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biskup Henryk Muszynsk i 
„Buber-Rosenzweigovu" me-
daili za svou angažovanost pro 
křesťansko-židovské a polsko-
židovské porozumění. Toto 
vyznamenání je výrazem soli-
darity s biskupem, který je ve 
své vlasti vystaven i nepřátel-
ským útokům. Slavnostní řeč 
pronese brandenburgský mi-
nisterský předseda Manfred 
Stolpe (SPD). Evangelická bis-
kupka Maria Jepsenová bude 
hovořit na téma tohoto roku 
„Uvažme, co je nosné". Při 
akcích „Týdne" jde také o 
vztahy mezi „východními a 
západn ími" Němci i mezi 
Němci a Poláky. 

Bude nás šest 
miliard 

Hannover (D)/KNA: Počet 
obyvatel světa by měl v 2. po-
lovině r. 1999 - podle údajů 
Spojených národů - překročit 
hranici šesti miliard. Údajně 
bylo v noci na 1.1.1999 na 
světě 5.967.571.448 lidí. V 
loňském roce se narodilo kaž-
dých 10 vteřin 43 dětí. 

Podle odhadů Spojených ná-
rodů bude v r. 2013 na světě 
již 7 miliard lidí, s osmi mili-
ardami se počítá v r. 2028. K 
nárůstu obyvatelstva došlo z 
98% v rozvojových zemích, 
kde žilo podle odhadů na kon-
ci r. 1998 4.788.748.762 lidí; 
v průmyslových státech to 
mělo být 1.178.822.686 osob. 
Nikdy dříve v dějinách světa 
nevzrůstal počet obyvatel tak 
rychle. K zemím s největším 
přírůstkem obyvatelstva patří 
Indie, Čína, Pákistán, Nigérie, 
Indonézie , U S A , Brazí l ie , 
Bangladéš, Mexiko a Filipíny. 

Kuchařské recepty 
pro papeže 

Miláno (I)/KNA: Speciální 
kuchařskou knihu s nejlepšími 
recepty a víny dvoutisícileté 
historie papežství s názvem 
„Dobrou chuť, Svatosti" vy-
dalo v Itálii milánské naklada-
telství „Publigold". Kniha na-

Z DĚNÍ VE SVĚTĚ 
bízí reprezentat ivní výběr : 
počínaje apoštolem Petrem 
vede přes Řehoře Velikého, 
Alexandra VI. a dalších 23 
Petrových nástupců až k sou-
časnému papeži Janu Pavlu II. 
Kapitola, kterou nelze brát 
zcela vážně, je věnována i le-
gendární „papežce Johanně". 

O každém předs taveném 
papeži uvádí kniha zábavně 
laděný historický úvod a poté 
několik receptů na jídlo či pití 
- v souvislosti s daným pape-
žem. Ke slovu přijde červené 
víno „Chateauneuf du Pape" 
papežů, kteří sídlili v Avigno-
nu, právě tak jako italská po-
lenta oblíbeného papeže Jana 
XXIII. Několik polských ku-
chařských receptů pro součas-
ného papeže a obsáhlý seznam 
literatury najde čtenář na kon-
ci svazku. Kniha o 223 stra-
nách je zatím k dispozici pou-
ze v italštině. 

Assisi bude znovu 
otevřeno 

Assisi (I)/KNA: Bazilika sv. 
Františka v Assisi, kterou na 
podzim r. 1997 poškodilo ze-
mětřesení, má být do letošních 
Vánoc - a tím k počátku jubi-
lejního roku 2000 - opět pří-
stupná veřejnosti. Restaurátor-
ské práce na freskách malířů 
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Poselství na 
postní dobu 

Vatikán/VIS: Arc ib iskup 
Paul Josef Cordes, předseda 
papežské rady „Cor Unum", 
zveřejni] poselství papeže Jana 
Pavla II. pro letošní postní 
období: „Pán připraví hostinu 
pro všechny lidi". Poselství 
zdůrazňuje úsilí o lidskou dů-
stojnost, boj proti hladu, ne-
rovnoměrnému vývoji, nezna-
losti, násilí, beznaději a vylu-
čování lidí. Boží lásku je tře-
ba projevovat v denní praxi 
konkrétním potřebným lidem. 

Prostředky pro akce Cor 
Unum jsou od loňska v Itálii 
zajišťovány také určitými pro-
centy z prodeje některých dru-
hů chleba. V r. 1998 činil ten-
to příjem přibližně 300.000 
dolarů, které byly použity také 
pro pomoc v Africe. Další ini-
ciativou Cor Unum je akce 
„100 projektů papeže". Jedná 
se o 223 projektů, které finan-
cuje Katolická pomoc a další 
organizace i některé diecéze 
ekonomicky vyspělých států. 
V Africe jde o 64 projektů, v 
Jižní Americe o 40, v Asii o 
37, v Evropě o 35; v zemích 
Střední Ameriky se pracuje na 
18ti projektech, na Blízkém 
Východě také na 18ti; v Se-
verní Americe je to 6 a v ob-
lasti Pacifiku 5 projektů. Z jed-
notlivých diecézí získalo Cor 
Unum na charitativní účely 
celkem 2,8 mil. dolarů. 

Těžiště "Týdne 
bratrství" 

Postupim (PL)/KNA: Vzta-
hy mezi křesťany a židy v Pol-
sku jsou těžištěm letošního 
celopolského křesťansko-ži-
dovského „Týdne bratrství", 
který probíhá ve dnech 14.-21. 
března. Jeho prostřednictvím 
se upozorňuje na iniciativy, 
které se snaží o porozumění na 
obou stranách. 

Zahajovací akce „Týdne" se 
koná v Postupimi 14. března. 
Při ní obdrží hnězdenský arci-
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Cimbaueho a Giotta budou 
však trvat déle než jiné restau-
rátorské práce. Nejprve zůsta-
ne plocha na klenbě (cca 130 
m2) bez malby. 

Fresky se při zemětřesení 
zřítily a rozbily se na desítky 
tisíc zlomků. Práce na jejich 
rekonstrukci dosud nepřinesly 
uspokojivé výsledky. Giottovy 
fresky na stěnách baziliky - se 
scénami a legendami ze živo-
ta sv. Františka - zůstaly na-
štěstí z velké části ušetřeny. Na 
restauraci chrámu a k němu 
přiléhajícího františkánského 
kláštera bylo dosud vynalože-
no v přepočtu cca 1 miliarda 
800 milionů korun. Většinu 
výdajů hradí stát, který pro 
odstranění škod ve střední Itá-
lii vytvořil speciální fond. 
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Výročí kněží a jáhnů naší 
diecéze v březnu 

narozeniny 
2.3. P. Wacha Ján Peter OFM - 38 let 

P. Plhal Ferdinand - 73 let 
P. Tomek Miroslav - 75 let 
P. Kozár Jan - 66 let 
P. Kothaj Peter - 50 let 
P. Pintér Michal Benedikt O.Praem - 54 let 

6.3. P. Kulhavý Bartoloměj Josef OP - 78 let 
9.3. Hafiisko Alexandr - jáhen - 67 let 

P. Buchta Josef - 87 let 
P. Forbelský Antonín - 36 let 
P. Karel Červený - 56 let 
P. Maňásek Miroslav SDB - 41 let 
P. Helikar J o s e f - 7 6 let 
P. Geze Eduard - 80 let 
P. Bezděk Milan - 71 let 
Pobuda Jan - jáhen - 30 let 
P. Bratršovský Antonín - 65 let 
P. Špaček Josef A. O.Praem - 51 let 

3.3. 
4.3. 
4.3. 
4.3. 
6.3. 

10.3. 
13.3. 
16.3. 
17.3. 
17.3. 
21.3. 
25.3. 
25.3. 
29.3. 
31.3. 

švecem 

31.3. P. Mikel Antonín - 53 let 

Duchovní slovo v 

- J 

Je to už několik dní zpět, kdy na nás dolehlo volání 
proroka Joela z liturgie Popeleční středy: "Obraťte se 
k Pánu celým svým srdcem!" 

Volání k obratu v mnohém neodpovídá snahám dneš-
ních lidí. Ne obrat, ale pokrok je tím kouzelným slo-
vem, které lidi oslňuje. Obrat? To ukazuje do minulos-
ti, kdežto pokrok ukazuje do budoucnosti. Ve skuteč-
nosti obrat i pokrok jsou samy v sobě neutrální. V obou 
pojmech je obraz cesty. Své určovací znaménko, plus 
nebo minus, dostávají až vzhledem k cíli, ke kterému 
směřují. Je možné jít kupředu k dobru nebo ke zlu. 
Pokrok na cestě do propasti nelze označit za pokrok 
v pravém slova smyslu. Pravý pokrok je ten, který nás 
přivádí blíž k Bohu a lidem. A o to právě jde v tom 
Joelově volání: "Obraťte se k Pánu." V mešní modlit-
bě pak prosíme o sílu, abychom statečně přemáhali zlo 
a konali dobro. 

Celým srdcem! Rozhodně! Kdo chce plout k určitému 
cíli, potřebuje leckdy hodně odvahy a rozhodnosti, pro-
tože mnohdy je třeba se plavit i proti větru. Jistě se 
pluje pohodlněji s větrem v zádech. Jenže my křesťané 
musíme mít odvahu jít vlastním směrem, nemůžeme se 
podobat větrným korouhvičkám, které se nechají vět-
rem libovolně otáčet. Nemůžeme být ani jako chamele-
óni, kteří se svou barvou připodobňují okolí, jak se to 
právě hodí. Svůj směr si nesmíme dát diktovat ani mó-
dou, ani tržním hospodářstvím. 

Kromě rozhodnosti potřebujeme také vytrvalost a 
dlouhý dech. Nemůžeme se dát zneklidnit, i když se 
dopředu postupuje jen pomalu a krok za krokem. Důle-
žité je neodchýlit se od správného směru. "Obraťte se 
celým srdcem!" Nesmíme být polovičatí křesťané, ne-
smíme zůstat stát na nejnižší hranici. Nesmíme se ptát: 
Co musím bezpodmínečně dělat? Kdy se musím mod-
lit? Kdy musím jít ke sv. zpovědi? Kdo se vydal na 
cestu za Pánem, ptá se jinak: Co mohu dělat, abych na 
své cestě pokračoval kupředu? Kdo mi pomůže jít dál? 
I při vší závažnosti je volání k obratu a pokání přece 
jen radostnou zvěstí. Máme jít kupředu za Kristem ne 
v nějaké zasmušilosti, ale s radostným rozhodnutím. 
Vždyť On je Cesta, která vede k životu - a to dává ra-
dost. Jestliže jsme přijali posvěceným popelem zname-
ní pokání, kéž je to výraz i znamení, že slyšíme volání 
Pána a s radostí v srdci ho chceme následovat. 

J ý k / / ^ufo t / 
T h D r . J f á s e f K O U K L 
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Svatá Hora 
Velká šance 

Jak již mnozí ví, od 17. do 
22. srpna se koná na Svaté 
Hoře u Příbrami celostátní se-
tkáni mládeže. Této velké šan-
ce, jíž je takovéto setkání, je 
jistě potřeba využít. Na mladé 
doléhají mnohá zla současné 
společnosti a šíří se mezi nimi 
beznaděj. V této situaci přichá-
zí katolická církev s odpově-
dí. Chce mladým svědčit o ži-
vém Ježíši, který kráčí s námi 
a je pramenem naděje. Na Sva-
tou Horu jsou pozváni všichni 
mladí. Kolik jich tam přijde? 
S jakou nadějí se mladí vrátí 
domů? To záleží na každém z 
nás. Přece pozvat mladé ze 
svého okolí a modlit se za se-
tkám může každý. Co udělám 
já? 

Bližší informace 
na adrese: 
Diecézní centrum mládeže 
Dómské náměstí 10 
Litoměřice 41201 
tel: 0416/731448 

Bozkov zve 
na pouť 

Bozkovská farnost pořádá 
14tidenní zájezd po poutních 
místech Fatima, Monserat , 
Santiago de Compostela, Lur-
dy a mnoha dalších. 

