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nad zdánlivě nesnyslným utrpení vzdělaného francouzského kněze či tří košických mučedníků
kroutí mnozí hlavou. Kanovník-mladý a vzdělaný, dal přednost bolestné smrti před bohatstvím,
které mu nepřátelé jeho víry nabízeli-zradí-li Krista. Sv.Jan Sarkandr se dal raději umučit,
než aby se prohřešil proti své kněžské povinnosti.
Obdivujeme to-ale nechápeme! Proč? Poněvadž nemáme tak silnou víru a lásku, jakou měli tito
muži. A nejen oni-nýbrž celé nebe svátých, mladých i starých, žen i mužů, vzdělaných i prostých-od samého začátku křesťanství. Uvědomovali si, že první-zdánlivě nesmyslnou-smrt, pod
stoupil sám Syn Boží-Kristus"Vždyt také Kristus tApěl za vás a nec/iaů vám tak pátklad, abys
te. šlí. v jeho šlépějích." (I .Petn 2,2/). Ano, když přišel čas, aby dokázali svou lásku k Němu,
šli v jeho stopách. V stopách toho, který žil skoro před 2000 lety, který žije dál ve své
Církvi, ve svátostech, v učení-a ve svátých.
Uvadla láska, vybledla úcta, oslabila se víra mnohých. Proč? Na katolickou víru byly vždy na
vršeny lidské slabosti a zakrývaly její svátou podstatu. Dnes je toto smetí nakupeno tak vyso
ko, že jen statečný člověk dokáže hereze, slabosti, hříchy, zrady, lhostejnosti odsunout tak
aby zazářily pravdy, skryté pod nimi. Kristus to předvídal: "Vystoupí mnoho Izípfiowkí a mnoho
lidí svedou. A protože se značně -ivzmSže nep/tavost, ochladne a mnohých láska." [Mt 14,12],
Církev na zemi se skládá z lidí, posvěcených křtěn, posilněných biřmováním, povolaných k svá
tosti manželství nebo kněžství. Na jejich hodnoty se dnes útočí všemi zbraněmi. "3uáte zmuži
lí. Já jsem zvítězil nad světem’." [Jan 16,33}. Jen těm, kdo žijí z víry, pevně spojeni s Kris
tem, se podaří odsunout odpadky.a dát se posílit podstatou víry. Včera, jako dnes a v bu
doucnosti to budou jen svati a njučedníci, kteří zachrání prohnilý svět.
Což není mučednictví, když se katolík před nepřáteli a posměchem
přihlásí ke své víře? Který se nezalekne zmučeného a zakrvaveného
Krista v Jeho Církvi? Nebo neřekne, jako kdysi sv.Petr při po
hledu za bitého Pána:"Neznám toho člověka?" I komunisté, v podvědomí
si vážili člověka, který stál pevně na sván přesvědčení!
•pneš se Církev ve svých věřících pomalu zbavuje snětí. Nemá] o jich
íjde přímo k čistému prameni-ke Kristu. Proto nás sv.Otec vyzývá k
nové evangelizaci. V evangeliích, v dobrých knihách-ať předkoncilních nebo pokoncilních. Přilneme-li ke Kristu, pak námi nárazy ne
přátel víry-ať vnějších nebo vnitřních-sotva otřesou. Jsme stále
Církvi bojující a bojujeme duchovními zbraněmi.Ty jsou mnohem sil
nější a trvalejší-neotupí se, pokud je stále brousíme modlitbou...
Jak nesmírný vliv měli velcí světci nejen ve své době - sv.Dominik,
sv.František, sv.Ignác, sv.Dominik a mnoho jiných. Jejich vliv pře
trval staletí. Proč? Protože odstraňovali stále odpadky nedokonalos
tí a hříchů, aby v nich Kristus sám bojoval: ''ZtLsiailte ve. mně a já
zastanu, ve vás... oddělení ode mne nemažete dělat NIC'." [Jan 15.]

Ale s ním můžeme udělat všechno!

Vaše

redakce

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Areib.kardinál Joachim '4 eisner z Kolína n.R.
varuje všechny zaměstnance diecéze, aby svý
mi podpisy nepodporovali a nepropagovali po
chybnou rakouskou iniciativu, která je kato
lické víře cizí a naprosto odporuje jak uče
ní, tak strukturám Církve. V Německu nazvali
tuto iniciativu církev jsme my! Také jiní
biskupové - např.Eder v Pasově, Degenhardt v
Padebomu a j. varu jí katolíky, aby tutu inidiativu a podobné protikatolické požadavky
svými podpisy nepodporovali. Je to část pro
myšleného postupu proti Katolické Církvi-a
jen proti ní-kterou zahájili Svobodní zedná
ři už r.1968.
\J ToAonta-Kanada, ikončít 5.8.patnáctý ivět.'
konguei katot.ačítetů a pao^eioau-na téma:
Katoličtí ačtteté a nová evangelizace._______ .
Na podnět dvou manželů-členů protikatolické
antroposofie, tj.Waldorfských škol Rud.Steinera, rozhodl nejvyšší soud v Karlsruhe, aby
se v Bavorsku odstanily kříže ze škol. Katoliční rodiče i jiní vyvolali velké protesty
a media, hl.televize, se postavily na stranu
rozhodnutí soudu. Jistě si už každý všimnul,
že stále víc a víc se vynořují různé akce a
to jen a jen proti katolické Církvi-je to
ostré a surové pokračování toho, co se nená
padně vynořilo už po II.Vatikánu a míří to
k úplnému zničení katolické Církve. Jak malá
část lidí stojí za touto akcí by se poznalo,
kdyby se o ní v celém Bavorsku hlasovalo.
KaA.d.Kanig ie 3.8.dožít 90 ti tet. Media
tvadí, že nový oAcíbiskap ve Vídni, Schiínboan, chce, knácet v jeho stopách,_____________
Irský biskup z Fbrnsu-jižně od Dublina-mons.
Comiskey, vyzval katolickou Církev, aby uva
žovala o možné ženitbě kněží. Pak prý zmizí
nedostatek kněží. Pastoři se ženit smějí, a
také je jich nedostatek-je to věc pevné víry
a ne sexu. Biskupa povolal prefekt kongrega
ce pro biskupy kardGantin do Řina, aby své
názory opravedlnil._________
_______________
Katolička C-utkev na Haiti ma mat katolickou
aniveuítu pao 10.000 osob. Už byt pao ni po
tažen základní kámen. Hatit je jedna z nejchudiích zemí, na i větě.____________
Pro 14ilostivé léto 2000 chce italská vláda
uvolnit asi 3 miliardy šfr-např.pro zřízení
metra Vatikán-Lateránská basilika, opravu 7
římských basilik, ozdravení okolí sv.Petra a
Vatikánu. Do technických záležitostí nechce
Sv.Stolec zasahovat. Událost "milostivého léta"je pro katolíky příležitost k prohloubení
katolické víry._________________ ________________
Po 200 letech M v>w.ee jí do Maáauka-jako I.
zemí itá.Evaopy-ktaAÍsky ze Saxon-Síon v LotAÍnska-PAanete. Sestay tam jioa od 11.8.

NÁVŠTĚVA SV.OTCE NA SLOVENSKU
(4še sv.na letišti v Nitře se
zúčastnilo 150.000 mladých 2
Slováků. Po vzoru UBA odevzda
li Sv.Otci jako dar slib před
manželské zdrženlivosti-pod
heslem:Opravdová láska čeká!
Při svatořečení tří jezuitů(J poíležitosti
mučedníků, v Košicích byl po
návštěvy i v. Otce
čet účastníků na mši sv.nepře
vyšla tato známka
hledný. Odpoledne sloužil mši
sv.pro řeckokatólíky v Prešové-vzdor velkému li
jáku přišlo na ni na 200.000 věřících. Pro nové
kostely košické arcidiecéze posvětil sv.Otec 40
základních kamenů, v Levoči 14 kamenů pro koste
ly spišské diecéze. Sv.Otce doprovázel kardinál
J.Ttmko, prefekt kongr.pro evangelizaci národů.
Je hlavně zásluha Cíhanek, Že za tzv.kattuA.nc A.e
voluee se v zemí zachovalo a Xíxíto kíestanství,
Patrick Rechner, syn rodičů Vincence a Krystyny
se octl jako rukojmí v zajetí bosenských Srbů.
Objevil se na telev.obrazovce s rukama připouta
nýma ke kovovému sloupu. Zajali ho 3.6. se 377
vojáky NATO, z toho už 120 propustili. Doufejme,
až budete číst tyto řádky, bude Patrick doma.
E.OAeivenmann vydat v byv .katot.naktadatetstv-c
Pus tet silnou kniha svých hcAettckých kázání.
Nový apošt.nuncius v Rusku,arcib.Bukovsky/USA/.
prohlásil v rozhovoru s italským časopisem Awenire, že 30-40% Rusů jsou nevěrci. Rusko už ne
ní pravoslavné. Jejich kněží jsou ženatí, musejj
mít zaměstnání,aby uživili rodinu a péči o věří
cí se mohou věnovat ve volném čase. Na vinici
Páně pracuje 58 katol.kněží, z nich jsou2ruští.
Na mnichovské teot. fakultě zavedli pao budoaec
kněze ne aok, ale dva pasto,utni A.oky.PAacujíve
Vágnostech., aby z>e pAipAwvití na kněžské postáni
Arcib.Dyba z JUldy řekl v televizi, že hemosexua
levé se nemohou prohlašovat za normální- je to
podle Písma sv.protipřirozené smilstvo. I když
media na biskupy naléhají, nemohou katoličtí
biskupové hlásat, že homosexualita je něco nor
málního. - Frankfurter Allegemeine píše o státteologických fakultách, že se v nich učí něco
jiného, než je katolická víra. V býv.DDR se
snaží založit státní teol.fakultu-z té je těžko
heretika vyloučit, je zaměstnancem státu.
R.1989 popové pA.o hlasití baptisté.v J.AVoíce,ze
oasibmus není hoíeh. Ceonoch& mají máto.
V Římě připravují na r.2000 přestavbu jednokolej
ní dráhy San Pietro-La Storta na dvojkolejku 15 km. Za hodinu pak přepraví 20.000 osob, dřív
jen 2.000. Vlaky pojedou každých pět minut. Za
stávka je blízko Slovenského ústavu._____________
Čínská vláda dovolila eízínc&m, aby adoptovali
nechtěná děvčátka-čínské feodíny smějí mít jen
jedno dítě-a chtějí chlapce. Ostoedí SOS veini
cek v Rakousku chce založit v Cíne 6 vesnic poo
výchova těchto děvčátek.____________ ______________
USA má světový rekord v těhotenství školaček.

PRVNÍ ÚSMĚV
Dum stál u hlavní uličky malého městečka. Jak
mile Otec Markijan překročil práh, uslyšel
naříkání a pláč. Na železné posteli letěla
těžce oddychující žena. Vyhublé ruce, napadlé
tváře, nehybné oči a pootevřená ústa nedávaly
naději na dobrý rozhovor. Na stolku u postele
stál otlučený hrnek bez ucha. Jiné předměty v
místnosti nebyly. Žádný obrázek na stěně, do
konce ani ikona v rohu nebyla. Bylo cítit ne
snesitelný zápach. Na normální zpověd nebylo
možné ani pomyslet. Umírající potvrdila lí
tost nad svými hříchy kývnutím hlavy. S vel
kou námahou polkla Tělo Kristovo. Za chvíli
zdvihla ruce a pohybovala ústy. Naklonil se
nad ní a slyšel:"Můj muž.Pohovořte si s ním."
Obrátil se ke vzdychajícím ženám:"Kde je její
muž?""Sedí za chalupou. Proč s ním chcete mlu
vit?""Tamara Michajlovná mě požádala, abych
s ním promluvil."
"Co? S ním?" překvapeně vykřikla jedna žena.
"Nebude s vámi chtít mluvit..."Ztišily hlasy,
říkaly si něco, potom se znovu obrátily na
Markijana a šeptaly:"Je to lotr, násilník..."
Vyšel z domu, přešel kolem dřevěné stěny a
přišel na dvorek. Na malém kmenu seděl starý,
neoholený muž ve špinavé košili. Látkou pro
hraboval prohnilé březové piliny. Otec Marki
jan se na něho usmál a pozdravil:"Dobrý den."
Stařec se prudce pohnul, ale neodpověděl.
Otec Markijan klidně pokračoval:"Víte, je to
taková zvláštní situace. Vaše žena se už ne
uzdraví. Víte o tom?"
Mlčení.
"Co kdybyste také vy přemýšlel trochu o sobě?
Ticho. Děda dále prohraboval látkou piliny.
"Vaše žena dostala rozhřešení. Přijala Nejsvětější svátost."
Opět ticho. Z chalupy vystrčila zvědavou hla
vu žena v bílém šátku. Pohlédla na Markijana
a okamžitě se schovala.
"No, rozmyslete si to,"pokračoval kněz,"je to
koneckonců vaše věc, ale dříve nebo později i
vy budete v podobné situaci.jako vaše žena.
Každý člověk jednou umře a bude stát před Bo
hem ."
Ted začal děda bušit lát
kou do kmene, na kterém
seděl.
"Nevíte, kdy sem ořlide
opět kněz. Neměl byste,
promarnit takovou
příležitost."
Konečně se mlčení
přerušilo:"Vy mě
nebudete chtít
vyzpovídat."
"Proč?"
"Protože já jsem
velký hříšník.
Nebyl jsem u zpo
vědi čtyřicet let”.
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"Všichni j'sme hříšníci, "začal
rychle hovořit Otec Markijan.
Měl radost, že vše spěje k dob
rému. "Pán Ježíš odpouští všem,
kteří svých hříchů litují.Lépe
pozdě než vůbec ne..."
Muž ho přerušil:
"Ale já jsem byl komunista."
"Zpovídat se můžete, to vám ne
musí vadit..."
Znovu dlouhé ticho. Náhle děda
rychle zvedl hlavu a vyrazil ze
sebe:"Dobrá; vyzpovídejte mě."
Sám, bez vyzvání poklekl u kme
ne, na nějž se posadil Otec
Markijan. Ušima kněze šla k Bo
hu historie čtyřiceti let živo
ta. Strašná! Plná násilí, bití
lidí, vynucování výpovědí,histo
rie lhostejnosti k lidským
slzám, k prosbám žen, jejichž
muže posílal do tábora nucených
prací, historie"odreagování"na
ženě při neúspěších v práci.
Markijan ho poslouchal zkouše
ným srdcem. Divil se, odkud ten
člověk ví, že to jsou hříchy.
Konečně děda skončil.
"Tak co, není to špatná sbírka
hříchů? Pán Bůh mi to jistě
neodpustí."
"Ale odpustí, jen když budete
těch hříchů upřímně litovat..."
"Odpustí? To není možné!"
"Je to možné. Lotrovi na kříži
v hodině smrti odpustil a slí
bil mu, že přijde do ráje."
"Jak mám těch hříchů litovat?"
"Bijte se v prsa a opakujte po
mně slova žalmu..."
Za nějakou dobu Otec Markijan
vztáhl k dědovi ruce a povzbu
dil ho:"Přeji vám, abyste vytr
val v dobrém. Bůh vás miluje a
neopustí. A ted má jistě radost
z vaší zpovědi! Až někdy budu
tady blízko, navštívím vás. S
Pánem Bohem."
Děda držel v ruce
Otcovu dlaň: "Víte,
proč jsem se rozhodl,
vyzpovídat se?"
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"Protože když jste
sem přišel, byl jste
za čtyřicet let první
člověk, který se na mně
usmál."
Jerzy Grzybowski
Z budějovického dvouměsíčníku
SETKÁNI'
ANI HŘrCH, ANI CTNOST NEJSOU
NIKDY SAMI.

