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Jakmile ^necháme^cibuli nebo brambory na světle, začnou vyhánět šlahou
ny. Bledý, křehký šlahoun není sice schopný plodit další urodu, ale
prozrazuje, že je tu skrytý život. Zhnilá, plesnivá brambora nikdy nevypučí. Nevypučí ani v mrazu nebo v temnotě. Přidáme-li ke světlu teplo,
rostou šlahouny jako divé.
Cteme-li nebo slyšíme nějakou pravdu, učíme-li se a pochopíme, co nám
'•'nelezlo do hlavy", řekneme si:"To je pravda! To je ono!" Jakoby se v
nás prosvětlilo. Paprsek pravdy.si někdy hledá krkolomné-cesty, proráží
předsudky, lhostejnost, strach - ano, pravda nahání někdy i strach - ale
jakmile se dotkne našeho ducha, ten se rozhýbe, začne "pučet".
Pravda sama nestačí. Jak cizí, studení jsou rodiče, kteří se o dítě si
ce starají, ale nikdy ho neobejmou, nedají mu najevo, jak je jim drahé!
2ena je i v^blahobytném životě smutná,__nedá-li jí muž najevo, že je ne
nahraditelná ,^že je^"žebrem Adamovým", nejbližším jeho srdci. Ani muži
se necítí clobře v přítomnosti přepečlivých manželek, pro které něžnosti
a pohlazeigf jsou "hlouposti pro mladé".
Bez pravdWr a bez lásky není života. Nemá-li člověk originální, zdravý
zdroj pravdy, hledá náhražky.
^Náhražkyfpravcky a lásky jsou
"nejnebezpečně®ím jěděm"na
:
světě. J^ to ®-tržená, nafouk
nutá pravdaigjftdávající se za
pravdu celcnj^Bctne-li se člo
věk v krizi ,^™fouklina splask
ne. Tak z a m m j H ^ nacistická ná
hražka
zahyne dříve
či pozděj W ® H | á náhražka, a
protože hjHMwfcv lidském srdci,
.zanechavájMb W b ě bolestné rányj
Náhražka iKskyr Sex běž erotu j
a bez přátSBjjství, milkování,
vypočítavoaKk. Výsledky? Ne
šťastná man^^etví, nešťastné j
děti, bolavá, rozbitá nebo
ztvrdlá srdce.
Zkoumejme přepečlivě vše,co
přijímáme do svého rozumu a
srdce. Pečlivěji, než potravu I
těla-pravda a láska totiž živí
ducha, DUCH DĚLÁ ČLOVĚKA SÍASTNÝM a DUCH. ŽIJE VĚCNĚ
Vaše

r e d a k c e

VCURYCHU se sešli býv. političtí čs. vězni ve Švýcarsku a připo
menuli neblahé výročí zániku demokracie v CSR. Hlavní projev měl
Dr. Edmund Řehák z Paříže, za čestné členy "In memoriam" jmenová
ny další oběti komunistické persekuce, za něž na závěr 3 kněží
koncelebrovali Rekviem.
V ZENEVS je sídlo Světové luterské federace. Kardinál Willebrands,
předseda sekretariátu pro jednotu křesťanů a vedoucí delegace Sva
té stolice tam vykonal návštěvu. Jedním z členů delegace byl Slo
vák Msgr Josef Tomko, který pracuje na Kongregaci pro věroučné otázky. Luterská federace a vatikánský sekretariát pro jednotu křesťanů udržují pravidel
né styky a konají rozhovory o věroučných otázkách už pět let: pozorovatelé z obou stran
jsou pravidelně zváni na významnější porady a zasedání.
JACQUES MARITAIN, jeden z najváčších súčasných katolických filozofov sa 18. novembra
1972 dožil deváťdesiatky. Narodil sa v Paříži z protestantskej rodiny. Pod vplyvom francúzskeho spisovatela Leona Bloya sa stal ako 23-ročný katolíkom. Stal sa profesorom mo
d e m e j filozofie na Katolickéj universitě v Paříži, neskor bol aj profesorom v Inštitúte pre výskům středověku v Torontě a na univerzitě v Princetonu v USA. Od r. 1945 do r.
1948 bol aj veívyslancom Franzúzskej republiky pri Vatikáne. Jacques Maritain sa věno
val najma štúdiu filozofie sv. Tomáša Aquinského a modemého franzúzskeho filozofa Henri Bergsona, ktori sa stal veriacim křesťanem. Jacques Maritain nie je len velkým roysliteíom, ale aj mystikom s hlbokým kontemplatívnym životom. V tom ho napomáhala i jeho
nebohá manželka Raisa Umansová. Od nej uvadzame v tomto čísle článok "V botanické za
hradě". Od r. 1965 žije Maritain v Toulouse, v kláštore Malých bratov Ježišových, ktorých zakladateíom je franzúzsky konvertita Charles de Foucauld. V tomto kontemplatívnom
kláštore dokončil aj svoje posledně / 5O.!/ velké dielo "Le paysan de la Garonne". V tom
to diele sa Maritain zaoberá krízou súčasného myslenia. Práca vyvolala velmi živu pozor
nost, ale aj lcontroverzie, a napriek svojmu rozsahu je už přeložená do viacerých jazykov.
Aj pri svojom vysokom veku Jacques Maritain je ešte svieži a literárně plodný.
V MELBOURNE v Austrálii se koná 40. světový eucharistický kongres od 18. do 25. února.
Tři charakteristické znaky z něj učinily světovou událost opravdu mimořádného významu.
Především duchovní příprava na kongres, považovaná za důležitější než slavnost sama,
trvala celý rok, výzvu k ní podepsali představitelé 11 církví. Vzniklo několik tisíc
kroužků ve všech farnostech s pečlivě trénovanými vedoucími. Druhým charakteristickým
znakem je důraz na morální problematiku sociální otázky a na naši povinnost pomáhat chu
dým a rozvojovým zemím. Jednotlivci neob skupiny se zavázali pravidelně přispívat na
jedno dítě ve vývojové zemi. Mnoho lidí se zapojilo do opatrovnické akce a dostávalo
pravidelné zprávy o zdravotním stavu, rodinných poměrech a pokroku ve výchově dítěte.
Třetí charakteristický znale je ekumenismus. V oficielní brožurce programu kongresu je
nejen fotografie Svatého Otce a australských biskupů, ale i hlavních představitelů ji
ných církví jako na př. anglikánů, metodistů, presbyteriánů atd. Mezi účastníky je 18
kardinálů, jeden patriarcha, 189 arcibiskupů a biskupů z 39 zemí, z Ameriky biskup Mořkovský a Msgr Dr. Petr Lekavý. Z Československa mají přijet dva kněží, jeden Cech a je
den Slovák.
SLOVENSKO ani po štvrtstoročnom atheistickom nátlakunechce byť atheistické. Všetky sna
hy nahriadiť náboženské úkony socialistickými náhražkami stroskotali. Pri krste, svádbách a pohreboch veriaci sa domáhaju kňazov. Generálmajor Egyd Pepich, slovenský minister vnútra zorganizoval 1790 "pracovných" skupin, ktoré majú nahradiť knazov. Iba 3»4
procent zomrelých nebolo pochovaných knazom.
OSLAVY MILÉNIA pražské diecéze v CSSR budou stlačeny na minimum. Císař Otto I./956-973/
jistě netušil, do jakých rozpaků uvede tisíciletá oslava založení pražského biskupství
nynější mocipány. Oslavy se smějí konat jen v pražské arcidiecézi, ačkoliv k ní patřilo
i Slovensko. Vyjdou tři pastýřské listy: na sv. Vojtěcha /23• dubna/, na Sv. Jana Nepomuckého /l 6. května/ a na sv. Václava /28. září/, jinak z ciziny nesmí nikdo přijet.
Zato se v Lublině v Polsku koná polsko-české symposium 4. a 5* května. Vatikán vydá
sérii známek.

BRIGÁ D A

"Ančo, pojď s námi přes neděli na brigádu!"
Chtěla jsem ostře odseknout, ale včas jsem si uvědomila, že tří z pěti kolegů
v kanceláři jsou udavači. Dva zvedli hlavu a tázavě na mě pohlédli.
"Zeptám se maminky,"narovnala jsem svraštělé čelo,"ráno byla jakási nesvá." '
"Snad se do pátku zotaví. Abych nezapomněl, Joza jede také!"
"Joža?" zazářila jsem. To byla moje velká láska. Dnes máme pět dětí.
Lelkovali jsme pod začouzenou klenbou Wilsoňáku. Já měla pečlivě učesané světlé vlasy s
modrou pentlí, které se hodila k mým pomněnkovým očím. Karel donesl zlevněné jízdenky. Na
hrnuli jsme se do vlaku, obsadili dvě kupé, zpívali a chodili se navštěvovat. Občas jsme
zanotovali budovatelskou píseň. Cestující se bud zamračili nebo usmívali.
"Hrozný zapadákov,"vzdychla Věra. Za námi mizel v mračnách prachu rozviklaný autobus,před
námi se vinula rozjezděná polní cesta k lesu. Ve stínu smrku četl muž v rozhalence knihu.
"Asi má dovolenou! A jaký je to fešák,"zašeptala Eva. Jožo mi stisknul ruku; zachvěla
jsem se blahem.
. '’
"Tak, mládeži česká, řeknu vám novinku!" Muž zavřel knihu a přistoupil k Jozovi, "Budeme
tu sice brigádit, ale minimálně. Hlavně se budeme vnitřně obnovovat, čili konat duchovní
cvičení neboli exercicie." Zatajila jsem dech:"Ale...to je zakázané... Co když někdo;.,
zavřou nás..!" Joža pokrčil rameny:"Musíme mlčet. A zde, představuji vám Otce Prokopa...!"
Byl to tajně vysvěcený řeholník. Na víc jsme se neptali. Ze staré hájovny vyšla stařenka
v kroji. "Jen dál, děvčata a chlapci. Mléko a chléb už čekají." V chalupě bylo čisto, vo
něla jehličím, na bílých stěnách svaté obrázky.
Stmívalo se. Rozsadili jsme se za zahradou. Stařenka s kočkou na klíně, Otec Prokop upro
střed a Joža - Joža vedle mě! Kněz promluvil:'*Mezi studenty pařížské university zasedl do
lavic muž s vysokým čelem a bradkou, skoro dvakrát tak starý jako oni. Smáli se mu; byl
tak směšně, zpátečnicky oddaný Svatému Otci a jim se víc líbil ten ohnivý muž v Německu,
za nímž se hrnuly davy. Muž s bradkou bydlel s Františkem, nadaným a ctižádostivým šlech
ticem. Ten před ním rozvíjel své skvělé plány. Jednou podotkl stazý student:
"VŽDYÍ CO TO ČLOVĚKU EROSPfiJE, KDYŽ ZÍSKÁ CELÍ SVĚT, ALE ZMAŽÍ SVŮJ ŽIVOT?" Jediná věta
roztrhla obraz Františkových skvělých plánů a ukázala mu nutnost, hledat smysl a cíl lid
ského života. Proč žijeme? Fřoč žiji já? Jaký je cíl mého života? Odkud a kam jdu? Proč?
Kde je pravé, nezničitelné štěstí?
Měsíc kreslil bledý obdélník na podlahu podkrovní světničky. Pohnula jsem se na posteli.
Sláma ve starém slamníku zašustěla. Malé okénko, temně modrá obloha, špičky stromů jako
vyřezané z černého papíru, houkání sovy, obrysy plaché srnky..Eva tiše oddechovala na
druhém slamníku, Věra spala poloodkrytá a stočená do klubíčka jako na matčině klíně. Do
kázala bych být štastná bez Joži? Bože, af mě miluje tak, jako já miluji jeho!"
U stářím zčernalého stolu sloužil Otec Prokop mši. Jožo ministroval. Babička s ohromnými
okuláry se tiše modlila, pohybujíc při tom rty. Kočka spala pod oltářem. Karel pozoroval
z okna cestu. Pak další promluva. 0 temnotě a světle. 0 zoufalství a štěstí. 0 nemocném
a zdravém člověku. 0 slepém a vidoucím.
Čistili jsme školku.Občas
někdo zmizel v houštině. Tam jsme Otci Prokopovi otvírali
svá srdce. Svěřila jsem se mu se svou láskou. Šibalsky se usmál a řekl, abych mu to pově
děla ještě jednou, mimo zpově3. Při ní je vázán zpovědním tajemstvím. A pak mi oznámil,
že mě Joža také miluje!
Vraceli jsme se do hájovny. Jak dobře nám rozuměl ten mladý, mlčenlivý a moudrý kněz! Byli jsme čisti! Bez problémů, bez temných koutů, plni síly. ’
Večeřeli jsme kozí mléko a doma upečený chléb. Jožo seděl vedle mne a oči mu
jiskřily. Otce Prokopa jsem tehdy viděla naposledy.
"Tak co, brigádnice? Kolik jste si tam vydělala?"
"Moc, soudruhu řediteli, ale byla to fuška. Všechno jsme důkladně vyčistili,
to pohraničí je hrozně zaneřáděné a zanedbané."
"Trochu pohybu mladým budovatelům socialismu neuškodí,"řekl důstojné udavač.
Souhlasila jsem.
Kdyby tak tušil, co jsme čistili a jaký to byl pohyb!

