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rozmáhá-li se zlo, musíme hledat-a vysekat-jeho kořeny. Jinak se zlo zase rozroste a vět
šinou mnohsn víc, než předtím. "Takový čZověfe jí pak na tom KÍIa, níž byt na začátku."

(Mt /2,43-45). Proč bojují proti některánu zlu katolické organizace bez úspěchu? Proti
zabíjení nenarozených dětí, proti sektám, proti nevázaném sexu, proti omamným jedům,
proti kněžským a manželským zradám...? I kdyby vyšel zákon proti potratům, nechtěné děti
ty vyrůstaly v ovzduší lhostejnosti nebo nenávisti. Nasáklé nenávistí, začaly by šířit tu
to nenávist kolem sebe. Zničily by sebe i druhé, protože je rodina nepřijala s láskou.
Po přednášce proti potratu se v rohu chodby rozplakala matka tří dětí. Čtvrté bylo na cestě.
Bydleli v jednán pokojíčku, v koutě vařič, WC na chodbě, muž bídně placený. Naléhal, aby se
čtvrtého dítěte zbavila...
Jiná rodina se šesti dětmi bydlela v pavlačovém bytečku. S láskou čekali sedmé. V láskypl
ném ovzduší vyrostlo ve větším bytě dvanáct dětí.
Lidé pochopí první ženu, druhou sotva. Proč? První žena milovala své děti-ale neměla víru.
Druhá rodina byla hluboce věřící. Vzdor těžkostem a oronásledování přijala všechny dětí
s láskou. OBĚŤ, PRONIKNUIÁ LÁSKOU, JE SILNÁ A NEBOLÍ!.
Chceme-li pomáhat vykořenit zlo-v nás i kolen nás-musíme připravovat půdu pro víru/pokud už
víru nemáme/,aby nám ji Bůh mohl darovat a pěstovat víru dál. Víra dokáže to, co "normální"
člověk dokázat nemůže. "PátpAavtí cíitu Pánu..."(Lk 3)
Jednánu církevnímu hodnostáři nabízeli komunisté byt,
když se ožení, Odmítl - a odseděl si 12 let. Ženy
zavřených nutili, aby se rozvedly. Věřící, milující
ženy to odmítly a za víc než těžkých podmínek vychova
ly děti. Bůh je nezklamal, často se otcové vrátili a
po dlouhých letech poprvé spatřili své děti.
V těžkostech se pozná, jak hluboká a láskyplná je na
še víra. Všechny těžkosti a zrady mají kořen v slabé
nebo docela uvadlé víře. Bez té to nejde. I když se
stane zázrak, má bud uzdravený nebo někdo v jeho
blízkosti silnou víru.
S vírou přijala Matka Boží Izraelitům slíbeného Mesiá
še. Jistě znala Izaiášovo proroctví, jaké utrpení če
ká na jejího Syna, nepřijrou-li židé Mesiáše/Iz 52-53/
Pevná víra a vroucí láska ji posilovala od jesliček
až po kříž!
Jak hluboká a vroucí je Tvoje víra? Snažíš se ji chrá
nit a posilovat modlitbou , přátelstvím s věřícími, sv.
zpovědí nebo aspoň častým zpytováním svědomí a lítosti?
Důstojným sv.přijímáním? Duchovními cvičeními, dobrým
ale opravdu dobrým - katolickým tiskán? ve vězení po
silovala modlitba růžence paní Tangariovou tak, že ví
ra z ní přímo zářila a proteplovala chladné ovduší cely
VÁNOCE JSOU SVÁTKY DĚTÍ! Hlavně prvního BOŽSKÉHO DÍ
TĚTE. Vzalo ňa sebe lidské tělo a duši, se všemi radostmi
i bolestmi-s výjimkou hříchu.Zná nás dokonale.Pomůže nám____
___
otevřeme-li mu s vírou své srdce!
l/AŠE REDAKCE
VÁNOCE SV.FRANTIŠKA Z ASISSI

[.Nakladatelství Lúč a Signum v Bratislavě vydav2

knihu katolického lékaře-apoštola mediků
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ'lyPraze
před komunistickým pronásledováním.
Nástupcem frýburského biskupa Mamieho
jmenoval sv.Otec pomocného biskupa ze Zenevy mons.Amédée Graba, z benediktinského
kláštera v Einsiedeln. Uveřejnění jeho jména
se oddálilo proto, aby se biskup Mamie mohl
zúčastnit blahořečení Marguerite Bays v Ří
mě. 9.ll.si vyměnili biskupské prsteny a než
se ujme Grab 26. II.úřadu, vymění si i berle
Biskup mons. Amédée GRAB je jemný
diplomat.___________________________________ __
Kniha sv. Otce"Překročit práh naděje"vyšla
r.1994 současně v 60 ti řečech a prodalo se
jí dosud přes 6 miliónů. Jen v Itálii vyšel
jeden milión.____________________________________
Křest.sportovní unie je spolková organizace
těch sportovců ve Slovenské republice, kteří
kromě sportu se snaží o křesťanský život.
Vznikla r.1990 v Bratislavě na Špitálské ulici 7„a zapojilo se do ní na 12.000 členů._____
Oddaluje se jmenování nástupce bisk.Vogela z
Basileje a nikdo o těchto problémech s jme- ■'
nováním nic neřekne. Zdá se, že mezi kandi
dáty, které by mohl sv.Stolec na návrh Ba
sileje potvrdit není ani jediný, který by
splnil všechny podmínky, kladené na biskupa
Biskup má být u kapucínů v RapperswilluíSCi
7.11.zasedali v Solnohradů rakouští biskupo
vé. Hlavně jednali o závěrech pastorační
komise o situaci Církve v Rakousku. Nesympatizují s podpisovou akcí-kterou podepsalo
i mnoho nekatolíků (stejně jako v Německu,kde
se včas proti této akci postavili biskupové).
Ale celá akce, namířená proti Církvi, vzbudi
la ze spánku věrné katolíky, a tak se to,co
se stavělo proti Církvi, stane základem pro
skutečnou obnovu podle učení Ježíše Krista
- katolického katechismu a výnosů II. Vatikána
V kanadské diecézi Mackenzie-Fort vysvětí
biskup 85 letého muže na kněze, aby mohl
sloužit mši sv.v odlehlé misijní stanici.Území
Je mnohem větší než Švýcarsko.
40.000 katolíků pečuje 9 kněží v 38 farnostech.___________________________ ________________
Evangelická teol.fakulta při KU v Praze se
stěhuje do nové, opravené budovy v Černé ui
10. IO. zahájila akademický rok, kterého se za
bisk.konferenci zúčastnil P.K.Simandl.Jeden
z pražských účastníků exercicií nás informoval, že zatím má velice nízkou úroveň._____
Gener.kapitula karmelitánů zvolila nejvyšším
představeným řádu Angličana P. J. Chalmersa
(43). Rád má přes 2100 členů v 3o zemích.
Při audienci zdůraznil sv.Otec členům řádu,
jak si cení jejich "biblické spirituality "a jejich činnosti.___________________________________
Tibetští mniši demonstrovali před budovou
čínského velvyslanectví v Dilií, protože úřady
v Číně zadržují 6 ti letého chlapce, v němž
mniši poznali nástupce 2 . nejv .duchovního vůdce - II.pančenlámu. Číňané to popírají._______
VYMĚNÍM VELKOU DOBU ZA MENŠÍ- Člověk.
Z knihy vzpomínek Dr.Jana Šmída z vězení

Dr.Silvestra KRCMÉRYHO:TO NAS ZACHRÁNILO
Byl s P.Dr.Vladem JUKLEM spolupracovníkem
exjezuity Kolakoviče - komunisté oba katolíky
odsoudili na řadu let. O tom, jak prožíval Silvo
vězení, jsme psali, i o katolickém podzemním
hnutí - RODINĚ. V knize popisuje autor sna
hu komunistů, rozvrátit osobnosti kultivovaných
osobnosti a věřících lidí, to se podařilo jen u
slabých. Stateční a věřící ovlivňovali ostat
ní vězně. Čerpali totiž svou sílu od Boha a
vírou v Krista dokázali řešit všechny problémy _
Nakl.CESTA vydalo knihu C.Carreta: POUST
UPROSTŘED MĚSTA. Nejdůležitější je-podle
autora-nepřetržitý, láskyplný rozhovor s Bohem
Od 6.-8.11.zasedaly obě biskupské konference
v Olomouci, vyměnily si zkušenosti a informace.
Obě biskupské konference podporují snahu
států, aby se staly členy Evropského společen
ství. Podepsání biskupové Rudolf Baláž předs.
slovenské konference a kard.Vlk, předseda
české biskupské konference._____________________
Proti programu sexuální výchovy dětí se po
stavili nejen slovenští katoličtí odborníci a
rodiče, ale i slovenští biskupové. Program
vypracoval nevěřící český doktor R.UZEL a
Češi jeho program nepřijali. V min.čísle jsme
uveřejnili o tom zprávu doktorky psychogie,
Je to věřící odbornice, která byla dlouho
pro svou víru zavřená.__________________________
Dotace kard.Tomáška, založena Vl.Elisem, kte
rý se vydává za kněze a biskupa a také prý
vysvětil kněze-o tom existuje i svědectví-není
katolická ■_________________________________________
V Křesťanském rozhlasovém týdeníku
tvrdí jezuita P.Petr Kolář:"Boží milosrdenst
ví je tak velké, že v pekle možná nikdo ne
zůstane." Ohřívá tím staré názory, které od
porují slovům Kristovým. (Mt 5,29; 10,28; 1
11,23;16,18; 23,15; Mk 9,43; Lk 1O,15;Mk 9,
43;1 Kr 15,55; 2 Pe 2,4;Jak 3,6; Zj 1,18; 6,8;
20,13 a 14.) Ve ST.zákoně je o pekle 52 míst.Zdá se, že nepřátelé katolické víry v Církvi
se snaží dostat na vlivná místa v mediích, v
tisku a j. a také už šilhají po teologické fakultě-to nám potvrdili lidé z vl.asti______________
JPro seminaristy vydal svým nákladem prof.
•IK.Vrána skripta:J.Maritain,Úvod do filosofie
Arcib.z Bambergu(D) Braun - člen rytířského
řádu sv.hrobu v Jeruzalémě, Vyzývá věřící,aby
žili z křesťanských hodnot. Ukazuje nám je jak
•Nový zákon, tak usnesení Il.Vatikana. Důležitá
je odvaha, bránit se proti protikatolickému
proudu, který se snaží zničil základy katolic
ké víry. Mluvil v místním domě. Rytířský řád
má na celém světě 18. OOP členů.________________
[Katol. seminář v Moskvě se překládá do Petro
hradu . Církev jedná s úřady o vrácení komu
nisty ukradených budov-zatím jsou vpodnájmu.
Maďaři usilují o to, aby byla na oltář pový
šena manželka národ.světce sv.Štěpána,
královna Gizela. Sv. Štěpána biřmoval prý v
Praze sv.Vojtěch.R. 1996 uplyne 1OOO r.
iod jejich sňatku. Gizele bylo při svatbě 11 let.

VÁNOCE DVOU OPUŠTĚNÝCH
Před řadou let, než byla zničena Varšava, zil
v židovské čtvrti počestný žid.Izák. Jako pra
otec Abrahám. Víme, že potomci Abraháma čeka
jí na Mesiáše. Říkalo se, že židé vycházejí v
sobotu za město a upřeně se dívají směrem na
východ-jestli se neobjeví místo slunka Mesiáš.
Náš Izák si vydělával kouzelnictvím. Byl to
hezký, urostlý muž, měl temnou tvář
a černé oči. Mistrovsky ovládal svůj
hluboký hlas, a tím okouzloval lidi.
Jednou večer po představení s brzo
ráno vracel s kufříken dcmů.
Byl právě Štědrý den. 0 to se ovšem
nestaral. Bylo pozdě a byla zima,
proto spěchal. Za okny viděl sedět
kolon svátečního stolu rodiny v ra
dostné náladě. Tu a zam zaslechl i
vánoční koledy. Náhle viděl, že se
kolem dcmů plíží asi šestiletý
chlapec a třese se v ubohém oděvu
zimou.
"Co tu děláš tak pozdě?"
"Jssn sám, je mi zima a mám hlad."
"Proč nejdeš dcmů?"
"Nsnám dcmov. Jsem sirotek."
"Ach, chudáčku. Pojčl se mnou, žiji v bytě sán.
Zahřeješ se a dám ti najíst."
Chytil milého chlapce na ruku a vedl ho dál.
"Jakpak se jmenuješ?" "Stanislav."
"Pěkné jméno. Pojá se mnou, budeme přátelé."
Brzo došli do židovské čtvrti. Vstoupili do
vrat a šli po schodech až do pěkně zařízeného
bytu . Izák rozsvítil a bylo tam ještě útulně
ji. Izák rozdělal oheň a brzo bylo teplo.
Chlapec by celý užaslý. Asi se poprvé octnul v
tak pěkném bytě. Jeho bledá, vyjevená tvář
začala pomalu růžovět. I žid byl rád, že našel
kamaráda. Postavil na kamna večeři a než se
to ohřálo, vytáhl s kufříku barevné krabice,
koule, kruhy, stuhy, ručníky, magický klobouk
a začal před vyjeveným chlapcem ukazovat své
kouzelné, čarodějnické kousky.
Stanislav nevycházel z údivu nad zručností
Izákovou. Každý kousek odměnil nadšeným potles
kem a zvonivým smíchem. A hle-Izák z kouzelné
ho klobouku vysypal déšt zářivých hvězdiček,po
tem vytahoval peníze, barevné šály, stužky,
pomeranče, jablka a začal chlapci vytahovat z
nosu zlaté mince. Náhle měl chlapec v rukách
květiny, pak obrázkovou knihu a nakonec skleni
ci teplého mléka.
Izák cítil při chlapcově potlesku, že se mu
kouzelné triky mimořádně dařily. Jak by ne!
Měl před sebou nejpozomějšího diváka, který
jeho kousky očima přímo hltal. I srdcem!
"A te3 se, drahý hochu, navečeříme." Přinesl
teplou polévku, maso, ovoce a zákusky.
"Jen jez! Tohle jídlo ti neodčaruji," pobízel
Izák chlapce.

Po večeři vytáhnul Izák housle a zahrál před
užaslým chlapcem kousky, které nejlépe znal.
Pak si sedli ke krbu a chlapec se zeptal:
"Dnes v noci bude chodit Ježíšek, že?"
3
"Jaký Ježíšek? Nechápu..."
"Zítra jsou přece vánoce."
"Už chápu...Ale ted hajdy do postele."
Za chvilku Stanislav pod teplou přikrývkou
usnul. A zdálo se mu, že je v nádherné zahra
dě a z nedaleké věže se ozýval slavnostní
hlahol zvonů.
Za dvacet let jsme znovu ve Varša
vě. Mladý muž se večer vrací s kufříksn domů. Náhle o něco klopýtnul.
Podíval se - seděl tam na okraji
chodníku stařec v otrhaných šatech.
"Co tu, dobrý člověče, ted děláte?"
"Jsan sán, je mi zima a mám hlad."
"Proč nejdete dcmů?"
"Nemám domov."
"Chudáčku! Pojdte se mnou. Žiji sán
a dám ti najíst. Ohřejeme se."
Mladý muž pcmohl stařečkovi vstát a
vedl do dcmů. Brzy vkročili do
vrat a po schodech došli do pěkně
zařízeného bytu. Mladý muž rozsvítil
udělal oheň a hned bylo příjenné teplo.
Náhle se oba na sebe začali upřeně dívat. Není
pochyby - otrhaný stařec byl onen kouzelník,
který se kdysi také na štědrý večer setkal s
vymrzlým a hladovým chlapcem. Jenže ted měl
hlad žid - a chlapec si žil dobře.
Se slzami v očích se objali. Izák za pronásle
dování židů všechno ztratil, stal se žebráksn.
Stanislav za nějaký čas se vydal do světa.Sna
žil se naučit se také kouzelnickým trikům, kte
rými ho Izák očaroval. Leccos odkoukal od ji
ných, něco si sám vymyslel a začal provozovat
své umění po vesnicích a pak i po městech. I
ten večer se vracel s kufříkem z takového před
stavení v jednom varšavském divadle.
"Na ten večer s váni nikdy nezapomenu.Jak jste
byl ke mně hodný. Dal jste mi najíst, zahřál
jsem se, ukázal jste mi své kouzelnické kousky
Toto setkání rozhodlo o mém životě."
Pojedli, pak vyšli na verandu a Stanislav před
vedl staránu příteli své kousky.
"Pamatujete si na ten Štědrý večer, kdy jste mi
připravil tak chutnou večeři?" zeptal se mladý
muž, když se posadili a povídali si o svých zá
žitcích. "Zahrál jste mi tehdy na housle. Nejssn hudebník, ale předvedu vám zvonky Štědré
ho večera." Ze strojku se ozvaly milé akordy.
"Velká noc,"vzdychl stařec."Tehdy jsem nevěděl
!kdo je Ježíšek, co jsou vánoce. Ale velká noc

■je i židovský svátek. Zavedl byste mě k Východ
ní bráně-abych se podíval, přichází-liMesiáš?"
"Mesiáš už přišel a o Velké noci vstal z mrtyých pro všechny lidi-i pro vás. Přečtu vám z
.evangelia, co tam o Mesiáši stojí."
'Z
Z Marťanských
Mariánských zvonk
zvonkň-upraviZ
ů-upravil A. Jakubťk.
Jakubek.________

MILOST- VSTUPENKA DO NEBE
Proto jako skrze jednoho člověka přišel hřích
na tento svět a skrze hřích smrt, a pak smrt
přešla na všechny lidi, protože všichni zhřeši
li... Ale s Božím darem tomu tak není, jak to by
lo s proviněním. Kvůli provinění jednoho jich
ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě
tím hojněji se celému množství lidí dostalo Bo
ží přízně a milostivého daru prostřednictvím ■
jednoho člověka, Ježíše Krista. A není to tak s
darem jako s hříšným skutkem onoho jednoho člo
věka. Neboř rozsudek nad proviněním toho jedno
ho přinesl odsouzení, kdežto Boží dar z mnoha
provinění vede k ospravedlnění. Neboř jestliže
kvůli provinění toho jednoho člověka začala
vládnout smrt, tím spíše budou žít a kralovat
skrze jednoho, totiž Ježíše Krista ti, kdo v
hojnosti dostávají milost a dar ospravedlnění.
Rím 5, 12,15-17._____________________________
Pro pád jednoho umírají mnozí, Boží milost se
však dává přemnohým v ještě větší míře...
Byli bychcm rádi, kdyby se přenášení pádu a
snrti z jednoho na mnohých vstahovalo jen na
Adama. Ale Adam je předobrazem našich pádů.
Každým osobním hříchem vstupuje hřích do dějin
světa. A s ním jaksi částečně i smrt. Pro ta
jemné tkanivo, kterým jsne spojeni s tajemnýmmystickým Tělem Kristovým, každým hříchem, i tím nejtajnějším,se pomalu oslabuje celé mys
tické tělo. Tvůj hřích není jen tvým hříchem,
Tvou slabostí slábne celý organismus. Čím má
někdo vyšší místo, důležitější úlohu, tím víc
ohrožuje celý organismus.
Kdyby byl člověk jen možným zdrojem nákazy!
Kdyby nebyly i jiné možnosti!

