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cudný je tento svět, skutočne cudný. Převrátil všetky hodnoty na ruby.
Dnes sa núti světu nové prehodnotenie hodnot.
PŘEDTÍM úcta k Pánu Bohu bola najvyšším zákonom, dobrom i hodnotou.Dnes
je módou odpor proti akejkolvek autoritě, odpor proti reprezentantom Bo
žím, nech je to sám Pán Boh, Cirkev, kňaz, otec, učitel alebo představe
ný.
PŘEDTÍM dieúa bolo najvyšším darom Božím, láska k deúom neznala hraníc.
Dnes sa^vtiera a vládne nenávist; k deúom. Dospělo sa tak daleko, že sa
vynášajú zákony legalizujúce prerušenia tehotenstva. Jasné povedané zá
kony k ich vraždě. Lekársky n6ž siaha na tieto bezbranné životy. Stotisíce týchto životov končí skór, než sa narodí.
PŘEDTÍM sme věřili v pravdu, v Stvoritela, dnes je pravda relativná.
Pravda je prekrúcaná, kritizovaná i pošliapaná. Nútia nás veriú a uznaú,
že svět a jeho harmonické zákony sú shlukom púhych náhod.
PŘEDTÍM jestvovala úcta a akýsi svátý strach před všemohúcim Bohom.
Dnes trnieme a trasieme sa před vojnou, únosmi i zločinmi.
PŘEDTÍM mravnost; patřila k najvyšším hodnotám a ctnostiam.
Dnes sa jej posmievajú.
PŘEDTÍM riadil oirkev Peter a jeho nástupca svátý otec - pápež. Dnes
nám nútia všelijaké demokratické a kolektiv
ně vedenia, mnohých pápežov.
Žijeme v době inflácie a peňažnej špekulácie.
Měna a peniaze tratia na svojej hodnotě. Pros
te inflačná hodnotová strata.
Mnohí kresúania trpia však na stratu hodnot a
ich zvrátenie, ktoré je však bolestivéjšie,
lebo sa týká ich hodnoty spásy.
B O Ž S K É
S R D C E - my nepojdeme týmto
smerom. Niel Lebo Ty si našou autoritou i pra
vou hodnotou.
Ty, Pane, si pravda, cesta i život.

Vaša
r e d a k c i a

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Švýcarsko jako poslední země zrušilo lidovým hlasováním v květnu diskrimi
naci jezuitů a klášterů. Kolem této otásky bylo rozvířeno mnoho zastara
lých předsudků a zbytečných emocí.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ve Svýcarsku/zv. AHV/ trvá 25 letťNa rozdíl od diktatur, kde se pojiš
tění oklešťuje, zde se zvyšuje. Letos je 1 milion důchodců, jimž se dostane 6,5 miliardy
franků, zatímco přes 5 miliony pojištěných přispívá ú h m ý m obnosem 5*5 miliardy. V příš
tím čísle o tom podrobně pojednáme, pokud se týká uprchlíků.
VELKĚ SETKÁNÍ krajanů v ROHRU /BRD/ se koná o svatodušních svátcích 8.-12. června. Celko;vým tématčn fcude tisícileté jubileum pražského biskupství. Hlavními referenty jsou Mons.
Dr. Pole z ffíma, kníže Schwarzenberg z Vídně, P. Dr. Hlinka z Mnichova, Dr, VI. Neuwirth
z Frankfurtu, prof. Miihlberger a prof. Rabas z Viirzburgu. Je možno se účastnit i pokra
čování do 14. června, jež povede P. Radim Valík.
ÍJI. AKADEMICKÁ Tfl)EN se koná v Hiinfeldu u Fuldy v době 5*-9« září 1973« Navazuje na řím
skou pouť k oslavě milénia pražského biskupství. Na programu jsou témata týkající se na
šich dějin, české a slovenské kultury a problémů dneška. Ve fuldském zámku bude koncert
s českou a slovenskou hudbou. Na závěr bude ve fuldském dúmu sloužit pontifikální mši sv.
tamní biskup Dr. Adolf Bolte na oslavu výročí pražského biskupství. Poplatek pro studují
cí JO DM, ostatní 70 DM za celý týden. Je třeba se včas přihlásit, protože počet účastní
ků je omezen. Zájemcům můžeme poslat přihlášku. Adresát OPUS BONŮM D-6 Frankfurt/M 70
Oppenheimerstr. 49*
SVATÍ OTEC Pavel VI. přijal koptického patriarchu Senouda III., který ho pozval k návštěvě do Egypta. P&i té příležitosti podal patriarcha naléhavou výzvu k míru a spravedlnos
ti bojujících stran na blízkém východě. Rozdíly mezi koptickou a katolickou církví nejsou
ani tak věroučné jako historické a kulturní. V oblasti sociální a duchovní vyjádřily obě
strany snahu o spolupráci.
ROK 1973 má být Milostivé léto podle přání papeže Pavla VI. Hlavní náplní má být obnova
v duchu evangelia a zamyšlení nad hodnotami života. Na rozdíl od dřívějška se má slavit
nejprve v místních kostelích, potom teprve v fíímě. Rok 1975 je také desáté výročí zakon
čení II. vatikánského koncilu.
2. ZASEDÁNÍ SYNODY J 2 ve všech diecésích Švýcarska se koná ve dnech 31 ‘května až 5»6.
Jeho tématikou je pomoc třetímu světu a manželství na přelomu doby.
PAPEŽ JAN XXIII. stále v živé paměti zemřel před 10 lety 3.6.63. Kardinál Ottaviani o něm
prohlásil:MS politického hlediska možno řícit Papež nestál na žádné straně a zároveň na
straně všech. Na žádné straně, myslíme-li na politický zápas, na straně všech s hlediska
světově zaměřené pastýřské péče, která přirozeně patří všem, nejen věrným katolíkům,
nýbrž i odpůrcům. To je posláním Církve."
Koncem dubna se sešel v Oltenu výbor Švýcarské křesťanské odborové konfederace, jehož
členem je Československý svaz křesťanských pracujících. Hlavním předmětem jednání byla
příprava letošního kongresu delegátů, který se bude konat na podzim ve Fribourgu - a
zaujetí stanoviska k návrhům na reorganisaci švýcarského nemocenského pojištění.
Kongres delegátů se schází jednou za 4 roky. Ústředním tématem je otázka ideologicky-politická: Společnost, jakou chceme. Švýcarská konfederace chce křesťanskou společnost.
Není však snadné ji uskutečňovat - již samo prosazování křesťanských zásad do společen
ského života a do jeho struktur naráží v dnešní době na veliké potíže.
Příkladem tu může být problém reorganisace švýcarského nemocenského pojištění. Nyní se
projednává návrh na universální jednotné pojištění dvoustupňové/povinné velkorizikové
a nepovinné malorizikové/ a nedávno publikovaný návrh pracovní skupiny lékařských a
pojišťovacích organisací.
Příští číslo KLUBU vyjde v září po římské pouti. Přejeme všem čtenářům krásnou dovolenou,
zotavení fysické i duševní a radostné setkání na některém společném podniku.