Nevymlouvej se...!
Proto, člověče, nemáš výmluvy, jestliže
ze sebe děláš soudce, at jsi kdokoliv'.
Tím totiž, že soudíš druhého, vynášíš
rozsudek sám proti sobě. Děláš sám zrovna to, co odsuzuješ.______ Rím 2,1 ■________

Pane, Ty jsi nepřišel na svět soudit,
ale spasit. Soudit budeš až na konci vě
ků. Ale dřív, než budeš svět soudit defi
nitivně, neodvolatelně, nepřestaneš člo
věku rozdávat svou vykupitelskou lásku.
JEŽÍŠ VYKUPUJE - ODPOUŠTÍ
lidé soudí a odsuzují. Málokdo opouští
lidský soud osvobozený. A tak všichni
soudí a všichni jsou odsouzeni. I ti,
kterým se odpustilo mnoho - mnohem víc,
než to, co sami neumějí odpustit.
Je soud veřejný, který se snaží o sou
hlas poroty a publika, z nich dělá
spolusoudce a většinou i vykonavatele
rozsudku. A je soud vnitřní, v srdci,kte
rý má jen jednoho svědka. Právě toho,
kterého jsme odsoudili, chce spasit.
Jak dlouho však zůstane
veřejně nevy
slovené odsouzení i v nitru? Jak dlouho
je samozvaný soudce chrání před zveřej
něním neláskou v postoji k Němu?
<5, Pane, můj Vykupiteli a můj budoucí
soudce. Nejdříve vykupitel - pak soudce.
Vím, že se nemohu vymlouvat. Mnoho z to
ho, co odsuzuji na druhých, dělám sám.
A mnohé, co od nich očekáván, neumím
sám splnit.
POMÁHEJ MI, ABYCH BYL PŘÍSNÝM K SOBĚ
Každé laciné odpuštění sobě samánu, kaž
dý kcmprctnis, zůstává obžalobou pro po
slední, neodvolatelný soud. A všecko to
mohlo pohltit Tvoje milosrdenství!
Nechceš po mně, abych si pokrytecky ne
bo naivně zakrýval oči a neviděl zlo,
které tu je, i jeho nositele. I Ty,Pane,
jsi znal a označil farizeje, pokrytce,
hadí pokolení, boháče a smilníky. A po
tomto předběžném "rozsudku" jsi s nimi
žil, vyhledával je a za ně i umřel.
Tím, že rozeznám zlo, případně je spra
vedlivě odsoudím, má úloha nekončí, ale
začíná. Mohu pro ty"zlé"něco udělat?
Aspoň se za ně pomodlit?

"Ptóvě. jAem navAtlvil Chicago, kde. jAem
kdyAi žil. Vidět jAem, jak jeden čZc
věk u novinové Akřlnky na chodníku
zaplatit pouze za jedno číaío den
ních novin, avAak ze Akálnky aí
vyzvedl několik čÍAet novin, aniž
A i z toho dělal výčitky i vědomi.
Před 65 Koky jAem iám pito dával no
viny, a to ve dvou, Atánclch zanoveh blízko 65 .ullee a HatAted. Tehdy noviny Atoly til centy. Když
jAem opuAtit jeden Avuj novinový Atánek, abych odeAel do d/tuhého, lidé AÍ tam dáte Aami bttali noviny
pouze jedno čIaIo, ktené Ai chtěli koupit, a pocti
vě za ně zaplatili. Peníze tam nechali na Atotku,
a v případě, že zaplatili více, než číaío novin
Atálo, Aami Ai vzati z tam položených peněz d/tobné
peníze zpět, pokud zaplatili za noviny vlc. Když
jAem potom přílet peníze vybnat, vždycky jAem tam
nalezl přeAně to, co Ae Rovnalo hodnotě prodaných
novin. Lidé byli poctiví a neb/iatl to, co jim ne
patřilo. CaAy Ae opravdu změnili/."
HLAS NÁRODA - CHICAGO
Lidé dělají časy, změní-li se etika lidí, změní se
i časy.
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"Mám vzácné knihy z Lubtlna, najma K.Wojtytu a te/taz poAtupne vybe/iám z knihy "LáAka a zodpovednoAť
a dávám do ^a/tAkého malého plátku"Sv .Michala" (patfion chxámu). Sv.Otec je obdivuhodný, táto knihu
napÍAal 40 ti /točný a je tam 300 dlel v bíbliog/tafjí
v no ztlených jazykoch... Belo Jenčík nedožité 50.
výhodě kňazAkej vyAviacky. Je to Amutné, ako Aa
zabuda na týchto vzácných Kadí. Pnitom napÍAal
n.1950 PoAtonácia nobotnlkov-doAtal doktonat. Včel
ko k/tÓAne o JOC/sdružení dělnické mládeže, vedení
se zmocnili nepřátelé katolické víry, proto je pře
ložil Sv.Stolec do Říma p.r./ 0 Candijnovi a dat
lích. v tom angažovaných vo T/iancli a Belgii, o tom,
čo Aa Hobita p/ted a po vydaní encykliky Penum NovaHum v Nemecku - P.Kotping, ale aj u nÓA - Valek.
Kolakovič, Hatala aj. - Atovom Atále aktuatné věci.
A v tej pnáci napÍAal, že komunizmuA nevynieli Hobotnícku otázku. Aaí pneto Aa potom tá dizentácia
"AtKatita" a koptu Atnatil jeden Aoclotóg, ktoného
potom zavheli, potom uAiel a žije v Kanadě. Ja mám
od Jenčíkovej AeAtny iba HukopiA a pláčem od dojatia, že tento vzácný člověk nežije. NapÍAata Aom o
tom v čaAopiAe LÍAty, Atudojem A odolní encykliky
Jana Pavla II,-chcem elte ponovnat myÁlienky Jenčíka A nimi - považujem ich za Atále aktuatné a čoaové..."
BRATISLAVA

POMÁHEJ MI,PANE,ZBAVIT SE I NEVYSLOVENÉ Rerum Novarum byla první sociální encyklika Lva
XIII.z 15.5.1891-ovšem předtím vydali papežové i
HO SOUDU, KTERÝ SICE NEVYSLOVÍM, ALE
jiná díla o dělnické otázce-ne však encykliky. Už
PŘECE ZASEDÁ V SRDCI, ŽALUJE, SOUDÍ BEZ
kolem r,183O-tedy předMarxem.-P.Belo /Vojtěch/
VYNESENÍ ROZSUDKU-TEN PONECHÁVÁM TOBÉJenčík byl dlouhá léta ve vězení, po propuštění
JEDINÉMU SPRAVEDLIVÉMU SOUDCI,
pracoval v duchovní správě na vých.Slovensku
Proto dám na dveře svého srdce nápis:
DNES SOUD NEZASEDÁ-MÁM DŮLEŽITĚJŠÍ PRÁCI ■- v Žalobíně - původně byl jednán z 10 ti kaplanů
SOUDIT

SÁM

P.Andrej DERMEK, SDB.

SEBE!

v Košicích. Brzo po propuštění z vězení nečekaně
zemřel.

Z VATIKÁNU DO PRAHY

Vzdor únavě zastavil se Otec biskup SKARVADA
na své cestě z Říma do Prahy u nás a oslavil
s námi v Einsiedeln Matku Boží, Pannu Marii.
1/ Vnaze jité. ie itat pomocným bti kupem p/tazikého aActbtikupitvt a kap£tu£nZm vtkaáem.
Jaké, pnáet ie. tam věnujete.?____________________
Není snadné to všechno vypovědět. Starám se
především o kněze. Když některá farnost osiří
musím tam jít a o věřící se postarat. Každý
víkend, v sobotu i v neděli, jezdím do růz
ných farnosti, kde mívám při mši sv.biřmování
a vyřizuji leccos jiného. Zemře-li nějaký
kněz-a to se stává dost často-tak ho jde něk
do z nás pochovat, přicházejí ke mně různí li
dé se svými problény-a já jim pcmáhám tyto
problány řešit. Dost času mi zabere podepisoní různých úředních listin, ty si ovšen na
před musím přečíst. Starám se i o hodpodářské
věci. Např.jde o pronájem některých budov, o
opravu far, zabezpečení cenných přednětů ap.

Jaké změny v CvikvZ v naíí vtaitt jiou. pozttZvnZ a kteAÍ jiou. méně pozZtZvnZ?_______
Změny přicházejí pozvolna. Někdy je těžké
říct, co je dobré a co méně dobré. I když ne
ní všechno masové, je tu mnoho věci radostně)
ších. V předvečer velikonoc bylo např.pokřtě
no mnoho mladých lidí. V různých farnostech.
Já byl u P.Marie Sněžné v Praze, tam jsem po
křtil asi 14 mladých lidí kolem dvaceti let.
Celkem dobře se rozmáhá katolické školství.
Nemáme zatím dost učitelů, proto je dnes vel
mi důležité, aby mladí katolíci šli studovat
na pedagogické fakulty. Potřebujeme mít hodně
katolických učitelů. Zdá se, že lidé začínají
víc uvažovat, někteří se vracejí do Církve.
Je tedy dost věci pozitivních. Jsou ovšem i
věci negativní. Stále vázne vrácení církevní
ho majetku,např.nepříjemnost
s katedrálou sv.Víta. Tato
záležitost stále není vyřeše
ná. Jsou tedy věci dobré i
méně dobré. Nejsmutnější je,
že většina kněží je v pokro
čilejším věku a pcmalu odchá'.
zejí-to je moje generace.Jsou
i mladí, sile není jich tolik

(/ mediích vidíme, že se tu a tam vtírá do vlas^
ti ničivý progresismus. Vá se tomu zabránit?
Asi těžko. Zatín nanáme ani jediný katolickýčfenik.Je tu Katolický týdeníka v Olomouci SVĚTLO.
Sv.otec nám doporučil, abychom se vrátili k
hodnotám evangelia. Jak se to projevuje v naší
vlasti?
_________________ ___________________
Snažíme se dělat, co je v našich silách Konají
se duchovní cvičení-exercicie, ale vázne to
proto, že je málo vhodných kněží-a kněží vůbec.
Jistě,máme asi 500 bohoslovců v celé České republice-a asi 1000 laiků studuje teologii. Bu
dou učit náboženství a pcmáhat knězi, otec kar
dinál Vlk založil misijní středisko v Praze,
pro vnitřní evangelizaci.Je i dost mladých lidí
kteří se nabídli, že budou pcmáhat ve farnosti.
Je celkem dobře organizovaná mládež. Viděli
jsme to při setkání Sv.otce s mládeží na sv.Ko
pečku. Také při setkáních v Denveru a Manile
tyli naši mladí.I jinde. Takže něco se děje.Je
to jako příroda v březnu, když je všechno polozmrzlé, ale pod povrchem klíčí nový život...
Česká i slovenská bjsk.konjeA.ence spolupracují.
Dnes jsme natolik oddělení, že je to spíš přátelské setkání a sdílení zkušeností.
Je už v Římě materiál o ctnostech českého kandi
dáta blahoslavenství nebo dokonce svatostí?
Na Moravě je to myslím olomoucký arcib.Stojan
Napřed se musí záležitost projednat u nás, prv
ní část dělá biskupství-a zatím tam neni u žád
ného proces ukončený.
° .všeob .sněm prohlásil manželství kněží za ne
platné. Zrušil toto rozhodnutí sněmu někdo?
Nezrušil.-Manželství' kněze, který nedostal z
Říma dispens, je stále neplatné.
Praktikují se dnes pro kněze povinné exercície?
V novén cirk.zákoníku to sice není, ale biskupo
vé na to naléhají. Jsou kněží, kteří na ně cho
dí každý rok.Kurzy pro exercitátory vede často
P.ŠPIDLÍK. Nedávno měl kurs pro spirituály.

Co ie dá v dohZedné době dětat, aby ie poiZZZZa vZna.?
Především to znamená hodně
se modlit a podle víry žít.
je to jediná cesta, jak šířit _
evangelitum, totiž živý příklad
katolického života. Lidé nás
pečlivě pozorují. Každé slo
vo, které neodpovídá životu
toho, kdo ho říká, má účinek
spíše negativní.
Jak vypadal Vatikán r.1491
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ZÁZRAK JEDINÉ BUŇKY
Na konci, knihy SLOUP OHNE [The Pillar oj Fire)
píše židovský psychiatr KARL STERN z Kanady
bratrovi do kybucu o základních pojmech kato
lícké víry.Jeho přístup k těmto pojmům je
ovlivněný vědou a velmi přesvědčivý._________
PROČ JSEM SI JIST, ZE BŮH EXISTUJE?
Je možné, že člověk je křesťan i vě
dec, nebo je křesťan, protože je vě
dec, ale proč by měl být křesťanem
vzdor tomu, že je vědec?
Umím si představit, jakými rozpory mu
sí trpět nevěřící učenec. Sám jsem se
o obvyklé důkazy o jsoucnosti Boží
nikdy nezajímal.To mě spojuje s pros
tou služkou. Casto jsem se divil,proč
na těchto důkazech vůbec záleží.
Byl jsem totiž i zvědavý, mohou-li
kurzy o umění přesvědčit člověka o
kráse umění.
Věda je stále oblíbená. Poskytuje to
tiž pevné důkazy, ale zdánlivě. Všim
nul jsem si, že lidé milují vědu pro
to, aby milovali a obdivovali to, co
stojí nad hmotou. Kdybych měl někoho
učit o Bohu, začal bych vědou.
Americký psychiatr jednou podotknul,
že v každém okamžiku našeho života
probíhají v jedné jediné buňce děje,
které jsou tak nesmírně složité, že
by je nedovedli napodobit ani všichni
nositelé Nobelovy ceny za chemii.
Řekl to v souvislosi, která se našeho
tématu netýká. Ani nevím, jestli vě
řil. Ovšem to, co řekl, stačí k víře
jak naší služce, tak mně. Další důka
zy nepotřebujeme.