Termín 6. -19. 4. Cena zá-
jezdu je 14.500,- Kč 

Přihlášky přijímá: Erika 
Tour - Spidlenova ul. 442 Se-
mily PSČ: 513 01-te l : 0431/ 
623637 - nebo farnost Boz-
kov (P. Jan Jucha 512 13 
Bozkov) tel: - 0431/682156. 

Informace a program zašle 
CK Erika Tour. Byla by ško-
da tento jedinečný zájezd ne-
obsadit. Přihlaste se! 

Jaroslav Kurfiřt - Bozkov 

P. Martin Holík 
ředitel rádia 
Proglas - rychle 
a stručně 

Brno 107,5 FM Praděd 93,3 FM « 

„Proč jste se rozhodl prá-
vě pro založení Rádia Pro-
glas? 

Protože tu žádné křesťanské 
rádio nebylo, kdežto jinde v 
západní Evropě ano! 

Jak se zrodila ta myšlen-
ka? 

Moje duchovní opora, otec 
Tišek, nás učíval: Dělejte to, 
co nikdo nedělá... 

Kolik let jste to v hlavě při-
pravoval? 

Pět let. Tedy nejen v hlavě. 
Ty desítky kilogramů papírů, 

ZPRÁVY Z DIECÉZE 4 
žádostí, projektů, dopisů jsme 
ještě všechny nevyhodili. 

A kde jste sehnal tak rela-
tivně rychle tolik odborníků 
a pomocníků?" 

Skoro všichni jsme se to 
museli naučit. Odborníků ani 
nemohlo být dost, kdepak 
křesťan žurnalistou či moderá-
torem rádia, nehledě na to, že 
některé obory se na vysoké 
škole vůbec nepřednášely. 

Chcete vědět více? 
Čtěte na str. 8 - 11. 

Manželská setkávání v České Lípě 
„Křesťanská manželství ne-

musí být nutně lepší nebo šťast-
nější než manželství jiná, ale 
mají důvod a určitou naději, 
aby se lepšími a šťastnějšími 
manželstvími stala, protože 
pro to mají předpoklady. Bůh 
totiž, když s námi sdílí svůj 
božský život a dává nám účast 
na svém životě, obnovuje, 
umocňuje a posiluje pouta 
mezi námi lidmi i naši lásku. 
Dává nám taky stále víc důvě-
ry pro každý den našeho spo-
lečného života." 

S těmito slovy J. Baciocchi-
ho z knihy „Manželství - se-
tkání s Bohem" by určitě sou-
hlasili všichni dosavadní účast-
níci manželských setkání, kte-
rá proběhla v minulých deseti 
letech v naší zemi. 

Tato letní celotýdenní setká-
ní v hezkém prostředí jsou vel-
kou příležitostí k tomu, aby si 
manželé a rodiče s dětmi zase 
ještě více uvědomili, jaké je 
jejich poslání a jak mohou na-
čerpat nové síly právě pro ob-
novení, umocnění a posílení 
v z á j e m n ý c h vztahů 
v manželství a rodině a pro 
další cestu ve svém manžel-
ském a rodičovském poslání. 

V naší diecézi pořádá tato 
letní setkání manželů v létě 
Centrum pro rodinu Liberec. 
Během roku pořádá další dvě 
obnovy manželského života. 
Již šestý letní kurz tohoto Cen-

tra se konal od 4. do 11. čer-
vence 1998 v krásném prostře-
dí v Malých Svatoňovicích. 
Účastnilo se ho celkem 45 
manželských párů - a to ve 
věku od 20 do 60 let, 3 kněží, 
68 dětí ve věku od 2 měsíců 
do 14 let a 28 pečovatelů, kte-
ří se o tyto děti starali. Z naší 
diecéze se zúčastnilo 13 man-
želských párů a ze sousední 
královéhradecké 18 párů. To 
je opravdu potěšující a může-
me mít všichni radost z toho, 
že i v naší diecézi jsou man-
želé, kterým záleží na tom, aby 
strávili krásný týden s těmi, 
kdo mají podobné problémy i 
radosti a zde jsou schopni se o 
ně podělit. 

Letošní, sedmý kurs, bude 
probíhat zase v Malých Sva-
toňovicích - a to od 3. do 7. 
července. 

Neváhejte a pište - co nej-
dříve, prosíme, protože zájem 
je velký a budova internátu 
není nafukovací. 

Přihlášky zasílejte na adre-
su: 

Manželé Březinovi 
Malátova 427 
460 01 Liberec 12 
Telefon: 048 - 5120988 
Spolu s těmito manžely se o 

vás budou starat manželé Fi-
šerovi z Liberce a další jejich 
spolupracovníci. 

P r o ž í v á m e letos rok 
s Bohem Otcem. I 

v manželství bychom si mohli 
připomenout přesvědčivá slo-
va Pavla VI.: „Neztrácejte 
odvahu, když na vás přijde 
ochablost, skleslost. Náš Bůh 
je náš otec. Otec je plný las-
kavosti a dobroty, plný starost-
livé péče - a překypuje láskou 
ke svým dětem, o které se usta-
vičně stará na jejich cestě." 
Tedy i na cestě našeho man-
želství. Anežka Zdislava 

ZPRÁVY ZE 
SALESIÁNSKÉHO 

STŘEDISKA 
MLÁDEŽE 

Ve čtvrtek 25. února 1999 
otevřeli tepličtí salesiáni slav-
nostně klub volného času dětí 
a mládeže v Proseticích. 

Sami salesiáni o svém no-
vém klubu říkají: Naší společ-
nou snahou je vytvořit prostře-
dí, kde mohou mladí užitečně 
prožít svůj volný čas, rozvíjet 
své schopnosti, záliby a také 
prožít přátelství a dobrodruž-
ství se svými kamarády. 

První nestátní klub dětí a 
mládeže v Teplicích navazuje 
na tradici s třediska "Pod 
Doubravkou". Tradice salesi-
ánské práce s mládeží má již 
s topadesá t i l e tou h is tor i i . 
V Teplicích a okolí salesiáni 
aktivně působili už v letech 
1945-50, znovu po roce 1968 
a nově od roku 1990. 
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Farní ples ve Velkém 
Senově 

Při první zmínce o farním 
plese, to bylo před pěti lety, 
se všichni pobaveně usmívali 
a považovali nápad za utopii. 
"Proč ne!" řekl tenkrát náš 
kaplan, "to by se mělo zkusit". 
Měli jsme obavy, zda vůbec 
bude o farní bál zájem, pozvali 
j sme mnoho lidí s c í rkv í 
sympatizujících, jen věřícími 
bychom totiž sál nezaplnili. 
Lidé měli zase zkreslené před-
stavy, že na farním plese se 
bude z nápojů podávat jen mlé-
ko a džus a bez růžence, ob-
razně řečeno, nebude vstup 
povolen. Vše se vyjasnilo a 
zájem o ples byl veliký. 

V té době nebyl v našem 
kraji žádný vhodný taneční sál 
v provozu, takže jsme po dva 
roky táhli veškeré přípravy 
vlastními silami. Znamenalo to 
uklidit sál, přilehlé prostory i 
kuchyň, přemluvit někoho, 
aby se ujal občerstvení, zajis-
tit nápoje, nádobí, sklo, ubru-
sy a postarat se v neposlední 
řadě i o úklid po plese. To vše 
bylo dosti náročné a vyčerpá-
vající. Od roku 1997 nastal 
zásadní obrat hned v několika 
věcech: Konečně bylo možno 
pronajmout si sál i s přilehlou 
restaurací a v přípravách se 
omezit pouze na výzdobu sálu. 
Radikálně jsme snížili počet 
hostů z původních 300 na 130 
a poprvé byl ples také maškar-
ní, což se vše velmi osvědči-
lo. Dalším velkým kladem 
všech ročníků byl fakt, že se 
na sále vůbec nekouří. 

Za nejzdařilejší se asi pova-
žuje ples v pořadí první, prá-

vě pro svou tehdejší překvapi-
vost a počáteční ohromné nad-
šení. Farníci tehdy dali dohro-
mady skvostné předtančení-
parodii baletu Labutí jezero, 
kdy muži v něžných sukýnkách 
předvedli odvážné baletní kre-
ace. Na žádném dalším plese 
předtančení nechybělo, větši-
nou humorné tance v podání 
místních farníků, ale i klasic-
ké předtančení na profesionál-

ní úrovni. 
Letošní již pátý farní ples se 

konal 6. února v Domě mla-
dých ve Velkém Senově. Před-
tančení se tentokrát ujali mla-
dí-čerství absolventi tanečních 
kursů, kteří předvedli poloné-
zu, mazurku a cha-chu. V prů-
běhu večera došlo ještě na vtip-
nou ukázku první pomoci na 
parketě. Hudební skupina Flip 
z Děčína hrála opět výborně. 
V přestávkách jsme shlédli ješ-
tě pantomimu Adam a Eva 
v podání hostů z Rumburka, 
proběhly taneční soutěže a vy-
hodnocení masek. Vyhrála 
maska Dědeček Hříbeček. Ne-
chyběla ovšem Marfuša a po-
zornost rovněž upoutal Zele-
ný a Červený panáček ze se-
maforu, Saša, Námořník, Si-
amská dvo jča ta , Chicago 
Hope, Strašidla, Indka, Indiá-
ni z Rumburka a stále překva-
poval "Strejda". Celkově se 

K f s J § H K U P E O T V I 

letos dostavilo masek méně, 
což je škoda. 

Velmi u nás nasněžilo a ješ-
tě v den plesu celý den chu-
melilo, takže trochu s obavami 
jsme čekali, zda vůbec dorazí 
svozový autobus. Ale spoleh-
livý malý autobus Robur s 
přehledem překonal všechny 

kopce a svízelné úseky a sve-
zl účastníky plesu z Dolní a 
Horní Poustevny, Lobendavy, 
Lipové, Mikulášovic a Vilé-
mova do Velkého Šenova 
včas. Ve tři hodiny ráno je 
zase v pořádku rozvezl domů. 
Pohodlná doprava z plesu má 
také svoje kouzlo. Při jel i 
ovšem i hosté z velké dálky a 
museli cestou překonat mno-
hou kalamitní situaci, což za-
slouží obdiv. 

Nevelký výtěžek plesu bude 
použit na dětský maškarní ples 
konaný o týden později na 
tomtéž místě. Dětský karneval 
se každoročně těší velkému zá-
jmu dětí a netýká se to výluč-
ně dětí z věřících rodin. Kro-
mě hudby a tance připravuje-
me různé soutěže pro malé 
caparty i pro odrostlejší děti, 
tak aby si všechny přišly na 
své. A samozřejmě také sou-
těž o nejlepší masku, kterou 
děti berou velmi vážně a pro-
to bývá vyhodnoceno patnáct 
nej lepších masek. 

-Pt-

TEL. + 2Á2N.; 0416/732 458 
IČO: 6 3 1 3 8 5 5 7 DIČ: 1 9 6 - 7 5 0 8 1 2 2 6 5 5 IČO: 6 3 1 3 9 9 0 1 

Ze srdce děkujeme všem 
štědrým dárcům, kteří chtějí 
sponzorsky podpořit celé dílo 
svými modlitbami i finanční-
mi dary. 

Číslo účtu: 5304779052/ 
2700 Variabilní symbol: 99 
Konstantní symbol: 178 

Papežské 
misijní dílo 
vyhlašuje 
soutěž o 
nejlepší 
píseň 

Národní ředitel Papežského 
misijního díla v České repub-
lice ve spolupráci se Sekcí pro 
mládež ČBK a všemi Diecéz-
ními centry mládeže,Radiem 
Proglas a hudebním naklada-
telstvím Rosa vyhlašuje celo-
státní soutěž o nejlepší píseň 
nebo skladbu na téma: „Misie 
v roce Boha Otce" 

Jak se přihlásit: Všem, 
kdo projeví zájem, zašleme 
obratem potřebné informace 
s příslušnou přihláškou. 

