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Drazí přátelé ,
jeden učenec řekl:"Nepochybuji o tom, že Kristus vstal z mrtvých. Neříkám
to jako věřící, ale jako znalec dějin a jako psycholog.
Uvažte sami. Křesťanství bylo tehdy nepatrným hnutím, které se opíralo o
neobyčejně silnou ústřední osobnost. S ní pracovali prostí lidé, většinou
rybáři, téměř^všichni z Galilee-tedy vesničané z provincie. Nebyli to
hrdinové. Když byl vedoucí zatčen, jediný se odvážil ho bránit. A ten ho
za pár hodin třikrát zapřel ze strachu o svůj život.
Vůdce hnutí byl odsouzen a popraven.Z apoštolů se odvážil pod kříž jen je
diný. Ostatní se třásli v Jeruzalémě za zamčenými dveřmi. Jejich vůdce
byl mrtev a byl pohřben. Co se stává, když hnutí ztratí silnou ústřední
osobnost? Je to konec hnutí.
Hitler je mrtev - je konec nacismu, nikdo se k hnutí nehlásí. Mussolini
byl pověšen. Po jeho smrti nebylo možné najít jediného fašistu.
Ale co se stalo zde? Za šest neděl po smrti Kristově káží apoštolé veřej
ně o jeho zmrtvýchvstání. Tentýž Petr, který se třásl před obyčejnou služ
kou, vytkne nejobávanějŠímu muži země, veleknězi Kaifášovi, že popravili
Spasitele, ten ale že vstal z mrtvých. Všichni apoštolé tvrdí, že Ho vi
děli, mluvili s ním, jedli, a že je týdny učil. To prohlašovali do konce
svého života. Byli pronásledování, mučeni, popraveni. Neodvolali!
Co udělalo z těchto bázlivců hrdiny? Odkud ten podivuhodný obrat? Jestli
že ho vídali denně - tedy ne pouhá halucinace či autosugesce - ale, jak
tvrdí, mluvili s nim osobně - pak je jejich postoj jasný.
Byli si svou věcí jisti a nic je nemohlo od toho odvrátit. Jinak je ten
to psychologický obrat nevysvětlitelný.
MUSELI tedy Zmrtvýchvstalého vidět. MUSEL
tedy Kristus vstát z mrtvých.
Tyhle důkazy jsou naprosto přesvědčující
a jasné."
Křesťané tomu věří i bez tohoto psycholo
gického důkazu. Ale snad by bylo dobré,
kdyby o tom uvažovali i ti, kterým není
křestanství ještě tak blízké a tyto sku
tečnosti je znepokojují.
Vaše
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NOVÉHO VE SVĚTĚ

Obřadů u sv.Petra na Květnou neděli se zúčastnil také náš kardinál Štěpán Trochta. Sv.Otec řekl, že se na mladé dívá s nadějí, neboť mnozí už nastoupili lid
skou a křesťanskou cestu. - Počet kardinálů zvýšil Sv.Otec na I44, ale jen 120
má právo volit nového papeže.
Plenární zasedání ÚVKSC koncem r.1972 podrobilo kritice marxistické stoupence
dialogu z dob pražského jara; M.Machovce, E.Kadlecovou /která umývá nyní nádobí
v pražském podniku/, C.Císaře a V.Gardavského.
Rudém Právu se zle rozhněval
prof.Jiří Loukotka - mimochodem, jako student píseckého gymnásia věřící
3 člověk, nebo jen "věřící”? - nad neúspěchy ateistické propagandy a dával vi
nu "humanistickému socialismuV Steme-li jeho primitivní protináboženské bro
žurky, ani se těm neúspěchům nedivíme. Protináboženské tažení probíhá též v
Rumunsku, Polsku, Jugoslávii a samozřejmě i v SSSR.
Zlatá Kristova koruna v Jerusalemě nad hrobem Kristovým byla 15.dubna ukradena třemi muži,
převlečenými za mnichy. Vnikli ozbrojeni do rytířské kaple, zranili kněze a ostatní zahna
li. - V Římě byl odcizen vzácný obraz Cavagliův Křižováni sv.Petra a téhož umělce Obráce
ní sv.Pavla. V jihofrancouzském domě nedávno zesnulého Picassa byly ukradeny obrazy jeho
a jiných umělců v ceně 700 tisíc franků. Krádeže uměleckých děl se v Itálii množí.
Sovětský časopis Zdravlje píše o "velké škodlivosti barbarského zvyku křtít novorozené dě^i." Křestní voda je většinou chladná a tak špinavá, jako z kanálu./?/ P r ý n e n í divu, že
z dvou set dětí po křtu 21 umřelo. Neprozrazuje tím časopis, že ve Volgogradu není voda
dobré jakosti a o novorozeňata se zdravotní služba příliš dobře nestará? Odnese to křest!
Kniha Sex ve zpovědnici, kde je zachycena řada zpovědí v Itálii, natočených bez vědomí
zpovědníka na pásky - ovšem zpovědí fingovaných - byla zabavena a na obá autory podána ža
loba pro "znevažování státního náboženství."Autoři, nakladatelé, prodavači i čtenáři jsou
v klatbě.
0 komunistické infiltraci hovořil švýcarský major E.Cincera v St.Gallenu. Upozornil, že
infiltrace do švýcarské společnosti, zejména na klíčová místa, se deje opatrně a nenápad
ně. V zemi je asi 380 podvratných společností, které jsou vedeny a finančně podporovány
KS Itálie. Sověti se však snaží, komunistické a levičácké skupiny na západě dostat pod
svou kontrolu. Maoistické organizace dostávají prostřednictvím čínského vyslanectví ročně
čtvrt miliónu franků. Tiskne se asi 80 publikací, mnohé, např.íýdra nebo Malwurf, jsou
odnože zahraničních organizací. Referent sdělil, že dnes se snaží komunisté zmocnit se mo
ci prostřednictvím institucí, revoluci však připravují - jak doložil dokumenty - agitace
mi, demonstracemi, vzbuzováním nejistoty, vlivem na výchovu a masové sdělovací prostředky,
a sabotážemi. K odporu vůči společnosti se snaží získat hlavně mládež. Sověti počítají s
pomalým vývojem, který přinese ve Švýcarsku ovoce za patnáct až třicet let. Nejdříve chtě
jí využít zákonného práva na opozici, ale až deset procent studentů a lidí na vlivných
místech budou komunisté, změní taktiku a začne ilegální podvracení státní moci. Podzemní
hnutí je přísně organizováno a akce lokálních organizací jsou kontrolovány. Panuje tam
kázeň a nadšení. K cílům se zneužívá také církve, armády, škol, soc.dem.strany a p. Refe
rent očekává větší činnost podvratných skupin, protože nyní je v běhu školení dalších
kádrů. Záleží na tom, jak se k věci postaví občané, podle toho budou mít podvratné skupi
ny úspěch nebo neúspěch.
V Albánii byl popraven katolický kněz za to, že pokřtil matce dítě. Jakékoliv náboženské
úkony se v zemi přísně trestají, i smrti. Albánský uprchlík Ndoc Kacaj prohlásil v interviewu týdeníku Gente, že v Albánii bylo 'umučeno a zastřeleno asi 70 biskupů a kněží. Sám
byl svědkem, jak milicionář bil starého kněze P.Slako, který prý se modlil růženec. K nu
ceným pracím byl odsouzen kněz Koskava, poněvadž se nechtěl vzdát víry. Dělník, který pro
ti tomu protestoval, byl odsouzen k 34 letům vězení. Kněz Angiu Kovachi byl zastřelen a
jeho sestra odsouzena na 20 let na základě anonymního dopisu, který je obviňoval z velezrádných činů. Podle Kacaje je v Albánii asi 300 tisíc polit.vězňů,t.j.15 proč.obyvatel.
Mezi rokem 1944 až 1972 bylo prý zastřeleno na sto padesát tisíc osob.
V St.Gallenské nemocnici se narodila liechtensteinské korunní princezně 10.dubna dceruška.
Bude pokřtěna Taťána Nora Marie. Je to čtvrté dítě korunních manželů, po třech chlapcích.
Ve Švýcarsku je přes 14.500 asylových uprchlíků z CSSR. R.1971 pozadalo o asyl 1.131 osob,
85 bylo odmítnuto,"Niederlassung" získáváme automaticky po pěti letech při obnově pracov
ního povolení. Ve Švýcarsku je celkem 90 /•/ nezaměstnaných.

STARÉ KALHOTY
Jednou se vrátil muž domů, pojedl, pak se chytnul za srdce a
zhroutil se na židli.
"Karle!" zatřásla jsem jím,"co je ti?"
Jen sténal a mě se zmocnil děs. Utíkala jsem přes ulici k tele
fonu.
"Pane doktore, manžel...najednou..." se vzlykotem jsem vypravi
la ze sebe, co se stalo.
Lékař byl u nás za pár minut. Prohlédl manžela, pak na mě sou
citně pohlédl.
"Srdeční mrtvice, milá paní. Nedá se nic dělat."
Byla to hrozná rána - a další na mě čekala. Když jsem chtěla vy
zvednout ze záložny peníze na pohřeb ukázalo se, že celých dva
cet tisíc je pryč.
,rVáš manžel vyzvedl peníze v den, kdy zemřel," řekl úředník.
Jako omámená jsem se vracela domu. K čemu je potřeboval? Proč mi o tom neřekl?
"Ach, paní Schmidtová, dovolte, abych vám vyslovila upřímnou soustrast" ozval se za mnou
ječivý hlas. Otočila jsem se. V první chvíli jsem ani nepoznala, že je to naše ušmudlaná,
protivná sousedka. Měla nový kožich, krásnou kabelku, klobouk...
"Prodala jsem kus zahrady," řekla a uhnula očima stranou."Váš manžel se o ni také zají
mal," zajíkla se, a pokračovala kvapně."Chápete, člověk musí z něčeho žít. Za pár ti
síc...vždyf jsem jen chudá vdova...jako vy..."
Najednou jsem si vzpomněla, že s ní muž častěji hovoříval přes plot. Jednou jsem ho za
hlédla, jak vychází z jejího domu. Snažila jsem se zaplašit hrozné podezření, ale nemoh
la jsem. Všechny vzpomínky se shlukly do jediného ohniska.
"Kdyby sousedka‘trochu na sebe dbala a oblékla se, je to pohledná ženská," prohodil jed
nou muž, když jsem se o ní opovržlivě vyjádřila.
Bože - snad to byla dokonce jeho milenka! Shrábla těch dvacet tisíc a za ně si koupila
přepychový kožich, kabelku, klobouk - a opravila zchátralý domek....
Ovšem, věděla jsem, že na kousku její zahrádky už hospodaří někdo jiný, ale ten kousí
ček nemohl přece stát dvacet tisíc!
Vracela jsem se domů jako ve snách.
Neměla jsem nikoho. Jediný syn padl ve válce, muž i já jsme byli jedináčci. Mohla jsem
mít několik dětí, ale na mužovo naléhání jsem si dala udělat vždycky potrat. Dnes už
mohly být děti velké a aspoň trochu by se o mámu staraly. Nebyla bych sama!
Rozhlédla jsem se po místnosti. Zůstal mi malý domek, který přímo plakal po opravě,
kousek zahrádky..Ovšem, muž se zmiňoval, že by rád kousek zahrádky přikoupil; považovala
jsem to za plané řeči, už nám bylo oběma přes šedesát, proč se plahočit na zahradě, a
také pro koh o ...?
OČi mi náhle padly na kříž.
Na Toho jsem zapomněla. V kostele jsem už nebyla desítky let. Vždycky byla nějaká práce.
Zuřivě jsme s mužem šetřili - a proč? Tei nemá ani on nic, ani já nic. Mohli jsme mít
oba zásluhy, přinesl by si na věčnost spoustu zbožných mší svátých a dobrých skutků. Pan
farář nás vytrvale navštěvoval, ale dál než na hovor o politice, nějakou tu partii šachu,
výměnu známek - se nedostali. Mezi ním a námi byla pevná zei - vkladní knížka a čtyři
mrtvé, nenarozené děti.
Začala jsem se mechanicky oblékat. V šatníku visely ještě manželovy šaty, kabát, kalhoty,
ležely tam klobouky a rukavice. V kterých šatech asi chodil za tou...za tou...?
Kostel byl prázdný. Jen vpředu stálo nějaké děvčátko a zíralo udiveně na svatostánek.
Klekla jsem, ale modlit jsem se už neuměla.
Proč byl náš život tak nesmyslný? Co jsem z něho vlastně měla? Trochu objetí, radosti
a starosti s chlapcem, pak otřes, když jsem dostala zprávu, že padl - pro vlast a Vůdce]
Pak jen dřina a dřina. Ani jsme z práce moc radostí neměli - nebyla posvěcená nedělí.
Vyšla jsem před kostel. Stál tam starý muž bez nohy s berlemi a prosebně na mne pohlížel.
Kalhoty měl zalátané, kolem krku kus hadru.
"Zemřel mi muž a zůstalo po něm něco,’’řekla jsem dědovi."Byl stejné postavy jako vy.
Chcete-li, můžete jeho věci mít. Nejsou úplně nové..." Začalo sněžit.
Muž beze slova kulhal za mnou. Jeho hadry jsem hodila do odpadků, oblékl novější věci,
ostatní jsem zabalila. "Přijité ještě,"řekla jsem, když poobědval a vypil pivo.
Přišel týž den. "Dala jste mi kalhoty,"řekl pochmurně,"ale ne to, co bylo v jejich kapseV
Položil na stůl svazek bankovek. Spočítala jsem je. Samé tisícovky. Dvacet kusů.
G.G.

MARNOTRATNÝ SYN
Chceme-li prožít a pochopit toto Kristovo podobenství, musíme mít odvahu k tomu, zbavit
se veškerého ošumělého zvyklostního nánosu.
Jistě jste toto podobenství slyšeli často. Jeden ze dvou synů opouští svého otce, utratí
po světě lehkomyslně všechny peníze a když už nic nemá, obrátí se k němu jeho kumpáni zá
dy. Musí pást vepře - ponižující zaměstnání pro Žida, který považuje vepře za nečisté a
odporné zvíře. Nemůže se ani tak dosyta najíst, jako jeho svěřenci. A najednou si vzpome
ne na dobrého otce, na domov, na kamarády doma. Rozhodnutí poprosit otce za odpuštění.
objevit se před všemi v roztrhaných špinavých hadrech, vyhladovělý - on, syn domu - bylo
jistě nesmírně těžké. Vrací se - bída ho nutí, bída duchovní i tělesná. A otec mu spěchá
vstříc, neslyší od něho ani slova výčitky, vidí jen radost a štěstí, že se vrátil, že
je zase u otce, v rodině, doma.
Objevit hloubku, neklid mládí je obtížné. Nad Kristovým životním stylem se farizeové
a vykladatelé Písma pohoršovali, nesouhlasili s ním. "Stýká se s hříšníky a jí s nimi."
Považovali to za nehoráznost, znečišťující Zákon. Pro .ně byl Zákon všechno, člověk Nic.
U Krista je tomu naopak: zákon je pro člověka. Vždyť k vůli 3ověku přišel na svět žít,
učit a trpět. Hřích ovšem nepodceňuje - naopak - ale do jeho prostoru, do prostoru nalo
mené existence člověka vnáší naději. Neodsuzuje, ale osvobozuje, otvírá cestuvpřed a
vzhůru.
Všimněme si v podobenství tří postav: mladšího syna, otce, staršího syna. Mladší syn je
zde nositelem děje, krize člověka, krize synovství a otcovství, krize víry. Je to posta
va v podstatě sympatická a nám blízká. Je to postava hledající, neklidná, tvořivá, otev
řená. Touží po samostatnosti, dospělosti, touží po svobodě.
A kdo by netoužil po svobodě? řfy, exulanti, cítíme zvláště silně, jak drahá a vzácná je
svoboda. A v tomto mladém muži hoří i touha po poznání světa; chce najít nový typ lásky,
hledá přátelství, chce se setkat se svým Ty /problematika erotu/. I při svém bloudění,
omylech a hříchu si tento mladý muž zachovává lidskou hloubku a pravý neklid. Povede
prožívat své mladé, lidské dobrodruství svobody a světa do kořenů - a tak se mu podaři
lo také odhalit pravdu i lež světa.
Nespokojí se jen povfchem; svět, odtržený od Boha a vyvrácený z veřejí absolutna ho nemů
že nasytit. Pokáže přiznat své zásadní zklamání, trpí smutkem nad prázdnotou lákavé lži.
Posud v sobě nosí poslední zbytky "dědictví", to znamená, že kotví dosud v domově, v Otci,
je v něm dost síly a dost svobody.
Ale život, vyrvaný z kořenů domova, 1 domova směrem vzhůru, chřadne, upadá, chátrá. Věci
bez zapojení na Boha - na domov a Otce - ztrácejí smysl, začnou klamat, chutnají hořce,
pokořují a zotročují.
To všechno prožívá onen mladý muž. A neutíká se k lacinému alibismu, nesvaluje vinu ani
na Otce, ani na svět, ani na věci. Ví, že kořen jeho lidské bídy je V
N £ M, v jeho
iluzi, klamu, a v jeho utopii o horizontální svobodě. Má odvahu k pravdě; a pravda ho
osvobozuje. Má odvahu vzít na sebe odpovědnost za svou oklamanou existenci. A odpovědnost
je začátkem jeho dospělosti. Prolamuje se k naději; objevuje v sobě nikdy neumírající,
ale jen na čas zasypanou touhu p o
d o m o v ě. Je to člověk jednající, rozhodný, od
vážný.
Na
p o s t a v ě
O t c e
nás překvapuje to, že vlastně svému synu nebrání, nepře
mlouvá ho, aby zůstal, nepřekáží jeho experimentu se svobodou. Asi
dobře ví, že v jeho synu žije nesmazatelná ryzost, že se
neztratí, že se vrátí. Proto denně vyhlíží, čeká, jeho
dům je stále otevřený. Bůh je stále otevřený dokořán,Bůh
nevyčítá, stále přijímá naše zraněné, zklamané existence.
Odpouští, protože chápe člověka{ je l i d s k ý , protože
je pokorný, je POKORA SAMA.
Starší syn, pracovitý, věrný, stálý, spolehlivý,spravedli
vý - ale zajatý do svých výpočtů, svých zásluh, spoléhající
se jen na své právo. Nikdy nepochopil srdce svého Otce, jeho
styl naděje, čekání a otevřenosti} odcizil se mu, i když zů
stal doma. Jeho bratr prožil pravdu věrnosti ve svém bloudění.
Proto se stal symbolem našich příběhů a našich hledajících
existencí, našich nadějí a naši touhy po domově, po domově
DR.VRANA
osvobozujícím, po Otci s otevřenou náručí a čekajícím srdcen^

