježíši můj, tobě žiji, Ježíši můj ,
tobě umírám, Ježíši můj, tvůj jsem na věky."
Rabín Bloch hleděl upřeně na svého umírají
cího velitele. Pak se obrátil k ostatním
vojákům:" Slyšíte něco, kamarádi?"
"Ted už nic. Velení přebral četař a máme
rozkaz nestřílet. A co ty chceš?"
"Chci vrátit kříž do lazaretu,"řekl Bloch.
"Proč bys ho vracel? Nech ho na mrtvém, je
to symbol."
"Ted už jej nepotřebuje," odpověděl rabín a
přistoupil k mrtvenu. Opatrně mu vytáhl
kříž z tuhnoucí ruky a přivinul jej ke své
hrudi. Pak se vrátil na své místo a čekal.
Zanedlouho někdo vystřelil, kulka trefila
Blocha a ten klesl k zeni.
Když ho našli v kaluži ztuhlé krve, jeho
mrtvé ruce objímaly pevně kříž a jeho tvář
bvla obrácená k Ukřížovanánu."
P.šteían SENČIK. TJ.
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ZKAŽENÁ VEJCE
Bývalý gangster Nicky Crul vypráví:
Jedna rodina měla těžkosti se svou dcerkou
Mary-Anne, protože chtěla vidět jistý film.
"Všechny holky na to jdou, jen já ne,"říka
la matce. "Proč já nesmím?"
Matka právě míchala pudink. "Mary-Anne,"
řekla,"přines mi ta zkažená vejce, která
jsem dnes ráno v poličce objevila.""Proč?"
"Přines je?""Co s nimi chceš dělat?"
"Dám je do pudinku. ""Zkažená vejce? Ta
nám dobrý pudink zkazí."
"Když pokazím pudink,"odpověděla matka,
"mohu ho vždycky vyhodit. Když si ty ne
cháš nalít do hlavy zkaženosti-a tenhle
film k nim patří-nemohu ti hlavu vyhodit."
A Nicky Cruz dodává: "Musíme se podívat
do tváře jedné skutečnosti: pornografické
časopisy, filmy představují dnes jeden z
nejvýnosnějších obchodů na světě."
PORTAL. Příběhy psané životem-Velké
pravdy o malých příbězích______________

Od 30.6.-3.7.je sv.Otec na Slovensku. Přista
ne v Bratislavě, setká se v domu sv.Michala s
Na kongres mladých fokolárů -Genfest, v Řívěřícími a odpoledne s mladými v Nitře.1.7.se
mě přišlo 12 00 mladých z 104 národností.
koná duchovní příprava na setkání v SaštíněByla tam i jedna ze zakladatelek hnutí,
významném poutním místě. 9,30 hod. po mši sv.
Chiara Lubichovál 75) ■__________________________ bude mluvit s bisk. konferencí a pomodlí se
Budějovický biskup A.Liška předal několika
před Sedmibolestnou P.Marií. Odpoledne ho na
kněžím papežský titul"kaplan Jeho Svatosti" vštíví president M. Kováč a vládní představite
jsou nyní monsiňoři. Tento čestný titul do
lé. Ve 20,30 bude jeho modlitbu růžence
stal i býv. misionář v Curychu P.J.Jiran, kte přenášet Vatikánský rozhlas. 2.7.bude v 9,45
rý je nyní děkanem v Písku._________________
sloužit v Košicích na letišti mši sv.a při ní
Ostatky sv.Terezie od Ježíška putují nyní po svatořečí 3 košické mučedníky. V 17 h.se set
pražských kostelích.___________________________ ká s řeckokatolíky-tedy asi není pravda, že by
Biskupové Čech a Moravy chtějí požádal eku je kvůli sjednocení s pravoslavnými odstrkoval.
menickou radu nekatolických církví v ČR, abj 3,7.-v 8,45 h.mše sv.na svahu Levočské hory.
je přijala do svých řad jako pozorovatele'.'Také Po obědě odpočinek ve Vys.Tatrách a večer z
odmítli podat žádost Kongregacipro bohoslužbu Popradu do Říma. Poprvé navštívil zemi r.!99O
aby čeští katolíci přijímali Tělo Páně do ruky. Moravský týdeník SVĚTLO daroval sv.Otci k
Dřivě se sv.hostie nesměl laik ani dotknout.
jeho narozeninám 26.044 mší sv.,25.646 sv.
V Tridentské diecézi byl kdysi zahájen proces přijímání, 45.974 sv.růženců a 29.751 práce
blahořečení A.de Gasperiho, jednoho z otců
pro Církev, utrpení a j.oběti. Dopis o věnová
Evropy. Postavili se proti tomu německy mlu ní podepsal hl. redaktor SVĚTLA
J.Vlček aP.
vící občané Již.Tyrol, protože Gasperi byl
Pepřík, gener. vikář arcibiskupství Olomouci.
proti užívání němčiny a kultur. zvykům občanů 7.3. zemřel po těžké nemoci vydavatel Demokra
Zatím se vrátilo do katolické Církve 250 angli cie v exilu, pan Jaroslav Kusý. Žil v Mnichově
kánských duchovních-většinou svobodných.
a pohřben je v rodné Plzni.-V týž den uplynu600 to chce udělat. Ženatí nemohou být faráři lo 145 let o narození pres.T.Masaryka._________
ale budou také pracovat ve farnosti.__________ Při svatořečení Jana Sarkandra se rozdávaly
Se souhlasem vlády chce v Číně pracovat
letáky Pravda o Janu Sarkandrovi s podtitulem
Armáda spásy._________________________________ Život sv.J.S. Vydala je Husova liga-tedy proŠvédští manželé-král s královnou-navštívili
testanté. Je to pamflet plný zahořklého nepřá
v polovině května Prahu.______________________ telství a polopravd o mučedníkovi. Je možné, i
Podle italského deníku II Messagero tvrdí aten když ne dokázané, že sv.Jan brzo po sňatku
tátník na sv.Otce Ali Aga, že byl obětí italztratil manželku a dostudoval teologii. Tako
ského zákonodárství a žádá o propuštění.____
vých svátých vdovců je v Církvi řada, např.
Podle statistik Vatikánu stoupá od r.1978 po
3.generál Jezuitů sv.František Borgiáš.________
čet vysvěcených kněží-hlavně v rozvojových
P.Tomáš Spidlík,T.J.předal sv.Otci tištěné
zemích._________________________________________ exercicie, které měl pro členy kurie a sv.Otce.
12.5.oslavil br.Roger z Taizé 80 let. Narodil
Oficielně se potvrzuje cesta sv.Otce do Afriky
se ve Švýcarsku, žil v Burgundsku ve Fran- a to v září Navštíví Již.Afriku, Kamerun, Kecii, kde má své společenství._________________ ňu a Tunis-projednává se i Mozambik._________
Otec biskup Škarvada biřmoval řadu věří5.dubna uplynulo 45 let od zrušení klášterů ko
cích ve Všetatech, kde působí P.Birka.______ ; munisty v naší vlasti. Zachránilo se jen něko
Biskup z Rotterdamu van Luyn a biskup z
lik řeholníků, kteří nebyli právě v klášteře.
Bredy Muskens byli na výročním zasedání
Dokud je neuvěznili, byli v koncentračních
Hnutí 8.5.,ale jako soukromé osoby, protože
klášteřích. Tehdy bylo ve vlasti 42 mužských
holandská bisk. konference toto hnutí neschva- a 56 ženských řeholí, v 917 klášteřích s
luje, je protikatolické._________________________ 2.528 řeholníky a 11.896 řeholnicemi.___________
Podle statistiky saleziánů z konce min. roku
Patriarcha Alexej prohlásil, že ruská pra vosi,
je na světě 17.561 saleziánů-z toho 89 biskupů, církev bude pracovat se státem v sociální a
11.105 kněží, 14 jáhnů, 2500 laických spolucharitativní oblasti._____________________________
pracovníků-koadjutorů a 3200 studentů,dále
46.eucharistický světový kongres se bude ko
582 noviců a loni vysvětili 230 kněží._________ nat ve Vratislavi. Zúčastní se ho i sv.Otec.
Letos putovalo do Lurd pod vedením biskupa
Začátek kongresů sahá do r.1874,kdy organizo
Haase 4000 poutníků z německy a rétoromán- val P.E.Tamisier pout do Avignonu k poctě
ských oblastí Švýcarska. Z nich bylo 390 dob Nejsv. svátosti. První byl r. 1881 v Lille-ve
rovolných pomocníků a 300 nemocných ve 4
Francií-předtím pokusy ztroskotaly.
_____ ___
vlacích, někteří přijeli vozem nebo letadlem.
Po zemětřesení v Kobe-v Japonsku, se pilně
Pouť trvala týden. Byl tam i kdysi z multiplex obnovují poničené kostely a také obydlí pro
sklerózy uzdravený br.Leo Schwager(71).
lidi, kteří přišli při katastrofě o příštřeší._____
Lublaňský arcib.Šuštar(75)se ze zdravotních
13.3.zemřel F.Gajovníček(94) ,za kterého oběto
důvodů vzdal úřadu. Kdysi působil v Churu. val život sv.Maximilián Rolbe v Osvětimi r.1941
20.4. přijal sv.Otec slov.min .předs.Mečiara.
Byl na blahořečení i svatořečení sv. Maximiliána.
Byl na oficielní návštěvě Vatikánu a Itálie.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ !
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BOJ PROTI ŽENATÝM KNĚŽÍM
A PROTI SVATOKUPECTVÍ
9.všeobecnému církevnímu-sněnu předcházely
boje o investituru. Církev chtěla dosa
zovat vhodné biskupy a opaty,
panovníci chtěli o tem rozhodovat
sami. Boje trvaly přes sto let.
Za papeže Viktora II. zamřel císař
Jindřich III. Před smrtí ustanovil
papeže říšským vikářem pro celou
svou říši. Jindřich III.byl nadaný,
zbožný panovník, staral se o Církev a
nesnažil se ovládnout Itálii, jak to dělali
jeho předchůdci. Měl sice vliv na dosazování
papežů, ale jen v dobách krize.
OBRODNÉ HNUTÍ BENEDIKTInQ SE UŽ ROZŠÍŘILO
po celén tehdejším světě. Opati se postavili;
proti ternu, aby císař zasahoval do volky pa
peže. Jindřich III.by s tin souhlasil,.ale
brzo asi čtyřicetiletý, zamřel.
Na vliv nástupce Viktora II .měl opat klášte
ra v Cluny/Francie/Hildebrand. Byl zvolen
Bedřich Lotrinský a dal si jméno Štěpán IX.
Hildebrand nechtěl rozpor s císařským dvoran
a dodatečně požádal o souhlas císařovnu-vdo-;
vu, která vládla za nezletilého Jindřicha IV
Papež Štěpán si vybral za pomocníky vynikají'
cí kardinály, stoupence reformy. Hildebrand
sám se stal r.1059 arcijáhnem Církve.
CG JSOU VLASTNĚ KARDINÁLOVÉ? JAK VZNIKLI?
Kardinál bylo původně jméno pro faráře řím
ských titulámích kostelů a sedmi jáhnů. K
nim patřilo 6 předměstských biskupů. S pape
žem podepisovali synodální dokumenty. Teprve
v 11.st.povolávali papežové do Řina vynikají
cí kněze, hl.z Cluny, jmenovali je kardinály
a každému přidělili některý z římských kostelů-to se dělá dodnes. Tento zvyk se ujal
pevně až ve 12.st. Prvním byl arcibiskup v
Mohuči. Zvyk, volit papeže svobodně, ohrožo
vali světští panovníci. V Tuskulu např. se
knížata snažila obsadit papežský trůn svým
kandidátem, dali mu jméno Benedikt X. Kardi
nálové ho neuznali a opustili Řín. V Sieně,
pod ochranou toskánské šlechtičny Beatrix
si zvolili florentského biskupa Gerliarda a dali mu jméno Mikuláš II./1O59-1O61/. Bea
trix se jako vdova provdala za Gotfrieda Bradatého, lotrinského knížete a bratra Štěpá
na IX. Jak ona, tak její dcera Matylda podpo
rovaly samostatnost papeže. Pak přivedl pra
vého papeže do Říma Hildebrand-s vojenským
doprovodem a vzdoropapeže vyhnal.
MIKULÁŠ SVOLAL DO LATERANU SYNODU,
Oznámil to křesťanům encyklikou Vigilantie
universal!,/všeobecná péče nebo bdělost/.
V té opakoval už minulé požadavky: žádný du
chovní nesmí svou hodnost přijmout od laika.