Jenže Boží milost se dává přemnohým v míře
ještě větší. Je tu také nákaza dobra. Každým
skutkem lásky se člověk víc otevírá pro Boží
milost. Tvůj dobrý skutek není jen tvým dob
rým skutkem- Stává se malým darem, drobným po
žehnáním pro celý svět. Ovlivňuješ dějiny svě
ta: rozmnožuješ život nebo smrt.
Co to znamena při dnešním"pochodu hříchu"?

Že je tu také pochod - defilé - milosti.
A milost je stále mnohem víc než hřích, než
pády, díky Ježíši Kristu.
ThDr Andrej DEBMEK.SDB: CHLIEN A SLOVO
"Matičko it je maZičkoit. Být vČAný v maZičkoitech jí ohAomná věc’.”
SD.AUGUSTIN

"Kdo chce zapaZovat dAuhé - muií iám hoAet."
SV.AUGUSTIN
"Zachovej AÓd a Wjd zachová tebe."
SV. AUGUSTIN

► "Sotva kdo pňehtédne,
jak ie dnu změkčuje a
^rzuvět&éuje katotícká vína.

Mnozi-uvnítň. CZikue nebo mimo
inaží jí -tak nebez
pečné změny vnutit. a
Jenže Cinkev nezatožit Nniitui na demokna- 'tických,nýbnž na monanchiitických zá
kladech.V ninenozhodujevětíina-někdy i túza.
Kautui iám pwhtáiit,že je knot a Pán. Co
frekt, je závazné a nemůže ie měnit nebo vy ne

chávat.
Poitedni končit ie iice otevaet ivetu a jeho
potíebám a met půiobit btahodánně-obnovit

Ciakev. Jenže oteváet také Pandořinu i klínku.
/Řecká pověst říká, ze bůh Zeus dal první že
ně ze vzteku nad Pronetheem, který mu ukrad!
oheň, skříňku, ve které bylo zavřeno všechno
zlo. Když ji žena ze zvědavosti otevřela,
rozlétlo se zlo po celán světě.Ve skříňce
zůstala jen naděje./
A to zto ie aozmohto po JI .Vatikánu tak, že
mi napadta itova iv .Ben.nanda:"Když ii vzpome
nu na PÍii Bože, muií ie té zmocnit nektid"
Nemá imyitu ie nad tím aozčitovattíuiíme ie
ozbaojit. Uuiime pitné a ivédomíté pnacovat,
htáiat vinu, poučovat - a být věani ivému
poitání. V abet nikdy nic neitaví. VŮtežitý
je ipnávný výktad Piima iv., chodit éaito ke
zpovědi, ktená dnu tak uvadta, denné zpyto
vat ivédomi a éaito ie poiitovat iv.phijímá
ním. A modtit ie k Duchu iv. Stibme-ba páiiahejme véanoit Nabitu za viech okotnoití a
pnitutme ie pevné k Matce Cinkvi.
Jedním z nejnebezpečnějších btudů by byt,kdy

by htedata Cínkev zadutánu v ptuaatiimu.
(Je to filosofie, která hlásá, že podstatných
aázorů a nauk je mnoho, p.r./Ptuaatúmui vede
k pnotutantiimu.
Jainé a haozné zdivočení kaužanitva a nozpad maavnich hodnot ve ivété nái vanují.
Jen když ie kňutamtví zvnoucní, tak bude
iitné, aby pomohto tidem najít ipnávný a
zdnavý imyit a cit života. Pno ivou eutu ži
votem můžeme ktidné pňijmout ducha kantu-

ziánu a jejích huto:"Kňiž itoji, i když ie
žerné točí’."
/Kartuziáni jsou přísná řehole, založená sv.
Brunem v Chatreuse u Grenoblů. R.1184 začal
s 6 přáteli žít přísným poustevnickým živo
tem. Řeholi schválil r.1176 Alexandr III.,
r.1200 už bylo 14 poustek.Každý mnich měl
světničku, společný byl kostel, jídelna a
knihovna. Největší rozkvět měl řád v letech
1200-1510. P.r./

ALEXANDER RICHTER, farář, D-34125 Kassel.

Dočkáme se ?

Pater, píZpravu./ete dokumentaci o životě,
dítě a utopení kaad.Benana. Je tato doku
mentace důležitá?___________________________
Jako postulátor procesu pro jeho blahořečení
se snažím sebrat všechny dostupné prameny o
jeho životě, které poslouží k tcmuto účelu.
S jejich použitím se může napsat i kniha.
/Postulátor je kněz, který sbírá dokumentaci
o životě kandidáta blahořečení-P.POLC-p.r ./
Znal jité ka^dínáta Benana jen v zahoanlčí?
Všichni, kdo osobně znali kard.Berana ještě
v Praze, jsou dnes sedmdesátníci. Přišel
jsem do republiky jako malý chlapec, takže
jsem s ním do osobního styku nepřišel. Set
kal jsem se s ním však v katedrále sv.Víta
jako ministrant. Vzpomínám si, že přicházel
ještě jako rektor semináře na svátky čes
kých patronů sloužit mši sv.na jejich hro
bech. Jednou jsem mu ministroval na svátek
sv.Jana Nepcmuckého u jeho hrobu. Běhán je
ho biskupského svěcení jssn mu držel berlu.

Mimo to ve svých dosud nezveřejněných pamě
tech to zdůvodnil tím, že ho Gottwald o Te
Deum předem požádal, že ho to překvapilo,
ale že jako hlava státu měl na to právo. Před
obřadem se poradil s pražskou apoštolskou
nunciaturou.
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V Káeižaniké akademií v ílúně vyita i kniha o
kand.Beaanoví. Pá ie z toho pno váti dokumen
tací něco použít?______________________________
Autorkou knihy je nedávno zesnulá Marie Luňáčková. Byla v mládí žačkou a po celý další ži
vot duchovní dcerou kardinála Berana. Její
matka spravovala po válce panu kardinálovi do
mácnost v arcibiskupském paláci v Praze. Dcera
Marie, která žila tehdy s ní, byla tedy oči
tým svědkem mnoha událostí, které popisuje.
Mimoto jiné zprávy pocházejí z arcibiskupova
okolí. Jí také svěřil pan kardinál před odchodsn do Říma svůj osobní archiv, jehož použila
pro svou knihu. Pro ni také poskytla fotogra
fie a některé texty zveřejněných dokumentů.Po
kud se týká událostí, popsaných v knize, je
autorka často jediným svědkon.

Odkud jité zíikat nejvíc pnamehů z doby
Máte ipotehtivé plameny z doby komunlitlckého paonái ledování?______________________ ____
Až do r.1989 nebylo nožné zahájit jednání o
blahořečení kard.Berana, poněvadž kcmunistic
ké archivy byly nepřístupné. Nyní však byla
většina dokumentů o vztahu státu k církvi
zveřejněna. Mimoto v osobním archivu kardi
nálově jsou opisy mnoha dopisů, většinou
protestních, které psal, i běhen své inter
nace v pražském arcibiskupskán paláci, růz
ným vládním činitelům .v nich poukazoval na
to, že jejich svévolné zásahy odporovaly ne
jen právům církve, ale i tehdejšímu právní
mu řádu.

Jak ii vyivěttujete uíčítý úitupek kaad.Beaa
na, když vykonat itavné Te Peum-Bože
chvátíme tebe-v katedrále iv.Píta
po volbě Klementa Gottwalda
pneildentem -íepubtlky?________
Byl jsen tehdy přítomen.
Obřad byl velice krátký,přirovnáme-li jej k obřadu, ko- .
nanén arcib.Vlken po zvolení
prezidenta Havla. Daleko
méně slavnostní-nebot byl
vynucený. Pak kard.Beran vy
dal hned po něm prohlášení,
protože mnozí katolíci tím
byli rozrušeni, kde zdůraznil,
že"liturgickým úkonen tím Cír
kev nepřijímá světový názor
směrů a hnutí, které odporují
jejímu názoru"a"že nemůže nikdy
zradit své poslání, které ji nu
tí rozlišovat, co je Kristovo a
co Kristovo není."

pwnáitedování?________________________________
Jednak o tem sám pan kardinál hovořil ve svých
pamětech. Jsou však i jiné památky, které za
chovaly sestry, jenž s nim žily v internaci:
fotografie, vzpomínky a také různé duchovní
spisy pana kardinála z té doby.
Proč odelel kaadínát Benan do Říma? Vyzvat!
ho k tomu komuníité? Nebo met jiný důvod?_____
Po jmenování kardinálem si pan kardinál přál
jet do Říma, aby přijal kardinálské odznaky
spolu s jinými, nově jmenovanými kardinály, z
rukou papeže Pavla VI. Chtěl pak navštívit po
svátná místa v Římě a setkat se s italskými
kněžími - spoluvězni z Dachau. Po třech týdjiech se chtěl vrátit do Čech. Avšak řekli mu,
že se vrátit nesmí a také, že by
nonohl být jmenován administrá। torem pražské diecéze biskup
Tomášek. To pohnulo kardinála
Berana asi k největší oběti
jeho života: dobrovolně opus
tit vlast, kterou velmi mi
loval. Aby diecéze, kterou
nemohl po tolik let spravo
vat a nemohl by ji spravovat
dál, nebyla bez biskupa,
by sv.Stolec mohl jmenovat
aspoň dočasného správce.

V zahnantcí půiobít kaadinát
Benan ivobodně a dobité. Čemu
ie nejvíc věnovat?_____________
Když byl v Římě, byl to především
styk s demovan prostřednictvím korespon
dence a přijímání návštěv svých kraja
nů z vlasti.

Přicházeli za ním, když se jim podařilo dostat
se do Říma. Také ho navštěvovali krajané, hlav
ně z Evropy, a ty stále povzbuzoval. Slavná
však byla jeho návštěva ve Spojených státech.
/ 0 té vyšla i bohatě ilustrovaná kniha, p.r./
V Itálii ho často zvali k slavnostním příleži
tostem, aby vykonal na různých místech obřady
nebo biřmoval či přednášel. Pokud se týká kul
turní činnosti, bylo na jeho popud zřízeno v
Římě středisko’VELEHRAD" a zakoupili i upravili
poutní dům, který existuje dodnes. Také římská
Křesťanská akadanie mohla - díky jemu - vydá
vat náboženskou literaturu.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ

Po rektorovi Nepomucena, P.K.Pilíkovi(kte<rý je od 1.9.notářem kurie pražského arcib.*)
je nyní rektorem Mons.Karel Janoušek,býv.
vicerektor. Duchovním rádcem studentů a C
kněží je P.Jan Mráz. Nově jmenovaní jsou v
kněží brněnské diecéze._______________________
Do I.roč.teologické fakulty v Budějovicích
se zapsalo 45 studu jících-ovšem ne na kněze.
Na blahořečení čeká s.Bernarda Heimgartner,
zakladatelka kongr. sv. Kříže v Menzingen a
s.Marie de Sales Chappuis Soyhiéres(17931875 v Troyesjve Francii. Obě Svýcarky_____
Za 17 let blahořečil sv.Otec 731 osob, svatoOdažeZ do náui.ěe Boží po veZkém uXipenZ. VZte
řečil 272._______________________________________
o tom Vtoehu vZee?___________________
Prelatura v Tunisu byla povýšenanaarcidiecéPan kardinál byl delší dobu nemocný a ti, s
zi a prelát Fouad Twaj je jmenován biskupem.
nimiž v Římě žil, o ton věděli. Nikdy se však
Sv.Otec oslavil s kněžími a biskupy 30 let od
o ton nemluvilo a sám pan kardinál nedával nik dekretu Presbyterium Ordinis z 11. Vatik.sněmu - o životě a službě kněží._________________
dy najevo své zdravotní obtíže. Teprve, když
9.11.se apoštolský nuncius v Praze-arcib.
se mu těžko dýchalo, říkal jen, že je třeba si
Coppa, dožil 70 let. Je to zbožný kněz a
na to zvyknout. Jeho smrt však byla klidná a
naučil se dobře česky._______________________ _
tichá. Ještě ráno sloužil se svými tajanníky
Bratrství sv.papeže Pia X.udržuje stále
/P.Škarvadou a P.Skalickým/ mši sv. Den před
styky s Vatikánem. Má nyní 337 kněží, 50
tím při mši sv.kázal a své kázání zakončil
bratří, 220 bohoslovců v 6 seminářích. IOO
slovy:"Modlete se, aby lidé nevěřili těm
tisíc věřících chodí na starou mši sv.do 700
strašným pomluvám, které se o sv. Janu Ne
kostelů a kaplí. Od nich se odtrhlo Bratrství
pomuckán šíří!"
sv.Petra-má jen 17 kněží a 20 bohosl.Leckde
mají těžkosti s biskupem-nechce starou mši.
Kdy óe dá páedpokZádat, že bude, zahájen Z u
27.10.zemřel býv.velitel Švýcarské gardy,
RZme pnoeeó bZaho/íeěenZ?_______________________
Franz Xaver Pfyffer(77) z Altishofenu.______
Než bude moci požádat pan kardinál Vlk římskou
Scientologové-o jejich ničivé práci pod zámin
Kongregaci pro svatořečení o dovolení, zahájit
kou křesťranství-s kterým nemají nic společv Praze diecézní proces, bude třeba nejdříve
ného-jsme psali. Nyní se snaží uchytit v
shromáždit všechny spisy kardinála Berana Rusku a jako všichni ničitelé křesťanské ví
a těch není málo. Tato práce je v proudu.
ry by rádi působili mezi členy vlád v provinciích, mezi vlivnými funkcionáři a ekonomy.__
StaZy t>e už zázraky na potvnzenZ jeho hadZnNěkteří Indové obviňují M.Terezu, že chce
ikýeh etnoitZ'l_________________________________
Předně je třeba říci, že o hrdinských ctnostech svou dobročinnou činnosti obrátit hinduisty
ke křesťanské víře-a velké církve v zemi
rozhoduje Svatý otec, na základě doporučení,
proti
tomu protestují. Apoštolát je vlastně
které mu dá zmíněná Kongregace. Zázrak ovšan
povinnost každého křesťana,! M.Terezy.______
nezávisí na lidské vůli nebo přání. 0 ten je
Také v Belgii začínají kampaň proti Církvi,
třeba se modlit!
. drĚú
jako v Německu a Rakousku. Začal s tím i
Dekujeme Otců. JanoiZavu PoZeovZ za nozhovon..
ve Francii časopis Goliath. 11 tzv. katolických
organizací!většinou s málo členy)ve Švýcar
Modleme se tedy o zázrak. Hlavně ti, kdo jsou
sku žádají aby hned byl zrušen povinný ce
nevyléčitelně nemocni a také i ti, kdo
libát a světily se ženy na kněžky. Celibát
pana kardinála
‘
není povinný, žádný muž není přinucený
znali a ceni
stát se knězem-ale když se jím stane, musí
li si jeho
vědět, že se bude cele věnovat věřícím.
obětavosti,
Také chtějí, aby se vrátil biskup Vogel zbožnosti a
o jeho činu psala všechna media._____________
jiných ctností.
Němečtí katoličtí studenti vyzvali 3.11.firmu
Ať se přimlou
pro výrobu potratové pilulky RU 486, aby
vá u Boha za
ji nedávali do prodeje. Pilulka zabíjí počaté
naši duchovně
dítě a má také následky na zdraví ženy._____
i kulturně
Bratru sv.Otce,Ďr.Wojtylovi,odhalili v nemoc
zpustošenou
nici v Bielsku-Biala pamětní desku.Lékař, o
vlast a chrá
14 let starší než Karol, se nakazil od pacienní ji před
ta spálou a zemřel. Byl velmi obětavý.
V Německu se rodiče mladých postavili proti
"vlky v rou
nemravnému časopisu Bravo(5 mil. výtisků) .
še beránčím!"
Vychází i pro dívky Bravo-Girl-1 milion.______

Hříchy pro Pátera Knoxe
Joíe.^ Skvo^.e.c.ký napjat knihu, povídík: HUÍchy pno PateJia Knoxí.
Kdo byt tínto knízl_____________
ROLAND KNOX /1888-1957/byl syn
anglikánského biskupa z Í4ANCHESTRU v Anglii. Vyrostl v patriálchál
ní rodině-u prarodičů-dědeček byl ta
ké pastorem. Knoxovi zemřela matka,
byly mu čtyři roky .V ovzduší
pozdní viktoriánské doby si zami
loval hymny. Z náboženství znal
jen to,co bylo ve staré modliteb-F
ní knize. Katolickou Církev pova-*
žoval za aristokratickou-zámecký
pán byl katolík- a za škodlivou sektu. Ale mi
loval katolické Stuartovce a všechno, co voně
lo dobrodružstvím. Jeho víra byla upřímná a
vroucí. Později řekl:NEJT.EPší VÝCHOVA, HL, V
NÁBOŽENSTVÍ, VYCHÁZÍ Z RCDINY.

