
PIUs XI! O PRAVÉM MÍRU
iij jTi*:li.X,J:::j"il"?,:,?,1'#:J1#*Xlr;;::.Ì; ji':"*m.n;if xztírcradé Ttraudy. - Nét otif r:ry"vt<ri z tieti uàst posetstvi.

\èkteÍí doufa;ií, àe dneéní t. zv. koexistence pÍivede lidstvo b.lr_àe \ míru. Aby v5ak rato nadèjebvla opróvnén6, musí 
5e 

nyPrYett 
'èjak uskuteónii souàiii 

""it""a;. Ale most na"z6kladech pravdylze postavit mezi térnito dv;ma oiaut".ry*i r-.:1I j*o t"udy,"]iude-li.- .frrìil tai, kteií úijina jeclné a druhé strané, a ne o vl6dní nÉbo roci6írri"1".e*ll, tteré ram #;- j;";. Jedna srranasice usiluje do znaòné míry, al vèdorné ói-nevédomky, ,u*Lou^t nedotòeno pÍirozené próvo; na-proti tomu systém, kterl? vr6dne na stranè druhé, rp.,úit úplné tuto z6rcladnu.'J 
" -,ozoe, Èe uròitfjednostrannf supernaturalismul.by chtél 

.tento 
postoj pro.rè piehlédnout poa "i*Ltou, Ée Èijemeve.svèté r'ykoupenérn, a úe tadíÉ, 

'epodléh6m* pli"oré,'c*o iado; jindy l" ,r*ì""aí, àe ro.usímepiijmout kolektivní charakter tohoro svst6mu j*Ì.n'déjinnou .kor"Érr#.., ;"t, rri i on odpovídalBozí vúli' i'ag"y Jcatolík nesmí.podlehnoot j:d.: o*ylù-. spr6vn6 cesta je vSak jinde. v obou 16:bo:"t-L. si uchoval,v miliony liili ve svém óinném àivoté více rnénè podobnost s l(ristem. r onio
'tejnè jako vérní a horliví vtiÍící, by méli hi't pozvínr h spolupróci na rybudov6ní obno vet:té 26,-kladnr- jednotnó lidské rodi*y. Jt *i"" pt^yà1, úe ta jedné stra-né,veÍejn6 autorita umlòuje hlartèch' kdo se rozhodné 3y}!*aii p"uoiy, lósiry a docror*i"h stadrú, a na druhé srrané je pÍíltiiimélo oclvahy hlasat verlejué sptavte zisaily. je proto 1,oviorrut politiky, kter6 pracuje o siertno-cení. povzbuzovat jedny a stót se rlumoònikem ciruhfci. ...

Kdo nemùZe stavét duchovní most rnezi clvéma svèúy ?

]ftiozí se sice ochotné nabízejí ke stavbé z6kladú sjednocení lidstva. tsrotoàe vlak tato zriklad[,"na nebo most mezi ohéma stra'ami musí bft duchovniho r6zu, jsou naprosto nesehopní pro .[e&r_{l
úhol poch,vbovaèi a cynici, kteÍí podle ró.ud rríc* rr"bo *eog zakuklerìého meterialismureclLrkmjili tv nejvzneÈenèjÈí pravcly a tte;vy85í cluchovní hodnoty na pouhé fysieké reakce u *to-,í o nir:lr je,rijako o pr6ztlnfch ide'logiích' Rovnèà nernohor pracoirr pi" i"nr ;A ffi;;írîar^iiabs,crru{rrrí
prar-6f1- a lido nr:pÍi3'ímají zàkla'Jní mravní zi*aztr<y v o1ilasti sociilního í;vota ....

A toto je píedeÉím pro nós: naée oclpoué.d,n,ost a naóe .prd,:e pro mlr.
Zatittt s dùvéro' v Eoàí dobrotivost budeme òekat, aà most budovanf na duchovnÍch, i,iiesta'skí-ch zakladech: * 

-9: 
jisté míry jiz-existujic ímeziobéma 

]rryeh),, s" 
"ozéíu-í 

u zpevni..4 le rjirirarní br-chom ritli povzhudili v prvé fadé kíestany onèch zemí, hteré se jeÈté tè5í boÈskému duL*r:ríru' abv uòinili vÈechno, co je v jejich sil6ch a urychlili hodinu,kdy Lucle oroo.r"o tenr* nr:ir:
'iude'. lllt":l blit pÍesvéd-òeni' i,e du" p.uo-dy by neslo.àil vèci míru, kdyby *ui rrir.u, uz*v.fi )jrrirr w-je-iicir nibu jako 

f:-:hy pÍeclrnét j;jich wah a k jejich vlastní cluchovní írtèÈe. Fravdu rìlelraLi.i:- 'délor-at jin--Ím, uvddét ve skutek ve vÉech zivocnicú oblastech. Také pravda, ,ol5xt;kr..tn, ."'u: :'rar-da, je hÌivna, kterou Búh svèiil svfm sluàebníkùm, aby s ní r."àp"a.riii-a aby tal 1-rìii"::.:" uZitek òinú pro spoleònou z6chranu....
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JAK TO VLASTNÉ JE? (Dorazy a odpovédi.)