PILULKA DOBRÉ NALADY
Když začali muži hovořit o politice, navrhla jsem Aničce, že se půjdeme podí
vat k sousedce na nový -umývači stroj a vytratily jsme se. Ale sousedka neby
la doma, proto jsme vklouzly za pár minut do naší předsíně a zamířily ke ku
chyni. Vtom jsme zaslechly z obývacího pokoje svoje jména. Zastavily jsme se.
"Já tvou Katku obdivuji,"řekl Karel,"ohromná hospodyně. Báječně vaří..."
"To je přece normálka," odvětil můj muž," to dělá každá ženská."
"Omyl. Moje - na příklad - ne!" Anička mi sevřela ruku a svraštila čelo.
"Anička je znamenitá vychovatelka, je vtipná, veselá, vzděláná, ale pokud jde
o hospodaření - tvé Katce nesahá ani po kotníky!"
"Copak je to nějaký kumšt?" podivil se manžel. ,rVždyí máme stejné byty, stejná
auta a myslím že i naše konta v bance jsou přibližně stejná."
"Nezapomeň, že moje žena vydělává a tvoje ne. Ze máte čtyři děti a my dvě. Máme
sice ještě babičku, ale ta chodí odpoledne na pár hodin pracovat a na sebe si
vydělá. Nebýt jí, ani s oběma platy nevýjdeme."
Chvíli bylo ticho. Pak se zase ozval můj muž.
"Tvoje žena má stále dobrou náladu," řekl pochmurně,"a Katka je často nabručená. "\
"Anička se doma také občas ježí,"řekl rozšafně Karel., Ale trochu změny neškodí.
Ostatně, když chodíš kolem Katky jako kus dřeva, nikdy ji nepochválíš, neuznáš /
její práci a obratnost, nediv se, že ji to dopaluje.
"Hm," zabručel můj muž," to mi nikdy nenapadlo. Snad o to ani nestojí."
"Vzpomeň jsi, jakou jsi měl radost, když tě nedávno pochválil šéf. Jak ti šla práce lépe
od ruky."
"No jo - šéf a manžel - to je rozdíl!"
"V tomto případě nepatrný. Když byla nedávno Katka na exerciciích, uvařila vám, připra
vila dětem čisté obleky a žasnul jsem, jak byl za tvého hospodaření byt vzhůru nohama.
Vzdychal jsi, láteřil, hořekoval. Nemusel jsi ani vařit, ani nakupovat, prát, žehlit..."
"Taková práce přece patří odjakživa ženským,"řekl můj muž rozhodně.
"Tvoje žena vstává dříve než ty, vypraví tě do práce, děti umyje, nakrmí, jde nakupovat,
musí vařit, umývat, uklízet - a žasnu, jak vkusně chodí oblečená. Vsadím se, že si uši
je leccos sama a na malou Katynku přešívá ze svého."
"To ano..." připustil můj muž. "Ale tvoje žena je ohromná společnice a milá osoba."
"Je. I když neumí vařit a není valná hospodyně, mám ji rád pro ni samu. Hodíme se k sobě,
rozumíme si a za sebe lepší hospodyňku bych ji nevyměnil. Někdy vařím sám...."
"Cože - ty!!!" vykřikl můj muž užasle.
"Proč ne? Chodí také do práce, jako já. Žehlím, vařím, už jsem i pral a pekl koláče."
"To není práce pro mužského," zabručel muž pohoršené.
"Vždyč jsou také kuchaři a v Americe vedou nejlepší prádelny Číňané. To je předsudek. Ne
mohu sednout k soukromé práci nebo jít do kroužku a nechat ženu dřít. Střídáme se."
Znovu se rozhostilo ticho. Můj muž zřejmě uvažoval o otřesných faktech, která právě sly
šel. Pohlédly jsme s Aničkou na sebe. Měla dlaň přitištěnou na ústa a oči jí jiskřily.
"A co mě nejvíc překvapuje, Jendo, že jsi tak neuznalý. Jsme u vás přece často a dosud
jsem neslyšel, že bys svou ženu pochválil. Proto je asi tak nevrlá!"
"Hlouposti..." začal muž, ale pak se zarazil.
Anička už nemohla udržet smích a vpadla do kuchyně, kde se zakuckala. Oba
muži zmlkli. Vklouzla jsem za ní a zavřela dveře. Za několik vteřin vstoupil
Jenda a za ním Karel.
"Už jste doma?" ptali se jedněmi ústy.
JJTečf jsme přišly," hlásila nevinně Anička."Katka mi chce dát recept na ty
r
křehké koláče..."
"To je ohromné," znovu začali oba zároveň, pak se zarazili, jeden
pohlédl na druhého a můj muž pokračoval, obejmuv mě kolem ramen:
»"Katčiny koláče jsou to nejlepší, co jsem kdy v životě jedl. Ani na
še babička je neudělala tak křehké a lehké a ta něčemu rozuměla...!!"
Usmál se na mě a já na něho.
Od té doby..prostě od té doby mám stále dobrou náladu. A nestojí to
víc, než jednu pochvalnou nebo uznalou větu za týden.
Je to jako pilulka dobré nálady.
K.K.