Podmínky: Soutěže se může 
zúčastnit každý, kdo zašle vy-
plněnou přihlášku, nahrávku 
(demosnímek slouží pouze 
k snadnějšímu seznámení se 
s písní, interpretace není před-
mětem hodnocení), texty a 
notový záznam skladby do 
konce května 1999. 

Porota: Karel Vepřek -
redakce náboženského vysílá-
ní ČR 

Štěpán Filcík - redakce ná-
boženského vysílání ČT 

P. Maritn Holík - Rádio Pro-
glas 

PhDr. Jiří Tichota - Spiritu-
ál Kvintet 

Vyhodnocení: Výsled-
ky naší soutěže budou zveřej-
něny pomocí sdělovacích pro-
středků a nejúspěšnější sklad-
by uslyšíme na národním se-
tkání mládeže na Svaté Hoře 
ve dnech 17.-22. srpna 1999 

Nejlepší díla vyjdou na při-
pravovaném albu Radia Pro-
glas. 

Pro vítěze jsou připraveny 
věcné odměny. 

Kontakt: P. Jiří Šlégr , 
národní ředitel 

543 01 Vrchlabí - nám. 
Míra 287 

( + fax: 0438/421108) 
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Být gentlemanem 
Motto: „Bůh je velký gen-

tleman. Ten dává člověku víc, 
než si zaslouží." P. František 
Bílek 

Tato slova již byla jednou 
uvedena v našem diecezním 
měsíčníku. Slyšel jsem je před 
mnoha lety, když jsme s P. 
Františkem oklepávali omítku 
libuňského kostela. 

Na první adventní neděli děti 
v Ml. Boleslavi při dětské mši 
svaté nesly k obětnímu stolu tři 
obálky s penězi. Každá byla za 
jednu skupinu. Byla to naše 
reakce na výzvu jednoho do-

pisovatele ve čtvrtletníku čte-
nářů katolické spisovatelky 
Vlasty Javořické „Pramínek". 
Výzva spočívala v tom, aby 
čtenáři darovali lidem postiže-
ným povodněmi některou 
z knížek jmenované spisova-
telky. Boleslavské děti, navště-
vující hodiny základů křesťan-
ství, věnovaly finanční pro-
středky. V některých přípa-
dech byly i našetřené. Jsem si 
tím jist, neboť v rámci hledá-
ní plodů Ducha svatého si pro-
hlížím jejich záznamy a vím o 
řadě jejich dobrých skutků. 

Že se dvě knížky Vlasty Ja-
vořické dostaly i do nejposti-
ženějš í obce Kounova na 
Rychnovsku, o to se postaral 
kněz P. Jaroslav Olšava. Sku-
tečnost, že boleslavské děti už 
v minulosti poslaly hračky do 
Jugoslávie, loni potom v rámci 

akce Vánoce po povodni na 
Moravu, otce Jaroslava Olša-
vu natolik oslovila, že se roz-
hodl ke gentlemanskému činu. 
Na vlastní náklady nechal po-
slat do Mladé Boleslavi 

z nakladatelství „L ípa" , 
nám. TGM 421, 763 12 Vizo-
vice dvacet knížek „Vánoční 
pohádky a povídky", 

jejichž je sám autorem. Pro-
střednictvím kněze Bůh něko-
likanásobně odměnil rodiny 
dětí. V dopise mi pak napsal: 
„Chci dětem projevit své uzná-
ní za jejich nadšení, něco si 
odepřít a dát potřebným. Zá-
roveň se dostane do rodin kníž-
ka , kde vys tupu j í dět i 
s podobně šlechetným srdcem. 
Toho je dnes velice zapotřebí, 
vyvádět děti z vlivu sobců a 
hrabošů." 

Když v neděli 24. ledna 
1999 děti přinášely tuto kněž-
skou oběť na obětní stůl, cítil 
jsem praktické naplnění slov 
již zesnulého P. Františka Bíl-
ka z Libuně. Proto jsem je 
znovu citoval v úvodu svého 
vyprávění. 

Někdy i v našem křesťan-
ském životě vládne „blbá ná-
lada" . Zdá se nám, jak někte-
ré naše snahy vyznívají na-
prázdno. Proto př icházím 
s tímto příkladem jak dobro 
plodí dobro. Někdy i na adre-
su Boží slyšíme od nevěřících 
slova: „Copak to Bůh nevidí. 
Kdyby byl, proč nezasáhne?" 
Tady bych chtěl připomenout 
slova Karla Čapka, jak je ci-
tuje Olga Scheinpflugová v 
„Českémrománu": „Bylgen-
t lemanem i vůči samému 
Bohu. Vždycky se ho zastal 
s úsměvem, ale naplno. Nech-
te Pána Boha napokoji a neta-
hejte ho do našich mizerností. 
Dal nám lidem všechny pod-
mínky slušného života a má se 
ještě starat o to, co jsme z nich 
udělali?" 

František Němeček 

Paní 
Zdislava je 
ochránkyní 
charitní 
Zdislávky 

V srpnu 1998 se v suterénu 
katolické fary na Horním ná-
městí v Jablonci nad Nisou 
zrodila malá charitní galerie 
pojmenovaná něžně po naší 
patronce Sv. Zdislavě - Zdi-
slávka. Galerie začínala svoji 
činnost neobvyklou výstavou 
kreseb vězňů z nedaleké věz-
nice v Rýnovicích. V této věz-
nici totiž již několik let prová-
dím pastorační činnost, o kte-
ré bude řeč v některém z dal-
ších příspěvků. Hned po této 
výstavě, která byla pro veřej-
nost tak trochu atrakcí, násle-
dovaly výstavy dvou jablonec-
kých výtvarníků. Chtěli jsme 
tím jednak upřednostnit v prvé 
řadě domácí výtvarníky a za 
druhé také naučit širší veřej-
nost navštěvovat novou gale-
rii, která je mimo nej frekven-
tovanější část města. Výstava 
karemičky paní Evy Tesařové 
přivedla skutečně do galerie 
všechny, kteří se v Jablonci 
zaj ímají o umění. Stojí za 
zmínku, že paní Tesařová ve 
Zdislávce vystavovala také 
paní Zdislavu ztvárněnou z 
hlíny. 

Jednak to bylo sousoší sv. 
Zdislavy s rodinou a pak paní 
Zdislava modlící se nad ne-
mocným za jeho uzdravení. Po 
výstavě paní Tesařové násle-
dovalo moderní umění pana 
Jaroslava Kodejše mladšího a 
pak něco pro děti - výstava 
dřevěných hraček firmy Detoa 
Albrechtice. Všechny tyto vý-
stavy se těšily značnému zá-
jmu veřejnosti a velice nás pře-
kvapilo, že naší novou galerií 
prošly spousty dětí a mládeže 
od mateřských škol až po jab-
lonecká gymnázia. V součas-
né době byla do 24.1.1999 ve 
Zdislávce výstava meditativ-
ních obrazů P. Stanislava Wei-
gla. Obrazy jsou velmi ltfásné 

a hluboké svým významem. 
Vedle galerie máme ve Zdi-

slávce i charitní prodejnu, kte-
rá má dnes již opravdu co na-
bídnout od duchovní literatu-
ry a širokého výběru biblí, což 
v Jablonci chybělo, až po dře-
věné hračky, bylinkové čaje, 
drobnou keramiku a svíce. A 
od nedávné doby si u nás mů-
žete i posedět u šálku čaje nebo 
kávy s půjčenou knihou a ne-
chat na sebe působit toto klid-
né prostředí naplněné duchov-
ní hudbou. Pokud byste jeli do 
Jablonce nad Nisou, pak i Vás 
rádi přivítáme ve Zdislávce. 
Otevřeno máme ve všední dny 
od 9 do 17.30 hod. 

Snad bych ještě dodala, že 
od počátku velmi silně cítíme, 
že paní Zdislava nad námi bdí 
a do jisté miry i řídí náš pro-
gram. Vůbec jsme totiž ne-
předpokládali, že si naše malá 
galerie získá tak rychle oblibu 
a stane se místem nenásilné 
evangelizace a přiblížení míst-
ní církve široké veřejnosti. 

K. Jakubalová 

„Náš tatínek si moc přál dostat 
se do hospice, ale bohužel se ho 
už nedočkal. Zemřel měsíc před 
jeho otevřením." Tento stesk jsem 
vyslechla před několika dny 
v jedné rodině a v různých obmě-
nách ho slýchám častěji. Sice se 
v tomto případě jednalo o Hospic 
Anežky České v Červeném Kos-
telci, ale je jisté, že totéž se stane a 
nepochybně už i stává mnoha dal-
ším lidem v souvislosti 
s Hospicem sv. Štěpána 
v Litoměřicích. I když půjde 
všechno hladce, nějaký čas si tu 
na hospic ještě počkáme. Přesto 
už ted' můžeme pomoci. Sice ne-
přímo a zprostředkovaně, ale mů-
žeme a chceme. 
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V Teplicích 
se hledali 
mimozemšťané 

V Teplicích se hledali mimo-
zemšťané 

Titulek vás mohl zarazil. Jde 
o parafrázi názvu přednášky, 
která se uskutečnila 27. ledna 
v Teplicích. 

Naše místní skupina České 
křesťanské akademie pozvala 
k objasnění této záhady Rndr. 
Jířího Grygara, který přednáš-
ku začal tím, že hledání mimo-
pozemských civilizací vždy lidi 
zajímalo. Lidé pozorující da-
lekohledem jiná tělesa však 
měli tak málo doprovodných 
informací, že více byla na koni 
fantazie než samotné výsledky 
pozorování. Technické pro-
středky dvacátého století však 
umožnily dokonalejší pozoro-
vání vesmíru a přelomovým 
skokem se staly výlety družic 
a posléze lidí do kosmu, ale 

získané vzorky většinou ukon-
čily naděje na život v našem 
okolí. 

Vezmeme-li se však v úva-
hu množství hvězd a planet 
naší galaxie nemusíme ztrácet 
naději. Podle osobního názo-
ru Grygara velký počet hvězd 
nemůže vyloučit existenci mi-
mopozemšťanů, ale pravděpo-
dobnost jejich objevuje malá. 
Proto se stále dešifruje signál 
z vesmíru, zda neobsahuje 
nějaká data vytvořené inteli-
gencí. 

Osobnost přednášejícího i 
téma přilákalo asi stovku po-
sluchačů. Mnoho otázek sice 
nepadlo, ale bylo možno téma 
dopracovat doma při četbě 
některých knih Grygara, kte-
ré bylo možno si zakoupit. 
Více dramatické diskuze asi 
přinesla následující přednáška 
v Ústí nad Labem, která se 
věnovala tématu velkého třes-
ku bible zorganizovaná míst-
ní skupinou CKA. 

PK. 

Hospic sv. Štěpána 
v Litoměřicích 
(IMež budeme mít svůj 
vlastní hospic) 

Naše sdružení má pevnou vaz-
bu na Hospic Anežky České a po-
kud by péče o smrtelně nemocné-
ho nebyla doma možná a nemoc-
nice nebyla nutná, není problém 
zprostředkovat přijetí pacienta 
v tomto zařízení. Ze severních 
Čech je to ale k Náchodu hezký 
kus cesty, proto předpokládáme, 
že se taková rodina bude snažit si-
tuaci zvládat co nejdéle doma. A 
protože to nebývá tak jednoduché, 
nabízíme v rámci našich součas-
ných možností pomoc, a to dvo-
jím způsobem: poradenstvím a 
v případě potřeby zapůjčením po-
můcek. Zdravotnické pomůcky za-
tím nevlastníme, ale jakmile nám 
naše nová fúndraisérka, paní Ra-
basová, obstará nějaké peníze, mů-
žeme je začít nakupovat. Když je 
bude někdo nutně potřebovat 

v domácí péči, určitě je nenechá-
me ležet ve skladu. Než si bude-
me moci pořídit vlastní, vypomů-
že nám půjčovna pomůcek, zří-
zená při červenokosteleckém hos-
pici. Za velmi slušnou cenu zde 
lze vypůjčit např. antidekubitní 
matraci s kompresorem, odsávač-
ku, lineární dávkovač léků a do-
konce i koncentrátor kyslíku. Po-
kud jde o poradnu, můžete své 
dotazy psát na níže uvedenou ad-
resu našeho sdružení, rádi Vám 
odpovíme. 