ŽIVÝ MEZI M R T V Ý M I
Koncentrační tábor. Nad ním nápis "Arbeit macht frei!" Kolem
několik elektřinou nabitých plotů. A kdo měl ve spisech ozna
čení "RU" t.j. Růckkehr unerwiinscht", toho viděli Gestapáci rádi
u plotu. Mohli se na něho vrhnout, mohli ho zastřelit a odůvod
nit svůj čin tím, že se vězeň pokoušel o útěk.
Tak byl postřelen i jeden mladý kněz. Protože ležel na zemi ne
hybně, hodili ho Gestapáci na hromadu mrtvol připravených ke spá
lení. Vyhladovělí, sebevrazi, zastřelení, zemřelí na nějakou ne
moc, všichni ve vězeňských hadrech... Mladý kněz se brzo vzpama
toval. Uvědomil si, jaký osud ho čeká a když se strážce nedíval,
odplazil se stranou. Známý v táborové ošetřovně mu obvázal rány,
opatřil mu jinou vězeňskou uniformu a tak žil kněz v koncen
tráku dál - pod jiným jménem a jiným číslem.
Konec války. Z vyzáblého vězně s cizím jménem se vyklube veselý
a podnikavý salezián Dr.Trochta. Sotva se zotaví z toho nejhoršiho, už se ujímá znovu vedení saleziánského ústavu v Praze - Kobylisích. Tam vyrůstá nová generace mladých mužů, tam dostal své povolání
i náš Otec Birka - vedle stovek jiných.
Za dva roky poté, 29.září 1947 ho jmenuje Svatý Otec Pius XII. biskupem opuštěného litomě
řického biskupství. Fary bez kněží, kostely se rozpadávají a zarůstají býlím, co je cenné
ho, je ukradeno, co krásného, poničeno. Sekretář biskupův píše:
"Bylo to někde na Podbořansku. V opuštěné vesnici ozvěnou zní dunivý zvuk motoru a zaniká
v prázdných, neudržovaných domech. Náhle se před autem objeví kůň. Těžký selský kůň. Z
plného trysku se prudce zarazí, překvapen nezvyklým zjevem. Přední nohy se těžce vzepnou
před vozem. Mrazivě studený chlad přeběhne čela těch, kdo jsou uvnitř. Přece jen ta far
nost není mrtvá! Za koněm přichvátá hospodář, překvapený autem, zvědavě se dívá na bisku
pa, který vystupuje z vozu. Jako v misiích - ano, jako když dítě pralesa vidí poprvé "Bí
lou tvář". Biskup se ptá po kostele a faře. Jde za hospodářem, který se trochu vzpamatoval
ze svého překvapení, až ke dveřím kostela. Vysoký bodlák, kopřivy a velké listy rebarbory
obklopují kostel a rostou až k samému prahu. Pomocí kleští a páky se dveře před biskupem
otevřou. "Tak jsem zajistil kostel před zloději," hrdě vypravuje sedlák. Bohužel - z kos
tela už nebylo co odnést. Mimoto je celý vnitřek kostela postřílen, oprýskán. "Copak se
zde bojovalo?"- "To ne, ale můj předchůdce chodil do kostela střílet holuby, kteří sem
létali rozbitými okny.. Ale vidíte, pane biskupe, už je tu pořádek, sám jsem dveře přibil."
Z fary zůstaly jen špinavé stěny a začernalé otvory po oknech a dveřích. Na dvoře po kole
na slámy, jedna půlka dveří do dvora na zemi, druhá se chabě drží na jedné skobě... Bis
kup jde smutně dál. Tyto scény se opakují pětkrát, šestkrát denně..."
Roku 1948 přišla další diktatura:"Trochto, z nacistického koncentráku ses dostal ven, ale
z našeho se určitě ven nedostaneš!" A roku 1954> po důkladných výsleších a ponižování,
dostal 25 let těžkého žaláře. Teprve r .1968 se směl vrátit do Litoměřic a pustit se znovu,
se zlomenými silami, ale nezlomeným úsměvem, do práce.
Katolické noviny se zmiňují v březnovém čísle o životě biskupa - kardinála Trochty. 0 je
ho narození 26.března 1905 ve Francově Lhotě na Vsetínsku. Jak osiřel, jaké měl tvrdé mlá
dí, o začátku jeho studií na arcibiskupském gymnásiu v Kroměříží. 0 přerušeném studiu onemocněla mu matka - po jejím uzdravení odejel do Itálie a tam vstoupil do společnosti
sv.Františka Saleského, slavného biskupa ženevského, kterou založil sv.Don Bosko - proslu
lí saleziáni. Dva slovenští a jeden český kněz ve Švýcarsku patří také k této kongregaci,
která se věnuje hlavně mládeži. V Turině - kde je ústředí saleziánů - promoval a byl vy
svěcen 29.června 1932 na kněze. Nejdříve působil ve Fryštáku u Zlína jako profesor, poté
budoval v Ostravě učňovský domov a kostel sv.Jana Boská. R.1937 začal budovat podobný
ústav v Praze - Kobylisích. Po atentátu na Heydricha byl zatčen, prošel Pečkámou, Pankrá
cem, Terezínem a konečně ve vyhlazovacím koncentráku v Mauthausenu a v Dachau.
0 jeho utrpení - duševním a tělesném - pod komunistickou diktaturou se - pochopitelně Katolické noviny nezmiňují. Někteří z nás si ještě vzpomínají na filmový týdeník, v němž
ukazovali biskupa Trochtu jako spolupracovníka nového režimu. Otec biskup nevěděl, jaký
je slovní doprovod ke snímkům, ale z jeho smutného výrazu jsme poznali, že to tušil. Také
jeden druh utrpení, možná krutějšího, než koncentrák.
B Ů H VÁM ŽEHNEJ, OTČE KARDINÁLE !

UDICE
Kanadské Naše hlasy uveřejňují dopis, zaslaný dne 23.III.vydavateli panu Mílu Komínkovi,
býv.politickému vězni, s.Pelikánem, bývalým ředitelem čsl.televize. Dopis jistě přetisk
nou i jiné exulantské listy, vyjímáme proto jen několik zajímavých částí.
Nejdříve vysvětluje s. Pelikán, že dostal do ruky číslo NH, v němž našel útoky proti sobě
i jiným marxistům. Chce hájit tyto marxisty, ne sebe. Pročetl řadu čísel a usoudil, že
panu Komínkovi i s. Pelikánovi a jeho přátelům jde o jednu věc:
"O věc čsl.lidu, který chce žít bez sovětské okupace. Proto myslím, že i přes počáteční
nedorozumění můžeme se považovat za přátele /!/, bez ohledu na to, že já i moji spolu
pracovníci jsme marxisté, zatím co Vaše koncepce je neujasněná a různorodá...."
Uznává, že vydavatel má odvahu bojovat proti okupaci naší země, ale že nestaví před čte
náře nic konkrétního. A nyní stojí za citování:
"..rádi vám nabízíme svoji pomocnou ruku, ruku silného spojence, který má dokonale pro
pracovanou marxistickou koncepci osvobozovacího boje. Neboř život ukázal, že proti sovět
skému stalinskému komunismu lze účinně bojovat jen pod praporem komunismu s lidskou tvá
ří. Je to koncepce, na kterou přistoupily a kterou začínají úspěšně uplatňovat nejen
marxistické a socialistické kruhy na západě, ale i ostatní kruhy demokratické...."
"Předhazujete mi tisíce studentů, kterým jsem..znemožnil vysokoškolské studium. Přitom
dobře víte, že disciplinovaný člen strany nemůže dělat nic jiného, chce-li se udržet ve
své straně a ve své funkci. A já se tam uzdržet chtěl a musel..bohudíky/!/..."
"Říkáte, že máme na svědomí tisíce obětí. Uvědomte si však, že ve jménu velkého cíle je
nutné přinášet i velké oběti - nejen tisícové, třeba i statisícové.. Znovu však zdůraz
ňuji, že Yám v zájmu vyšších ideálů odpouštíme /*/ neboř nelze tříštit náš boj malicher
nými spory."
Pak zve vydavatele do Říma, nabízí společný boj a dává právo přetiskovat články z LISTU.
Udivuje nás, že s.Pelikán užívá k ospravedlnění strašlivých nespravedlností, poprav a mu
čení v komunistických koncentrácích stejné argumenty, jaké užívali před soudem v Norimber
ku vedoucí členové NSDAP, soudci, generálové - nacisté. Rozkaz, disciplina atd.
Pokud jde o statisíce obětí - musel by jít s.Pelikán v čele tohoto zástupu - jako šel
Kristus první se svým křížem - pak šli ostatní. Ale s.Pelikán "musel" spolupracovat na
díle zotročení a nespravedlností - tedy o jeho oběti nemůže být řeč. Mnoho bývalých ko
munistických prominentů v zahraničí je na dobře placených a vlivných místech na universi
tách, v redakcích, v rozhlase. Ale co ti, kterým znemožnili dokončit studium, přinutili
je dělat podřadnou práci nebo zničili jim zdraví těla i duše za mřížemi? Jak ti měli pro
pracovávat svoji koncepci osvobozovacího boje?
Spolupracovat se může jen na stejné mravní úrovní - nebo neúrovni. Proto v dokumentárním
filmu švýcarské televize z II.svět.války vidíme, jak si podali ruce zahraniční ministři
nacistického a komunistického režimu - aby si rozebrali země, které jim nepatřily. Část
naší vlasti byla odtržena proti své vlastní vůli - jak mohou komunisté vyčítat nacistům
odtržení Sudet, které chtěly být odtrženy?
V jedné věci má s.Pelikán pravdu. Komunisté jsou dobře vycvičeni ve všech formách tvůrčí
i podvratné práce. Mají pevný cíl a jsou do jisté míry i jednotni. Hle - jejich metoda:
Na Vysoké škole politické a sociální, kde s.Pelikán studoval, nemohli získat komunisté
naprostou většinu. Proto založil jejich tajný člen s nevinnou tváří neutrální demokratic
kou stranu, ke které se přidali studenti, jímž se nehodily programy ostatních stran.
I^k převedl tento "neutrál" všechny členy své strany do strany komunistické.
Chytré, že? Ale nečestné a podraznické! To by čekalo také spolupracovníky "komunistů s
lidskou tváří." Vždyř chtěli zneužít i našeho kardinála Berana a jiných biskupů!
Náš cíl, osvobození naší vlasti, skrývá další otázku. CO PAK? Návrat kapitalismu? Neza
městnanost? Vykořisřování? Existuje nějaká- dobrá koncepce života ve svobodné vlasti?
Sjednotí se lidé dobré vůle na této koncepci? Jsou vyškoleni tak, aby ji mohli uskutečňo
vat? Nerozbije se naše úsilí o sobectví jednotlivců nebo skupin, o malicherné spory?
Pan Komínek si jistě uvědomil, že spojení s dobře vycvičenými, byř nečetnými komunistic
kými kádry by mu mohlo přinést osobní užitek. Přesto hrdě odmítl. To zaslouží úctu!
Přejeme mu, aby jeho týdeník stále zvyšoval úroveň a aby využil - zatím zdaleka nevyuži
tých - obrovských možností, které jeho časopis má. A aby našel dobré spolupracovníky!

“Z Á PAD„ NA SLOVENSKU
Německá věřící žena se léčila ve slovenských lázních a napsala
nám o svých zážitcích tento zajímavý dopíši
"Všechno bylo hezké, jsou tu ovšem také - jako všude - různé překážky.
Nejvíc jsem se divila, když jsem všude viděla plné kostely. Nevím,
jaký je tu církevní nebo duchovní život - to bych tu musela delší
dobu žít a pracovat; pak bych poznala, jaké oběti jsou lidé pro
svou víru schopni. Dříve byly i u nás, v Německu, kostely plné,
ale ted - bohužel... Zdejší věřící jsou svou vytrvalou a zbožnou
modlitboi&udržet v kázní obyvatelstvo celé republiky. Jak vroucně
se např. modlili při výstavu Nejsv.Svátosti, celé tři dny před po
peleční středou! Jako svíce! Tiše, bez pokašlávání, s očima upře
nýma na oltář.
» Jsou tu tři kostely. V neděli je tu jedenáct mší svátých - nepo
čítám mše sv.kněží, kteří jsou tu na léčení. V neděli jsou kos
tely plné od šesté ráno do osmi do večera. I ve všední den musí
člověk přijít aspoň o hodinu dříve, chce-li dostat místo k sezení.
Při večerní mši na popeleční středu bylo v kostele asi tisíc věří
cích. Jak zpívají, jak se modlí! Jako jeden muž.
Takového něco slyším doma - v Německu - jednou či dvakrát do roka,
přijdou-li věřící odjinud a vypomohou. Na levé straně je 25 lavic
po pěti místech pro ženy, na pravé pro muže. Míst k stání je dva
krát tolik. Byl to pravděpodobně dříve velký sál a velké pokoje. Okna s ventilací, která
je tu na venkově běžná. Mladí kněží jsou velmi chytří. Oltář, mešní roucha - všechno je
supermoderní. A kostel je vytápěn! fííkali mi:"..Potřebovali bychom větší kostel. Měli
jsme našetřené peníze, i materiál byl - a pak se muselo za to postavit něco jiného...."
Při mši pro děti tam bylo asi 200 dětí - a to bylo v osm hodin. Bylo roztomilé pozorovat,
jak si sedaly na svá místa, byla to jejich omša, na kterou mají nárok. Lehce jsem si je
mohla spočítat. Děti byly také na jiných mších. Je na nich vidět, že nepřicházejí jen
proto, že něco potřebují. Také venku je jejich chování jiné. Nekopou cestou do starých
hadrů nebo do plechovky na ulici. Domy nejsou počmárány, keře orvány, lavičky v parcích
jsou Zachovalé.
A tak jsem si vzpomněla na Velichovky u Jaroměře. Kostel uprostřed vesnice zpustlý. Met
rové kopřivy jsou ještě to nejkrásnější na místě, kde stál svatostánek a kde chybí kněz.
Kamení, staré železo, staré hrnce. 0 velikonocích posadili nočník na hlavu sochy sv.Jana
Nepomuckého v Jaroměři, která je mnohem větší než zdejší město. Náměstí tam se podobá
místu, kterým táhli Avaři nebo Tataři. Jen ty mrtvoly chybějí.
Odkud ten rozdíl? Snad proto, že Slovensko bylo samostatným státem, zatím co české země
byly protektorátem. Tak neprošlo Slovensko krvavou lázní ani jinými hrůzami, které daly
vyrůst lžím, pověrám, krádežím, loupežím, pomstychtivosti, udavačství. A to všechno se
vymstilo. íýká za to sv.Jan, pykají za to i lidé. Snad právě toto utrpení dodává lidem
cenu. Ale jak dlouho ještě, Pane? Modleme se, aby doba zkoušky byla zkrácena.
V knize Smrt si jde pro arcibiskupa vidí kněz ze Santa Fé, že stojí u kolébky křesťanst
ví v Mexiku. Ale český Honza má jinou myšlenku: vypadá to u nás, jako bychom kráčeli
k hrobu Církve.
Pane, ať zavane vítr! Nemusí hučet. Ať roztaje led, ať se všechno znovu zazelená a roz kvete. Probuíte se, lidé na Západěi Je opravdu nutné se hodně modlit, hodně pomáhat
obětmi. A přijde-li někdo z druhé strany a řekne-li cokoli, nevěřte mu. Podívejte se
na jejich hrůzné ovoce.
Když tu byl první pátek, rozdávali dva kněží dvacet minut sv.přijímání, na popeleční
středu tři kněží 15 minut'.'
Někteří z nás zde na Západě víru našli. Není jich málo.
Ale u některých ustydla. Zahřeje ji vzpomínka na nesmírné
oběti, vroucí lásku a utrpení našich, kteří jsou "na druhé
straně"? Můžeme-li soudit podle toho, že odběratelů křes
ťanského KLUBu spíše přibývá než ubývá, že tábory pro mlá
dež a jiné podniky, pořádané křesťanskými institucemi, jsou
rychle obsazeny - nejsou oběti našich drahých za druhé stra
ně Železné opony marné. Nebo snad u Tebe, u někoho, kdo je
Tobě blízký, přece jen marné jsou? Jistě ne!