MILOSRDNÝ SAMARITÁN

V prachu silnice leží Zid a Samaritán ošetřuje jeho|
rány. V dálce mizí židovský kněz a levita. Samaritan odváží zraněného dp hospody, dává hostinskému peníze se slovy:"Pečuj o něhoj co vynaložíš víc, zaplatím, až se budu vracet!"
Každý člověk, který trpí, je naším bližním. Především Kristus, trpící dnes ve své Církvi.
Mluví se o reformách, kritizuje se - a lidé často odcházejí znechuceni nebo zklamáni. Od
pady velmi bolestivé! Nebo Církev doma. Kolik má biskupů, vykonávajících důstojně své po
slání? Jak řídnou řady dobrých knězi! Náš národ je zbit a oloupen o mnoho.
Co naše rodiny? Setkal jsem se s nevěřícím gynekologem, fíekl:"Hrome, já už toho Herodesa
dělat nechci. Každý den jen potraty!" Neplodnost, hřích se rozrostl i na biologické rovině,
Nebo náš exil! Po hmotné stránce není na tom špatně, s výjimkou lidí nešikovných, rozvrá
cených, k t e n se neuclytnou a potřebují naši pomoc. Ale jaká je naše mravní páteř, mravní
zdraví? Stále se dělíme na komunisty a nekomunisty, na reformní a nereformní, ale pro nás
je důležité, kdo je ubit, oloupen. Možná, že ten člověk, mířící k Jerichu, si svůj osud
zavinil sám. Naše věc je pomoci mu, ač je vinen nebo ne!
Ci mladí^^LidéJ Kdo se s nimi stýká, vidí v nich spoušč, chaos. Je těžké se dostat k je
jich nitru, ale nemůžeme je nechat jejich osudu, odepsat je, zavrhnout.
I my jdeme do Jericha. Máme své rány, nedostatky, potřebujeme bližního. Hlavně my, exulan
ti, ve světě často nevěřícím, zesvětštělém, v zemích s jinou tradicí, jiným životním sty
lem. Jak často jsme najednou sami, jako ten krvácející člověk v prachu!
Proč se mu vyhnul židovský kněz? Možná, že nebyl špatný. Eepresentoval náboženství, ale
hodnoty víry mu nepomohly, aby se v něm hnulo svědomí, fíekl si asi:"To není moje povin
nost! Ač se ho ujme lékař, policie. '.'Byl zajatcem profesionál ismu - přesto že byl nosite
lem hodnot, které by měly lidí sbližovat. Co ho mělo zraněnému přiblížit, to ho odděluje.
Levita uvažoval asi podobně. Co kdyby mu zraněný zemřel v náručí? Dotýkat se mrtvých bylo
tehdy znečištění. Nebo budou opletačky, soud, ještě ho obviní, že ho sám přepadl..Chce
mít klid, chce čisté šaty..Ale všechny předpisy mají svou mez. Pokud nás rozdělují, ne
jsou dobré. Proto každá mše sv. by v nás měla probudit citlivé srdce Samaritána.
Samaritáni byli nepřátelé židů. Co když o qěm řeknou jeho lidé, že je zrádce? Samaritánův
soucit prolomil přehrady rasové, etnické, náboženské i profesionální. Vystupuje tu jako
cely člověk. Tak nesmi být naše národnost, zaměstnání ap.překážkou křesťanských hodnot _
naopak. Nesmíme říkat - já nechci, aby mě svět poskvrnil, nechci se kompromitovat.
To je otázka veřejného života, politiky - otázka svědomí. Nebudou-li se angažovat přátelé
Kristovi, angažují se jeho nepřátelé. A pro mě se angažuje sám Bůh. Tuto schopnost anga
žovat se, kompromitovat se, bychom měli mít i my. V tom je katolický styl a mentalita být otevřený všem lidským situacím. Náboženství nesmí být uzavřená část našeho života,
se kterou jiná část nemá nic společného.
Často je třeba
nich víno - to
jsou. Ortega y
mem, drogami a

i kritiky bolelo. Ale
Gaset řekl,
cukrem, ale

ale vždy s láskou. Samaritán se musel dotýkat ran, nalévat do
hojilo je, ukázalo, kde všude rány - často zakryté prachem že bychom neměli ani sobě, ani své době přikrývat rány balzá
sypat na ně sůl, která čistí a léčí.

I když hledáme své rány - zpytujeme svědomí - je to bolestné.
^Konečně je tu hostinský, tichá postava v pozadí. Jsou lidé, kteří ještě nemají
\vyzrálou víru, snad k*j£Í teprve míří. Jsou čestní, jemní, hledající. Hostinský
neřekl:"Když nemáš víc peněz, nevezmu ho!"I s
lidmi na okraji je důležitý a dobrý dialog"
Musíme se zajímat o lidi, kteří ještě nejsou v
prachu, ale klesají. Takové havárky se stá
vají i u věřicich, i u knězi. Když se někdo
takového člověka včas neujme nebo ho ještě
svou tvrdostí udeří, pak padne zraněný do
prachu. Tito lidé někdy své rány zakrývají.
potřebujeme proto bdělý zrak a jemné srdce.
Cesta do Jericha je pro každého tvrdá a za
prášená. Ve velkém prostoru Církve máme dost
možností dosáhnout svého cíle a pomoci k němu
i spolujdoucím.
Dr.K.Vrána

VZIRHE AÍHSTICHE NiStO

Polská KS-je už delší čas nejednotná. Radikálové chtějí
bezohledný boj proti náboženství, jako v ostatních sa
telitních státech. Boj proti víře je u nás, v Ma&arsku,
v NDR a v Rumunsku mnohem krutější a bezohlednější.
Druhé křídlo nechce dávat Polsku mučedníky a tak ještě
víc rozněcovat víru Poláků.
Díky těmto rozporům má Církev v Polsku snesitelnou si
tuaci, i když je držena na uzdě. Např. olští biskupo
vé pozvali k svatořečení Otce Kolbeho, který se v Osvě
timi nabídl do bunkru hladu za otce rodiny, také bisku
pa Hengsbacha z NSR. Ten za války ilegálně obstarával v
Polsku duchovní péči a umí polský. Na svatořečení bylo tři sta
tisíc Poláků - ale německý biskup nepřijel - neměl vizum. Teprve po
slavnosti se "založené” vizum "našlo" a úřady se za "nedopatření"omluvily.
PŘÍPAD NOVÁ HUŤ
Je to socialistické město u Krakova pro dělníky v obrovských hutích.
Má 100 tisíc obyvatel. Na kostel se při stavbě samozřejmě zapomnělo.
Ale když r 01956 nastoupila tak zv."mírná vlna" využili dělníci příleži
tosti a žádali pro město kostel. Vláda slíbila. Dostali místo v centru
a povolení ke stavbě. Dělníci věnovali měsíčně část mzdy na stavbu.
Všude zavládlo nadšení. Byla vypsána soutěž na návrh, vystaveny kresby
architektů a r.1957 posvětil biskup Baziak velký kříž na místě budoucí
ho kostela. Právě na křižovatce ulic Karla Marxe a Vlad.Majakovského.