Člověk může mít ten nejlepší 
úmysl, ale chybuje z neznalosti a 
z nevědomosti. Nevědomost sice 
prý hříchu nečiní, ale v případě 
nevědomosti zaviněné to určitě ne-
platí. Uveďme tedy alespoň čtyři 
chyby, kterých se ošetřující laici 
(a někdy bohužel i zdravotníci) do-

Klášter 
sester 
premonstrátek 
v Doksanech 

Vážení přátelé, obracíme se 
na vás s prosbou o duchovní i 
finanční podporu díla obnovy 
premonstrátského ženského 
kláštera v Doksanech. 

Klášter byl založen roku 
1144, kdy přišly první sestry 

premonstrátky (r. 1121 sv. 
N o r b e r t zakládá řád 
v Prémontré). Po dlouhé době 
jejich působení byl klášter cí-
sařem Josefem II. roku 1782 
zrušen, budovy rozprodány a 
využívány nejrůznějším způso-
bem. 

V současné době byla vyvi-
nuta iniciativa na obnovu kláš-
tera. Jedna jeho část (starý 
konvent) byla odkoupena od 

Pokračování na str. 14 
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pouštějí nejčastěji. 
- Nemocný, který se na lůžku 

přestává pohybovat, začíná být 
ohrožen vznikem proleženin (de-
kubitů). Toto nebezpečí výrazně 
stoupá u nemocných ochrnutých, 
inkontinentních (neudrží moč, pří-
padně ani stolici) a nadměrně těž-
kých, ale i vyhublých. Ohrožena 
je především křížová krajina, paty 
a na bocích místo, kde vyčnívá hla-
vice kosti stehenní. Tato místa je 
třeba stále kontrolovat, podkládat 
měkkými podložkami, udržovat 
v suchu, kůži jemně masírovat, na-
tírat olejíčkem apod. Ve dne i 
v noci je nutno měnit polohu ne-

mocného! Zarudnutí je vážným 
varovným signálem. Zítra by zde 
už mohl být kožní defekt a velmi 
brzy doslova díra až na kost. A 
hlavně úplně zbytečné utrpení, kte-
rému bylo možno správnou péčí 
zabránit. 

- Léčba bolesti je sice věcí léka-
ře, ale i ten někdy chybuje. Dříve 
platila zásada léčit bolest „podle 
potřeby". Čekalo se, až se nemoc-
ný ozve, že má bolest, a pak do-
stal lék. Dnes se razí zásada léčit 
bolest „podle hodin". Víme pře-
ce, jak dlouho lék působí, a tak 

Dokončení na str. 13 
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Na vlnách 
Rádia Proglas 

Sedíme ve studiu Benjamín, nejmenším, ale nejkrás-
něji vybaveném studiu z celého rádia a vedle mne sedí 
paní šéfredaktorka PhDr. Marie Blažková. Na ni bude 
směřovat proud mých otázek. 

A první otázka je právě k 
těmto studiím. Jak vlastně 
vzniklo Rádio Proglas, jak se 
dostalo do těchto prostor, čí 
to byl nápad, založit rádio, 
vysílat? 

Myšlenka na Rádio Proglas 
se zrodila v době vzniku naší 
svobodné republiky, kdy sku-

" pina lidí sdružená kolem stře-
diska dětí a mládeže Radost na 
Americe zjistila, že teď je 
vhodná doba na uskutečnění 
tohoto projektu. U zrodu stál 
P. František Fráňa, tajně svě-
cený kněz, který tábor Radost 
založil a otec Martin, tehdy 
ještě Ing. Martin Holík, také 
tajně svěcený kněz. Oba pro 
to měli dobré předpoklady. P. 
Martin tím, že byl elektroin-
ženýr s širokým kulturním pře-
hledem a organizačními schop-
nostmi a P. František jako muž 
velikých lidských zkušeností. 
Kolem nich se záhy vytvořila 
skupinka nadšenců. Na počát-
ku stály různé peripetie s tím, 
jak bude Rádio vysílat, v ja-
kém čase... Vedle toho vznik-
ly otázky kolem budoucího 
technického vybavení.. . To 
všechno prošlo dlouhým vývo-
jem. Povolení k vysílání při-
šlo v době, kdy byla založena 
Nadace Rádia Proglas a P. 
Martin Holík založil společ-
nost RÁDIO PROGLAS s.r.o. 
První vysílací frekvenci získali 
na Svatém Hostýně a také do-
stali prostory v budově biskup-
ského gymnázia v Brně, sklep-
ní prostory, laskavostí otce 
biskupa a i s jistým přispěním, 

protože to byl nájem bez po-
vinnosti placení v té první fázi. 
Tato skupinka prvních nadšen-
ců vlastníma rukama a za po-

vysílat s osmnáctihodinovým 
vysílacím časem a postupně se 
dostalo až na 23 hodin denně. 
Ta zbývající hodina je určena 
na údržbu přístrojů. Zdvojná-
sobily se také prostory pro 
kanceláře, a tak vznikla i 
knihovna a malá kaple. Rov-
něž jsme získali i prostor pro 
redakci Katolického týdenní-
ku, se kterým také spolupra-
cujeme. Programová skladba 
se sice také proměnila, ale od 
počátku bylo snad všem jasné, 
že se bude jednat o rádio ro-
dinného typu, to znamená, že 
se bude orientovat na všechny 
věkové i sociální skupiny oby-
vatelstva. Rádio pro kulturní 

A D / , 

otec ing. Martin Holík - ředitel a paní PhDr. Marie Blažková 

moci mnoha pomocníků zbu-
dovala první technická zázemí 
pro vysílání a minimální kan-
celářské zázemí k tomu v dru-
hé části gymnázia. V meziča-
se tohoto stavění se pochopi-
telně pracovalo na tom projek-
tu samotného vysílání. Vysí-
lání mohlo začít 8. prosince 
roku 1986. 

Jako čtenář vašich čtvrtlet-
níků jsem zjistil, že vaše re-
dakce a vysílací studia pro-
šla mnoha technickými změ-
nami. Věřím, že stejným 
způsobem zkvalitňujete i sa-
motné vysílání. Na jakou 
skupinu obyvatel se nejvíce 
zaměřujete? 

Začnu trochu zeširoka: Rá-
dio Proglas začalo původně 

informovanou rodinu a všem, 
kteří z takové rodiny vychá-
zejí nebo do ní směřují - takto 
se sami definujeme. Vysílání 
také není jenom výhradně ka-
tolické, ale ekumenické. Dbá-
me zároveň i na to, aby zde 
nepřevládalo jen určité politic-
ké přesvědčení, ostatně nezá-
vislost byla podmínkou, pod 
kterou jsme získali vysílací li-
cence. Prosazujeme tradiční a 
demokratické hodnoty a hlav-
ním záměrem od samého po-
čátku je služba evangeliu - ší-
ření Boží radostné zprávy. 

Křesťanské médium je po-
třeba. Na tom se shodnou 
všichni. Ale názory se různí 
v otázce, co má takové rádio 
vysílat. Příznivci se těší na 
společnou modlitbu růžence, 
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mše svaté, naučné pořady. 
Kritici již dnes vyčítají, že 
Proglas je médium, které 
nediskutuje o žhavých pro-
blémech dnešní církve i spo-
lečnosti, jako rádio, které 
údajně podporuje takovéto 
„křesťanské ghetto" - i když 
já osobně se touto omšelou 
frází neztotožňuji. Nicméně, 
tyto hlasy zde jsou. Jak si 
myslíte, že vás díky frekven-
ci na Ještědu přijmou Češi? 

Tady ta otázka vyplývá zřej-
mě z představy, že na Moravě 
se snad věří nějak jinak. Mu-
sím říci, že pečlivě sledujeme 
ohlasy našich posluchačů a do-
stáváme spoustu dopisů, které 
čteme a nad kterými přemýš-
líme. 

Pochopitelně, že děláme i 
sondy v prostředí, které tepr-
ve budeme oslovovat a zdá se 
nám, že máme co nabídnout. 

Rozhodně zůstaneme svoji, 
nechceme, aby z našeho vysí-
lání „kapala svěcená voda" -
to odrazuje, ale chceme, aby 
z našeho vysílání vyzařovala 
stále křesťanská nefalšovaná 
radost, kterou upřímně řeče-
no cítíme. Lidé, kteří zde pra-
cují jsou opravdu nadšenci. 
Nechali spoustu jiných svých 
představ o životě proto, aby 
vysílání Rádia Proglas mohli 
dělat naplno a s nadšením. 
Učíme se od jiných stanic a dí-
váme se, jak to dělají jinde v 
zahraničí. Poučili jsme se, že 
takové ryze „zbožné" rádio -
jenom poučující - by nikdo ne-
poslouchal. O tom jsme se 
poučili např. v Portugalsku, ve 
Francii, Polsku a jinde, kde 
jsme byli, takže víme, co chce-
me a co nechceme. 

Výborně, spolupracujete s 
těmi ostatními rádii nějak 
konkrétně? 
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Máme např. konkrétní spo-
lupráci se slovenským rádiem 
Lumen se sídlem v Bánské 
Bystrici pod patronací pana 
biskupa Baláže. S nimi si také 
občas vyměňujeme programy, 
konkrétně na podzim jsme měli 
„česko-slovenský den", nebo 
o vánocích jsme vysílali někte-
ré jejich pořady a oni zase 
naše. Podotýkám, že to byly 
hlavně humoristické pořady. 
Spolupracujeme s francouz-
ským regionálním rádiem, kte-
ré provozuje komunita Ema-
nuel v Provenci, kde jsme byli 
na stáži, a někdy od nich be-
reme hotové texty připravené 
k překladu. Jsme v dobrých 

Jsme si vědomi toho, že kva-
litní zpravodajství je páteří 
každého rádia. Poněvadž jsme 
ze začátku nebyli schopni za-
jistit vlastní kvalitní zpravodaj-
ství (byla nás prostě jenom 
hrstka a neměli jsme žádné 
zkušenosti), rozhodli jsme se 
přebírat hodinová zpravodaj-
ství stanice BBC a Vatikánu. 
Dnes se již kromě toho snaží-
me získat zpravodajství vlast-
ní, a to trojím způsobem. Jed-
nak je to zpravodajství z ná-
boženského světa, také je to 
zpravodajství z naší země a ze 
světa. Spolupracujeme pocho-
pitelně s agenturami. Nábo-
ženské zprávy čerpáme z Ka-

vztazích s Českým rozhlasem, 
máme s nimi určitý typ smlou-
vy, která nám umožňuje v 
rámci šíření dobrého jména 
Českého rozhlasu přebírat ur-
čité pořady, takže se snažíme 
poučit i z náboženského vysí-
lám Českého rozhlasu - to je 
redakce P. Petra Koláře. Od 
Českého rozhlasu také přebí-
ráme folklórní pořady - z je-
jich archívů, protože tam mají 
např. kvalitní pořady, na kte-
ré sami už nemají vysílací čas. 
Bylo by toho určitě ještě více... 

Děkuji, paní redaktorko. 
Kvalitní rádio se pozná ne-
jen podle kvality publicistic-
kých pořadů, ale také podle 
zpravodajství. Jak tedy zís-
káváte a budete získávat ak-
tuality z míst, kde budete 
vysílat? Jakým způsobem se 
k vám tyto zprávy dostávají 
včas? Máte např. nějaké te-
lefonické zpravodaje? 