CÍRKEV A SOCIÁLNÍ OTÁZKA V ČESKÝCH ZEMÍCH VE 20. STOL.
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V II.pol.první republiky se duchovní, duševní, politický a sociální život zvolna odklerikalisoval. R.1929 uzavřela Praha s Vatikánem Modus vivendi. Odpadové hnutí ochablo. Duchovní život Církve zesílil. Vznikaly skupiny křesťanských laiků a časopisy. Mezi intelek
tuály se projevil vliv Dobrého díla J.Floriána. Knéží, kteří studovali v cizině, vnesli
k nám nové duchovni proudy. Síla Církve se ukázala na celostátním sjezdu katolíků v Praze
1935. Zúčastnily se ho všechny národnostní skupiny. Vzrůstal zájem o soc.otázky i mimo li
dovou stranu. Časopisy přinášely hlubší články, původní i přeložené, např.fíád. Některé
skupiny se zabývaly politickými i sociálními otázkami např.skupina kolem K.Miklíka, který
vydal knihu o Nookracii.
Tehdy byla ovšem republika už ve stínu světové hospodářské krize. Národnostní zápas se
přiostřil a tím se ztížilo řešení sociálních problémů. Vedle lidové strany Srámkovy byla
i ludová strana A.Hlinky a německá křesťansko-soc.strana.
K známým katol.sociologům patřil Bedřich Vašek/nar.1882/. Byl profesorem sociologie na
olomoucké teol.fakultě. Napsal nejen Křesťanskou sociologii / 3 sv./ a Rukojeť křesťanské
sociologie, ale i knihy a brožury o rodině, národ.otázce, socialismu, třídním boji, revo
luci a katolické akci. Překládal sociální a jiné encykliky. V 50 letech mu byla zadržena
penze a po delší chorobě zemřel.
Totální nasazení za II.svět.války mělo i své světlé stránky. Studenti i jiní, kteří se
dosud nezajímali o sociální otázku, objevili v továrnách v Německu a obsazených zemích
její existenci. Katolická akce, dosud nadiktovaná shora, se nyní projevila jako hnutí.
V třetích řádech se začala studovat sociální otázka a jočistické metody. Vznikaly skupin
ky studentů a pracujících, debatovali, rozmnožovaly se přednášky a studie a posílali to
tálně nasazeným. Ti se setkávali v továrnách s francouzskými a belgickými jocisty a kněžími. Za války byl rozeslán asi milión rozmnožených přednášek. Podzemní hnutí vydávalo roz
množovaný časopis "DOPISY", napřed spíš literární, později úplně ve službách hnutí. Po
válce začalo pracovat hnutí veřejně, časopis byl tištěn - a to až do únorového převratu.
Pak došlo k zatýkání a mnoho pracovníků i kněží bylo uvězněno.
R.1947 přijel do Prahy zakladatel dělnického jocistlckého hnutí Josef Cardijn. Byl překvapen, že u nás hnutí existuje. Zdůraznil však, že je nutné oddělit kroužky studentské od
dělnických. Na schůzkách se studenti lehčeji vyjadřují než mladí dělníci - a to vede čas
to k odmlčení dělníků. Je to sice pravda, avšak mezi Belgií a našimi zeměmi je jistý roz
díl. V Belgii byli tehdy studenti téměř jen z bohatých vrstev, český student byl mladémn
dělníku svým původem a celým kulturním vývojem mnohem bližší než belgický.
Toto hnutí mělo v Cechách úzký vztah k Akademickému týdnu, všeobecně kulturnímu katolic
kému zřízení. Hlavním tématem prvního akademického týdne po II.svět.válce byla lidová
demokracie z hlediska křesťanského. Druhý / 1946/ měl na programu problémy rodiny.
Těžko mohu něco říci na téma Církev a sociální otázka v letech po únorovém převratu 1948,
poněvadž Církev musela bojovat o svou holou existenci a neměla vůbec možnost vyjádřit se
k sociálním otázkám nebo být prakticky činná na tomto úseku. Ve vězení se mohly vyměňovat
názory. Byla to velmi dobrá škola. Nikde jinde se nesešlo dohromady tolik lidí, kteří
mnoho věděli a měli velké zkušenosti, jako právě ve vězeních. Tam se čerpaly informace
z první ruky - také informace o nejdůležitějších udá
lostech, hnutí atd.
Dnes nezbývá věřícím nic jiného, než se soustředit na
nejpodstatnější věci křesťanského života, především
na tajemství kříže - tajemství utrpení. Na západě se
často mluví o sociálních problémech i v Církvi. Chtěl
bych řícii Jestliže se v minulosti něco zanedbalo, chceme to dohonit. Křesťanská sociál
ní práce však čerpá svou energii z jiných zdrojů. A zdá se mi, že Církev na východě je
k těmto pramenům blíž než Církev na západě.
Celé Církvi by velmi prospělo, kdyby se mohly spojit zkušenosti Církve na východě i na
západě a připravovat tak lepší budoucnost lidí.____________________ Dr M .Č. _______________

JOSEF

CARDIJN

belgický kněz, později kardinál, založil hnutí katolické mládeže /JOC-jocisté/r.1924/25.
R.1925 bylo schváleno Piem XI. R.1935 existovalo už ve 20 zemích, r.1945 ve všech světa
dílech. Na světové konferenci v fíímě r.1957 byli zástupci 80 zemí. Ústřední sekretariát
je v Bruselu. Zástupci zemí se soházejí každé 4 roky ve Světové radě křesťanské pracují
cí mládeže. - Ve Švýcarsku má sdružení Katholische Arbeiterbewegung /KAB/ústředí v Ztirichu, má odbor pro mládež a vydává časopis Treffpunkt.

BOL SOM NA DUCHOVNÝCH CVIČENIACH!
Boli to slovenské duchovné cvičenia v Antoniushaus Mattli v Morschachu pri Brunnene. Neoíutoval som. Naopak.
Ušla sa mi izbička na prvom poschodí. Z mSjho okna bol překrásný výhíad na Vierwaldstátské jazero, lemované vysokými zasněženými končiarmi. Ozaj - překrásná panoráma. Jedna z
najkrajsích v celom Svajčiarsku. Nestačil som sa kochať v tejto nádheře.
Zišlo sa nás asi páťdesiat zo Svajčiarska. Rodáci od Bratislavy, Liptova i Košic, Netrpezlivo som čakal prvú večerná ávahu. I ostatní. Moja neskromná náročnosť, istotne i mojich priatelov, čakala na "výkop”. Bol som však viac ako milo překvapený. Vonkoncom nie
básnické, ale milé šlová nášho exercitátora dávali najavo, že sa nachádzame v inom svete,
v inom prostředí, tak daleko od nášho každodenného života. V prostředí milosti, porozumenia, pokoja i lásky.
Božský Spasitel je nám představovaný so svojou nekonečnou láskavou tvárou. Příklad Zacheja, Kristovo ponímanie, porozumenie i n e s m i e m a láska k Xudom v nás vzbudzujá celkom iný
pochod myšlienok. Naše mysle sa zohrievali. Ja načávam nepohnuté - i ostatní.
V dalších úvahách sledujá perly nášho evanjelia: M á m o t r a t n ý syn, Kristovo utrpenie i je
ho n e s m i e m a láska. Otec Andrej, ani jedno slovko nám neuniklo! Pili sme Vaše, lepšie ře
čeno Božie šlová. Ked ste hovořili o Kristovej láske a ávahu ste zakončili príkladom svojej matky - mimovoíne som sa zadíval okolo a věru nejedon z nás si utřel slzu. Aká může
byť teda láska Kristova - žasli sme.
Kladiem si otázku: CO

NÁM DONIESLI TIETO EXERCÍCIE?

Isteže velmi mnoho. Nové myšlienky, nové poňatie, nové povzbudenia. Ponořili sme sa do
okruhu lásky, porozumenia a to všetko tak velmi potřebujeme v našom každodennom živote.
"MODLÍ SA A PRACUJ", dali ste nám na cestu.
Rozmýšlam, ako by som za toto v mene nás všetkých podakoval, PANE - čo Ti máme slúbiť
alebo dať? Naše predsavzatia, tie tak ťažko alebo včbec neplníme. Našu vólu, ta je tak
labilná a vratká! Co teda? Už viem. NAŠE HRIECHY, PANE!
Vám, otče Andrej, naše duše, po ktorých ste tážili
nej vdakyc

a Vám, otče Anton, přejav našej áprím-

Exercície boli výborné organizované. Cez volný čas, ktorého bolo nadostač, poznal som
mnoho nových priatelov. Všade zněla lahodná slovenčina, poznávali sme sa, bavili i spievali. Ozaj, ako jedna rodina. Skutočne - tohoročné duchovné cvičenia sa vydařili. Narok
prídem zasc
P R Í D E M E

V S E T C I !

Účastník

CO PÍŠE P.STREČANSKÝ
Cez vianočné prázdniny sa střetli mladí Slováci na lyžovačke vo švajčiarských
Alpách. Přežil som s nimi pár dní - ako harmonikár i kazatel. Tí sa vedia zabávať! - povedali nemeckí a francázski turisti. No ešte viac sa čudovali, ked
ich počuli spievať Bože, svetov mocný Pane! Přijali ma za seniora do ich "bandyl'
Som tým poctěný a šťastlivý.
Odkedy je svět svetom, staří sa žalujá, aká je tá mládež skazená. Co povedať o tejto slo
venské j mládeži, ktorá ide nielen na výlet a lyžovačku, ale výše sto sa ich přihlásilo
na DUCHOVNÉ CVIČENIA, ktoré boli 20.-25. apríla pri Mnichove. Ze nevyláčili radosť zo
svojho programu, svědčí i to, že na zakončenie si objednali harmonikára!
Ak by sa niekto z Vás koncom mája zatálal do Rakáska, móže sa 27.mája záčastniť na páti
viedenských Slovákov do Mariazell. Mna povolali za modleníka, speváka a kazatela.
lO.jána - na Svátodušná nedeíu - máme tradičná páť do Kevelaere. 0 11.hod.máme sv.omšu,
potom Křížová cestu - bude originálna! Další program - k u l t á m y a zábavný s bratským po
hoštěním - bude v kláštore sestričiek na Sonnenstr.35»
Náš loňský exercitátor P.Strečanský, na kterého s vděčností a láskou vzpomínáme, oslavil
35 výročí svého vysvěcení na kněze v Duisburgu BRD. Sloužil latinskou mši sv.s Msgr.Stefa
nem Náhalkou, prof.Bucko a j.kněžími. Po slovenském kázání Otce Náhalky měl sám kázání ně
mecké. Při mši zpíval 80 ti členný sbor Handlovo Alleluja. Gratulovali také Češi a Němci.

POSELSTVÍ za „železnou oponu.“
" V tento den 1.května, kdy celý svět slaví svátek práce, posíláme vám
srdečné pozdravy přes Železnou oponu a nabízíme vám spolupráci ve
společném úsilí o důstojnost lidské práce a o jeji povýšení nad mo
tiv zisku ve výrobě, obchodu a ve službách.
Nechceme, aby nějaký vykořisťovatelský systém bez spravedlnosti a
bez sociálního zabezpečení byl budován v našich zemích, chceme však
svobodu, spravedlnost a plný rozvoj kulturní, sociální a hospodářský,
až se zhroutí komunistické režimy.
Nehledejme řešení svých problémů v nějakém druhu reformovaného komunismu, humanizovaného
a demokratizováného, v tak zv.socialismu s lidskou tváří nebo v komunismu národním! To
je opium, které nám nabízejí ti, kteří již mají strach, že ztrácejí svá diktátorská pri
vilegia. Pouze pravé lidské hodnoty a plně rozvinutá demokracie musejí vystřídat zbankrotělé komunistické režimy, jejichž konec je neodvratný. Zmatené idee reformovaného komu
nismu mohou jen zpomalovat proces rozkladu komunismu a tak odkládat naše osvobození.
Zveme vás k dialogu o tom, jak zlepšovat protikomunistickou práci a jak vytvářet už ny
ní nový sociální řád, opravdu demokratický, spravedlivý a lidský, budovaný
na zásadách
svobody a křesťanské etiky.
Továrny nepatří vám a nemáte svobodnou a činnou účast na socio-ekonomickém procesu, nemá
te spravedlivý podíl na plodech technologického pokroku ani podíl na pokladech opravdové
kultury. Doporučujeme systém, podněcující zaměstnanecké akcie, demokratické odborové organisace a závodní rady, rozdělení výrobních prostředků na všechny občany a moderní de
mokratické sociální pojištění. Tak si to představujeme my a rádi bychom slyšeli, jak si
to představujete vy. Využijte opatrně všech příležitostí a pošlete nám nebo rozhlasovým
stanicím nebo organizacím v exilu své návrhy, když cestujete na Západě. Tak můžete vy
užít turismu pro dobré účely. Používejte krycích jmen a nikomu neudávejte svá pravá jmé
na a adresy!
Síla našeho osvobozovacího hnutí se bude rozvíjet a uvolňovat vytvářením nového, moderní
ho, lidského a svobodného sociálního hnutí, jehož cílem je přetvoření zkostnatělých ko
munistických struktur, které už nemají ani naději, ani vyhlídky na opravdový pokrok.
Komunismus je nyní nejzpátečnějším a nejkonzervativnějším systémem na světě - má tečf zá
jem na jediné věci - udržet se při moci a udržet výsady své vládnoucí třídy. Jen velký
příliv ideologického útoku může zničit tuto nelidskou komunistickou obludnost. Neztrácej
te síly na malichernostech, buňte moudří a opatrní, nic neriskujte.
Budoucnost patří vám, statečným demokratům v komunistických zemích]’*
Tuto resoluci odhlasovala Rada porobených národů v Sydney 1.dubna 1973* Zúčastni
li se jí delegáti všech národních skupin za Železnou oponou z Adelaide, Brisbane,
Canberry, Melboume, Sydney a Perthu.
____

ŽENEVSKÉ

JARO

Vynikající houslista českého původu PETR RYBÁfl. člen SVIJ, je od loňského
roku prvním koncertním mistrem ženevského Orchestru de la Suisse Romande,
jenž patří k nejlepším symfonickým tělesům v Evropě. Rybář studoval na mistrovské škole pražské konservatoře, kde byl žákem všech čtyř členů kdysi
slavného Českého kvarteta, Karla Hoffmanna, Josefa Suka, Jiřího Herolda a
Ladislava Zelenky.
Od r.1930 žije ve Švýcarsku, kde vedle rozsáhlé činnosti sólistické a komorní
působil dlouhá léta zejména jako koncertní mistr symfonického orchestru ve
Winterthuru. V Zenevě je nyní též profesorem na mistrovské škole konservatoře.
Začátkem března provedl za doprovodu ženevského orchestru Stravinského Houslo
vý koncert s velkým úspěchem. Se svojí chotí Marcelou tvoří Petr Rybář komorní duo /housle-klavír/, jež zahájí 27.dubna v Zenevě. v sále konservatoře
první tamní festival čsl.hudby, pořádaný švýcarskou skupinou SVU; na pořadu
budou díla Smetanova, Dvořákova, Janáčkova a Boh.Martinů /jenž zemřel a je
pochován ve Švýcarsku/. Na koncertu 21,května budou účinkovat pěvci sloven
ského původu GEJZA ZELENAY. nyní sólista opery v Curychu, BOHUŠ H A N Á K , nyní
sólista opery v Basileji a DR.OLGA KLOSOVA . na koncertu 4 .června QJTATUOft DE
GENŽVE s díly B-Martinů a Ant.Dvořáka.
Dr.M. V.