R.1900 ZAČAL STUDOVAT V EIONU.
Okouzloval ho tudorský sloh i pyšná socha za
kladatele školy, Jindřicha VI. Napřed se tam
jeho víra rozvíjela, později ochladla. Biřmo
val ho otec - biskup.
Vb škole byla náboženská výchova povrchní, ne
pokračovala s věkem a vzděláním studentů. Vál
kou roli hrál sport a hudba. Vlažnost pcminula, když si přečetl knihu katolíka R.H.Bensona NEVIDITELNÉ SVĚTLO.Uvědomil si nadpřiroze
ný svět. Ovlivnily ho i Dějiny církve v Anglií
od Wakemanne, četl i pojednání Johna Newmanao Oxfordskán hnutí, které se blížilo ke kato
licismu. 0 sván návratu k Církvi napsal Newman
knihu:Apologia pro vita sua. Autora považoval
Knox za odpadlíka.
Xtelký dojem na něho udělala Panna Maria, jíž
byla zasvěcena studentská kaple/a Sv,Mikuláši/

V OXFORDU SE ZABÝVAL HLAVNĚ KLASIKY.
V Balliolské koleji chodil na bohoslužby i ke
zpovědi. Katolíci na něho vliv neměli, zato
hymny a zpěvy. Na cestách přišel do styku se
zástupci oxfordského hnutí a v Bruggách na
něho udělala velký vliv eucharistická pobož
nost. Tak se pcmalu přesvědčoval, že angliká
ni se od Řina odvrátili.
Na radu bratra-také duchovního-se ucházel o
místo soukromého docenta v Oxfordu. Navázal
tam hodně přátelství. Připouštěl i jisté hodnc
ty katolicismu, ale jeho srdce stále patřilo
anglikánské církvi. Chtěl ji přivést na původ
ní cesty víry. Připravoval se na kněžství a
na jáhenství. Biskup, který ho"světil"s ním
nebyl tuze spokojen, protože při první"mši"
četl také modlitby z římského misálu.
PSAL
A
KÁZAL
Vznikla v něm myšlenka na to, aby se všechny
církve-včetně nekřesčanských-spojily. Jakýsi
primitivní ekumenismus._______________________

Tak se setkal s vynikajícími katolí
ky, např.s Chestertonem-který
k mu k jeho práci gratuloval. 7
1 Také s P.Martindalem, který
J měl hlavně na něho velký vliv.
Autoritu katolické Církve pova
žoval za přežitek středověku.
KDYŽ VYPUKLA VÁLKA
věnoval se i šest hodin modlitbě
a rozjímání. 0 svých myšlenkách
napsal modlitební knihu-za 2 mě
síce se prodalo 70.000 výtisků.
Její hodnoty uznali i katolíci.
' Opustil Oxford a přijal místo
na gymnáziu v Shrewsbury. Četl
tam slova Newmanova:"Kdybych musel opustit
anglikánské společenství, našel bych v katolic
ké Církvi nejjistější útulek."
To v něm vzbudilo myšlenku:"Na jaké autoritě
spočívá náboženství? Všechny snahy, které se
v různých dobách vyskytly, aby našli náhražku
za plnost práv Petrových, byly prostě křivolaké
cesty, na kterých se nakonec dostali k stejné
mu cíli - do Říma."
V Londýně vstoupil do služeb ministerstva vál
ky. Tam ho trýznila myšlenka, že jeho svěcení
je neplatné. Byla to noc duše. Řeholníci-oratoriáni mu dali dobrou radu, aby se vyhnul spo
rům. Pobyl v benediktinském opatství, kde na
šli útulek vyhnaní francoužští řeholníci-přišel tam na slavnostMariina narození. A ovzdu
ší kláštera se mu líbilo. Opat Dcm Cabrol mu
odpověděl na všechny otázky a pomohly mu i
exercicie a četba Kempenského Následování Kris
ta. Ovšan vnitřní zápas pokračoval...K vítězst
ví mu pomohly také romány r.1914 zesnulého kon
vertity R.H.Bensona. 24.října 1917 byl přijat
do katolické Církve. Zase na svátek P.Marie.
POZNAL, ŽE ANGLIKÁNSKÉ SVĚCENÍ JE NEPLATNÉ!
Po studiích v Římě byl r.1919 vysvěcen na kně
ze. Pak ještě horlivěji apoštoloval.Mluvil v
radiu, r.1926 se vrátil-jako kaplan-do Oxfordu.
V té době napsal řadu detektivních románů a
satir. Měly velký úspěch. Psal také o psycholo
gii, o sektách, byl skvělý analytik/dovedl ro
zebrat myšlenky a dostat se k podstatě/, psalo
herezi jansenismu, kvietisnu, metodismu. Podle
něho je největším nebezpečím pro víru, když se
stane jen věci citu!
JEHO NEJVĚTŠÍ DÍLO
byl překlad Písma sv. Nový zákon-i s vysvětliv
kami, vyšel r.1945. Překlad chválili katolíci i
anglikáni. R.1955 vyšel svazek o 1200 str.,
opravený překlad celého Písma sv. Anglikánský
biskup v Londýny prohlásil, že nezná lepší mo
derní překlad Blbe. Knox byl mistrem anglické
řeči. - Zemřel 25.srpna 1957. Na pohřbu byl po
prvé angl.min.předseda Mac Millan, jeho býv.žák.
P.Knox předával teplo víry každému, s kým při
šel do styku. Byl to svědek živého katolicismu.

Ve Trancií vyš to nařízení, že dětí ve škote ne
sme jZ mít na sobě něco, eó by prozrazovato je
Francii ohromila statistika policie o děsivě jích náboženství. Tak nesmějí chodit do škotyc
°
vzrůstající dětské kriminalitě. Místo býva 2 mustimská děvčátka, dokud neodtožZ šátky.
lých pranic mají děti zbraně dospělých.
Ohromeně a se smutkan píše arcib.Dyba z Fuldy
R.1994 zadržela policie 63.000 dětí od 13 - věřícím, jak často se v televizi ukazují hříchy
16 let. Kriminalita vzrůstá i mezi mladšími: kněží, ale media si nevšímají těch knězi, kteří
"V mém věku se mi nanůže nic stát-proč bych se obětavě starají o věřící. Pro biskupa je kaž
toho nevyužil?"řekl Karmin z Lilie.
dý pád kněze bolestný kříž. Také je třeba se
Z násilnických dětí mají strach učitelé i
starat i o padlé kněze, kteří svého hříchu-zraspolužáci-a nehlásí trestné činy policii. V dy-litují. Lidi pohorší pád kněze, ale málokdo
poslední době vzrostly násilnosti o 37 %,
se snaží ho duchovně a psychologicky podpořit,
lupičství o 46,6%, zločiny pod vliven drog
aby zase získal sílu k těžkánu poslání. Celibát
o 58%. Kdy siuvědaní lidé, že je to násle- není příčinou těchto pádů, nýbrž ztráta či osla
dek soustavného ničení víry a j.hodnot?
bení víry. Má-li kněz pevnou víru, má i sílu k
Redakce ít/dcnrka Die weae Bčůdpaóí shromáždi celibátnímu životu. Nikdo neodsuzuje manželství
ta 1 50.000 podpisu pro ponechání křížů ve
proto, že někteří manželé zneužívají dětí nebo
škótách. Ostatní katot.organizace získaty
páchají jiné zločiny, Kněžství/i víru/"máme v
skoro f&t mít. podpisů. Mezi soudci, kteří
hliněné nádobě"/II.Kor.4,7/. I věřící mají něk
rozvíříti otázku. křížů, je i čtenka "Ktubu
dy spoluvinu na pádu kněze, kritizují ho, ale
čarodějnic". Ty až pČliobZ i v naší vtasti.
nepomohou mu/A kritiku podněcují i špatní kněžíRočně navštíví Lurdy půl milionu mladých.
kteří sami padli a mají velký vliv. Pak "vyjí
Je tam pro ně i středisko, na které se ročně hloupí věřící s vlky", které dosud Církev ze
obrací asi 20.000 mladých se svými problémy. vlivných míst neodstranila. - Ani jediná organi
Část pečuje o nemocné poutníky. Kateřina,vévod zace na světě netrpí ve svých řadách své vlastní
kyně z Kentu/62/,konvertitkaa sestřenice krá nepřátele-a navíc je ještě bohatěplatí1/_____
lovny Alžběty II. ,putovala s 700 angL poutníky 100 tet uptynuto od zatozenc papežského misíjnsna týden do Lurd a také ošetřovala nanocné.
ho díta katotíckých žen.______________________ ,
Pou£ vedl , arcib .z Westminsteru, kard .G.B. Hume.
Podle zkoumání Forsa-Institutu se každý druhý
Atbánská katedrála v Skutari-i jiné katot. Němec někdy modlí, každý třetí denně nebo častě
kostety-jsou každou, nedětí přeptněné. I když ji týdně - 46% mužů a 29%žen se nemodlí nikdy.
je katotíků jen 7 proč.,Církev tam kvete. . Na východě se nanodlí 65%-následek komunistické
Arcib.krok Mirdita, který pečovat 20 tet o
výchovy, na západě 30%. Katolíci se modlí častě
Atbánce v New Morku, je arcib.v TÍráne a po ji než evangelíci. Od 14-29 let se modlí jen
křtít přes 1.000 osob. Tvrdí, že ani v jedí- 21%. 33% se cítí křestany, 31% se o náboženství
né evropské zemí není tak vroucí víra jako
vůbec nezajímá.________________ _____ ______ _____
v Atbáníi. Vetký vtZv na rozkvět víry metat Mnichovsky kord .T .Wetter prohtasít, ze nenr omíu
návštěva sv.Otce.Vysvětit tam 4 biskupy.
vitetný dobrovotný potrat, i když budoucí matka
Od 1.11 .má Papežská garda nové gardisty. Lé navštíví katotíckou poradnu. Církevní instituce
ta se o přísun nových stará býv.gardista Re se mají starat o matky v tísní.
_________
né Hoff ze vsi Gaggio/Tesin/., Ze 100 ucha Čtrnáctideník PUR uveřejnil úvodník o tem, jak
zečů vybere 30 dobrovolníků z katolických
se zneužil kostel v oblasti Wíirzburgu pro"techkantonů, hl.z Wallisu a Lucernu. Gardista mi no-bohoslužby". Pastorální asistent Bernhard
sí být 1,74 m vysoký, pod 30 let, katolík,
Hopf/33/ uspořádal v Riedenbergu pro 400 mla
bezvousý a svobodný. Přednost mají ti, kdo
dých v kostele koncert disko, s laserovými bles
prodělali vojenský výcvik. Normálně pracují ky a umělou mlhou. Ječením a dupáním vyjádřili
2 roky, asi třetina déle. K obraně papeže
mladí svou radost nad techno hudbou."Teolog"pro 
maj í krčmě historických halapartnen/ z franc. hlásil: "Když jdou mladí do diska, už nejdou do
Hallebarde-sekera s hrotsn a hákan/také
kostela." Přenese se tedy hrůzná hudba do koste
slzný plyn. -Mají ovšem i své chyby, letos
la, kde bohoslužby upravují mladí s tánaty: ne
se někteří poprali při fotbale s policisty s přátelství proti cizincům, zamoření země až k
za trest museli čistit studně.______________ aidsu. Oltář je ozdobený kondemy a nálepkami
Loni zavraždity"smrtcer švadrony"v kio de
proti aids, na kříži je nápis"objíždka".Co říká
Janeíru přes 1.400 dětí atice.______________ místní biskup? Obává se, aby mlha, vyráběná
45 let uplynulo od prohlášení dogmatu/pravd} stroji, nepoškodila obrazy. Tedy mlčí k
víry/,že P.Maria byla i s oslaveným tělem
"zpustošení na svátém místě"./Mt 15,Dan 9,27/
vzata do nebe. Na knižním veletrhu ve Frank Arcib.kord.Wetter z Mnichova dostat od metropoZity řecko-pravostav né církve v Německu-A.K.
furtu předvedli také na obrazovce ikonu P.
LabardakZse"Ztatý kříž první třídy".______ ■
Marie k meditaci o růženci-na kcmpjůtru.
Pto -trpící dětí, ht.v Chorvatsku a pro dět Vatikán žádá ostřejši zákroky pro
skou nemocnící v Lotyšsku, vybrati ministrar ti tzv.sexturismu, zneužívání a prodávání dě
ti na své pouti do Říma 15.000 marek.
ti v rozvojových zemích.______ ______ ;______ _

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ní dostala na svobodu. Týden trvalo vyřizo
vání formalit - paní Kalupková se ještě Q
"Obdivuhodné štěstí!"zvolala Nada, když se vrátí vroucněji modlila než jindy. Měla starost o
Hvězdičku:"Co bude z toho ubožátka, když se
la z procházky. Nějakou dobu byla už procházka
ho někdo neujme? Její dušička není docela^naši cely spojená s procházkou cely vedlejší.
Bylo přísně zakázáno, spolu mluvit, musely jít
zkažená-dá se zachránit. O víře sice Hvěz
v určitém odstupu, ale tahle denní procházka
dička nic nevěděla, ale přijímala vše, co
oživovala nudu v naší cele. Ani Nada, ani Vana
jsme jí o tem vyprávěly. Přišla do vězení
se nedaly zákazem zastrašit a nenápadně se dozvě proto, že neměla ani zaměstnání, ani bydliš
děly, co se děje s ostatními vedle. I ony věděly tě. Paní Kalupková měla v malém bytě i mís
nyní o nás. Vana brzo věděla vše, co ji zajíma to pro Hvězdičku. Po dlouhém uvažování se
jí zeptala, jestli by k ní ráda šla:"Jistě','
lo a pak nám to všechno řekla.
řekla Hvězdička. A paní se rozhodla, ujmout
Paní Kalupková zůstávala po dobu procházky se
se Hvězdičky hned, jak ji propustí z vězení.
mnou v cele a modlily jsne se růženec.
Ale naslouchaly jsme rády to, co druhé vyprávěly Byla to náhoda nebo vedení Boží, že se Hvěz
Vedle byly čtyři. Vlasta, jemná bytůstka, nedáv dička dostala právě do té cely, kde jsme se
no vdaná, omámená svým osudem-jako u nás dřív
hodně modlily a kde byl duch víry? Paní Ka
Hana Jelková. Většinou stále plakala. Dále star lupková řekla:"Náhoda neexistuje - bylo to
ší maminka Anežka, která se stále modlila a
řízení Boží."
Vlasta o ni laskavě pečovala. Dále Táňa, neklid Když byla za dvě neděle volná Hvězdička, pa
ná cikánka, a Jessa, nespokojená a bojovná dív ní Kalupková, která byla už propuštěná, do
ka z ulice... Ode dneška přibyly tři další. Nada jatá, že se smí vrátit danů, se Hvězdičky
je prohlásila za"báječné". Proč? Jedna neměla
ujala. Než odešla, řekla Naáa:"A nezapomeň
se za nás modlit na Turzovce, za naše pro
ani vlasy, ani zuby-lidský vrak-nikdo nevěděl,
puštění ."
odkud ta ubožačka přišla. Na otázky neodpovída
Paní Kalupková si Hvězdičku odvedla. Vana
la. Asi ji život umlčel. Rozdrcený odpad lidské
se dívala závistivě, jak si Hvězdička balí
společnosti? Kdo ví? Další- paní středního věku-energického vystupování, na procházce se zdvi věci a řekla špičatě:"Člověk musí vypadat
jako ty, aby měl štěstí..." Ivanka to při
ženou hlavou - Jenny Tarsová.
"Patřím na kliniku, ne do vězení, trpím kleptojala lhostejně, Naáa od knihy ani nevzhléd
manií!" - Třetí byla dojemná starší paní, kula
la. Hvězdička se obrátila ke mně, podala mi
ťoučká, dobře živená, na žluto obarvenými vlasy- ruku a řekla:"Vřele za všechno děkuji!”
ta udělala na Nadu největší dojem. Na Vaninu
Objala jsem ji, udělala jí křížek na čelootázku odpověděla kolegiálně:"Říkejte mi Lolinka' a dívka byla vděčná. "Hvězdičko, Bůh tě
Žily jsme nyní nejen svým životem, ale i životem opatruj, a pozdravuj paní Kalupkovou!
vedlejší cely. vana, ovládala mistrovsky morzeov
Brzo přišly dvě nové-úplně rozdílné. Jednaku a i když to bylo zakázáno, vyťukávala ji na
matka rodiny-se soudem ještě nic neměla a
zed, na všechno se vyptala a tak jsne věděly,
byla ve sván žalu neutěšitelná. Stále mys
kdo dostal balík, co napsal Vlastin muž, jak se
lela na své děti, vyprávěla o nich, ptala
daří stařence-měla obtíže se srdcen-koho povola
se, jak se asi daří jejímu nemocnému muži,
li k výslechu atd. Skoro v každé cele byla něk
který potřeboval stálou péči..."A ta ostu
terá, která morzeovku znala. Jenny byla zřejmě
da, ta ostuda..." Matka Gopceničová, malá,
ve vězení často-dívky z ulice znaly většinou
zavalitá paní, měla hromadu dětí-od školáků
tuto řeč teček a čárek. Lolinka nám sdělila,že
až po ženaté syny a vdané dcery. Měla odbar
v Madarsku byla velká amnestie: pro ženy přes
vené vlasy, jako mívají starší paní od výta
65 let, pro matky s malými dětmi a pro určité
hu nebo v pokladně v hotelích, ale paní tam
choroby. Usnesly jsme se, že první, předvolaná
byla vedoucí. Když ji zatykali, rozčílením
k výslechu, se soudce na to zeptá. Byla to Vana
jí vypadla z'ibni protéza, nemohla už ji dát
ale se sníchán nám pak sdělovala:"To staré koš
do úst, vstrčila ji do kapsy-a při kontrole
tě dostalo záchvat vzteku."Co, amnestie? Jste
ji jí sebrali. Přišla bezzubá. Takové ne
už třetí, která se mě na to ptá. Jaká je to hys
patrné nešikovnosti člověka velmi tíží a v
terie? ""V Madarsku byla..." Dál se nedoslala.
nesvobodě mají svou vlastní tragiku.
Soudce se ptal, kdo jí to řekl."Ta nová,"odpově
Policistka nás vyvolala k procházce, "fiatka"
děla hbitě. Soudce ji ostře poučil, že nežije v
Madarsku a v ČSSR na štěstí amnestie nebude...
se strašně ulekla. Vana ji vzala pod paždí
Vanin výslech odročili. Snála se tanu a začala
a vedla z cely. Z procházky se vrátila s
pláčan, zhroutila se a my ji nechaly s je
zpívat svou odrhovačku. Brzo se ozvalo bouchání
jím utrpením samu.
na dveře a Vana musela zmlknout.