Zakázal svatokupectví/simonii/, jak při svěcení,
tak při udělování výbosů z majetků/beneficií/.
NA MŠI SV., KTEROU SLOUŽÍ KNĚZ, ŽIJÍCÍ V KONKUBINÁTĚ, NEMAJÍ VĚŘÍCÍ CHODIT! To se rovnalo skoro
vyloučení nemravného kněze z Církve-a bylo to 14
nové. Papež si přál, aby kněží žili pohro
madě-jako mniši. Sice to jen doporučo
val, ale reformovalo to kněžstvo. Nejdůležitější byl dekret o volbě papeže,
protože se ze zkušenosti poznalo, jakou
nejistotu to vyvolává ve věřících, když
nevědí, kdo má právo volit řádného nástupce sv.
Petra a zástupce Krista na zami. Každý si mohl
osobovat toto právo na základě o společenství
/cormunio/, kde se tvrdilo, že každá volba, na
které se sjednotí celá Církev, je platná. Ale
kdo má projevit vůli věřících? Šlechta? Římané?
Císař? Který měl být ochráncem Církve? Zvykové
právo se dalo zneužít, bud nastaly spory, nebo
se zasahovalo do volby papeže a mohli se sjedno
tit i na nehodném nebo neschopném papeži.
Lateránská synoda r.1059 rozhodla, že papeže
smějí volit jen kardinálové. Císaři se má tato
volba dát jen na vědomí. Protože se dalo předví
dat, že z toho budou spory, hledal si papež vhod
né spojence i v politice. Hildebrand získal v
již.Itálii knížete Roberta Guiscarda, kterému
dal papež v léno Apulii, Kalabrii a Sicílii s
podmínkou, že vypudí mohamedány.
PAPEŽ, ZVOLENÝ KARDINÁLY BYL ALEXANDR II./1O61-73
Němečtí regenti Jindřicha IV.volbu neuznali a
zvolili si protipapeže-Némce, Honoria II. Němec
ké vojsko se zmocnilo Říma. Ale Itálie - díky
sv.Petru Damiánovi - zůstala věrná pravému pape
ži. Zasáhl i kolínský arcibiskup a přidal se k
pravému papeži.
A ten zahájil důkladnou reformu. Býval knězem v
Miláně a tam založil lidové hnutí Pataria - pro
ti ženatým kněžím a svatokupectví. Když se stal
papežem, zavolal do Říma jáhna Arialda a rytíře
Herlambalda, kteří toto hnutí vedli. To zapusti
lo hluboké kořeny. Jedinečný zjev!

PAPEŽ POVZBUZUJE LAIKY,ABY SE POSTAVILI PROTI
ŠPATNÝM BISKUlfiM.________
Hnutí i papeže podporoval též Hildebrand a druhý
přítel papežův, sv.Petr Damiánský. Alexandr se
neohlížel na osoby. Už mladému králi Jindřicho
vi pohrozil vyloučením z Církve, protože hned po
svatbě se chtěl dát rozvést.
VZNIKLA I DALŠÍ REFORMNÍ HNUTÍ,Sv.Romuald založil
reformovanou kongregaci Kamaldulskou. Sv.Jan
Qualbert založil zase opodál Florencie klášter
Vallumbrosa - ke kterému se hlásilo asi 60
klášterů. V Německu se spojilo v kongregaci hiršavskou asi 100 reformovaných klášterů. Když se
členové kláštera v Cluny i těchto klášterů stali
kardinály - objevil se na obzoru tzv. BOJ 0 IN
VESTITURU.
Podle. Bl. Páčka, TJ, a j.

BDĚLÍ A SPÍCÍ KŘESŤANÉ
V TESALONIKĚ BYLO KŘESŤANSTVÍ CHARISMATICKĚ.
Na nově obrácené působil mocně Duch sv. Něk
teří měli i mystické zážitky. "Když jAme vám pXZncAÍZ evangetZum, nebyta to jen pouhá Atova, na
opak: byto provázeno mocZ, čZnnoAtZ Ducha Avatého
a htubokým paeAvědčenZm." (I TheA 1,5).
Pavlova řeč byla tak plamenná, že mnozí se při je
ho řeči o Ukřižovaném rozplakali a pak se zarado
vali a jásali nad Zmrtvýchvstalým. Při jeho kázá
ní se děly i divý, chromý vyskočil a dáblem po
sedlý byl osvobozen.
APOSTOL NÁRODŮ
PAVEL ZNAL HLUBINY LIDSKÉHO SRDCE!
Dovedl prosvítit propasti a skrytá místa duší,
uspořádat a dát do pořádku zmatek divokých myšle
nek a citů, rozmotat předivo viny a osudu, ducha
i těla, Starého a Nového zákona.
Sám píše židům: "Stovo BozZ je pae.ce.
ptné ztvota a AZty, oAtaejAZ nez dvoja Aečný meč: paonZká tam, kde Ae dětZ du^jte a duch, ktouby a moaek, a paonatZ
*
ÚAudek Z nad nejvnZtčejAZmZ tZdAkýmZ
'ÝÍmL
myZZenkamZ a hnutZmZ. NenZ tvoaa, kteP^-d n^m moht ukaýt, on vZdZ
ýÍÝýjH
vAechno jako nahé a odkayté a jemumuAZme Aktádat účty(Zid 4,12).
PAK PŘIŠLA CHVÍLE KŘTU.
Zapojení do tajemného Těla Kristova-dc
Hra
Církve. Zapojily se čisté duše, zbaveS’1
né všech hříchů. Začala drobná práce
všedních dnů. Apoštolově vedli svěře
né duše k vyšším cílům. Znalidcbře nad
šení konvertitů-nově obrácených-které podrobuje
Bůh zkouškám, aby jejich srdce, které sice hoří
nadšením, ale jejich víra není ještě dost silná,
aby odolala zkouškám, kterými Bůh zoceluje lidské
duše.
KAŽDÁ Z PAVLOVÝCH OBCÍ PĚLA Sv8j ZVLÁŠTNÍ RÁZ,
Thesaloničtí se zajímali o poslední věci člověkatedy ráz eschatologický. Doufali a věřili v brzký
příchod Páně. Zdálo se jim, že poměry v římské ří
ši k ternu nutně tíhnou. A byly tam zmatky, šílený
císař Caligula poničil to, co vybudoval Augustus
a Tiberius. Za císaře Claudia řádily na císařském
trůně dvě zločinné ženy-Messalina a Agrippina.Kdo
bude příštím císařem? Syn Messalinin Britanikus,
nebo syn Agrippinin Nero? Zřejmě tito křesťané
špatně pochopili slova sv.Pavla:"UeAmZte Ae oddá
vat Apánku jako oAtatnZ...ate z^Ataňte bdětZ a
AtaZztZvZ..[1 .Thu 5,6).
Sv.Pavel píše, že Pán přijde v noci, ale že v do
bě "pokoje a bezbečnosti"přijde záhuba. Napomíná je
k bdělosti, aby je poslední den nepřekvapil. Pro
nás je poslední den odchod na věčnost. 0 tem, kdy
přijde poslední den lidstva nikdo nic neví-ani
Kristus jako člověk-jako Bůh o tem ovšem věděl.
List Thesalonickým skutečně vzbuzuje dojen, že
Pán přijde ještě za života těchto křesťanů. Věřili
ternu i křesťané, pronásledovaní v Římě.
Dr.Josef HOLZNER