Je jasné, že jediná buňka není zdánli
vě nic. Dovedeš si představit, co
všechno je v chemických vzájemných
působeních nutné a zároveň tvrdit, že
Bůh neexistuje? Každý z třináctiset
koloidů v Tvé hlavě je naprosto a bez
jediné chyby ucelený vesmír./Koloid
je jemně rozptýlená látka s tisícinou
nebo i milióntinou milimetru malými
částečkami./
Složitost sama o
sobě Tě tak neohromí. I zmatek
může být ucelený.
Jiná věc je, že
to tvoří důmysl
ně souladný ce
lek. Nedávno vy
počítal francouz
ský biofysik dobu

kterou potřebuje bílkovinová molekula,
aby se vzájemně spojily"docela náhodné"
atomy. Teoreticky by na to nestačila
doba, kterou svět existuje.
Nemyslím
celý mozek, ale jedinou bílkovinovou
molekulu. Nevím, je-li jeho důkaz správ
ný, ale jak mé služce, tak i mě to sta
čí, abychom uznali, že vesmír není ne
smyslná náhoda. Už skutečnost, že čteš
to, co jsem napsal a zároveň jsi to po
chopil - ať to uznáš nebo ne - je důkaz
o Pra-základu. Tedy důkaz, že Tě stvo
řil Bůh. Cogito ergo est. Myslím, pro
to
On je!
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Mezi vědou a náboženstvím nemůže být
protiklad, nesouhlas. Aspoň ne ve víře
v Pra-základ, ve Stvořitele.
Je to jen první krok. Newton a Pascal
jistě netrpěli bolestnými rozpory. Na
opak, všechny jejich velké objevy na
poli přírodních věd musely jejich víru
posílit.
A jejich víra jim zase umožnila tyto
objevy ucelit.
Kdyby neměli učenci stále na mysli
ideu důmyslného vesmíru, zůstaly by
jen beztvaré kousky.
Sestavuješ-li trpělivě kousky obrazu
na dětské hračce, musí ti pomáhat pře
svědčení, že určitě sestavíš z těchto
kousků celý obraz.
Každý dobrý učenec má pojem o světě a
o vesmíru. Snad si to ani neuvědomuje,
ale má v myslí jeho nejasný, stínový
obraz nebo se mu snad už jasně vytváří,
jak to vidíme u velkých křesťanských
myslitelů středověku nebo u stoupenců
vývoje v devatenáctém století.
Je dokázáno, že názor na přírodní vývoj
a i marxistické dějiny člověka jsou
vlastně odvozeniny z prastarých nábožen
ských pojmů o dějinách vesmíru a člově
ka a dá se to také zpětně vystopovat.
Neexistuje vědec, jenž se nepokusí vý
sledky svého bádání-které jsou ovšem
svou podstatou kouskovité-vložit do zá
kladní všeobecné myšlenky, do celkového
pojetí.
Proto věřím, že naprosto nevěřící uče
nec- jestli vůbec
takový existujemusí trpět váž
nými vnitřními
rozpory.Rozum
musíme doplnit
vírou.______________
Autor prošel dlcuhot
cestou všemi možný
mi ideologiemi,až se
dostal i se ženou ke
katolické víře.

Dvě lahve slivovice
Nada u výslechu. Ivanka trpť depresemi.
Nada odpovídala na otázky soudce jinak
a i jinak se obhajovala. Pevně a ne
ohroženě stála na sván přesvědčení ale zachovala si i jistou diskrétnost.
Její odpovědi byly krátké, jasné a věc
né. Nikdy se nezapletla do rozhovoru a
chytře nikdy neříkala jména jiných. Do
kázala také mlčet. Ptala jsem se jí
jednou, jak to dokáže. "Prostě neřéknu
nic! Dám si pozor na ústa a nemluvím."
Při výslechu se jí soudce ptal:
"Sympatizujete s Dubčekem?"
"Ano!"
"Proč?"
"Odpovídá našemu snažení?"
"A to se týká...?"
"Především osobní svobody."
"Ha, ha - myslíte tím anarchii,zmatek!
"Osobní svoboda není anarchie."
Pak řekla soudci, že on je politická
prostitutka. Na konci výslechu se
ještě ptal:"Věříte v Boha?"
"Ano, věřím."
Soudce na ni s úžasem pohlédl a mlčel.
Nada měla stále dívčí vzhled, ale byla
statečná a dovedla se ovládat. V nitru
v ní ovšem všechno vřelo, ale to se
projevilo teprve v cele. Na soudce je
jí statečnost zapůsobila. I při dalším
výslechu se jí ptal, jestli věří v Bo
ha - a při dalších výsleších ještě ně
kolikrát. Odpověd byla vždy stejná.
Kdyby bývala ještě paní Kalupková v ce
le, tak by řekla: "Podívej se, Nado, to
je vlastní smysl vězení - že můžeš dát
svědectví o Bohu."

Od chvíle, kdy se Ivanka vzdala svého
majetku, trpěla depresemi. Skoro nemlu
vila, málo jedla, neměla zájen o to,
co se v naší cele dělo. Už se nestara
la o to, co dělávala s takovým skoro
fanatismem - totiž o čištění cely.
Dřív špekovou kůžičkou ze svého balíku
vyleštila vnitřní dveře do lesku, svým
šamponem vyčistila toaletu a navoněla
ji-tento pud ji opustil. Proč by se mě
la o něco starat? Proč? Domeček, za
hrádka s ovocnými stromy a slunečnice
mi, petrželkou a pažitkou, kousek po
žehnané půdy, na které si vypěstovala
brambory, nasela salát, fazole, rajská
a kde se stále hemžilo pár kačenek,
housátek, slepic a králíků, maličká,
šfastná a plodná - pro ni cenný kousek
daňová - to už nebude patřit jejímu
Dudkovi. Této myšlenky se nemohla zba
vit.

Proto tyla vůči všemu tak lhostejná.
Jednou odpoledne předali Ivance obžalobu. Měla 25
listů -psaných po obou stranách! Neslýchaná věc!
Vzala spis, krátce jej prolistovala a bez čtení vlo
žila do své přihrádky. Teprve druhý den jej začala
znovu číst. List po listu, stránku po stránce, větu
po větě, slovo po slevu - trvalo jí to celý týden.
V neděli odpoledne, za pár tichých hodin odpočinku,
vzala Ivanka zase obžalobu a jeden list po druhém
roztrhala na malé kousíčky a to hodila do záchoda.
Udělala to pomalu, klidně-a my ji nerušily.
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Druhou noc měla Ivanka podivný sen. Byla dema, na
zahradě. Bylo už po švestkách. Musely dozrát dřív,
uvažovala. Tu jí vyšel vstříc její zesnulý otec a
řekl:"Až budou hrušky zralé, budeš zase doma." Podi
vila se, že vidí otce, který ještě dodal:"Víš, že u
nás zrají dost pozdě..."Pak zmizel a s ním i podivu
hodný sen. Ráno nám jej Ivanka vyprávěla a zřejmě ji
sen povzbudil.

Právě ten den ji předvolali k advokátovi. Bylo to
poprvé a jedinkrát, že se před soudem setkala se
svým obhájcem, kterého jí přidělili. Byl to žid.
Mnozí měli větší důvěru k židovským obhájcům, jiní
je nemohli ani vidět. Ivanka nedůvěřovala žádnému.
"Stejně to není k ničemu, jen to stojí peníze. Obha
jovat nás nikdy nesmějí."
Obhájce se jí ptal po výnosu z protizákonného prode
je cigaret.
"Dvě lahve slivovice."
"Váš muž pije?"
"Ne. U nás nepije nikdo."
"Tedy kouří?"
"Také nekouří nikdo."
"Co jste s tou slivovicí udělala?"
"Dala jsem ji jednomu hostinskému."
"Kolik vám za ni dal?"
"Dosud nic."
"Tak, tak. Vidíte, že se vám ta věc nevyplatila,co?"
zeptal se jí obhájce s úsměškem.
Ivanka se ptala, jak dlouho bude ve vězení.
"Nejméně osm let!"
Ivanku ta nepříjemná odpověd nijak nerozrušila-díky
snu. A také"matka" ji posílila. Řekla, že ubohé du
šičky na onam světě vědí mnohem víc než my, neboť
jsou na"pravdě Boží", jak říkávala její zbožná matka
Tu si Ivanka vzpomněla, že i její rodiče se modlili
k"ubohým dušičkám"-a toto i podivný sen ji vyléčilo.
Dívala se plná naděje k podzimku, zase s námi mluvi
la, čistila všechno s novou horlivostí a jedla. Obě
tovala na čištění i svůj šampon a odřezky špeku
vyčistila do vysokého lesku kliku.

Katharina TANSARIOVA: VZPOMÍNKY
"Jak sami chcete, aby lidé jednali s vámi, stejné
tak jednejte vy s nimi. "/Lk 6 31/.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Už r.1978 kritizoval ostře Hans Urs von Balt
hasar teol.fakultu v Lucernu. Učí se tam bludy-herezi a je to stále horší. Nestuduje tam
skoro žádný kněz. Studoval tam i biskup Vo
gel, byl tam vicerektorem, není div, že hledal posilu jinde, než před oltářem.___________
V Litoměřicích sloužili v červnu mši sv.pro
hluchoněmé z Dráždan. Při své pouti navštívi
li býv.ústav pro hluchoněmé, kde je dnes přípravka pro studium teologie._________________
Londýnský kard.Hume prohlásil, že plné se
xuální vztahy jsou dovolené jen v manželství.
Napsal věřícím velmi pěkný list, kde jim vy
světluje, jak budou působit v Anglii a Wallesu
duchovní, kteří se vrátili do katol. Církve.
V Paříži zemřel P.Yves Congar(91) dominikán,
který ovlivňoval také II.Vatikánům.__________
ZurcherSonntagszeitung a bulvární list Blick
se ptaly lidí, má-li se odstranit celibát. 90 pro
cen prý souhlasilo. Stejnou akci provedlo
Das Beste-krátce před odstoupení biskupa Vogela a zjistilo, že jen 5 proč.Švýcarů je pro
zrušení celibátu. Také milánský arcib.kard.
C .Martini-jeden z kandidátů na papežský stolec, je pro dočasný celibát.___________________
V polovině července startovala ruská raketa k
vesmírné stanici MIR s dvěma ikonami sv.Anastazie(umučené r.3O2 za císaře Diokleciána),
Posvětil je patriarcha Alexej II.za přítomnos
ti dvou astronautů. Jednu z ikon posvětil i
sv.Otec._________________________
__________
Po třiceti letech domácího vězeni v Číně vydal
v Římě arcibiskup z Hanoie(Sev.Vietnam)Pavel
Phan Dinh dojemné svědectví věrnosti Pánu
Ježíši a sv.Otci, který jej jmenoval kardinálem
Kongregace Malých sester Ježíšových, zal.r.
1997 a pozvrzená Římem r.1956, pečuje podle
zásad poustevníka a mučedníka Charlese de
Foucauldaj1858-1916) už 23 roky o vězeňkyně
v Bernu. Oblékají se do světle modrého rež
ného hábitu s červeným křížem, působí v 57
zemích v 197 společenstvích s asi 600 sestra
mi. Mateřinec je v Le Tubet ve Francii. Pod
le zásad tohoto Francouze působí od roku
1933 i Malí bratři Ježíšovi. U nich zemřel katolický filosof-vdovec-Jakub Maritain._________
Sv.Otec přijal 15 bohoslovců z moskevského
semináře. Řekl jim, že očekává v Rusku nové
jaro katolické Církve._________________________
Směrnice pro biskupy-aby odstoupili v 75 r. ,
se nevztahuje na papeže-prohlásil státní sekre
tář kard.Sodano.______________________________
Muslimští fundamentalisté se postavili proti
zrušení trestu smrti pro ty, kdo urazí muslim
skou víru a Mohameda. Předs.vlády Benazir
Bhutová prohlásila před stávkujícími muslimy,
že trest smrti zůstane. - Katolickou víru a
Krista mohou její nepřátele v tzv.křesťanských
zemích beztrestně ponižovat a urážet._________
Židovské prameny uvádějí, že v době nacistického pronásledování zachránila Církev přes
860.000 židů.