Odbavovací studio - místo, odkud se živě vstupuje do vysílání 

thpress a překládáme je a ze 
zpráv ČBK - největší část 
ovšem od našich posluchačů. 
Ti nám posílají své zpravoda-
je, časopisy, e-mailovou poš-
tou (Internetem), volají nám 
apod. Na územích, kde jsme 
slyšet, už máme své lidi, kteří 
nám posílají všechny důležité 
místní události. Co se týče po-
litického zpravodajství, hledí-
me nahrazovat některé vstupy 
BBC vlastními zprávami, s tím 
počítáme také do nového vy-
sílacího schématu. Toto nové 
schéma vysílání zavedeme prá-
vě v momentu, kdy začneme 
vysílat z Ještědu. Postupně bu-
deme rozšiřovat počet svých 
spolupracovníků. Nyní máme 
namířeno do Hradce Králové 
a výhledově počítáme s pomocí 
našich posluchačů v těch va-
šich končinách. Byli bychom 
vděční každému, kdo je scho-
pen psát nebo telefonovat... 
formulovat novinky, dát je do-

hromady a odeslat je k nám do 
Rádia Proglas. 

Zeptám se také redaktor-
ky pro kulturní vysílání a re-
portérky, slečny Ivany Pej-
chalové (viz foto výše), jak 
konkrétně má vypadat tako-
vý kulturní redaktor a co se 
od něho požaduje? 

Potřebujeme především in-
formátory v nej různějších mís-
tech Čech, kam bude dosaho-
vat náš signál. Důležité bude, 
když zavolají a řeknou, co se 
v jejich městě děje, příklad: V 
Mladé Boleslavi dnes hraje fil-
harmonie, koncert se koná v 
tolik a tolik hodin - může to 
být záležitost třeba dvaceti vte-
řin. Takovýchto lidí sháníme 
spousty a spousty. 

Pokračujeme dále v rozho-
voru s paní Marií: 

Reportéři, redaktoři, hla-
satelé, to všechno jsou funk-
ce, které vyžadují profesio-
nální přístup - erudici. Jak a 
kde získáváte vzdělání pro 
své zaměstnance? Jsou mezi 
vámi také amatéři? 

Snad všichni zaměstnanci, 
kteří jsou zde ve stálém pra-
covním poměru, mají vysoko-
školské vzdělám anebo ještě na 
vysokých školách studují . 
Zpravidla se jedná u redakto-
rů o lidi s humanitním vzdělá-
ním, o absolventy filosofic-

kých nebo pedagogických fa-
kult, já osobně mám např. vy-
studované dějiny umění . . . 
Máme mezi sebou hlasatele, 
kteří zde začínali často jako 
čerství absolventi Janáčkovy 
akademie - tedy vlastně herci, 
kteří zanechali hereckého po-
volání a pracují pro nás. Po-
máhají nám tak rozvíjet vyso-
kou úroveň jazykového proje-
vu a to umění skutečně je. Hla-
satelé a moderátoři se dále 
vzdělávají. Tak jako redakto-
ři, všichni prošli Centrem ne-
závislé žurnalistiky v Praze, 
kde absolvovali základní novi-
nářské kurzy, a také hlasatelé 
absolvovali kurz ve stejném 
centru Svobodné Evropy a 
BBC. Je to nadační záležitost. 
Také si doplňujeme vzdělání 
tím, že zveme mezi nás odbor-
níky. 

Tzv: Akvárium - kancelář, pro 
styk s veřejností, evidenci členů 
Klubu přátel Rádia Proglas... 
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Nenastoupit lákovou umě-

leckou dráhu a jít pracovat 
do Proglasu, nebo jít už jako 
student pomáhat sem, to vy-
žaduje opravdovou oběť. 

Jistě zde velkou roli hraje 
náboženské přesvědčení . 
Jsou mezi vámi jen katolíci, 
lidé praktikující svou víru? 

Je třeba říci, že nemáme jen 
interní zaměstnance, ale i ši-
roký okruh externích pomoc-
níků, kteří pracují také z nad-
šení a zdarma nebo maximál-

ventistů sedmého dne pro nás 
týdně připravuje tři půlhodino-
vé pořady. 

Pořady o Bibli? 

Ne, adventisté připravují po-
řady, které dokonce ani nesou-
visí tak úplně s křesťanskou ví-
rou, ale s tradičními hodnota-
mi, které společně sdílíme jako 
je rodina, přátelství, pocti-
vost. .. Adventisté mají v Pra-
ze rádio s názvem Hlas naděje 
a jsou to znamenití profesio-

Slečna Ivana Pejchalová - redaktorka kulturního vysílání ve 
studiu při živém moderování vysílání 

ně za úhradu jízdného apod. 
Je to kolem 400 lidí. V tak 
velké "paletě" nejsou samo-
zřejmě všichni katolíci, dokon-
ce ani ne všichni křesťané. V 
zásadě se dá říci, že ti, kteří 
pracují přímo zde v redakci a 
studiích, jsou ve své většině 
katolíci. Spolupracujeme po-
chopitelně i s jinými křesťan-
skými církvemi. Proglas je v 
podstatě místem, kde se setká-
vá deset křesťanských církví. 
Úzce spolupracujeme s rádiem 
TWR (Trans World Rádio), 
které sdružuje šest křesťan-
ských církví, vesměs protes-
tantských denominací. Velmi 
úzce s námi spolupracují a pra-
videlnou relaci u nás mají bra-
tři z pravoslavné církve, jed-
nou měsíčně pro nás vytvářejí 
pořad bratři z Československé 
církve husitské a Církev ad-

nálové, kteří vědí, jak tu práci 
mají dělat. V mnohém jsme se 
u nich přiučili. Pro nás připra-
vují vždy jeden pořad pro děti, 
mládež a rodinu-rodinný stůl. 
A kromě toho dělají ještě pro 
nás měs íčně pů lhod inku 
„Okénka" do své církve. Na-
bízeli jsme také spolupráci Ži-
dovské náboženské obci a če-
káme, nakolik budou oni spo-
lupracovat. 

Když člověk pročítá doku-
ment II. Vatikánského kon-
cilu „O sdělovacích prostřed-
cích", je tam zdůrazňováno 
že duchovní v katolické círk-
vi mají plně podporovat prá-
ci dobrých křesťanských mé-
dií. Už na začátku jste řek-
la, že tyto prostory Rádia 
Proglas v Brně jsou majet-
kem brněnského biskupství. 
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Jak je to dále s podporou 
Proglasu ze strany církve? 
Máte třeba cenzuru? 

Když jsme začínali s vysílá-
ním, hovořila jsem s jedním 
ekonomem biskupství a on mi 
na otázku, jestli se dočkáme 
podpory biskupů, odpověděl 
povzbudivě: „Musíte biskupy 
přesvědčit!" A od té doby se 
snažíme přesvědčovat přede-
vším tím, že se tu práci snaží-
me dělat poctivě a to hlavně 
se zřetelem na to, co řekl sv. 
Pavel: „Běda mi, kdybych ne-
hlásat evangelium!" I když ne 
všechno se podaří hned, ten-
hle záměr hlásat evangelium tu 
stále je. Musíme říct, že mini-
málně katoličtí biskupové, kte-
ří nás na svém území slyší, 
nám nikdy nedali najevo, že by 
s něčím v našem vysílání ne-
souhlasili, i když nás někdy ně-
kdo občas v lásce napomene. 
Kupodivu nám nikdy nikdo 
nevytkl zaměření našeho rádia. 
Dobré zkušenosti s námi se 
poznají také z toho, že nám 
zpravidla o svátcích, když pro-
síme biskupy o připravení ně-
jakého toho slova, nikdo nikdy 
neodmítne. 

Věřím, že dobrou zkuše-
nost a přátele budete mít i 
mezi těmi, kteří vás uslyší od 
toho července. Jakou čekáte 
spolupráci od nových poslu-
chačů? 

My bychom byli především 
rádi, kdyby se nám ozvali. 
Kdyby jakýmkoliv způsobem 
dali najevo, že o nás vědí, že 
nás slyší. Jsme zvyklí dostá-
vat dopisy a odpovídáme na ně 
v živých kontaktních pořa-
dech. Máme tzv. „listárnu" a 
tyto dopisy jsou pro nás ne-
smírně cenným zdrojem infor-
mací o tom, jak působíme, zda 
tzv. „nezníme falešným tó-
nem". Je-li někdo z vás, kteří 
nás zatím neslyšíte, činný v 
nějakém médiu - tisku apod. a 
může nám někde o nás udělat 
alespoň zmínku, samozřejmě 
budeme velmi rádi. Nechci 
zrovna říci, že očekáváme fi-
nanční podporu, ale není to 
nezanedbatelná část pomoci. 
Já bych na tomto místě chtěla 
říct, že posluchači Rádia Pro-
glas, kteří se rozhodli toto naše 
rádio podporovat, se sdružují 
do Klubu přátel Rádia Proglas, 
jehož členové se těší určitým 
výhodám: Dostávají pravidel-
ně zpravodaj, mají možnost se 
s námi setkávat také osobně při 
dnech otevřených dveří, pořá-
dáme plesy a scházíme se jed-
nou ročně na pouti na Hostý-
nu, a co se týče té hmotné pod-
pory, pak se nám členové, po-
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A další pohled na milé pra-
covnice v "Akváriu" 

kud mohou, zavazují, že nám 
zaplatí „koninu denně pro Pro-
glas", což je ročně 365 Kč. 
Tady bych chtěla říci, že když 
budeme nyní vysílat se zvýše-
nými náklady, budeme potře-
bovat asi 1700 nových členů, 
kteří by toto zvýšení nákladů 
svými korunami denně pokry-
li. 

Zeptám se tedy zástupce 
ředitele a ekonoma radia 
pana PhDr. Martina Šmíd-
ka na některé konkrétní eko-
nomické otázky. 

Jaký je rozpočet vašeho 
rádia, a jak je financováno? 

Po vzoru evropských křes-
ťanských rádií jsme se rozhodli 
nejít cestou reklamního vysí-
lání a financování rádia z re-
klam. Spíše se soustřeďujeme 
na ty, kteří nás chtějí poslou-
chat a tuto svoji touhu vyjad-
řují již zmíněným příspěvkem 
korunu denně na Proglas. To 
co nám posluchači dají, my 
pak dáváme do rozvoje rádia. 

Když jsem četl od otce 
Martina - vašeho ředitele e-
mail o tom, že jste získali 
frekvenci na Ještědu, vyba-
vilo se mi jen jediné slovo -
zázrak. Měsíc před tím jsem 
totiž na Radiožurnálu po-
slouchal o připravovaném 
řízení o licencích a na sedm-
náct volných frekvencí bylo 
přes sedmdesát uchazečů. 

Jak je to možné, že jste to 
získali právě vy? 

Licenční řízení probíhá tedy 
tak, že Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání vyhlásí kon-
kurz, do kterého jsme se při-
hlásili. Některým rádiím jejich 
licence končí a tak podobně 
jako rádio Triangl, podali žá-
dost o znovuzískání tohoto 
kmitočtu FM 97,9 MHz. Dá 
se říci, stejně jako v předcho-
zích obdobích, že to byl sku-
tečně zázrak a překvapení i pro 
některé členy samotné Rady 
pro rozhlasové a televizní vy-
sílání. 

To je výborné, ale řekněte 
mi, ty náklady od 1700 po-
sluchačů - koruna denně -
skutečně pokryje celé nákla-
dy pro vysílání? 

Skutečnost je taková, že ná-
klady budou přibližně jeden a 
půl milionu ročně ve hrubém 
odhadu - myslím tedy navýše-
ní nákladů díky Ještědu. To 
tedy znamená, že kdyby se 
našli posluchači, kteří „platí" 
podobným způsobem jako ti 
moravští - tedy členové Klubu 
přátel, dali by nám přibližně 
tuto částku. 