VYCHOVÁVEJME PEČLIVĚ!
Řídíme se rozumem? Snažíme se, aby se osob
nost dítěte rozvíjela na zdravých zákla
dech?
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ČÍM VÍC DÍTĚ POZNÁVÁ, TÍM VĚTŠÍ PROSTOR
POTŘEBUJE PO ROZVOJ SVE OSOBNOSTI!
Malé dítě poslouchá-zřídka si stěžuje a
většinou se ani neptá. Jakmile poodroste,
rozvíjí se s léty i jeho osobnost. Rodiče
si často tohoto vývoje tuze nevšímají.
Zlobí se, když se větší dítě-hlavně chlapec-začne chovat jako divoch. Může se ta
divokost projevit a zvětšit zvlášť u dětíkteré drželi rodiče velmi zkrátka - ba i
je tyranizovali.
Za okupace musela řada mladých lidí do Ří
še na prácí. Bylo mezi nimi hodně mladých
z venkova. Tam je nadnašeta a formovala
společnost - kdyby jen trocha uklouzli bylo by zle. V Rísi si to vynahradili.
Mladík, který chodil s rodiči v neděli do
kostela, najednou začal pít, chodit za
děvčaty, nadávat, prát se - zdivočel. By
ty tu jistě i jiné příčiny-ale rodiče ho
nepřipravili na samostatný život. "Utrhl
se z provazu"-jak říká přísloví.
Divokost dítěte je vlastně přirozený a
nutný výraz rozvíjení jeho osobnosti.

HRAJE TU I ROLI DOSPÍVÁNÍ
Jen málo dětí dospívá bez problémů.Plnému
rozvinutí osobnosti se tu klade mnoho pře
kážek. Ale jsou-li rodiče moudří a trpěli
ví, určitě dítě překoná toto rozhodující
období svého vývoje bez velkých škod a pro
blémů.

KDYŽ MLADÝ ČLOVĚK PLÁČE, SPROSTĚ MLUVÍ,
odmlouvá, pere se, vzdoruje, nemusí nad
tím rodiče ještě lomit rukama. Dělá-li to
často, je to znamení, že ještě nenašel
sám sebe. Nemůže-li mladý člověk být tím,
čím chce být, je to spíš vina rozumu než
srdce. Nemůže se vpravit správně do svého
okolí. Potřebuje někoho, kdo by mu ukázal
správnou cestu k ternu, být spokojeným
hluboce věřícím a statečným člověkem.
Když rodiče správně své děti nevychovávají
mohou tím zavinit
nenapravitelné
škody. Stopy ne
správné výchovy
sotva vymizí.
Je-li dítě správ
ně vychované, ne
má velké problé
my v dospívání a
rozvíjí se v po
citu svobody a
důvěry v sebe.
P. Josef FLANAGAN

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Po filmu o sv Maxmiliánovi Kolbe-německo-polská produkce, byl zfilmován i život a dílo bl.
Zdislavy a to v naší vlasti. Mim se ovšem nezmiňuje o tem, že její svaty život a obětavá
práce pro ubohé vyplýval z její hluboké katolické víry. Zdůrazňuje jen charitativní činnosUnii jí na ivítí 4.100 bZókupů, 103.709 iíminatiitů a také. itoupnut počít knížikých ivecení. Jí to jiití potuitítné, ate dutezitíjií
jiou duchovné kvatlty-u bdi kupu, knězi i taíku
Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů
arcib.Ed.Cassidy prohlásil, že v rozhovorech
s nekatolíky se dospělo až k základním problé
mům. Ty řešit bude těžké, protože Kristova
Církev se nesmí vzdát pravd víry-dogmat-ale
může je prohloubit a osvětlit.________________
7.kvítna blahořečil. iv.Otíc ipotuzaktadatelku
Stíytířikých mtiijnlch iutíř. Halenu Stottínwířkovou - nař.a.1S52._________________________
Evangelická akce Sedm dní bez-od popeleční
středy do Velikonoc dosáhla rekordu 2,1 mil.
osob-dvakrát tolik než minulého roku. Věřící
se snažili v tu dobu se něčeho vzdát např.kou
ření, televize, manželských nesvárů a pod.
Hodní kníZA. ví Přancii ií zaie vřacc kí křainým tltuagickým oděvům ■______ _ ____________ __
Také v USA měli před velikonocemi duchovní
obnovu. Přednášel Mons.Petr Esterka. Překlad
jeho knihy Nikdy neříkej soudruhu/2 vydání/
jsme kdysi v KLUBu uveřejňovali. - Tento kněz
je pověřený péčí o US české katolíky-i jinde.
Uvedl do úřadu nového misionáře pro Austrálii
P.Jindřicha Kotvrdu z brněnské diecéze, vysvě
ceného r.1988. Poslal ho tam na jeho žádost
0.biskup Škarvada. Adresa:P.Jindřich Kotvrda,
15 Garrong Road, Lakanba 2195, N.S.W.Australie
Ú tetoinim poití íí dalo v USA-Phoenlx, Cinci
nnati, Philadelphia, Seattle a Atlanta
v poití t.ř.pokJítét tiilce občanu.
V africké Rwandě v hl.městě Kigali mají přeplněná vězení. Např.v jedné cele pro 5-10 osol
natěsnali 74 vězňů kmene Hutu-22 se udusilo,
itezni a jiní kmene Hitu vyvraždili milión z
kmene Tutsů a umírněných Hutů._______
Sv.Otec vařoval v přemluví pn.o 700 potikých
poutníků před ^aléínými přořoky(v Ciřkvi i mi
mo ní}. Kříitui chce itatíčnou a v katolic
ké víře pevní zakotvenou mládež,_________ ____
Augsburg je 24.německým městem, kde pracuje
telefonický apoštolát. Do akce, připravované í
roky, se zapojilo asi 1.500 dobrovolníků v 21
střediscích. Nabízejí jako dárek knihu se svě
dectvím o životě křesťanů. 50% volaných nabíd
ku přijalo. Pak se pozvou k rozhovoru ve skupí
nach. Akce je ovšem ekumenická, takže katolík
při ní může oslabit svou víru. Ale nemusí.
7.4.byla v Přaze oficielní otevřena anglicka
i kota. l/e. Vyiočaních.__________________________