Při svatořečení bl.Zdislavy se prodávala nejen
brožurka proti sv.Janu Sarkandrovi, ale i
proti sv.Zdislavě, pod názvem Paní čistého ži
vota. Napsal ji P.Sýkora a j.l když se odvo
lávají na historické prameny, měla brožurka
zmást důvěřivé katolíky. Staví světici do ne
příznivého světla, stejně i jejího manžela,její
rodiče a sv.Anežku. Církev si skutečně váži
la víc těch, kdo se zasvětili Bohu-jak to řekl
Pán bohatému mládenci, který ho chtěl ná
sledovat, ale nechtěl se vzdát svého majetku,
a také sv. Pavel tuto nerozdělenou lásku k Bo
hu chválí, ale manželství je velká svátost.
(Viz I.Kor.7). -Budte opatrní při kupování
knih, které se vydávají za katolické např.
kniha od Bultmanna,od Haringa,od jezuity Pereiry : Myšlenky a modlitby-a j. protikatolických
knih. Uvědomme si slova Páně:"Děti tohoto svě
ta jsou prozíravější, než děti světla. "(Lk 16.9)
Nejste-li si jisti, poradte se ve víře vzdělaným
katolíkem a věřícím knězem.__________ ___ ______
V poslední době zemřel gen. představený saleziánů, Don Egidio Vigano a v exilu čínský
arcib.z Kantonu,ard.D.Tang Yee-Ming(87)z toho 22 let ve vězení.______________________
Pařížský arcib. kard. Lustiger byl zvolen čle
nem Francouzské akademie místo zesnulého
arcib.z Lyonu, kard. Decourtraye. Akademii
založil kard. Richelieu(1585-1642 ) ■_____________
Opět je odloženo I.vydání Nového zákona v
jednom z hlavních cikánských jazyků-lovariprotože Církev nemůže najít odborníka v této
řečí, aby překlad zkontroloval. Pracoval na
něm 8 let madarský cikán Jozsef Daroczi Chola s římskými poradci.________________________
Opravy: ostatky sv.Terezičky putovaly po
pařížských kostelích-ne pražských.~ P. Náhalka se nar.r.l9l5.- Pan Adámek vytiskl hezké
obrázky sv.Zdislavy za 40.000 Kč,půl za- ■
platil z odškodného za nespravedlivé odsouzení, polovinu si vypůjčil.______________________
Při blahořečení sv.Damiána, apoštola malomoc
ných zmínil se sv.Otec o svém krajanovi,
P.Janu BejzymovijTJ, který pracoval mezi ma
lomocnými na Madagaskaru a má být také
blahořečen ■____________________________________
Pres.V.Havel má také svou"figuru"v prosluléir
londýnském museu Mme Tussaud. Není prý si
tuze podobný, pracovalo se podle fotografie.
Luteráni v Lotyšsku nechtějí připustit pastorky. Na světě je 7 luteránských biskupek.
Pravoslavný patriarcha z Moskvy-Alexej II.pobyl při příležitosti 50.výročí
založení OSN, 6 dní ve Švýcarsku. -Moskev
ská katedrála, která se staví na místě staré z
min.století a kterou dal zbořit Stalin, má stát
asi 150.000.000 dolarů._____________________
Při blahořečení košických mučedníků v Koši
cích byl také general jezuitů Kolvenbach a
dostal arcibiskupské palium místní arcibiskup
Tkáč.__________________________________________
Sv.Otec řekl na Slovensku, že se zahájí pro
cesy pro blahořečení řecko-katolického biskupa Pavla Gojdiče a biskupa Vojtašáka._
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"SVATÝ ĎÁBEL"
Zóatupcem KrÍAtovým na zemí byt konečně 22.4.
1073 zvolen HILDEBRAND. Nahodit Ae mezí r.1019
-1030 z neltechtieké hodiny. Jako mladík přiAet do Rima a když Ae Atol arcijáhnem, dopro
vázet Řehoře VI. do Německa-do vyhnanAtví. Po
jeho Amhti h.1047 vAtoupit do ktáltera v Člu
ny. Odkad ho zavolat Lev XI .a pověřit ho péčí
o benediktinAkou baAitiku av.Pavla za hrad baňu
Už tehdy byt Atoupencem re^ormy-ceAtoval do
Eraneie a do Německa, byl poradcem MikuláÁe II
a za Alexandra II.byt už nejvlivnějAÍm mužem
v Luteráne-tehdy to bylo AtřediAko katolické
Církve.
Řehoř VII.-toto jméno si dal po zvolení z ob
divu nad statečností Řehoře VI. - vzbuzuje
protichůdné pocity. Jak si o nšm utvořit úsu
dek? Dějepisec Gregorovius/f 1891/, jinak plný
nenávisti ke katolické Církvi a papežství, pi
ze, že ve srovnání Řehoře s Napoleonem byl Na
poleon barbar. Ukazuje ho jako čaroděje, kte
rý duchovními zbraněmi naháněl strach celému
světu. Jsou však i katolíci, kteří ho považuj:
spíš za politického než náboženského papeže.
Neprávem. Nerad opouštěl klášter v Cluny, i
jako papež nosil benediktinský šat. Byl rozený
bojovník, Znal dobře Pisto sv.,hl.Nový zákon,
jeho vzorem byl sv.Pavel. Jeho velikost nespo
čívala ani tak v nových myšlenkách, nýbrž v
nábožensky hluboké, mystické osobnosti.
HLAVNÍ ÚKOL-OSVOBOZENÍ CÍRKVE OD SVĚTSKĚ MOCI
a nutnost, aby duchovní pečovali o spásu svě
řených duší. Chtěl, aby panovníci byli oprav
du částí tajemného Těla Kristova-Církve-jinak
jsou"spojenci dáblovi'.' Žádal, aby špatní pa
novníci byli zbaveni moci a poddaní je nemuse
li poslouchat.
NAPŘED HO CHTĚL LID, PAK HO ZVOLILI KARDINÁLO
VĚ A KNĚŽÍ ŘÍMA.__________________________________
Sv.Petr Damiánský ho žertovně nazval svátým
satanem-chtěl naznačit jeho neúnavnou a bojov
nou horlivost/jakou má satan ve službách zla/.
Byl malé postavy, pohyblivý, neúnavný, neuvěř:
tělně živý a nadšený pro Boží království. Po
dobá se svou osobností sv.Ignáci z Loyoly.
Zachovaly se nám četné dopisy-psal všem evrop
ských panovníkům a opatům i arcibiskupům - ba
dokonce i byzantskému císaři Michalu VII. a
marockánu enirovi. V dopisech psával o prá
vech Církve, o svatokupectví, o nápravě mra
vů a o vyloučení z Církve.
PROTI PŘÍSNÉMU PAPEŽI SE KNĚŽÍ I JINÍ BOUŘILI!
V některých městech, kde se vyhlašovaly jeho
reformy, se arcibiskupové spasili útěkem. Ne
mravní kněží podněcovali proti nenu odpor .Ale
věrní křesťané si začali vážit duchovenstva,
hlavně těch, kteří reformu papežovu prováděli
a podle ní žili. Reformy prováděl už před
zvolením- skoro víc, než jako papež.

JEHO NEJMOCNĚJŠÍM NEPŘÍTELEM BYL JINDŘICH IV.
V jeho říši panoval nepořádek. Preláti tam bylí
i světskými hodnostáři-a papež tyto poměry znal
Chtěl všechno urovnat po dobrém, ale Jindřich
byl radám nepřístupný a za peníze dál uděloval
nehodným liden církevní hodnosti. Měl spoustu
milenek-bylo mu při volbě papeže 23 r.-dal jimi
skvosty, uloupené v kostelích. Papeži se vysmí
val a když papež vyloučil z Církve pro svatoku
pectví několik německých biskupů a králových
rádců, umínil si Jindřich, že papeže zvrhne.
JAKOU POVAHU MĚL KRÁL JDJDŘICH?
Špatně vychovaný, s nešťastnými náklonostmi po
vahy, duševně nevyrovnaný. Neuměl se ovládat.
Hned byl pyšný a surový, hned ustrašený a zne
chucený. Neměl vnitřní sílu, tu nahrazoval ma
zaností. Byl to prostě hysterik. Nebyl stateč
ný, plný smyslnosti. Jeho současníci si ho vů
bec nevážili a ani moderním dějepiscům se ne
podařilo udělat z něho velkého rnuže-i když se
snaží, představit ho jako nevinnou obět zlého
papeže. Ve všem, co podnikal, ztroskotal.
PAPEŽ MĚL I V ŘÍMĚ DOST NEPŘÁTEL.
Ti mu pomohli v prvním konfliktu s papežem.
Cencius Frangipani papeže o vánocích 1075 pře
padl a uvěznil, ale lid držel při papeži a vy
nutil si jeho propuštění. Viník prosil o mi
lost. Za pokání měl vykonat pouť do Jeruzaléma
ale šel místo na pouť přímo k Jindřichovi. Ten
svolal synodu do Vormsu-kde 26 biskupů podepsalo dekret o sesazení papeže. Lcmpardské bisku
py Jindřich podplatil a ti se zavázali, že
uznají za papeže toho, koho král ustanoví.
V Římě byla právě postní synoda. List králův
s usnesením biskupů předal kněz Roland papeži.
List začínal takto:"Jindřich, ne uchvatitel
královského trůnu, nýbrž vůlí Boží dosazený Hildébrandovi, ne papeži, ale falešnému mnichu'.'
Papež musel vlastním tělem chránit posla, aby
ho lidi nerozsekali. Se souhlasem 110 biskupů
vyloučil papež Jindřicha z Církve a zbavil od
bojné biskupy úřadů. Poddaní nemusejí krále po
slouchat ani se s ním nesmí nikdo stýkat.
EXKOMUNIKACE A NÁHLÁ ÚMRTÍ PAPEŽOVÝCH NEPŘÁTEL
způsobily, že odbojní biskupové jeden po druhán prosili o milost. S králem nespokojená kní
žata pozvala papeže do Německa a usnesla se,že
král bude žít jako soukromník ve špýru-a nebude-li do roka zbaven exkcmunikace-zvolí si
nového krále.
JINDŘICHA NÁHLÝ OBRAT VĚCI PŘEKVAPIL!
Rozhodl se, pokořit se soukromě, než aby ho
soudil říšský sněn. Proklouzl v zimě s malou
družinou a královnou přes Ženevu a přes Alpy.
Papež právě na cestě k augšburskánu sněmu do
razil do Lombardská. Ke králi se hrnula šlech
ta a nehodní biskupové mu nabízeli služby pro
ti papeži. Proto se papež uchýlil na hrad Canossu, který patřil věrné hraběnce Matyldě.
Král se ubytoval v podhradí.
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Pak dobrovolně, proti papežově vůli-zahájil
veřejné pokání. Oblékl žíněné roucho, stál
tři dny bosý a lačný před branou a prosil o
přijetí do Církve. MatyIda a opat z Cluny se
za něho přimlouvali.Rozhodnutí bylo pro pa
peže těžké. Jako kněz nemohl kajícníkovi od
mítnout rozhřešení, jako znalec lidí se uvě
domoval, že nemůže důvěřovat člověku, který
ještě včera proti němu zuřil a dnes mu nabí
zí pokání. Jako politik věděl, že se odpouš
tí chyby. Avšak kněz v něm zvítězil-církevní
klatbu odvolal. Jindřich přísahal věrnost
a poslušnost papeži. Takovému pokání, se pod
robila před ním řada panovníků. Papež hájil
boží zákon proti lidskému násilí.
JINDŘICH SE OVŠEM V NITRU NEPODROBIL.
Znovu štval proti papeži a své slity neplnil
Papež ho dal r.1080 znovu do klatby. Pak na
staly zmatky. Odbojníci si zvolili vzdoropa
peže, Klimenta III.
Německá knížata si zvolila-vzdor ternu, že
Jindřich se podrobil-nového krále-Rudolfa
švábského. Papež se postavil na stranu Rudol
fa,ale ten brzo padl v boji pro. Jindřichovi.
Nový vzdorokrál, Hermann ze Salmu, byl bez
mocný. Jindřich se obrátil s vojskem do Ří
ma, aby tam dosadil svého vzdoropapeže. Tři
krát oblehl město/byli tam s ním i Češi/ a
z březnu 1084 mu Byzancí podplaceni šlechti
ci otevřeli brány. Vzdoropapež tam korunoval
Jindřicha za císaře. Papež se zachránil v
Andělském hradě.
PŘIŠLA PCMOC-NORMAN ROBERT GUISKARD.
Ten už osvobodil již.Itálii od Byzantinců.
Před velkým vojskem utekl císař na sever a
vzal s sebou i vzdoropapeže. Robert sice pa
peže osvobodil-ale mezi Normany a římskou
šlechtou došlo k boji a zhořela velká část
města. Navíc-v řadách Normanů bojovali i na
jatí Saraceni a ti páchali ve městě hrozné
ohavnosti, odvlekli tisíce zajatců do otroct
ví a ternu papež zabránit namohl. Občané se
proti němu postavili-utekl s Normany na jih.
Zemřel 25.května 1085 v Salemě se slovy:
MILOVAL JSEM SPRAVEDLNOST, NENÁVIDĚL JSEM
NEPRAVOST-PROTO UMÍRÁM VE VYHNANSTVÍiJsou to

pozměněná slova žalmu. Zemřel žal am. Jeho
nástupci v boji pokračovali a zvítězili.
JAK TO DOPADLO S JINDŘICHEM?
Splnila se na něm slova:Čím kdo hřeší, tím
bývá trestán. Nějaký čas mu štěstí přáloUrban II.musel prchnout také k Normanům-ale
po sedmiletém boji pozbyl r.1093 Jindřich
Itálii a ohromilo ho křižácké hnutí, které
zachvátilo celou Evropu. I v Německu se pro
ti němu postavili jeho synové, manželka,kte
rou zapudil, ho obžalovala z mravních zloči
nů, syn Jindřich V.ho uvěznil. Přátelé ho
sice osvobodili, ale jeho dráze byl konec.
Zanřel v Lutychu jako 56 letý, uložili ho v
neposvěcené kapli a jeruzalémský mnich nad

ním odříkával kající žalmy. R.llll byla z něho
sňata klatba a uložili lio v chrámu ve špýru.
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SYN JINDŘICH V.HÁJIL TAKÉ PRÁVO INVESTITURY.
Přešel s vojskem Alpy a žádal Paschala II.,aby
ho korunoval na císaře. Ten slíbil-když se vzdá
práva investitury. Papež chtěl Církev svobodnou,
i když chudší a vracel králi říšká území, dosud
spravovaná preláty. Jenže ti se proti smlouvě
postavili, prý z nich chce papež udělat chudáky!
Papež nechtěl krále korunovat, ale ten ho zajal
i s 16 kardinály. Římané sice krále vyhnali,ale
ten začal plenit okolí a zajatce nepustil. Konečně-pod nátlakem, nechal papež králi právo
investitury-s vyloučením svatokupectví-a koruno
val ho na císaře. To byla velká chyba.
REFORMNÍ STRANA BYLA V CÍRKVI UŽ TAK SILNÁ,
že na různých synodách vyslovila nad císařem
klatbu a papež musel smlouvu odvolat. Jeho ná
stupce Gelasius II.,prchl do Francie. Konečně
zvolili v Cluny Burgunňana-Kalixta II. a ten
boj r.1122 ve Wbrmsu ukončil. Císař se vzdal
investitury, biskupy a opaty měla volit kapi
tula. Papež také ustoupil-císař měl být u voleb
a ve sporech rozhodovat. Zvolenému předal žezlojako správci statků. Platilo to jen v Německu,
v Burgunsku a Lcmbardsku neměl císař velkou moc.