Zeptám se ještě jako ama-
tér, protože předpokládám, 
že většina čtenářů budou 
také amatéři jako já: Co 
všechno ty náklady musí po-
krýt? 

Náklady musí pokrýt - jest-
liže se bavíme o Ještědu - ší-
ření signálu.... 

To znamená energii, kte-
rou spotřebuje vysílač? 

Znamená to nájem toho mís-
ta, odkud se vysílá, dále ná-
jem technických prostředků, 
protože ne vždy je možné, aby-
chom měli vysílač svůj, tak 
jako jej máme v případě Sva-
tého Hostýna. V Brně a na Pra-
dědu se jedná o nájem od Čes-
kých radiokomunikací. Srov-
natelný výkon, který je na Pra-

dědu, nás stojí ten zmíněný je-
den a půl milionu ročně. To je 
tedy zhruba jedna třetina roz-
počtu. Další třetina rozpočtu 
jsou mzdy nás pracovníků, 
případně výdaje za honoráře 
apod. A zbývající třetina se 
rozplyne za nájem za redakč-
ní místnosti, za naše již tři re-
gionální studia, za energie, za 
spotřební materiál... 

Chystáte se založit nějaké 
další studio na území Čech, 
kromě studia Kristián, kte-
ré již existuje v Praze? 

To, že jsme získali tak krás-
ný vysílač, si vyžádá zřízení 
alespoň mikrostudia , jaké 
vzniklo při Hradci Králové a 
možná, bude-li chuť a energie 
těch místních, pak i ministu-
dia. 

Co si máme představit pod 
termínem ministudio a mik-
rostudio? Já si představuji 
pod pojmem studio něco jako 

tohoto „Benjamína" ve kte-
rém sedíme - odhlučená míst-
nost s mikrofony, druhá 
místnost s technikou, zvuka-
řem a technikem...? 

K tomu, co jsi řekl, by ještě 
přibyl nějaký redaktor, také 
nějaká místnost, kde by moh-
ly být telefony, fax, počítač. 

Řekněme tedy, takový byt! 

To by úplně stačilo. A mik-
rostudio to je vlastně ještě 
mnohem méně. To je vlastně 
jeden člověk na velmi částeč-
ný úvazek nebo úplný dobro-
volník, který je vybaven něja-
kým přenosným reportážním 
zařízením. 

Chtěli byste takové studio 
založit v Mladé Boleslavi? 

To víte, že ano! 

Dobře, děkuji za rozhovor. 
(Ptal se P. M. Podzimek) 

A nyní naše čtení mírně odlehčíme 
humornou biblickou hádankou: 

Které rčení pochází z bible > 

© Je mí trnem </ oku © Slepé kuře najde 
Řešení: Oiz Num 33> 55 nevětší trn 
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NOVÉ KNIHY 
Křesťanství od A 
do Z 
Pietro Petrosillo 
Karmel 1998 
cena: 275,- Kč 

Velmi potřebná publikace, 
která ve srozumitelné formě 
obsahuje více než tisíc hesel. 
Je zde mnoho užitečných in-
formací, které jsou doplněny 
hesly z českého protestantské-
ho prostředí. Kniha je doplně-
na seznamem literatury do-
stupné v češtině. 

Příběhy proti 
smutku 
Elie Wiesel 
Portál 1998 
cena: 195,- Kč 

Hnutí chasidů, které vznik-
lo v rámci židovství 18. stole-
tí, neztratilo ani s odstupem 
doby přitažlivost pro dnešní-
ho čtenáře. Autor se v každé 
kapitole soustřeďuje na jednu 
chasidskou duchovní ctnost a 
tuto ctnost poutavě dokumen-
tuje na příkladu jednoho z cha-
sidských mistrů a na příbězích 
z jeho života. 

Dědo, mám tě rád! 

Christa Meves 
Matice 
cyrilometodějská 
1998 
cena: 87,- Kč 

Manželství prožívá v součas-
né době krizi, velmi často kon-
čící rozchodem a vzájemným 
odcizením. Velký a závažný 
vliv na život rodiny a výchovu 
dětí mají prarodiče a zde úměr-
ně s věkovým rozdílem a získa-
nými životními zkušenostmi 
dochází ke konfliktům. Kde se 
stala chyba, proč k tomu došlo, 
lze se na tyto roztržky připra-
vit? Na tyto a podobné otázky 
odpovídá autorka, která má 
dlouholeté zkušenosti psychote-
rapeutky a svoje poznatky do-
plňuje příběhy ze života. 

Liturgický rok 
Adolf Adam 
Vyšehrad 1998 
cena: 230,- Kč 

Tato kniha nás seznamuje se 
všemi základními termíny litur-
gického roku, s dějinným utvá-
řením jeho struktury i s novými 
důrazy II. vatikánského konci-
lu. Malá připomínka: Český 
národní kalendář v této knize 
nezaznamenal změny v úpravě 
kategorií svátků. 

Bůh je větší než 
naše srdce 
J. B. Brantschen 
Vyšehrad 1998 
cena: 88,- Kč 

Biblické podobenství O mar-
notratném synu oslovuje i mo-
derního člověka tím, že v dra-
matickém příběhu přibližuje a 
pojmenovává naděje a perspek-
tivy záchrany a opravuje před-
stavy, které mají mnozí křesťa-
né o Bohu: Bůh není mrzutý 
mravokárce a mstitel. Bůh je 
větší než naše srdce. 

Existuje? 
O. H. Pesch 
Vyšehrad 1998 
cena: 134,- Kč 

Jak, kde a proč usilovat o 
poznání Boha v době, v níž 
se tak silně prosadilo ateistic-
ké smýšlení? Autor ve své 
knize vychází ze zkušenosti 
moderní teologie, která vel-
mi často musela čelit ostré 
kritice. Autor přednášel eku-
menickou teologii na univer-
sitě v Hamburku. 

Slova o církvi 
C. Mario Martini 
Vyšehrad 1998 
cena: 98,- Kč 

Autor, milánský arcibiskup 
a kardinál, se zamýšlí nad 
duchovním významem II. 
vatik. koncilu. Rozebírá nej-
významnější koncilní doku-
menty a vysvětluje na pozadí 
biblických textů jejich závaž-
nost a smysl pro život círk-
ve. 

Otče, odevzdávám 
se ti 
Wilfrid Stinissen 
Karmel 1999 
cena: 75,- Kč 

Autor je mužem modlitby, 
naslouchání a kontemplace. 
Ve Švédsku vede kursy ob-
novy víry. Hlavním tématem 
této knihy je poslušnost vůči 
Boží vůli. Autor se přitom za-
mýšlí nad cestami k dosažení 
naprostého odevzdání. Text je 

obohacen o odkazy na mnoho 
autorů duchovní literatury. 

Povídání o 
manželství 
Polívka, Dolista, 
Dřímal 
Karmel 1999 
cena: 145,- Kč 

Soubor třech studií se snaží 
o pohled na manželskou pro-
blematiku. První část je kon-
cipována z hlediska psycholo-
gického, pedagogického a so-
ciologického. 

Mše svatá 
Karmel 1999 
cena: 169,- Kč 

Tato kniha obsahuje text celé 
katolické mše svaté včetně 
všech čtyř hlavních eucharis-
tických modliteb v osmi svě-
tových jazycích: V latině, an-
gličtině, němčině, italštině, 
španělštině, francouzštině, 
polštině a češtině. 
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Vzdělávání ve vire 

Žehnání při zásnubách 

<s> 

V minulém čísle Zdislavy 
jsme si řekli, jak vypadá správ-
né rodičovské požehnání před 
důležitým životním krokem 
jejich dítěte. Protože k těmto 
událostem nesporně patří vol-
ba životního partnera a přípra-
va na manželství, neztrácí svůj 
význam ani žehnání při zásnu-
bách, které mohou konat křes-
ťanští rodiče ve prospěch 
svých dospělých dětí. 

Zásnuby v křesťanském po-
jetí jsou výrazem odpovědnosti 
za dar lásky mladých lidí, je-
j i chž vztah s m ě ř u j e 
k manželství. Jsou také výra-
zem vděčnosti Bohu a prosbou 
za jeho pomoc v tak důležité 
životní situaci. 

Zásnuby se slaví zpravidla 
doma, pochopitelně za přítom-
nosti obou snoubenců, jejich 
rodičů a nejbližších přátel. O 
průběhu vlastního požehnání 
nás učí kniha žehnání - Bene-
dikcionál toto: 

Úvod žehnání: 

Na chvilku se všichni ztiší-
me a uvědomíme si vduchu, co 
chceme konat. Začneme tím, 
že se všichni přežehnáme zna-
mením kříže. Pokud toho jsme 
schopni, můžeme společně 
zazpívat vhodnou píseň. Jeden 
z rodičů - katolický křesťan -
pozdraví přítomné slovy: 

„Chvalme našeho Pána Je-
žíše Krista a děkujme mu, ne-
boť On nám dal příklad oběta-
vé lásky." Na znak souhlasu 
všichni odpoví „Amen". 

Celebrant - zde tedy jeden 
z rodičů - uvede obřad žehná-
ní těmito nebo podobnými slo-
vy: „Všichni potřebujeme Boží 
pomoc. Chceme prosit o ni 
také pro tyto naše děti (jména 
obou dvou). Dnes slaví své 
zásnuby. Potřebují proto Boží 
milost a pomoc , aby jejich 
láska mohla dozrát ve věrnos-

ti, čistotě a zbožnosti, aby rost-
la a prohlubovala se a oni jed-
nou společně celým svým ži-
votem oslavovali Boha." 

Čtení Božího slova: 
Po úvodu následuje čtení 

určitého úryvku Písma svaté-
ho a krátké zamyšlení nad pře-
čteným textem. Benedikcionál 
nám nabízí 4 možnosti: Úry-
vek z evangelia Janova 15,9-
12, dva výňatky z listů apoš-
tola Pavla, a to 1. Kor 13,4-
13 nebo Flp 2,1-4 či čtení 
z knihy proroka Ozeáše (Oz 
2,20-22.25b) na téma „Za-
snoubím si tě věrností". 

Můžeme se rovněž pomod-
lit slovy Žalmu 85 (číslo žal-
mu dle ekumenického vydání) 
verše 9-14, s odpovědí „Hos-
podin mluví svému lidu o po-
koji". 

Přímluvy a modlitba Páně: 
„Pán slyší, když k němu 

voláme. I v této chvíli mu 
s důvěrou přednesme své 
prosby: 

- Pane, tyto naše děti jsou 
i Tvými dětmi. Ukaž jim ces-
tu, po které je chce vést Tvá 
svatá vůle." 

O d p o v í m e vš ich-
ni:"Prosíme Tě, vyslyš nás." 

- Prozařuj svou přítomnos-
tí každý krok jejich cesty a 
buď s nimi ve chvílích šťast-
ných i obtížných." 

- Posiluj v nich smysl a cit 
pro vzájemnou úctu, věrnost 

a čistotu." 
- Pomoz j im křesťansky 

správně se připravit na man-
želství." 

Po společné odpovědi na tyto 
prosby se pomodlíme modlit-
bu, kterou nám odkázal Pán 
Ježíš: „Otče náš . . ." . Snou-
benci si mohou po těchto pro-
sbách celého společenství vzá-
jemně vyměnit prsteny. Žeh-
nání vrcholí žehnací modlit-
bou, kterou pronáší jeden 
z rodičů s rukama sepnutýma 
(nikoliv tedy s rozpětím nebo 
vztažením rukou). 

Žehnací modlitba: 

„Bože, náš nebeský Otče, 
chválíme Tě, že svěřuješ li-
dem dar lásky, aby se hleda-
li, vzájemně nacházeli a vy-
tvářeli jednotu v lásce a věr-
nosti. Pomoz i snoubencům 
(křestní jména) , aby společ-
ně hledali Tvou vůli, měli 
jeden druhého upřímně rádi 
a zachovávali věrnost Tobě i 
sobě navzájem. Ať se ti ve 
všem líbí a vnitřně dozrají 
k naplnění své lásky ve svá-
tosti manželství. 