Pracovní soud v Nemecku rozhodl, ze tzv.Scien
tology Church není církví, nýbrž obchodním pod
nikem. Nená duchovní obsah a říká si"církev"
jen proto, aby irohla shromažďovat majetek.
MttóZ
óebtai aóZ puf míZ.íxZtnfeá, aby se mohta opravtt bdztttka u rakouském Martazetta.TeS
ovšem vypadá jtnak nez před 800 roky.__________
P.Dr.Chr.Schonborn/50/se stal koadjutorem/pomocníksn/s právem nástupnictví vídeňského kard.
a arcibiskupa. Biskup Schonborn-původem z naší
vlasti-se výborně podílel na vydání německého
Katechismu a jeho tisk nesvěřil nakladatelstvím
která vydávají knihy heretiků./Herder, Pustet ■
(/ Seoutu, ht.meste J.Kotec, oZevtefZ domtntkant
první dum.. Jsou tam třt bratrt,_____ _________
20.-23.září r.1996 má sv.Otec navštívit po páté
Francii. Arcidiecéze Tours sděluje,, že se zú
častní oslav 1500 let od křtu 1.krále FrankůChlodvíka I., v Remeši, pokřtil ho r.496 biskup
Remigius. Král Chlodvík zvítězil nad Alemany.Před 1500 r.zemřel sv.Martin z Toursu.
Sv.Otec navštíví pout .místo sv.Anne d' Audray,
Sateztanský htstor.tnstttut uveřejnit l.dtt ztvotoptsu sv.Jana Boska(ttatsky), kde. jsou všech
ny jeho spisy a pubttkace o něm z £.1844-1992.
Před 350 r.zemřela zakladatelka řehole Anglic
kých panen Marie Wardová.Zažila hodně pronásle
dování i z církevní strany, ale po snrti se je
jí názory o moderní výchově a školství pro
dívky a mladé ženy prosadily.-Uplynulo 445 r.
od smrti a 500 let od narození sv.Jana z Boha,
zakladatele Milosrdných bratří. Pracují v 47
zemích.- 6.3.t.r. uplynulo 20 let od snrtiMons.
Štefana Náhalky/nar.1916/, zakladatele a ředi
tele slovenského ústavu sv.Cyrila a Metoda v
Římě. Také posledního vedoucího podzemního
hnutí v naši vlasti-Rodiny-založené exjezuitou
T. Kolakovičem. První byl P. Zvěřina, pak P. Madr.
V Japonsku připravují oslavy v r,1999-kdy se
před 450 r.začalo hlásat v zemi evangelium.
První část oslav se má týkat sv.Františka Xaver
ského, jednoho z prvních jezuitů a přítele sv.
Ignáce, r.1998 začnou vlastní oslavy.- Zlaté
kněžské jubileum si připomněl rektor Neporoučena
P.Karel Pilík.-Také uplynulo 50 let od smrti
Anny Frankové, zahynula jako židovka v koncent
račním táboře a její vzpomínky pohnuly srdcem
čtenářů.___________________ _______________
Odvotací soud v USA se vyjádřit proít zabíjení,
resp.Zékařské pomoct pít sebevraždách nevytecttetně nemocných. Je to prott ústav ní tradtct.
Duchov.asistenta-kněze-Rupertussblattu v Salz
burgu zbavil arcib.Eder úřadu. Kněz napsal, že
nový svět.biskup A.Laun je"danajský dar"a"darovanému koni nehleď na zuty". Hl.redaktor B.
Strobl ve shodě s arcibiskupští po 25 r.odchází.
Arcibiskup musel časopis donutit, aby uveřejnil
pastýřský list pod hrozbou výpovědi. Jeho roz
hodnutí kritizovaly Salzburger Nachrichten a
Kleine Zeitung-majetek nového předs.bisk.konfe
rence Webera.
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„předkoncilněkniha
7 Perspektivách e.12 .mr.se rozčiluje recen
zent nad knihou P.E.J.Curkellyho -.SOUČASNÁ
SPIRITUALITA. Vydalo jí Karmelitánské nakla
datelství v Kostelním Vydří, které vydává
velmi dobré knihy.___________________________
Proč? Protože knihu napsal autor, významný
australský teolog a řeholník, před II.Vati
kánem - r.1963.
Kard.Ratzinger už dávno zakázal užívat slov
"před II.Vatikánem a po něm." Církev založil
Kristus, začala hlásat evangelium-radostnou
zvěst po seslání Ducha sv., jak to apoštolům
slíbil a rozvíjela se v obřadech i ve vířeale vždy na základě Písma sv.nebo tradice,
zachované ve spisech nástupců a žáků apošto
lů. I Písmo sv.je"předkoncilní".
Autor uznává, že v"předkoncilních"knihách je
mnoho dobrého. Proč zavrhuje tuto knihu? Kdy
by každý žil podle ní, brzo bychcm měli
spoustu"pokoncilních svatých"a Církev by
rozkvetla.
Kde má člověk pochybnosti, sáhne po Novén
zákoně nebo Katolickém katechismu, který
bleskově přeložil P.Koláček,T.J. Tam najde
rozřešení problémů, které recenzent nenachá
zí v knize P.Curkellyho. Co učí Církev o
homosexualitě je v KK v par.2357-2359. Co
učí o manželství dvou osob nestejného vyzná
ní je v par. 16 3 3-1637 . 0 sociálním učení
Církve-tedy i podnikání, je v par.2421-2425.
0 rasové nenávisti je v par.2302-2304.
Stará spiritualita-kterou autor recenze zatmí
tá, vychovala nesčetné množství světců a vel
kých katolických osobností. Není ovšen důle
žité svatořečit"předkoncilní" svaté i když je
to dobré, ale důležitější je vychovávat"pokoncilní"světce.Jistě existuje i dnes dáblův
advokát, který "šťourá" do života budou
cích světců a najde-li tam stopu nesvatosti,
nedostatek božských ctností-víry, naděje a
lásky-či základních ctností-statecnosti,
spravedlnosti, umírněnosti a prozíravostinemůže být o svatosti vůbec řeč.
Proč se tak rozšiřují sekty? Dávají totižovšem zdánlivě-lidem pevnou půdu pod nohama.
A tato pevná půda občas chybí hlasatelům
"pokoncilni"viry , a hlásají v mediích i z
kazatelen nedovolené kompromisy.
Proč odpadlo po II.Vatikánu tolik kněží
/skoro 50 tisíc/ a tolik řeholnic? Jejich
první nadšení pohaslo a dál se nesnažili o
duchovní život nebo jen málo.Mnozí žili
jen z dětské víry, tj.jako kdyby dospělému
obuli dětské střevíčky. Odhodí je. Stejně
odhodili víru, která nerostla a nepřirůstala
ke Kristu:"Kdyz jsem byl dítě, mluvil jsem
jako dítě, smýšlel jsem jako dítě. Když
však stal se ze mne muž,všecko dětské jsem

odložil. (1.Kor 73,17 ). Kristus nás varoval,
abychom měnili i nejmenší z jeho slov.
Ve vichřici, která dnes otřásá svetem - tedy i
Církví, je nutná pevnost. "Vaše řeč ať je ano
ano, ne ne!" Nový katechismus se proto tak
rychle rozšířil, že je stejně jasný a pevný,
jako byly staré katechismy-vždyť první, ještě
latinské-psal světec jezuita sv.Canisius.
Pokud jde o homosexualitu, kvůli té zničil Bůh
pět měst na místě, kde je dnes Mrtvé moře.
Je homosexualita vrozená-např.čajkovský, a
naučená, např.tanečník Nižinský-ale ten se od
ní odvrátil, díky vlivu své madarské manželky.
O homosexuály pečoval berlínský kněz P.Karl
Sonnenschein, snažil se je zařadit do továren
mezi ženy. Víme, že hřích - a homosexualita je
hřích do nebe volající - musíme odsoudit, ale
hříšníka milovat. A pomáhat mu.
Jistě se po II.Vatikánu leccos změnilo. Dobře
o kladných stránkách - a jeho zneužití píše
prof.Dietrich von Hildebrandt v knize Trojský
kůň v městě Božím I pravdy se dá zneužít, že
se část zamlčí, část přemění, dalo se tedy zne
užít i Il.Vatikána, jak píše stejný autor v
knize Zpustošená vinice. Nezřídka se pod jmé
nem Il.Vatikána hlásalo leccos, co v ném vůbec
není aspoň ne takové, jak to heretici tvrdí.
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Kniha P.Curkellyho je víc než vynikající. Kato
líkovi, jehož víra je slabá, může víru posílit,
osvětlit. Tomu, kdo se snaží žít v souladu s
Kristem, petnůže radou, vysvětlením, povzbuze
ním. Autor ji napsal nejen pro kněze a řeholníky, i pro laiky, kterých je v Církvi většina.
Jistě jsou v ní i menší nedokonalosti-ale spíš
ve slohu a výrazech, ne v obsahu. Autor je
profesor teologie v Australii/nebo byl, jestli
už zemřel/. Je to jedna z nejlepších duchovních
knih, které vyšly v naší vlasti. Nemůžeme ji
ovšem číst jedním dechem, ale uvažovat o auto
rových myšlenkách.
Číst"předkoncilní"knihy považuje recenzent za
"hřích". Prý v nich není nic nového. Nový zákon-silně"předkoncilní"-je tisíckrát prorozjímaný a přece v něn každý najde něco nového pro
svůj život. Proč nás vyzývá sv.Otec k "nové
evangelizaci"? Abychom promyslili a prožili
evangelia - učení Kristovo. A knihy těch, kteří
na učení víry staví. Ať jsou "předkoncilní"nebo"pokoncilní". Hlavně, když se drží učení
Krista a jeho Církve.
Jako tato kniha.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Biskupové v sev.Sudanu vykoupili-podle itals. deníku Avvenire, řadu mladých otroků, většinou
křesťanů z Ugandy, které odvlekla guerilla a
prodala sudanským obchodníkům s otroky za mu
nici a zbraně. Loni žádala Uganda OSN, aby
obchod s otroky zarazila._________________________
5.5,navštívil Prahu s 70 ti věřícími arcib.z Mánily-Filipiny, Jaime Sin. Přijal ho v doprovodu
kard.Vlka pres.Havel. Kard.Sin navštívil i Kro
měříž, Velehrad, sv. Kopeček, Hostýn,sklárnu Tě
šice, Nižbor a Karlštejn, Filipínská televize
chce natočit o naší vlasti film.____________________
R.1967 zavedl Pavel VI.světový den medií. Pap.
rada pro media chce, aby biskupové věnovali me
diím pozornost. V paláci San Carlo-vedle sv.Pet
ra, je středisko katol.práce v mediích, je tam ki
nosál a některé filmy si shlédne i sv.Otec.V ar
chivu je 4500 filmů. Už před 99 ti lety natočili
film o Lvu XIII. ,r,1943 o Piu XII._______________
22.5.byla v Praze zahájena výstava řádu Milosrd
ných bratří. Jsou tam staré lékařské přístroje,
kopie z vzácných herbářů a doklady o dějinách
řádu, který se věnuje hl.ošetřování nemocných.
Bohoslovci českých fakult zvou mladé od 15 ti let
na misie Antiochia. Ve čtyřech turnusech po 14
ti dnech stráví prázdniny ve farnostech, kde ne
ní kněz a je málo věřících. Budou bydlet na faře
denně je na programu modlitba, duchovní téma,
mše sv.a přátelství s obyvateli, hry s dětmi,návštěva nemocných a starých, výlety a pod._______
4.6. byla v Katynu na Ukrajině ekum. pobožnost,
při které posvětil kard.Glemp základ, kámen na
místě, kde komunisté vyvraždili za války na 4 ti
síce polských důstojníků. 11 tisíc naložili v sev.
moři na poškozené lodě a ty potopili.____________
Na poutním místě Zarvanice na Ukrajině byla celo
národní pouť řecko-katolíků. Oslavili 400 let od
Brestské unie-kdy se část pravoslavných vrátila
do katol. Církve, nechali si však byzantské obřa
dy. 350 let je od Užhorodské unie. Byl tam i
Ivovský kard.M.I.Lubačivský a kard.Fr.Kuharič.
V květnu navštívil sv.Otce kard.Groer z Vídně.
29,4,si založili v Oltenu tzv.Offene Kirche,která
chce soustředit všechny progresistické.tj.protika
tolické organizace ve Švýcarsku._________________
Od r.197O klesl počet katol. internátů v Německu
z 153 na 41 a počet žáků z 19.000 na 4.100.
Představený Svazu německých řeholních škol a
internátů-P. H . J . Winkes doufá v zlepšení, stejně
i biskupská konference Německa._________________
7.-9.10.bude ve V.Britanií třídenní pobožnost na
paměť 150 výr.od návratu angl.pastora Johna
Newmana do Církve. Stal se knězem, kardinálem
a napsal mnoho knih-hl.obranu své konverze:
Apologia pro vita sua. Má být blahořečen._______
Cad je poslední africkou zemí, kde začala evange
lizace. R.I949 tam hlásali víru jezuité. Je tam 5
diecézí, pracují tam také saleziáni, kamboniáni a
ženské řehole. Práci stěžuje občanská válka.
450.000 dětí v Peru je bez domova. Are.z Limy,
kard.A.Omata Sansumura vyzval presidenta, aby
se postaral o pomoc.2 třetiny dětí je podvyživeno