K .VŠEOBECNÝ SNÍM V LATERÁNĚ
svolal r.1123 Kalix I. Bylo na něm 300 biskupů
a mnoho opatů. Byl to I.všeobecný sněm na Západě
Tam mj.schválili vrormskou smlouvu a prohlásili
manželství podjáhnů, jáhnů a KNĚŽÍ ZA NEPLATNÁ.
Tím zarazili rostoucí nemravnost duchovenstva.
Papežští vyslanci pak v různých zeních tato usne
sení prosazovali. K tanu přispěli nejen clunští
benediktini - měli už asi 2000 klášterů - ale i
františkáni a dgninikáni.
__________
Z ouzných. pxamentí, Id. CÍAkev nich dějin Bl.Ráčka,
Dějin katoHekej Ciokvi L.H editing a-ob a. jezuité
a hcHkonu_^^/rheotcgie_und_Kjgehe:______________

CO SOTVA VÍTE O

Krčmě toho měli cizinci v trojúhelníku ještě pís
mena: Poláci P, Češi T, Francouzi F ap.Kdo se jed
nou pokusil o útěk, měl navíc červený kruh s bo
dán ve středu. Vojenští vězni měli trojúhelník na
šitý hrotem vzhůru. Židé pod"identifikačním troj
úhelníkem" ještě žlutý, jehož cípy musely být zře
telně vidět. Na první pohled bylo vidět, čin se
kdo"provinil". Skoro všichni duchovní měli červené
trojúhelníky. "Byli jsme pouhými čísly,"vzpomíná
jeden vězeň,"již jsme nebyli lidmi, byli jene vy
vrheli lidského pokolení, jak nám velitel sdělil."
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Kongregace BtaíiZ nejAV .SvítoAtí vydata brožurka Ereh ApÓAy o Avém 4.gener.předAtaveném
PAdauktu JoAe-iu. KREBS0V1.
Je matínká, jen 41 Atr.ate hlu
boká. NapAat /Z AZoZí> F.K/iaZochvít v C.Budějovicích. V jedné
kapitole popÍAuje život knězi v
Vachau a. jejích nesmírné utrpí
DACHAUDENNE SE NA ZUBOZENE VEZNE ŠKLEBILO HESLO:
ní. P.Krebs byt jedním A těch
vynikajících řehotnika, kteří mohou být
■ napsané velkými písmeny na střeše hospodářské bu
dnešním kněžím-ate nejen jím, i nám-vzác- ; dovy: "Cesta na svobodu: Bud poslušný, poctivý, čis
ným vzorem. Pročl 0 tom Ae dočtete v kápí-. totný, střízlivý, pravdomluvný, pořádkumilovný a
tote, kterou jAme aí dovolili přetisknout,. oddaný vlasti!" Jaký kontrast ke všednímu životu!
Když přišel do Dachau P.Krebs, byla denní dávka
KDO PŘIJEL DO DACHAU VLAKEM,
jídla asi taková:350 gr černého chleba a půl litru
musel po vyložení stát mnoho hodin před
branou, než transport odvedli.
černé náhražkové kávy k snídaní, v poledne litr
At pršelo, sněžilo nebo pálilo slunce, vě vodnáté polévky z řepy nebo zelí, v neděli s tro
ci šly svou nelogicky děsivou cestou. Za
chou nudlí, večer čaj a 4x týdně asi 25 gr.salámu
branou se každý musel svléct donaha, všech nebo sýru a vodnátá polévka. Přitom museli těžce
ny věci musel odevzdat a zde také dostal
pracovat,mnozí zemřeli v prvních měsících na pod
vězeňský mundur. Všechny ostříhali, po ce- výživu, slabost nebo selhání krevního obětu. Z ne
lán těle oholili a pak potřeli jakýmsi sil mocí se nejčastěji vyskytly:nežity, hnisavé záněty
ně páchnoucím dezinfekčním roztokem, který tkání, tuberkulóza, svrab a nakonec tyfus. Z du
velmi pálil na kůži. Zahnali je pod sprchy chovního hlediska byl tábor v Dachau velkou výjim
voda tekla bud studená nebo vařící,podle
kou. Říkalo se, že je "největším klášterem světa".
nálady obsluhujících. Všichni se museli ob Žilo tam skoro tři tisíce kněží a řeholníků všech
léct do vězeňských šatů, museli si přišít
národností. Většinou to byli katolíci, ale byli
na cděv dva kusy látky s přiděleným číslem tam i evangeličtí pastoři a několik pravoslavných
Od této chvíle byl každý jen číslem. Když
kněží. Od 21.ledna 1941 byla v bloku č.26 kaple,
SS Hauptscharfiihrer Tránke někoho přijímal ve které se směla denně slavit mše sv. Víno a hos
na barák, říkával pravidelně:"Jediný, kdo
tie dostávali kněží prostřednictvím táborového ve
se zde směje, je dábel, a dábel, to jssn
litelství, často se předávání neobešlo bez hanli
já." Systanaticky se snažili v každán zlo vých řečí.
mit vědcmí lidské důstojnosti. Aspoň se o
Velitelem každého baráku býval teoreticky vždy
to soustavně pokoušeli.
příslušník SS, ale čím déle trvala válka, tím více
KAZDY VEZEN MUSEL PRI PŘÍJMU VYPLNIT DOTAZ- vojáků odcházelo na frontu a pak měl strážce SS na
NfK. - Obsahoval v 18 ti kapitolách líčení starosti několik baráků.
života nejen uvězněného, ale i jeho předků PRAVÝMI PÁNY BARÁK9 BYLI 0V5EM"STARSÍ BLOKU"
a nejbližších příbuzných. Popis případných nebo"písaři bloku". Byli to spoluvězni, ale od
duševních i tělesných neduhů každého rodin nich vlastně záviselo prostředí v baráku. Sepiso
ného příslušníka. Zda má sklony k pití, k
vali hlášení, hlásili stavy vězňů a odnášeli poštu.
sexuálním výstřelkům, zda kouří, zda má zla V kněžských barácích byli skoro vždy lidé čestní,
té zuby nebo se pokusil o sebevraždu a mno kteří se snažili pcmáhat a ulehčit lidem osud.Čas
ho jiných delikátních věcí. Odpovídat musel to za svou snahu sklízeli sami políčky a trpěli.
podle pravdy, neboř na konci bylo třeba po- Dachau byl tábor, ve kterán se mladí příslušníci
depsat prohlášení:"Jsem si vědem toho, že
SS"vychovávali k tvrdosti". R.1934 zde byl Adolf
uvedení nesprávných údajů nebo zatajení
Eichmann poddůstojníkem. Rudolf Boss, snubně pro
skutečnosti má za následek nejtěžší tresty' slulý velitel tábora v Osvěčimi, byl tu od r.1934Celá procedura vlastně sloužila k ponižová 1938-jako velitel raportu. Dachau nebyl sice "likviní, k narušené sebevědemí a lidské důstoj dačním"táborem, ale byl místěn, kde život lidí
nosti.
ohrožovala těžká robota,strádání, hlad, nemoce, za
POTOM KAŽDÉHO OCEJCHOVALI.
bíjení z libovůle strážců, pseudovědecké pokusy lé
Na kabát a na kalhoty si musel našít látko kařů SS ap. Tb se nevyhnulo ani kněžím. Na Velký
vý trojúhelník: červený měli političtí
pátek r.1940 pověsili 60 kněží na tzv."stran".
vězni, zelený kriminální, černý tzv.asociá- Ruce jim svázali za zády a vytáhli řetězen tak,že
lové, růžový homosexuálové, modrý emigranti se nemohli dotýkat rohana země. Bylo to tak straš
né, že mnozí s hrůzou čekali na další Velký pátek.
fialový"biblisté"- tj.příslušníci sekt.

] JAK POTRPĚL P.A. KREBS?
[Spolehlivé zprávy nemáme. Jistě prožil to, co
[jsme už o podmínkách v táboře napsali. Někteří
'tvrdí, že byl surově ubit, jiní, že ho ukopali
při dopravě cihel, protože mu vypověděly síly.
[I když nemáme naprosto spolehlivé zprávy, víme
[s jistotou, že ho Pán přijal jako věrného slu
žebníka. "To jsou, ti, kdo póieházejí z velkého
(soužení a. vypoalí si ooueha a vybílili je v
'Kov i Beoankoví."(Zjeveni 7,14-15}

Kněží se sotva odvážili dýchat, aby neposkytli!
záminku k nějakému zákroku. Hodně po tomto mu-!
cení zemřelo. Jiným zůstaly zmrzačené ruce.
;
Pro kněze si vůbec vymýšleli"hry". "Farářské ;
svině, vlezte pod stul. Ted vstaňte se stolen
na hlavě." To se opakovalo až do úplného vyder
páni.
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UDAVAČI - NASTRKANÍ MEZI KNĚZÍMI.

Bylo třeba si dávat pozor, aby se kněz nepro
zřetelným výroken neprozradil. Cd dubna 1942
posílali duchovní na pracoviště, zvané"plantáž
Nebo také"bažina". Byl to velký pozemek, na
něnž se pěstovalo koření, květiny a léčivé by
liny, Pro kněze tam byla velká dřina, vyhlado
vělé a vyčerpané je zapřahovali jako tažná zví
řata po šesti a tahali pak těžké pluhy nebo
brány, jimiž orali nebo vláčeli záhony, mnozí
museli nosit vodu, jiní pracovali ve sklení
cích při 50° vedra-někdy ještě víc-sklízet
různé čaje. Dalším nařídili mlet suché drogy;
při práci vznikal jemný prach, pálil v očích,
zavinoval silikozu plic nebo hnisavé vyrážky.
Těžké bylo i vytrhávání plevele, vězni lezli
po kolenou zahnívajícími příkopy a čistili je
bez nutných nástrojů-za každého počasí.Pohá
něli je kápové, kteří s duchovními zacházeli
jako s dobytkem. Odpočinout si nesměli, hrozi
lo jim bití. Na rozdíl od ostatních vězňů ne
měli duchovní ani jedinou přestávku-pracovali
nepřetržitě. Ani při dešti nesměli klečet na
nějaké podložce. Strašlivý byl i hlad. Zdá se,
že většina duchovních, kteří tam zemřeli, "vdě
čí"za tuto smrt nelidském podmínkám plantáže.
TAM PRACOVAL TAKE P.A.KREBS.

,

Zkráceno. Kdo si chce
přečíst celou knížečku,
at si ji objedná:
KONGREGACE BRATRT
NEJSV.SVATOSTI,
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zižkova 4. (Petřini)_____

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

i

Před 70 ti roky zemřel student P.J.Frassati.
Dlouho se váhalo s jeho blahořečením, protože
při otevření rakve se zjistilo, že Frassati se
tam obrátil-ale k vědomí určitě nepřišel.-Hodně
vytrpěl od fašistů. Jeho práce pro chudé prýš
tila z jeho hluboké lásky ke Kristu. Byl velmi
statečný, svou víru neskrýval. Proti ženitbě s
milovanou dívkou se postavili rodiče-proto s
těžkým srdcem od ní upustil. Otec byl vyslan
cem v Berlíně. Fr.se nakazil při ošetřování ne
mocných obrnou a zemřel. Jeho přítel Don Cojazzi o něm napsal obsáhlý životopis, přelože
ný do 20 ti jazyků. Zkráceně vyšel česky v
Matici cyrilometodějské. Dolní nám .Olomouc! 45 K)
Vys.lidová škola ve Vídni zavedla kurs boje
žen za jejich práva. Vyučují tam teroru-jako
prostředku politic. vlivu. Ženy se učí jak vpad
nout druhým do řeči, jejich slova obracet,jak
nadávat, křičet, ponižovat ty, kdo nesouhlasí
ap."Všechny, co vám stojí v cestě, nemilosrdně
ponižujte, vpadněte jim do zad, držte je od tě
la..." Vidíme v rakouské a německé televiziméně ve švýcarské-jak nesolidně se vedou rozhovory-po stránce obsahové i technické. Mluví
tři najednou, někdy neodborníci-hl.v náboženství-nemluví se věcně a pod. Na takové rozho
vory o "víře"je lépe se nedívat nebo proto nim
věcně protestovat.1OO tis.protestů pomůže!
V sev.části USA mají založit katolickou televizi
International Catholic Network! ICN ). Biskup z
Dallasu Ch.Graham řekl, že má"ukázat Pána
Ježíše na ulicích dnešního světa, když lidé ne
slyší Boží slovo z kazatelen".Je-li taková tele
vize opravdu katolická, ovlivní a informuje víc
lidí než 10 kostelů, v nichž se hemží pár čas
to starých a nahluchlých věřících. Pak se zase
kostely naplní, lidé si uvědomí, jak důležitá je
mešní oběť, prohloubí se a osvětlí katol.víra.
Taková"pokoncilní"práce měla začít už před
třiceti lety-místo prohlášení a protestů, které
málokdo čte, a často jim ani nerozumí._________

Po vězení v Klatovech a hrůzách Terezína se
!
dostal do mučírny Dachau-:r.l942-bylo mu 67 r. <
Všichni kněží-spoluvězni potvrzuji ohledupl- <
nost, kterou si vzájemně prokazovali. R.1942 |
ukázal systému, že není všemocný. Začaly ještě]
větší represálie, popravy bez soudu a"likvida-'
ce" miliónů židů v kremačních pecích.
Po padesáti letech si to sotva dovedeme
představit. Už i proto, že ze všech stran svě-i
ta na nás doléhají hrůzné zprávy o mučení ne- j
vinných v Číně, v některých zemích Afriky,jin-]
de zbytečné války...
]
Ale vězňům to připadalo jako apokalyptické utrj
pění celého lidstva. Uízni měli jen málo zpráv!
o tem, co se dělo > za dráty. Když začala němeoi
ká armáda ustupovat, hrůzy koncentračního tábo!
ra je ještě stupňovaly, hlad, bití, ponižování,
P.Hermann During vyprávěl, že od dubna do srp-;
na 1943 téměř všichni kněží museli plet plevel;
a to rukama, takže měli nehty polámané a ruce ;
odřené do krve, "šaty nám schnuly na těle, ani;
jsme se po dešti nesměli převléct! "/GA/rrrnmArchiv, Kolín n.R./. Za takových podmínek pro-!
žíval poslední dny života P.Krebs, trpěl kata-!
ry průdušek a byl zesláblý,ale stále odevzdaný JE-LI SILNÝ NEPRITEL-MUSr BÝT PŘÍTEL
JEŽTE SILNEJSf. DNES PEKLO ZURť.__________
do vůle Boží.

MÁME NOVÉHO PŘÍMLUVCE V NEBI
3o .6 .&L.nÓA páedeíet do ná/tuce Bože JUtkL Mečíitav RAZIK(75) z B^.na. J-úZě ie nehtekí býv.poLitictí vězní & tímto podivuhodném batotikem
ve vězení ietkatí. U nozhovottu. i R.Matým odpoví
dá P/i.Razíb na některé otazký. Uveá.ejňujeme,míaně zbweene, část o tom, jak je po-stíovata mše
iv. ,itouzená "na ěeAno" a Teto Páně-a v. hostie.