NOVÁ-BEZ ZUBŮ

Amnestie tedy nebude-ale paní Kalupková se i bez

Katharina TANGARIOVÁ,

této ženy a nedovolili jí ovlivňovat věřící

svých diecézích. Česky vyšly dva díly je
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ ve
jí knihy Opravdový život v Bohu, v které je

Biskup ve Vorarlbergu/Rakousko-Klaus Kung,po
věřený péčí o katolické rodiny, žádá rakous
kou vládu, aby zastavila"politiku proti rodi
nám". Vzdor zdánlivě prorodinné politice, se
"u nás rodiny nepodporují, nýbrž se jim ostře
škodí". - Tento biskup/Opus Dei, chirurg/má
nového sekretáře Dr.Christopha Tonga/39/,ta
ké z Opus Dei, z Kolína n.R.-vysvěceného
Římě.________ _____
______ __________________
Pilo iv .Bonifáce (apoitola Německa) chce podpoiovat meniínu katolíka v Lito ni ku a v Lotyiiku. - Pří ietkání i H.Kohlem ínfiotmovala
řeholníce Path P^au-lékaika pio malomocnékancléjte o možnoití podpořit její plácí._____
Vyšlo 5.vydání knihy Hanse Bauma:Kirche und
Freimaurerei. Pověřenci Církve vedou rozhovo
ry s německými a US zednářskými lóžemi, ačko
liv lóže ostře a zákeřně bojují proti Církvi.
Takovými rozhovory se ztrácí vzácná energie
k hlásání víry, dialog k ničemu nevede. Zed
náři už pilně pracují v Čechách-mají lóže v
Praze, Plzni a Bmě/možná dnes i jinde/, zí
skávají vlivné osobnosti Církve, státu, fi
nancí, lékaře, učitele atd. a také je z cizi
ny kontrolují. Zednář se musí vzdát všech
jiných názorů-tedy i katolické víry-a je pak
činem samým vyloučen z Církve. - 20.-24.3.
byl v Mexiku I.světový zednářský kongres. Za
hájil jej místní velmistr Salvador Ordas Mon
tes De Oca a hned zaútočil na katolickou Církev-že se vměšuje do politiky. 21.3.předseda
la kongresu Maria De Losangeles Moreno, protestantka, předsedkyně Revoluční instituciální strany, která od r.1929 úplně ovládala
politiku země a krůtě pronásledovala katolíky
Naivní biskupové věřili slibům nepřátel a od
volali boj katolíků proti nim. Z kongresu
uveřejnily časopisy rozhovory s vysokými hod
nostáři zednářů, štvanice proti Církvi a du
chovenstvu. Čteme to v měsíčníku 30 dní v
Církvi a ve světě. Zednáři tvrdí, že se do
politiky nemíchají, ale např.ve V.Britanii
jsou zednáři téměř všichni šéfové policie,
soudci,velitelé armády,finančníci aj.Ve vede
ní konservativní strany jsou většinou zednáři
mnozí i ve vedení labouristů.Předs.vlády J.Ma
jor svolal kcmisi, která měla zjistit účast
zednářů na finančních aférách.________________
Chalíta iděluje, že na iev.Angoly ie lozííříla ipavá nemoc. V někteiých obcích onemocně
lo 60% obyvatel. V počátečním itadíu itojí
léčení 13 PMrkdyž nemoc vypukne 100-430 PM.
Kongregace pro učení víry, odmítášvýcarskou vizionářku Vassulu
Ryden/je řecko-pravoslavná/. Vzdor některým
pozitivním stránkám má její působení ne
gativní vliv a při katol.bohoslužbách vyvolá
vá "ekumenický zmatek". Kongregace žádá bisku
py, aby informovali věřící o působení

úvodník od René Laurentina, propagátora
Medjugorje. Věřící mohou namítnout, proč se
Kongregace tak ostře nestaví proti heretikům
v Církvi,kteří ničí víru katolíků?_______
V Ruiku vzíiiitá potiatovoit u děvčat před
14tým lokem. Ročně ie tak zaviaždí na 3 mil.
nenalezených. dětí. Pěvčátka jiou větXínou dě
tí zaměitnaných matek, pio něž bylo dítě luxui
14.7.zemřel ukrajinsky patriarcha Vladimír
Rornaniuk/69/. Nyní zvolilo v Kijevě patriar
chou 200 delegátů, mj.25 biskupu Filareta
Danisenka/66/. Jeho volbu ostatní pravoslav
né církve neuznaly. O tanto Filaretovi jsme
psali v č.10. Po smrti patr.Vladimíra se roz
šířily pověstí, že ho Filaret otrávil, také
že jako finančník zpronevěřil peníze a po
dezřívali ho ze spolupráce s kriminálními
živly. Vladimir ho zbavil úřadu. Kvůli volbě
nehodného patriarchy vystoupili z ukrajinské
pravosl.církve 4 biskupové. - Tato odštěpená
církev/od Moskvy/vznikla v třicátých letechMoskva ji neuznala a většina duchovenstva ži
la v exilu,v USA a Kanadě. Exilní církev se
podřídila patriarchátu v Konstantinopoli.
Proti ternu se postavil moskevský Alexej II.
podpisem čestnému představenému patr. Bartolomeovi I. Ten stejně ostře Alexeji odpově
děl, že exilní Ukrajinci patří pod jeho vlá
du. Dnešní president Ukrajiny-na rozdíl od
svého předchůdce-považuje Filareta za kverulanta/věčného nespokojence/a jeho vláda
ho nebude podporovat.________________________
Biikup Lehmann z Moháče piohláiít u příležítoití 30.výi.koncltního dokumentu Noitia
aetate{V naXÍ době-piohláíení Cíikve o nekaeitanikých nábožemtvích) ,že ie má víc mlu
vit ie židy a poznávat jejích náboženitví.
Cenu fptancouzikě vtády-"tídiká plává"!995
doitalí jezuité v Kambodží-24.000 dolaiuNa světovém setkání kněží ve Vatikáně-pod ve
dením kard.Ratzingera, si někteří stěžovali
že je lidé považují za"fukcionáře",hl.v prů
myslových zemích. Také hořekovali nad nedosta
tečným duchovním vzděláním a přípravy na
kněžství. Pak mnoho mladých kněží podlehne
ničivým směrům,které i v naší vlasti obratně
šíří někteří vlivní kněží, aniž by je pří
slušný biskup vykázal ze své diecéze, jako
to udělal biskup Otčenášek-vyznavač Církve.
Lékař má nejen velké vzdělání, ale dál se mu
sí vzdělávat a když se zpronevěří svému po
volání, vezmou mu diplcm-a ten pečuje jen o
smrtelná těla-kněz a biskup o nesmrtelné du
še! Kristus takové ničitele vyhnal důtkami
z chrámové předsíně. Kolik by jich vyhnal
dnes? Kněží, kteří berou vážně své poslání,
jsou přetíženi prací, musejí pracovat i na
vinici, kterou opustilo po II .Vatikánu 50 tis
kněží.Kde vzít čas k modlitbě a vzdělání?
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(/ Bratislavě, v koste
le Av .Štěpána, složilo
věčné sliby 7 mla
dých kapucínu. Ve.
Švýcarsku to
byta nejrozíí
. . ____________
____ , řenějsí a nej
početnější řehole. Kdo jsou kapucíni?.

MEZI VŠEMI, KTEŘÍ DOSUD ŽILI PODLE KRIS
TOVA PŘÍKLADU, vyniká svou důslednou věrností učení evangelia sv.FRANTIŠEK z Assi
si, jemuž se ze všech světců nejlépe podá
řilo připodobnit se osobě Pána Ježíše.
Ukřižovaný Kristus z kostela sv.Damiána
požádal sv.Františka/1181-1226/, aby obro
dil Církev. Brzy se k němu přidalo několfl
bratří/podle tradice 12/, stejně smýšlejí
cích, aby žili doslovně podle příkazů
evangelia v chudobě, pokoře a pokání.Svou
definitivní řeholi sepsal sv.František v
r.1221 a papež Hbnorius III.ji v r.1223
potvrdil. Už v r.1221 žilo na 5.000 men
ších bratří prostým životem prvních křes
ťanů.
DRUHÝM ŘÁDEM SE STALY SESTRY KLARISKY
a laici vstupovali do III.řádu. Od 13.st.
se začal řád sv.Františka dělit a to na
přísné následovatele s absolutním ideálen
chudoby-spirituály/později označované ja
ko observanty/a na konventuály/zvané též
minority/. R.1517 udělil papež Lev X.observantům právo, volit vlastního generála
a nazývat se Menší bratří. Obyčejně se
však nazývají františkány.

V 16.st.VZNIKÁ SNAHA 0 NÁVRAT K pOvODNÍřU
ŽIVOTU ŘÁDU. - Toto hnutí vedl MATOUŠ DE
BASSI z Ankony. Podle jejich hábitu se
špičatou kapucí dostali název kapucíni.
Samostatným řáděn se stali r.1619. Řády
sv.Františka jsou ve světě nejpočetnější.
Františkáni jsou také ochránci svátých
míst a podle tradice je latinský jerusalénsky patriarcha vždy františkán.
Sestry klarisky-kapucínky založila Marie
LAURENTIE LONGO se snahou o návrat k pů
vodní řeholi sv.Kláry:úplné chudobě, přís
né klausuře a rozjímání-kontenplaci.

V LAICKÉM III.ŘADU SV.FRANTIŠKA BYLI OD
SAMÉHO POČÁTKU LIDÉ, ŽIJÍCÍ VE SVĚTĚ.
Dodnes je velmi rozšířen. V 15.st^
vznikaly ženské řeholní společnosti III.
řádu. Terciářky, které se zasvětily Bohu,
se nazývají františkánky. Patří jim na
světě asi 200 kongregací s různými úkoly.
Péče o staré a nemocné, vyučování,
misijní práce a pod.

DO PRAHY UVEDLA ŘÁD SV.FRANTIŠKA SV .ANEŽKA ČESKÁ
Založila ženský i mužský klášter. Asi r.1232 byl
založen konvent minoritů u sv.Jakuba v Praze. 0
příchod kapucínů do Prahy se zasloužil sv.Vavři
nec z Brindisi r.1599. Nejstarší kláštery vznikly
při kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech a
na Novém městě u sv. Josefa. /Kapucíni/.
'j"|
KLARISKY-KAPUCÍNKY SE K NÁM DOSTALY Z HOLANDSKA,
až na začátku 20.st.a měly jediný klášter v Lito
měřicích. Po komunistické likvidaci klášterů je
tento klášter ve špatném stavu a zpět jej nedo
staly. Nadějný počet třinácti sester klarisek-kapucínek nalezl prozatímní umístění na faře ve
Šternberku u Olomouce. Odvážně se pustily do
stavby-po temných letech útlaku vůbec prvního
kláštera v našich zorních. Budují klášter zasvěce
ný sv.Anežce, která nám svým životním příkladem
nejlépe ukázala, jak důležité jsou kláštery.
Kdyby i nad některá. cktěZí pAZópět iutnám a po mocí píí i tavbě ktáótena, uvácáme jejích, adnuu:
SESTRY KLARISKY-KAPUCÍNKY (abatyše i .Anežka Blaž
ková) ,Fannt ut.3.,78501 Stennbenk u Olomouce.
Konto (na cizí měnu): Kamenění banka Olomouc,
pob.Stennbenk. VM:34278-599559-81J (0700)
la pfá.znívee budoucího nového ktáKtena obětují
iUtny ivé modlitby, odrákání a mie iv. Jejích
modlitby nám pňínáXejí požehnání Av.FnantíXka:

"Kéž vám Pán žehná a kéž vás ochraňuje. Kéž vám
ukáže svou Tvář a kéž je k vám milosrdný. Kéž na
vás milostivě pohlédne a dá vám svůj pokoj . "
H.Z.B.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Loni zradilo své posvátné poslání 39 německých
kněží. Kdo není úředně suspendován, je vyloučen
z Církve. Biskupové vysvětili loni 214 kněží.
Každé 1 minuty umře na MVS na světě jedna žena.

Jen. v r.1993 bylo nakaženo přes milión žen. Mnohé
nakazily nemocí í své novorozené dětí.
Podle statistiky považuje 68% Němců východní me
ditace za správné, každý druhý věří na mimozem
skou existenci-zřejmě i ti, kdo věří na posmrt
ný život-každý čtvrtý na UFO. Na esoterice vydě
lávají její propagátoři 12-18 miliard marek ročně
ve Švýcarsku miliardu. Průměrně každá švýcarská
rodina vydá ročně 800 fr.na esoterické knihy,
kursy a jiné pcmůcky. Esoterika/tajná nauka pro
zasvěcence-silně protikřesťanská a nebezpečná
pro duševní zdraví/se šíří místo víry po světě.
U Sadami odstranili r.1S99 Angličane otroctví.
Od r.1982 utíkají křestané ze severu .na jih,
protože vláda spolupracuje i bandami, které chy
tají Židi a hl.dětí od šutí letk otroctví a se
xuálnímu zneužívání. Otrok stojí 50 dot. Transpor
ty nebo loděmi je odvážejí do Saudské Arábie, Spo
jených arabských emirátu,do -Lybíe, Čadu a Mauretánie za otroky .Mše sv.je zakázana, protože mo-r
hamedáni nesmějí pít alkohol, pří mši sv.se
užívá vína-a požívání alkoholu se přísně trestá.

ČEKÁME MARNĚ

Způsob, jak ničivý postup zastavit.
Jenže čas nestojí. Brzo poznal biskup, že jeho
hled na problény přijali všichni laskavě a přátel
sky. Za nějakou dobu řekl kancléř-nebo gener.vikář
či sekretář asi toto :"Upřímné řečeno, excelence,
někteří věřící
měli z vás strach, ale vy jste své
kritiky ohromil a mile překvapil."
Jen mimořádně inteligentní a statečný biskup takové
lichotce odolá a pokračuje v nutných reformách, jak
měl při nástupu na mysli. Ti, kterým se zdá jejich
povinnost těžká, najdou si spoustu výmluv a vytá
ček, jak se jí vyhnout. Tak si biskup řekl, že pořebuje čas, aby měl chut a sílu reformovat.Netrpěli
vost věřících roste. Čekají, že bis
kup začne dělat pořádek-ale čekají marně.
Biskupovi se nechce přistoupit k činu a
odstranit to, o čem dobře ví, že to Cír
kev ničí a že. se zlořády hájit nedají.
Naléhání věřících ho ruší a obtěžuje.
Ti nechápou, proč váhá, a naléhají víc.
V té chvíli zasáhne jeho spolupracovník
a s úsměvem řekne:"Tak vidíte, Excelence,
jaké máme stále s těmito lidmi trápení!"