V E L K Á

R A D O S T

Kdybychom četli promluvy sv.faráře z Arsu, nepochopili bychom, jak
se tento muž mohl stát jedním z nej slavnějších světců 19.stol.Proč
byla jeho farnost poutním místem celé Francie i světa, jeho zpo
vědnice obležené kajícníky. Tak prostě, tak obyčejně mluvil.
Promluvy našeho exercitátora Otce Skarvady byly nabité
myšlenkami. Myšlenkami evangelia, myšlenkami Kristovými.
Kolem těchto hlubokých pravd kroužil vroucím citem a člověk najednou pochopil, proč byl tak slavný a vliv
ný svátý farář z Arsu. CO MLUVIL - TÍM ZlL. V této věci
se nedá podvádět.
Stejný dojem jsme měli i na loňských exerciciích Otce
Strečanského. Jedině lidé, kteří se bezvýhradně odevzdají
Velké Myšlence, jsou schopni strhovat i druhé. - V naší vlasti žije jeden starý kněz.
Kdyby člověk jeho promluvy četl, neudržel by se smíchy. Dodnes se citují úryvky jeho kázá
ní, která byla formálně skoro bezcenná:"Přiletěl letadlem, vzdušným to aeroplánem.."
Ale když mluvil od oltáře vnímali jsme Krista, který sršel z jeho zářících očí, milé tvá
ře, vlídného hlasu - a neslyšeli jsme lámanou češtinu a legrační slovní obraty.
My měli štěstí. Promluvy obou našich exercitátorů měly i po stránce formální vysokou úro
veň. Poslouchal je se zájmem universitní profesor i mladé děvče, dělník, žena z domácnos
ti, maminky, lékaři, inženýři - staří i mladí, vzdělaní i prostí.
Bylo to v těsné blízkosti místa, kde žil před staletími jiný muž, sršící Bohem - sv.Miku
láš z Flůe. Rolník, otec rodiny, se svolením manželky zvolil život odříkání v nedaleké
prostinké poustevně. Je to národní světec Švýcarska. Nebyl knězem - a kolik dobrého prou
dilo skrze něho za života, kolik dobrého proudí i dnes, kdy se přimlouvá u Boha.
Bylo nás padesát. Podaří se takové množství zvládnout? Bude mít každý možnost vyřešit si
se zpovědníkem své osobní problémy, těžkosti, nejasnosti? Fronty před místností, kde náš
Otec exercitátor zpovídal, byly stále, ale vypomohli dva další kněží a tak jsme se jeden
po druhém vynořovali z této "duchovní koupelny" čistí - jako noví.
Duchovní cvičení jsou prostě cvičení - a bez cvičení není dokonalosti. Ani ve sportu, ani
ve vědě, ani v umění, tím méně v duchovním životě! Jak divně zní to poslední slovo! Co to
vlastně znamená?Jednu promluvu zahájil Otec exercitátor slovy:"Víte, já jsem taková vel
ká trouba..." Ztrnuli jsme. Ale hned nám to vysvětlil: považuje se za potrubí, kterým má
proudit pomoc - milost - Boží do duší lidí kolem něho. Nepřednáší jen on sám, nýbrž zpro
středkuje. Takovými "troubami" máme být všichni. Stále nastavovat jeden konec na Boha modlitbou, rozjímáním - druhý na lidi kolem sebe v lásce, v obětavosti, v pokoře. Snaha
o dokonalost spočívá v tom, že se snažíme udržet sami sebe čisté, rozšiřovat své potrubí,
aby jím proudilo co nejvíc ryzí lásky Boží na všechny, s kterými přijdeme do styku.
Proto ty fronty u pokoje Otce exercitátora....
"Nejsvobodnějšího člověka jsem potkal za Železnou oponou," řekl Otec, když mluvil o svobodě. "Byl to Aía Mandl. Vzali mu všechno. Svobodu - byl léta zavřený, zdraví - měl zni
čenou kostní dřeň a na tuto chorobu později i zemřel, zaměstnání - vzdělaný kněz pracoval
jako pomocný dělník. Nemohli mu však vzít jeho vnitřní svobodu. Nebyl závislý na penězích,
nestrachoval se o své zdraví, nebyl ctižádostivý nebo žárlivý, netoužil po vysokých funk
cích... A my zde - ve svobodných zemích? Co všechno nás zotročuje? Vášně, peníze, závist,
pýcha....ba i práce..."
V sobotu večer natahovaly sestry Dominikánky uši, neboř ze sálu v suterénu se ozýval zpěv
našich národních písní za doprovodu kytary a klavíru. Líbilo se jim to. Líbila se jim na
še veselost, zdvořilost, naše zbožnost..I tohle byl užitek z exercicií - dobré jméno naší
vlasti.
A kolik nových přátelství se tu navázalo? Kolik se jich obnovilo, kolik prohloubilo. Ko
lik zkušeností a názorů jsme si vyměnili! Od výchovy dětí až k duchovnímu životu. Jedna
dívenka oslavila zde své sedmnácté narozeniny. Přijímala gratulace a drobné dárky s půva
bem svěžího mládí...
Kristus sám prý se nikdy neusmál - aspoň o tom v evangeliích není zmínka. Ale na nesčet
ných místech nás vyzývá:"RADUJTE SE..RADUJTE SE.."Výsledkem těchto exercicií byla silná a
čistá radost, kterou nám nikdo - mimo nás samých - vzít nemůže'- DEKUJEME, OTCE SKARVADO!

MODLITBA V TĚŽKÝCH DNECH
Pane, když jsem dnes v davu lidí vycházel z nádraží, byl bych nejraději utekl.
Utekl lidem i sobe. To je ostatně totéž. Proč nechceš, abych se spokojoval s
povrchním poznáním? Proč jsi mě povolal k větší dokonalosti než ostatní? Proč?
Byl bych šťastnější, kdybych byl jako ostatní lidé! Byly to příjemné dny, kdy
jsem ještě tolik nevěděl, kdy jsem ještě nenesl takovou tíži. Mohl jsem být
tak spokojený.1 Copak bylo nutné, abych hledal tak daleko? Někdy se ptám, jestli jsem udělal dobře...stale jit dopředu, stále směřovat výš, snažit se neustále o onu do
konalost, kterou jsem znal jen napůl, když jsem ještě neměl tušení, co všechno obsahuje.
Jaká budoucnost, můj Bože!
Pane, viděl jsem dav, který ve světle velkoměsta opouštěl nádraží. V jedné chvíli jsem za
toužil se v něm ztratit. Je to, čemu říkáme "ztráta vlastního já"j stát se človíčkem, kte
rý se vrací ze svého úřadu, dobromyslným tátou, od něhož jsi jistě tolik
nepožadoval, nebo průvodčím. Stát se, co já vím, bylo by mi to docela
jedno - a splynout s bezejmenným množstvím, které není zatíženo žádným
poznáním a není zmítáno žádným neklidem.
Dokonalost, povinnost...Pane, snad náleží k dokonalosti tato touha uté
ci a utáhnout se tiše a nenápadně do nějakého klidného kouta, bez po
stavení, bez nesnází, bez příkladného postoje, bez modlitby,
bez...
Ach, snad. Jednoho večera jsi řekl i ty, Pane:"0TCE, JE-LI TO MOZn E AŤ ME MI
NE TENTO KALICH..."/Mi.26,59/« Ach, já vím, co čekalo na tebe, bylo mnohem
těžší, nekonečně těžší a já se neodvažuji s tebou srovnávat. Ale přesto mě,
Pane, uklidňuje, že jsi tak prosil, než jsi řekl: "ALE NE, JAK JÁ CHCI, ALE
JAK CHCEŠ TY."
Lucien Jerphagnons Modlitby pro nesnesitelné dny.
54 modlitby - rozhovory lidí na pokraji sil s Bohem.
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, Via Concordia, I - 00185 ROMA vydala dále tyto knihy:
Tomáš Malý:■VÍ CHOVÁ V RODINĚ, 122 str. brož.
cca
Bedřich Svatoš: NECHODÍ PO HOŘÍCH, 194 str.brož. Dramatické příbě
hy ze severní Itálie
cca
Romano Quardini: 0 POSLEDNÍCH VECECH, 126 str. brož. Křesťanské
učení o smrti, posmrtné očistě, vzkříšení, soudu a
věčnosti
cca
Krosbacheri Křesťanské manželství a rodina, 54 str. brož.
cca
SVÁTOST POKÁNÍ, 19 str. brož.
cca
SVÁTOST ZNOVUZROZENÍ, o křtu a křestních obřadech,40 str.brož.
cca

5 frs
10 fr
6 frs
1 fr
1 fr
1 fr

K A N C I O N Á L - 534 str. Váz. - Nový kancionál vznikl v duchu dávných snah katolických věřících Cech a Moravy o jednotný zpěvník duchovních písní. Liturgická reforma, pro
vedená II.vatikánským sněmem, jež zavedla lidový jazyk do bohoslužebných textů, byla
vhodným podnětem k uskutečnění těchto snah. Na popud českých a moravských biskupů byla
ustanovena liturgická komise se zvláštní sekcí pro jednotný zpěvník. Díky houževnaté
a nadšené práci jejích členů vznikl konečně návrh, schválený biskupskou konferencí. Tím
se schválené písně a zpěvy staly úředními liturgickými texty, a má se jich při české li
turgii užívat podle uvedených vysvětlivek.
16,80 frs
/Zpěvník si můžete objednat i v naší redakci, 9000 St.Gallen, Schlosserstr, 26./
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KDO K NECEMU MLČÍ, TEN S TÍM SOUHLASÍ
JE TÉZKE NAJÍT SPRÁVNÉHO PARTNERA} JES t E TÉZSÍ JE BÍT SPRÁVNÍM PARTNEREM !
CHCES-LI MÍR, JEDNEJ SPRAVEDLIVÉ.
MÍR NENÍ JEN OVOCE LÁSKY, NÍBRZ I PRAVDY A SPRAVEDLNOSTI.
ÚZKOPRSÍ ÚLOVEK ŘÍKÁ:"NENÍ MOZn E VŠEM POMOCI." - A NEPOMAŽE NIKOMU.
CO DNES DfiLÁME ROZHODNE 0 TOM, JAK BUDE SVĚT VYPADAT ZÍTRA
SPRAVEDLNOST V NEBI ZAČÍNÁ NA ZEMI.

p o s l e d n í p a c ie n t
"Další, prosím!"
Doktor Williams otevřel dveře čekárny. Poslední pacient se zvedl. Byl to vytáhlý, nevlíd
ný člověk kolem čtyřicítky. Měl hnědý kožený obličej a oblek, střižený zřejmě na někoho
menšího. Prošel kolem lékaře s kloboukem na hlavě. Ani v ordinaci ho nesundal.
"Sestra už odešla?"
Stál uprostřed místnosti a pozoroval lékaře, který usedl k psacímu stolu.
"Potřebovala si něco vyřídit." Doktor Williams byl po namahavém dni unaven a myslel už
na cestu domů, takže si vůbec nevšímal podivného dotazu pacientova. Návštěvník náhle
vstal, vzal poklepové kladívko a potěžkav jej, praštil jím do skla skříně s lékařskými
přístroji. S třeskotem se vysypalo. Doktor Williams vyskočil.
"Zbláznil jste se?" vykřikl."Co to znamená?"
Muž vzal do nepoddajných prstů kus skla a rozdrtil jej jako papír.
"Jmenuju se Bili. Bili Buxton nebo tak nějak," zašklebil se."A tady" zaklepal na kapsu
saka,"je schovaná stříkačka se šesti ostrými náboji!"
"Co chcete? Střílet? Nedělejte pitomosti a koukejte zmizet."Doktor zrudnul.
"Rozkaz, doktore, vypadnu," řekl přátelsky pacient a šíouchl ukazováčkem doktora Williamse do prsou tak prudce, že lékař klesl do křesla. "Než vypadnu, vyřídíme jednu maličkost'.'
Přitom vyhlédl netečně z okna, kde o dvacet poschodí níže se valil newyorský život.
"Nemám tu peníze. Rozhodně ne tolik, aby se loupež vyplatila,"
zafuněl lékař a sáhl po telefonu. Bili Buxton zlostným pohybem
smetl telefon ze stolu.
"Pojíte!" řekl a vytáhl pistoli.
"Kam?"
Ukázal do kouta, kde stála na zemi nosítka. "Tam - a hned!"
"Co mám?"
"Lehnout si!" Bili postrčil doktora před sebou.
Doktor Williams viděl, že odpor nemá smysl. Poslechl. Bili ho
několika rychlými pohyby pevně připoutal k nosítkám. Potom
sedl k psacímu stolu*"Kde jsou peníze?" zeptal se přátelsky.
"Vlevo v přihrádce."
Bili vytáhl několik bankovek a hrst kovových peněz *"Čtyřicet
pět dolarů - to není moc," zahučel zklamaně. Odtáhl nosítka
a zvedl telefon. "Máte peníze ve Východní bance?"
Lékař přikývl.
"Hned mi to napadlo, když je filiálka v domě."
"Ale teí už je banka zavřená."
Bili pohlédl na hodinky. "Ano, už deset minut. Nechal jste
mě příliš dlouho čekat, doktore. Zavoláte nyní ředitele a řek
nete mu, že musíte nutně vyzvednout z konta pět tisíc dolarů. Důvod si už vymyslete, aby
vám důvěřoval. A že pošlete jednoho muže k zadnímu vchodu, aby peníze převzal."
"Ani mě nenapadne!"vybuchl doktor. Ale Bili přitlačil sluchátko k jeho uchu a pistoli k
doktorovu spánku. Co mu zbylo, než udělat, co jeho trapič přikazoval?
"Pět tisíc není tak moc," mínil Buxton, když rozhovor skončil. Odvázal lékařovu pravou
ruku, podal mu šekovou knížku a plnící péro. "Mám skromné požadavky. Odjedu do Kanady
a celé léto tam budu chodit na ryby!"
"Af vám nejmíň tisíc tchořů zpříjemní vaše rybaření," zavrčel doktor.
Buxton se přesvědčil, drží-li řemeny pevně a řekl*"Děkuji za přání, doktore. Nezlobte se'.'
Hodil pistoli na stůl. Byla to primitivní hračka.
"Ten krám věnujte svému klukovi, jako památku na Billa Buxtona."
Dotkl se prstem okraje klobouku, zhasl světlo a odešel.
Doktor Williams zasténal. Řemeny se mu zařezávaly do rukou. Ten chlap ho svázal jako ra
nec špinavého prádla. Má před sebou nepříjemnou noc. Nejlepší, kdyby usnul, řekl si a
zavřel oči. Ifyslel na Kanadu, na její divoké řeky s nádhernými lososy. Ani nevěděl, jak
mnoho času uplynulo, když zaslechl venku hluk a mužské hlasy. Někdo otevřel dveře, a dva
muži přivlekli Billa Buxtona, který hlasitě křičel a zuřivě se bránil.
"Utíkal z banky a zakopl a spadl se schodů," volal ředitel Východní banky. "Musíte mu po
moci, doktore. Křičí bolestí. Zřejmě si polámal všechno, co se dalo. Pro Boha, co je
s vámi?" Složil Billa s pěti tisíci k doktorovým nohám a začal mu rozvazovat provazy.
Věnováno D r .Med.Mil. Dufkovi, Zürich.