Prosíme o to skrze Krista, 
našeho Pána. Amen." 

Závěr žehnání: 
Přítomní mohou zakončit 

obřad v h o d n ý m z p ě v e m . 
Snoubenci mohou rovněž při-
jmout či vyměnit si dárky. 
Katolický laik, jeden z rodičů, 
pak ukončí setkání slovy: 

„Bůh, dárce pokoje, ať je 
s vámi, ať vede vaše kroky a 
naplňuje vaše srdce svou lás-
kou." Přisvědčíme této pros-
bě slovem „Amen" a všichni 
se závěrem přežehnáme kří-
žem „Ve jménu Otce, i Syna, 
i Ducha svatého". 

vr 

P r a m e n : Bened ikc ioná l 
(ČBK, l i turgická komise , 
1994) 

Dokončení ze str. 7 

musíme přijít s další dávkou uti-
šujícího léku o chvilku dříve, než 
odezněl účinek dávky předchozí. 
Jde o to, aby léčba bolesti byla 
kontinuální, rovnoměrná. Není-li 
zajištěna, nebojte se ji pro svého 
nemocného požadovat. 

- Nechutenství u umírajícího ne-
mocného může být velmi užiteč-
ným obranným mechanismem, 
který je nutno brát vážně. Jestliže 
ho nerespektujeme, způsobíme, že 
bude nemocnému ještě hůře. Bo-
hužel, velmi často rodina v této si-
tuaci donutí pohotovostního léka-
ře, aby pacienta odeslal na posled-
ních pár hodin do nemocnice. 
Chudák pacient. Skončí někde za 
bílou plentou, na hadičkách, izo-
lován od svých blízkých. Spíše, 
než nutit lékaře k nedůstojnému 
alibistickému jednání, bychom ho 
měli ujistit, že se chceme o ne-
mocného postarat doma (pokud 
opravdu nelze život zachránit - a 
to musí posoudit lékař). 

- Tři výše uvedené chyby ztrpčí 
nemocnému zbytek pozemského 
života. Chyba čtvrtá však může 
mít dopad na celou věčnost. O to 
je závažnější. Pokud totiž okolí ne-
mocnému programově lže a ujiš-
ťuje ho, že o nic nejde, že se urči-
tě uzdraví, pak bohužel většina lidí 
odkládá na neurčito to nejdůleži-
tější: smíření s Bohem i s lidmi, 
přijetí svátostí. O opovážlivém 
spoléhám platí totéž, co o uchu u 
džbánu. A najednou je pozdě. Na-
štěstí Boží milosrdenství je neko-
nečné. 

Připomínáme naši adresu: Sdru-
žení pro založení a podporu hos-
pice, Stránského 1313/32,41201 
Litoměřice. 

M. Svatošové 
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Den zasvěceného života - 2. února 1999 
- takhle jsme to četli na druhé strance prvního letošního cisla oficielního měsíční-

ku litoměřické diecéze. Je to výzva biskupa řeholníkům, poněvadž právě s nimi se 
chce biskup sejít o Hromnicích ve své katedrále při mši svaté. 

Ve svatoštěpánské katedrále nebylo pře-
plněno. Kněží řeholních společenství za-
ujali místa na křeslech kolem katedry bis-
kupovy a zapln i l i dvace t míst 
v kanovnických lavicích. Zastupovali far-
nosti všech koutů diecéze. V katedrále 
samozřejmě byly účastny mše svaté i sest-

ry řeholnice a hrstka litoměřických věří-
cích, kteří se mohli uvolnit k účasti na mši 
svaté spolu s řeholníky. 

Na konsistoři bylo možné podat si ruku 
a pozdravit se s těmi, které biskup v tento 
den svátku Uvedení Páně do chrámu přá-
telsky pozval k pohoštění. Po osvěžení 
promluvili členové řádů, kongregací, spo-
lečenství. Cisterciák z Oseká rozesmál 
shromáždění líčením obtíží, které má pan 
opat s lidmi, kteří žijí pod střechami osec-
kého kláštera. Z Bohosudova podal zprá-
vu o účasti věřících z blízka i dálky, 
z domova i ciziny, těch, kteří se dověděli 
o katastrofě požáru ambitů kolem basili-
ky Bolestné Panny Marie. O účasti těch, 
které je možno srovnat s chudou ženou, 
která vhazuje do chrámové pokladnice pár 
krejcarů vedle těch, kteří pomáhají z kont 
svých přebytků. Požárem poškozená část 
kostela je už opravena. Bozkovský admi-
nistrátor líčil průběh opravy kostela Krá-
lovny hor, kde vnitřek svatyně je teď pro-
stoupen vůní dřeva nákladného lešení. 
Salesiáni z Teplic i Rumburku mají též 
co povědět, vždyť před necelým měsícem 
byla pouť ve Filipově se mší svatou o čtvr-
té hodině v noci. Letos jsme tam marně 
hledali usměvavou tvář P. Antonína Hlad-
kého. Vážně nemocen ležel v nemocnici 
a v tyto dny ho právě propustili, setkání 
řeholníků se ovšem zúčastnit nemohl... 
Salesiánů zde byla celá řada. P. Eduard 
Hrbatý z Bíliny se těší na příští rok zlaté-
ho výročí kněžského svěcení. Za františ-
kány slyšíme hlas exercitátora P. Bernar-

da Římského. Samozřejmě, že františká-
nů zde bylo víc, jsou v Liberci, a to hned 
celá komunita. Z dominikánů od svaté 
Zdislavy je zde P. Gajzler a Ústečtí. 

Mezi řeholnicemi nenacházíme zástup-
kyni Rádu Navštívení Panny Marie 
z Chlumce. Boromejky zastupuje sestra 
představená z Jiříkova u Filipova. Jsou tu 
i premonstrátky, které rozvíjejí kontem-
plativní společenství v Doksanech. U nich 
jistě není bez zajímavosti, že v Doksanech 
žily od roku 1144, odtud založila jejich, 
společnost po dvaceti letech komunitu 
v Krakově. Císař Josef II. doksanský kláš-
ter zrušil a dnes se premonstrátky do Dok-
san vracejí z Krakova. Litoměřické do-
minikánky a cyrilometodějky zde samo-
zřejmě chybět nemohly. 

Byly zde zastoupeny ještě jiné komuni-
ty, které o sobě promluvily. Dnes si už 
těžko vzpomínám na obsah jednotlivých 
projevů. Odvažuji se ale tvrdit, že šlo o 
užitečné a radostné setkání těch, kdo 
k sobě mají blízko, snaží se o život 
v duchu evangelia a které Svatý Otec vy-
zývá k setkání v den Uvedení Páně do 
chrámu. 

Msgre Josef Helikar 

Klášter sester 
premonstrátek 
v Doksanech 

dokončení ze str. 7 

státu, je ale v dezolátním stavu, čeká na 
rekonstrukci od základů. Rozpočet opra-
vy se řádově pohybuje v několika desít-
kách milionů Kč. Přesto se obnovil život 
ses te r ské komuni ty - dvě ses t ry 
z krakovského kláštera (založeného 
z Doksan r. 1164) spolu s několika sest-
rami Kongregace sester premonstrátek a 
kandidátkami začaly na tomto starobylém 
místě žít svůj život modlitby a oběti. Bydlí 
zatím na faře, která je ale již nedostačují-
cí pro rozrůstající se komunitu. 

Proto se obracíme s prosbou o finanční 

pomoc i na Vás. Prosíme o Vaši velkory-
sost, všem dárcům slibujeme modlitbu a 
vzpomínku při mši svaté. Jsme vděčné za 
každý příspěvek, můžeme vystavit i do-
klad pro odpis z daňového základu. 

Naše adresa je: Klášter sester premon-
strátek 

411 82 Doksany 1 
Tel. 0411/861 197 
Bankovn í spo jen í : KB (Kč): 

2079120257/0100 Roudnice n.L. 

Žijeme kontemplativním způsobem. 
Snažíme se pomáhat svými modlitbami a 
obětmi církvi, řádu a všem potřebným 
(zvláště na přímluvu sv. Norberta prosí-
me za matky očekávající narození dítě-
te). Jako vzor pro vytváření našeho spo-
lečenství máme život prvních křesťanů, 
kteří měli jedno srdce a jednu duši, setr-
vávali v v apoštolském učení, v lámání 
chleba a v modlitbách. Pokud byste si 
přáli, abychom se modlily na vaše kon-
krétní úmysly, sdělte nám to - rády se 
připojíme. 

Nabízíme službu šití kněžských košil, 
alb, superpelic, ministranských komží a 
rochet, oltářních pláten a kalichového prá-
dla. 

Sestry premonsrátky - Doksany 

Využívám toto volné místečko k podě-
kování všem, kteří podporují naší redak-
ci modlitbami, děkovnými dopisy, uzná-
ním, obětí... Pokud se na některé vaše 
příspěvky nedostalo v tomto čísle, vyna-
snažíme se je uveřejnit příště. P.Michal 



LISTÁRNA 15 

aneb dopisy v koši nekončí 
Názory otištěné v této rubrice se nemusí shodovat se stanovisky redakce. 

/<2> 

Jen na okraj 
Jednou z nevýhod periodik, které vycháze-

jí s delší časovou prodlevou, je jejich fatální 
neaktuálnost. Proto i těchto pár řádků vlastně 
přichází pozdě. 

Týden modliteb za jednotu křesťanů skon-
čil a v návalu všedních starostí na něj všichni 
více nebo méně zapomeneme. Ostatně, není 
možné žít j e n o m ekumenismem, náš 
duchovní rozměr obsahuje samozřejmě i jiné 
prvky. 

Chtěl bych se dotknout té skutečnosti, která 
byla v terénu, tj. na úrovni křesťanských obcí, 
obzvláště citlivě vnímána. A tou je prožívaná 
t o u h a po sjednocení všech křesťanských 
denominací. 

Kdysi před dávnými lety mne jeden ctihod-
ný kněz upozornil na prostý zákon, jehož plat-
nost bych si dovolil obhajovat až do krajnosti. 
Platí totiž, že poznat Boha lze dvěma cestami, 
cestou nevýslovné milosti nebo nevýslovné-
ho utrpení. Tyto dvě cesty jsou přitom jako 
spojené nádoby a jejich obsah se navzájem 
prolíná. 

Soudím, že i otázka jednoty křesťanů je 

zodpověditelná jedině těmito dvěma cestami. 
Je samozřejmé, že na úrovni papežských 

kongregací se o ekumeně uvažuje jinak, než 
v prostředí rozpadajících se kostelů v zapadlém 
pohraničí. Ale tvrdím, že naše pohraniční 
zkušenost, naše modlitby a naše vzájemná 
setkání mohou být přínosem i pro ty nejvyšší 
církevní kruhy. 

Je to sice velmi zajímavé, když učení teolo-
gové vedou íundované disputace o nuancích 
toho či onoho vyznám. V terénu to však vy-
padá tak, že ať už chceme nebo nechceme, již 
brzy to bude vypadat tak, že pojedeme v neděli 
svých X kilometrů do spádového kostela, 
kam nám budou zajíždět střídavě kazatelé, 
pastoři, faráři, katecheti a jáhnové obojího 
pohlaví, abychom slyšeli Slovo Boží. A mož-
ná budeme rádi, když nám nějaký černošský 
misionář z Afriky přijde kázat anebo sloužit 
mši svatou. Sejdeme se nakonec všichni, mož-
ná i spolu s Židy - a zjistíme, že nám bude 
spolu dobře, podobně jako bylo apoštolům na 
hoře Proměnění. 

Bojím se, že všechny církve v naší zemi 
budou muset ještě hodně trpět a přinášet ještě 

mnoho bolestivých obětí. Ale jiná cesta ke 
sjednocení křesťanů nevede. Fundamentální 
bazírování na detailech té či oné konfese by 
bylo sebevražedným hazardem. 