POZVÁNÍ NA KRÁLOVSKOU HOSTINU
0 tr .to pozvání přemýšleli už první křestané. Je u sv. Lukáše a rozvádí je sv.Matouš.
Ote Iruje mnoho složek, fází, momentů.
JE TO Bfe, KTEŘÍ ZVE. Království Boží je tedy milostí, darem, není náhodné - JE SOU
ČÁSTÍ BOŽÍ POLITIKY. Pozvaní buč PŘIJÍMAJÍ něho ODMÍTAJÍ. Zde je podstata hříchu. Ve
zpovědních zrcadlech je mnoho hříchů - a za každým hříchem - právě tak jako za dobrým
skutkem - se skrývá ODMÍTÁNÍ nebo PŘIJÍMÁNÍ - naše svobodná volba.
1. První odmítá, protože "koupil pole." BOHATSTVÍ není zlé samo o sobě, ale lehce člově”Tca_ oklame a ten je povýší na absolutní hodnotu, jíž jsou podřízeny všechny ostatní. Ne
chápe, že pozvání je vyznamenání, že Bůh chce být naším TY a dát nám sám sebe. Werfel
praví, že lidté u stolu obracejí záda k zraňujícímu a odcizujícímu světu, dívají se sobě
do tváře. V émigraci prožíváme setkání zvlášt radostně. Obohacuje nás, jídlo chutná lé
pe. Pozvání je hluboký obraz, zvláště pozvání od Boha-je to osvobozující, spásné gesto.
ODMÍTNOUT K VÍ?LI BOHATSTVÍ JE PRASTARÉ POKUŠENÍ. Bohatství nám dává falešný pocit, že
jsme svobodní. Lakomci jsou však otroky peněz. Jejich dědicové často použijí dědictví ke
zlému a tím jim prodlužují očistec. Všechny hodnoty-tedy i peníze-mají být nástrojem
Království Božího - jinak se stanou naším nepřítelem a zatarasí nám k němu cestu.
2. Druhý zkoušel pár volů. Byl to asi člověk pilný a šetrný. Myslíme si, že PRÁCE NÁS
SPASÍ, odmítáme svátky, svátosti, nemáme čas, protože kupujeme voly, stále nějak handlu
jeme. Z víru činnosti „ se těžko vyprostíme. Stroje nám ušetřily spoustu času a přesto
říkáme: nemám čas, nemám čas. Pro sebe, pro přátele, k modlitbě. Království spěchu nako
nec člověka úplně zotročí. KŘESŤANSTVÍ PRÁCI POSVĚCUJE jako vzácnou hodnotu, ve jménu
práce nesmíme však odmítat Boha. Známe nabubřelá hesla o práci ze světa, z kterého jsme
přišli. Režimy, které povyšují práci nade všecko, jsou režimy otrokářské. Nad koncentrá
ky byly nápisy:Arbeit macht frei! Hříšnost je v tom, že práci povýším na hodnotu, která
nepotřebuje spásu, ani milost, ani Boha - ale stává se sama bohem. A krutým bohem!
J. Poslední "se oženil." Klam dnešního erotismu a sexualisnru. Snad si myslel, že by jeho
"manželství návštěvou utrpělo, že by se nemohl oženit. Je to klam, blud. Bůh manželství
ustanovil a povýšil je na svátost-na prostor svého království. Tvrdit, že Bůh je proti
manželství je omyl, lež. Hřích je v tom, že si chceme z manželství vytvořit libovolný
ráj, člověk se bojí, že by mu Bůh do něho zasahoval a tak Boha odmítá. Potom přijde
zklamání. Jakmile se sexualita a eros odtrhnou od Boha, stávají se zdrojem neštěstí velkou kosmickou lží - a ve lži se nedá žít. Poctivý člověk si to brzo uvědomí a hrozně
tím trpí. Ale už odmítnul, a hřích odmítnutí znamená uzavřít se milosti - od slova milo
vat i.
4. Sv.Matouš mluví ještě o lidech, kteří zvoucí služebníky zbili a nakonec usmrtili i
králova syna. Odmítnutí nebezpečné a dravé, ale v jistém smyslu poctivější. Není to už
lhostejnost, ale otevřené nepřátelství, rozhodnutí království zničit. Známe je z domova.
Jsou to fanatici alergičtí na víru, s nozdrami vyvinutými na vůni víry - jakmile ji něk
de zvětří, už ji odmítají a nemilosrdně ničí. Je to smutné - avšak království Boží JE
KŘÍDOVÁNÍ. Tito lidé se o Boží království zajímají jen proto, aby je zničili.
5. Je tu i človíček, který přišel snad přímo z práce, ve špinavých šatech. Nepochopil ve"Tlikost pozvání, nedal najevo svou úctu čistým oděvem. I šaty mají svou symboliku;nejen
že nás oblékají a chrání, ale ukazují, jak si vážíme druhých, špinavý host dal najevo,
že si hostitele neváží. Nedal si záležet, aby vnikl do hlubin velkého tajemství.

J

6. A tak pozval Král-"nelogicky"-chudáky, mrzáky, lidi z křižovatek. Chudý v království
Božím je ten, kdo si uvědomuje svou chudobu před Bohem. Chromý vi, že naše kultura, naše vědomosti i umění jsou bez milosti, bez království Božího -chromé. Jen milost je ne
se dál. A slepý? člověk svou vědou a uměním prohledává a proklepává vesmír i hmotu skrz
naskrz, ale i věda je krátkozraká a slepá. V kulhavosti si uvědomujeme, že jsme jen li
dé - a tak kulhavost i slepota i zmrzačení jsou titulem k pozvání. Nebo lidé z ulice,
bez domova, často exkomunikovaní tuláci, vyvrhelové, opovrhovaní, lidé na rozcestích všichni jsou pozváni do jediného pravého do
mova, kterým je Kristus.
Naučme se dolovat sílu ze svých slabostí tím,
že .je uznáme. Pak se hřích a slabost stane pro
storem Božího milosrdenství a lásky, pozváním
k velké události, k Boží hostině.
Dr. Karel VRÁNA

V E LK Á PROMĚNA
Z PRADĚJIN DUCHOVNÍCH CVIČENÍ
Už ve středověku se snažili mnichové podle určitých pedagogických
zásad rozjímavou modlitbou o zdokonaleni, proměnu života. Sv.Gertruda napsala sbírku Exer itia spirituali . Exercicie konaly jen du
chovni osoby.

VELKÝ DŮSTOJNÍK

CÍRKVE

sv; Ignác z Loyoly vypracoval psychologická pravidla obrácení člově- ka od pomíjivých a malicherných věcí k věcem věčným, od slepoty k
vidění věcí takových, jaké skutečně jsou - zejména vlastního života. Když se léčil na
rodném hradě z poraněni' v bitvě, prožil při četbě životů svátých a života Kristova velký
vnitřní zápas. Poznal, že slavné bitvy jsou namířeny k cílům člověka nedůstojnými oarudbVému rozhodnutí došlo na Montserratu, španělském poutním místě, kde vyměnil šlechtický
šat za žebrácké roucho a dal se do služeb Kristu.
PRVNÍ EXERCÍCIE PRVNÍHO EXERCITÁTORA
V horách, v městečku Manrese, prožil velký duchovní boj. Vstával o půlnoci, sedm hodin
se kleče modlil, postil se, kál se za dřívější marnivost tím, že si nechal narůst vlasy
a nehty /dnešní mládenci by se asi káli tak, že by si hlavu ostříhali dohola!/ Hrdý šlech
tic žil jako žebrák,ošetřoval nemocné-lidé však brzo poznali, že je to velká osobnost.
ZMATKY A POKUŠENÍ
Nenašel zkušeného duchovního vůdce, proto trpět duševními mukami, zejména nejistotou, že
^ e ve zpovědi nezbavil všech hříchů. Nejednou zabočil na scestí, ale zase se vrátil na
cestu lásky a pokory. Vrtochy, výčitky, dlouhé posty, pokušení - zejména k sebevraždě.
Konečně všechny obtíže zmizely a dostavil se hluboký klid, velká útěcha a mnoho vnitřních
vidění. Z těchto zkušeností vznikla knížka Duchovních cvičení. Části převzal od jiných
autorů, ale sestavil ji nově podle vlastních zážitků, fííká se o ní, že zrodila víc svá
tých,než má písmen. Na ní spočívá jesuitský řád. Papežové ji několikrát schválili a pře
depsali duchovním osobám a klášterům. SvTlgnaoi vynesla titul největšího psychologa mezi
světci. - Podobný duchovní boj prožil také Luther na hradě Wittenberce. Konec? Místo ob
novy Církve odpad, místo plodné řehole manželství s jeptiškou, místo klidu kruté selské
a jiné války, místo sblížení odcizení, které teprve nyní začíná blednout.
ČTYŘI NEDĚLE JEDNOMU ČLOVĚKU
Ano - původně se dávaly exercicie jednomu člověku a trvaly měsíc!! Jak sv.Ignác předví
dal, trvají nyní většinou osm nebo tři dny. Účastníků exercícií nemá být mnoho, aby pomohl každému kněz-exercitátor, v klidu^vyfrešit jeho osobní •problémy a odstranit překážky
k vyrovnanému životu. Doporučují se exercicie zviašt pro studenty, dělníky, manžele atď.
PSYCHOLOGICKÁ CESTA
Exercicie začínají úvahami o cíli a podstatě člověka, o hříchu a svědomí. Pak jsou medi
tace o životě Kristově zaměřené obvykle tak, aby modernímu člověku ria.1y cn nejvíce,, Zde
se člověk rozhoduje k cílevědomému, hlubšímu životu. Také redakce KlUBu při prvních
exerciciích r.194-1 - vedl je Otec Pelikán, jesuita - namířila svůj život k Bohu. Exerci
cie končí důkladnou očistou a po ní následuje pocit štěstí a síly, prýštící z čistého
svědomí, z poznané pravdy a z přátelství s Kristem,
SOLIDNÍ ZÁKLAD K Ř S Ť A N S K É OBNOVY
V celém světě - vyjma komunistických zemí - je mnoho exercičních domů, obvykle stále ob
sazených. Náš moderní dům Bethanie má už místa zadaná na rok 1974. V Německu se zúčast
nilo r. 1955 exercicií přes sto tisíc lidí. Jen jesuité mají 80 exercičních domů. Je
těžko považovat někoho za upřímného křesťana, nezúčastní-li se aspoň občas - pokud mož
no každý rok - exercicií.
A CO NAŠI D OMA?
Tajné exercicie v lesích, v pohraničí, v zapadlých samotách ba i ve vězeních se konaly
i za nejpřísnějšího komunistického teroru. Roku 1968 se začaly konat exercicie veřejně.
Dnes už je to nemožné. Jen kněží jsou povinni aspoň jednou za^roky konat exercicie, těm
to bylo povoleno stále.
A tak se můžeme dvojnásob těšit na osvěžení ducha i těla v Bethanii nebo v domě sv0Anto
nína - blízko našeho nejlepšího přítele - KRISTA.