NE! NE! NE! „

,

R. 1958 vláda povolení k stavbě odvolala. Bude prý tam stát škola. Tu
vytáhli dělníci do ulic, budovali barikády a když se barikád zmocnila
policie, zapálili je. Povstání bylo krvavě potlačeno. Bylo mnoho zraně
ných a tři dělníci vykrváceli na místě, kde měl stát kostel. Krví nasycená půda přes noc
zmizela. Mnoho Poláku si ukrylo jako vzácnou relikvii doma hrstku krvavé země. Teprve
r.1969 posvětil Sv.Otec základní kámen pro Novou Huř.
STAVÍSEDÁL
Žádná stavební firma nesměla kostel stavět, nedostali stavební materiál. Dělníci kladli
ve volném čase základy, zahraniční katolíci dodali stroje. Mládež z celé země stavěla.
Stavební materiál byl z černého trhu - za přehnané ceny. Kostel není dokončen - ale staví se dál....! Z A DEŠTĚ a v m r a z u
Zatím se sloužila mše sv.pod širým nebem, za deště a větru, ve vedru i mrazu. Na zdi byl
postaven oltář, lidé kolem faráře nebo jednoho z jedenácti kaplanů. Každou neděli dva
náct mší svátých. Celkem je na nich osmdesát tisíc věřících! Ale sloužit mši sv.pod ši-^
rým nebem je trestné. Za každou mši si odsedí farář den vězení. Ročně je tu na 1500 krtu,
400 svateb, 4000 žák chodí do náboženství, ovšem ne do školy, ta jim zavřela dveře.

KOMUNISTÉ SE S T Y D Í

Před svými vládci v Kremlu, protože vec ateismu se nehyba z m:j sta0
‘ ^Bojí se otevřeného boje a pronásledování věřících. Nová Huř vzor bezbožecké společnosti, se stal symbolem nezničitelné víry.

NEN Í TO HANBA PRO ZÁPAD

který má vytopené, pohodlné, ale poloprazone kostely:
Polské semináře nemají místo pro kněžský dorost. Kláš
t e r y mají stále dost nových žadatelů.
jNecháme se zahanbit těmito prostými, ale statečnými
'/dělníky my, kteří jsme měli štěstí, dostat se do
svobodných zemí, svobodně se hlásit k Bohu? Nebo
•V počkáme na dobu, až se i na Západě bude muset stáiinout Církev do katakomb - jako u nás doma?
Treffpunkt - P.Beat Lustig___________
TREFFPUNKT je časopis - čtrnáctideník - KAB /Katholische
Arbeitnehmer Bewegung/, 8005 Zůrich, Ausstellungstr,21.
Předplatné na rok 19 fre. DOPORUČUJEME

K N IH A

M OUDROSTI

Kniha Moudrosti je časově nejmladším starozákonním spisem. Sepsal
ji neznámý alexandrijský Zid. Sv.Jeroným se domnívá, že to byl Filon, ale nedá se to dokázat. Z kontextu díla plyne, že autor byl
zbožný Izraelita. Zavrhuje náboženské poblouznění Řeků, váží si
však jejich literatury a filosofie.
Jak bylo v té době literárním obyčejem, připisuje mnohá svá poučení
Šalomounovi - aby tak dodal svému dílu větší autority. Proto se ta
ké kniha někdy nazývá Moudrost Šalomounova,,
Dílo má dvě části. V prvé se chválí moudrost a vyzývá se k jejímu
osvojení. Autor považuje moudrost za p r a k t i c k o u
ctnost.
Jejím učitelem je sám Bůh, který je také jejím Cílem. V tom se tu
liší od staroegyptského pojetí moudrosti / "sbajit" v nápisech na
stěnách pyramid Staré fčíše/; také řecké slovo ”sofia” má jiný význam
než hebrejské "chochmah” - moudrost. V Egyptě a Řecku byla moudrost souhrnem lidské zku
šenosti vzdělaných úředních písařů a soukromých filosofů,, V Izraeli je výsledkem milostné
ho soužití věřícího lidu s Jahvem; ten osvěcuje a vede své vyvolené.
V druhé části autor dokazuje své učení na dějinách Izraele; moudrost vedla praotce vyvo
leného lidu, vysvobozovala je i Boží lid, trestala bezbožné Egypťany i Kananejce a byla
účinná v boji s modlářstvím.
Kniha vznikla až po 2.knize Makabejské, nebát; první verš třetí hlavy je ohlasem 2. knihy
Makabejské 7 /Matka makabejských mučedníků tu poprvé vyslovuje pevnou naději souženého
lidu ve zmrtvýchvstání: verš 29./ Není vyloučeno, že sám apoštol Pavel našel inspiraci
ke svému listu Koloským - 1,13 násl. v sedmé hlavě Knihy Moudrosti /verše 26 a 27/, kde
vrcholí zjevení boží moudrosti. Také autor listu k Židům /l,2/ se tu nepochybně inspiro
val o
P.Josef Buňát, Brasilie
Kniha vznikla v Egyptě, pravděpodobně v Alexandrii. Prozrazuje řecké vzdělání autorovo,
zručné ovládání řečtiny a znalost egyptské kultury. Spis podává zprávu o nuceném pobytu
Židů v Egyptě z politických důvodů.Z dějinvíme, že Židé byli v Egyptě za Ptolemeovců.
Nechybíme, řekneme-li, že kniha vznikla v časovém úseku let 80-30 př«Kr.
Dr.Jan Merell
".. moudrost je pohyblivější než jakýkoliv pohyb,
všechno proniká a svoji čistotou prostupuje.
Neboř ■ jest dechem Boží moci
a čirým výronem světelné velebnosti Všemohoucího,
proto se do ní nedostane nic nečistého.
Neboř jest odleskem věčného světla
a neposkvrněným zrcadlem Boží působnosti
a obrazem jeho dobrotivosti.
Ač jest jen jedna, přece zmůže všechno,
a ač zůstává v sobě, všechno obnovuje.
A vcházejíc s pokolení na pokolení do svátých duší,
vyzbrojuje je na přátele Boží a proroky,
Neboř Bůh nemiluje leč toho, kdo bydlí s moudrostí.
Neboř jest krásnější nežli slunce
a uspořádanější než kterékoliv postavení hvězd.
Srovnána se světlem, je výbornější,
nebo? po světlu následuje noc,
ale žádná špatnost nepřekoná moudrosti.
Mocně se rozprostírá od konce na konec
a dokonale ovládá vesmír.
Kap.7. verše 24-50
“On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milova
ného Syna. A v něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, zrozený dříve než kdokoli z tvorů.
On je vzor, podle kterého bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět
viditelný i neviditelnu...”
Kol. l.kap. 13-16 verš.