Ten týden modliteb za jednotu křesťanů byl 
pro mnohé z nás na mnoha místech velkým 
přínosem. Sluší se poděkovat všem, kteří jak-
koliv přispěli k jeho důstojnému průběhu. Pán 
Bůh zaplať. Dr. Toman Ml. Boleslav 

Ad citát: 
Vážení a milí, musím Vám s jemnou vý-

tkou vytknout nepravdivost Vašeho citátu na 
čelní straně 2. čísla letošního roku a to: "Kdo 
žije v krásné krajině, už se na ni nedívá, dívá 
se jen turista. Ve všem jsme buď domácí, nebo 
turisté." - Martin Nitsche - Obojí je veliký 
nesmysl - a nepravda! Je škoda, že právě u 
NAŠEHO časopisu - byť v dobrém - jde o 
nesmysl! Denně jsem okouzlen změnou -
změnami - naší krásné krajiny, byť by se jed-
nalo třeba "u baráku...". Autor zmíněného 
citátu je zřejmě velice vzdálen od Boží lásky i 
v této oblasti. - Promiňte V modlitbě 

František Menšík 
, Chuchelna 56 Semily 51301 

Pod čarou 

Zúčastnil jsem se onehdy a kdesi eku-
menické bohoslužby. Bylo to v katolic-
kém kostele. Kázání přednesl kazatel z 
církve bratrské. Mluvil jednoduše o víře: 
o tom, jací svědkové víry jsme, o našich 
činech a o tom, že mnohdy jsme Duchu 
spíše na překážku, než abychom mu slou-
žili. Tradiční, ale vcelku nadprůměrné 
kázání, měřeno poměry naší církve, kde 
ledacos působí ex opere operato a slova 
kazatele nejsou až tak důležitá. 

Po kázání chvilka ticha — ano, jistě, 
vždyť slovo musí zapadnout do půdy, aby 
mohlo přinést užitek. Sestry i bratři růz-
ných církví (starší dámy evangeličky, 
sympatické třicátnice katoličky, rozjása-
né slečny „jednoťačky,, i neidentifikova-
telní pánové) sklánějí hlavu, přivírají oči, 
rozjímají... 

Ticho přeruší zpěváci. Ale co to — 
mnozí se tázavě dívají, jako kdyby stále 
nemohli uvěřit. Sbor totiž zpívá marián-
skou píseň. Ale kdyby jen to: zpívají, 
kterak se utíkáme v našich potřebách k 
naší drahé královně, která jako růžička 
sedí na nebesích. 

Lidé v zadních řadách na sebe nechá-
pavě hledí, někteří snad přemýšlejí, zda 

nemají shromáždění modloslužebníků a 
vyvolávačů duchů mrtvých raději opus-
tit. Nakonec zůstávají sedět, ale celý zby-
tek shromáždění jako by byl poznamenán 
pachutí katolického exhibicionismu. 

Maria je postava Nového zákona, na-
mítnete. Ano — nic proti písni, která při-
pomíná události Nového zákona: zvěsto-
vání, příchod anděla i to, jak Maria ode-
vzdává vše (a to vše znamená především 
sebe!) Pánu. Je však nutno provokovat 
písní docela jinou, poněkud úchylnoul 

Pohoršuje vás to slovo? Ježíš nám na 
kříži dal svou matku za naši matku — as-
poň tak vykládáme slova, která mluvil k 
Janovi. Proto se k naší nebeské matce utí-
káme v mnohých potřebách, proto ji pro-
síme o přímluvu, proto ji vůbec oslovuje-
me. Ale zkuste někdy svoji pozemskou 
matku oslovit „růžičko překrásná,,! Od-
poví vám, ať si z ní laskavě neděláte leg-
raci. 

Text takové písně nemůže obstát. Zpí-
váme-li přesto takovou píseň, mohou nás 
k tomu vést různé jiné, jistě dobré, důvo-
dy: historická hodnota písně, tradice círk-
ve, umělecká hodnota nápěvu... Je-li však 
k obhajobě písně třeba komentáře tak roz-
sáhlého, nebylo by lepší schovat si ji na 

jindy než na ekumenické setkání? 

N e m y l m e se, zde nejde j en 
o bezvýznamnou lokální historku z jedné 
farnosti. Jde o mnohem víc: úvahy typu 
„však ona Maria je matka všech,,, „však 
oni to evangelíci přežijí,, stojí v pozadí 
mnohých trpkých událostí vzájemného 
soužití křesťanů v Česku; ony nedávné 
interpretace „diskutabilního,, Jana Sarkan-
dra některými katolickými intelektuály 
jako „mučedníka ekumenismu,, nakonec 
dýchají podobným duchem. 

Naše nebeská matka je trpělivá, takže 
nám patrně svoji přízeň neodepře. Zato 
naši bratři z evangelických církví by mohli 
— poučeni takovýmito případy — svoji 
přízeň ekumenickým podnikům odepřít. 

Máte potřebu pozitivního závěru toho-
to článku? Plyne z něj dvojí poučení. Za 
prvé: Jak můžeme usilovat o sjednocová-
ní, nejsme-li schopni ustoupit ve věci tak 
nepodstatné, jako je výběr písně? Za dru-
hé: Až budete příště organizovat ekume-
nické setkám, nesvěřujte, prosím, výběr 
písní nadšenému, ale dosti málo kritické-
mu mariánskému nadšenci. 

JAN VOŽENÍLEK 
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Věřím v jr • -w w m o i hříchu 
Bible o odpuštění 

Písmo svaté nás učí, že člo-
věk byl stvořen „k Božímu 
obrazu", dostal schopnost po-
znávat a milovat svého Stvo-
řitele a byl od něho ustano-
ven pánem nad veškerým 
tvorstvem, aby mu vládl a 
užíval ho k Boží slávě. Bůh 
však nestvořil člověka osamo-
ceného; od počátku „jako 
muže a ženu je stvořil" a v 
ženě dal člověku nerozlučné-
ho pomocníka. Jejich spoje-
ním vzniká první forma osob-
ního společenství. Člověk je 
totiž v jádru své přirozenosti 
společenská bytost a bez vzta-
hu k ostatním nemůže žít ani 
rozvíjet své vlohy. „Bůh vi-
děl, že všechno, co učinil, je 
velmi dobré" a dobrým mělo 
všechno stále zůstat. Vinou 
člověka byl však tento Boží 
záměr narušen a v důsledku 
toho se zkomplikoval i další 
život člověka na zemi. 

Člověk stvořený ke 
svatosti 

Konstituce Radost a naděje 
charakterizuje situaci člověka 
do níž se dostal svou neposluš-
ností vůči Bohu slovy: 

„Člověk byl od Boha stvo-
řen ve stavu svatosti. Na sa-
mém počátku dějin však zne-
užil z návodu Zlého své svo-
body, povstal proti Bohu a za-
toužil dosáhnout svého cíle 
mimo Boha. Neboť ačkoli po-
znali Boha, neoslavili ho jako 
Boha, ale jejich pošetilé srd-
ce se zatemnilo a sloužili spí-
že tvoru než Tvůrci. Co se do-
vídáme z Božího zjevení, to 
se shoduje se zkušenost í . 
Vždyť zkoumá-li člověk své 
srdce, poznává, že je naklo-
něn i ke zlému a zapleten do 
mnoha špatností; to nemůže 
pocházet od jeho dobrého 
Stvořitele. Když často odmí-
tal uznat Boha jako svůj pů-
vod, rozrušil tím také povin-

né zaměření k svému posled-
nímu cíli i celý řád vztahů 
vůči sobě, jiným lidem a všem 
stvořeným věcem. 

Proto je člověk sám v 
sobě rozdělen. To je také dů-
vod, proč se nám celý lidský 
život, individuální i kolektiv-
ní, jeví jako dramatický zá-
pas mezi dobrem a zlem, mezi 
světlem a tmou. Navíc člověk 

níci." /fl 5,8/ To ovšem ne-
znamená, že by Boha neza-
rmucovaly naše hříchy. Je k 
nám však nesmírně shovíva-
vý a trpělivě čeká na náš kají-
cí návrat k němu. Velkoryse 
nám ponechává svobodu, a to 
i tenkrát když mu odpovídá-
me NE! a odvracíme se od 
něho. Nedrtí naši pýchu a naše 
sobectví svou mocí, ale chce 

vidí, že sám není schopen ná-
por zla doopravdy přemoci, 
takže se každý cítí jakoby 
spoután řetězy. Sám Pán však 
přišel, aby člověka osvobodil 
a posílil tím, že ho vnitřně 
obnovil a vyhnal knížete to-
hoto světa /srov. Jan 12, 31/, 
který ho držel v otroctví hří-
chu." /čl. 13/ " 

Bůh nabízející 
odpuštění 

Z Božího zjevení poznává-
me, že Bůh je náš Stvořitel a 
Pán, ale zároveň i milující 
Otec, jemuž na každém člo-
věku velice záleží, zbloudilé 
hledá a nabízí jim odpuštění. 
Sv. Pavel to vyjádřil slovy: 
„Bůh dokazuje svou lásku k 
nám tím, že Kristus zemřel za 
nás, když jsme byli ještě hříš-

nás p r o m ě n i t svou od-
pouštějící láskou. Něco tako-
vého nám zůstane snad pro-
vždy tajemstvím . 

„Hřích je slovo, sku-
tek nebo žádost proti věčné-
mu Božímu zákonu." /sv. Au-
gustin/ V podstatě se jedná o 
odmítnutí Boží péče a lásky. 
Hříchem člověk říká, že Boha 
nepotřebuje, že si stačí sám a 
tímto postojem Boha uráží. 
Hřích poškozuje i společenství 
s církví. 

Vyznání víry 
v odpuštění hříchů 

Apošto lské vyznání 
víry proto váže víru v odpuš-
tění hříchů na víru v Ducha 
svatého i na víru v církev a 
ve s p o l e č e n s t v í s v a t ý c h . 
Vždyť právě když vzkříšený 

Kristus dával svým apoštolům 
Ducha svatého, udělil j im 
božskou moc odpouštět hří-
chy: „Přijměte Ducha svaté-
ho: Komu hříchy odpustíte, 
tomu jsou odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny 
nejsou. "/J 20,22-23/ 

První a hlavní svátostí pro 
odpuštění hříchů je křest, pro-
tože nás spojuje s Kristem, 
jenž „byl vydán na smrt pro 
naše hříchy a vstal z mrtvých 
pro naše ospravedlnění", aby-
chom mohli „i my žít novým 
životem". 

Poněvadž ale křestní milostí 
není nikdo zbaven všech sla-
bostí lidské přirozenosti a na-
dále musí bojovat proti žádos-
tivosti, která nás nepřestává 
podněcovat ke hříchům, bylo 
nutné ustanovit ještě další svá-
tost, v níž by se mohly od-
pouštět hříchy každému kajíc-
níkovi, i kdyby hřešil až do 
posledního dne svého života. 
Díky moci klíčů, kterou do-
stali apoštolé a jejich nástup-
ci od Krista, může být pokřtě-
ný smířen s Bohem a církví 
svátostí smíření. Církevní ot-
cové právem nazývali pokání 
„namáhavý křest". Pro ty, 
kteří po křtu klesli, je tato 
svátost smíření nutná ke spá-
se jako sám křest pro ty, kte-
ří ještě nebyli znovuzrozeni. 

Bůh může odpustit 
všechno 

Není žádná vina, byť sebe-
těžší, kterou by církev nemoh-
la odpustit. Nelze připustit, že 
by existoval nějaký člověk, 
tolik špatný a tolik zvrácený, 
aby mu nemohla být dána bez-
pečná naděje na odpuštění, 
jestliže opravdu lituje svého 
poblouznění. Kristus, který 
zemřel za všechny lidi, chce, 
aby v jeho církvi byly vždy 
otevřeny brány odpuštění kaž-
dému, kdo se vzdálí hříchu. / 
srv. KKC 976-982/ 

P. Antonín Audy 