HLASOVÁ REZONANCE
"Nástup na večeři!" ohlásil dozorčí roty vojín Černík klidným, vyrovnaným hla
sem. Páteř ho zřejmě nezlobila, neboř se již nebelhal a neskučel.
Poručík Hamáček ovšem nebyl spokojen s jeho pojetím vojenského hlášení.
"Koukněte se, Černík," zastavil dozorčího,"musíte si uvědomit, že jste voják
a to voják ve význačné funkci! Protože, aby bylo jasno, dozorčí roty je důle
žitá funkce. Když dostanete facku bez týhle pásky na rukávě, tak se celkem hou
bec stane. Když vás někdo seřeže ve funkci dozorčího, tak si to co? Tak si to
šeredně odskáče! Ale právě proto, Černík, že jste v tak význačné funkci, musíte se chovat
jako voják! A co dělá voják ve význačné funkci? Voják ve význačné funkci řve! K tomu jsou
tu dva důvody, Černík! Jednak to musí být slyšet a za druhý si musí okolí uvědomit, že mu
rozkazuje šarže a ne nějakej poseroutka! Zkuste to ještě jednou, Černík!"
Herec oznámil nástup na večeři znovu, ale ani tentokrát nebyl velitel spokojen. "Podívej
te se Černík," vzal ho za rukáv," vy jste inteligentní člověk. Vzdělanéj. Navíc jste hrál
divadlo. Neříkejte mi, Černík, že nedovedete zařvat!"
"Soudruhu poručíku," pravil herec," při svém hlášení jsem použil hlasové rezonance, tak
že bylo dobře slyšitelné."
"Já na vaši rezonanci kašlu, Černík!" zaburácel poručík."Já na vás chci, abyste docela
vobyčejně zařval, a jestli tomu nerozumíte, tak nejste inteligent, ale blbec!"
"Jde o to," vysvětloval Černík,"že při prostém řvaní bych si mohl poškodit hlasivky, kte
ré mě v civilu živí. Z toho důvodu jsem použil hlasové rezonance, které se běžně používá
v divadle. Herec zdánlivě hovoří tiše, ale je ho slyšet až na druhou galerii."
Poručík téměř zavrávoral."Hergot, chlape," zasupěl,"já jsem mírnéj a uznalej člověk, ale
vorat se mnou nebudete! Komu to, Černík, vypravujete báchorky! Já řvu na vojně už sedmý
rok, a jestli mám něco v pořádku, tak jsou to hlasivky! Tak se mnou, prosím vás, netluc
te vo zem!"
"Soudruhu poručíku," nedal se Černík," celá řada herců doplatila na špatnou hlasovou tech
niku. Já jsem sám měl nedomykavost hlasivek a půl roku jsem se léčil u profesora Seemana."
"Tak vy teda nezařvete, Černík?" dopálil se Hamáček. "Vy nesplníte rozkaz?"
"Nechtějte na mně, soudruhu poručíku," škemral Černík,"abych řval. Mám hlasivky tak na
dranc, že si to vůbec nedovedete představit."
"Černík!" zařval poručík. "K práci nejste, a než byste budoval socialismus, tak se tu rad
ši zhroutíte! Já jsem projevil dobrou vůli a dal jsem vás do služby. Ale jestli nezařvete,
Černík, tak s várna co? Tak s várna vyběhnu! Teň dávejte bacha, Černík: já vám rozkazuju,
abyste zařval! Jestli nezařvete, bude to vzpoura a nechám vás bez milosti zavřít. Soudru
hu vojíne, zařvete!"
"Zařvu," řekl smutně herec,"ale budete mne mít na svědomí! Proviníte se nejen proti mně
jakožto osobě, nýbrž proti celému českému divadlu!"
"Já, Černík, kašlu na český divadlo!" odvětil poručík."Pro mne za mne ne
musí český divadlo vůbec existovat. To je skoro jako ty fismoly, dédury a
pičikáta! Já jsem lidověj člověk a na umění kašlu, ačkoliv takovýho Jirás
ka si celkem vážím, protože napsal spoustu knih a všechny tlustý. Ten Ji
rásek musel bejt pilnej a pracovitéj, zatímco vy, Černík, si taky říkáte
umělec a jste tak shnilej, že to až člověka uráží! Ale teň máte poslední
příležitost. Soudruhu vojíne, přikazuji vám naposledy: Okamžitě a bez vá
hání zařvěte!"
Vojín Černík okamžitě a bez váhání zařval.
"No vidíte, Černík, že to jde," pochválil ho poručík," na vojně je hlavní co? Na vojně
je hlavní kázeň!" Spokojeně odcházel a dával pozor, aby vojíni, pádící na večeři nepro
váděli skopičiny.
Kolem Černíka se hnal Voňavka a tiskl k hrudi ešus. Míjeje dozorčího, procedil mezi zuby:
"Tedy, příteli, ty tu vojnu nějak začínáš žrát!"
Miloslav Svandrlík: ČERNÍ BARONI aneb Válčili jsme za Čepičky

HOŘKÉ
ÚSMĚVY

"MAMÍÍÍ !!! "

"To to trvá, než přijde náš ředitel!"

Před měsícem se zavřely za rozkošnou dívkou brány horského
kláštera v Limoges. Tím skončila kariéra primabaleriny stát
ní opery v Paříži Mireille Negre a začala kariéra sestry
přísného řádu karmelitek.
Divnét V době, kdy kláštery mají málo dorostu, opouští slav
ná umělkyně jeviště a chce žít v přísnosti, modlitbě, rozjí
mání. Nikdo to nemohl pochopit - ani rodiče a sourozenci.
Už ve 22 letech byla sálovou tanečnicí pařížské opery. V pos
lední době tančila se světoznámým Rudolfem Nurejevem v "Giselle"
a "Spící krasavici" - prošla všemi operami jižní Evropy.
Ctitelů měla víc než dost, ale nikdo nezvětřil ani stín aféry. Pozvání
rodmítala. Tanec byl pro ni vším, ostatní nic,, řekla bývalá kolegyně.
Jednou byla unesena ze své vily tvrdohlavými, trochu opilými "ctiteli".Po
dařilo se jí uniknout - od té doby žila v ještě větším ústraní.
Jednou ji známí objevili v domově pro tělesně postižené děti, jak klečí a
umývá kamennou podlahu.
Než odjela, předala otci - leteckému inženýrovi - šek na dvě stě tisíc ma
rek - peníze, které vytančila. Světovým tiskem prošla její fotografie,
hezké, světlovlasé dívky v bikini. K tomu melodramatický text:"V prosté
cele, na tvrdé lavici sedí krásná řeholnice, modlí se, a oknem vidí noční
hvězdu, kterou vídávala i z oken své přepychové vily..."
Co přimělo primabalerinu vyměnit slávu za pokání-to zůstane asi navždy
tajemstvím. Jistě se k tomu připravovala dlouho, proto konala tak ponižu
jící práce v dětském domově. Vydrží ale slavná tanečnice tvrdý život karmelského řádu, který se obětuje *a svět u sedm set let?
Na rozdíl od činných řádů má tento řád stále dosti uchazeček, ačkoliv už
m před přijetím má pro budoucí sestry přísná měřítka. Jakmile přestoupí
práh kláštera, octnou se ve strohé přísnosti, na stole matky představené
lebka - cílem pak je modlitba a rozjímání.
Reformátorkou řádu byla sv.Terezie z Avily, po Cervantesovi největší
španělská spisovatelka. Rada knih, zejména vlastní životopis, byly pře
loženy i do češtiny. Žila v nej slavnější době španělské historie.
U nás byly karmelitky jen na pražském hradě. Při pronásledování byly s ostatními řeholnicemi soustředěny v severních Cechách. Bosí karmelitáni v naší vlasti zastoupeni nebyli, „
jen dva obutí karmelitáni, méně přísná větev téhož řádu. Karmelitkou byla také sv.Terezička z Lisieux, jejíž obraz nebo sochu najdeme téměř v každém kostele. - Neue Bildpost.

SENSACE VPAŘÍŽI

SV. BRUNO Z Q U E R F U R T U :

ŽIVOT A UTRPENÍ

SV.VOJTĚCHA

|"Zemřel pak biskup české provincie /Dětmar, 1.biskup pražský/
fA je-li tomu tak, jak se proslýchalo, vyznal zoufalým hlasem kolemstojícím, že ho černí a
(nečistí duchové pro omyly jeho života unášejí do pekla. Tehdy byl Vojtěch mezi těmi, kdo
►přihlíželi posledním okamžikům a slyšeli slova umírajícího. A ten pohled, jak později v
►klášteře opatovi doznal, ho naplnil velkou hrůzou a uvedl ho na cestu spásy. I počal od
řté doby napravovat své mravy, krotit své vášně a spalovat tělesné touhy ohněm lásky Boží."

ř"Stalo se-jako se stává mezi chybujícími lidmi-že jistá paní zapomněla na svou urozenost
•a dopustila se cizoložství} když hřích vyšel najevo, chtěl manžel ženu zabiti. Ona pak
[zděšena se utekla k biskupovi a ten ji ukryl v chrámě sv.Jiří za oltářem, aby jednal o za
dostiučinění a jí zachránil život. Znenadání však přijde ozbrojený dav a vyhrožuje oběma,
ibiskupovi i ženě, mečem, nevydá-li cizoložnici. Uslyšel biskup s radostí zvuk zbraní,sly“šel drzá výhružná slova, a jat nedočkavou radostí, mlčky přemítal, zda snad nyní z Boží:ho milosrdenství dojde vždy žádaného mučednictví, ó mysli nešlechetné a ještě horších ústi
[Přišel zrádce, vyzradil tajemství a ukázal, kde je žena skryta. Co jí plátno, že se uchý
lila ke svatostánku? Kdo se stará o křesťanský zákon tam, kde vládne barbarství? Vnikli
Edo chrámu, vytáhli za vlasy třesoucí se ženu a sťali jí hlavu.
fííříchy vzrůstaly, staré neřesti nepřestávaly, nových den ze dne přibývalo. Mluva skutku
^ukázala, že všechny jejich dobré sliby byly lživé. Pročež b i skip uvědomuje si, že m a m á
Lpráce neprospěla ani jemu ani jim, jeho duši že pak takové postavení škodí, řekl svému
ívychovateli:"Bud si jist, že buú přijdeš tam, kde budu, nebo mne již nikdy neuvidíš."Sám
|však si dal velkou práci a neopominul napomenout kněžstvo a lid, jak toho u každého vyžajdoval věk a povaha, stupen a druh provinění. A nedopřál si spánku přemýšleje,^jakym^způ
sobem, jakou moci by mohl udusit rodicí se bludy. Nelze zamlčet, že k sousedním Uhrům
ihned posly vysílal.hned sám přlšel-i odvedl je od bludů a vtiskl jim aspož nádech^res-

v e v e r k a a vlk
Veverka jednou skákala z větve na větev, když
vtom nešťastnou náhodou spadla, a přímo na dří
majícího vlka. Vlk zuřivě vyskočil a chystal se
veverku na místě sežrat.
"Prosím tě, pusť mě," žadonila veverka.
"Dobrá,"odsekl vlk,"já tě tedy pustím, ale mu
síš mi říci, proč vy, veverky, jste pořád tako
vé veselé. Já například mám stále špatnou nála
du a jsem rozzlobený. Ale když se podívám naho
ru, vy tam pořád dovádíte a hrajete si."
Veverka řekla:"Nech mě vylézt na strom a pak ti to řeknu, protože se tě bojím!"
Vlk souhlasil. Když byla veverka na stromě, řekla mu:
"Vy, vlci, máte pořád špatnou náladu proto, že jste zlostní a zlí. Vztek vám hlodá na
srdci. A my jsme veselé proto, že máme každého rády a nikomu neubližujeme."
L.N.Tolstoj.
Na mističce pláče křen,
až to srdce trhá všem.
Jak se na něj dívali,
všichni s ním hned plakali.

K Ř E N

Zvlášť kastroly z police
naříkaly nejvíce.
Uslzený pláče chleba:
"Pane křene, co je třeba?"

Celer, slzy na krajíčku,
domlouvá mu:"Neplač strýčku,"
zarazil se vprostřed řeči,
a už taky cábí, brečí.

Tolik slzí uronily
až kuchyni zatopily.
Utěrce se hlava točí,
neví, kde dřív utřít oči.

Za chvilku se rozslzely,
cibule, pór, květák, zelí.
"Neplač křene, přestaň už,
vzpamatuj se, vždyť jsi muž!"

Vtom řekne křen uplakaný;
"Pláču, že jsem nastrouhaný,
to mě ale nemrzí,
děkuji vám za slzy!"

í koláče z pekáče,
daly se vám do pláče,
i růžový hrníček,
uronil pár slziček.

D.V.

MLÝNSKÝ KÁMEN

Zil jednou jeden osamělý chudák, jmenoval se Ongbj. Jeho jediným majetkem byla stará jur
ta a mlýnský kámen. Nebyl to však jen tak obyčejný kámen. Když do něj chudák udeřil lo
patkou, vypadlo z kamene chutné jídlo. Ongbj jej dostal od kouzelníka za to, že vždycky
poctivě pracoval a nikdy druhým nezáviděl.
Blízko jeho jurty žil starý boháč. Záviděl Ongojovi jeho kouzelný kámen a nabídl mu za
něj polovinu svého bohatství. Ale Ongbj si vypočítal, že by mu bohatství vydrželo bez
práce jen několik let, zatím co ho kámen může živit celý život.
Boháč poslal k chudákovi své syny. Svázali ho a odvezli si kámen na saních. Chuías se
brzy vzpamatoval, zbavil se provazů a vyšel z jurty. Cestou vypil jezero, snědl medvěda,
psy a lišku, která se mu postavila do cesty a řítil se k boháčovu domu. Ten na něj pus
til psy, býky a koně.
Silný Ongbj vypustil z úst nejprve lišku, která odlákala psy, pak vyplivl psy, kteří za
hnali býky a nakonec medvěda, který odehnal koně. Když Ongbj vtrhl do boháčova domu,
zmocnili se ho boháčovi synové a přivázali ho ke sloupu. Ale Ongbj vykopl boháčovi okno
a vypustil z úst všechnu j e z e m í vodu. Boháč stál brzy po krk ve vodě a prosil o záchra
nu a sliboval, že mlýnský kámen vrátí.
Ongbj vypil vodu, vzal kámen, cestou vypustil vodu do jezera a pak se vrátil domů. Od
těch dob ho prý nechal boháč na pokoji a Ongbj žije prý dosud ve zdraví ve své jurtě.
Věřit tomu nemusíte, je to pohádka.
/jakutská pohádka/

NORMÁLNÍ

Problém mladého člověka, který se do
sud nevyrovnal s okolním světem, je
spíše duševní než duchovní. Mladý

č lo v ě k je jie š ť a s t r ^ j^
sebejistotu.

ČLOVĚK

Nemusí se ovšem nutně dostat do ne
snází jen proto, že se nedokázal
vhodně zapojit na své okolí. Tito li
dé se většinou do konfliktu se zákonem
nikdy nedostanou. Ale jejich schopnost
něčeho dosáhnout zůstane ohraničena a
omezena. Plýtvají časem i vzácnou si
lou nervů, a to by mohli upotřebit pro
mnohem hodnotnější úkoly. Tito nešťastní
ci jsou vlastně nejhoršími nepřáteli sebe
samých. Nejistě se snaží objevit příznivěj
ší okolnosti a příležitosti, snaží se zlepšit
svou situaci. Avšak nenaučili se sebeovládání,
které je k dosažení cíle nutné a tak nevědí, jak se mají zlepšit. Bez vedení, bez správné výchovy zůstanou na okraji úspěchu a přání, posílit svou křehkou sebedůvěru. Cítí svou
nedostatečnost a vidí, že něco pohřešuje, že mu něco chybí. U dospívajícího dítěte je
tento pocit stále naléhavější, až v něm utvoří usedlinu, jejímž výsledkem je u mladého
člověka s pevnou vůlí bu<2 sláva nebo hanba, podle toho, vyvine-li se směrem negativním ne
bo positivním. Většinou však zůstane trčet v prostřednosti.
Dnes se rodiče velmi zajímají o psychologické problémy. Měli své vlastní nešťastné zkuše
nosti a milují své dítě. Snaží se mu vytvořit dobrý domov a vychovávat ho dobře, aby se
dítě správně zapojilo do okolního světa. Snaží se získat praktické vědomosti o správném
postupu a jednání. Dobří rodiče se totiž zajímají především o své dítě a ne o nevyzkouše
né a na nekonkrétních zkušenostech založené teorie.

ZAPOJÍ -LI SE NĚKDO
správně do společenství, říkáme, že je to "normální člověk." Avšak normální člověk exis
tuje jen ve fantazii lenivého myslitele. Osobnostmůžt^být totiž zformována, ale ne zestandartizována. Nikdy nejsou dva lidé úplně stejní - ani jednobuněčná dvojčata.
Avšak můžeme s čistým svědomím soudit z jednání jednoho člověka za určité situace na jed
nání druhého. Máme pro to dost fysických, biologických i psychologických důkazů. Jlivot^
není statický,^nýbrž dynamický. Je v něm spousta vlivů a množství situací, které se neustále mění. Přesto můžeme a musíme vychovávat dítě tak, že v každé prakticky myslitelné
situaci můžeme poměrně přesně říci, jak na ni bude reagovat. Síla zvyku je velká; jsouli zvyky mladého člověka dobré, je málo pravděpodobné, že by jednal proti nim, neboť se
stálým opakováním staly součástí jeho samého.
Jako osobnost má mladý člověk určité nároky a práva,
a musíme ho upozornit, že určitý způsob chování je v
Cílem výchovy ~je vytvořit v mladém člověku rovnováhu
jeho povinnostmi jako člena společnosti a pomáhat mu
uvádět přirozené pudy mladých lidi do správných mezí
zovaného člověka. V tom případě se teprve dá hovořit

je však také bytostí společenskou
civilizované společnosti nezbytný.
mezi jeho právy jako jednotlivce a
tuto rovnováhu najit. Výchova má
a pak na tom budovat zvyky civili
o člověku jako o "normálním."