NEPŘÁTELÉ ZDRAVÉHO ROZUMU
Usuzovat znamená tvrdit, že něco je nebo ne
ní} že je to nebo není jistým způsobem
Výraz usudku je věta. Omyly pramení z těch
to chorob úsudku:

Učenec má právo svobodného bádání, ale nesmí učit to. co je -proti vědeckým zákonům,
proti pravdě. Lékař nesmí tvrdit studentům
lékařství, že sladkosti jsou zdravým jídlem
1 . FALEŠNÁ OBECNÁ TVRZENÍ
pro diabetiky - jinak ho zbaví profesorské
Každá věda potřebuje opěrný bod, na kterém
ho místa. Stejná zásada platí ve všech vě
buduje a rozvíjí se. Někdy trvá dlouho, než
dách, tedy i v teologii - a tam dvojnásob,
člověk tento bod najde. Když se mu realita
jedná se o nesmrtelnou duši a ne smrtelné
vzpírá, je netrpělivý, buduje křehké kon
tělo. Svoboda je tedy omezena především
strukce snů a topí se v různých klamech.
pravdou, dále svobodou druhého, kázní atd.
Prohlašuje za pravdu to, o čem dobře ví, že
Nebo rovnost? Jsou si všichni lidé rovni?
není ověřeno, buduje systémy a výjimky, kte Jeden je velký, druhý malý, starý a mladý,
ré mu vadí, odmítá a zapírá. Z falešných
nadaný a nenadaný, zdravý a nemocný. Jsme
tvrzení buduje axiom, zákon, a protože jej
si snad rovni v právech? Má dítě právo tres
nemůže beze zbytku dokázat, zaplétá jej do
tat otce? Zák učitele? Jsme si rovni v auto
neurčitých, zmatených, nesrozumitelných vět. ritě? Pak není možná vláda. V majetku? Za
Bojí se, že se jeho stavba zřítí, přesto
rok si jeden vydělá na auto, druhý všechno
trvá na svém. Lne k mrtvole, jakoby v ní
utratí nebo je lenivý, neschopný. Ci ve
byla duše.
vážnosti? Máme stejnou úctu ke zrádci a uda
Zdravé tvrzení nás strhuje a oslňuje. Proto-* vači jako k charakternímu člověku? Nebo
že myšlenkami řídíme svůj život, musíme si
rovnost před zákonem? Bohatý lehce zaplatí
je ověřit tak, abychom o jejich pravdivosti
pokutu, chudák ji splácí léta. Tresty tě
neměli ani v nej skrytějším koutku srdce po
lesné? Jeden snáší hanbu lhostejně, druhý
chybnost.
je zničený. Jeden je citlivý, druhý otuži
2. VĚTY PŘÍLIŠ OBECNÉ
lý. - Jediné slovo "ROVNOST" - a jak těžké
Někdy tvrdí lidé určitou pravdu o všech vě
je je definovatI
cech, ačkoliv se tato pravda vztahuje jen
5. BEZDŮVODNÉ DOMNĚNKY.
na jednu z nich. Zobecňují výjimky, omyly,
Něco prohlašujeme za jisté, poněvadž potře
náhody. Kdyby někdo znal všechny naše špat
bujeme, aby to jisté bylo. Koho nenávidíme,
nosti-, považoval by nás za darebáka. Kdyby
o tom jsme ochotni uvěřit všechno špatné,
však znal jen dobré skutky, považoval by
koho milujeme, je v našich očích dokonalý
nás za světce. Nejsme tím ani oním. Zobecno^
a chyby skoro mizí nebo je omlouváme.
váním chyb se lidem nejvíc křivdí - jistě
Nechce-li se nám plnit své náboženské po
jsme už takový nesprávný úsudek zažili na
vinnosti a chodit na mši, hledáme okamžitě
vlastní kůži.______________
chyby na knězi a sebe menší chybička nebo
3. NEPŘESNÉ DEFINICE
zdání stačí, abychom si vykonstruovali je
Ve vědě se nepřesná definice považuje za
^
ho špatnost a z toho vyvodili právo, svou
domněnku, která potřebuje ověření, důkladné,
nedělní povinnost neplnit. A nemůžeme-li
ho posouzení, pokusů atd. Dobrá definice je
najít chybu na něm, tedy na jiném knězi.
velmi nesnadná. Má totiž vystihnout povahu
Kdo chce psa bít....
věci. Definovat znamená sestavit rovnici,
6. PŘEDSUDKY
z níž vyloučíme neznámé. Máme-li je vylou
čit, musíme je poznat. Definovat přesně mů Předsudky s námi rostou od dětství. Někdy
ani nenajdeme jejich kořen. Člověk ovláda
žeme jen běžné věci. Většina definic musí
ný předsudkem vidí jen to, co jeho předsu
být nutně nepřesná, protože určitá fakta
dek podporuje. Na vše se dívá pod zorným
buú zatím ještě neznáme, nebo je nejsme
úhlem předsudku. Někdy zdědí předsudek po
schopni ani rozumem, ani smysly poznat.
předcích, někdy je naočkovaný ve škole.
4. ŠPATNÉ DEFINICE
Předsudky vůči černochům, židům, katolíkům,
Obtíž je v tom, že lidé pod stej
protestantům, Slovákům, Cechům, Němcům,
nými slovy rozumí různé pojmy.
Arabům - a vnitřní poctivost mlčí. Jsme-li
Např.slova "svoboda",'‘láska” ,
ovládáni předsudky, jsou naše debaty a úto
"pravda"rovnost" aj.
ky osobní, zuřivé a proto nepřesvědčivé.
Co je to svoboda? Smí
Přoto je pro nás důležité zkoumat pocilvě
např.profesor teologie
např.komunismus a jeho metody a bojovat
ve jménu svobody před
proti němu účinně věcnými argumenty a dů
nášet to, co se neshodu
kazy, ne nadávkami a vztekem. Tím bychom
je s učením Kristovým ?
mu jen pomohli a pravdě uškodili.
Podle Jakuba BALMESE

V B O T A N IC K É Z A H R A D Ě
Jednoho letního odpoledne jsme se s Jakubem loudali botanickou zahradou, staro
dávným a okouzlujícím místem, drahým Rařížanům na levém břehu řeky. Mezi starými
stromy byl také obrovský libanonský cedr. Bylo tu bezpečné bludiště - muzeum pří
rodních věd, medvědi v^hlubokých jamách, lvi v klecích, hadi pod sklem, sloni v
pagodách, vydry v rybnících, milenci na stinných místech a všude chůvy s dětmi.
Chodívali jsme sem rádi po přednáškách na Sorbonně a přátelili jsme se se zvířaty, kte
rým se člověk zavděčil i kouskem chleba.
V onen den jsme se však na medvědy ani nepodívali, neslyšeli jsme mrože. Nebyli jsme
štastni. Vlastně jsme byli velmi nešťastni. Znovu jsme přehlíželi výsledky svých studií
na Sorbonně. Měli jsme mnoho vědeckých a filosofických vědomostí. Ale ty byly podkopány
relativismem vědců, skepticismem filosofů. Jak šťastni jsou vědci, kteří nepřemýšlejí o
rozumu, kteří hledají jen viditelné a měřitelné, kteří přecházejí od jednoho poznatku ke
druhému! ^My-sotva dvacetiletí-jsme nepatřili k těmto přeborníkům skepticismu, kteří vy
pustí své "Co vím?" jako kouř cigarety a život považují za dobrý obchod. Jako celá naše
generace i my jsme byli jejich obětmi. Neboř skutečný skepticismus se sice nedá formulo
vat, ale je schopný rozložit život duše. I když se moje vzpomínky vlní tak silně a vstupu
ji do nich s čerstvými barvami starých dob, přiznávám, že nemohu už prožít se stejnou si
lou hluboký zármutek srdce, chřadnoucího hladem a žízní po pravdě.
[Cato metafysická úzkost, sahající až lc samým kořenům životní touhy, se může změnit v zou
falství a skončit sebevraždou. Věřím, že toto zoufalství zavinilo v temných letech války
v Rakousku, Německu, Itálii a Francii víc sebevražd, než jiné utrpení těla nebo duše.
Snad bych pocítila něco podobného kdyby se naše milovaná Francie změnila v barbarskou ze
mi - ale ne! Její lid, její mládež, které jsme tak dobře znali, nedopustí, aby se změnila
v kraj, kde krutost ducha a tvrdost srdce bude zákonem, kde se vysmějí hodnotám evangelia
a poníží svobodu myšlení a kde zavládne tvrdé prospěchářství, falešný realismus a touha
po moci. Pak by nezbylo, než se modlit, aby nás Rán vzal rychle z tohoto světa....
Jsem jista, že dnes je tisíce smrtí zaviněno úplným rozčarováním duše, zklamané ve víře v
lidství, ve víře ve vítěznou sílu pravdy a spravedlnosti, dobra a slitování...
£ila jsem tedy v úzkosti tohoto druhu. Protože později jsem byla milosrdně uzdravena je
těžké-po tolika vniřních radostech a štěstí-znovu prožít tehdejší hořkost. Prožila jsem
ještě jiná utrpení a bolesti, ale takovou bolest jsem už nikdy nepoznala. Nemohu na ni
zapomenout. Člověk nezapomíná na brány smrti.
Tehdy jsme si řekli, že máme jen falešnou inteligenci, která nedosahuje k pravdě, a proto
se tato pseudointeligence scvrkla ták, že s ní nemůžeme vážně počítat. V takových chví
lích začíná být všechno absurdní, nesmyslné, nepřijatelné... Nemůžeme založit svůj život
na předsudcích. Musíme zkoušet jejich pravost-ale podle jakého měřítka? Chtěli jsme vědět
je-li bytí náhoda, požehnání nebo neštěstí. Pohrdali jsme lhostejností, i když jsme ji
viděli tolik kolem sebe. Nechtěli jsme zavřít oči; absurdnost nám připadala nestvůmá,hro
zili jsme se jí. Co naše skutečné zoufalství měnilo v podmíněné zoufalství - bylo naše
utrpení. Toto podvědomé vědomí vážnosti nás zachránilo od nesmyslnosti, do níž se nás
všechno snažilo strhnout. Byla jsem ateistka; už dlouho jsem se ateismu nebránila, zniče
ná tolika důkazy, které nám předkládali profesoři. A nepřítomnost Boží vylidnovala vesmír.
Vzdáme-li se naděje, že najdeme význam pro slovo pravda, pro rozdíl dobra a zla, práva
a bezpráví-pak nemůžeme žít už lidsky. Nechtěla jsem se zúčastnit takové komedie. Byla
jsem ochotná přijmout smutný život, ale ne život beze smyslu. Jakub si myslíval, že musí
bojovat proti "zotročení proletariátu." Sílu mu dodávala jeho velkodušnost. Nyní však by
lo jeho zoufalství stejně hluboké jako moje.
Tento život, který jsme si nevybrali, jsme nechtěli žít v nejasném světle. Tento život
byl jen smutnou komedií na jevišti krve a slz. Naše dokonalé porozumění, naše vlastní
štěstí, sladkost světa a lidské umění nás nepřinutilo přijmout bez odůvodnění bídu, ne
štěstí, zlobu. Buí se dá svět ospravedlnit-pak musí existovat jisté poznání-nebo život
nestojí za námahu a za to, abychom mu vůbec věnovali pozornost. Kdyby bylo jen jediné
opuštěné Brdce, jediné tělo v agónii, utrpení jediného dítěte nebo i zvířete, musí být
pro to nějaké vysvětlení. Jevli toto vysvětlení nemožné, nestojí vůbec za to žít...!
Než jsme odešli, rozhodli jsme se, podívat se do tváře všem důsledkům tohoto krutého a
nešťastného vesmíru. Nechtěli jsme lidské lichotky..Chtěli jsme ně .jakou dobu důvěřovat v
neznámo.. A nebude-li mít náš pokus úspěch, spácháme sebevraždu,
dříve než léta nahromadí na nás svůj prach, než bude naše mladá
síla vyčerpána. Chtěli jsme zemřít svobodným činem vůle, nebude-li možné žít podle pravdy,,..,
_____________________________
Raisa Maritainová: VELKÁ ESÁTELSTVÍ /mírně zkráceno/