Palestinští křesťané protestovali proti filmu
Poslední pokušení Kristovo; film hanobí Křis
Měl se předvést v televizi, kde často^g
mluví i v Evropě o katolické víře lidé, kteří
ji vůbec neznají. Např.v RTL moderátorka
Christen zaměňuje dogma o panenství P.Ma
rie s Nespokvrněným početím-P.Maria byla
od samého začátku života bez dědič.hříchu.
Od narození krále Davida uplynulo 3000 r._
Provinciál Steylerských misionářů hlásí, že v
Argentině pracují i 80 ti letí misionáři,je tam
nedostatek kněží, umírají často v plně práci.
30.5.vyšla dvanáctá encyklika sv.Otce Ut
unum sint.(Aby všichni jedno byli). Jeho
apoštolský list Orientale lumen vyzývá k
jednotě s východními církvemi._________ _
Letos uplynulo IOO let od nar. prof. Dominika
Pecky, autora četných nábož.knih, hl.pro
mladé. Byl řadu let ve vězení.-R . 1985 vy
šel v Číně l.sv.Nového zákona. Nyní vyšel
v Sanghaji i II.sv.-Před 100 r.zemřel L.
Pasteur.(1822-95) .Smrt jednoho ze 3 dětí na
něho zapůsobila tak,že začal žít z katolické
víry. Je zakladatelem bakteriologie a vynalezl očekování proti vzteklině a [.chorobám.
Místo basilejského biskupa Vogela(43),kte
rý odchází, bude se zatím o diecézi starat světící biskup Candolfi (73).
_____
Ve Vídni nás na věčnost předešel Dr.Otakar
Lobkowicz. Dlouho žil v Zenevě,pak v Pra
ze a ve Vídni. Jen Bůh ví, kolik dobrého
vykonal. Pohřben je ve vlasti.______________
26.5.uplynulo 400 let od smrti velkého apoštola Říma, sv.Filipa z Neri._________________
V Ostravě má být sídlo nové ostravsko-opav
ské diecéze s chrámem Božského Spasitele a
za ochránkyni sv. Hedviku Slezskou.Oddělí
se od velké olomoucké arcidiecéze. Žádost
o novou diecézi zatím do, Říma nepodali._____
Sv.Otec jmenoval řadu poradců papežské
akademie pro posvátnou archeologii, mj.i
olomouckého světícího biskupa Hrdličku.____
Pátou dovolenou stráví sv.Otec zase v Comtes ďlntrod ve Val ďAosta od 12.-22.7.
Kard.Pio Laghi, prefekt kong.pro katol.vý
chovu a arcib.Saraiva Martinez předložili
6.6.dokument "Směrnice pro výchovu semina
ristů o manželství a rodině." Dosud jen málo
zpovědníků znalo manželské problémy.______
Kroniku katol.Církve na Litvě-býv.podzemní
ho časopisu, navrhly různé organizace na
mírovou cenu r.1995.________________________
V Mnichově se ruší vysilač Svobodná Evropa
K 75.naroz.sv.Otce vybral týdeník Schweizerische Kath.Sonntagsblatt k 9.6r75.OOO frs.
Největší dar byl 25.000 frs, nejmenší 6 fr.
Po uzavření akce předají peníze sv.Otci.
Od 6.-8. 6.bylo v Římě 4.mezinár.symposium
pro pastoraci a problémech Romů.___________
Karmelitáni v Kostelním Vydří vydali obsáh
lou knihu životů svátých a významných ka
tolických osobností! 1 .OOO Kčlje úplně roze
braná. Ve vlasti vyšlo zkrácené vydání z
knih visionářky M.Valtorty o životě Pána Je
žíše a druhá kniha o Panně Marii.Jinak jsou
-její vidění zachycena ve 12 ti knihách.______

v Pize"mír" a to r.1664: chtěl vrátit papeži 19
Avignon, až papež splní podmínky míru.
Papež odsoudil přísný jansenismus, ale i některé
ALEXANDR VII. FablO Chigi
názory jezuitů, tzv.probabilismus. Jezuitské
7.dubna 1655 - 22.května 1667.
názory o mravnosti byly ústředním tématem
Pascalova díla - Lettres provinciales-a to
Narodil se 16.února 1599 v Sieně z bohaté
bankéřské rodiny. Tento rod založil Agosti to dílo vtipného a učeného muže Církvi uškodilo.
Napsal také vynikající MYŠLENKY.
no Chigi, přítel Raffaelův a papeže Lva X,
Za vlády tohoto papeže vzniklo i osvícenství a to
a dal vystavět vilu Farnesina. - Fabio
v Anglii, kde vládl parlament, shovívavý k novým
studoval práva, filosofii, dějiny umění a
názorům-ovšen ne ke katolickým. Lord Cherbury,
teologii. Po skončení studií přišel do Ří
znechucen pcměry v anglikánské církvi tvrdil, že
ma a vstoupil do církevních služeb.
pravda je to, co je všem náboženstvím společné:
1635 byl vysvěcen na kněze. Urban VIII.ho
jsoucnost Boha, povinnost Ho ctít, činit dobré,
poslal r.1639 jako nuncia do Kolína n.R.
litovat zlého a věřit v odměnu na tomto nebo na
Vážili si ho tam nejen pro jeho moudrost,
onom světe. To byly názory antického světa. Prav
ale i otevřenost, upřímnost a zkrcmnost.
Také zastupoval Inocence X.na Mírován kong dy víry-dogmata-prohlásil za neužitečná.
Hobbes- nazval Boha hmotou. Psal o křesťanství
resu v Munsteru, kde úspěšně své těžké
posměšně a s pohrdáním.
úkoly zdolal.
Locke -se domníval, ze Ježíš jen objasnil přiro
R.1651 se stal státním sekretářem papežo
vým a rok nato byl jmenován kardinálem. Je zené pravda a nové nehlásal. Žádal toleranci, tj.
náboženskou svobodu pro všechny-s výjimkou katolí
ho zásada byla:MÁLO MLUVÍT-HODNĚ DĚLAT!
ků.
Mazarinovi se jeho volba nelíbíla-opřel se
lord Shaftesbury viděl v náboženství uzdu k ovlá
proti ní. Alexandr si nechal zhotovit ra
dání prostého lidu.
kev a Bernini mu vytvořil lebku, oboje měl
Bolingbrok-nenáviděl katolickou Církev a přímo
stále ve sván pokoji, aby mu připanínaly
dábelsky štval proti církvi, Písmu a víře. Starý
lidskou slabost.
zákon pokládal za podvod, sv.Pavla nazval rouha
Nejdříve vyhnal na doživotí zlou vdovu
Olimpii Maidalchini ze země. Státním sékre- čem. Byl vtipný, zlomyslný - a měl velký vliv.
Woolston-dokazoval, že zázraky a proroctví Písma
tářen jmenoval Giulia Rospigliosi. Umínil
jsou jen podobenství a nic nedokazují. Z jeho
si, vymýtit nepotismus-bez úspěchu. Svého
rouhavých spisů čerpal Volter, ale předstihl ho.
synovce Flavia po jeho teologických stu
Tindal v díle Křesťanství staré jako lidstvo ří
diích - 28 letého - jmenoval kardinálon.
ká, že křesťanství je přirozené náboženství pravě
Byl sice bez vlivu - ale žil v pohoršivou
kého lidstva, očištěné od pozdějších přídavkůpřepychu. I vzdáleným příbuzným dal různé
Toland- v díle Křesťanství bez dogmat tvrdil to
světské úřady. Byly bezvýznamné.
též. Tzv.tajemství prý zavedli později a tím čis
Jinak byl papežův dvůr proniknutý duchovté křesťanství znesvářili.
ností. Později ale začal churavět-pak už
Collins - že právo k "svobodnému myšlení" je neza
přehmaty svých příbuzných nedokázal ovlád
datelným právem lidského rozumu.
nout.
Tito lidé se nazývali deisty. Vyznávají jen Boba,
23.prosince 1655 se stala katoličkou švéd
který se ale o svět nestará. Nazývají se také
ská královna Kristina, dcera velkého pro
racionalisty, protože zbožňují rozum a co se ne
následovatele katolíků a vojevůdce Gustava
dá pochopit - je pro ně rouháním.
Adolfa. Odstěhovala se do Říma a tam žila
34 let až do smrti. Papežové se k ní chova Papež byl velkým podporovatelem umění. Za jeho
li blahovolně, i když byla trochu výstřední vlády vytvořil Bemini kolonády sv.Petra, dokon
čil Alexandrův náhrobek-který začal stavět Ino
Vztahy k Francii až do Mazarinovy smrti
cenc XI.
1661 byly napjaté. Pokračovaly i za vlády
Královna Kristina zemřela až r.1689.
_
krále Ludvíka XIV., který zavedl v zesni ne
bezpečný absolutismus. Konec staránu nepřá ooooooooooooooooooc CQ NOVÉHO VE SVĚTE1000
Ukrajinský katol.rozhlas VZKŘÍŠENÍ ve Lvově,vy
telství mezi Francií a Španělskem učinil
tzv.Pyrenejský mír r.l659-ve prospěch Fran sílal nedávno po 1.000 té. Byl zal.r.1989.42 pro
cie. Aby posílil postavení Francie, spojil cent jsou děti, polovina posluchačů prosí o nábo
ženské knihy.Vysílají se i zprávy ze života právose kardinál Mazarin s Crcmwelem z Anglie.
slavných a protestantů .Financuje jej Církev v nouzi
Španělsko se stalo bezvýznamnou zemí. Také
Chorvatští biskupové se zabývali otázkou růstu
Ludvík XTV.a jeho vyslanec hrabě de Créqui
dali papeži ponižujícím způsobem cítit svou okultismu mezi mladými. Zvyšuje se konsum drog,
Gallupův ústav v USA zjistil, že 96 proč.občanů
noc. Král obsadil papežský Avignon a při
věří v Boha, 90 proč.v posmrtný život a v od r.
pravoval útok na papežský stát. Pak vydíral
1981 vzrostl počet věřících Američanů o 6 procent
na papeži tento"nejkřesfanštější král" v

TY JSI SKÁLA!