Auío-t čtánku-KomeAvativní biskupové - tíbe/iátní ■výsledky - pAofi.James Hítcheoch ie zamýšlí v US časopise. The Catholic
Wood ŘepoAvtf květen / 995) nad
tím,pAoč v letech 197O-S0
jmenovat
Pavel VI .v USA ZibeAátní-pAogAeóístíckébiskuptj,
______________________________
Táto episoda je dodnes jen předmětem dom
něnek. Zjistilo se, že ten, kdo doporučo
val Vatikánu v USA nové biskupy, vybíral
jen progresisty. Byia-li to jediná
r.říčina, je málo pravděpodobné.
Tito !S biskupové rozkol schva
lovali, připouštěli nebo k
němu aktivně přispěli.
Tato ničivá"pokoncilní obnova"
trvala ještě krátkou dobu po na
stoupení Jana Pavla II.
Vatikán se zamyslil nad vývojem
věci a rozhodl se, jmenovat jen
pravověrné-konservativn í biskupy,
kteří měli pevně a statečně obno
Tento proces se většinou nepoznatelně pro
vit poničené diecéze. Sv.Stolec
tahuje tak, až dosáhne svého cíle. Biskup
je rozeslal do diecézí USA/i jinam/
se stane spojencem těch, jejichž jednání se
aby zachránili věřící před zmat
na začátku rozhodl napravit.
káři, který ničil jejich víru.
Je-li cynický, prohlásí, že to zlořády
Konservativní biskupovém se nadše
vůbec nejsou a že problémy zavinili ti, co
ně ujali svého úkolu. Teprve později inte "odmítají reformy II. ifetikana". V tak přesune bis
ligentní lidé poznali, že žádná obnova
kup své výčitky svědcmí-ty má, když vidí, jak málo
nenastala. Proč?
ba nic ze svých úmyslů obnovit Církev provedl - na
Ta diecéze, kterou převzal konservativní
konservativní kritiky.
biskup po jiném konšervativním biskupovi, Čekat nějakou dobu po nastoupení je strategie jis
zůstala skoro beze škody a bez problémů.
tě dobrá. Ale srovnejme ji v strategií vlády nebo
Byly to vzácné případy, protože v sedmde průmyslu, kde má nový"šéf" k dispozici sto dní,aby
sátých letech Vatikán - kdo se o to za
se seznámil se situací a připravil změny v personá
sloužil? ustanovil po konšervativním
lu. Chce pak ustanovit na vlivná místa ty, kdo s
biskupovi biskupa liberálního. Tak po
jeho reformami a postupy souhlasí. Ten, kdo by ne
pravověrnán biskupovi nastoupil volncmyš- souhlasil, jistě nebude jeho přítelem. Kdyby to ne
lenkář nebo aspoň se ničení diecéze nebrá udělal, považovali by ho všichni za slabocha a za
nil. Když po něm nastoupil pravověrný bis čali by jednat proti němu - společně!
kup, převzal poničenou diecézi a uprost
Liberální biskupové, které mezi r.1970-1980 jmeno
řed rafinovaných a surových nepřátel se
val Pavel VI., hned nahradili na vlivných místech
mu sotva podařilo víru obnovit - nebo
■ konservativní/tj.věřící/zaměstnance svými lidmi.
jen docela málo.
Jenže mnoho konservativních biskupů tak energických
NEBEZPEČÍ OPATRNÉHO POSTUPU.
není. Dcmnívají se, že by tím narušili kontinuitu
Věřící biskup měl dobrý úmysl, ale brzo
diecéze a tak nechají liberály a své nepřátele na
poznal, že na klíčových místech~ve školst jejich vlivných místech. Omlouvají se v duchu tím.,
ví, v kněžské radě, v Charitě aj.se pevně že chtějí zachovat v diecézi mír./Ale je také mír
usadili vcř ■ cmyšlenkáři-liberálove'.
hřbitova a mír po prohrané válce/'. A tak vedou die
cézi dál liberálové a nepřátelé katolické víry’,
Zbavit se jich byla úloha víc než těžká.
Tak se biskup rozhodnul k opatrnému postu a jmenováním’’konservativního"biskupa se nic nezmění
pu. Napřed se seznámí z pctněry, pozná lé V jedné US diecézi ponechal konservativní biskup
pe zaměstnance a promyslí si vhodný a účir ve funkci progresivního generálního vikáře svého
ný postup. Pravověmých laiků i knězi se
liberálního předchůdce. Kněží v diecézi si . pak
zmocnilo nadšení. Těšili se, že biskup ni šeptali, že je mnohem nebezpečnější pohněvat si
čivý postup zastaví a zlořády odstraní.
generálního vikáři’, než biskupa.
Ten bud odmítl přiznat, že jsou to zlořády
nebo řešení odsunul na dobu, až najde

V jeho představách t SR- ■ R dobrý a rád slou
ží Bohu i lidem.
13
Rublov nebyl první, kte. - ..se odklonil od slav
LetoA uplynuto WOO let od pokíutanění
nostní ztrnulé byzantskí ikonografie. ale "jen
KyjevAkého PuAka. P-xavoAtavná cxAkev p>wjemu se podařilo na. realistických obrazech za
wŽóíiZa pH této ptuZežítvAti za a vátého
chytit podstatné rysy ruského člověka v jer©
Atavného ducftovníhc maZDíe - mnicha a vátého charakteru.
života \ndneje W3L0\/\.PaavoAtavnl Avatoae- Nejslavnějším obvázán je jeho Nejsvětější Troj.ěl toho, kteaého větu, cl nejméně 200
ce. To uznávají všichni znalci umění, osnovou
tet jako Avětce uctívají.__________________
obrazu je vyprávění o návštěvě- tří andělů,kteří
A.Rublov se nar.r.1360/70 a zatřel r.1430 v jsou symbolem Trojice. Navštívili Abrahama.,
Moskvě jako mnich Spaso-Andronikova kláštera praotce Hebrejců-a protože ti jsou předchůdci
Místo narození není znáno, ani běh jeho ži- křesťanství - tedy i praotec náš. Abraham je
vota. Podle troizkajšké kroniky pracoval r. uctivě pohostil a oni nm sdělili, že jeto žene.
Sáře se narodí syn. Sára-asi proto, že byla je
1405 jako malíř fresek a ikon i s jinými
umělci. Zvláště s Feofanem Grokem nakatedrá ho nevlastní sestrou, byla neplodná.
le Zvěstování v Kremlu a r.1408 s Danielem
Černým ve Vladimírův katedrále Nanebevzetí' CHTĚL RUBLOV VYJÁDŘIT VÍRU OIHAZY?
Ano - snažil se jimi vyjádřit svou hlubokou íPanny Marie.
Chrám v Kremlu na knížecím dvoře byl později ru v lásku, která je podstatou Boha. Tedy de
přestavěn a tak se Rublovovy malby nezacho- finici sv.Jana o Bohu: b8h JE LÁSKA./I Jan 4,8/.
valy-jen kousek ikonostasu/zdi, která dělí
Svou láskou, chce Bůh obdarovat každého a jen
oltář od věřících/ na námět: Ježíš Kristus tato láska může být skutečným základat jednotymezi Pannou Marii a sv.Janem Křtitelem. Ty celého lidstva.
to malby jsou v chrámě Zvěstování. Z chrámu Ovzduší vnitřního souladu, optimistické vyzní
Usnutí Panny Marie ve Vladimíru se zachova vání čistých odstínů, které sledují myšlenku
ly jen obrazy ikonostasu a ty jsou nyní v
dokonalosti lásky a jednoty v trojjedinán Bohu,
Tretjakovské galerii v Moskvě. Tuto galerii starost o všechny lidi, nově nalezená původní
založil bohatý kupec Treřjakov.
krása člověka a soulad vesmíru skrze vykoupení
Svědectví o jeho životě a tvorbě je málo.
[Syna a posvěcování Duchem Svatým - to je nábo
Ani se přesně neví , kde se narodil-snad v
ženský smysl, který vyjadřuje ikona Nejsvětější
Moskvě nebe v Roštově, snad v Radoněži či v Trojice. Takový duchovní smysl jakoby Rublov
Zagorsku-jistě ve střední Rusi. Knihy o ma "vdechl" do svého nesmrtelného obrazu.
lířích ikon píší, že žil nejdříve v klášteře ČITOVÝ OBRAZ IKONY TROJICE PŘÍMO ZÁVODÍ S NÁBO
Nejsvětější Trojice, kde měl být od r.!39O
ŽENSKÝM NÁMĚTEM.
---- .------- ---- ——
.
- ... .. —
představeným Nikon, žák zakladatele kláštera --- —~
*falir ztělesnil v ikoně svůj idea.,. RR i.
stí
Sergeje Radonežského. Ten rozkázal, aby Rub'a lásky Boží, dále i p^ídstv- i;lo\-.
lov namaloval ikonu Nejsvětější Trojice. Pre
duchcvnosťi a Travní čistot;, opravě:..,
-oulato se soudí, že tam byl i mrúchem.Jiní his
du čar & barev, v mskkvc
[restech ■
'i
5ných
torici tvrdí, že on i jeho přítel Daniel
.tvářích tří t-ný'y ■>•• <
ářiČerný žili v klášteře sv.Andronika v Moskvě,
vých barev vzniká v ■:
to-.to
-;e>..-ní
kde nejdříve maloval jako světský malíř iko
krásy a vzájemné lásky.
ny a později do tohoto kláštera vstoupil.
Plavém stave. piavostavrl před
Tam také zemřel a jak on, tak
“
naše očí tohoto malíře o. mnicha.
jeho přítel Černý byli pochová
Katolická Clikev má podobného
ni pod starou zvonicí, která
duchovního umělce - Qominikána
v době zápisu už neexistovalaHa Angelica. Oba -.kázali svý
Tento zápis pochází od mnicha
mi obiazy itžco tajemného, mys
Jonáše.
tický pohled na Boha a jasný
Životopisci se v údajích o je
dS.kaz tvé hluboké a pevné. víly.
ho životě rozcházejí, ale v
Podle ' Mariánských zvonů hodnocení jeho duchovního ži
vota a jeho umění jsou skoro
článku čísla 1.1995
jednotní.
______________ P. A.PAULINY__
Rublov i Černý byli velcí uměl
"Bylo nám řečeno, žě Antíkiist
ci, ale svými ctnostmi, svou
přicházl-a ted se skutečně obje
moudrostí a duchovností před
vilo mnoho antikaii dí.. ,0ni sl.ee.
čili všecimy ostatní umělce.
vytli z našeho středu, ale neby
Na obrazech Ruolova ne. •
le z nás'__ • ■ • i .Jan 2,18-19.
zobrazeni li bé -jako rlcčir^i.

SVATÝ UMĚLEC

Jaké to bude v hlavním městě?
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i prosinci se sejaou nenecti a poisti orsKupove
c rozhovoru o společných křesťanských kořenech.
Sv.Pavel vidí v Athénách., že. tam prorazí
lěhem války zničili Srbové tři čtvrtiny katolickřesťanství velmi těžce. Proč? Pecká motidcých kostelů._______________________________ _
rost nejen poklesla, ale ztvrdla.___________ \
3ob Dole/USA/ má nejvíc naděje stát se příštím
Bohyní moudrosti byla Pallas Athéna, vycházeJ
JS presidentem. Je republikán. Střeštěnou hudbu,
jící z hlavy Diovy. Jejím ptákem byla sova,
cterá ovládá mládež, považuje za"bezuzdnou a nekterá nesnáší denní světlo. Tak i řecké
nravnou"."Je třeba odlišit a rozehnat umění od
moudrost byla jen nezřetelným nazíráním na
nemravnosti,"prohlásil. Při předávání ceny nejpravdu.
Lepši video za Pop-hudbu řekla zpěvačka Madona:
Kdysi Atheňané lnuli pevně k starému podání.
'Pop hudba už dávno dokázala, že patří do hudeb
Tak pevně, že když se jim snažil Sokrates
ní kultury. Bud to pochopíš a vyslechneš si ji,
dát jiný pohled na pravdu, než co zdědili,
nebo se na ni,.."Ostatní si doplňte sami.
musel zemřít.
Id vypuknuté války bylo v sarajevské arcidiecézi
V době Pavlově tak, myslitelé ochabli, že ne
uničeno 614 cirk.zařízení-Jak uvádí dokumentace
brali vážně ani tradici, ani náboženství.
ircidiecéze. 397 zničili srbští vojáci, 270 mus
Obojí pro ně bylo něco zajímavého, nic víc.
limští. Srbové zpustošili za 2 roky 130 katol.
'irbotovů- muslimové 9 6. V Sarajevu Srbové poškoDOSUD KÁZAL PAVEL NA p8dĚ, PŘIPRAVENÉ ŽIDY.
V Athénách bylo ryzí pohanství, ba méně než
iili nebo zničili všechny kostely, školy a J.
?lzeňský biskup F.Radkovský řekl v Pastoračním
pohanství, nevěra a lhostejnost. Před židy
středisku pražs.arcidiecéze při jednání Kcmise
mluvil o Slovu Božím, před pohany ukazoval
nro laiky, že hlavní zásadou práce apoštolských
na díla Boží v přírodě. Před židy zjevení
pracovníků je duchovní život, apoštolát/šíření
Písma, před pohany o svědomí a zkušenosti .
víry,/přátelství. Mají se také věnovat starším
srdce...
APOŠTOL NÁRODU
Lidem a pomáhat jim, aby se uplatnili také pro
Posluchači v Areopagu byli většinou stoupen
šrista a jeho Církev.__________________________ _
ci stolků nebo epikurejců. Etika stoiků byla
1.-23.8.se konal 27.mezinár.cyrilometodějský sehlubší než jejich víra. I pohané měli jakési
minář v Ochridu-pořádaný universitou ve Skoplji.
tušení o velikosti Boží. Kdyby se byl Pavel
přednášelo se o makedonském Jazyku, literatuře a
mohl bavit s Platonem, asi by si dobře rozumněli. Asi jako věřící katolík si spíše
kultuře podle odkazu sv. bratří. Semináře se
zúčastnil také odborník pro křesťansky starověk
porozumí s věřícím protestantem, než s pro
Dominikán P.Jiří Veselý. _______________________
testantem nevěřícím.
?o čtyřech letech dopadli vraha ruského kněze A.
V něčem pohanství předčilo židovství. Umělo
totiž své myšlenky vtělit do soch a obrazůiěně. Prokuratura jméno vraha neprozradila._____
hlavně do soch. Židé nesměli mít obrazy, aby
Německý výbor pro blahořečení Roberta Schumanna
nesměli pokušení, klanět se uměleckým dílůmschválil dokumentaci - 750 dokumentů, v 4 svaz
cích, a zaslal Ji biskupovi v Metzu/Fr./ Ten Ji
i neuměleckým-jako pohané, kteří obklopovali
pošle do Říma do kongregace pro svatořečení.____
židy. Teprve křesťané si dokázali zobrazovat
Presidenti Clinton, Havel a Kováč otevřeli v stá
více méně nedokonale ryzost své víry.
tě Iowa museum o České republice a Slovensku.
STOIK BYL PANTHEISTA-boha vidí jako světovou
3ba presidenti se zúčastnili oslav 50. výr.OSN
moudrost a zákon nebo tajúplnou sílu, dávají
Zatikán zastupoval stát .tajemník karů.Sodano.
cí tvar, jednotu a sílu všem bytostem.
22.10.sloužil v katedrále sv.Patrika v NY mši sv
Stoik Menander řekl: "Všem smrtelníkům vlast
irb.z Limy kard.Augusto Vargas Alzamora sdělil,
ní svědcmí je bohem." Kardinál Newmann, kon
žurnalistům, že Charita plánuje stavbu střediska
vertita, učenec a kandidát blahoslavenství,
oro asi 500 dětí z ulice,o něž nikdo nepečuje.
to řekl jinak:"Ved mě, vlídné světlo, výš!"
Satanisté v Norsku zapálili za 3 r.33 kostelů.
Proti zlu života používal stoik jako proti
Do semináře biskupa Edera v Solnohrade/Salzburjed pýchu a spasila ho jen sebevražda.
gu/vstoupil Georg Mayer/27/. Své velké pozemky,
Stoik považuje za ctnost úctu k vlastnímu
hlavně lesy, odstoupil dvěma mladším bratřím.
svědomí. Jen to mu dává zákony. Ovšem jaké?
Je ze šlechtického rodu Melnhof-Glanegg. Jako
Ne vždy správné. - Křesťan má úctu k Bohu a
důvod svého rozhodnutí uvedl, že dlouho hledal
ten, moudřejší než člověk, mu dává zákony,
něco, čemu by mohl nejlépe sloužit.____________
kterými člověk jde k správnému cíli a to
V troskách leží ještě kostel v Mozambiku/Afrika
bezpečně. Pavel se neobrací k filosofům pozůstatek komunistické diktatury. R.1994-16 r.
ale k ostatním vzdělaným posluchačům. Doufá,
po skončení občanské války, začínají demokratiže pochopí radostnou zvěst Kristovu. Ale v
zovat zemi a obnovovat poničené kostely a víru.
Atheňanech se zklamal. Nebyli to lidé srdce,
R.1993 dostal P.Henrique od Církve v nouzi 10
ale jen myšlení-a myšlení bez srdce není nic
tisíc dolarů na tisk katechismu pro mládež,
Josef HOLZNER: SVATÝ PAVEL__________________
který má uvést mladé do základů katolické víry.

NOVINKY

Pud nebo rozum?