SLIB SVATÉMU ANTONÍNOVI
Horlivé dělání slibů přinesli do Brazílie hlavně Portugal
ci, ale ani Španěle a Italové nezůstali pozadu. Sliby dě
lají všichni: katolíci, neznabozi, sektáři, makumbeiři každý, kdo se dostane do úzkých. Presidentský kandidát udělá
obvykle řadu slibů. Když volby vyhraje, stejně je neplní, a
když je nevyhraje, plnit je nemusí. Slibuje se všem možným svá
tým, i těm, kdo svati nejsou a nikdy ani nebudou.
Některé sliby jsou nemravné, zločinné a většinou směšné. Jednou jsem
měl trápení s ženou, která slíbila, že když se těžce nemocná dcera
uzdraví, připraví ji k prvnímu sv.přijímání - měla na mysli hostinu a
krásné šaty. Za rok že ji dá pokřtít. Když jsem jí hodinu vysvětloval, že
takové sliby neplatí, rozkřičela se, že baptisté o katolických farářích
správně říkají, že jsou to nevěrci.
Nejvíce slibů se dělalo sv.Antonínovi, snad proto, že byl blízko františ-.
kánský klášter a zbožní františkáni, místo aby toto nezdravé zbožňování
světce usměrňovali a brzdili, dělali pravý opak. Jeden spolubratr řekl
0 nich právem:"Co ti frátři dělají, to je hotová katolická makumba!"
Hlavní starostí sv.Antonína bylo sehnat ženicha a když za nic nestál, zase ho odvést.
Každé děvče i chlapec měl obrázek nebo medaili svátého. Doma měli sošku, obtočenou stuha
mi různých barev. Musely být obvykle tak dlouhé, jak vysoká byla socha světce. Jednou
jsem v kostele zastihl děvče, jak namáčí do svěcené vody malou sošku sv.Antonína, uváza
nou červenou stuhou na krku. Dodnes nevím, proč.
Zlobil jsem se na sv.Antonína - a on mi jako správný křesťan za zlé odplatil dobrým.
Přišla ke mně paní a plakala tak, že ani mluvit nemohla. Trpělivě jsem čekal, až se
uklidní. Když ji pláč přešel, vynahradila si to. Nadávala na ubohé františkány tak, že
1 já, otrlý kozák, jsem se červenal. Nadávala půl hodiny a stále jsem nechápal proč.
Když se konečně uklidnila, řekla mi, že je vdovou po bohatém obchodníkovi, který jí za
nechal mnoho věcí, ale málo peněz. Proto pronajala svůj velký dům a odstěhovala se do
menšího, také jejího. Dům pronajala i s nábytkem. Nyní si nájemník koupil nábytek svůj
a ona nevěděla, kam nábytek dát. Slíbila jej proto sv.Antonínovi a řekla to františká
nům. "Ti mě odbyli, že prý nábytek světec nepotřebuje. Co si s nábytkem počnu?"
Chvíli jsem uvažoval. Měl jsem v chalupě většinou rozviklané kousky z prkýnek.^
Vzal jsem ji do kostela, ukázal jí sochu sv. Antonína, kterou jsem tam musel mít, jinak
by lidé nevěřili, že je to katolický kostel:"Na františkány nenadávejte," řekl jsem jí,
"mají pravdu. Světec nábytek nepotřebuje, žil vždycky chudě. Nábytek potřeouji já."
Zavedl jsem ji na faru a ukázal svůj vlastnoručně vyrobený primitivní nábytek. Chce-li
splnit slib, ať dá přivézt nábytek ke mně.
Paní se rozzářil zrak:"To mi spadl kámen ze srdce. Trápila jsem se tím a je to prosté!"
"Měla jste štěstí, že jste přišla právě ke mně a já vám v tak komplikované věci pomohl,"
řekl jsem docela vážně.
^
,
Paní šťastně odešla a druhý den přijelo nákladní auto se starším, ale velmi doarým a so
lidním nábytkem. Staré krámy jsem vyházel a rozestavil nábytek v bytě.
Druhý den vidím, že paní se znovu blíží k mému domu. Už jsem trnul hruzou, že si to roz
myslela a chce nábytek zpět - nic divného by to nebylo.
Ale bál jsem se zbytečně.
Přišla se jen podívat, jestli jsem si nábytek skutečně nechal. Provedl jsem ji bytem,
aby viděla, jak jsem si jej hezky rozestavěl a ukázal jí hromadu vyházených krámů před
farou.
v
"Dlouho jsem uvažovala o tom, o čem jsme včera mluvili," řekla.■'Mel jste pravau. Ale
proč byli na mě ti františkáni tak zlí a nevyložili mi to hezky jako vy?
Na to jsem neodpověděl. Myslel jsem si:"To bylo právě moje štěstí, jinak bych neměl
ták hezký nábytek."
Naštěstí mě volali k nemocnému.
v
Ještě jednou jsem jí poděkoval a za týden jsem trochu škodolibě vypravoval františká
nům, jak přišli o dobrý nábytek. Ukázalo se, že paní odbyl jeden bratr, který dobré
portugalský nerozuměl a nevěděl, oč se jedná.
"Však bychom stejně nábytek rozdali chudým," ulevili si.^
"Nu - to jsem rád. Ušetřil jsem vám tak vlastně práci, vždyť já jsem ten nejchudsi
z chudých," odpověděl jsem.

A.N.

C ír kev a so ciální otá zka v českých zemích ve 2 0 . století
Márae-li něco říci o Církvi a sociální otázce V tomto okřídleném slově se soustřečTuje neve 20.stol., musíme nejdříve konstato± Idostatek porozumění pro hodnoty křesťanské
vat, v jakém stavu se nacházela Církev
|a především katolické, a zároveň nenávist
a duchovní život na přelomu století.
Iintelektuálů. Hraje tu roli i vliv poziti
F.X.Salda končí svou knihu BOJE O ZÍTvistického a tak zv.husitského ducha. Husit
Ř EK rapsodii:"Ležela země přede mnou,
ská myšlenka 19.a 20.stol.nevyrostla z nábo
vdova po duchu.." Už titul je charakteženské nebo nějaké křesťanské obnovy. Souvi
ristický. český duchovní život byl v o d sí s démonem negace. Zároveň je reakcí pro
livu. Na venkově to nebylo tak patrné
ti tomu, co můžeme nazvat "Austrokatolickou
jako ve městech. Je zajímavé pozorovat
církví".
tento odliv v literárních dílech 19. a
I z hlediska katolického skrývá klerikaliszačátku 20.st. V "Babičce" Boženy Němcové i v mus jisté nebezpečí. Když zkomírá božské,
ostatních jejích knihách stále cítíme barokní duchovní a duševní v Církvi, nahrazuje se
řád. V sociálním románě Gustava Pflegra Mo
mocenskopolitickým. Zploští-li duch evange
ravského Z MALÉHO SVÉTA vidíme, jak člověk ze lia, smísí se mocenskopolitické příliš se
světa"Babičky" přijde do Prahy a stane se pro sloven evangelním. Katolický universalismus
letářem. V ROKU NA VSI od Aloise a Viléma
se zúží na stranického ducha.
Mrštíka můžeme sledovat, jak se např.český
Klerikalismus se projevuje i v tom, že se
sedlák stane agrárníkem. Život se ještě ode příliš mnoho kněží angažuje politicky. Fara
hrává v rámci liturgického roku, ale jádro
a Církev se stávají baštou politického kato
života se začíná kazit.
licismu. Politická angažovanost kněží se dá
Přijde-li zima, probudí se i naděje na nové
omluvit do jisté míry nedostatkem katolic
jaro. Tuto reakci vidíme nejdříve v reakci
kých intelektuálů. Teprve v dalších desíti
proti racionalismu a positiviSmu na sklonku
letích 20.stol. vyrůstá a přichází ke slovu
19. stol. Sám vidím v dekadenci a secesi let
nová katolické inteligence.
1900 nejen literání nebo uměleckou módu, jak Pokud se týká zužování evangelní zvěstí,
ji vidí např.Huizinga. Tyto literární a umě chtěl bych uvést osobní vzpomínku. ííeditel
lecké směry probouzely v člověku také smysl
naší obecné školy byl rozhořčen celá léta pro tajemství, které positivismus odmítl. Ne i když už byl v penzi - nad kázáním, v němž
šlo o mystérium v plně křesťanském smyslu.
se ztotožňoval známý evangelní text:"Kdo ne
Přece však to byl podnět, který později při ní se mnou,je proti mně", s příslušností k
nesl nové plody.
české lidové straně.
V doslovu knihy Per amica silentia lunae
Klerikalismus měl pro Církev a řešení sociál
vzpomíná autor W.B.Yeats na své návštěvy Pa
ní otázky další nevýhody. Kněžské povinnos
říže. Když tam přišel jako mladík, zajímali
ti, spojené s tímto úřadem, vyžadují mnoho
se v salonech o magnetismus, mysticismus, my
času, proto může v sociálním a politickém
tologii atd. Když přišel jako starý člověk,
oboru většinou jen zastupovat. A tak nedo
mluvilo se o granitovém dogmatismu /v dobrém
chází ani nedošlo v Cechách i v jiných ze
slova srnyslu/o Paul Claudela aj. Podobně i v
mích k celkovému řešení sociální otázky.To
Čechách. Na konci 19.st. a hlavně v devadesá
se vymstilo. V tom vidím jednu z hlavních
tých letech dochází k reakci proti zplošťují
příčin dnešního stavu naší země 0 F.X.Salda,
címu a převládajícímu pozitivismu. Na začátku
který nebyl komunista, vyčítá ve svém Sal20. st.vzniká DOBRÉ DÍLO Josefa Floriána, kte
dově zápisníku lidem, kteří potírali komu
ré podstatně přispělo k obnově českého kato
nismus, jejich j e n protikomunistický boj.
licismu. Podobnou duchovní proměnu pozoruje
Praví: ,rVytvořte celkové sociální a politic
me i v salonu Zdenky Braunerové, který Paul
ké řešení, které by se mohlo prosadit vedle
Claudel za svého pobytu v Praze také navště
komunistického."
voval. Tuto proměnu vidíme i v dialogu Milo
Můžeme dodat, že křesťan, pracující v so
še Martena NAD MÉSTEM, který autor dopsal a
ciální a politické oblasti bez celkového
vydal ke konci první svět.války, ale začal
řešení je konec konců jen chvostem na těle
psát na začátku století. Marten patřil k čas
jiného. Tato pravda se během 20.stolo pro
tým návštěvníkům salonu Zdeňky Braunerové.
jevila velmi hořce.
Vraťme se k tématu Církev a sociální otázka
Dr. M.Č .
v českých zemích. Tuto otázku nemůžeme řešit
nezávisle od politiky. Hned na začátku naše
ho století narazíme na slovo "klerikalismus"^
Zakladatel křesťanskonárodní strany Dr.Hrubari
o tom mluví ve svých pamětech.
(

S N Ě H O L ÍN
C.C.Brovn, reklamní šéf továrny na krášlící prostředky, s povzdechem zasedl za psací stůl.
Po desetidenní dovolené na zářícím slunci Kalifornie hylo opravdu těžké vrátit se k všed
ní práci* Do místnosti vstoupil ředitel.
"Sláva, že jste zase zde, Browne,"řekl,"musíme udělat něco pro ten náš nový pleťový krém
Sněholín. Obrat je stále menší, poněvadž neděláme reklamu. Zítra ráno chci vidět ve všech
novinách čtvrtstránkový inzerát. Napište, milý Browne, něco hodně originálního!"
C.C.V.Brown hryzal konec tužky. Vše, co se k chvále Sněholínu napsat dalo, bylo už dávno
napsáno. A nic nového mu nenapadalo. Tu zazvonil telefon.
"Slyšel jsem, že ses už vrátil, Willy," zahlaholil hlas jeho nejlepšího přítele,"tedy musíš bezpodmínečně vidět ještě dnes v Alhambře Lucy Luc. Báječná žena! Ten temperament!
Celé město mluví jen o ní!"
"Díky za tip," zabručel Willy netrpělivě.
Pak se znovu pustil do vynýšlení zvláště dobré reklamy pro Sněholín. Ale za deset minut
ho vyrušila sestřenice. Také mu doporučovala tanečnici Lucy Luc. Stejnou radu dostal ješ
tě Od babičky, pak od své hospodyně i od svého krejčího. 0 Lucy Luc mluvilo opravdu ce
lé město.
Náhle dostal reklamní šéf nápad!
A napsal' tento inzerát:"Chcete být tak slavná jako Lucy Luc? Je to
snadné! Užívejte denně Sněholín, jemuž vděčí Lucy Luc za svou sně
hobílou pleť!"
Hned zaslal text do všech redakcí a odebral se s čistým svědomím do
Alhambry. Byl nyní na Lucy Luc zvědavý sám.
Představení začalo. První část programu Browna nezajímala. Cekal
na Lucy Luc. Orchestr zahrál divokou carricu. Zvedla se opona.
Pan C.C.V.Brown nic nevnímal - měl co dělat, aby nepadl do mdlob
Druhý deh vstoupil rozpačitě do kanceláře. Myslel na to,
jak se včera vyplížil z divadla, když spatřil Lucy Luc.
Neboť Lucy Luč byla černoška - černá jako uhel!
Mezitím vyšly, rafnpí listy a všude stálo pod velkou fo
tografií četné dámy:"Užívejte denně Sněholín, kterému
děkuj é iLucy Luc za svou sněhobílou pleť!"
Šeditel'už na něho čekal. C.C.W.Brown začal koktat.
Ale Ředitel se smál: ano, smál se, skutečně se smál!
"Tentokrát jste překonal sám sebe, můj milý Browne! V elektri
ce lidé. div nepadali smíchy ze sedadel, tak se jim váš jedinečný nápad líbil! Celé město
nemluyí^o ničem jiném než o Sněholínu. Sekněte mi. kam na ty své nápady chodíte?"_______
VÁC LAV

RE N Č

O hrazen vína, o jediný hrozen
bych nechtěl chudší být.
jedinou z běd, do kterých jsem tu zrozen,
\bych nechtěl neprožít.
Jsoji cesty světa mnohé jako listí;
pro mne jen jeden strom.
Coz laněl byčh odejít a nepojisti,
co áládns v stromě tom?

D Í K

Dík za vroucnost, jež jako udiv dětský
den za dnem přijímá 1
Mám dnů tak právě. Kdy se zavrou všecky?
Ne dřív než láska má.*
I

c h arakter
se nebuduje v proudu světa, neboť kdo se dostane do zmatku světa bez
ívnosti, ztratí i ten zbytek charakteru, který má. - Charakter se musí cvičit a růst
z všedního, každodenního života, ve vysoké škole vytrvalosti.
Fr.W.Foerster
I ten nejpomalejší, který však nikdy nespustí oči ze svého cíle, dojde dále, než ten,
kdo jde rychle, ale bloudí bez cíle.
Lessing
Nevyhýbej sé boji! Tvým cílem je zápasit a trpět pro lepší světli Eugen Huber
Kdybychom jen měli odvahu a sílu, napomenout sami
a radovali bychom se z každé práce.