PRVNÍ SETKANÍ S JAKUBEM
Právě jsem odcházela z přednášek profesora Matruchota s dos
ti pokleslou myslí, když jsem spatřila proti sohě přicházet
mladého muže s jemnou tváří, hřivou světlých vlasů, světlým
vousem a poněkud ohnutými rameny. Představil se a řekl, že
zakládá studentský výbor protestního hnutí francouzské inte
ligence proti špatnému zacházení se socialistickými studen
ty v carském Sušku. Požádal mě, abych se k tomuto výboru
připojila. To bylo mé první setkání s Jakubem Maritainem.
Výbor sbíral podpisy francouzské inteligence, který měl Ja
kub předat a také předal ruskému vyslanectví. Provázela
jsem ho po návštěvách slavných lidí. Vzácný seznam podpisů
se mezitím ztratil.
Brzy jsme byli nerozlučni. Jakub studoval ve vyšším roční
ku filosofii, ale ve stejném jako já přírodní vědy. Po před
náškách mě doprovázel domů. Naše rozhovory byly nekonečné.
Nedbal na jídlo, což dělalo starosti jeho matce a rozčilova
lo kuchařku, tím spíš, že si vzal pod dojmem Tolstého do
hlavy, že bude sám obsluhovat u stolu. Později mi to bylo
líto, jenže jakou důležitost jsme mohli my dva přisuzovat
tak všedním věcem, jako je jídlo. Copak se to dalo srovnat
s tím, co jsme museli říci jeden druhému?
Přemýšleli jsme o celém vesmíru, o smyslu života, o osudu
člověka, o spravedlnosti a bezpráví společnosti. Museli jsme
číst básníky a spisovatele těch dob, chodit na koncerty, na
vštěvovat musea..Cas utíkal tak rychle; nebudeme je přece
mařit všednostmi života!
Konečně jsem poprvé mohla mluvit s někým sama o sobě, vyno
řit se z tichého přemýšlení a sdílet je s někým, vložit svá
muka do slov. Poprvé jsem potkala někoho, kdo získal na prv-|
ní pohled mou důvěru, o němž jsem od prvního okamžiku vědě
la, že mě nikdy nezklame; někoho, ke komu mohu bez váhání
přijít pro pochopení se všemi svými záležitostmi. Někdo Jiný
stvořil mezi námi předem - vzdor velkým rozdílům v povaze a původu - naprostý soulad.
Jakub Maritain se zabýval stejně hlubokými otázkami jako já; mučily ho stejné problémy,
zmítala jím stejná touha po pravdě. Ale byl zralejší, měl víc vědomostí, více zkušeností
a především více genia než já. A tak se náhle stal mou velkou úlevou! Byl tehdy prodch
nut vnitřní činorodostí, dobrotou a velkodušností. Byl úplně bez předsudků: jeho duše
byla jako právě zapálený oheň a zdálo se, jakoby sám pro sebe stále objevoval svůj zá
kon. Neměl ani trochu ohledu k osobám, poněvadž měl největší úctu před vlastním svědo
mím. Uměl neobyčejně obratně rozohnit debatu, aT to bylo kdekoliv, zvyk, který mu vyčí
tal už jeho profesor filosofie na střední škole. Byl stále připraven k činu tam, kde se
jednalo o velkodušné skutky spravedlnosti nebo pravdy. Jeho umělecký vkus měl už tehdy
velkou úroveň, neboí byl podporován jeho vnitřním citem pro poezii a výtvarnou krásu.

KŘEST

11.června jsme se všichni tři odebrali do kostela sv.Jana Evangelisty na Montmartru. By
la jsem úplně vyprahlá a nemohla jsem si vzpomenout na nějaký důvod, proč jsem zde. Jen
jedno mi bylo jasné: buí mi dá křest víru a budu věřit a budu patřit Církvi úplně: nebo
odejdu beze změny a zůstanu navždy nevěřící. Jakub měl téměř stejné myšlenky.
"Co chcete od Církve Boží?"
"VÍRU!”
Byli jsme pokřtěni v jedenáct hodin dopoledne. Léon Bloy byl naším kmotrem, jeho žena by
la kmotrou Jakubovou a Věřinou, jeho dcera Veronika moji. Sestoupil na nás nesmírný mír,
který sebou přinesl všechny poklady víru. Už zmizely otázky, zmizela úzkost, pominuly
zkoušky - byla tu jen nekonečná odpověú Boži. Církev dodržela své sliby. Byla to ona,
kterou jsme začali nejdříve milovat. Skrze ni jsme poznali Krista....
Strávili jsme nebeský den s Bloyovými, našimi kmotry, a srdce nám překypovalo radostí...
Raissa Maritainová: VELKÁ PŘÁTELSTVÍ