15

2 ze 3 Američanů věří v existenci áábla-'
Kdyby neměl člověk rozum, k čemu by vlastně ro
podle dotazníku Newsweek. 37% má osobní
zum dostal? Rozum, uvažování-by bylo zbytečné.
zkušenosti s áábelským pokušením. 0 17%
Je jen málo stvořených věcí, které jsou docela
víc protestantů věří v áábla než ostatní. ' i zbytečné-ale kdysi byly snad důležité. Rozum
Jsou to členové nesčetných protestantských ' je v člověku podstatný-každé zvíře se řídí pusekt v USA
________ ;
den a naprosto bez rozumu-tedy člověk na doce
Ang-tíkánská cZiktv prodává íve po drby na
; la nízké úrovni skoro zvířete-se lidově nazývá
satelitním vysílání BSKyB, protože tento
blázen. Je jich nepatrné procento i mezi těmi,
koncern zahájit nemravné vysílání na kanatu, kteří jsou duševně narušeni a žijí v ústavech.
"?tay Boy TU". I když je církev v peněžních
nesnázích, nechce podporovat obchod a pro pa ČLOVĚK VÍ, ŽE JE SVOBODNÝ!
gací pornografie-pro hlásil finančník angli Patří to k jeho osobnosti, věci nemají rozum,
podléhají fysikálním zákonům. Zvířata nemají
kánů. ______________________________________
ani rozum, ani vůli, mají jen pud a vyšší zvíPoprvé přisluhovala při mši sv., kterou
sloužil sv.Otec 5.11.v římském kostele Sant řata-psi, opice, sloni ap.mají i cit.
Materialistický determinismus-tj.že člověk musí
Marie e Famiglia Martiri, čtyři 11 ti lé
jednat tak a ne jinak, že jeho jednání je prak
tá děvčátka,Michaela, Eleonora,Giovanna a
ticky
bez vůle, určené okolím, přehlíží skuteč
Serena._____________________________________
Kard.Toniní z Paveny označit povo-tení itaí- nost, že existuje rozum, který má vůli řídit.
Ze zkušenosti víme, že skutečně rozum-někdy
ského senátu pro 9 nových hazardních heren
ovšem zkomolený špatnou ideologii-skutečně vůli
za mravně nezodpovědné. Hrací kasina ničí
hráče Z rodinu., někdy hrac i páchá sebevraždu řídí. A ne-li vůli, tedy cit.
Také v již.Tyrolích/Itálie/,kde se mluví i
CO NÁM ŘÍKÁ VÝCHOVA?
německy, zahájil učitel náboženství Robert
Všimnane-li si problému osobnosti z hlediska
Hochgruber protikatolickou akci Kirchenvolk vychovatelského, musíme předpokládat určitou
begehren/žádost církevního lidu/. Chce za
svobodu. Ta vytváří-kladně nebo záporně-jistotři týdny shrcmáždit 10.000 podpisů. Na roz tu, že člověk-do jistých ohraničených hranicdíl od Německa a Rakouska, smějí podpisovat je pánen svého osudu.
jen katolíci. Žádají, aby se"Církev víc ob
ČLOVĚK SI OVŠEM NEDÁVÁ ZÁKONY SÁM.
racela k člověku"/místo k Bohu/a obnovit ji
Kdysi vznikl v psychologii směr, který prohlá
chtějí ženitbou kněží, kněžkami, uvolněním
sil, že všechno, co brání dětskému projevu, je
sexu a spoluúčastí na jmenování biskupů.
škodlivé. Dítě mělo samo určovat, co je pro ně
Biskup W.Egger akci nezakázal, ale jen se
a co ne. Ale sébeuskutečně- „ _ r,
bojí, aby nevznikly"zbytečné rozpory."_____ dobré
,
. ,
.
.
•
... . , P.J. FLANAGAN
ní a sebekontrola jsou protiklady.
Bavorská vláda navrhla spolkové vládě, aby
se zostřil paragraf proti rouhání. Spolko
vá vláda tento návrh odmítla, že roubání
proti víře bude trestné jen tehdy, když se
tím poničí veřejný mír._____ _____ _________
Biskup v Augsburgu-Víktor Vammertz-nařídit,
aby se samostatná nadace Maria-Matka Církve
v Marie nfetdu a Neu-Ulmu připojila k diecéz
ní pastorací. (/ květnu ustanovit biskup od
povědným za hnutí faráře J .íícktera. Má to
být středisko "zdravého uctívání Marie."
Pravoslavní v Elbasanu/Albánie se odloučili
od řeckého arcib.Anastasia Yannulatose-protože je Řek a považují ho za"cizince" jak
prohlásil teolog Nikola Marku, nyní hlava
odloučené církve. Marku žádá odstoupení
Anastasia a nezávislost na patriárchátu v
Kbnstantinopoli, bohoslužby se mají sloužit
albánsky,ne řecký a církev musí vést Albá
nec. Policie do této věci zasahovat nechce.
Zdá se, že Anastasios bude vykázán ze země.
Sv.Otec chce navstrvit Rumunsko-jedná o tom
president Ion Uiescu s kuriátním kard.Cassídim v Bukureští. Termín zatím neurčití.
0 11% víc podporují Italové finančně své kněze.

TY JSI SKALA !
INOCENC XI,-Benedetto Odescalchi.
21.září 1676-12.srpna 1689

Narodil se 19.května 1611 v Como. Chtěl být
důstojníkem, ale studoval práva v Neapoli
a stal se kněžen. Nepoti Urbana VIII.mu
vpravili cesty k úspěchu. Inocencx X. ho
jmenoval kardinálem-bylo mu 24 let.ale ne
proto-jak se tvrdí-že podplatil Olimpii
Maidalchini. Inocenc ocenil jeho charakter.
Staral se horlivě o chudé a žil v Římě od
loučeně. Byl velmi svědomitý. I jako bis
kup v Navaře, v dobách moru a záplav, se
staral o postižené-a stejně i jako papež.
Papežem být nechtěl. Později dal kardinálo
vi, který se zvlášt zasazoval za jeho zvo
lení, sloužit"jako dík"tři tisíce mší sv.
Známe dojenné podrobnosti o jeho životě.
10 let nosil otrhanou sutanu, a nepřál si,
aby ho lid oslavoval. Příbuzným hned ozná
mil, že jim nic nedá-at si hledají práci.
Jen několik chudých ze svých peněz podpořil.
Plánoval i zákaz nepotismu-ale narazil na
odpor.
10.září 1678 skončila smírem válka Francie
s Holandskem, 12.září se Španělskem a 5.
února 1679 s císařem Leopoldem. Vítězen
všech bojů byl Ludvík XIV.,jehož moc dostcu
pila tehdy vrcholu. V mírovém dokumentu
není ani zmínka o velkých zásluhách nuncia
Luigi Bevilacqua-Inocenc si to nepřál.
Hlavně toužil porazit Turky. Ludvík XIV.
ale povzbuzoval Turky, aby útočili na Ra
kousko. R.1688 se podařilo Inocencovi vy
tvořil spojenectvím mezi polským králem Ja
nem Sobieským a císařem Leopoldem I. a je
jich Ligu podporoval. 12.září 1683 porazi
la spojená vojska pod vedením Sobieského
Turky u Vídně. Na památku tohoto vítězství
zavedl pro celou Církev papež svátek Jména
P.Marie. Velkou porážku utrpěli Turci
r.1686 u Ofenu a 1688 u Bělehradu. Pak
vpadl do Německa Ludvík a císař musel bojo
vat proti němu.
V Anglii, za vlády Jakuba II.,se stal po
slední nešikovný pokus vrátit Anglii ke ka
tolické víře. Krále hnala ctižádost,chtěl
se stát hlavou anglikánů,ačkoliv byl ka
tolík. Už jeho předchůdce, bezdětný Karel
II.,zamřel jako katolík. Bylo však těžké
najít kněze, aby ho zaopatřil. Nakonec naš
li benediktina, který zachránil králi ži
vot, proto ho pro jeho víru nepronásledova
li .
Jakub podráždil svou nerozvážností a tou
hou, stát se absolutním vládcem jako Ludvík-anglikány. Předním členem jeho tajné
rady byl francouzský jezuita P.Eduard
Petre a hrabě Sunderhland

Pro Petera žádal Jakub kardinálský klobouk-ale ten
to odmítl, odporovalo to stanovám řádu. Jakub vy
dal tedy prohlášení, že Karel zemřel jako katolík. Pak poslal do Říma svého vyslance a přijaí 16
nuncia. Chtěl napravit chyby svých předchůdců-bohužel zase chybami. Král měl právo udělovat dis
pens od přísahy k dosud platnému zákonu. Tohoto
práva zneužíval. Zprostil přísahy 73 důstojníků a
řadu úředníků. Ani nemuseli chodit na anglikánské
bohoslužby. Tak se mnoho katolíků stalo profesory
v Oxfordu, který byl dosud baštou anglikánů. Krá
lův zpovědník se stal arcibiskupem v Yorku. Král
zakázal kázat proti katolíkům. V Edinburku byly
mše sv.-a útok lidu na kapli král krůtě potrestal.
Také v Irsku se snažil napravit chyby minulých
vlád. Postavil tam vojsko, které mělo zkrotit
vzpurnou Anglii. Mamě ho papež varoval před nediplonatickými zásahy. R.1687 dal katolíkům nábo
ženskou svobodu a z kazatelen to měli oznámit
anglikánští duchovní. To byla provokace! Sedm ang
likánských biskupů vysvětlovalo králi, proč to ne
mohou udělat. Dostali se do vězení v Toweru-ale
soud je osvobodil-což lid bouřlivě oslavoval. Za
procesu s biskupy se narodil králi syn-Jakub III.
Anglikáni ztratili naději, že se na trůn dostane
jedna z jeho dcer-anglikánka. Několik lordů vyjed
návalo s Vilánen Oranžským-královým zetěm-a ten
se pak stal králem. Tak vymřel rod Stuartovcůvnuk Jakubův se stal kardinálem a r.1807 v Římě
zenřel. Jmenoval se Jindřich.
Na trůn se dostal rod Oranžský. Anglický parlament
odhlasoval zákon, že "papeženec"se nesní stáv nik
dy králem. Vilán III.dal svobodu všen sektářům,
jen ne katolíkům. Teprve Ir Daniel 0"ConnelL vymohl
na vládě r.1829 katolíkům svobodu.
Katolickou kapli a školu dal král srovnat se zemí,
katolické obřady se veřejně zesměšňovaly. Kazate
lé po celé zemi chytali kněze a konvertity a posí
lali je do vězení. R.1767 bylo tam jen procento
katolíků, asi 68 tisíc.
Pius XI.prohlásil r.1929 - 136 anglických mučední
ků za blahoslavené a o 116 se zahájil proces sva
tořečení .
Za tohoto papeže si řada vyslanectví vymohla v
Římě rozsáhlé právo exteritoriality,tj .tato území
nepodléhala zákonům církevního státu. Inoncenc to
to právo silně omezil. Francouzský král s tím ne
souhlasil. Papež odepřel uznat nového francouzské
ho vyslance a když se ten choval hrubě, vyloučil
ho z Církve a nad francouzským kostelem v Římě vy
hlásil interdit-nesměly se tam udělovat svátosti a
sloužit mše sv. Ludvík dal zavřít nuncia. Papež
však nepovolil a král se musel podrobit.
Za Inocence se vyhrotilo nebezpečí galiganismu,tj.
nadřazenost koncilu nad papežem a nezávislost
Církve ve Francii na Římu. Král odvolal r.1687 tzv
Edikt nantským, kterým kdysi dostali hugenoti/kalvinci/některé výhody a některá omezení. Papež na
to řekl:"Co je to platné, když většina biskupů
jsou schismatic!." Tj.odloučení od Řina. Bál se,
že Francie se bude řídit příkladem Anglie.

Papež vyznamenával veřejně ty biskupy, kte
ří se postavili proti brutalitě králově.
Král chtěl také obsadit svým arcibiskupem
významný Kolín n.R. Když se mu to nepodaři
lo, vsadil nuncia do vězení, obsadil Avignon-který stále patřil papeži-a hrozil kon
cilem a obsazením církevního státu.
Za života nebyl Inocenc v Římě příliš oblí
bený, byl totiž velmi spořivý a měl melan
cholickou povahu. Byl však vždy laskavě váž
ný. I když neněl politické zkušenosti, vybu
doval svůj charakter na věčných základech
víry a byl nejdůležitějším papežem 17.st.
Teprve po jeho smrti poznali lidé, koho
ztratili. Mohl se mýlit, ale nikdy neužil k
dosažení cíle nedůstojných prostředků. Je
obdivuhodné, jak statečně se postavil proti
násilnostsn a zlobě mocného Ludvíka XIV.
Rád přijímal rady-sám sobě nedůvěřoval. Je
ho kvality uznali i němečtí protestanté.
V tcmto papeži získalo papežství velmi dob
rou pověst a uznání.
Pro tmění neznamená mnoho. Bemini musel
proměnit Laterán v útulek pro chudé.
Jeho hrob je v chrámě sv.Petra. Klement XI.
/1700-1721/zahájil proces blahořečení toho
to vynikajícího papež, ale francouzská
vláda zamezila Benediktu XIV./174O-1758/aby
tento proces dál vedl.
_____________ ___
Pani KiiknM.:LíxZkon dM Papite a P.A.Racek:
Ve j-Lny papežů..
________ ____ _________

-M-

V.RSC

Tvé ruce, matko má!
Tvé ruce kmitající
v přeletech vlaštovčích
od díla k dílu, s léty
vždy plašší v laskání,
vždy více schopny říci
jediným dotknutím;dva
pohyblivé květy.
v nichž sládne hořkost
hlín;dvě vroucí sluneč
nice, i v spánku vztaže
né za synem ďó daleka; hle, pancíř z ocele
mi tkají gesta měkká tvých rukou zemdle
ných, tajících jako svíce pro mne.
Tvé oči, matko má!Tvé oči zahleděné
za obzory mých cest,jež nic už neudiví,
pokojné v úzkostech jak nebe,jež se klene
nad proměnami dní;jak,jenž se z nitra živí;
tvé oči,oči snu, jenž na zahrádce všední
se v květy rozvíjí;tvé oči krátkozraké,
spálené toužením a žalem, žalem také,
loužené slzami,blednoucí ze dne ke dni
pro mne.
Tvé srdce Matko má! Tvé srdce zotvírané
všemi ranami života; Tvé srdce-lampa věrná
(kdyby se zbořil dům, hořet nepřestane)
Tvé srdce ztajené, studánka nedoberná!

NOVÉ KNIHY
"Ve vlasti vyšla
kníhá od JANA JANPOURKA.
Ďábelsky kazí mladé
kněze. Kniha se jmenuje:POHANO-KRESTANSK£ MEDITA
CE. Zpochybňuje Avátosti-sv .zpověd, Nejsv.Svá 17
tost, podrývá poslušnost vůči biskupům, Ukazuje
na konkrétních případech jejích chyby, byrokratismus, nafpukanost atd. a to dábelsky. To vše
Ae jedná případu u nás.Chyby kněží ve zpovědnicí
dokládá dopisy zpovídajících se(í to patři pod
zpovědní tajemství, p.r.) atd. Napadá encykliky,
nejvíc Humanae vitae...Možná, že knihu znáte.
Mladí kněží ji čtou víc než modlitbu breviáře.
Sugestivně cituje Hanse Kíinga a odpadlé jezuity,
kteří chtějí zůstat v lůně církve( ne Církve),
aby ji dát ničili tím, že se Církev bude přizpů
sobovat (nevědeckému) světu... Mladí kněží, kte
rým chybějí základy víry, jsou mistři v liturgii
v organizování slavností - je to sice také tře
ba, ale nesmí se zanedbávat základ katolické ví
ry. Cí je to vína?" Totoho výtečníka, zřejmě
/de/formovaného v některém německy mluvícím
jezuitském učilišti, vykázal biskup Otčenášekvyznavač Církve, ze své diecéze. Nyní zřejmě
řádí v Praze!_________ __ ________Vlast___________

Možná, že některý z čtenářů si bude objednávat
české, hl.náboženské knihy z vlasti. Proto uvádí
me jména naprosto katolických autorů, které můžone číst bez nebezpečí, že se naše víra zdefor
muje: Sofia Kosssaková, Franz Vferfel/žid, ale
charakterní/,M.Kolková,P.I.Císař, G.Bernanos,;,
André Frossard, Bruce Marshall, Adalbert Seipolt
Fr.Mauriac, P.V1.B.Holota, Jan Čep, G.Wodehouse
/humor/,A.de Saint Exupéry, Ch.Dawson, Jaroslav
Kadlec, Josef Ratzinger, C.S.Lewis/sice anglikán
ale nic proti katol.víře/, Růžena Vacková, Stan.
Hofírék, Zd.Kalista, J.M.Bochehski, A.Kateřina
Btmerichová, J.Escrivá de Balanguer, Jar.Škarvada, Gabriel Hevenesi, Carlo Carretto, Sv.Frant.
Saleský, p.Jar.Němec,P.J.M.Veselý,P. Herbert Madinger, Sv.Ludvík M.Grignion z Montfortu, Rcmano
Guardini, sv.Terezie z Lisieux i sv.T.Veliká z
Avily, P.J.Hlouch, P.J.E.Urban, Thanas Merton,
Hans v.Balthasar, Adrienne von Speyer, Bl.Edith
Steinová, P.Josef Hrbata, P.Oldřich Med,Jaroslav
Durych, P.J.Meisner, P.Tomáš Špidlík, P.Josef
Koláček, Julien Green, Josef Roth, Životopis P.
Pia, P.Josef Kodet, kard.Tomášek, s.S.M.od Ježí
še, Anděla Janoušková/básně/. Zdá se, že nejlep
ší nakladatelství je Karmelitánské v Kostelním
Vydří. Je ještě jistě řada dobrých knih, které
ale neznáme, proto je nemůžeme posoudit. Rozhod
ně jsou nebezpečné knihy P.Haringa/redsmptoristy
který podepsal Kolínské prohlášení/ od jezuity
Pereiry, od K.Rahnera a C.Friedricha von Weizsackera/New Age/.V žádné katol.rodině by nemělo chybět Písmo sv.a katolický Katechismus.