Pokud jde o cíl, není výchova charakteru nic nového. Cílem prozíravého otce a dobré mat
ky bylo vždycky věsti děti k vědomí odpovědnosti a vychovávat z nich pro společnost užitečné lidi. Nová metoda, nový způsob výchovy je zalozen na této výchově charakteru a je
jí hodnota nespočívá v její originalitě, nýbrž v tom, jak ji používáme.
Pří výchově charakteru vycházíme z předpokladu, že rodiče, kteří chtějí poskytnout dětem
to nejlepší, často nevědí, jak do toho, jak začít, jak pokračovat, prostě n e v ě d í s i rady.
Proto se pokusíme vybudovat praktický program, který spočívá na dlouholetých zkušenostech
a využívá všech poznatků a výzkumů, které jsou dosud k dijspozj-ci^______________________ ___
/ Autor, P.Flanagan, se věnoval několik desítek let výchově mládeže a pro opuštěnou
a tak zv.zkaženou mládež - chlapce - založil město, známé pod jménem Město chlapců.
Mnozí jistě vzpomínají na film, natočený o tomto městě, kde hrál roli kněze-vychovatele a přítele mladých Spencer Tracy./

H U SÍM

BRKEM

"..Každý' z nás by měl dělat práci, kterou miluje - a k jiné by se neměl zavazovat.
Ale jak to provést, jak to zařídit? Něco se dá udělat, jistě, už když lidé volí
směr svého povolání, když se rozhodují. Ale často se mýlí-a často jejich svět jim
nedovolí jít cestou, která je ta jejich. A tak jsou nuceni přijímat "práci",která
je otravuje a zmarňuje. Samozřejmě tohle by nemělo být u kněží. Já osobně jsem oprav
du rád, moje práce mě přímo "opíjí"-až se někdy leknu, jak se mi líbí a musím být
ovšem připraven na to, že vše je křehké a pomíjející.Je to dar.Proto jsem Pánu vděč
ný...."
Itálie
['Člověk si všade musí vytvoriť nějaký "domov", ináč by to bolo neznesiteíné..."
Anglie
"..dostal jsem od známého ze Švýcarska dopis, z něhož vidím, že nepochopil mé snahy
o dialog. Zdůrazňuji proto, že jsem nikdy EXILU nedoporučoval dialog s komunisty,
ale jen exilový dialog s demokraty v exilu o tom, jak zlepšit antikomunistické pra
covní metody a dále jsem doporučoval opatrný dialog s demokraty ve vlasti. A já
z
komunisty za demokraty nepovažuji...."
Austrálie
"Lidé se sice po materiální stránce nemají špatně, ale překonávají spoustu mravních a
citových krizí, že je z toho člověku smutno. Je vidět, že lidské štěstí nepozůstává
pouze z aut, praček, ledniček, hezkých bytových zařízení atd...."CSSR
"Někdy mívám takový teskný pocit, zda všechna ta společná námaha a práce není přece jen
m a má. Točí se mi hlava nad davovostí a hrubostí projevů při hokeji, na ulicích, v obcho
dech, všude kam se podíváš jen sama honba za požitkem, penězi, bezmyšlenkovitostí. S úz
kostí pozoruji děti, jak krása jejich nevinnosti je postupně nahlodávána..." CSSR
"Problém rozporů mezi lidmi poznává V.také citelněji, ale co všichni můžeme jiného, než
ulamovat hroty přemrštěných citů a nahražovat je mírností a jinými ctnostmi? Jinak by se
člověk mohl uplakat..."
CSSR
"Tolik mě vždycky potěší, že jsme přátelé; vytěžila jsem z tohoto přátelství to nejdůle
žitější, tvůj mravní názor a vřelou lásku k Bohu. Nikdy nezapomenu, jak jsi řekla:"Mě má
Pán Bůh tolik rád, že si to vůbec nezasloužím." Totéž si velmi často uvědomuji také, sta
la jsem se horlivou křesťankou a jsem skutečně zahrnována tolika milostmi, že mi Pán je
opravdu dobrotivým Otcem a já mu ustavičně děkuji, ale také nemálo obtěžuji svými prosba
mi. Jsem snad trochu dítětem ve svých bezmála padesáti letech....
CSS R
"Keň teda kňaz takto má ňakovať po každéj sv.omši, tým váčšia vúaka musí byť po časovom
úseku 35-ti rokov, doba, za ktorú som mal možnosť odslúžit výše 12.800 svátých omší.."
---Belgie
"Včera o půl čtvrté - tos měla vidět! Davy a davy u sv.přijímání - také že byl první
pátek!"
CSSR
"..."pámbu je ve svém nebi a v pořádku je svět"...Tím citátem z Browninga završuje Gra ham Greene svoje nedávné povídání o Cestách s Tetičkou. To vydal teú náš Vyšehrad v pěk
ném vypravení, kdežto Trappovou^/Příběhy Trappovy rodiny zpěváků - uveřejňovali jsme v
loňském ročníku na pokračování, vyšlo doma3QX)0 exempl. Pozn.red./ Nevím, co si
čtenáři z těch Cest s tetičkou odnesou. Ze prý je to pro moderní dobu cosi jako
Labyrint světa nebo Božská komedie, stojí tam v doslovu - doslova, já tomu ne
mohl přijít na chuť a jen jsem nad tím kroutil hlavou. Ten autor se překonává!
To je asi podvědomá ozvěna těch jeho šestnácti nebo kolika pokusů o sebevraždu
v době puberty. A toho léčení u psychoanalytika, kam byl po těch pokusech
poslán..."
ČSSR
'"i^řed týdnem byl vysvěcen můj přítel Josef na kněze. Bylo těch chlapců víc a
právě to byla úplně a naše záležitost. Prožívala jsem tu chvíli nesmírně s ni
mi, v hluboké vnitřní soustředěnosti a tak jsem si také z toho donesla velké
poznání, že když se člověk - ať jakéhokoliv stavu - dává Pánu, že získává mno
hem více, protože Pán se pak dá také cele a činí jeho život radostným. Tu jsem
si znovu řekla, že je to zrovna tak vzácné v manželství, kdy rodiče mají vy
tvářet takovou malou oázu radosti pro své děti, že tam je ta pravá formace du
ší a že je to nejen odpovědné a těžké, ale i krásné. Když je ta rodina napoje
ná na Krista, co všechno z ní může vyzařovat! - Ta primice byla krásná, sešla
se spousta lidí. Josef tam měl i mnoho nemocných a ti nepřišli ze zvědavosti,
pro všechny to byl zážitek. A snad největší ten, že na hostině se jim Josef
plně věnoval, pro každého měl dobré slovo, úsměv, pohlazení...."
CSSR

KONEC VZÁCNÉ SBÍRKY
Markýz byl bohatý, urostlý, fešák, postrach všech manželů v sousedství.
Sousedy střídal. Měl mnoho panství a rozmarně se stěhoval z jednoho na
druhé.
Ale jednoho dne se stal přece jen starým pánem - a jeho přítelkyně sta
rými damami - jeho majetek se rozkutálel na dražbách, statky zpustly,
zlařáky se rozkutálely a zůstal mu jen starý malý rodový statek, který
nikdo koupit nechtěl; dobrých dvacet let se tam pluh nedotkl země.
Zůstaly jen hrdé, mocné kmeny heraldických kaštanů.
Markýz se se svým osudem smířil - a jednou objevil v pergamenovém srdci novou vášeň vášeň sběratelskou. A protože neměl peníze na sbírky mincí nebo známek, pustil se do sbí
rání fazolí.
Představte si asi 4500 fazolí, a na každé z nich oko odborníka našlo něco, čím se lišila
od druhých. Bílé, černé, modré, červené, fialové, všelijak mourovaté a pruhované, žlutofialové a modrooranzové nebo červenozelené. Sbírku znal markýz nazpaměř a schraňoval ji
na ohromné míse na salát. Každé ráno si říkal, že sbírku roztřídí, ale odkládal to a od
kládal, až jednoho listopadového dny, kdy odešel na zajíce...
Zazvonil zrezavělý zvonek a stará, neobyčejně špinavá služka se šourala k bráně otevřít.
"Co scete?" zasyčela mezi zuby.
"Rádi bychom mluvili s panem markýzem."
"Néni doma!"
"A kdy se vrátí?"
"Co já vím?"
Po tomto strohém uvítání se návštěvníci rozhodli vniknout do domu třebas násilím.
"Jsem synovec pana markýze a zde je moje žena. Počkáme na strýčka."
Chůze a čerstvý vzduch dodaly zřejmě návštěvníkům chuti,
neboř mladá paní usedla ke stolu a zvolala:
"Co kdybychom si zatím uvařili oběd!"
Ale stará služka se nemínila obětovat. Markýzova neteř
řekla velitelským tónem:"Přineste vajíčka! Podřežte kach»
nu. A hněte sebou."
Procházejíc po pokojích objevila pověstnou salátovou mí
su s fazolemi. A tu došlo k jedinečnému zločinu v ději
nách sběratelství - uvařila všechny fazole, pak dala
odkapat vodu, vložila na máslo a nakrájela na ni ci
buli. Libá vůně se nesla zámkem.
V té chvíli se vrátil markýz z lovu. Oba vyskočili:
"Dobrý den strýčku!"
Přinesli omeletu se slaninou, pak kachnu, a potom....
Potom... Hrůzo - jeho sbírku fazolí! Poznal je okamžitě, své
modráčky, červeňáčky a žluřáčky. Vztyčil se, napřímil, zamával ve vzduchu svýma suchý
ma rukama a padl mrtev na stojací hodiny z doby Ludvíka XIII.
A.Allais.

VÝHODY TELEFON U

Telefon nám dává pocit spojení s celým světem, šetří čas, udržuje přátelství a oboha
cuje nás o mnohé vědomosti o světě a lidech. Hluboce promyšlené a pravidelné použí
vání telefonu má v našem životě nesmírný význam.
Představte si, že tetička dostala žaludeční křeče. Sejmeme sluchátko, přiložíme k
uchu a očekáváme signál - m a m ě . To nám prozradí, že linka je obsazena. Klidně slu
chátko zavěsíme a připravujeme bylinkový letkvar. Všichni abonenti byli už obslouže
ni, zazní signál a my vytočíme číslo. Ozve se hlášení správného času. I to je dobré,
Imůžeme lékaře přesně informovat, kdy křeče vypukly. Pak vytáčíme dál - a telefon
nás spojí s instalatérem. Využijeme příležitosti a hned objednáme řemeslníka, aby
spravil různé nedostatky v bytě. Pak točíme znovu, ozve se ústředna ministerstva ná
rodní obratný. Zeptáme se, hrozí-li válka. Negativní odpověň nám dodá dobrou náladu.
Další pokus - a vběhneme do rozhovoru dvou milenců. Po několika větách, nesmírně za
jímavých, předáme sluchátko nemocné tetičce, aby i ona se pokochala na vzpomínkách
milujících se lidí. Tetičce se hned uleví, na křeče skoro zapomene.
Když se konečně milenci rozloučí a my znovu vytočíme číslo lékařské ordinace, ukáže
se, že tetička se úplně vzpamatovala, pobíhá po bytě, vzpomíná na své jará léta
a po křečích není ani památky. Pak vidíme, jak ohromné jsou výhody telefonu!

CO PRO MĚ ZNAM ENÁ Ž lV O T
"Život je pro mě přípravou na smrt. Nepovažuji přirozeně smrt za ně
jakého kostlivce, černě oblečeného a s kosou na zádech. Život pro mě zna
m e n á jiný život, mnohem delší než je tento, ale ne věčný. Věčného života
dosáhneme tehdy, až dosáhneme svých ideálů. Jestli někdo měl za ideál zlo, půjde
stále nížeji a bude muset žít. v tom, co si sám vyvolil, totiž ve zle. Těžkost je
v tom, umět správně volit. Celý život je volba mezi dobrem a zlem. Pro mě je zlem
sobectví, nenávist, násilí, utlačování slabého a nehledání štěstí v krásných vě
cech. I já hledám štěstí v tomto životě. Nemyslím, že ho najdu na své cestě svě
tem - to je nemožné - ale budu se snažit vytěžit ho z věci nejprostších a snad
také z bolesti.
Ráj není nedostižný obraz, je v našich rukou, v lásce, ve víře v jednoho Boha Ot
ce a v Krista, v kráse přírody, v mohutnosti vesmíru, v hudbě, tanci, práci, spor
tu a v přátelích. Stačí se dívat na všechno optimistickýma očima, srdečně a lás
kyplně. A když toto všechno skončí a nebudeme víc než myšlenkou, zůstane nám vzpo
minka na život bohatý zkušenostmi, plný užitku, protože přispěl - také díky bo
lesti a trestu, k naší konečné radosti."
Děvče, IV.tř.gymnásia
Chci odpovědět na otázky o životě. Na tyto otázky, které jste položil, by měli odpovědět
všichni. "Které hodnoty v tvém životě jsou pro tebe důležité? Co očekáváš od života? Těž
kosti v životě?" Prožíváme to všichni. K první otázce mohu říci, že všechny hodnoty ži
vota jsou důležité. Ceníme si víc šťastného života, ale abychom dosáhli štěstí, musíme
umět snášet zlo a trpět. Jako Kristus trpěl, aby nás vykoupil, musíme trpět i my, abychom
mu "zaplatili" a poděkovali. Často jsem unavená, cítím se úplně na dně - ale hned to přej
de, když se svěřím Bohu. Děje se ve mně něco zvláštního, něco šťastného a radostného, fííkám mu, co mě potkalo, dobré i zlé; je mým důvěrníkem a po Něm moji rodiče. Vím, že vše,
co mě potká, je od Boha a chci to snášet. Smyslem mého života je pomáhat druhým lidem,
konat dobro, jak mě to učí rodiče. Často zapomínáme na trpící lidi, protože máme všechno,
jsme bohatí. Zdálo by se, že trpící lidé nic ze života nemají, ale není tomu tak, Bůh je
mnohem víc miluje. Život je to nejkrásnější, co nám Bůh dal. Někdo myslí, že smrt je ně
co zlého, i já jsem si to kdysi myslela, ale pak jsem pochopila, že to není pravda. Smrt
není konec, protože se znovu "narodíme" v novém "světě."
Lidé jsou někdy zlí. Ptám se, proč tak rádi dělají zlo, když sami nechtějí, aby jim někdo
dělal něco zlého? Je to nelidské nenávidět se, protože dříve nebo později všichni zemřeme
a nezískáme tím nic, naopak, ztratíme. Nebo lidé, kteří si berou život. Je
možné, že v tom okamžiku ztrácejí "rozum" k vůli nějaké životní těžkosti.
Myslím si ale, že v tak těžkých chvílích by se měl věnovat okamžik úva
ze o životě, který jsme dostali od Boha, abychom jej žili. Sama jsem to
ovšem nikdy neprožila, snad se mýlím, ale píši_to, co si myslím...."
Děvče, IV.tř.gymnásia
"Pro mě znamená život obavy, naděje, radosti, utrpení. Strach z ně
koho, z něčeho, z nás samých, naděje v někoho, v budoucnost, rados
ti, že můžeme dávat a pracovat a trpět, když všechno jde zle, pro
tože už nejsme v milosti Boží. Podle mě je utrpení nejdůležitější
složkou života, neboť z něho získáváme zkušenosti i radosti. Sama
od života nečekám nic, a jestli něco chci, musím toho dosáhnout sa
ma, jinak ale věřím v pomoc a ochranu Boží, protože jsem ji už zaku
sila mnohokrát. Když o něco prosím a moje přání je vyslyšeno, vím,
že to byla pomoc Boží. Myslím, že právě toto přesvědčení dává lidem
mnoho radosti ze života a síly pokračovat v životě i tehdy, když
věci "nejdou" dobře.
Další důležitou věcí v životě je víra. Musíme věřit v někoho, kdo je
nad námi a může všechno. Ptáme se, dříve či později, proč žijeme a
pro koho žijeme, a musíme si dát jedinou logickou odpověú. Pro mě je
to Bůh, jeho chci milovat, k vůli němu chci překonávat těžkosti a
snažit se odkrýt smysl všeho, co je kolem mne. Lidé chtějí jít stále
kupředu, chtějí pokrok a neuvědomují si, že se náš život tak vlastně
vrací zvolna k primitivnímu stavu. íčíká se, že se vrací do doby ledo
vé, se svým zkaženým vzduchem a zamořenými vodami, kde je jen málo
možností k životu."
Devce, IV.tř.gymnásia

VOLÁ CURYCH !
MŠE SV. CURYCH
WINTERTHUR

- krypta Herz Jesu Kirche.Aemtlerstr.46.