ZEMŘELJAKUBMARITAIN, VELKÝFILOSOFSTOLETÍ

Svatý Otec se prý rozplakal, když mu koncem dubna ohlásili, že pravé zemřel Jakub
MARITAIN; bylo mu 91 let, zesnul v Toulouse, vzdálen od světa, polozapomenutý,
v klášteře Malých bratří Ježíšových, kde trávil svůj život po smrti své milované
ženy, ruské, ve Francii zdomácnělé a pokřtěné židovky.
Papež ztratil v Maritainovi osobního přítele a mistra, jehož hlavní díla sám přeložil do
italštiny. Hodnotí zesnulého jako "filosofa vynikající dobroty". Jakub Maritain se obje
vil naposledy ve světle reflektorů 8.října 19 6 5 v Římě, kde zastupoval na závěru koncilu
vědu.
Jeho mohutné a hluboké dílo se zabývá všemi úseky filosofie a snad se dá nejlépe charak
terizovat titulem jednoho z jeho četných děl:"Od Bergsona k Tomáši Akvinskému." To byla
také' jeho filosofická cesta. On i jeho žena byli posluchači i osobní přátelé Henriho
Bergsona. Přes jeho filosofii, za pomoci Léona Bloye,- ale hlavně své bystré mysli, pocti
vého hledání a milosti Boží, se dostali k víře.
V 85 letech napsal poslední knihu "Garronský sedlák." Jak píše, "nestydí se vyvolávat
nevoli a pojmenovat věci pravými jmény." Napadá ostře směr přehnaně progresivní i reakční. Sám začínal jako "levičák" a v jistém smyslu si tento postoj zachoval stále. "Nebýt
ani pravý ani levý znamená uchovat si zdravý rozum." V tomto díle bojuje proti vynucené
mu zbožňování přítomné doby a zavrhování všeho minulého. "Být překonán, to je peklo."
Bojuje proti nechutí před rozumem a ztrátě zdravého lidského přemýšlení, proti mythu
odmythologisování, proti světovému zbožňování a proti modlářskému titanismu.
Maritain chce rovnováhu mezi činností a kontemplací. "Dnes vládne poblouznění pro čin
nost, techniku, organizaci, statistiku, masová hnutí a pomocné prostředky, které nám na
bízejí sociologie a psychologie - což ovšem nemůžeme zavrhovat, ale když do toho vkládá
me naprostou důvěru, ve službách pozornost vzbuzujícího naturalismu, vypadá to, jakoby
naturalismus vedl nadpřirozeno - a jsem jistý, že tohle způsobí jednoho dne veliké zklamá
ní... A proto jsou naší poslední nadějí neviditelná souhvězdí duší, které žijí v lůně
světa kontemplace..."
Maritainovo dílo je a bude mohutné a oživující stále.
"... Moderní svět je blazeovaný, všechny hodnoty únava zvyku srovnala do stejné roviny.
Slovo "mistr teologie" v nás vyvolá jakousi hodnost, všední obrázek "panáčků", kteří s
větším nebo menším štěstím nosili doktorský klobouk. Přemoudrá "naivnost" l%století vi
děla v mistrovství vše, co tento úřad znamenal podle práva a podle jeho podstatné formy;
pohled sv.Tomáše Akvinského pronikal až na dno duchovní skutečnosti mistrovství. Jako
mistr teologie dostal od Církve poslání vštěpovat posvátnou moudrost inteligenci poslucha
čů a toto poslání se stane úkolem jeho života, neboř má moc v duších, moc strašlivou, ze
které bude klást počet. Nebof "vzbudit pochybnost a nevyvrátit, je jakoby vyhloubiti stud
nu a nepřikrýt ji." Nebýt milosti Boží, omdlel by člověk strachem. Bratr Tomáš prosí s
pláčem Boha, aby mu dal dary, které potřebuje ke svému mistrovskému úřadu.
"Pane," praví,"zachraň mě, neboř pravda hyne mezi lidskými syny." Modlí se a pláče tak
dlouho, až usne.
"Bratře Tomáši, proč ty slzy a modlitby?"
"Nutí mě přijmout úřad mistrovský a nemám k tomu potřebné vědomosti. Ani nevím, jakou
thesi zpracovat k svému přijetí."
"Přijmi klidně mistrovský úřad, Bůh je s tebou. K promoci rozved tato slova: "Z vysokého
svého příbytku zalévá hory: Země se sytí ovocem tvých skutků."/Žalm 105,13/*
'V.životě sv.Gertrudy čteme, že na Svátek Zjevení Páně procházela světem a hledala, co by
mohla přinést v oběř tomu, kterého milovala. Protože nenalezla nic, co by bylo pro Něho
dost důstojné, horlivě sbírala všechny bolesti a úzkosti, které tvorové vytrpěli ne pro
slávu Boží, ale z lidské slabosti; sebrala i falešnou svatost, líčenou zbožnost pokrytců,
fariseů, bludařů, pak i lásku přirozenou, ba i lásku lživou a nečistou, vyplýtvanou to
lika tvory; a to všechno obětovala Bohu jako vzácný dar. A Bůh přijal tu oběř, která na
byla zvláštní vzácnosti a vroucí láskou světice byla očištěna od každé nečistoty, a její
touha přiváděla všechny věci zpět k tomu, kterému má sloužit všechno stvoření...."
Jakub MARITAIN:

V Y B R A N É

S T A T I

F I L O S O F I C K É

í :ZDE

NAM NEMOHOU UBLÍŽIT!

řPuto frázi slýcháme z úst exulantů, kteří na vlastní kůži nepoznali lsti
vost komunistických metod, nebo těch , kteří chtějí získat informace.
Nemohou nás zavřít, mučit, popravit. Mají zde však víc možností než doma,
'zničit dobré dílo. Tam pracují lidé v podzemí a je téměř nemožné se mezi ně
dostat. Na západě jim demokracie otevřela dveře - do církví, armády, rozhla
su, televize, tisku, škol, ústavů - s výjimkou některých chytrých institucí,
které na vlastní kůži poznaly, jak se tato důvěra nevyplácí, když se z blízké|ho přítele či horlivého zaměstnance vyklubal pracovník STB - Svobodná Evropa,
Slováci v Německu, Velehrad v fíímě. Byla to sice ostrá lekce, ale jen hlupák
by nad ní mávnul rukou. Nebo další, dosud nám neznámý, spolupracovník.
1. NlClT SILNÉ OSOBNOSTI. Pomluvou, podezřením, kompromitováním, pokud možno
pomocí lidí stejného smýšlení. Proč nevyužít proti silné katolické osobnos
ti žárlivosti či ctižádosti katolického laika nebo kněze?
2. ROZBÍJET JEDNOTU. Vhoúte mezi silné sdružení zmatek, nejistotu, pomluvu, nasaúte tam negativního kritika, získejte část členů na líbivé heslo - a pev
nost se začne rozpadat.
J. TISK JE MOCNÍ ZBRAÍI. Nedá-li se zničit jinak, tedy se založí časopis nový, s nepatrným
předplatným, zábavný, pokud možno obratně protináboženský, s oplzlými povídkami atd.
4. OPLZLOST - se zde dá užít bez nebezpečí. Doma byly takové knihy zabaveny, ale zde? Do
kroužku mládeže nasadit svůdnou a zkušenou soudružku, propašovat ilustrované "návody
k použití", omamné jedy, a tak se může stát, že na Velký pátek katolický Jungwacht v
místnostech, placených Církví, vyřvává šlágry a tancuje o sto šest.
5. MLÍDÍ MÍ REVOLUČNÍ SKLONY - a tyto někdy velmi chytré lidi lze nachytat na líbivá hes
la proti nespravedlnostem, které jsou v každé společnosti /i komunistické!/. Ti se ško
lí zde nebo na Kubě - ZDARMA - pod vedením zkušených rozvratníků. A kolik máme dobře
vyškolených lidí my? Dva dny exercícií ročně, několikbezbarvých a neinformovaných před
nášek - a konec! Duše jsou mnohem cennější než sbírky církevních muzeí a kostelů!
Počkáme, až nám je - jako proslulou strahovskou knihovnu - komunisté vezmou sami, než
abychom něco prodali a peníze užili k získávání nesmrtelných duší?
6. Sk o l e n í k o m u n i s t é j s o u n e j e n z d a r m a , ale jsou i tajná. Naše podniky jsou veřejné a jsme
šťastni, je-li tam o pár lidí víc. I když pod nějakou záminkou sbírají adresy účastní
ků a posílají je STB. Nám nemohou ublížit, ale co našim doma?
7. Před několika měsíci bylo vydáno několik KATOLICKÍCH BROŽUREK. Poslali jsme je domů,
ale téměř všechny byly na hranicích nachyceny. Díky užvaněnosti a neopatrnosti - možná
i zradě italských tiskařů, komunistů, kdo ví? - byli komunisté o zásilkách informováni
dříve, než byly brožurky vytištěny.
8. Svého času byl sekretářem Rusika, ústavu pro vzdělání východních kněží, kněz - tajný
komunista. Všichni misionáři, vyslaní tajně do Ruska, byli po překročení hranic zatče
ni a dopraveni na Sibiř. Teprve po dvou letech byl vyzvědač odhalen. V
pražském /a jistě i jiných/ seminářích se SKOLILA řada komunistů, dali se
vysvětit a až splnili úkoly, bud odpadli nebo sedí na klíčových církev
ních místech. Myslíte, že v západoevropských seminářích nejsou? Po vysvě
cení se jim svěří mládež, tisk atd. - jak to vedou, si lehce domyslíte.
9. KDO CHCE MNOHO VfíDÉT, znát hodně lidí, být ve všech spolcích, mít přístup k
adresám a důvěrným poradám,je vždy podezřelý. Upřímný člověk pracuje, nevyzví-i
dá.
/
10.OSLABIT PROTIVNÍKY - sex, omamné jedy, nebo vášní pro sport. "Politika je
jí
svinstvo", "Co mohu já dělat proti bídě?","Nerozumím tomu,""Musím pečovat o I;
rodinu, studium, zabezpečit si stáří"atd. Kolikrát jsme přišli o všechen ma- |_
jetek? Práce pro druhé, budování silné osobnosti, na to musíme mít čas, ji
nak zahyneme.
11."Sovětský komunismus je špatný. My chceme komunismus s lidskou tváří!" Komunis- \
mus s lidskou tváří neexistuje. Je to vždycky diktatura proletariátu, je to vždy\
hrubý materialismus - tedy ani ne demokracie, ani svoboda.
"LIDÉ BDfiTE" /Julius Fučík/