MLADÍ KRITIZUJÍ
USKUTEČNIT SÁM SEBE
Po tem touží nejen dospělí, ale především ■
mladí. Je to vlastně jejich hlavní problén.
Musíme si všímat a správně ocenit jejich myš
lenky, city a skutky. Pak poznáme, jak jim
pomoci, aby se celá osobnost zaměřovala k
vytváření správného "Já".
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Do věznic a do táborů dávali málo kněží, aby se DOBA MLÁDÍ JE DOBA VÝVOJE
nemohli stýkat s lidmi a na ně působit. My měli
Objevují se silné citové sklony. Ke kanu tíh
štěstí-na Hor. Slavkově jsme se setkali s kněžími ne váš syn, vaše dcera? Obdivuje slavné spor
Věděli jsme o mexických fakultách (mimořádná po- tovce? Nebo povrchní herečky? Nebo významné
voleníja řekli jsme jim, že mohou sloužit mši sv.
vědce, státníky, politiky? Umělce?
Někteří civilní zaměstnanci nám obstarali hrozin
'V době vývoje začíná mladý člověk budovat
ky, z nich se vytlačilo víno,a hostie. P. Novák,
svůj postoj. Na jakých základech?
redemptorista, s radostí po dlouhé době sloužil
mši sv. Na táboře Prokop byli dva slovenští frar Redaktor výborného katolického meAÍčníku Pr.Albert Engelmann z RakouAka, vychovává
tiškáni. Chodili jsme po táboře, on odříkával
texty mše sv., sám jsem znal latinské texty,cho Avého Ayna k tomu, aby byl dobrým žurnalÍAtou a reAerlérem. Paří Ae mu to. Mají i po
dil jsem vedle něho, abych mu napověděl,kdyby
si snad na něco nemohl vzpomenout. Mezitím přá- dobné pÍAmo, 1 když pÍAmo mladého redaktora
není jeÁtě vyzrále.
telé-kteří věděli,že slouží mši sv.-leželi na tráv
Na P.Vojtěcha Eliále měli vliv nejen rodi
níčku a společně se modlili z misálku. Cekali,až
jim přinese sv.přijímání. Oplatky se nalámaly na
če, ale i vzor jeho Atrýce, P.Petra Elióle.
kousíčky, ty se zabalily do kousku toaletního pa Mají také podobné pÍAmo.
píru a i s tím papírkem přijímaly.
Mladí projevují silné citové sklony. Jsou
Aby mohli na zasvěcené svátky dostat sv.přijímá to city kladné nebo záporné? .
ní i ti, co byli na dopolední směně, čekali jsme
Mladý člověk se učí lépe vyjadřovat, chápe
na ně a dali jim sv.přijímání. Naučili jsme se tak
stále jasněji sám sébe. Zároveň je podráž
být v těsné blízkosti našeho Spasitele.
děný a přecitlivělý, zejména vůči dospělým,
Pomáhalo nám to překonávat obtíže a těžkosti na
vůči rodičům. Má sklon, považovat rodiče za
ší situace. Pán Bůh nás měl tak rád, že do chví
"staré hlupáky", hlásí se s nadšením ke
le, kdy jsme se vraceli do civilu, jsme stále moh
všem novotám a pohrdá starým-bez ohledu na
li být na mši sv.
to, je-li to dobré či špatné. Pak se
Mým velkým přítelem byl slovenský kněz, který
ovšem vzdává lehce dávno osvědčených pravd
"seděl" za to, že nevyzradil zpovědní tajemství.
a zvyků-aniž by získal lepší. Všechno kritiPracovali jsme spolu na komandu. On ležel na po
zuje-s výjimkou sebe samého-a ujišťuje sebe
steli pode mnou, vždycky tam sloužil mši sv.,
i
druhé, že to či ono by se mohlo změnit.
já ležel na palandě nad ním a ministroval jsem mu
Protože je v srdci idealistou, má málo trpě
Tak byla celá světnice na mši sv.
livosti a praktické rozvahy.
O svátcích - zvláště o vánocích - jsme museli mít
S tím musí vychovatelé počítat a opatrně,
"půlnočnfv 10 hodin, protože policajti slídili, tu
šili, že se něco děje a o půlnoci začali lítat po
: vhodným způsoben ukazovat správnou cestu,
aniž by ničili jeho vzácné nadšení.
barácích.
Podle P.JoAefa TLANAGANA
Na Štědrý den r.1952 na táboře Dvanáct jsem byl
s řadou kněží a přátel, o kterých se vědělo, že
jsou věřící, odveden do korekcetdo samotky).
Toto oddálení od přátel jsme prožili za zpěvu ko
led a se společnou modlitbou a ráno - když nás
propustili, vyšel nám vstříc celý tábor a radost
ně nás pozdravil.
S tímto přítelem Stefanem jsem prožil nádherné ro
ky. Měl být propuštěn na podmínku, ale náčelník
se ho zeptal! "Baláš, my víme, že jste v táboře ।
konal kněžskou službu. Můžete nám říct, koho
jste zpovídal?" Odpověděl:"Pane náčelníku, to
vám říct nemohu. Víte, jsem jsem byl odsouzen za
to, že jsem neprozradil zpovědní tajemství, tak
ani toto vám neřeknu." To mu vyneslo, že ho od
vedli do věznice a vrátil se r.l96O. Zemřel v sa
natoriu ve Vyšných Hágoch r.l99O-ani ne sedmde
Podívej Ae, mami, co jAem ti upekla k Avátku.
sátiletý. "PŘIMLOUVEJTE SE ZA SVOU CÍRKEV
NAŠI ČEŠTÍ A SLOVENŠTI MUČEDNÍCI:"________

TEHDY JAKO DNES-LUZA A ŠTVÁČI!
Když hlásal sv.Pavel víru v Thesaloniké, vy
hnali Římané právě židy z Říma. Čekalo se,
že císař Claudius vyžene židy i z provincií.
Proto se židé na Pavla i na křesťany rozhně
vali. Ale hlavně na to, že prohlašoval ukři
žovaného Ježíše-kterého měli za zločince-za
slíbeného Mesiáše: Přibrali, si proto lidi z
pouliční chátry, vyvolali shluk lidu a roz
bouřili celé město.. .přitáhli k lasonova do
ma a hledali je...ale nenašli je. (Sk 17,5-6]
Obžalovali je.
OTCOVĚ MĚSTA BYLI OPATRNĚJŠÍ NEŽ VE FILIPI.
Věděli, co dovede luza a znali lasona. Přija
li od něho peníze a záruku, že cizince tiše
odvede.
S těžkým srdcem se loučili Thesaloničtí s
Pavlem, stejně nerad se loučil Pavel s novými
křesťany. Poděkoval hostiteli. Doufal, že se
brzo vrátí-ale trvalo to šest let, než tam
zase přišel. V té době prožívali křesťané těž
ké časy. Snad ho trochu potěšilo, že s ním
šli i jeho dva věrní společníci:Sekund a
Aristarch. Poslední byl s nim pak i ve věze
ní v Římě.
APOŠTOL NÁRODŮ
VOJENSKOU SILNICÍ DOŠLI K HORSKÉMU MĚSTEČKU i
na úpatí hory Olympu Berojo-dnes Karaferia. ।
Bylo to ještě v Makedonii. Odtud se Pavel
‘
dvakrát pokoušel o návrat-ale marně. Tak tam 1
založil dvě křesťanské obce. Byla tam i syna-<
goga a židé ho přijali s velkou radostí.
Jak židé, tak proselité pilně zkoumali řecký ‘
překlad Písma. I vznešení lidé se stali křesJ
taný. Jako všude i zde se přidalo ke křesťan-'
ství mnoho žen. Našel tam i věrného spolupra
covníka Sopatra./Sk 20.4/.
Ovšem židé z Thesaloniky poslali i sem štvá
če . Naprad úspěch neměli, ale pak se i zde na
šla ziskuchtivá luza. Zase musel apoštol utí
kat. Zdá se, že v přístavním městě Diům pře
padl Pavla zase záchvat nsnoci a nervově se
zhroutil. Jinak se nedá vysvětlit, proč se
jeho průvodci nevrátili a doprovodili Pavla
až do Athén. V Berei zůstal Silas s Timotejem
ovšem z Athén jim Pavel vzkázal, aby se za
ním oba co nejdříve rozjeli. Asi byl velmi ne
mocný a potřeboval pctnoc a ošetření.

SÁM
V ATHÉNÁCH
Cesta po moři Pavla osvěžila. Lod mířila k
Athénám. Tehdy se město skvělo stavbami, nád
hernými sochami a j.uměním. Bylo proslulé i
vědou a filosofií. V dáli spatřil Pavel Pal
las Athenino kopí se zlatou špicí. Město už
svobodné nebylo, byla to římská provincie
Achaja-města dobyli Římané r.146 př.Kr. Už ne
bylo tak nádherné, jako kdysi-ale na ulicích
se nepásly krávy a ovce, jako v jiných zabra
ných městech. Své kouzlo neztratilo.

Dr. Josef Holzner

I PROTO JE MÁLO DOBRÝCH KNĚZÍ
Už ikono 10 let: hlásají media, že sv.Otec zřej
mě nád jmenuje"konsenvatl.vni"biskupy. Vzdon
této snaze se' no zmáhá volnomyXtenkáňstvs v
Cínkvi dál-mezi kněžimi t mezi biskupy. Vynika
jící znalec katolické Clnkve a novinaří pw{,.Ja
mes Hitchcock tento nesmysl a panadox. vysvětluje
v květnovém čísle 7 995 amenického časopisu The
Catholic lilo nd Repont.______________________________
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1.Mladý muž se rozhodl studovat na kněze.Zku
šební komise-předseda byl vysoký církevní hod
nostář, známý propagátor kněžek-se ho ptal na
jeho"city"k otázce kněžek. Mladík odpověděl, že
tuto otázku už sv.Otec vyřešil. Předseda odpo
věděl: "Neptal jsem se vás na názory sv.Stolce,
chceme vědět, co si o tom myslíte vy."Chlapec
odpověděl, že v této věci přijímá učení Církve.
Členové komise rozhodli, že se na kněze ne
hodí. Ptali se na to místního biskupa. Ten řekl,
že k připuštění muže k studiu na kněze
je nutné doporučení této komise.
2.Na výchovu v kněžském semináři jiného diecé
ze měla silný vliv feministická řeholnice. Ta roz
hoduje, má-li se kdo připustit k studiu
na kně
ze. O jednom budoucím knězi prohlásila, že je
"necitlivý k požadavkům žen"a nedoporučila ho.
Ptali se na to biskupa. Ten řekl, že se do zále
žitostí semináře nechce míchat a že se student
musí pokusit, přímět řeholnici k souhlasu, aby
hoch směl studovat na kněze.
3.Ve dvou diecézích pověřili biskupové věřící a
schopné laiky redigováním diecézního časopisu.
Když se oba muži pokusili hlásat v časopise ka
tolickou víru, ozvaly se ostré protesty a za
krátkou dobu biskup oba věřící redaktory pro
pustil.
4. Biskupové dvou diecézí zavedli sexuální prog
ram k výchově mladých, který se silně odchylu
je nejen od učení Církve, ale i od učení Kristova
Rodiče protestovali. Oba biskupové povýšili
pověřence, kteří program vypracovali a prová
děli, na významná místa ve vedení diecéze. (Li
dově řečeno:"Když vykopnout, tak výš!")
5-"Pastorální pomocnice", jmenovaná pro obec
bez kněze, podávala sv.přijímání v kněžském
oděvu a veřejně prohlásila, že chce být kněžkou
6.Jiný biskup ustanovil pro diecézi jako mluvčí
a odpovědnou za záležitosti žen osobu, která by
la nejen odpůrkyní katolického učení o svěcení
kněžek, ale bojovala proti celibátu a různým ji
ným názorům v sexuální oblasti, jak je hlásá zá
vazně Církev-a ovšem i Kristus. Místního kněze
už v těchto otázkách"osvítíla"-zřejmě s ním žije
ý konkubinátě. Na protesty věřících se biskup
ani nenamáhal odpovědět.
i Překlad uveřejnil měsíčník Theologisches(Fran' kenweg 23,D 53604 Bad Honnef).Kristus řekl:
। "Poznáte pravdu a pravda z vás udělá lidi svo[ bodné."(J 8,32).Jen naše Církev nevyloučí dnes
’ ze svého středu své vlastní nepřátele a ničite> le víry-a ještě je(někdy královsky)platí.
> Žádná sektička nestrpí člena,který ii ničí!!!