-St.VlrichKirche, SeuSacherstrí? h *
'
Rosenberg -_______ sobota
19,30
i t U I i" každých 14 dní v kapli kostela Nejsv.Trojice, Růti-Tann/ 6 .a 20.5./neděle 9,30
tya českou mši v SCHAFFHAUSENU budou rozeslány zvláštní pozvánky!I

RÜTI

ZA H A JU JE M E

PRVNÍ PÁ T K Y
V M ĚSÍ CI
K POCTĚ

CURYCH/
Herz Jesu Kirche
Aemtlerstr .46
' 1 ,pátek v měsíci v 19 h,
mše sv.

B O Ž S K É H O S R D C E PÁ N Ě
K H T Y : Jana Vaňátková,
David Prolík
Jan Schmid

S V A T B A :

Alice HLAVÍCKOVÚ

a Jan

B L A H O P Ř E J E M E

SCHMID
!

ČESKÁ MLÁDEŽ Z VÍDNĚ
plij čuč dne 2.června do Cur.yulm k sehrání ping-pongu véno zápasu Vídeň - Curych!
Podrobnosti o setkání oznámím mládeži zvláštním letáčkem!
EZTKII

T

A

R O P Y
pro mládež ve Švýcarsku a ve Španělsku jsou již úplně
^ ^
obsazeny. Přesné informace o programu a odjezdu obdrží
každý účastník během měsíce června.

1M

PO ZO R
P.Š I M Č Í K -

20 května bude provedena v Curychu a dne 19»května ve
Winterthuru rytmická mse sv.

misionář pro kanton Curych a Schaffhausen úřaduje v nové kanceláři
L e t z i g r a b e n

159 1 8047 CURYCH /u kostela sv.Konráda/

denně mimr sobotu od 9»30 do 12 hod. a od 14,30 do 16 hodin. TELEFONr01-52-66-46
Adresa bytu je nezměněna: 8004 Curych, Feldstr.109, tel.01-25-29-52_____________________

D O P I S N A ŠE M U S V Ě D O M Í
Před válkou byl kuchařem v přepychové restauraci na Václavském nám. Pak studoval v Pís
ku a C.Budějovicích teologii. Zdravý, urostlý mladý muž, inteligentní, bystrý, obětavý.
R.I 948 odejel z vlasti a brzo začal pracovat v Brazílii, kde žije dodnes. Uveřejnili
jsme řadu jeho příspěvků a dopisů. Nyní nám poslal lístek, který nás přinutil, odříci d
nový plást a poslat peníze raději jemu. Posuíte sami:
"Jsem teú na nové, těžší štaci - NA NULE! Padesát let tu nebyl farář,ačkoliv farnost
existuje od r. 1560. Předchůdce odešel po roce na lepší místo. Jeho předchůdce - také
po roce činnosti - se tu upil; neměl totiž co jíst, tož pil víno a kořalku, to je tu
laciné, jinak je všechno neuvěřitelně drahé. Kilo brambor 1,5 frs, kilo cibule 5 frs
kilo rýže 2 frs. Měsíční minimzda 200 frs; je tu bídy dost, a v obci s deseti tisíci
obyvateli asi 10 kaplí různých sekt. Musím získávat jednoho po druhém - náš kostel
zeje prázdnotou...." /Kněží v Brazílii nemají vůbec plat, jen co jim dají lidé!/
Zde máme příležitost dokázat, že dobrý život nezmrazil naše svědomá. Misionář se jmenu
je P.Josef BUffÚT, C.P.64,-25.900 MAGĚ. R.J. BRASIL. - Peníze se tam dají posílat
dolarovými šeky. Můžete je poslat přímo z banky, ale výhodnější bude, pošlete-li je do
naší redakce s poznámkou ERASILIE a my je pošleme jediným dolarovým šekem misionáři.
KLUB - Schlosserstr.26, 9000 ST.GALLEN

SLO VEN SK Á

tel.01-25-29-52
8004 ZARICH
Letná kolónia dětí v Taliansku bude zasa na tom istom mieste ako vláni, nakoíko m o d e m y dom v A.rdLe može pojaí za najvýhodnejsích podmienok najváčšiu kapa
citu rekreantov, nakoíko i toho roku sa očakáva veíký záujem o túto kolúniu.
Datum: od 8 .7 . do 31 •7• 735• Vyzýváme rodičov, aby děti čím prv přihlásili u
svojich misionárov, nakoíko počet miest pre Svajčiarsko je vymedzený!
Je potřebné, aby přihlášky boli písomné, nakoíko třeba uviesf okrem měna i dáta narodenia
účastníka, čo je potřebné na zabezpečenie spoločného zíavneného cestovného lístka. Taxa
za pobyt bude miem a .

Č P.A.BANÍK,
Á S TFeldstr.109,

Letné stretnutie SM 75» - Taktíež na letné stretnutie mladých třeba čím prv pomýáíaí na
závazné přihlášky, lebo i tu je obmedzený počet miest a záujem je veíký. Na toto střetnu”
tie prichádzajú do úvahy mladí nad 16 rokov.
Stretnutie sa uskutoční opat v Taliansku /Ravenna - výlety do Benátok, Bologne, Florencie,
napokon Rím s okolím a morom/ s možnostou variácií.
Dátum: v rozpátí 15.júla - ll.augusta. Presne sa vymedzí na schSdzke v Glonne.
Sv.omša: WTNTERTHUR - každú sobotu večer o 18,30 v miestnosti pri far.kostole OberwinterZURICH - nedeía o 9,30 v kaplnke Kolpinghausu
ausu na I.p.Wolfbachstr.15.________ thur,

BERN - BAS EL - LUZERN

AARAU - St.Peter u.Paulkirche, krypta, blízko nádraží, každou 2.sobotu
18.15 hod.
neděle 11.15 hod.
BADEN - St.Sebastiankapelle - krypta
neděle 18,
hod.
BASEL - Heiliggeist-kirche, Thiersteineralleé 1,
sobota 18,
hod.
BERN - Dreifaltigkeitskirche /krypta/
hod.
neděle 19,
LUZERN - St.Peterskapelle / blízko nádraží/
hod.
neděle 10,
S0L0THURN - Spitalkirche, každou 2.neděli. /29.4.» 13»5»» 27.5*/
V bohoslužbách se střídají: P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P. 4058 BASEL, Lindenberg 21,,061-321944
P.Jan BIRKA, 6006 LUZERN. Schádrutistr.26. 041-2262^5
Bohoslužby v Baselu jsou slovenské, každou 3*ne4ěli české, po nich film.

ZÁ PAD

P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES, La Longeraie, tel.021-714417
Friburg-I.ned.v mes. kapínka Otcov Marianistov, Regina Mundi, Rue de Faucigny
10 hod.
Seneva-II.ned.-"-kostel sv.Bonifáce, 14.Avenue du Mail, II.p.
18,30
Lausanne-III.ned.-"- Foyer Notre Dáme du Valentin, I.posch. za kostolom
9*30
Neuchatel-IV.-"-kapínka Hopital de la Providence, 81 Faubourg de 1'Hopital
10, hod.
La Chaux-de Fonds-V.-"- kapínka Foyer de la Jeune Fille, Combe-Grueurin 41
10, hod.

VÝCHOD

P.V.VONDRA, 9000 St.Gallen, Schlosserstr.26,tel.071-232296
St.Gallen, kaple v kostele sv.Otmara
sobota 19 hod.
Arbon- Galluskapelle - za farním kostelem
neděle 19 hod.
Jona - každou druhou neděli, t.j. 29 .4» * 13»5*» 27.5*, sál farního kostela
9,30 h.
Chur - každou 2.sobotu v měsíci v Heiligkreuzkirche, Masanserstr.l6l./l2.5«/
15*30 h.
Frauenfeld - v klášteře, 18.5* ve 20 hodin beseda a hudební večer
Obvyklé setkání ve Schwágalpu^pod Sántisem se koná 27.5. Začíná ve 12 hod. mší sv. v ekumenické kapli, potom oběd v přírodě, zábava - opékáni vuřtů - jako každý rok,____________
Efe SLOV REDAKCE / 9000 ST.GALLEN, SCHLOSSERSTR.26, tel.071-232296/
Toto číslo je trochu baculatější. Dočkáte se, milí čtenáři, ještě dvou. Po prázdninách,
t.j. v září, a před vánocemi. Je to náhrada za červencové a srpnové číslo, kdy je řada
z nás na dovolené nebo na prázdninách.
Čtenáři, kteří zaplatili předplatné loni v pololetí, dostanou složenky až v září.

JEDNOU VĚTOU
Pařížský deník La Croix uveřejnil článek o kardinálu Štěpánu Trochtovi pod názvem: POLI
TICKÝ VgZEfl, ZEDNÍK, KARDINÁL.
20.dubna oslavil Opat Dr.Anastáz Opasek, 0SB, z Břevnova, nyní v Rohru BRD, svoje 60.
narozeniny, ke kterým mu přejeme mnoho požehnání do dalších let. Ackermangemeinde vy
dala překlad jeho básní Katakomben des Heute - verše z vězení a pronásledování.
18.února přijal sv.Otec Pavel VI.v soukromé audienci pražského biskupa Dr.Fr.Tomáška
Csl.svaz křesč.pracujících, začleněný jako rovnoprávný člen do Švýcarského svazu křeší,
pracujících, má už přes 400 členů. 12.března byla založena skupina v Bernu.
Dr.Med.M.Dufek ordinuje v Zurichu-Wipkingen, Trottenstr. 3«,tel.01/442586.________________ t

Bili už vezl jednou v ta
xíku dvě řeholnice - přes
ně řečeno dva gangstery
oblečené za sestry. Na
štěstí si včas všimnul na
zrzlého hřbetu ruky a
špatně oholeného horního
retu; bleskově se rozhodl
P.A. SEIPOLT
a dovezl obě na nejbližší
policejní stanici - jinak by dnes ležel někde na klinice
nebo dokonce hnila jeho mrtvola na odlehlém místě a už
by nemohl vézt dvě řeholnice, které se mu - ostatně - zdály věrohodné. Menší měla sice
také chloupky nad horním rtem a na hřbetě ruky zrzavé chnýří, ale její baculatá tvář záři
la nevinností jako čerstvě natřený dětský kočárek. Vyšší sestra se spíše hodila za první
dámu do Bílého domu než do alba zločinců. Měla úzký obličej, vysoké čelo. Asi má krásné
černé vlasy, myslel si Bili. Jeho paní byla blondýnka a on blouznil po černovláskách.

DVA ČEPCE A
POZOUN

Kradmo pozoroval řeholnice v zrcátku. Ne - nemusel se vůbec bát, že by ze své kutny vy
táhly místo růžence boxerský kloubník nebo revolver. Seděly klidně a nezáludně na zadním
sedadle. Cíl jejich cesty ho ovšem ohromil. Chtěly do Samsonovy ulice. Co hledají takové
dvě holubičky v Samsonově ulici, v nejvykřičenější a nejtemnější ulici města? Nebyl tam
ani kostel, ani nemocnica a školka už vůbec ne. Samsonova ulice neměla dlažbu pro nohy,
které měly kráčet v nebeských oblacích.
Také sestrám nebylo příliš volno při pohledu na řady domů, které míjely. 0 svém cíli ne
věděly nic jiného než adresu: "Redakce POZOUN, Samsonova ul." Co je to vůbec pozoun, to
také nevěděly. Na rozkaz představených studovaly novinářství a s výborným vysvědčením do
končily žurnalistickou školu. Ovšem k dokonalému vzdělání patřila i praxe v redakci. Rek
tor, otcovský a starostlivý pan Robinson, se pokoušel zajistit jim praxi v některém vel
kém časopise. Ale ty odmítly. Bud byly zaujaté proti ž umalistkám vůbec, nebo se jim zje
žily vlasy, když zjistily, že se jedná o řeholnice. Pan Robinson však schopnosti obou se
ster obdivoval a tak obtelefonoval polovinu východního pobřeží, jenže všude sklidil jen
resolutní NE! Ba i v katolickém týdeníku. Konečně se dal obměkčit jeho starý přítel pan
Pressburger a svolil, že ho mohou navštívit, ovšem nezávazně.
"Tak, a zde je Samsonova ulice," řekl taxikář a ukázal na krátkou, temnou uličku. Větší
sestra se obávala, že se v úzké uličce se svým autem neotočí a proto rozhodla, že vystou
pí hned na začátku a půjdou ten kousek pěšky. Ví snad šofér, kde je časopis POZOUN? Bili
odvětil, že pozouny, pokud ví, jsou hudební nástroje. Snad je to časopis výrobců hudeb
ních nebo dechových nástrojů. Jeptiška se zasmála, zaplatila a taxikář odejel.
"Výrobci dechových nástrojů?" ptala se baculatá sestra. "Svatý Patriku, to by bylo zlé!
Muzice rozumím méně než zahraniční politice.""Proč bychom se bály?" povzbudila ji štíhlá
sestra. "Muži se často mýlí." Kráčela první od domu k domu, až objevila vybledlý kovový
štítek redakce POZOUNU. Po rychlé střelné modlitbě vstoupily. Ve skleněném přístřešku se
děl starý vrátný a luštil křížovku. Nevlídně na ně pohlédl a když viděl jejich oděv, ješ
tě nevlídněji zabručel:"Almužny nedáváme, sami je potřebujeme." Stihlá sestra líbezně po
zdravila a řekla, že nejdou pro almužnu, nýbrž pro plat. Jsou nové praktikantky a ředi
tel Pressburger je očekává.
Vrátný, užvaněný jako všichni vrátní, otevřel dokořán ústa. Stihlá sestra se ho zeptala,
bude-li tak laskav a ohlásí je u ředitele Pressburgera.
"Po schodech nahoru," vykoktal a byl by se údivem pokřižoval, kdyby to bylo v POZOUNU
zvykem.
Představíme vám ředitele Pressburgera. Středně vysoký pán v polovině šedesátky, s pečli
vě učesanými šedivými vlasy a poněkud širokým kabátem, který už viděl lepší časy - se
právě ptal slečny Goldy:"Vyrozuměla jste našeho rabína?"
"Provedeno," odvětila slečna s mužnou stručností. Představíme ji také v polovině šedesát
ky a tím jí polichotíme, protože podle rodného listu skoro tak dlouho už sedí u psacího
stroje. Střední postavy, ne podsaditá, šedivé vlasy sčesány do uzlíků jako u starší dámy.
Sukně není ani volná, ani úzká, slečna patří k těm, jímž ostatní závidí, nebof mají polo
viční porci i když snědly tři. Tím nemíníme tvrdit, že jí za tři. Pohled do intimní sféry
by si co nejrozhodněji zakázala. Ještě rozhodněji než když odpovídá na ředitelovu otázku:
'•fíekla jste to volontérům?""Neřekla, pane řediteli. Nepatří k vnitřnímu kruhu POZOUNU."
Pokračování

K Otci se vrátil Syn, Bůh pravý.
Ráj znovu zalidněn ho slaví
- a zem jde dál vstříc věčným tmám.
Rytíři krále z Nazareta
teprve mají dobýt světa.
I vdechnut jim Duch Boží sám.

M ATKA
BEZDOM OVCŮ

že plni plamenů a síly
jak paprsky se porozptýlí,
ohaři Páně, rybáři,
a z vírů smrti lidi loví
čeřenem divů svých a slovy,
jež oheň ženou do tváří.

Maria, matko má i lidí!
Co ve mně tajno jim, a£ vidí
tvým zrakem, slyší na tvých rtech.
A sami slábi pro mé břímě,
tvým srdcem nechaí milují mě,
z něhož má krev, z něhož můj dech.

Vězněni, štváni, bičováni
/rytíři krále, s jehož skráni
koruna trnová se skví,/
vždy znovu odvážně a jaře
sklízejí v službách Hospodáře
žeň pro nebeské království -

(3, vědí, kdo ty chvály zpívá
jež jako píseň útěšlivá
jdou stále s nimi světa kraj.
Když sebetěžší strast je kruší,
stačí se rozpomenout v dušii
je kdesi dům. ..je kdesi ráj...

a množí stáda jeho ovcí.
Kde čerpají ti bezdomovci
den ze dne čerstvou naději?
Kam hledí v hodinách zlé tísně?
Kam jako refrén dlouhé písně
z výprav se věrně vracejí?