ĎÁBLOVO NEBE
"V mé oblasti,"řekl zamračený muž,"se lidé o
politiku nestarají* Navštěvuji rodiny, kde se
soustřeďují klepy. Manželské nevěry, nelegál
ní poměry..Radu mladých se mi podařilo při
vést k užívání drog.,.1‘
"Jen pozor na sebe,"zvedl prst vedoucí,"každý
z nás musí být dokonalým a nenápadným organizátorem, psychologem a diverzanteml"
"Cha! Nastrčil jsem k té práci hlupáka, který se honí za prachama. A tohle sype!"
"Výborně. - A co v tvé oblasti, soudruhu Hajdaláku?"
"Můj politický vězeň se spřáhl s domácími,"povzdechl muž s dobráckou tváří ale studenýma
očima."Snad bychom měli použít zákona, že politická činnost je tu cizincům zakázána."
"Co jeho manželství? Jemu svůdnou soudružku, jeho ženě..."
"Byli spolu zavřeni,"přerušil ho informátor,"důvěřují si a jsou hluboce věřící. Poslal
jsem tam Věru, nedostala se ani k prvnímu stupni svádění - hned ji vysypal!"
"Husa!"zavrčel předseda."Což rozhlásit, že pracuje s námi? Všichni ho opustí! A ne-li,vy
žádám si souhlas k likvidaci.-Soudruh Falešník?"
Hubený muž s lysinou povstal:"U nás pracuje kněz, politický vězeň. I mně hodně pomohl.
Roztrousil jsem nenápadně, že má poměr s jednou paní. Dost hlupáků nalítlo a přestali
chodit do kostela. Jenže ti nejlepší zůstali věrni. A on si toho nevšímá, pracuje dál."
"A co peníze? Využij jeho ctižádosti, malomyslnosti, slabé chvilky. Spřátel se s ním,
zjisti jeho slabiny, oznam nám to a my už ho znemožníme. Nedá se něco dělat u biskupa?"
"Napsal jsem mu anonymní dopis, ale zde je hází do koše. Ještě mu zvýšili plat! S evange
lickým je to také těžké. Posílám k němu jednoho z Neue Linke, aby ho znemožnil. Uvidíme!"
"Časopis Pochodeň vyloučil z redakční rady soudruha Podvrata. Proč, soudruhu?"
Chlapík s vouskem se neklidně zavrtěl:"Smůla. Poznal mě jeden z naší ulice. Dostal jsem
pár lidí do kriminálu, uvedl svědky a byl jsem vyřízený."
"Zde už pracovat nemůžeš. Vrátíš se domů. Založíme časopis nový. Soudruh Hluptrdlo má ne
poskvrněnou pověst. Bude dělat redaktora."
Jmenovaný se probral z dřímot a vytřeštil oči:"Nemám o redaktorské práci ani ponětí!"
"Materiál ti dodáme. Hlavní úkol, zlikvidovat Pochodeň. Nepatrné předplatné - oni jsou
na svém závislí. Pár nadávek na komunisty, tím oklameme čtenáře. Pak budeme pány emigrantského tisku my ! ! - Tečí soudruh Telezrádcovský. Máš adresy? A informace?"
Hezký a příjemný, zřejmě nervózní pán, sebou trhl a zatvářil se nešťastně:"Je to trapné,
soudruzi. Všichni mi tak důvěřovali a měli mě rádi...."
"Své city odlož. Předáš adresy a informace a vrátíš se k rodině - do vlasti! "Lekl jsem
se, když ten zatracený inženýr rozhlašoval, že tě zná z kriminálu jako udavače. Na štěs
tí mu ti hlupáci nevěřili. Netuší, že zrádcem může být i člověk, který seděl deset letaby nemusel sedět dvacet. Ted se bude naparovat, ale adresy a informace o emigrantech už
máme my. Tvých zkušeností využijeme i doma. Tisková konference, rozhovor v televizi, pár
přednášek... Tak, a teí pokyny z ústředí:

KAZIT MLÁDEŽ. ODCIZIT JI NÁBOŽENSTVÍ. PROBOUZET ZÁJEM 0 SEX. PODPOROVAT V Nl
POVRCHNOST. NIČIT JEJÍ ENERGII VŠEMI ZPŮSOBY. OMAMNÍ! JEDY DODÁME.
SNAŽIT SE ZÍSKAT KONTROLU NAD TELEVIZÍ, ROZHLASEM, TISKEM. OBSADIT DŮLEŽITÁ
MÍSTA NASlMI LIDMI.
DO ŠKOL NASADIT CO NEJVÍCE NAŠICH VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ. MEZI STUDENTY ROZSÉVAT NEKLID, NESPOKOJENOST, VZPURNOST. VLIVNÉ PROFESORY ZESMĚŠŇOVAT...
POVZBUZOVAT ZÁJEM O VEDLEJŠÍ VĚCI, HLAVNĚ O SPORT A UMLČOVAT ZÁJEM O VĚCI
D
Ů
L
E
Ž
I
TÉ.
ROZBÍJET JEDNOTU EMIGRACE NA NEPŘÁTELSKÉ SKUPINY - NÁRODNOSTNÍ - NÁBOŽENSKÉ SPOLEČENSKÉ, ABY NEMOHLI PLNOU SILOU ÚTOČIT PROTI NÁM. PODPOROVAT A ROZNĚCOVAT
MEZI NIMI SPORY, VYUŽÍVAT OSOBNÍCH SLABOSTÍ VEDOUCÍCH.
VEDOUCÍ OSOBNOSTI ZAHRNOUT POMLUVAMI, POSMÉCHEM, OPOVRŽENÍM. VYČERPÁVAT JEJICH
ODVAHU A SÍLU. ZBAVOVAT JE PŘÁTEL A SPOLUPRACOVNÍKA. VYUŽÍVAT K BOJI PROTI NIM
JEJICH VLASTNÍCH L I D Í ! !
NIČIT RODINY... KAZIT DÉTI... OBSADIT UČITELSKÁ MÍSTA A MÍSTA PSYCHOLOG^
Ďábel se smál a mnul si ruce. Takové schůze mu nahrazovaly ztracené, navždy ztracené nebe.

GENERÁ L JEZUITOV V RUSKU
Návštěva generálaáJezuitov Otca Petra Arrupe v Rusku vyvolala ozvěnu vo svě
tověj tlači. Co bolo cieíom a výsledkom tejto cesty?
Otec Arrupe viackrát prejavil túžbu stretnúř sa s predstaviteími ruskej pravoslávnej církvi. Metropolita si'hlasil s návrhom, -ale pre nepředvídané čažkosti sa musel
odložif na posledně augustové dni r.1971* Otec Anzupe i jeho sprievodcovia dostali ruské
víza v .Říme.
Na letisku v Moskvě ich šakali dvaja pravoslávni kňazi a laik ako tlmočník. Obědovali a
popoludni si prezreli město a katedrálu svátého Bažila. Potom cestovali vlakom do Lenin
gradu, kde sa zúčastnili slávnostnej bohoslužby metropolity Nikodima. Trvala tri a pol
hodiny, v kostole bolo okolo 4»000 veriacich. Pak sa zúčastnili recepcie v leningradskom
semináři. V celom Rusku sú len dve církevně akadémie a tri semináře. Počet kandidátov na
kňazský stav rastie - prichádzajú aj z ateistických rodin.
Na druhý den slúžili sváté omše v jednom z troch katolických kostolov v Rusku. Chodievajú do něho váčšinou Poliaci a Litovci. Otec Arrupe tu daroval latinský misál a lekcionář.
Sváté omše sa tu slúžia ešte po latinsky. Popoludni navštívili kazanskú katedrálu, teraz
"múzeum histírie náboženstva" - čiže ústredie pre propagandu ateizmu. Je tu osobitné oddelenie a výstava o jezuitoch. Otec Arrupe a jeho sprivodcovia sa zasmiali pri pohíade
na karikatúry jezuitov, ktorých v duchu ateistov 19.storočia prestavujú ako pokrytcov a
luhárov. Navštívili aj katedrálu sv.Izáka, tiež muzeum.
JO.augusta sa v Moskvě střetli s patriarchom Pimenom. Otec Arrupe vyslovil vúačnost Rus
ku za to, že to bola krajina, v ktorej nebola rozpuštěná Spoločnosř Ježišova po jej úradnom zrušení. Balej spomenul, že jezuiti a pravoslávni majú spoločné poslanie obrany viery proti m o d e m é m u bezbožnictvu. Rozhovor trval okolo 45 minút. Hoci světové noviny písali o návštěvě, v samom Rusku vládlo o nej absolútne ticho. Rusi sa o nej dozvěděli iba
z londýnského rádia BBC.
"Otec Generál sa ukázal Tudu taký, akým ho poznajú" - zaznamenal sprievodca jezuitského
generála Otec Aranz -"so svojou jednoduchosfou, úsmevom, inteligenciou, pozomosřou, ktorú věnuje aj tým najmenším veciam. To urobilo na ludí pozoruhodný dojem. .Povedali mi,že
sposob, ako sa katolíci správajú v kostole, predovšetkým ich nábožnost a zobranosř, dojímavo posobí na íudí, ktorí prakticky prežívajú liturgiu."
Zkrácený článek
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str.ročenky Slovenských Jezuitů v Kanadě,P.O.Box 600 - Galt,
Cambridge, Ontario N1R5W3

HRDINOVÉ UMÍRAJÍ VSTOJEo - Zprávy čísl.svazu křeší.spracujících ve Švýcarsku uveřejňují
podrobnou zprávu o utrpení a smrti ruského básníka J.T.Galanskova v sovětském trestaneckém táboře Potma. Zemřel 4 .11.72. Z nenávisti odstranili jeho mučitelé z hrobu i dřevěný,
kříž, který tam dali jeho přátelé. Článek upozorňuje, že kdykoliv se mluví o pronásledo
vání lidí pro jejich přesvědčení, uvádí se jen Španělsko, Řecko, Irán ap.-ne země východ
ního bloku, kde se mučí a vězní mnohem více lidí než v ostatních totalitních státech.
Dále uveřejňuje oběžník úvahu Tiene Moskvy nad Europou, Mihajlo Mihajlov-znovuobjevitel
ruské duše, Přírodní věda je vědou duchovní, Luděk Pachman mezi námi, Církev a společnost
-nová polit.orientace,a zprávu o knize O.Sika:Třetí cesta. Oběžník si můžete objednat na
adrese: ZPHÍVY CSKP-Schlosstalstr.54 - 8406 Winterthur. DOPORUČUJEME!

C O N Á M P ÍŠ E T E

".okdyž si tak na Vás vzpomenu, jak mi věrně posíláte svůj časopis, cítím se
velkým dlužníkem. Když jsem byl letos v Evropě - neříkám v Československu,
protože tam mě nepustili, měl jsem chuí se za Vámi podívat, bohužel nedostal
jsem se k tomu pro nemoc, která se protáhla..A tak jsem zase v Andách v ohrcm
né farnosti s 33 tisíci duší roztroušených v 80 ti vesničkách, bez komunikač
n í c h prostředků. Kdyby tu bylo deset kněží, všichni by měli práce dost. Je-li člověk na
všechno sám, sotva se jeho přítomnost pozná. 0 tom svědčí nevědomost a náboženská lhos-p
tejnost lidí, která je nápadná hlavně o vánocích...a tak Vás prosím, abyste příležitost
ně vyzvali k modlitbě za kněžská a misijní povolání. Příští rok budu mít 2 bohoslovce,
zatím mám jednoho....
Peru
"Sousedé mluví s dětmi jen německy, my česky. Německy se naučí vždycky, a češtinu mohou
jednou potřebovat, kdyby se změnily poměry a firmy budou potřebovat lidi se znalostí češ
tiny nebo slovenštiny. Mimoto je to naše rodná řeč a nezískáme tím úctu Švýcaru, budemeli zapírat svou národnost. Máme krásnou zem a mnoho kvalitních lidí...."
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BOJOVÝ VÝCVIK