- "UClT SE, UClT SE, UClT SE1"/Vladimír Iljič Lenin/ |

2.
Vnitřní kruh tvořil
ředitel Pressburger,
vydavatel a šéfredak
tor v jedné osobě,
slečna Golda, redaktorka ženské stránky, tu
a tam rozhněvaná potvůrka a konečně tlus
tý mužíček, o němž by
nikdo neřekl, kolik
úřadu a míst a neuvěřitelných vědomostí spojuje s do
brotou srdce: Mojžíš Turbeltaúb, nazývaný rabi pro

DVA ČEPCE A

POZOUN
P.
A .SEIPOLT

svou znalost bible a talmutu.
"Já zapomětlivý řešeto, že jsem přišel pozdě?" ptal se vzrušeně Mojžíš ve dveřích.
"To nespěchá. Posaíte se, prosím," řekl Pressburger a stručně, jadrně mu vylíčil případ,
který nechtěl rozhodnout bez jejich souhlasu. Musí panu Robinsonovi brzo odpovědět.
Slečna Golda i rabi zvědavě naslouchali:"Dva čepce v Pozounu. To by šlo! Co vy na to?"
Golda luskla prsty:"Co já na to? Vyškrtněte z listiny bláznů jedno jméno a dosaúte tam své.
Pověsit Pozounu na krk dvě jeptišky? Tomu se říká příteli"
"Ještě jsme nerozhodli. Uvažujte pro a proti."
"Nejdřív proti!" horlila Golda."Potřebujeme někoho do redakce? Ne. Dosud jsme to dělali
sami, vydržíme to i dál. Tři roky čekáme na náhradu za Bobbyho, který měl úraz, můžeme
čekat klidně další tři roky dál."
"Na dovolenou také?" ptal se Pressburger."Milá Goldo, tři roky jste se odtud nehnula!"
"Nechci hřešit jazykem,"odpověděla."Stará květina se nemá přesazovat. Nač potřebuje Gol
da dovolenou? Nepřijmeme praktikantky. I když by za nás udělaly lecjakoupráci. Ale také
nám jí přidají. Musíme je zaučit, korigovat jejich články..."
Pressburger se usmál:"Znám sekretářku, která ráda používá červené tužky...."
"To ano. Jenže co s pracovní dobou? My světíme sobotu, ony neděli..."
"To se dá upravit."
"Jistě. Ale co když se ve svém rouchu ukáží na tiskové konferenci. Kdo uvěří, že píší
pro náš Pozoun?"
"Pro ten účel jsme vynalezli tiskový průkaz."
"Ovšem. Přijmeme je, zaučíme, nacvičíme obratně bojovat ostrým pérem - ale kdo nám zaručí,
že jej pak nepoužijí proti nám? Před třemi týdny jsme četli hloupý štvavý článek v Kato
lickém týdeníku - také od jeptišky. Hřímala proti církevním kruhům, které chtějí smír s
Izraelem. Varuji vás: neživte hady na prsou, aby vás pak neuštklil"
"To riskuje každý otec u svých dětí," namítl Pressburger.
"Připoužím. Ale co je nám po jeptiškách? My je na žurnalistickou školu neposlali. Ani je
nenutili ke zkouškám. Proč je nepřijmou křesťanské listy? Vzala by Osservatore Romano ži
dovskou praktikantku? To určitě ne!" Aby dodala svým slovům důrazu, vstala mezi jednotli
vými větami a pak opět usedla.
"Naše Golda přináší více námitek než pošťák balíčku o svátku purim," řekl Pressburger.
"Neříkám, že jsem proti. Ne, proti jeptiškám nic nemám. Ale uvádím to, co by někdo z nás
mohl proti nim mít. Sami jste chtěli pro a proti. Jak znám našeho rabiho, bude pro, proto
jsem já proti." Složila ruce v klín na znamení, že se svou řečí skončila.
"Královna Pozounu pozvedla svůj varovný hlas," pravil Pressburger a obrátil se na Mojžíše
Turteltauba:"Co si myslí stará velkovezír?"
Mojžíš pohladil svůj vous, třikrát pokýval zamyšleně hlavou, poškrábal se za uchem, ještě
jednou si pohladil vous a pravil:"Moudrý člověk se ptá víc, než může deset bláznů odpově
dět. Námitky naší sekretářky jsou správné, z jejího stanoviska. Ptejme se tedy: Potřebují
jeptišky nás nebo my potřebujeme je?"
Golda živě kývla hlavou.
Turbeltaub zavrtěl ještě živěji hlavou a pokračoval:"Přesně řečeno, potřebujeme každého,
kdo potřebuje nás. Vypadá to jako rabínská vychytralost, ale není. Chutná snad koze potra
va, když hladovějící kůzle mečí?"
"Rozumím vám, rabi,"vpadla Golda,"nic proti tomu, kdyby kůzle bylo z našeho stáda. Dosud
jsme dbali, aby všichni v Pozounu byli jedné víry a jednoho smýšlení. Bylo to špatné?"
"Ne, bylo to dobré," řekl Turteltaub."Ale pravidlo je dobré, snese-li výjimku. Král David
pravil: Neopovrhuj Edomitem, neboť je tvým bratrem. A praví se: Dobrý člověk dělá dobro,
zlý si řeže vlastní kůži."
Pokračování