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
"Sundy Times"sděluje, že katol.biskup diecé‘
ze Clifton v Anglii zakázal katol.hnutí "neokatechumenální cesta". Prý je nebezpečí, že
její členové trpí psychologickými poruchami, je
jich přítomnost ve farnostech vyvolává spo
ry. I jiní biskupové mají námitky. Hnutí za
ložil španělský malíř Arguello a prý získal
členy pochybnými metodami, hl.o zpovědích
a nucených sňatcích. Farní rada sv.Mikulá
še v Bristolu chce podat proti hnutí žalobu.
V této farnosti je 80 členů.Potud Sundy Ti
mes.-Pro toto hnutí se několikrát vyslovil
sv.Otec, vynikající kardinál Lopez Trujillo
se r.1992 zúčastnil jejich kongresu a týž rok
je přijal berlínský arcib.Sterzinský do své
diecéze. R . 1993 organisovali mezinárodní kurs
pro bohoslovce. R.I993 se setkání hnutí ve
Vídni zúčastnilo 120 kardinálů a biskupů.
Českým velvyslancem v Bernu je Dr.Richard Belkredi■ Pracoval ve Svob. Evropě.
Eugene Ionesco(1912-1994) Slavný autor
absurdního divadla, zesnulý v Paříži, byl
dlouhá léta nevěrcem. Několik let před smrtí
se seznámilsdobrým katol.hnutím Communione e Liberazio ne (zakl.Mons. Luigi Giussani)
a vrátil se do katol. Církve. Prohlásil: "Církev
už není sama sebou. Ničí se. Páchá sebevraž
du. Co čekáme od Církve? Aby nám nezakrý
vala nadpřirozeno a aby neměla strach." •
"Považuji za skandál, že se zřejmě Církev
chce vzdát dějin, takový má strach, aby ne
byla mimo dějiny. Je to mylná cesta... ""Tou
žím po někom, kdo stojí mimo svět, sice ve
světě, ale zároveň mimo svět."______________
K roku žen chce Vatikán razit 2 zvláštní
mince. Na jedné straně je holubice s olivovoi
snítkou-v pozadí mapa Evropy-na druhé
straně obraz sv.Otce. Budou i zlaté._______
V Zaire zemřelo 6 řeholnic na smrtelný vi
rus Ebola-jméno je podle řeky Ebola. Virus
se přenáší nejen krví, ale i dýcháním. Přes
ný počet nakažených není znám, zatím 76 ne
mocných z nichž 64 zemřeli. Dnes je počet
nakažených a zemřelých určitě vyšší._______
Ve Stuttgartě se sešli 20.5.členové Přátel
tzv.tridentské mše sv. Mše je ovšem mnohem
starší, ale Tridentský sněm nařídil, aby se
sloužila-s nepatrnými výjimkami-v celé Církvi.
V arcib.Kolín n.R. vynesla sbírka na Svato
petrský halíř r.1994 asi 363.000 marek.Pení
ze, určené k pastoraci, dostal sv.Otec. P.Med, misionář v Indiii, dostal od nás
5.300 US dolarů a napsal děkovný dopis i
zprávu o své práci. P.Fr.Makovec z Ecuado
ru děkuje za 782 US dolarů, které se u nás
vybrali pro jeho apoštolskou práci.__________
Před 200 lety se narodil sv. Vincenc Palloti
(1795-1850).Pius XII.ho blahořečil,Jan XXIII.
ho svatořečil. Založil Společnost katolického
apoštolátu-zvanou palotini. Od nich se oddě
lilo schónstattské hnutí v Německu. Ve Švý
carsku mají 36 členů a 22 členek. Skládají jen

dočasné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti a
společného života . Zde mají středisko v Gossau.
Mají 10 provincií. Od původního cíle se svéhu
času dost odchýlili.
_______________________
Kard.Martinez Somano vysvětil 18.4.v římském
kostele sv. Ignáce 12 mladých jezuitů na jáhny,
mj.i Richarda Tůmu z Prahy.____________________
24.4. přivítali"kriticky"v Izraeli pařížského kard.
Lustigeralje původem žid-zachránila ho katolické
rodina a v 14 ti letech se dal pokřtít- původní
jméno Aharon změnil na Jean Maria). 25.-26.4.
se zúčastnil kolokviat zkouška rozhovorem) o Bo
žím mlčení v době šoah-doby likvidování
židů za nacismu.Organituje to universita v
Tel Avivu. Velký rabín Aškenáze Izrael Lau a
rabín Moše Zeev Feldman, šef Agondatu Izraele
mají leccos proti němu a katolické Církvi. Kardinála a Pia XII. považují za zrádce._____________
Dominikáni kláštera sv.Pavla v Berlíně-Moabitu
oslavili 1OO let od zřízení jejich"teutonické"provincie. V Berlíně byli od r.!267-1636-pak je protestanté vyhnali. R.1869 se vrátili do Berlína.
Protestanté na ně zaútočili klacky a kameny, tak
že museli zavolat policii. Za Bismarkova"kulturního boje" proti katolíkům se uchýlili do katolic
kých rodin. Kromě tradičního apoštolátu-kázání
ap. (bratři kazatelé) se věnují i umělcům, vojá
kům, vězňům a apoštolují nejen mezi věřícími,
ale i jinými obyvateli města._____________________
27.4.přijal budoucího st.gallenského biskupa
Ivo Furera(65)v soukromé audienci sv.Otec.
Místo něho se stal 15.5.tajemníkem evropských
bisk. konferencí italský kněz Aido Giordano(4O),
prof .filosofie v diecézi u Turína. Sekretariát
zatím v St.Gallenu zůstává._____________________
3.5.pozdravil sv.Otec nové švýcarské gardisty.
17 německých, 7 francouzských, 3 z Tesina a 1
rétorománského. 6.5.složili sliby za přítomnosti
zástupců švýc.vlády-vyslanec se zvi.posláním,
velvysl.ve Vídni Picket-jinak Ženevan-a bisk.
konferenci zastupoval tajemník P.Trauffer. Byl
tam i president Venezuely, který byl při svato
řečení své krajanky. Nyní má garda 1OO členů,
novým kaplanem po zesnulém je P.Alois Jehle
(36) z basilejské diecéze. Je pozdní kněžské po
volání, vysvěcen byl v 30 ti letech. V Římě bude pokračovat ve studiích.______________________
Apoštolský nuncius v Izraeli, mons.André Cor
dero Lanza di Montezemolo pozval 1.5. katolické
biskupy, partiarchální vikáře a předst. řeholí
ve sv.Zemi k účasti na slavnostním otevření a
vysvěcení prostor nunciatury. Je na předměstí
Jaffy ve františkánském klášteře-při kterém je
dům, v kterém podle tradice bydlel i sv.Petr.
300 delegátů z 150 Charit se sešlo v Římě na 15.valném shromáždění.Přijali 1O nových
členů-z toho 8 z vých.zemí, j.m.i z České republiky, Slovenska, Ruska, Iráku a Erytreje.
Pravoslavná církev přijala za ochránce-patrona
sv. Ignáce. V Rusku pracovali jezuité po zrušeni
dál, protože ruská carevna-a pruský král-protestant-nedovolili uveřejnit dekret o zrušení je
zuitského řádu papežem-na nátlak "katolických"
vlád. Včetně Marie Terezie, která chtěla pro
vdal dceru za francouzského krále-a poslala ji
vlastně na popraviště.___________________________
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PLÁN

CO PŘIPRAVUJE VELEHRAD? I.39Q30 St Martin in
Gsies/Bolzano/rtálie?
Letní tábor pro děti od 9.-14.r.29.7.-12.8.

Skupina mládeže
17.8.-30.8.
přihlášky u místního misionáře/P. Šimčíkar

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU-každou 3.neděli v měsíci v sále pod kos
telem sv.Petra a Pavla-u nádraží
10 hod. .

BERN-2.neděli v měsíci v kapli u kostela
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod.

CLRYCH - každou neděli v kryptě Božského
Srdce Páně, Aemtlerstr.49.
19 hod.

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

9,1'5 h.

WINTERTHUR - v kapli u kostela sv.Ulricha
Seuzacherstr.1.Rosenberg. Tam sve náš
český misionář ke mši sv.i katolíky ze
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod.
ŽENEVA - každou 2.neděli v mesiaci v
kapli pri kostole sv.TerezkyJ 4 Ave
Paschier

9,30 h.