Do tabora se v tuto hodinu vraceli i závozníci a z jejich tváří čišela nad
řazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu trá
vili mimo prostor vymezený drátěným plotem, a již nyní někteří naznačovali,
že se to neobešlo bez zcela nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod
kabátem dvě láhve rumu a tvrdil, že se šoférem prodali majiteli rodinné vil
ky plné auto parket. "Tady se to nepozná,” pochechtával se,” a člověk se
aspoň zvejší životní úroveň! Takhle si s Lojzou šábnem ještě několikrát!"
Buchlava nelhal. Nějaké to auto opravdu nestálo za řeč, ať už šlo o parkety,
cement, koks, písek nebo jiný stavební materiál. Civilové nabízeli šoférům
i jejich pomocníkům docela slušné obnosy, neboť soukromé domky, chaty, kolny
a chlívky chátraly a naléhavě volaly po opravách. Podplatit šoféra byla jed
na z mála možností, jak získat materiál.
Vojín Viktor překládal zase kamarádům k věření, že se pobavil v Klatovech
u manželky nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní
závozníci, s výjimkou zavilého kulaka Vaty, se počali s ostatními dělit o
svá podivuhodná dobrodružství.
Jenže vojna u černých baronů není dekameron a svobodník spolu s ostatními
poddůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb.
"Meju se, převlíkám, nelelkuju!” křičel. ”Za deset minut nastoupím na bojovou přípravu!
Neflákám se, necivím a běžím na nástup! Jedu, jedu, jedu!”
Utrmácení a zdrchaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co
možno nejdelší míru, ale na pomoc agilním poddůstojníkům přišel sám velitel roty. Při po
hledu na vlekoucí se trosky se zamračil:
"Tak co je s tím nástupem, soudruzi!" zvolal."Voják má být připraven k boji za každých
okolností! Jinak není co? Jinak není voják! Ale já z vás vojáky udělám, na to vemte jed!
Jste jednotka lenochů, simulantů a hochštaplerů! Kdyby vás viděl soudruh ministr tak se
z vás co? Tak mu z vás bude špatně! Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný
vojáky! Za dva roky budete chlouba armády a do civilu neodejdete jako banda potměšilejch
příživníků, ale jako řádní členové naší společnosti! Jednou mi za to budete co? Jednou
mi budete za to vděčný!"
Jeho laskavá, otcovská slova vojíny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl
proveden k naprosté spokojenosti.
"Nazdar, soudruzi!" zahřímal Hamáček v ústrety zdecimovanému útvaru.
"Zdar, soudruhu poručíku!" odvětila nešťastná rota.
"Soudruzi!" řekl poté velitel. "My,občané naší republiky, si musíme uvědomit, že naši li
dově demokratickou armádu nebudujeme jen tak pro psinu! Tuto armádu budujeme proč? Tuto
armádu budujeme, abysme zastrašili nepřítele. Nepřítele ovšem zastrašíme jen tehdy, když
budeme bojeschopný! Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit,s celým srdcem se
věnovat bojovýmu výcviku! Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také úto
čit proti nepřátelskýmu postavení. Nelze však jít do útoku co? Nelze jít do útoku bezhla
vě! Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení! Právě tyto discipliny se dnes
co? Právě tyto disciplíny se dneska naučíme! Velitelé čet a družstev povedou výcvik v
plížení a v krytí uprostřed členitého terénu! Ted se, soudruzi odebereme kam?"
Vojín Voňavka řekl velice neslušné slovo, ale mýlil se. Rota se odebrala na zasněžená po
le mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzívně zvyšovala svou bojeschopnost.

Miloslav Svandrlík: Černí baroni

MOSKVA SE SMĚJE

"Drž se pevně, příští stanici vystupujem!"

"A to je náš prasečí chlívek, soudruzi!"

DÍTĚ A MODERNÍ SVĚT
Konfliktům dítěte s okolím se nedá úplně zabránit; každá nová zkuše-,
noat znamená možnost konfliktu. Dítě se učí přijímat, dávat, osvojo-l
vat si. V každé nové situaci se můžeme učit. Nevyřešené problémy
jsou velmi nebezpečné. Přetížené dítě se kloní k opačnému extrému,
snaží se uhnout nebo zaujme bojovný postoj.
Každý mladý člověk může selhat. Jak velký rozdíl je mezi člověkem,
kteiý se dobře zapojil do svého okolí a člověkem, jehož život se
skládá z řady nezvládnutých konfliktů. Vidíme to na kriminalitě mládeže.
v
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Za každou chybou mladého člověka se skrývá historie otřesných
nedbalostí. Osmdesát i víc procent mladých, kteří se dostali do ne
snází, pochází z rodin zničených rozvodem, rozvratem nebo smrtí, či z rodin, kde měli
jen málo příležitostí zapojit se správně do života. Obvykle se rodiče stále hádali nebo
hledali své zájmy mimo domov. A pak - špatný příklad.
Kdo se nevěnuje dětem, přenechává .jejich budoucnost náhodě. Děti se nerozvinou ve
zdravou osobnost, ale celý život v nich bude vířit zmatek myšlenek a citů.

zanedbané dítě
Je to dítě, o které se rodiče nestarají? Které přenechají ulici? Které se neumí dobře
chovat? Ano, ale dítě přesycené pozornostmi rodičů je často právě tak zanedbané jako dí
tě, o které se rodiče málo nebo vůbec nestarají. Všimněme si spíše j a k o u
pozornost
dítěti věnují či j a k o u
mu nedopřejí.
Je naděje, že ze zanedbaného dítěte vyrostě dobrý člověk? Nebo musí platit za chyby již
ných slzami a výčitkami svědomí? Zná dětská psychologie nějaké východisko? Mohou se stát
užitečnými a spokojenými členy lidské společnosti?

co c ítí naše dítě ? jak nám pomáhá psychologie?
Především odhaluje hloubky našeho jednání. Tak poznáme, že^člověk^je svobodná bytost,
s vlastní vůlí a rozumem, že není automatem; lidské jednání je ovšem ovlivněno minulostí.
Avšak poznáme-li hluboké, časem zaváté pohnutky našeho jednání, pochopíme, proč se cho
váme tak a ne jinak. Psychologie nemůže sice s jistotou předpovědět, jak se bude dítě v
určité situaci, chovat, ale dosti přesně nám řekne, jaké bude jeho normální a pro něj cha
rakteristické jednání. Možnost omylu je snížena na minimum.
Dítě m ůže být méně nadané, ale nikdy není od přirozenosti špatné. Dostane-li se na sces
tí, zavinilo to špatné okolí, špatný přiklad a spatná vychová. Rodiče a učitelé se ne
snaží dostat pod kontrolu jeho špatné sklony a nahrazovat je dobrými.

dej dítěti možnost, věnuj mu lásku, veď je prozíravě
a bude se zotavovat jako nemocný v lékařské péči.
V technice či přírodních vědách se metody stále mění - ale při výchově dětí se rodiče a
učitelé často křečovitě drží tradiční teorie o lidském jednání a výchově, i když se do
dnešní situace nehodí a od dnešního světa mladých lidí se liší jako koňský povoz od auta
nebo od letadla. Všímají si úspěchu či neúspěchu, nechápou však nové vztahy mezi příči
nou a účinkem. Pak se diví, že se dítě bouří proti rodičovské autoritě nebo ve škole
reaguje jinak, než učitel očekává. Přikládají velký význam tomu, co je přechodné a bezvýznamné. Dítě žije v komplexní,- složité společnosti, která se snaží dítě ovládnout a po
hltit , a tak se dítě stává obětí požadavků, na které nezná přiměřenou odpověú.
Co všechno útočí na mládež, která žije ve zmatku moderních velkoměst! Jak roz
ličným vlivům je vystavena?
, „
v
Jak silně působí dnešní praktický materialismus na .jeho hodnoceni yeg_i? Když vi
dí, jak druzí hledají jen požitky, jak jsou sobečtí, jak málo jim záleží na tom, je-li
něco mravně správné nebo špatné!

co si při tom dítě myslí? co cítí?
O to se musí zajímat každý, kdo se dnes zabývá mladými lidmi a jejich výchovou.
F.J. FLANAGAN
"KDO SE TEDY UDĚLÁ MALÝM, JAKO JE TOTO DÍTĚ, TEN JE NEJVĚTŠÍ V NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ.
A KDO PříIJME JEDNO TAKOVÉ DÍTĚ V MÉM JMÉNU,- MNE PĚIJÍMÁ. KDO VSAK JEDNO Z TĚCHTO MALIČ
KÝCH, KTERÉ VE MNE VĚSÍ, SVEDE KE HĚÍCHU, PRO TOHO BY BYLO LÉPE, ABY MU BYL POVĚŠEN NA
KRK MLÝNSKÝ KÁMEN A ABY BYL POTOPEN HLUBOKO DO MOĚE..."_________ Mat.18,4-6.____________

HRÁ SA T YÁTR !
Už je tomu hromada roků, co v jednej dědině měli partyju, žvanil spolek OPONA* Tento
tyátr býl dlúho pohromadě a vnášál do duší místního publika "vysoků kultůru", ale
jak sa jím vdala "subreta" Kača Obdržálková, tož sa rozpadli*
Hrávali skoro každých š t m á s t dní při vyprodanéj hospodě a měli taký "lepertoár" jak říkál režižér Cyril Hřebík, že sa mu nemohla rovnat ani talijánská opera. Dáva
li samé dobré věci, keré "táhly", jako "Krev na vidlách", "Drcla loktěm o kredenc",
"Vražda mladéj dívky v jatelině", "Králík zežrál viks", "Obrátil sa až v hrobě" a
detektivka "Tajemný výbuch pod peřinu" byly hry, kerých býl autěrem místní kostelník
Matěj Zhásal. V operetě "Pásla voly u stodoly" měl s ohromným úspěchem s6lo na buben
kovář Obrúčka. Ludé řvali - o vstupné - ešče měsíc potem.
Jednu po dTúhém bubnování, jak dyby Zulukafri vyhlašovali válku, policajt Sabla důležitě
oznamovál.

"Na vědomosť sa dává - aby občanstvo v hojném počtu navštívilo představení, kte
ré se pořádá na oslavu zlatéj svajby našého milovaného pana starosty. Hraje sa
tragédyja "Skrk do rži", a co sa vybere, bude na zakúpení obecního kozla, pro
tože po tem starém už nic néni. Doňděte všecí, abyste uctili zásluhy a památku
pana starosty - bum - bum!"
Ftotože sa slúbilo jídlo, pití a tancovačka, tož "hojný počet" občanstva býl při divadle
taký, že každý fučál jak hus v třetím týdní krmení.
"Harvaník" Francek Píščala zahájil představení proslovem, kde pana starostu vynésl až do
nebe a nakonec mu přál "lehké odpočinutí a a! je mu zem lehká" - to sa mu ale, chudáko
vi, připlétlo do řeči, protože den před tým mluvil na pohřebě.
Pán starosta v naškrobenéj košuli a v novém lajbli sa uklěnili, poděkovali a divadlo za
čalo.
V půlce prvního jednání ostalo pědyjum prázdné. Vtem tam vletí princezna Esmeralda a zapiskoce:"Princů Iziděre, ty si tady?"
Izidór to nějak poplétl, protože odešél spiš, a tož sa ozvalo za kulisama:
"Ne - ééé, už sem odešél!"
Aby neměla princezna na jevišti dlúhú chvílu, tož ju šél princ přivítat. Měl na sobě brně
ní, které na něm hrkalo, jak když dvá kostlivci zápasíjú na plechovéj střeše. Esmeralda
mu s bečem padla do náručí a Iziděr jí šušká do ucha:
"Kruci, Kačo, nebeč doopravdy, lebo ně brnění zrezaví a budem to moset zaplatit!"
Potem se obtúlali pod dubem a do jejich lásky kukala kukačka, kerú dělal pastýřůj Janek,
ale chyba byla, "ze si slapál na jazyk - seplál", tož sa každú chvílu ozvalo - kuku-c,
kuku-c! A dyž byli v najlepším, tož Iziděrovi sklaplo hledí a přivřelo princezně nos.
Jak zařvala - to si možete myslet!"
V druhém jednání umřél král. Dali "mrtvolu" do kysně, v kerej oponář zapomněl klášče aj
s kladivem a z jednej desky trčál hřebík. A umřél by málem opravdu, lebo mosél byt štvrt
hodiny prohnutý jak pilka, kňučál jak Alík a nemohl sa dočkat konca.
Zbrojnoši měli krála odnést, tož dvá a dvá chytli máry - a stáli proti sobě! Tož sa ho
nem všecí obrátili, dali sa na pochod, a protože šli každý na inší stranu-tož máry řízly
aj s králem na zem! Pádem se mu hřebík "kdesi" zarazil, tož vyletěl z kysně jak vystřele
ný, sakroval jak hotař a že mu možú s takým teátrem vlézt na hrb.
Poslední výstup zakončil tým, že sa měl princ Iziděr zastřelit. Cvakál furt u ucha bambit
ku a rana né a né vyjít. Prý mu kdosi naplúl na kapslu. Dožralo ho to, zastrčí jú za ře
men a praví:"Já sa rači zapíchnu!" Strčil si šavlu pod pažu, řízl sebó o zem jak poleno.
Režižér chtěl tragický moment zachránit, a aby "vystřelil" místo bambitky, tož búchl lafú o kulisu - ale uščípla sa třísa a řízla pana farára, kerý seděli v první řadě, po brýlách, hned jim skéllca spadly na vestu. Lampa nad jeviščem sa uškubla a dorazila Izidžr ^
kterého potem moseli do konca divadla polévat vodú, aby sa mohl jít uklúnit.
Princezna Esmeralda bolesřú nad zasebevražděným miláčkem měla skočit ze skály.
Ve zkúškách byly za jeviščem tři duchny, ale pri představení jich tam zapomněli
dat. Ze strašným řevem "Nemožu bez tebe žít!"spadla za kulise jako jelito, ale
vtem se ozvala rana jak z kaněna a hrozný lcvikot-lebo princezna skočila starému
Trháčovi do bubna, na kerý dělali hromobití...0 Panímáma starostová měli celý
fjertúšek promáčený, jak bečali nad neščasnú láskú, a starosta měli nos utahaný
a červený, jak posmrkovali.
Ludé byli spokújeni a dyby pořadatelé napsali na plagát "komédyja", tož to měli
na sto procent. Nakonec se herce mezi sebú za kulisami pobili a měl z toho byt
ešče súd, ale skončilo to dobře, lebo pán farář to rozdováděným "kumštýřom"
rozmluvili.