TY JSI SKÁLA!
KLEMENT IX.- Giulio Rospigliosi
20.června 1667 - 9.prosince 1669
Narodil se 28.ledna 1600 v Pistoi, studoval
v Pise filosofii a teologii, pak učil dva
roky v Pise. R.1644 se stal nuncien ve Špa
nělsku. Po 9 ti letech se vrátil a Alexandr
VII.ho jmenoval stát.sekretářan. R.1657 se
stal kardinálem v San Sisto.
Byl velmi učený a činný, všichni si ho váži
li. Má velký význam pro dějiny hudby. Dělal
texty k operám a podněcoval k tvorbě i jiné.
0 půl století předběhl vývoj neapolské kcmic
ké opery. Zdá se, že v dobách, kdy byl nun
ciem, byl jeho poradcem Lope de Vega. Hudbu
k papežovým textům složil vedoucí mistr v Ří
mě, Stefano Langi, provedení oper na jevišti-inscenaci-svěřil velkému Beminimu.
První takovou operu provedli r.1634 při
otevření soukromého divadla Urbana VIII.Ope
ra se jmenovala Sv.Alois. Texty oper se teh
dy většinou týkaly významných světců a j.
osobností - např. Sv.Teodora, sv.Bonifác,
sv.Eustach a p.
R.1639 se provedla poprvé opera Ohi soffre,
speri - s hudbou Virgilia Mazzochis. Byl to
začátek tzv.opery buffa - tj.komické opery ■
nebo frašky. Poslechl si ji také slavný Mil-'
ton. V opeře Dal mala, il bene z r.1688 je |
poznat Calderonův vliv. Jeviště upravil Ber-|
nini a opera byla neobyčejně úspěšná.
i
Rospigliosi-pozdější papež-pohnul dokonce
Alexandra VII., aty dal vystavět divadlo na I
místě býv.vězení před Tor di Roma. Mezi je- I
ho básněmi je i sonet, který oslavuje tehdy
slavnou primadonu Leonu Baroni-kterou osla
vil i Milton.
Krátce před volbou tohoto papeže napadl Lud-|
vík XIV.Španělsko. Klement se snažil o smír.
Klementovu volbu uvítali Španělé i Francouzi
Stniřoval obě strany. Poukazoval na nebezpečí
vpádu Turků do Evropy.
2.května 1668 se v Cahách obě strany smířily
Francie si směla ponechat kus dobytého území
Holandska- ostatní měli obsasené Španělé.
Spolek mezi Holandskem, Anglií a Švédském se
papeži nelíbil. LudvíkXIV.ponechal pape
ži čest, že obě strany smířil a Bernini vy
myslel velký ohňostroj, kterým Řím tento
mír oslavoval.
Tragické bylo dobytí pevnosti Candia na Kré
tě. Byla to poslední bašta, kterou Benátčané
proti Turkům obhájili. Papež prosil všechny
strany o pomoc, sán sestavil vojsko, kterému
velel jeho synovec. I Ludvík XIV.poslal po
moc, ale ne pod svou vlajkou, protože nechte
narušit dobré vztahy k Turkům. Candia se 6.
září 1669 vzdala. Na Krétě bylo pohřbeno na

třicet tisíc křesťanů a sto tisíc Turků.
Byron to nazval tragedií"Iliadou Benátek",zniči
la poslední síly Klementovy. Papež se na štěstí
nedověděl, že král Ludvík přijal s velkou slávou
sultánova vyslance.
Když papež zemřel, považoval ho římský lid za
světce. Tolikrát lidu pomohl. Byl pohřben v basi
lice Panny Marie Větší.
Nebylo mnoho papežů, kteří si vážili svého kněž
ství, měli ryzí charakter, dobročinných a výji
mečně kultivovaných a vzdělaných. I když měl ně
kolik nepotů, nasadil nepotismu smrtelnou ránu.
Žádný z nich nedostal peníze ze státní pokladny,
museli žít přiměřeně svánu úřadu. Titul Don zaká
zal. Šlechtici se nestali větším vlivem
papežovým, nýbrž výhodnými sňatky. Knížetem se
stal jeho synovec, který se oženil s dívkou rodu
Pallavicini. Synovec Jacobo se stal kardinálem
ještě před volbou Klementovou, byl internunciem
v Bruselu a proto se stal kardinálem. Několik
příbuzných sice v Římě žilo, ale po jeho smrti mu
seli z Říma odejít. Málokterý papežův rod vynikal
takovou ohleduplností a skromností.
Carlo Maratta namaloval nádhernou podobiznu pape
žovu pro vatikánskou obrazárnu. Jeho osobnost by
se dala charakterizovat slovy: Ohledy k druhým ale ne k sobě samánu. S velkou láskou navštěvoval
a krmil nemocné a chudé, a do Vatikánu zval denně
13 takových chudáků.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Německá ministriné pro rodiny-Claudia Nolte-se
postavila proti zákonu o konkubinátech, který
chce postavil konkubinát na úroveň manželství,
se všemi právy, ale ne povinnostmi. Děti z"divokých"manželství mají mít však stejná práva.______
11. záři má být vysvěcen nový biskup pro Tessin
Giuseppe Torti. Vysvětí ho prefekt nejv.círk.
soudu(sv.Rota)z Říma, kard.G.S.Agustoni.______
Biskup Haas v Churu obnovil teologickou fakultu
tím, že jmenoval Kristu a jeho učení věrné profe
sory. Ve většině německy mluvících-i jinde-teol.
fakultách vyučují často nevěřící profesoři tomu,
co s katolickou vírou nesouhlasí, ale učí své
vlastní názory, např.prof.Greinacher v Tubingen
Matka Tereza(84), chce založit klášter v Číně.V
USA se zdržela 2 týdny, aby vyprosila podporu
pro tento projekt. Zatím mají Sestry křest.lásky
své domy v 126 zemích a v 550 domech
pracuje 4.500 sester a 500 bratří._____________
Denně umírá na hlad a bídu na světě 35.000 dětí-sděluje londýnská organizace Oxfam. 1,3 miliardy
osob nemá přísun čisté vody a sanitární zaříze
ní. Milion osob trpí následky změn počasí, zaviněnými"přemírou spotřeby energie!'v bohat.zemícř
Biskup V.Cikrle z Brna posvětil chrám P.Marie
Pomocnice křesťanů v Žabovřeskách. Kromě tisíců
věřících byl tam i řecko-katol.biskup ze Sofie,Ch
Projkov,v jehož oblasti působí 3 češti saleziání.
Kostel stál 26 mil.Kč,je v něm místo pro 500
osob. Týž den vysvětil na kněze saleziány Josefa Mendla, Zbyňka Schneidera a Tomáše Mareše.

„Jsem nevinen!”
Stěny vězení byly, tenké. John slyšel
Je mladý, má silné svaly, k práci se
tlumený hovor v sousední cele. Vzru
umí postavit, něco si pro začátek ve
šilo ho to. Už neusnul.
vězení vydělal. ..Ale Rena mu bude chy
Druhý den si ho zavolal ředitel.
bět. Smutně seskočil se stoličky a
4svalil se na postel.
"Johne Timore, za týden jdete domů.
Pro vzorné chování vám snížili trest
Vedle stále znělo šeptání.
Skutečně!
na osm let. Ale pracovat ještěmusíte." Jo a Ben si připravovali loupež. Už
"Potrestali mě za něco, co jsem ne
si vyhlédli bohatý dům.
udělal, "řekl zamračené John."Všechno
Co je mi po tom, myslel si John. Ale
se spiklo proti mně-a policie se ani
šeptání mu nedalo spát.
nenamáhala hledat jiného vraha. Proč
Oba vězni pracovali také ve stolárně.
bych manželku žabíjel? Miloval jsem ji
Jo dokonce vedle něho - ale jen na
"Nu, vaše láska se projevovala divně.
soustruhu, Johnovi svěřili pro dobré
Sousedé svědčili o tom, jak jste se
chování sekeru.
hádali, jak jste jí vyhrožoval..."
"Nevím, jestli se nám to podaří,"řekl
"Jsem nevinen,"tvrdil John.
pochybovačně,"může se objevit hlídač,
"To říkají skoro všichni vězni,"usmál snad mají psy, nebo dokonce poplašné
se ředitel."Připravte si své věci,za
zařízení..."
osm dní jdete domů."
"To už je týden mimo provoz. A tak
"Nemám domov. Ženu mi zabili, děti
hned se to nespraví - zavolali opravá
jsme neměli, příbuzní mě neznají."
ře z jiného města. Psy nemají a s
Ředitel pokrčil rameny. "Já vás ne
hlídačem si už poradím."
odsoudil...A at už vás tu nikdy víc
"Odkud to všechno víš?"
nevidím!"
"Má Katy pracuje ve vedlejším domě. Ja
John pracoval ve vězeňské stolárně.
ko posluhovačka
Chvilku bylo ticho.
V přestávce k němu přistoupil jiný
"Nechci žádnou vraždu,"řekl Ben pevně,
vězeň - Riki. Byl to černoch mohut
"k tomu nemám nervy a pak - nechci
ných svalů, se spoustou bílých zubů.
strávit zbytek života v cele."
Měl dobré srdce, ale když se vzrušilOzval se tichý, hrozivý smích.
a naštval se často pro maličkost-za"S tím si vůbec nedělej hlavu. Myslíš,
se mu pěsti zvedaly samy od sebe.
že tahle vražda , za kterou mě zavřeli,
"Dej si pozor na hubu,"řekl vlídně,
byla jediná? Mám jich na triku aspoň
"nedávno jsi se opil a začal jsi kok
osm, o krádežích ani nemluvě."
tat něco o plánech sousedů-je to Ben
"Ale vražda, vražda? Má rodinu..."
a Jo-známí násilníci." John si
"Ten jeden měl také rodinu. Manželku,
vzpomněl na nedávnou noc. Tušil, že
a jakou krasavici. Tehdy jsem Katy ne
si před večeří přihnul z pašovaného
znal - a tahle kůstka se mi zalíbila.
rumu a žvanil...co, nevěděl. Nebo
ano? O čem mohli mluvit ti dva lotři? Napřed po dobrém...nechtěla...Tak po
zlém.
Také se bránila. Ale ne moc
Plánovali asi společné přepady - jak
dlouho."
mile výjdou z vězení.
Odfrknul si a zřejmě se převalil na dru
"Je lepší,
když si lehneš a nic ne
hou stranu, protože John s nastraže
slyšíš , "pokračoval Riki."Pak můžeš
nými uši, slyšel zapraskání per.
při výslechu klidně říct: Nevím, ne
"Tak jsem si ji podal, a
znám, nepamatuji si. To je
když se bránila... sedí za mě
naše heslo. Kdyby ti dva
jiný hlupák!"
věděli, že ti ujela huba,
John se vztyčil na posteli.
přizabili by tě."
"Tiše, ten trouba spí vedle'.'
"Jsou to drby,"zabručel John.
"Když spí, tak nic neslyší."
"At drby nebo ne, ale dnes
Přesto šeptání ustalo.
jsi byl u ředitele, jistě ne
na kafíčko."
Ráno sebrali dozorci to, co
"Řekl mi, že za osm dní jdu
zůstalo po Joem.
domů,"odsekl John a obrá
"Nechápu to,"zavrtěl ředitel
til se k práci. Riki zmizel.
hlavou,"za osm dní jste měl
jít na svobodu - a ted tak
Večer si přistavil John sto
surovou vraždu. Sekerou.Proč7
ličku k zamřížovanému okén
"Zavraždil mi manželku. A já
ku. V dálce viděl osvětlené
si to odseděl. Připravoval
město, ponořené do temnoty.
"Dobrá, tento pokoj
další loupež. Proč byl měl
beru."
Tam na něho čeká svoboda!
takový darebák žít?" L.Mohr.
Osamělá svoboda-ale co!
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ŠVÝCARSKÝ

PLÁN

V domě v Casies-Velehrad v sev. Itálii bude
PODZIMNÍ TÁBOR. I s cestou stojí 340 frs.
Kolem domu Velehrad jsou krásné lesy-s houbami-program je sportovní, zábavný i nábo
ženský, vedený odborníky. PŘIHLÁŠKY
IHNED u P.Simčíka.______________________
PODZIMNÍ EXERCICIE V QUARTENU 3.-5.II.
povede P.St.Weigel z Prahy na mariánské téma(je to umělec-malíř) .Přihlaste se včas duchovní cvičení bývají brzo obsazená!_______
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NAŠE BOHOSLUŽBY

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

V Číně vyšel I.nábož.magazín"Religion in
China". Každé tři měsíce jej vydává úřad pro
AARAU-každou 3.neděli v měsíci v sále pod kos
církevní záležitosti.___________________________
telem sv.Petra a Pavla-u nádraží
10 hod. , V listopadu má být v Addis Abbebě ekumenická konference o problémech vystěhovalců.
BERN-2.neděli v měsíci v kapli u kostela
3.-7..7.bylo v Praze 18.setkání farností na
sv.Klause, Segantinistr.26.
9 hod.
téma:Dělejte vše, co vám řekl. -Bylo tam 3OC
osob, biskupové, kněží, jáhni, řeholníci i
CLRYCH - každou neděli v kryptě Božského
laici z 18 ti zemí. Švýcarskou delegaci - 16
Srdce Páně, Aentlerstr.49.
19 hod.
osob-vedl pomocný bisku z Basileje Gáchter.
LLCERN - každou 4.neděli v měsíci v
S finanční pomocí italské a německé Charity
kapli kostela sv.Karla u"Karlisbriicke" 10 hod.
otevřely misionářky Matky Terezy dům v Katmandu-hl.-městě Nepalu. Zatím tam je 17 ne
RpTI-TANN-každou 1.neděli v měsíci
mocných a osob bez přístřeší. Sestry se stav kapli vedle katolického kostela
9,1'5 h.
rají i o 50 osob ve státním vedlejším domově.
Katolický rozhlas Radio Proglas, Barvičova 85
WINTERTHUR - v kapli u kostela sv.Ulricha
60200 Brno, získalo licenci k vysílání infor
Seuzacherstr.l.Rosenberg. Tam sve náš
mací a programů. Vysilač bude na sv. Hosty český misionář ke mši sv.i katolíky ze
ně, první tři studia v Biskupském gymnáziu
Schaffhausenu - každou sobotu
19 hod.
v Brně. Potřebuji i od nás nutně podporu.
ŽENEVA - každou 2.neděli v mesiaci v
Homosexuální sdružení v Rakousku označilo
kapli pri kostole sv.Terezky J. 4 Ave
biskupy Schonborna, Kunga, Launa a KapelPaschier
9,30 h. lariho, že majfhomosexuální sklony". Prý na
ně biskupové podali žalobu, homosexuálové se
domnívají, že mohou špinit dobrou pověst
Vata, výletních nedělí, exercícií, duchovních
obnov, táboru pro dětí a mládež, poutních zájez těchto biskupů a ti se nebudou bránit.______
Ustavní soud ve Francii nařídil, aby se ve
du aj.uveřejníme v KLUBu nebo sdělí příslušný
stát.školách nevyskytovalo nic, co by mohlo
misionář. Na misionáře se také obratle v zále
ukazovat příslušnost žáka k některému nábo
žitosti křtu, sňatku, sv.zpovědí(obvykle před
ženství. Týká se to hlavně mohamedánek se
mší 4v.) návratu do Církve, vyučování nábožen
šátky na hlavě. Mohamedáni žádají, aby ani
ství, návštěvy nemocných a svátosti nemocných ap\
právověrní židé nesměli nosit čepičky a kato
lické žačky křížky na krku.-OSN připravuje
JMÉNA A ADRESY MISIONÁRB:
zákon, že žádný kazatel nesmí prohlašovat
P.JOSEF 5 I M C í K - 8004 ZDRICH-Brauerstr.99 své náboženství za jediné pravé. Zatím ovšem
nemá OSN zákonodárnou moc._________________
*el.01.241 50 25
Sv.Otec prohlásil, že směšování prvků z ji
SLOVENŠTÍ MISIONÁŘI
ných náboženství v misijních zemích do kato
P.Anton BANÍK - taiňtež,t. 01 -241-50-22
P.Martin MAZAK-14,rue Maison-Rouge,1400 Yverdon lické víry je naprosto nepřijatelné. Do míst
ních kultur vnáší Církev křesťanské hodnoty,
les-Baíns. tel. 024-222537
ale nepřijímá to, co je s vírou neslučitelné.
P.Alois ONDREJKA - Leonhardstr.45..Basilej,
(Např.hopsování domorodých kněží před oltátel .061-692-04-04.
řem)._________________________________________
Sv.Otec vyzval biskupy, aby přísněji dohlí
KAŽDÝ ČTVRTEK SPOLEČENSTVÍ MODLITBY '
želi na přijímání studentů bohosloví a hleděli
19,45 mše sv.s krátkou přemluvou, po ní modlit na kvalitu budoucích kněží-ne na množství.
ba růžence v kostele sv.Dona Boská v Curvchu.
Biskup musí dozírat na profesory, aby neuči
Brauerstr.99
li něco jiného, než katolickou víru. Dále chce
první pátek v měsíci
aby se kněží dále vzdělávali a formovali.
mše sv.v kapli Božského Srdce
Většina Italů věří v Boha a ctí Církev,ale
nedrží se mravnosti, hlásané Církví._________
Páně, Curych - Aemtlerstr.49, - 19,30 hoď.