Vata, výletních, nedělí, exercícií, duchovních
obnov, táboru pro dětí a mládež, poutních zájez
du aj.uveřejníme v KLUBu nebo sdělí příslušný
misionář. Na misionáře se také obrátíte v zále
žitosti křtu, sňatku, sv.zpovědí(obvykle před
mší sv.) návratu do Církve, vyučování nábožen
ství, návštěvy nemocných a svátosti nemocných ap
JMÉNA A ADRESY MISIONÁRS:

P.JOSEF S I M C r K - 8004 ZURICH-Brauerstr.99
*61:01.241 50 25
SLOVENŠTÍ MISIONÁŘI
P.Anton BANÍK - tamtéž,t. 01 -241-50-22
P.Martin MAZAK-14,rue Maison-Rouge,1400 Yverdon
les-Baíns. tel. 024-222537
P.Alois ONDREJKA - Leonhardstr.45. ,Basi 1 ej,
tel .061 -692-04-04.

KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY '
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou, po ní modlit
ba růžence v kostele sv.Dona Boská v Curychu,
Brauerstr.99
.A,--//*
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
mše sv.v kapli Božského Srdce
Páně, Caryeh - Aemtlerstr.49, - 19,30 hod.

Začátkem března prohlásil anglický kard.Ba
sil Humen v rozhovoru, že"poctivě žitá láska
mezi dvěma ženami nebo mezi dvěma muži se ne
sní zavrhovat! " Milánský arcibiskup C M aria
Mařtini-který by mohl být příštím papežemse v anglickém rozhlase BBC 12.března posta
vil proti "věčnému celibátu"kněží, protože se
nejedná o pravdu víry. Jenže sv.Petru a je
ho nástupcům, papežům, dal Kristus plnou moc
aby"svazovali a rozvazovali"to, co je k dob
ru Církve, i když nejde o dogmata. Dnes je
jak manželství, tak kněžství ve velké krizi,
a uložit knězi dvě taková břemena, určitě
jedno bude zanedbávat."Nikdo nemůže dvěma
pánům sloužit".______________________________
Sbsrka na katol.universitu ve Fryburku vy
nesla loni 894.340 fas-o 1,7 proc.méně než
r.1993._______________________________________
Padebornsky arcib.J.J.Degenhardt vytýká teologům P.Eichlerovi a B.Langovi/přednášejí na
teol.fakultě/,že se postavili proti odvolání
bisk. J.Guillota,který vzdor dlouholetému na
pemínání Sv.Stolice dál hlásal své protikatolické názory.Žádají, aby papež odstoupil.
Spíš by měli odstoupit oni,nejsoiiuž katolíky
Christiana Verlag vydalo knihu konvertitky a
psycholožky Ch.Meves :Ehe-Alphabet.(11 fas).
Je to vhodný dárek pro novomanžele.
Heretik Herbert Haag vydal knihu "Křesťanům
svobodu".V ní bojuje proti učení Církve/je
kněz!/ a je z ní automaticky vyloučen-jako
všichni heretikové. Bojuje proti kněžství,
celibátu, chce, aby každý věřil, co chce a
útočí proti biskupu Haasovi v Churu. Biskupe
vé jako Haas, Dyba, Krenn a j.jsou mučedníci
V diecezi bisk.Krenna-St.Poltěn, byla výsta
va pornográcie-od 3.-5.6.Navštívilo ji 30tis
diváků. Protíkatolický časopis Probil zobra
zil na první stránce karikaturu jednoho z
protivníků výstavy. Ta se má konat i r.1996.
Na 1.000 koruně Slovenska je na jedné straně
obraz P.A.Hlinky/1864-1938/na druhé obraz P.
Marie z fresky v Sliači,_____________________
Společ.Pro Ecelesía Wallis darovalo na opravu Later.baziliky v Rúnt 135.000 fas,_______
Vatikan vydal 2 známky k 800,nar.sv.Antonína.
V Olomouci se koná od 8.-15.7.48.mezinárodní
kongres katolických esperantistů. - Na světě
je dnes přes miliardu katolíků. Nezáleží na
počtu-ale na kvalitě.Nový předseda bisk.
konference v Brazílii L.Moreira Neves,
nechce, aby kněží přijímali polit.funkce.

Druhé ráno - ještě byl v županu a na stole v
jídelně zbytky dvou snídaní - někdo zazvonil.
Otevřel. Stál před ním mohutný, plešatý muž a
Arnošt, hezký muž v nejlepších letech, díky ; představil se:"Jsem policejní inspektor Sally.
dědictví bez finančních problémů, mohl vy
Rád bych se vás na něco zeptal."
22
stupovat jako playboy v nejlepší společností; Arnošt ustoupil a vpustil ho do bytu.
mohl se vydávat za ředitele velkého podniku
"Oč jde, pane inspektore. Kávu?"
nebo politika-ale měl jednu nevýhodu. Jakmi Muž pohnul odmítavě rukou. "Jde o Milli Parke
le se octl před veřejností, zmocnil se ho
tovou. Setkal jste se s ní naposledy kdy?"
takový strach, že div nezemřel. Za nic na
"Včera večer se tu na chviličku zastavila."
světě by nevystoupil na podium-i když uměl
"Smím se zeptat, o čem jste mluvili?"
dobře mluvit-ba ani v poměrně malém kroužku
"Jistě. Vlastně o ničem,"pokrčil Arnošt rameny,
přátel mu nebylo dobře. Nechodil totiž do
"vzpomínali jsme na staré časy. Bývali jsme
normální školy, měl soukromé učitele. A tak
dobří přátelé."
žil sám v přepychovém bytě na hlavní třídě.
"Aha,"zabručel inspektor, jako kdyby takovou
Byl ten typ mužů, na které dívky "letěly".
odpověd čekal."Pak vás nepřekvapí, že paní
A tak si dost často pozval do bytu hezké
Parketová včera v noci zemřela. Ne přirozenou
děvče a protože byl milý, živý a laskavý,
smrtí. Vzala si velkou dávku morfia."
ba svůdně mužný, děvčata se s ním nerada
"No tohle?" podivil se Arnošt."A tak lpěla na
loučila. Ovšem nevydržel s žádnou dlouho.Je
životě. Dokonce chtěla, abychom obnovili staré,
ho "veliká láska" skončila dívčími a ženskými ehm, přátelství."
slzami, které vyschly jen při pohledu na
"Překvapilo vás to?"pohlédl na něho pátravě
drahocenný dar na rozloučenou. Někdy stačilo inspektor. "Zdá se mi, že jste něco takového
i několik svůdných tisícovek.
očekával."
Jednou zvonil telefon-ozvala se jedna o těch
"Tt> nemohu říci,"odpověděl váhavě Arnošt, "Je
"odložených" milenek.
NAŠE KRIMI pravda, že jsem její nabídku odmítnul. Možná
"Musím s tebou mluvit,"prohlásila rázně.
dost surově - muži nemají takový cit pro__
Arnošt byl v duši zbabělec, i když mu byla
ehm...tyhle věci...jako ženy. Řekl jsem jí
návštěva víc než nepříjemná, nedokázal říci
prostě,"Arnošt se nadechl, jako kdyby měl sko
ne. Vzpomněl si ale na hysterický výstup,
čit do hluboké tůně,"řekl jsem jí, že je mezi
když mu po"rozloučení"hrozila, že všechno
námi konec. Vlastně konec byl už před rokem,
poví svému víc než bohatému a vlivnému muži.
ale nechtěla to pochopit__ "
"Milovala vás," řekl po chvilce inspektor.
"Arnošte-jde o život a o smrt!"vykřikla,když
"Tt>
také. Ale řekla mi, že se bojí muže. Pode
váiial vpustit ji do bytu. S povzdechem ustou
zřívala ho, že ji chce otrávit, aby se zmocnil
pil a "odložená"vstoupila rázně do pokoje.
jejich peněz. Je jediným dědicem a prý se chce
"Můj muž mě chce zavraždit!"vydechla, sotva
oženit se svou milenkou."
klesla na pohovku, "měli jsme strašlivý vý
Inspektor se usmál. "Věděl jste, že paní Parkestup a hrozil, že mě zabije,"hlas se jí
rové zbývá jen pár měsíců života?"
třásl.
"Ne!" vydechl Arnošt a bylo mu nevolno.
Arnošt ji objal kolem ramen:"Ale drahoušku,
"Ano. Měla rakovinu v posledním stadiu. Její muž
to nemyslel vážně."
to
věděl. Proč by ji tedy zabíjel, když za pár
"Myslí to vážně,"přerušila ho netrpělivě, "má
milenku a nemá peníze. Všechny podniky patří měsíců stejně její peníze dostane?"
"Proč mi to vlastně říkáte?"podivil se Arnošt.
mně. Když se mě zbaví, zdědí všechno."
"Její muž tvrdí, že poslední slovo umírající by
"Ale když tě zabije, nezdědí nic. A co vlast
lo
vaše jméno. Jméno vraha? Co myslíte?"
ně po mně chceš, Milly? "
"Nesmysl!"vybuchl Arnošt."Proč bych ji zabíjel?"
Pohlédla mu do očí a hned je zase sklopila.
"Odkázala vám hezkou částku peněz. Budete muset
"Stále tě miluji, Arnošte," zašep
vypovídat před soudem."
tala a stiskla mu ruku.
Arnošt si náhle představil soudní sál,plný
"Milly, ne. Přece jsme se domluvi
lidí a sevřelo se mu hrdlo. Navíc ly. Co je pryč, je pryč!"
senzační titulky v novinách. Div při
"Jen ty jsi chtěl rozloučení,"
té představě neomdlel.
vykřikla zoufale,"na mé city ses
Náhle mu bylo jasné, jak se mu chtěla
neptal, "jak jsou muži krutí!"
Milly pomstít. Znala jeho hrůzu před
Když neodpovídal a přistoupil od
veřejností. Spáchala sebevraždu, aby
mítavě k oknu, vyskočila, dupla
se vyhnula bolestem. Ale chtěla
a rozběhla se ke dveřím. Zaslechl
to spojit s pomstou odložené milenky
jen klapot podpadků a bouchnutí.
á me to bylo hned
a připravit Arturovi nesnesitelná mu
Oddechl si. Konečně má pokoj.
divné, když jsem
ka.
A vytočil telefonní číslo nové
našel v obálce s
Přežije to vůbec? Alois' Bloom
"přítelkyně".
platem milión.