Zdenek Galuška: Slovácko sa
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N E N Á V ID Ě T NEBO M ILO VAT?
A: PROČ TAK RE JETE PROTI KOMUNISTŮM? VŽDYŤ KRISTUS PŘIKÁZAL LIDI MILOVAT!
B: NESOUHLASÍM S VĚT O U :"MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE!" KOMUNISTÉ NÁS VYHNALI Z VLASTI!
nenávidím j e !
"

Autoři obou dopisů nerozlišují mezi zlem a člověkem, který zlo šíří a mají ne
přesné představy o křesťanské lásce.
1. ZLO MUSÍME NINÁVIDST - ať je to zlo komunistické, nacistické, kapitalistické,
nebo zlo v nás, naše chyby, za které budeme v první řadě zodpovídat. Nenávist
je - jako každá vášeň - vystupňovaný cit. Samy o sobě nejsou vášně ani zlé,
ani dobré. Záleží na tom, kterým směrem je zdravý lidský rozum namíří. Namíříme-li je na zlého člověka, musíme je spravedlivě namířit i na sebe. Kdo z nás je bez vi
ny? Co kdyby nás každý, komu jsme ublížili, nenáviděl? Vášeň nekontrolovaná rozumem je
ničivá. Nenávidíme-li člověka, nezískáme ho pro dobro. Před několika lety navštívili
středisko jednoho křesťanského hnutí vedoucí komunistické strany Německa. Lidé je laska
vě přivítali a duch křesťanství přesvědčil a okouzlil komunisty natolik, že ze strany
vystoupili a pracují proti komunismu. Myslíte, že by se to stalo, kdyby je hostitelé
zahrnuli nadávkami, urážkami, zamračenými tvářemi nebo výčitkami - byť spravedlivými?
2 oKŘESŤANSKÁ LÁSKA. NEZNAMENÁ NEODPOROVAT ZLU.. Když už sami mlčky trpíme, je rozhodně křesťanským příkazem, pomáhat druhým trpícím lidem. Proto "rejeme" proti komunismu a proti
každé lži a špatnosti. Ne však proti lidem, ti se mohou od zla odvrátit. Po 21.srpnu
řekl jeden zarytý komunista;"A tomuhle jsem obětoval život, pro tohle jsem pracoval!"
Takových lidí nám může být jen líto. Vždyť jedna z hlavních zásad /i praxe/ komunismu
je nenávidět, nenávidět všechny, kdo s touto naukou nesouhlasí! Nemůžeme se snížit na
úroveň pomstychtivého zvířete, nesmíme se řídit pudem, nýbrž rozumem. Jsme kapitány na
lodi, máme kompas, mapu a kormidlo, víme, jak ovládat páru - city a vášně - v podpalubí,
aby hnala loú tím směrem, kterým chceme my! Kompas a mapa je evangelium a přirozený
mravní zákon v každém člověku a hlavně zdravý rozum. Kormidlo je naše vůle. Vítr je po
moc - milost - Boží.
3. Je-li křesťanství se svou láskou ke všem lidem tak slabé, PROČ JE KOMUNISTÉ TAK ZUŘIVÉ
PRONÁSLEDUJÍ? Nejvíc je rozhněvá skutečnost, že je milujeme, zatím co oni, nás nenávidí.
Z T se za ně modlíme - a oni nám spílají. Ze užíváme argumentů, a oni si pomáhají polopravdami a pokrouceninami. Definuje-li sovětská protináboženská brožurka světce jako
'^církevního hodnostáře, který byl prohlášen za svátého”, můžeme se tomu jako křesťané
vysmát. Jakým církevním hodnostářem bylo děvčátko sv.Marie Goretti, matka sv.Augustina
sv.Monika, nebo náš kníže sv»Václav?
4. ŠPATNÝM SMĚREM NAMÍfíENÁ VÁS e N NEBUDUJE, ALE NlCÍ. Nenávist vůči člověku rozleptává spo
lečnost, osamocuje nás a zatvrzuje. Slepá láska k dítěti z něho vychová nudící se tros
ku, neschopnou citu a radosti. Ale láska, která dovede dítěti za jeho nedobrotu nařezat,
která dovede člověku, který se dopustil něčeho zlého ve vhodné chvíli domluvit nebo ho
potrestat - ale vždy tak, aby cítil, že se nemstíme, že nevykonáváme jen úřad, ale máme
ho rádi a chceme jeho dobro - taková láska buduje a pomáhá vytvářet osobnosti. Bez lás
ky vzbudí trest odpor, propasti mezi lidmi rostou a v tom je příčina dnešní osamocenos
ti člověka.
3.NENÁVIST K4IC-RAMTfi K REŽIMU JE POCHOPITELNÁ, Nositeli režimu jsou lidé, proto se nenávist sveze i na ně. Je však zajímavé, že ti emigranti, kteří nejvíc trpěli, nemají ob-•vykle nenávist k lidem, kteří jim tak ubližovali. Švýcar - P.Zavatta - jehož vzpomínky
z krutých vězení v Rusku jsme uveřejňovali - nám řekl, že se mu po Rusech stýská. Oblí
bil si je pro jejich srdečnost, upřímnost a statečnost, která se ovšem rozvinula jen v
těch, kteří zůstali věrni křesťanství nebo se křesťany stali. A křesťanů z přesvědčení
za Železnou oponou stále přibývá. Má jich zde, ve svobodných zemích, ubývat?
6.Své nové spoluobčany nepřesvědčíme o velkém nebezpečí a zlu komunismu nadávkami na tuto
nauku, nýbrž klidnými argumenty. Pastor Wurmbrand -rovněž dlouholetý vězen v SSSR rozzuřil na přednáškách ve Švýcarsku komunisty tak, že na jeho přednášce asi 80 indivi
duí, vedených vyškoleným rušitelem, povykovalo, nadávalo, roztáhlo standartu s hákovými
kříži - ačkoliv Y/urmbrand je žid a jeho příbuzní zahynuli v koncentráku. Myslíte, ze
těmito nenávistnými výtržnostmi a křikem získali přízeň a přesvědčili
přítomné? Jediná účinná metoda je láska lc lidem, nenávist ke komunismu
/a každému zlu/ a věcné, pravdivé a klidné argumenty!

CURYCH

HLÁSÍ:

HORY

A LYŽE

SAAS-FEE patří jistě k těm nejkrásnějším koutům Švýcarska. Horské středisko
položené ve výšce 1800 m láká stále více turistů v létě i v zimě. Především
v zimní sezóně je zde hotový ráj. Z široké kotliny vybíhají na všechny stra
ny lyžařské vleky, kabinové lanovky a visuté dráhy. Ctyřtisícové vrcholy
tvoří mohutnou galerii, jejíž nádheru může vyjádřit jen básník svým slovem
nebo malíř svým štětcem.
Dvacítka českých chlapců a děvčat zde trávila sportovní prázdniny. Když jsmevyjížděli v sobotu 10. ledna z Curychu, vyzbrojeni lyžemi a batohy, vyhlídky na počasí
byly špatné. Sněhu málo! Přece se však v podhůří Alp lyžaří. Tisíce chlapců a děvčat za
plavovalo nádraží. Dorazili jsme do Saas Balen a ubytovali se v penzionu Sonnenheim. Náš
první výlet nás vedl do Zermattu. Byla neděle. Bohužel majestát světoznámého Matterhomu
nám skrývaly mraky. Štěstí vidět tuto jedinečnou horu měli někteří až ve středu za slun
ného počasí. Pak den co den s týdenní kartou na krku jsme sjížděli svahy nad Saas Fee.
Naším zamilovaným místem byl Felskinn 3000 m vysoko. V pondělí v noci a v úterý sněžilo.
Ve středu se hory utápěly v záři slunce. Radost na lyžích byla zvýšena novým sněhem a
sluncem. Kdo už byl plný modřin z lyžování, vydal se na horskou tůru pěšky. Počasí nám
přálo, bílé vrcholy se odrážely od modré oblohy a naše tváře hnědly do bronzová. Příjem
ně unaveni svěžím vzduchem a bohatým pohybem jsme se vraceli do naší chaty, kde jsme trá
vili v přátelské zábavě a při hrách naše večery. Téměř každý den se naše jídelna změnila
v kapli, kde jsme slavili bohoslužby s tajemnou přítomností Krista. Slova liturgie pada
la do našich mladých duší a ještě zdůrazňovala vše krásné, co jsme prožívali přeš den na
bílých stráních. Týden na horách se nám zdál příliš krátký, ale těšíme se na další naše
společné podniky.
O z n á m e n í

: P. Josef Šimčík, misionář pro kanton Curych a Schaffhausen, dostal
konečně novou kancelář: L e t z i g r a b e n
159
8 Č 4 L Zůrich
u kostela sv. Konráda!
Zde jej zastihnete každý den mimo sobotu od 9* 30 do"12 hod. a od I4 .3O do 16 hodin.
Adresa bytu zůstává nezměněna: 800^ Zůrich. Feldstr. 109. tel. 01-23 29 52
BOHOSLUŽBY V SCHAFFHAUSENU:

4,

března v Antoniuskapelle v 10 h. Promenadenstr. 32
za hotelem Schaffhausenhof. Zvu vás na tyto české
bohoslužby
V CURYCHU mše svátá každou neděli v 19 hod. v kryptě Herz Jesu Kirche Aemtlerstr. 46
Winterthur každou sobotu v 19*30 hod. St. Ulrichkirche Seuzacherstr. 1 Rosenberg
P o z o r !

České bohoslužby ve Winterthuru nebudou 10. a 17. března. Je možno
se účastnit slovenských bohoslužeb v 18 hod. ve far. kostele Oberwinterthur
Bohoslužby v Ríiti 25. února - ale 10. března nebudou.
Na četné dotazy ohledně předplatného Klubu odpovídám: Předplatné činí 15.- sfr. Kdo chce
přispět větší částkou na náš tiskový fond, nelze omezovat jeho velkodušnost. Výjimku
tvoří studenti, kteří žijí ze stipendia. Ti nejsau povinni platit předplatné. Do dneš
ního čísla přikládám složenku k placení. Ač vás, drazí mladí přátelé, nerozčílí.
Připomínám^ Klub nikomu nevnucuji, nemáte-li zájem, odešlete na zpáteční adresu:
P. Josef Simčík, 8OO4 Zůrich Feldstr. 109
JJa tuto adresu se přihlaste DO KONCE ÚNORA na římskou pouč ve dnech 25.-31. srpna k osla
vě milénia založení pražské dieceze, aby bylo zajištěno ubytování.
Mše sv. v oblasti Basel - Bern - Lucern
AARAU - St. Peter und Paulkirche, krypta, blízko nádraží, každou 2.sobotu 18.15 hod.
BABEN - St. Sebastiankapelle-krypta, neděle 11.15 hod.
BASEL - Helliggeistkirche, Thiersteineralleé 1, každou neděli v 18 h./l.pátek 19.3<V
BERN - Dreifaltigkeitskirche/krypta/ každou sobotu v 18 hodin
LUZERN - St. Peterskapelle, každou neděli v 19 hodin
S0L0THURN - Spitalkirche, každou druhou neděli v 10 hod./4.3«* 18. 3 .» 1.4* atd./
V bohoslužbách se střídají: P. Ján Pius KRIVf O.P. 4058 BASEL Lindenberg 21, 061-321944
a P. Jan Birka 6006 LUZERN Schádrůtistr. 26. 041-226233
Každou třetí neděli se konají v Heiliggeistkirche, nedaleko Tellplatzu v Basileji české
bohoslužby v 18 hod. Po nich se promításeriál filmu Don Camillo.