; Bez střechy nad hlavou žije jen v Německu půl mil
: osob-tedy v poměru s ostatními evropskými zaměmi
Svědkové Jehovovi odložili proroctví o tzv. ! stojí na první místě. Asi to nejsou všichni Němci
Bitvě Harmagedonu do dálné budoucnosti.Při nýbrž i přistěhovalci z rozvojových zení. Po Ně
této bitvě má Bůh zničit všechny, krčmě
mecku následuje V.Britanie-tam je hodně přistěho
Svědků Jehovových. Jak tvrdí jeden z nejlqp valců z býv.kolonií, je tam čtvrt mil.bezdomovců,
ších znalců SJ, bývalý Svědek, D .K.Pape v ve Španělsku je jich 8.000. Nejsou v tem započíta
Tubingen, prochází sekta velkou krizí,
né osoby, žijící ve stanech nebo v obytných autech
ovšen členů jí přibývá, protože každý musí Tam má žít podle zjištění EU asi milión osob.
pilně a obětavě pracovat na šíření sekty - Přes polovinu jsou mladí od 20-39 let. 40% bez
nejen"kázáním", ale i sociální podporou.
domovců jsou ženy._______________________________
Matka britské princezny Piany-Fr.Shand Kydd se
Náš exercitátor P.S.Weigel prohlásil, že
nejúčinnější metodou k šíření víry je láska stala katoličkou. Předtím chodila 6 tet na kato
lickou mší Sv. a jak prohlásila v skotské televi
U SJ je ovšan zaměřena láska k ternu, aby
pro své kcmické nauky získali opuštěné, ne- zí, podporovala jí v tom i její dcera.__________
vědemé a lidi s problémy.__________________ Panevropská Unie se postavila proti odstraňování
křížů ze škol. - Toto rozhodnutí, odstranit zna
Anglikánsky primas z Canterbury-George
Carey(59) se vyslovit proti křtu těch dětí, mení křesťanů, probudilo ospalé a lhostejné-ale
je jichž rodiče nechodí do kostela.__________ dosud věřící katolíky. Konečně si uvědomili, jak
se ničí základy naší víry-a to soustavně. Petra
Proti Církvi a Kristu věrnánu jezuitovi
P.Lotharovi Groppe vyvolali jeho nepřátelé Henn, studentka teologie v Augsburgu/26/zahájila
podpisovou akci proti uměle vyvolanému hnutí
protikatolickou kampaň. Obviňují ho z fa
Kirchenvolksbegehren a to pod názvem PRO KIRCHE.
šismu, reakcionářství, z rasismu, dokonce
"zelení"a PDS/kcmunisté,v jeho rodišti Bad Hradecka díeceze si už 5 tet vydává dobře redigo
Pyrmont vyvěsili platóty,varu jící před "mni- ■ vaný a naprosto katolický časopis IKD. Podnětné
chem s hákovým křížem". Tento jezuita vedl články do něj píše Miloslav FÍata-zřejmě náš vy
dříve německé vysílání R7. Jeho otce Theo nikající exercitátor. Otec biskup Otčenášek,vzdor
vysokému věku a dlouhému vězení, se pečlivě stará
dora popravili nacisté jako svého odpůrce,
o svou diecézí. Jak jsme se zmínili, vyloučil z
a P.Groppeho vyslýchalo gestapo 21 x._____
ní Jana Jandourka, jednoho z nepřátetCírkve v
Utrechtsky kardinál Adrianas Simonis (63)
předseda ho lands kébis k. konference uvažuje ; Církví. Už jich v některých diecézích ničí vínu
o tom, jestli by se mohli světit na kněze : ht.mladých řada, doufejme, že ostatní biskupové
Starší ženatí muži. - Ovšem vznikly by jí- : budou tak bdělí a stateční jako tento vyznavač.
K výročí 40 let německé armády sloužil v Bonnu
né problémy, s dětmi, manželkou, věřícími.
mši sv.fuldský arcibiskup Johannes Dyba, pověře
Africký arcibiskup Emmanuel Milingo/65/,
nec duchovní péčí o vojáky. Přemluvil také evange:
předvádí v italské televizi RAI vlastní
písně. Pracuje se zpěvákan šlágrů Lucio Dal lický pastor-biskup H.Lówe. Zdá se, že proti poni
la a vydali novou desku s písní"Gubudu-Gubu žování a špinění armády se už její představitelé
brání-i v mediích. Arcibiskup upozornil, že hlav
du".Lidé mu připisují zázračnou činnost.
ními ctnostmi katolického vojáka je věrnost a
Vystoupil i ve společnosti pro léčení ze
závislosti na drogách v San Patrignano.Je čestnost. Řekl, že televize ukazuje přes 90% nevěru, kriminalitu a surovosti.____________________
ho tanečními kroky doprovázený song-směs
Polský kardinál primas J.Gtemp navštívit Futdu a
pop muzik a afrických zpěvů, měl velký
Uurzburg-na
závěr Své návštěvy v Německu. Jeho
úspěch. V lednu 1994 zakázal Řím ztv."uzdra
mše sv.ve Wúrzburgu se zúčastnilo přes 2.000 vě
vující bohoslužby", ale arcibiskup vydal
řících. Pří mší sv.ve Futdě zdůraznil vzor sv.
nové album desek s devíti vlastními slože
Boniface, apoštola Německa, jeho lásku, spravedl
nými a zpívanými zpěvy a také své"mše".
nost a mírnost. - 0 300.000 Poláků v 65 středis
Býval arcibiskupem v Lusace/Zambie/nyni
cích
pečuje 102 kněží pod vedením P.Vr. Francis zka
papežský pověřenec pro šíření víry mezi
lidmi na cestách. Z obvinění, že jeho bo : Mrowiece-ve Uúrzburku je jejích středisko.
:15.12.se mají setkat zástupci Ústředního výboru
hoslužby a vyhánění zlých duchů nejsou v
: německých katolíků se zástupci Kirchenvolksbegehsouladu s kázní a učením Církve-byl sice
ren a to v Berlíně, předsedkyně svazu katolíků,
osvobozen, ale je pod dozorem v Římě.
« .OTEC BISKUP JAROSLAV Š K A R V A D A~Ftf- [ Rita Waschbiisch prohlásila, že musí být při jed
’ SOBÍ NYNÍ:Thákurova 3,16000 Praha 6,~ ■ nání jasné, proč věřící katolíci tuto iniciativu
■ Dejvice. /Teologická fakulta/.________
, ■ /s podstatě směšnou, ale nebezpečnou/odmítají a
• chtějí vědět, jaké pohnutky vedly KVB k jejich
Místo Mons.H.Schúllera je novým předs.ra
kouské Charity laik Franz Kuberl/42/. P.H. ;akci. Pohnutky jsou jasné: zničit katolickou víru.
Sv.Otec přijal albánského presidenta Sáli BeriSchuller je gener.vikářem arcib.Schónboma
Sestry a bratři M.Terezy působí v 126 zemic r ša. \J zemí je nejvíc muslimu, 17% pravoslavných,
7% katolíků a matičko protestantu.Hodně ateistu.
v 550 domech je 4500 žen a 500 bratří._____
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Coyle zůstal omrážený. Vypověděl stejně, jako
Ted. Náhle zazvonil telefon. Seržant zvedl slu
chátko, chvíli poslouchal a pak zaklel.
-IQ
"Naši lidé vilu prohledali. Peníze tam neisou.1
Ted byl učedníkem u Coyla, obchodníka s
A přece měla paní v domě nejméně dvacet tisíc.
uměleckými předměty. Zajímal se hlavně o
A obchodník s auty má alibi."
americký impresionismus-ale nejen o něj. Je
"Ale Ted a já alibi nemáme /'zasténal starožitho rukama, jako temným kanálem, prošlo
ník. "A nikdo jiný o těch penězích nevěděl. Le
mnoho děl skrze temné kanály.
da že by to někomu sama paní řekla."
Jedné z nejlepších zákaznic bylo sedmdesát
"Vy alibi nemáte?" zeptal se policista.
let, ale skoro stále kupovala obrazy.
"Mám, ale jestli jej přijmete..Má hospodyně v
"Paní Bushová, tohle veledílo je z nuceného
mém domě nebydlí, ale brzo ráno přichází a
prodeje,"leskla se Coylova lebka vzrušením,
připravuje mi snídani. Na noo alibi nemám. "
"Majitel chce na ruku 15.000 dolarů."
"A co ty?" obrátil se policista na Teda.
Učedník Ted vybaloval rytinu. Ruka se mu
"Bydlím v Wringhley. Po osmé přijel vlak na
chvěla. Tolik peněz! Paní Bushová měla nád hlavní nádraží, o půl deváte jsem byl zde. Jdu
hernou vilu, ne v nejlepším stavu, dědictví
ovšem neikratší cestou, která vede kolem za
po manželovi. To už skoro rozházela.
hrady paníBuschovéza jejím domem."
Zamžikala nalepenými řasami. Tvář pod pud Smith uvažoval.
rem jí zrůžověla.
"Pachatel potřeboval k činu asi pět minut-mož"Nádhera!"zašeptala,"a tohohle malíře milu
ná deset. Ovšem jestli našel peníze hned - snad
jí! Kolik že chcete?"
na stole. Okna na terasu jsou rozbitá. Jenže
"Patnáct tisíc a provizi k tomu!'
jsme zjistili, že paní sama pustila vraha do do
Lehce ho uhodila hedvábnou rukavičkou do
mu. Musela ho tedy znát. Problém je, jestli
tváře"Vím, co si ted myslíte. Bushová má
jste to byl vy, kam jste peníze uschoval?"
peníze, ale nemá rozum. Prodám Jaguara a
"Ale já to nebyl, pane seržante "gc
..
"Ukažte aktovku."
NASt KHIMI
pár drahých zbytečností-a koupím tenhle
obraz."
Aktovka ležela tam, kam ji Ted položil. Seržant
"Budte rozumná, paní Bushová. Kde najdete ji prohledal a s povzdechem dal zpět.A kdyby
tak rychle kupce?"
byl Ted vrahem, kam by v domě peníze uložil?
"Už ho mám. Večer má přijít obchodník s
K tomu neměl čas!"
ojetými auty a ještě jeden kupec. Budu mít
Byla
už tma, když se Ted vydal na cestu k
doma skoro dvacet tisíc-a zítra ráno chci ten
nádraží. Vlak jel teprve za hodinu, ale Ted
obraz. Rozumíte?"
spěchal. Sel obvyklou cestou zadem, kolem
Druhý den vstoupil učedník Ted kolem půl
nevelké zahrady. Když došel k pozemku zavraž
desáté do starožitníkova krámu, pověsil si
děné, opatrně se rozhlédl na obě strany, pak
kabát a položil aktovku na své místo. Jeho
se vyšvihl na plot - stejně jako ráno - a běšéf si četl ranní noviny. Odložil je a společ šel zahradou k domu. Vchod do domu byl zape
ně pracovali na novém katalogu starožitnos
četěný, ale garáž zapečetěná nebyla.
tí. Výstava bude koncem týdne. O čtvrt na
V zatuchlém tichu garáže tápal po slepu jedenáct vyšel Ted z krámu, pod paždí plo
rozsvítit se neodvážil. Ale věděl, kam jít.
chou krabici s obrazem.
V koutě bylo několik ojetých pneumatik. Vě
K paní Bushové bylo pěšky jen pár minut.
děl přesně, pod kterou zahrabal obálku s dva
Ted tam často nosil věci, které bohatá vdova ceti tisíci dolary.
nakoupila, znal dobře její adresu. Ostatně,
Když hmatal po obálce, ušklíbnul se.
každé ráno, když šel od vlaku, chodil kolem "Jak hloupá byla ta stařena. Nechat peníze le
jejího domu - ovšem nakrátil si to zadem.
žet na stole! A věří mé prosbě o malou půjč
Dnes došel k přední části domu.Krátce před ku! Otočí se, chytnu pohrabáč... "Samolibě
cílem zvolnil kroky. Před domem paní Busho se usmál.
vé parkovala řada aut. Policejních. Kolem
Podívala se ovšem kukátkem, ale když ho po
domu spousta policistů v uniformách a řada
znala, otevřela mu bez váhání. Všechno se ode
tajných v civilu. Váhal chvilku, pak vyšel
hrálo velmi rychle. Peníze byly na stole.
po schodech k hlavnímu vchodu.
Jaký geniální nápad, nevzít je s sebou,
"Co tu chceš?" ptal se policista.
tale zastrčit je pod pneumatiku.
"Včera si paní Bushová koupila obraz.
1 Všoupnul obálku s lupem do aktovky
Nesu jí jej."
a zavřel garáž. Pod nohama mu za
Policista kývl na seržanta Smitha.
skřípala zmrzlá země. Ale nejen je
Ten položil chlapci několik otázek,
mu. Rychle se otočil, ne však dost
posadil ho do auta a jeli ke Coylovi.
rychle. Něco ho udeřilo do hlavy a
"Opravdu někdo tu paní zavraždil?"
klesl v bezvědomí k zemi.
"Ráno ji ubil a našel ji pošťák,pro
Coyle vyplatil zloději za ukradený
tože dveře byly otevřené. Loupežná
.
„obraz deset tisíc, tři tisíce si nechal
vražda. Ale zjisili jsme, že peníze, "Blíží se zima. Neměúgetní a zbytek dal do nedobytné
které jí přinesli včera dva muži,
li bychom už zapiatitpokladny - A Ted přišel druhý den
zmizely. Asi dvacet tisíc."
za elektriku?_______ do krámu,jako kdyby se nic nestalo.

Neúspěšný zloděj

270 právníky kritizoval bonnský advokát
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ před
pbsef Isensee v Miinsteru pluralismus v Církvi.
Pařížský biskupský list Paris Notre Dame uve- Když se Církev ze strachu před obviněním z funřejnil zprávu, že na kněze bylo vysvěceno 16
damentalismu/základů víry/nestane protikladem
jáhnů od 27 do 55 let. Před 14 ti lety založil ke světu;"Suěí je nenávidí, protože nejsou
kard.J.M.Lustiger nový seminář, ve kterém se
(věřící) ze světa, jako ani ja nejsem ze světa'!
vychovávají a učí budoucí kněží, kteří před
(J.17,14) hrozí křesťanskému poselství, že
tím měli už jiné zaměstnání-např.lékař,obchod zůstane stát na cestě. Rozsudek odstranění kří
ník, architekt, ředitel banky ap.Seninář je
žů ze škol a kajících i modlitebních dnů doká
na Rue de la Santé ve 14.okrese Paříže a nyní
zal, jak se v křesťanství smazávají rozdíly
tam studuje 30 budoucích kněží podobným způso mezi světam a křesťanskou vírou. Církev má v
bem jak se formují novici. Zavazují se k spo- první řadě zprostředkovat mravní a náboženské
lečnému životu neboť'... kde. jiou dva. nebo tÁZ hodnoty a zostřovat svědomí. Kdyby se Církev
ihAomažděnZ v mám jménu, tam jiem mezi nimi." starala jen o sociální věci, je to stejné, ja
(Mat 18,20}. Jeden den v týdnu věnují charita ko kdyby odpadla od Krista.____________________
tivní práci. Mají duchovního rádce, studují
Schbnstatsky institut diecezncch knězi prohlá
Písmo sv., pracují v domácnosti, a hlavně pro sil sv.Otec za sekulární institut papežského
hlubují svůj život modlitbou. Mají také tři
práva. Tito kněží mají v chudobě, čistotě a po
cetidenní exercicie/jaké mají mít podle přání slušnosti svědčit světu o katolické víře.
sv.Ignáce všichni jezuité!/ Také sportují.
Morální teolog Gino Concetti kritizuje v OsserPřed vstupem do semináře je přípravný rok.Něk vatore Romano návrh dvou zákonů v Holandsku.
teří najdou cestu i do řehole. Seminář dává
Jednak postavení homosexuálních párů právně na
ročně některé ze 120 ti farností jednoho kně stejný stupeň jako normální manželství a že homo
ze. A je pod ochranou arcibiskupa Lustigera.
sexuálové-! jednotlivci-mohou adoptovat děti.
Bíóku.p E.KapeZZani v Korutanech vr, že počet
Státní sekretářka El.Schmitz tvrdí, že zákony
věřicich na mít iv.kZuá. Přičitá to nedoita- se musejí přizpůsobit ternu, co se děje. Zname
tecnému Ziturgiekému vzděZáni knězi. Přičiň
ná to, že se musí uzákonit zločiny, protože
je oviem mnohem vice. Cituje T. Goričevu, kte je jich všude stále víc a víc?
_______ _
rá kritizuje katoZickou mi i iv., protože je v Sv.Otec přijal návštěvu indických biskupů "ad
ni mnoho iZov, aZe máZo mZčeni a myj tiky.____ limina'.' (Povinná návštěva). Ukázal jim, že sna
V Číně stoupá počet křestanů. Má tam být
hy mnohých si protiřečí. Je sice nával na kněž
na 63 mil.protestantů/ti nebyli tak pronásská a řeholní povolání, ale biskupové-nejen v
dováni/12 mil.katolíků,kteří prošli krutým
Indii-mají pečlivě zkoumat kvality budoucích
pronásledováním, dále 63 mil.budhistů a 26 mi] ■kněží ještě než vstoupí do semináře či do řeho
muslimů. Je tam státem registrovaných 30.000 le, zvláště jejich postoj k celibátu a mravní
modliteben a mnohem víc tajných. V provincii čistotě.________________________________________
Heib bylo r.1983 asi 6 křestanů, dnes je jich P.Dr.Cletus Colaco, verbista/SVD-42/ se po stu
6,000. Čína má 1,2 miliardy obyvatel.________ diích vrátil do své vlasti, Indie, a převzal v
Mezinárodni. ipoZecnoit pro Zidíka ptava(IGFM) Bhopalu vedení školy pro sociální vědy. Původně
ve Erank^urtě n.M.chce v Moikvě a v Kijevě za- ji založili Steylerští řeholníci. Hlásí se do
Zažit kuchyně pro děti. Skoro poZovina rodin ní 2000 i nekřesťanských žáků, míst je jen 200.
tam žije na okraji bZdy,85% věnuje na jZdZo.
Poptávka je tedy tak velká, že vyvolala dvě
Koncem září se konala ve Freisingu /býv. síd silné demonstrace mladých, kteří obsadili kan
le mnich.arcibiskupa/konference evropských
celáře školy-chtějí za každou cenu studovat.
kněžských rad. Projednala se řada problémů.Zá ;? .listopadu sloužil v basilice Panny Marie Vet
stupce německých kněží řekl, že kněz pracuje ší v Římě mší sv. churský biskup Haas na po
průměrně 55-60 hodin týdně-včetně mše sv .Ang čest tri nových švýcarských blahoslavených. Kálický zástupce Chris Dyckhoff,TJ,prohlásil,že ■zal ve třech švýcarských řečech (německy, ital
kněží jsou často"zajatci denní práce"a nanají sky a francouzský) a také anglicky. Ocenil sva
tost tří žen, dvou řeholnic a prosté laicky.
ani moc času na rozjímání. Jiní poukazovali
na to, že u mnoha se víra"individualizuje"tj. Sv.Otec varoval při audienci severobrazilské
každý věří, co se mu hodí. Shodli se na tem,
biskupy před znetvořováním katolické víry a vyže se dosud nenašla vlivná a správná cesta k !zval je, aby bděli nad správným vyučováním ve
hlásání víry. P.Modl z Eichstattu přirovnával školách a j.katol.institucích. Mladí všude-bohu
snahy kněží v člověku, který se postavil se
šel i v naší vlasti-jsou vystaveni jak věroučné
svíčkou v ruce proti reflektoru. Mons.P.Wei- imu, tak mravnímu zmatku, který šíří nepřátelé
rig z Luxanburku upozornil, že kněží ve fran •Církve v Církvi.Oslaví 1.10.1996-50 let od
couzský mluvících zemí se starají stále víc o ^kněžského svěcení v Krakově arcibiskupem Ste
sociální práci místo o hlásání víry. Vídeňský fanem Adamam Sapiehou v soukromé arcib.kapli.
bisk.vikář A.Berger řekl, že nyní se může roz- Dánský evang .biskup E.N .Svendsen zakázal pastoví jet svobodně víra v býv.komunistických zemí:! rům demonstrovat v jejich hábitu.
_______
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.prosince - neděle Štědrý den