POMSTA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V Itálii pracuje asi 31.000 Svobodných zedná
řů. I když to není v Církevním zákoníku, jsou
stále vyloučeni z Církve. Stejně ikctnunisté ■
Cleny sv.Poty-nejvyššího církevního sou.du.-napomenul sv.Otec, že se mají držet předpisů o
prohlášení manželství za neplatné 1 jiných.
Stoupá počet odpadlých kněží, kteří by se rá
di vrátili-ročně 400-600 žádostí.Sekretář
kongregace pro klerus-arcib.C.Sepe řekl, že
napřed musejí splnit své otcovské povinnosti.
Odporovalo by to ovšem slovům Kristovým:"Kdo
položí ruku, na pluh a ohlíží se za sebe, není
způsobilý pro Boží království."[Lk 9,62).
Úřední Úst rakouské bisk.konference zakázal,
aby se pro laiky, pověřené dočasně péči o far
nost, užívalo titulu"laický farář". Vedení
farností je vyhrazeno jen knězi a toho neir&ze
talk nikdy nahradit._______________
Jednání vatikánské delegace o ustanovení čtyř
biskupů ve Vietnamu pro odpor úřadů ztroskota
lo. Úřady chtěly, aby budoucí biskupové se
drželi/kcmunistické/linie vlády._______________
Papeží věrná kongregace Legionáři Kristovi má
v Mexiku velký příliv členil. Byla založena
r.1941 v diecézí Cuernavaca a patří k ní 350
kněží. Na kněžství se připravuje ve vlastním
semináři Legionářů Kristových 2300 semlnaristů.
Předsednictvo rady Evropských bisk.konferenci
kritizuje ujednání Evropské rady o bioetice.
Ujednání skoro neomezuje výzkum lidských zárod
ků, zakazuje jen"umělou výrobu" lidských zárod
ků k vědeckým výzkumům."Je to těžký přehmat
proti důstojností lidského života, která se ne
smí v žádné vědecké oblastí porušovat."_______
Předseda papežského institutu pro zahraniční
misie P.Angelo Lazarotti prohlásil ve RV, že
v Číně/1,2 miliardy obyvatel/se probouzí v li
dech touha po jiných ideálech, než jim za 40
let vnucoval komunistický režim. Ani u vedou
cích komunistů není mnoho těch, kteří by věři
li v ideály Marxe a Lenina. Hlavně mladí hle
dají útočiště v náboženství a křesťanství.
Julian Carron, absolvent tcoLe Blbtlque v Jeru
zaláme a prof.Písma sv.v Burgosu-Spanělsko,
rozvířit s vynikajícími biblisty debatu o tom,
že ústní podaní evangelií sahá a.ž do dob živo
ta Kristova. Někteří biblisté totiž tvrdí, že
apoštolově a další,Kristova slova zkomolili.
Trevírský biskup Špital protestoval proti tomu,
že se v televizi ponižuje a zesměšňuje Syn Boží-Kristus a katolická Církev./ Jiná nábožen
ská společenství by už dávno proti hanobení
svých zakladatelů a své víry protestovala/.Ta
ké nechce, aby se v televizi předváděl teror,
násilí, hanebnosti a nonravnosti jako něco nor
málního, ba dobrého."Media jsou koncentračními
tábory duší a důstojnosti člověka, hl.žen.”

HUMOR
Dva chlapci využijí ne
přítomnosti rodičů a
pilně rozrývaji zahradu.
Konečně odloží rýče.
Asi nic nenajdeme. A
"Moji rodiče jsou ted^1?™
v. období, kdy si
ze
dal dva
myslí, že všechno
___ ——
vědí lépe než já."
Skotštc manželé težx. v
posteli a muž čte knihu.
Náhle zhasne světlo a
pak jej hned rozsvítí.
"Co to má znamenat?" ptá se užasle manželka.
"Ate pří obracení listu nemusím svítit."
"Jste ve sván zaměstnání spokojen?"ptá se
známý Karla."Moc!""A co děláte jako zaměstna
nec pošty?""Razítkuji dopisy.""Ale to je pře
ce strašně nudné.""Vůbec ne. Představte si,
každý den jiné datum."
___________ _______
Mcóa příjde z kostela a tíže zmrzlinu. "Odkud
jsi vzal peníze na zmrzlinu?"ptá se maminka.
"To jsou peníze, co jsi ml dala pro kostel.
Nemuset jsem nic dávat, vstup byt zdarma."
V tramvaji pláče dítě a jeho matka je marně
tiší. "Doufám, že nemá nakažlivou nanoc,"
zděsí se stařenka, která sedí vedle. "Nu, to
by bylo pro vás dobré,"odpovídá matka,"jemu
totiž lezou zoubky."_____ ___________
Manžet umývá nádobí. "Věta to vlastně rád?"
ptá se manželky její přítelkyně. "Ani ne. Ate
když je naštvaný, tak lépe, vyklepe koberce."
"Pane šéf, slíbil jste mi zvýšení platu, když
budete se mnou spokojen.""To je pravda, ale
jak mohu být s vámi spokojen, když stále žádáte zvýšení platu?"______ _________________
Komár se chystá na daňový úřad. Paní komáro
vá mu připomíná:"Nezapomeň, že ti ssají sami'!
Hnil se ptá paní, která sedí ve vlaku vedle
něho, jestli si může zakouřit."Dělejte tak,
jako kdybyste byl dcma." Hnil si zastrčí cigaretu a povzdechne. "Tak tedy ne!"__________
"Můžete mí do
poručit vel
mi napínavou
detektivku."
"Vezměte tuh
le. Teprve na
poslední stra
ně se dozví
te, že vra
hem je syn
zavražděného"
"Kam jdeš s
kbelíkem?"
,,-r •
.
,
, ,,
... „
"Venku se
"To je napad od mého lekare,
sbírá na
abych bral lék v teplé vodě!"
plovárnu."
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JAK JE TO S VAŠÍ ROZVAHOU?
l.Mate stále nějaké dluhy?
ano O ne 1
2.Řídíte se zásadou, nejdříve uvažovat
a pak jednat?
ano 1 ne O
3.Tu a tam se poraníte - z nepozor
nosti?
ano O ne 1
4.Plánujete si každý den?
ano 1 ne O
5.Plánujete dokonce pečlivě každý
týden nebo i měsíc?
ano 1 ne O
6.Děláte si seznam úkolů-aspoň v mysli nebo i
písemně-co chcete udělat?
ano 1 ne O
7.Kontrolujete, jak jste jste své plány
uskutečnili?
ano 1 ne O
;
8.Luštíte rádi křížovky a hádanky? ano 1 ne O
9.Dokážete poměrně přesně uhádnout
čas i bez hodinek?
ano 1 ne 0
'
10.Jednají lidé obvykle tak, jak
předpokládáte?
ano 1 ne O
11.Ptají se vás lidé často na radu? ano 1 ne O
12.Ctete-li knihu nebo se díváte na televizi,
uhádnete často, jak to dopadne? ano 1 ne O
;
13.Oblékáte se bez rozmyslu, jestli je váš
oděv vhodný k určité příležitosti? ano 0 ne 1
14.Máte-li neúspěch či úspěch, pátráte
I
vždycky po příčině?
ano 1 ne 0
I
<
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15.Snažíte se pochopit členy své rodiny,
své přátele, spolupracovníky? ano 1 ne 0
16.Máte-li vždy připraveno to, co může při
jít nenadále: hosté, známky ap?ano 1 neO
17.Zpytujete denně svědaní?
ano 1 ne 0
18.Když přijdete z návštěvy, setkáte se s
přáteli, přijdete do styku s lidmi uvažujete, bylo-li vaše chování a jedná
ní správné?
ano 1 ne O
19.Děláte si předsevzetí, že se
v něčem polepšíte?
ano 1 ne 0
20.Uvědomíte si při přijetí Nejsv.svátosti,
že přijímáte do duše Krista? ano 1 ne O
21.Mluvíte bez rozmyslu?
ano 0 ne 1
22.Zlobíte se na sebe, když jste jednali a
mluvili bez rozmyslu?
ano 1 ne 0
22-19.- jste člověk rozvážný, snažíte se vy
lepšit svou osobnost, vztah k druhým a
kontrolujete se. Možná-až moc.
18-15 -.lepší průměr. Sami poznáte, v čem
jste ještě"polepšitelní".
14-10-.dáte se vést víc city, náladou, okam
žikem. Lidé vás mají většinou rádi, do
kud sami nejsou puntíčkáři-vedení jen
a jen rozumem.
9-5 -.víc rozvahy pří jednání i mluvení.
4-0 -.nerozvážní-musíte se víc kontrolovat.
Věnujeté-li každý den 10 minut k
zpytování svědomí-bude to úspěch!
"Kdybychom každý rok vykořenili
jen jedinou chybu, byli by z nás
brzo lidé dokonalí."
"Kdo navenek nemQže dělat nic
zvláštního a velkého, muže se
vždy modlitbou připojit k Boží
všemohoucnosti

von Ze Fort

"Trpím na chuť k jídlu, sotva se
najím, tak zmizí!

KLUB

Najdete 10 rozdílů
mezi obrázky?

Nepřeháněj v chvále. Je blízká k
neupřímnosti.
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