CO SE DĚJE V NAŠICH OBLASTECH
E X E R C I C I E

-

Oba Otcové Baník i Birka hlásí, že slovenské i české exercicie jsou
plně obsazeny. Již se těšíme na setkání v Morschach a St. Niklausen.

Slovenské bohoslužby : Curych - Kolpinghaus, Wolfbachstr.15, I.p.neděle 9»30/l.pátek 19*30/
Winterthur - Parní kostel Oberwinterthur, přilehlá místnost,sob.18.30
P. Ahfton. BANÍK. 8004 Zůrich. Feldstr. 109. tel.01-23 29 52

OBLAST ZA’ PAD

P. Martin MAZAK. 1110 MORGES. La Longeraie. tel. 021-71 44 17

Friburg-I.ned.v mes.kaplnka Otcov Marianistov,Regina Mundi, Rue de Faucigny
Zeneva-II.ned.-"- kostel sv. Bonifáce, 14 .Avenue du Mail, II.patro
Lausanne-III.n.-,,- Foyer Notre Dáme du Valentin, I.poschodí za kostoleom
Neuchatel-IV.-"- ICapínka Hopital de la Providence,81 Faubourg de l'Hopital
La Chaux-de Fonds-V.n.,kapínka Foyer de la Jeune Fille, Combe-Grueurin 41

10 hod.
18 hod.
9*30 h.
10 hod.
10 hod.

Koncem ledna navštívili západní oblast P. J. Simčík a P. V. Vondra, kde je P.M. Mazák
srdečně uvítal. Prohlédli si Zenevu, vykonali společně několik návštěv ve význačných
rodinách a prohovořili společné otázky. Na zpáteční cestě mohli obdivovat apoštolskou
horlivošt místního misionáře, když se znovu setkali u naší nej starší Svýcarky-krajanky
paní A. Kochové v Yverdonu.
P. Vilém VONDRA. 9000 ST. Gallen. Schlosserstr. 26
tel. 071-23 22 96

O B LA S T VÝCHOD

St. Gallen - kaple sv. Otmara
Arbon - Galluskapelle za farním kostelem
Jona - každou druhou neděli, tj. 4*3* > 18.3*» 1*4* sál farního centra
Chur - každou 2. sobotu v měsíci v Heiligkreuzkirche Masanserstr.

sobota
neděle
sobota

19
19

h.
h.
9.30
15»30

10. a 11. zavítá do východní oblasti P. Martin Mazák z Morges
V neěžli 18. února byl slavně pokřtěna Yvetta Košíková.
Zubní lékař Dr. Karol Vincze ohlásil otevření ordinace v St. Gallen. Můžeme ho všem dopo
ručit.
E I N S I E D E L N

- srdce Švýcarska je nejslavnějším zdejším poutním místem
chceme si tam vykonat

pouř v sobotu 18. března pokud

možno i s rodiči, kteří tu jsou na návštěvě
M š e

s v á t á

v e l 4 hodin

Jak vypadá církevní situace v Československu?
Alarmující zprávy - Řeholní sestry byly soustředěny do dvou koncentračních klášterů za
hygienicky a psychicky lidsky nedůstojných podmínek. Ze 13 diecézí jen dvě jsou obsaze
ny biskupy, kteří mají stačit na celou republiku. Ostatní spravují kapitulní vikáři ze
řad "Pacem in terris". Počet kandidátů jen dvou kněžských seminářů je omezen, ateistic
ká propaganda na školách zesílena, redakce "Katolických novin" radikálně změněna.
Může církev přežít?
Věřící lidé pozorují vývoj s největšími starostmi a všechno úsilí směřuje k tomu, aby by
lo možno přežít.
Bylo by však klamné domnívat se, že by věřící resignovali před nátlakem a nesnázemi. Děje
se pravý opak. Náboženská prakse se přesouvá do "soukromých" prostorů - na způsob skryté
kultury - především do domácností. Křesťané působí svou tichou, ale přesvědčivou činností
navenek sice omezenou, ale zato tím intensivněji v malém prostoru: na pracovišti, v roz
hovoru, v sociální pomoci soukromě organisované. Působí tedy především v těch oblastech,
kde přímá státní moc nemůže zasáhnout.

NA PÁ T E K I NA SVÁ T E K
OMELETY SE ŠPENÁTEM
8 vajec, 40 dkg mouky, litr vody, lžíce cukru, špetka soli, půl
balíčku prášku do pečivá, zmrazený špenát, 1/4 1 mléka, 10 dkg
tuku, lžíce strouhanky0 - Z mléka, žloutků, mouky, cukru a soli
zaděláme řídké těsto, namícháme tuhý sníh z bílků a přidáme prá
šek do pečivá, promíchaný s troškou mouky. Smažíme omelety a pln:
me je špenátovou nádivkou,, - Nádivka: zmrazený špenát zalijeme
trochou mléka, zasypeme strouhankou, přidáme kousek másla, oso
líme a dusíme asi 3 minuty.
TVAROHOVÉ KNEDLÍCKY
80 dkg tvarohu, 10 dkg másla, 10 dkg krupice, 15 dkg práškového
cukru, 2 vejce, sůl. - Z tvarohu, jemné krupice, vajec a trochy
soli uděláme těsto. Na řídký tvaroh více krupice. Tvoříme malé knedlíčky, vaříme v mír
ně osolené vodě asi 5 minut. Okapané roztrhneme a polijeme rozpuštěným máslem a sypeme
cukrem. Podáváme s ovocnou omáčkou nebo s kompotem.
MAflARSKÉ KULIČKY
30 -dkg mletého vepřového masa, vejce, sůl, pepř, rajský protlak, 5 dkg tuku, koření, bob
kový list, nové koření, mouka na jíšku, 25 dkg rýže. - Vepřevé mleté maso - nejlépe z
krkovičky - osolíme, opepříme, přidáme trochu sladké papriky, vejce, dobře promícháme
a tvoříme kuličky jako menší švestkové knedlíky. Vaříme je v hotové rajské omáčce 25 m.
Podáváme s dušenou rýží.
DIETNÍ KYSELO S VEJCI A BRAMBORY. HOUSKY
1 1/4 1 mléka, 8 vajec, 76 dkg brambor, 5 dkg másla, 4 lžíce hladké mouky, sůl, kmín, pažitka, 4 housky. - Vejce uvaříme natvrdo a vložíme do studené vody. Oloupané brambory
pokrájíme na kostky a uvaříme v menším množství vody se solí a kmínem. V hrnci uděláme
z másla a mouky bledou jíšku, zalijeme ji kyselým mlékem a za stálého kvedlání povaříme
asi 5 minut. Přidáme uvařené brambory i s vodou a necháme přejít var. Vejce nakrájíme
na čtvrtky, dáme do hlubokých talířů, posypeme hustě pažitkou a na ně polévku naléváme.
Podáváme se slanými houskami nebo s chlebem a sýrem.
SPIKOVANÉ ROSTÉNKY NA ZÁZVORU
2 plátky roštěnky nebo zadní hovězí, 5 dkg slaniny, 10 dkg sádla nebo oleje, lžička záz
voru, 2 lžíce hladké mouky, sůl. - Slaninu nakrájíme na nudličky. Plátky masa mírně na
klepeme, osolíme, protáhneme slaninou, na jedné straně posypeme zázvorem, po druhé strá
ně moukou. Tuk rozpálíme a maso v něm prudce opečeme. Když je pěkně opečené, podlijeme
a necháme na plotně vysmahnout. Pak znovu podlijeme a v troubě pečeme do měkká. Podává
me s houskovým knedlíkem, rýží a kompotem.
ZAPÉKANÉ MUŠLE
1/2 kg telecího masa, l/2 kg vepřového, 5 dkg strouhanky, menší cibule, celý pepř, nové
koření, bobkový list, celer, mrkev, petržel, 2 citróny, sardelová pasta, 1/4 kg másla,
2 celá vejce, bílé víno0 - Na polovině masa dusíme pokrájené maso se zeleninou, kořením
a citrónovou kůrou do měkká. Při dušení podléváme vodou. Pak maso umeleme, přidáme sma
ženou housku, dvě celá vejce, nastrouhanou kůru a šTávu z citrónu, víno a přecezenou
šíávu z masa. Ze zbylého tuku a sardelové pasty utřeme sardelové máslo, kterým vymažeme
lastury nebo jiné formičky a plníme je připravenou kašovinou, navrchu potřeme sardelovým máslem. Pečeme asi 1/4 hodiny na pekáči s troškou vody na dně. Podáváme s bílou ve
kou a citrónem na pokapání.
PEČENÁ KUffATA
Kuřata nakrájíme na čtvrtky - musí být mladá jako na smažení - osolíme je, obalíme v
mouce a těstíčku jako na kapání a smažíme na másle0 Usmažené kousky sklá
dáme do pekáčku, zalijeme smetanou a pečeme v troubě tak dlouho, až se
všechna smetana vsákne0 Podáváme horká s dušenou mrkví a zeleným hráškem
Těstíčko: 1 vejce, trochu mouky, lžičku bílého vína

DOBROU C H U Ť !
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HUMOR RODINNÉHO ŽIVOTA
Zbožný obchodník káře svého prodavače:"Nezapomeň hochu,
že existuje bytost, která vidí všechno, co špatného
uděláš, která ví všechno....Ta je mocnější než my dva."
"To je mi známo. Právě před chvíli mi vyhubovala, že
jsem špatně utřel výkladní skříň!"
Modlitba dieťaťa: Pane Bože, prosím ťa, vkládáj vitaminy co zákuskov, cukríkov a čokolády a nie do špenátu
a mrkvičky."
"Tak jsme si, strýčku, hráli s Karlíkem na tatínka a na maminku. V jídělně. Karlík jakoby dojedl a řekl:"Tohle jídlo nebylo vůbec k jídlu."
A já řekla:"Nic jiného už nemáme." Karlík řekl:"Hrome, to je život,"
a odešel.
Na Hviezdoslavovom náměstí príde štvorročný chlapček k policajtovi:"Ujo policajt, nevi
děli ste tetu bez takého chlapčeka ako som ja?"
V pražskom obchodnom dome Biela labuť vtrhne do oddelenia strát a nálezov trochu nezvyčajr.^ oblečená pani: hoře růžový kostýmový ka.bátik, do1” •• ..ič, bez sukně.
"Prepáčte,"vraví vzrušená,"nenašla se růžová sukňa, ktorej sa držali tri děti?"
V anglickém divadle v minulém století. Hraje se Ántonius a Kleopatra. Vládkyně Egypta
právě dostala zprávu o Antoniově porážce. Okamžitě zapíchne nešťastného posla, křičí,
pláče, bouří, padá do mdlob, poničí část kulis a konečně se zhroutí.
"Jaký byl tehdy rodinný život," vzdychá dáma v druhé řadě,"jak rozdílný od rodinného
života pod vládou naší dobré královny Viktorie!"
Otec šiel s dcérkou do zoo a keň prišiel k levovi, vysvětlil jej, aké je to mocné zviera, že máže zožrať člověka. Na dievčatko to velmi zaposobilo, dlho pozorovala hroznů
hlavu nebezpečnej šelmy. Potom sa spýtala:
"Otecko, keby ten lev ušiel z klietky a zožral ťa, ktorou električkou sa dostáném domov?
Obchodník domy se ptá mladé dámy, chce-li si koupit dům. "Dům? K čemu? Narodila jsem
se v porodnici, vychovávali mě v koleji, první políbení jsem dostala v autě a svatbu
jsem měla v kostele. Dopoledne hraji golf, stravuji se v restauraci, odpoledne jdu na
návštěvu a večer do kina. K čemu potřebuji domov? Chci, abyste mi postavil garáž!"
Učitel káže deťom, aby namalovali Chruščovovu hlavu. Jeden zo žiakov mu namaluje modré
vlasy. "Prečo si mu maloval modré vlasy?" - "Lebo nemám plešatá farbu."_________________
"Mirko, ako bolo v škole?"
"Choval som sa ako partizán. Hodinu ma trápili, ale ani slovo zo mňa nedostali!"________
"Jožko, povedz nám, čo je to žité nebezpečenstvo?"
"To je, prosím, odhodená šupka z banána!"
_________________________________________
Na hodině zeměpisu. "Posledný raz sme hovořili o zemeguli a o protinožcoch. Dávaj pozor,
Pupák! Keby si teraz začal kopať na Hviezdoslavovom náměstí a kopal bez prestania vždy
hlbšié a hlbšie, kam by si sa dostal?
"Do ústavu choromyselných, pán učitel'-!_______ ___________________________________________
"Jožinko, choň po špičkách dc spálne a pozři sa, či tatko spí." 0 chvílu sa Jožko vráti.

"Áno, mama, celý tatko spí. okrem nosa."...............................................