> Dùstojn{ Otóe, jsem óIoaélc z neznd,ruL, rùenlinínx se Túm
vù,bec pfetlstauouat, protoie to, co pííi i,i, bA Vam rutht naloisrú
lcd,olcol,i,a jí,n{. Mluume ted,y uécn6 a bez obalu! óetl jsert yu-íe

óasopi,sg a publi,kace. Chcete píetuoíit tento suót ne sùétle l:íe-
sfansk{clu zd,sud,, rozu%tínx-|,,í Vórn d,obie. A prúaé a torn Vrjm
ulastné. ne,raamním,. Tid,yt pfece a eaangeliu stoji: "Króloustuí
mé neni z tohoto suóta". PorJle ní'meckého t'i,l,osot'u Ni,etzSchell,o
kfestanshé. zúsad,y d,ohonce aelmí, lltod,í, protoíe ortuddéjí Ilozor-
nost ólouéke k íi,uotu posrtrtnérnu, talde zaned,baua pek ,píí-
tomn{. Pí{e Ni,etz\ch,e: "Bratfó, za,píísa'ltú,m uús, budte uírn'i
zem'i, neaà-íie tóm, lcd,a íeóni a posrtrtnlicll nad,éjich ... Pohrd,ají
í'iuotem, orl,umirají, sa,tní, se otrauují, sanxo zenxi, jich, mú uí
dost. Jen wf si jd,ou d,o íd.uota nad,zemslcéhst" 

-> Dùsiojn! Otóe, píli. Vd,m, ytrotoàe isenx mlad,lj o chu,l d,o
iùuota si nltrJúm uzí,t. Mohu b{t kíestanem? <<

DMili.piíteii, twd.íte, àe jste z rrezy\élma,. Zn6,m yaa
lépe, neà si myslíte a rozumím Vóm. PíÉi tedy i j6,bez úvodu.

Je krilovství Kristovo z tohoto s\réta.?
I Není, skuteònè není (, odpovèdél kdysi nóÉ první pre-

siclent. > Kristovo królovství nenÍ z tohoto svèta, ale je pro
tento svél, ! ,"r Ner'éiíte? 

- Òasto se plirovnóvi nóÉ Zívit, v
tomto své1é k cesté, pouti, ale tlebas i k jízdè vlakem.

Jisté si vzpomenebe na naÉe ranní a, úeòerlí détnické
vlaky, plné liclstva, jak supí od jedné zastóvky ke druhé.
Co délají cestující? Dívají se unavené z okrra,, baví se, hraji
v karty. rjiou no\rinv, tlÍírnají a r.Éichrti se shodnou v tom,
úe ie to únavné tluòení. Jaky pak púvab by mèlo dnes jeÉté
ono jednch'órné bouchóní. kol, hvizdó,ni, supéní ! Kdo ne-
musí, nejezdí vlakem. A pÍece ! Znate DvoÌókovu llumo-
resku? To je nèco jiného ! To je symfonie, to je bóseìi v tó-
nech. I zde je slyÉet tempo koì, rytmus uhónéjícího vid,óku,
ale docela jinak. NóÉ velk5i skladatel ród jezdil vlakem, znal
prli zpaméti kus jízdního Ìidu, jemu vlak zvuòel, zpíval,
hrel. É,íka;í Éablonovité, úe ho jízda vlakem inspirovala.

Obraf,me vÉak piirovnóni. I naÉe Zivotni jízda je jakoby
jízda vlakem. Pro nékoho je to tluóení a bouchóní kol, roze-
spalost, zi:tÉ*ta òasu, pro jiného je Èivot symfonie , umélecké
dílo. I on slyÉi rythmus uhónéjícího úivoía, ale jak docel*
jinak ! tivat je pro ného inspirace k rryéÉímu, k t,omu, kterÍ
Ìekl : > Jd, jsem cesta, pral.da a àivot. <

Citoval jste Nietzscheho z jeho mlatléích let,, zacituji
\róm i jó nèco z jeho let pozdních, kdy psal dor:ela jinLah :

r My jsme zabili Boha. Òím se utéÈíme my vrahové? Ci, piiid
n6rn zpà,Lky ! Se v5emi sv;ími mukami. Mé slzy lkají po tobé.
Plamen mé poslední nadéje àhne po tobé. Piijrl z,pr{,t}rv,
múj neznúmi Boúe, mi. bolesti, mé poslední étèstí ! <r

F,ez n6,boúenstirí, bez Boha, bez zamèíení l< druh,ónnr
Zivotu, není moZnó àít deléí dobu ani zde na tétc, z,enj.
Opakuji : :ì,ni zcle na této zemit Ote,c Ítrilariu,;

První óíslo vy5lo v É,imé 8. ledna
1955. - Vytiskla tiskóina: P.U.G.
- R,oma, }Jia"zza Pilotta, 4.
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