- půlnoční

Winterthur

- 21.00 hod v kapli u kostela sv.Ulricha, Seuzacherstr. 1

Zuench

- 23.00 hod v kryptě kostela Božsk. Srdce, Aemtlerstr.49

.prosince - slavnost Božího narození

Solothurn

- 11.00 hod - Spitalkirche Hl.Geist

Bern

- 15.00 hod - v kryptě kostela bratra Klause, Segantimstr. 26

Rueti-Tann - 18.00 hod v kapli u kostela Nejsv.Trojice.Kirchenrainstr. 4.
Pak vánoční posezeni

26
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.prosince - svátek sv. Štěpána - prvomučedníka

Aarau

- 9.00 hod v sále pod kostelem sv.Petra a Pavla naproti nádraží.

Luzem

- 1 ]. 15 hod v kryptě u kostela sv. Karla u Karhsbruecke

30. prosince - Winterthur - 19.00 hod - oslavíme již svátek Sv. Rodiny

a děkujeme za rok 1995
31. prosince - svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Zuench

- 17.00 hod též poděkování za rok 1995

1. ledna 1996 - Nový rok - slavnost Matky Boží Panny Marie

Světový den modliteb za mír

Zuerich
6. ledna

-

-19.00 hod

Slavnost Zjevení Páně

Winterthur - 19.00 hod - posezeni v Klubovně
7. ledna

-

Slavnost Zjevení Páně

-9 15 hod

Rueti-Tann
Zuerich

-

19 00 hod

VÁNOČNÍ STUDÁNKO KRlSTALOVA,
Z TAJEMSTVÍ vtěleného slova
DEJ NAM PIT
A ROZPTYL! SE TRAMPOTY A ZMATKY
A ŽIVOT BUDE NESMÍRNÝ A SLADKÝ
DOBRÉ BUDE ZIT

HOSPODYNĚ
"Dobrý den! Jak se daří?"
"Výborně. Dobré jitro."
"Vypadáte svěží... Jako růžička!"
"Nelichotte mi. Ale je dobře, že se
zase jednou vidíme. Pořád je práce'.'
"Také toho mám hodně. Ale práce mé
těší. Poslyšte, jak děláte višňo
vou zavařeninu. Hotová mi nechutná "
"To věřím. Ale návod je lehký."
"Okamžik, hned si to zapíšu."
"Také mám na recepty děravou pamět. Postavte si tašku s nákupem
na zem. Tak napřed višně odpecku
jete a posypete cukrem-ne pecky,
to dá rozum. Na kilo višní kilo
cukru... Zavařenina je moc dobrá k
čaji - s chlebem a s máslem."
"Vřele děkuji. Já vám zase doporu
čím nový vzorek na svetr, poslední
výkřik módy..
HUMORESKA
"To si musím zapsat. Podržte mi
bandasku...a ted?"
"Tedy napřed dvě hladce, tři obra
ce a pak přehodit, sejmout..."
"To je dost složité. Nejlépe bude,
když dovolíte, se na to u vás po
dívat. Máte zlaté ruce."
"Přeháníte. Když si vzpomenu na
váš skvělý štrůdl! Celá rodina si
pochutnala - podle vašeho receptu."
"Ted vám povím novinku. Ti toho do
mu na konci ulice-Frfňovi se jmenu
jí, se rozvádějí!"
"Hm, to se dalo čekat. Byla těch
pověstí plná ulice. Hádky, špatně
vychované děti a ty dnešní hospo
dyňky -škoda mluvit."
"Ještě vám něco povím. Lída Buchtoňová si dala ušít nový kostým. Kal
hotový!"
"Neříkejte? Při její postavě?Vždyt
v něm musí vypadat k smíchu. No musím běžet, sundat prádlo. Zítra
se pustím do té hory na žehlení."
"Poslyšte, škrobíte záclony?"
"Podle toho, z jakého jsou materiá
lu. Mám z výborného, ten se ani
žehlit nemusí."
"Tak na shledanou, pane Brzlíku. A
pozdra
vuj te
manžel
ku. "
"Vyřídím.
7
Dnes přijde
domů později,fenistky mají schůzi.
Ta rovnoprávnost
žen. Díky za rady a
uctivý pozdrav vaší
choti."

NAŠE KŘÍŽOVKA

Historický román
Jaroslava DURYCHA
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A. HI.město Mali, hazardní hra, patřící katovi. B. Vy
dání, hračka nejjas. hvězda v souhv. Labutě. C .Jmé
no královny ve St.Zákoně,malá puška,hmota.D.
Zens. jméno,noční pták,něm.starý,místo v poušti,
jemná látka. E. Rusky"ano", jméno Zolova románu,
podpěra, vyrážka na tváři, zn.kantonu. F. A utíká,
egyptský bůh,primitiv, zbraň,ostrovan,slov, řeka.
G. It.město, vystavět, prasynovec Abrahamův. H .
Biskupství v Peru,čes.hrad,čísl.,otázka,chlapec
ké jméno. I .Spaň. "vy", váha,mladý šlechtic,konec,
čes.město.J.byt hlemýždě,část nožičky,žirafa z
Konga. K . HI.město Peru,tvrdá stupnice,snad, zvěř
tropů, Adamův syn. L . Rec.písmeno,místo dodání,
due,část rosliny, zkr. zvyku.M.Zn. armosféry,žensjméno,průsmyk v Tatrách,takto, železo.

1.Český tanec, tabletka. 2. Žens. jméno, pokrm pro
krávy, část stromu. 3. Zkr. mistr baletu, nár. letecká
a prostor.admin,zájm.,herec.4.Staré obchodní do
my , soubor, vojenská jednotka, zkr. umístění. 5. Předl
kobylí,koupací nádoba,údolí.6.Slezské město,vod
ní tvor,zpívá kukačka.7.Obydlí kněze,severská
zvířata, narození. 8. St. zájm., zkr. jména U S gangst.
zn .lutetia, africká antilopa, hlas krávy. 9. Zn. rhenia,
ROMÁN J.DURYCHA, vada dřeva. 1O. Vůbec ne,
zde,hlas slípky,dom.Antonín,dvě říms.50.11.Část
domu, nápoj,učiliště. 12. Chutný nápoj, nezvyklé
jméno,předs.kláštera. 13.Latinská předpona(zde),
zkr. "i dohromady",zkr. zúžení,lat. tak, 14.Ukazov.
zájm,řeka ve Švýcarsku,mečí,slov.otázka. 15.Tam,
papoušek,vem si,strana. 16.Sopka v Itálii,spor,
špaň.peníz. 17.Sklad tabák.výrobků,chvtač myší.
Pomůcky: Bamako, Daneb,uso, miba,lo,
AI, pata, Rača,"aspo", terno, ita,abalda.

"NIKDO SE DOSUD DŮKAZY VIRY K VÍRE NEOBRA
TIL"-Karl STERN:SLOUP OHNE. Autor byl ži
dovský psychiatr, který se dal ve vyhnanství v
Kanadě pokřtít. Pocházel z Bavorska a působil
v Mnichově jako člen Rockefelerovy nadace.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Na svátek Povýšení sv.Kříže nastoupil arcib.
kard.Groer úřad, na stejný svátek se jej ofi
cielně vzdal. 14.9.poděkovala dánská kapitula
kardinálovi za jeho 9 ti letou činnost, jménem
sv.Otce i apošt.nuncius,ale kardinál ani jeho
nástupce biskup Schonbom mši sv.nesloužili.
V min.čísle jsme psali, že anglikánská biskup
kg vstoupila do Církve. Je to vsak pastorka.
lento mesic se sejdou němečtí a polští bisku
pové k rozhovoru o společných křesťanských
kořenech.__________________________________
Příští rok uplyne 750 let od vzniku svátku Bo
žího Těla-dnes Tela a Krve Páně v belgické
diecézi Lutych,Podnět k tomu dala v.1246 řeholnice sv. Juliana a od r.1317 se slaví v
celé Církvi.
V Indii žije asi 20 mil.křesťanů. Jejich po
čet klesá, zpráva neudává příčinu poklesu.
Letos slaví Mexiko 100 let od korunovace P.M.
Guadalupské v národní svatyni Tepeyacu.______
Pravověmí židé v Izraeli vyslovili nad min.
předsedou Y.Rabinsn/73/kletbu pro jeho mírové
snahy s Palestinci a to před jeho daném v Tel
Avivu.Účinkovala tato zřídka vyslovovanákletba-Pulsa Denura-na vraždu israelského prentera?
Františkáni zřídili ve své římské ústředně
odd.pro media. Gener.představený P.H.Schaliick
prohlásil, že si budou vyměňovat informace a
a hlásat/katolickou/víru celému světu..
Biblický dvoudílný film JOSEF/Egyptský/dostal
v Pasadeně/USA/ televizní vyznamenání r.1995.
Cenu dává porota EMJ4Y. Tento film je částí 21
dílného německo-italského biblického projek
tu, na kterém se podílí mnichovský podnikatel
Leo Kirch. Dosud natočili 4 filmy, ostatních
17 se má natočit do r.1999.__________________
11.10.otevřeli v knížecím paláci v Straubingu/Bavorsko/ museum lidové zbožnosti. Je v
něm zatím 2000 předmětů.______________________
Líz Hurley/18/ britská herečka se chce stát
katoličkou a usadit se v Irsku. Při natáčení
v již.Africe se setkala se sv.Otcem._________
Šhauna Gambills/18/ miss Teen USA, prohlásila
v rozhovoru s katol. časopisem pro mládež JOU
že žije z víry, každou neděli jde na mši sv.,
modlí se za svou rodinu a první místo v jejim životě má Bůh.______ _____________________
Při založení katolické mládežnické iniciativy
v Německu ČISTOTA Z LÁSKI/při Akci život/vy
zval P.B.Deneke, aby se katolická mládež spo
jila, vzájemně se povzbuzovala a posilovala
a zase ukázala sílu a krásu života v předman
želské čistotě. Zájemci dostanou informační
list v Německu, 69518, Absteinchar,PF 61/.
V Koblenci/D/ žádal neonacista.člen zakázané
Deutsche Alternative-aby se při jeho soudu
odstranil ze síně kříž-že ho ruší/hákový ne!/
p.ím chce do r. 2000 postavit v městě 50 koste
lů. Za.tím je jich 5.

HUMOR
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"Bylo mi doporučeno, že když mě bolí hlava,
dát si na ni obkladek z kyselého zelí. Myslíte
pane doktore, že mi to pomůže?"
"Určitě. Ale nezapomeňte si dát do toho kyselého zelí také pečenou jitrnici."_____________
"PítmýZítia jiem o
ivém inoubenct. Uyiitm, že tr&j vztah ie

k němu změnit."
"Pak byi mu meta vrá
tit ten kJiáiný náJvtdetntk."
"Ptoč? Muj vztah k |
naluidetncku ie vubez nezměnit."______
"Pánové,"vstoupí do
kanceláře obecního
úřadu mírně se ky
mácející pán:"Jdu
ohlásit, že se nám
narodila dvojčata."
"A proč mě oslovuje
te "pánové", když
jssn tu sán? "diví
se úředník.
"Opravdu? To honem
běžím donu podívat
"Nemohu ten strojek na
se, jestli jsou to
sekání trávy najít."
opravdu dvojčata."_______________________
"Kdo je tady ivědkem nehody?" ptá ie i&tážntk.

"Já, pane itsiážncku," htáit ie itaáenka. "A co
ie tu vtaitne itato?"__________________________
"Pane doktore, co mám dělat se svým mužem?
Představa, že by měl jít pracovat, ho vysiluje
práce sama ho unavuje a přemýšlení o tem,
že by měl pracovat ho úplně ničí.___________
Manžetka ie pta manžeta: "Pwě ptjei tottk
ittvovtce?""\te doktor mt Utkat, že je zd/tavé
ptt ovoce v každé
^onmě."___________
Zákazník s jednou
rukou jdek holiči
dát se oholit.
Sotva ho začne
holič holit, uje
de mu břitva a
řízne zákazníka
do tváře. Aby od
poutal jeho pozor
nost, začne s ním
vlídně hovořit:"Už
jste byl někdy u
nás, pane.""Ne dosud jsem u vás
nebyl. Tu ruku
jsem ztratí 1 při
nebyl~zloděj, to jen
útoku ve válce."
vržou dveře."______________

AZB
8004 ZURICH
PP / Journal

CH - 8004 ZŮRICH
RETOUREN:
, HOLISCHE TStHECHENMISSION .
Brauerstr.99.-CH-8OO4 ZUERICH

24

0000000000000000000000000000000000

JSTE P O R A D N I -

pro muže

?????????

ZA

MODLITBA

KNĚZE

0000000000000000000000000000000000
1.Necháváte často neuklizené
nářadí?
ano 0 ne 1
2 .Cítíte se nejlépe ve starých, poškoze
ných a ušmudlaných šatech?
ano 0 ne 1
3.Občas nenajdete ponožku?
ano O ne 1
4.Po vykoupání
umyjete vanu?
ano 1 ne 0
5.Čistíte si zřídka nehty?
ano O ne 1
6.Necháte si všude rozházené
noviny?
ano 0 ne 1
7. Najdete vždycky hned všechno? ano 1 ne 0
8.Máte čisté kapsy? Bez drobtů ap.ano 1 neoj
9.Berete si každý den čistou
košili?
ano 1 ne
10 .Vedete si zápisník o výdajích?ano 1 ne
11.Dáváte přednost bílánu ručníku
před barevným?
ano
1 ne o
12.Máte každý den čistý kapesník?ano 1 ne o
13.Všímáte si, jsou-li děti čistě
a pořádně oblečené?
ano 1 ne O

°:
°:

Pane Ježítí, děkujeme Ti, že máme mezi Aebou
kněze, Tvého Alužebníka a tpxavce Božích
tajemAtví.
Pho AÍme Tě, dej mu věnnoAt a vytnvaloAt k tak
Avaté Alužbě a nám živou vín^, žeA ho poAlal Ty
Učinili ho natím duchovním vůdcem: dej mu Vucha
moudnotti a Hady; dej mu upáímnoAt otcovAké
látky a nám dan úcty a oddanoAtí, aí pozonně
natloucháme jeho A lovům.
Vyhnal jAÍ ho z nát a pno nát, člověka, ktený
Ae muAÍ potýkat Ae AtaboAtmí natímí Z tvými.
Dej nám i jemu tnpělivoAt . vzájemné pochopení.
Dej mu zdnaví pno jeho těžkou tlužbu.

Aí je natím dobným pattýňem a páívede nát do
nebe.
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Buh ti daroval tvář - usmívat se musíš sám.
13-10: Jité. moc ^ořiádnZ. Nikdy jdete, oitat- •
Irská moudrost
ním Itenum Mdíny na neMy.
9-6Pobaý p/iuměA., ate tu a tam...?
5-0: NepoTiádruk pn.vní tJjédy.

I ta

"Vidím, že jste měli zahradní slavnost! "

NAJDĚTE ASPOŇ 10 ROZDÍlfl MEZI OBRÁZKY!

KLUB

nejtemnější noc trvá jen do rána.
Při šloví
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