NAŠE KŘÍŽOVKA

Nápadník

Sedela proti Petrovi, mela na sobe sáty
se širokou sukní a vypadala rozkošně se
Zimní sport
svýma zelenýma očima, hustým obočím, jem*
Milánský světec, významná
ně krojenými plnými rty - ted trochu po
osobnost na Trident.sněmu
otevřenými, protože hledala v jídelním
Sloužící
lístku něco, co by jí chutnalo. Moučník.
Ponižující úder
Číšník stál v pozoru a trpělivě čekal. 18
Olejnatý plod
Konečné zvedla k Petrovi zrak: "Nemohu
Velký pes
zde najít to, co mám ráda: čokoládový pu
měno Masarykovy dcery
dink se šlehačkou a s mandlemi."
Druh psa i druh sportovce
Číšník se uklonil:"Máme čokoládový pu
ding se šlehačkou-ale bez mandlí!"
TAJENKA: KRťZ S TÉLEM KRISTOVÝM
"Chvilku počkáme, až v kuchyni udělají
pudink tak, jak jej mám rada. Jde to?"
"Jistě,"řekl trochu zmateně číšník a zmi
ZNÁTE ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY?
zel. Petr se snažil, dívat se laskavě.
1. Podplácí-li někdo výše postavenou a
Byly s ní potíže. Pudink měl být závěr
vlivnou církevní osobu, říká se tomu
přepychového oběda v přepychové restaura
"simonie". Proč? Odkud toto slovo?
ci. Kaviár, drahé ryby, několik šneků,
2. Který židovský prorok má nejvíc
a špagety s rajskou omáčkou. Číšník si
proroctví o Vykupiteli - Mesiáši?
ce váhavě něco namítal, ale Petr stál na
3.Kdo se po četbě těchto proroctví chtěl
tom, aby splnil všechna Moničina přání stát křesťanem a kdo ho pokřtil?
a to bez komentářů. Účet bude jistě mast
ný, ale Petr byl odhodlán, dát na něj
4.V kterém městě se začalo pokřtěným
třebas měsíční plat. Chtěl získat Moni
říkat "křesťané"?
ku za každou cenu. Na ní závisela celá
5.Kdo první užil o Církvi slovo"katolická"?
jeho budoucnost.
HUMORESKA
7.Co toto slovo znamená a kdy se vyslovu Vyprávěl jí o svém rozsáhlém
dome, o
je při mešní oběti?
pečlivě upravené zahradě s růžemi a skle
níkem, o svých dvou psech a pěti kočkách
a oddechl si, když viděl, jak to všechnc
začíná Moniku zajímat. Čokoládový puding
se povedl a nepřátelský pohled Moničin
začal měknout. Dokonce se usmívala.
V autě sice nasadila lhostejnou tvář-ale
zdálo se mu, že si on, muž s prošedivě
lými vlasy, přece jen získal přízeň mla
dičké dívenky. Lehce ji pohladil po vla
sech.
Konečně dojeli k jejímu domu. Petr vy
stoupil, galantně otevřel dvířka vozu.
Monika
pohlédla na jeho dar,
zlatý
náramek, roztomile
na .
«Petra pohlédla a
pak
řekla
vlídně:
"Dobrá,
líbíš se
mi, nemám
nic proti
tomu,
aby ses
s mamin
kou ože
nil."
Poslala
mu letmý
polibek a
Chci-li pochopit auto, musím připustit,
zakývala na
že auto vyrobil člověk, i když u auta ne-j
matku,která
stojí. Chci-li pochopit člověka, musím při-:
vyšla z domu.
pustit za oponou viditelného světa Tvůrce;

l.V městě Filipi žil kouzelník Simon.
Přijal víru, dal se pokřtít, a když vi
děl, že vkládáním rukou apoštolů se
uděluje Duch sv., chtěl jim dát peníze
aby mu tuto moc také dali. Sv.Petr ho
pokáral, že Boží dar se nemůže koupit
za peníze. Proto se prodávání a kupo
vání cirk.hodností jmenuje"simonie."
(Sk 8, 9-23) Simon toho litoval •
2.1zaiáš(2 Král.) Všichni evangelisté se
na tato proroctví odvolávají.
3
.Komorník etiopské královny. Pokřtil
ho apoštol Filip.(Sk 826-39).
4
. V Antiochii. (Sk 11,26) Tam měli vel
ké úspěchy-hl.Barnabáš a ti, co uprch
li kvůli umučení jáhna Štěpána. Pozdě
ji i apoštol Pavel. V bohaté Antiochii
se rozhodlo, poslat podporu chudým
věřícím do Jeruzaléma.
5.Slovo"katolická"o Církvi užil poprvé
sv.Ignác,biskup v Antiochii(zemř.r.ll7)
6. Slovo"katolieká"znamená všeobecná,
pro všechny národy, lidi i časy. Vy
slovujeme je při Vyznání víry-někdy
slovem"katolická", někdy"všeobecná".
"Věřím v jednu, svátou, katolickou a
apoštolskou Církev. "

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Otec syhkovi: "Neříkej mProtikatolické hnutí v Rakousku"Kirche-Volkskcmu, kolik ti dávám pe
begehren" založil-na podnět své ženy, profesor
něz kapesného.""Beze
náboženství v Innsbrucku Dr. T. Plankensteistrachu, tati, já se
ner, dále G.Stocinger, učitel náboženství v
to stydím stejně jako t^*l
Eisenstadtu, R.Bártová, farní sekretářka a
"PeZíe, popAvé za dva memanželka odpadlého kněze ve Vídni, Dr.Th,
AÍce jAou tvé domácí
Luger, lékař,Dr.H.Lorenzová, pedagožka ná
úkoly bez chyby. Jak je
boženství z Feldkirchu a P.P. Kaspar, duchov
to možné?""Pane učiteli,
ní pro vysokoškolské studenty,prof. náboženst
tatínek odejet na Atužebví v Linci. ~ Podpisující se nemuseli vykázat
níceAtu."_________
legitimací, jeden lékař se podepsal 125 x,4OOC
podpisů je z ciziny, podpisové archy roznáše "A v knize stojí, že Dvě blechy hrají karty,
při bastlování ušet- jedna z nich vyhraje
ly servírky, v jednom nájemním domě podepsa
říme hromadu peněz'.^.^ franků. "Prosím tě
li všichni,vyjma katolické rodiny.. .Akce vy
co budeš s tolika penězi dělat?""To ti mohu
šla z Innsburckuíjaký je tam asi biskup?).
Církev platí své vlastní ničitele. Dr.K.Krenn, hned říct. Koupím si hodně velkého psa a sice
jen a jen pro sebe! "__________ _______
biskup, řekl,že pro nacismus hlasovala ta
Z kuchyně Ae ozve/"Mírka, pojil do jídla Hou
ké většina-a přesto není nacismus správný.
Kdyby byli tito nespokojení iniciátoři s kato
rat - až je oběd hotový."_______________________
lickou Církvi charakterní, vystoupili by z ní Karel si chce dát znovu vytapetovat pokoj. .
a přešli k protestantům, kde najdou všechno, Řemeslník mu ukazuje vzorky a radí:"Máte-li
čím chtějí zničit katolickou Církev.Mají tam
strop nízko, vyberte si tento vzorek, pak bu
pastorky, ženaté pastory, žádného papeže,
de pokoj vypadat vyšší.""Výborně. Vezmu ten,
homosexualita se připouští atd._______________
snad se mi pak do pokoje vejde ta vysoká skříň
Předseda bisk.konference v Rakousku J. Weber
"Když večer dlouho píli, pak nemohu uAnout,"
vyzývá ostatní biskupy, aby měli odvahu,po
Atěžuje AÍ ApiAotavel příteli. "Lehká pomoc.
stavit se proti biskupu Krennovi, který vzdor
Začni znovu čÍAt to, co jAÍ napAal-a uAnel."
nepřátelům uzdravuje svou diecézi. Postavit
se proti dobrým biskupů není odvaha, odvaha Otázka radiu Erivan:"U nas na Ukrajině se stá
je podporovat statečné, věřící biskupy.______ le víc a víc zpožčtají vlaky. Ti, co čekají na
Před 1O ti r.založil Dr.Engelmann pravověrný vlak, se zlobí a nadávají. Jak tanu odpanoci?’
měsíčník Glaube u.Kirche-v Rakousku. ______ "Lehce. Vybudujte víc a větší čekárny."_______
Sintové a Romové (cikánské kmeny) v Madarsku Učitel nabozenAtvc Ae pta dětc-."Co aí oaí
prosí o blahořečení cikánského mučedníka
hoAté na Avatbě v Káni GalilejAké myAleli,
Zeffirino Jimeneze Malla(1851-1936). Zdůrazňu když Ježíl proměnil vodu ve víno V HíóaÍ Ae
jí, že tento mučedník je vzorem křesťanské
děvčátko:"Jíatě Ai řekli - Pána Ježil e pozve
lásky k bližnímu. Toto přání vyslovili při svě me také, až budeme mít hoAtinu,"_______________
cení cikánského kostela v Hodasz kuriálním
Host na lodi přijde celý vzrušený k stevardce
kardinálem arcib. C. Chelim ■___________________
"Na lodi jedna paní ondlela. Můžete mí. dát
Národní muzeum v Praze dalo k dispozici řadu
láhev pálenky?"Dívka mu podá láhev, muž se
exponátů pro výstavu"Zázraky na přímluvu P.
dlouze napije a podotkne:"To mi udělalo dobře.
Marie"v Rakousku. Bylo tam celkem 348 výJá totiž lidi, kteří ondlí, nesnesu."_________
stavených předmětů ze 1OO poutních míst.
Markovi Aedí v hoAtinci a oběda."To jídlo je
V Irsku platí kněží jen polov.ceny letenky.
ale odporné," zlobí Ae paní. "Mál nravdu. To
St.Markus-VerlagíD-80997 Mnichov.PeterjAme mohli také jÍAt doma."
Millestr.20. .natočil krátký videofilm o
Host volá vrchního:"Co
vánoční mši sv.P.PIA.______________________ _
Prof. Nowak z katol.university v Lublinu vidí dělá ta moucha v mé po
lévce?" Vrchní se podí
že stále mizí posvátný rys katolické Církve,
vá na polévku a odpoví
která je"tajemným Tělem Kristovým". Vniká i
do politiky (ačkoliv duchovním je politická čin dá: "Zdá se, že plove
nost přísně zakázána) pění ze, skandály a Kris nožkami vzhůru."________
ta záměrně oddělují od Církve -ačkoliv je její
"Když aía mě bral, Alihlava. Pak ovšem mizí víra, ani kněz, ani ka boval jAÍ, že A plnil i
tolík nevědí, proč by měli tak odmytologizová mé nejmenlí přání.""Ale
né Církvi sloužit-a obětovat se. Z Církve ne miláčku, tehdy jAem ne
vyloučeni bludaři pilně ničí už podstatu kato tálii, jak velké je tvé
lické víry: Hans Kung, Herbert Haag, Norben nejmenlí přání."
Setřte vodou, je
Greinacher(stále učí budoucí kněze v Tůbingei
vzácná!
kde býval prof.biskup Kasper. Ten sloužil v
televizi mši sv.s tanci dívekjL.Boff-odpadlík, Ed. Schillebeeckx, Ch .Curran (US A ),H. Haring aj.
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5.Nerozřeší-li váš zpovědník vaše problémy
tak, jak by vám to vyhovovalo, považujete
l.Nepozdraví-li vás někdo známý,
ho za neschopného?
ano 1 ne 0
dotkne se vás to?/Snad je zamyšlený,
6.Utíká-li vám očko na punčoše nebo máte utr
žený knoflík, stále vás na to ostatní v
snad má slabé oči.../
ano 1 ne 0
2.Neodepíše-li někdo na váš dopis do měsíce
práci či jinde upozornňují. Otravuje vás
máte mu to za zlé?
ano 1 ne O
to?
ano 1 ne 0
3.Máte-li na sobě něco nového, šaty, plášE 7,Nepovede-li se vám: práce tak, jak si přeje
a nikdo si toho nevšimne, jste
te nebo představujete, mrzí vás to hodně
smutni?
ano 1 ne 0
dlouho?
ano 1 ne 0
4.Příjdete-li do restaurace a číšník okamžitě
8.Výpravuje-li vám někdo o problému, těžkosti
přiskočí a zeptá se na vaše přání,
hříchu druhých-hned to vztahujete
ano 0 ne 1
potěší vás to?
na sebe? Že vás chce ponížit? ano 1 ne O
$
9.0sloví-li vás někdo vaším buá zkomoleným ne'
bo jiným jménem, naštvete se? ano 1 ne O

JSTE NETÝKAVKY?

9.-8. Vale důle je
zbytečně čítá aozbo
tavěZá. Vánek citá
te jako vádnátet,
pápnutá ptáčka jako
h/com. A zbytečně.
Je to pýcha?

7.-5. Jité cttttvá,
ate ne na viech
" frwntách". Me t
tak byite it i homo
stem uictUJtá mnoho
zbytečných boteitá.
4 .-3.Trocha cttttvoiti na ipaávných
máitech-ne na hlou
pých mattčkoitechby vám neuXkodtto.
2.-0.Máte huáá ků-

Najdete aspoň 10 rozdílů na
obrázcích - humoru beze slov?
Pochopíte suchý humor?
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