Václav RENČ: POPELKA NAZARETSKÁ

Stojí dům všeho světa stranou,
v něm Panna přebývá. A s Pannou
ten Mistrův nejmilejší, Jan.
Sem slétají se, k Panně skále,
nad níž se vznáší neustále
cosi jak zpívající van.
- Maria, matko má, můj dome,
má sněžná stopo, zrcadlo mé,
hlubino hlubin, kniho knih,
jež uchováváš do písmene
vše spatřené i nespatřené
z mých myšlenek, slov i skutků mých,

HRUBÝ ZOŠIT

,řKúpila som si tento
aby som si mohla urobi£ album. Mo j duchovný album.
Budem si sem ukladat fotografie mojej duše. Ako bola malá ma
ličká, ešte v plienčičkách, ako postupné rástla, měnila sa,
ako sa smeje, plače, možno maturitnú fotografiu nejakéj veíkej skúšky.
To všechno budu fotografie mojej duše, ktorej chcem dat
najprv návod k životu niekolkými vyskúšanými radami velkých
a krásných duší. Prečítala som si knihu o ich živote. Číta
la som to však s ceruzkou a zápisnikom v ruke, aby mi snáí niečo
neušlo.
Připadalo mi to tak, ako doma, keú som sa učila - připravovala - do
školy, aby som bola připravená, keá ma učitelka vytiahne.
Vtedy to bola len učitelka čo skúšala.•.
Teraz som však v škole života a skúšajúcim je Boh. Co ak ma vytiah
ne, ák budem nepřipravená....?
Hrozné pomyslet, tak sa radšej usilovné učím a cvičím a připra
vuj em na hodinu skúšky.
”Bdete a modlite sa” - predsa nám to povedal Pán, varoval
nás!”

MRTVÝ,

NA

NÁVŠTĚVĚ

Velké prostranství kolem kostela byl hřbitov. Také farní budova stála na hřbitově. Nepo
dařilo se mi zjistit, jak dlouho se tam už nepohřbívalo. Ale stále se vynořovaly na povrch
lidské kostry, zvláště v letních měsících, kdy tropický liják odnesl vždy pár centimetrů
země a odhalil dalších pár nebožtíků.
Snažil jsem se vždycky kosti posbírat a dával jsem je ke zdi farní budovy. Uvažoval jsem,
co s nimi mám dál dělat.
Byl jsem právě na exerciciích. Trvaly vždycky celý týden a musel jsem se jich každý rok
zúčastnit, aby mi dal biskup pokoj. Obyčejně za moc nestály a já se vracel domů horší,
než když jsem na ně jel. Biskup nám totiž obstaral obvykle nějakého řeholníka nebo bisku
pa, kteří neměli ani ponětí o skutečném životě a snažili se nás povznést do vyšších sfér
vybájeného duchovního života, který byl od opravdového života, který jsem viděl kolem sebe a kterým jsem musel žít tak vzdálený, že jsem vždycky došel k závěru:"Chceš-li spasit
svou dušvrrusíš honem nechat farářování." a tak po každých exerciciích jsem balil kufry,
rozhodnutý jít bud do civilu nebo se vrátit do Evropy. Než jsem však kufry připravil, za
se mě to přešlo a já zůstal. Příští rok se opakovalo totéž.
Během exercicií mi vždycky babky z farnosti udělaly ve farní budově generální úklid. Ce
lý rok jsem je tam nepustil, takže jen během exercicií mohly ukojit svou zvědavost a po
dívat se, jak žije jejich farář.
Odjel jsem v pondělí a měl se vrátit v sobotu. Byl teprve čtvrtek, pravé poledne, babky
řádily na faře a tu se jedna z nich, Dona Maria, podívala z okna ke kostelu a ce
lá bez sebe vběhne mezi ostatní a volá:" Honem se pojíte podívat, Padre se vrá
til!"
Všechny užasly, čekaly mě až v sobotu. Nechaly práce a utíkaly k oknu se na
vlastní oči přesvědčit. Zahlédly už jen kousek kleriky Patera, který vcházel
do kostela. Některé začaly pochybovat, že jsem to opravdu já, možná, že je to
jiný kněz, který mě přišel navštívit a neví, že jsem na exerciciích.
Několik pokračovalo v úklidu, ostatní se šly podívat do kos
tela. Tam bylo prázdno!
Nohy se pod nimi podlamovaly a strachy cvakaly falešnými
zuby. Toho dne už nemohly ani uklízet, samy se na faře bály,
a tak stály před kostelem a všem zvědavcům vypravovaly, co viděly
Konečně si někdo vzpomněl, že onen kněz stál právě na místě, kde
byla před půl rokem odkryta jakási hrobka, ve které byli pochováni
sami kněží.
Když jsem se v sobotu v noci vrátil bylo před kostelem lidí jako v neděli
před mší svátou. Polekal jsem se. Snad někdo vykradl kostel?!
Babky jedna přes druhou mi vyprávěly, co se přihodilo. Já jim to nevyvracel,
řekl jsem, že je to docela možné, že je to asi nějaký Pater, s kterým f a m í c i
zle zacházeli. A zdůraznil jsem, že je jednou také budu chodit strašit, jestli
na mě nebudou hodni.
Všichni odcházeli jako spráskaní psi. Sel jsem na faru a za chvíli jsem spal,
aniž bych si na nějakého Pátera vůbec vzpomněl. Nedělal jsem si s touto udá
lostí starosti, věděl jsem dobře, že lidé mají nervy pocuchané z macumby a
ze spiritistických sedánek a tak toho vidí trochu moc.
Občas ještě někdo přišel a oznamoval mi, že viděl opět postavu onoho mrtvého Patera, ale
pomalu se to stávalo nezajímavým a tak se už nezjevoval tak často.
A.N.

JEŠTĚ

MILÉNIUM

Tisícileté výročí - založení pražského biskupství, které svého času znamenalo oficielní
uznání svébytnosti českého národa a státu, je předmětem zájmu na mnoha místech ve světě.
Vatikán vydá sérii poštovních známek, v Německu vyšly již dvě knihy a chystá se zvláštní
almanach, Francie razí dvoje pamětní mince a pařížský kardinál Marty ohlásil zvláštní po
selství. V Polsku, se připravuje vydání pamětní publikace a ve dnech 4«a 5»V.bude se v
Lublině konat na téma pražského milénia zvláštní symposium. V CSSR je připomínka omezena
z úřední moci na minimum, oficielně se neslaví vůbec, církevně jen na území pražské arcidiecéze, které je menší než území biskupství před tisíci lety.
STUDIE, čtvrtletník Křesř. akademie, věnuje 55«číslo o 2^8 str,miléniu. Ob sáhuj e ne jen ^ra
du článků vynikajících odborníků - Karla Schwarzenberga, J.V.Polce, V.Ryneše a Vladimíra
Koudelky, ale i zajímavé původní materiály k dějinám jednotlivých pražských biskupu,
Dětmarem počínaje a konče Arnoštem z Pardubic, který se stal pražským arcibiskupem. Výňa
tek uveřejňujeme pod názvem:"Život a utrpení sv.Vojtěcha" na počest všem Vojtěchům a
Vojtěškám.__________________________ ________________

—

"Řekla jsem mu, aby udělal branku u
zahrady a on je tak zblázněný do
fotbalu, že udělal tohle!"

"Konečně
sami!"

7 ROZDÍL Ů
"Zní to neuvěřitelně, ale překročil jste dovolenou rychlost!"

...treba pribrzdiť t ú
demokraciu.
urobte dajakú
provokáciu
"Ze se jim chce trápit se s tolika dětmi!"

1969
"Marš k televi
zoru! Nebudu
zbytečně platit
poplatek za te
levizi!"

"Sláva! Benzinová pumpa na obzoru!"
/SSSR/

SL A V N O ST V R O D I N Ě
ČOKOLÁDOVĚ ROHLÍČKY. - 14 dkg mandlí nebo oříšků, 9 dkg cuk
ru, vanil.cukr, 2 tabulky strouhané čokolády, vejce. Oříšky nebo mandle umeleme i se slupkou a pak vypracujeme
na vále z uvedených přísad těsto. Tvoříme malé rohlíčky,
I
které obalujeme v jemném krystalovém cukru, klademe na povos-|
kovaný plech a pečeme 5 minut. Stačí na 50 rohlíčků, které vydrží dlouho vláčné,
ČOKOLÁDOVĚ TYČINKY. - 14 dkg mletých ořechů, 14 dkg strouhané čokolády, 14 dkg cukru,
citr.kůra, vejce. - zpracovat v těsto, vyválet dlouhý silnější pás a polít citr.polevou.
/l/4 kg cukru, lžíce rumu, 2 lžíce vody a z l/2 citr.šíáva - míchat do zhoustnutí. Polé
vat a nakrájet tyčinky./
OŘECHOVĚ PUSINKY: - 5 bílků a 5 lžic práškového cukru šleháme v páře tak dlouho, až sníh
ztuhne. Do hmoty zamícháme 10-15 dkg loupaných mletých ořechů, čtvrtinu z nich hrubě se
kaných a na plech, vyložený lékárnickou oplatkou, klademe malé pusinky, které v mírně
teplé troubě osušíme.
POLSKĚ PUSINKY. - 25 dkg cukru třeme do pěny s 3 vejci a se strouhanou kůrou z pomeranče.
Potom přidáme 25 dkg mouky, trochu skořice a špetku jedlé sody a vše dobře promícháme.
Z hmoty děláme kuličky, vytlačíme do nich důlek a na každou položíme loupanou mandli.
Pečeme při stejnoměrném, mírném ohni do světležluta.
KASTÁMY. - Hotové kaštanové pyré nakrájíme na malé kousky a nožem nebo rukou tvoříme
malé kaštánky. Každý kaštánek napíchneme na špejli. Pak je namáčíme v čokoládové polevě
nebo v hustém cukrovém syrupu, a když poleva stekla, klademe je na bílý papír tak, aby
se jeden druhého nedotýkal. Uložíme je do studená,aby oschly, pak odstraníme špejle a
podáváme.
MANDLOVĚ KNKDLÍCKY. - 20 dkg cukru svaříme na hustý syrup, do kterého přimícháme 20 dkg
loupaných mletých mandlí. Z hmoty tvoříme malé kuličky, obalíme je ve strouhané čokolá
dě a sušíme je ve studenu.
TVRDĚ TVAROH NA STROUHÁNÍ. - 2 krabičky Speisequark /mager/-rozmíchat asi v l/2 1 vody,
nechat na ohni srazit - n e
v a ř i t . Nalít do řídké utěrky, zavázat a pověsit, aby
přebytečná voda vykapala. Po vystydnutí nastrouhat.
POMAZÁNKA. - 1 Planta, 1 mražená kuřecí játra, menší cibule, 2 hřebíčky a 2 pepře. Plantu rozpustit, vložit játra a cibuli, do které se zapíchaly hřebíčky a pepř /není
nutné/. Do měkká podusit, vystydlé rozetřít a smíchat s Plantou, ve které se játra pek
la. Cibule a pepř se odstraní. Po stuhnutí mazat na chleba. Solit až po upečení, resp.
až na chlebě.
SD/AItKOVÉ KOLÁČ. - 1 /4 kg škvarků se dobře useká, na vál se dá 1/4 kg mouky a 1/4 kg cuk
ru, přidá sůl a vše se dobře nožem rozetře. Pak se přidají 2 žloužky a tolik mléka, aby
se utvořilo tuhé těsto. Rozválí se na 3/4 cm, vykrojí se do kulaté dortové formy a dají
se péci. Upečené se kladou 2 - 3 na sebe a spojují nádivkou: l/2 kg oloupaných, nakráje
ných jablek se dá s trochou vody a cukrem dusit. Prolisují se, přidá se 5 dkg rozseka
ných neloupaných mandlí, trochu hrozinek a je-li nádivka řídká, trochu piškot, drobků.
BOZif MILOSTI. - 25 dkg mouky, 3 dkg másla, lžíce rumu, lžíce cukru, rovná lžička pečivo
vého prášku, lžíce octa, 1 žloutek, trochu soli a mléko, aby bylo těsto tuhé jako na nu
dle. Hodně vypracovat, rozválet, nakrájet a nařozpáleném omastku
usmažit.
JABLKOVÍ SMAZlNKY. - Krupičkovou mouku, sůl, citr.kůru a cukr ža
le jerae mlékem s rozmíchanými žloutky, bílým vínem nebo rumem a umí
cháme těsto husté jako kapání. Přidáme sníh z bílků. Jablka oloupáme, odstraníme j a d e m í k a nakrájíme 3/4 cm silná kolečka. Obalí
me je v kapání a usmažíme na rozpáleném másle do červena. Posype
me cukrem s vanilkou a teplé podáváme. /l2 dkg mouky, 2 l/2 dkg
cukru, 2 žloutky./
"A prosím, teď jsme vy 
robili sedm druhů salámu!
A všechny stejné jakosti!"

D O BRO U

CH U Ť !
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zdarma

Stoji Detvan před zvolenským súdom. "Ako sa voláte?""fturo Sapún."
"Kolko máte rokov?""Dvadsaí.""Kde ste sa narodili?""Na Detve0"
"Akého ste zamestnania?" - -Detvan neodpovedé. "Teda, čím sa živíte?
"Prosím ponížené, krumpíami."

Předseda senátu se ptá:"Jak chcete dokázat, že jste jel jenom třice
tikilometrovou rychlostí?" - "To přece plyne z okolností0 Už jsem
uvedl, že jsem jel k zubaři..."
KeJ si Detvan zaspieva, zatancuje, vypije, zaje neváženého masa, potom už niečo vydrží, Bolo po volbách,, Vo Zvolene před súdom stojí svedok z Detvy. Sudca
ho posmeíuje, aby len rozpovedal, ako sa to stalo.
"Nuž, prosím ponížené, idem si ja svojou cestou, naraz počujem za chrbtom
třesk, huk, lom, ako coby mlátili,, Obzriem sa, nuž a vidím, že ma bijú.
Vedoucí obchodu s ojetými automobily vykládá zájemci o auto:"Nemusíte mít obavy,
že je tento vůz příliš opotřebován,, Jeho poslední majitel s ním skoro nejezdil,
protože se mu málokdy podařilo vozidlo nastartovat.0."
Na Detve bola přednáška o zhubných účinkoch alkoholu. Jano Fanga žiak ide dotiov z přednášky so svojou ženou Ančou rodenou Kleček Vrzák a vraví:" Cuješ, stará, čvo
to može byí za sviúu, čvo ten alkohol žerie?! My už len zostaneme pri našom pálenom0"
Mařenka našla před domem padesát franků. "To patří naší mamince," povídá0 "Jak to můžeš
vědět?" zeptala se sousedka,, "Protože tatínek neustále říká mamince, že vyhazuje peníze
oknem."______ _______ _ __
Nácko šiel neskoro spaťo žene nechal na peci líštoček:"Mara, zobuú ma o piatej!"
Mara ráno pripísala: "Náco, je pá-fc hodin, vstávaj !"_________________________________________
Vřítí se profesor matematiky do místnosti a začíná se svlékat."Musíte mě ihned prohlédnout
pane doktore, se mnou není něco v pořádku. V poslední době jsem strašně roztržitý."
"To vám věřím" odvětí muž za stolem,"zde totiž nejste u lékaře, ale na státním notářství5?
Hanzo prosí Nácka, aby mu po šichtě doniesol domov lopatu z baně. Náckovi sa ale nechce
a tak mu napíše cedulku, ktoru položí na lopatu: "Lopatu som nenašél, kamarát, keby ju
bol našél, milerád by sem ju bol donésol."
Stěhovali tři muži piáno do pátého patra. Když to zvládli, povídá majitelka bytu:"Chudáci,
vy jste se ale nadřeli! Chcete po skleničce slivovice nebo pořádný šálek kávy?" - "Když
už, tak snad pořádný šálek slivovice..."____________________________________________
Služný si předvolal sedliaka, ktorý zabil susedovi svinu, a pýtal sa ho, ako že to bolo?
"Au ía, to vám bolo takto, pán urodzeny, ako vy by ste boli sviňa a přišli by ste na. moj
hnojník a rozrývali by ste mi ho pyskom. Ja vezmem poleno a vás po pysku třesk. Tak to bole#
Eskymák čeká na svou přítelkyni. Pomalu se stmívá a nastupuje polární noc. Je stále chlad
něji a. chladněji. Nakonec vytáhne Eskymák z kapsy teploměr a rozhodne se:"Jestli nepřijde
do čtyřiceti stupňů pod nulou, nebudu už déle čekat..."___________________________________
0 východniaroch sa hovoří, že ich nájdete všade. Keí vraj Kolumbus přistál v Americe,
prvé čo na břehu uviděl, bol chlap, ktorý si tam močil nohy. A ten sa ho spýtal:
"Bratku a ty skadzi?"
"Nemohu si pomoci, ale připadá mi, jakoby ten pes měl poněkud krátké nohy,"vrtí zákazník
nedůvěřivě hlavou. Prodavač ho ujišťuje:"To je úplně vyloučeno, vážený pane. Povšimněte
si, že mu sahají nřímo až k zemio"