EXPRES ZE SKOTSKA
Byl pátek, třináctého. Y takový den se dějou nejpo
divnější věci. Ráno mi přinesl listonoš expresní do
pis. Dopis přišel ze zámku Blackmoor, byl odeslán jakýmsi sirem Malcolmem a
obsahoval naléhavou výzvu, abych přišel ihned v neodkladné záležitosti k němu
do Skotska. K dopisu byla přiložena stolibrová bankovka.
Zil jsem tehdy v Londýně a obchodoval pozemky. Obchod šel mizerně a já si vypočítal, že
když odečtu jízdné, zůstane mi víc, než vydělám za měsíc. Přichystal jsem si věci a před
polednem jsem už seděl v rychlíku na sever. Byl už večer, když jsem dorazil k starému,
ohyzdnému a pustnoucímu zámku. Jestli se chce lord zbavit téhle hromady omšelých kvádrů,
nebude věru lehké najít na ně kupce.
Zavedli mě do komnaty s křížovou klenbou, v oknech mříže a kromě obrovské postele tam
stálo jen maličké umyvadlo. Umyl jsem se, převlékl a chvěje se zimou čekal jsem, co bude
dál. V noci se náhle objevil nevrlý sluha a oznámil, že jeho lordstvo mě očekává. Sli
jsme'dlouhými temnými chodbami, po vrzajících schodech a místnostmi páchnoucími ztuchlinou.
Podivné. Nikdy jsem zde ani v okolí nebyl a přece jsem měl pocit, že jsem už těmito mís
ty často kráčel. Jaký nesmysl!
Stoupali jsme točitými schody do komnaty ve věži. Douial jsem, že projednám obchod se
sirem Malcolmem při dobré večeři, ale zklamal jsem se. Lord seděl v nevytopené místnosti
za prázdným stolem. Když jsem vstoupil, ani nevstal, jen na mě nevlídně pohlédl. Byl
to vysoký, neuvěřitelně vyzáblý člověk středních let, měl žlutou pokožku jako starý per
gamen a nos se podobal supímu zobáku. Kamenné šedé oči hleděly chladně a záludně.
"Vynaložil jsem celé jmění, abych vás našel," řekl hlasem, skřípajícím jako nenamazané
panty u dveří.
"Je mi ctí," uklonil jsem se zdvořile.
Nehezky se zašklebil, sáhl do kapsy a položil přede mne jakýsi papír. Byl to bleskový,
ale velmi špatný snímek mé osoby.
"Celá armáda detektivů vás hledala," zaskuhral lorá a vysunul kupředu svou ptačí hlavu,
jakoby mě chtěl klofnout. "Poznáváte se na tom obrázku?"
"Jistě, vaše lordstvo. Nemám ovšem tušení, kde byl udělán a jak se k vám dostal."
"Tak nepopíráte?" Spokojeně se opřel do křesla a v zápětí vyrazil;"Proč noc co noc stra
šíte na mém zámku?"
Straším? Já že straším? Je šílený. Přeskočilo mu v hlavě - napadlo mi.
"Vidím váš dům poprvé v životě," řekl jsem mírně.
Posměšně se zasmál;"A ten snímek? Ukazuje vás na jedné z vašich nočních vycházek. Byl
vzat skrytou kamerou. Když jste viděl, co se stalo, mrštil jste jí do nádvoří!"
"Nikdy jsem nic do nádvoří nehodil," ohlížel jsem se opatrně po dveřích.
"Tak vy popíráte, že jste se mě dvakrát pokusil hodit do hradní studny? Ze jste v síni
předků seškrabával ze stěn ledek a sypal mi ho do kávy, abyste mě otrávil? Nenařízl
jste zábradlí schodiště, abych spadl a zabil se?"
To mě rozzuřilo. K vůli stu librám nebudu poslouchat pomatené řeči šílence.
"Neznám vás, sire! Nikdy jsem tu nebyl,
noci trávím ve své posteli . "
Blýsknul po mě očima."Já vám ty žertíky
zarazím,"řekl," vaše křeslo stojí na
padacích dveřích. Pod vámi je čtyřicet
metrů prázdnoty." Uchopil páku.
Seděl jsem jako ochrnulý, neschopný
pohybu. Sir se zašklebil,
trhnul pá
kou a já letěl do bezedná...
Probudil jsem se. Byl jasný den. Něk
do pronikavě zvonil. Hodil jsem na sebe župan a běžel do předsíně. Listonoš.
Nesl spěšný dopis. Rozřízl jsem obálku.
Jakýsi lord Malcolm mě žádal, abych
hned přijel k němu na zámek Blackmoor. i
K dopisu byla přiložena stolibrová ban-i
kovka.
Pohlédl jsem na kalendář. Byl pátek,
I
třináctého.
H.Hechrain.

RAFAEL

KUBELÍK

Známý český dirigent a skladatel Rafael Kubelík, čestný
člen SVU, žijící nyní už řadu let ve Švýcarsku, řídil v
únoru několik koncertů v Paříži. Redakce francouzského hu
debního časopisu ,,Harmonie,, ho požádala při té příležitosti
o rozhovor, z něhož uvádíme alespoň začátek.
Na dotaz, zda je bytostně stále hluboce spjat se svou rod
nou zemi, odpověděl Kubelík doslova toto:" Je tomu nyní už
25 let, co jsem opustil Československo a od té doby jsem se
tam nevrátil. Je však nemožné vyhladit z duše rázem vše
chen ten přínos kultury rodné země s jejími lidovými kořeny
a tradicemi, s jejím folklórem, s její literaturou i způso
bem myšlení. Československo zůstává mou vlastí, i když dneš
ní pražský kulturní život je mi cizí.
Jako umělec jsem samozřejmě zapřísáhlým odpůrcem všech forem totalitarismů, ař už se do
volávají jakékoliv ideologie, protože násilně vtěsnávají duchovní život do předem nadik
tovaných dogmat. Vůči své zemi provádím jakousi pasivní resistenci tím, že odmítám se
tam vrátit nejen jako hudebník, ale i jako prostý turista, neboí mé návštěvy by tamnějším režimem bylo zneužito k propagačním účelům. Umělec je synem celého světa. Jeho kul
tura je kulturou všech zemí, ba i všech uměleckých disciplin...Snažím se stát se členem
celé té velké mezinárodní rodiny lidského ducha - ovšem v tónině své rodné země."
Rafael Kubelík zajíždí ze Švýcar pravidelně do Mnichova, kde je šéfem Symfonického or
chestru Bavorského rozhlasu; mimoto často diriguje s velkým úspěchem v různých zemích
světa. Jeho nahrávky na gramofonové desky se už nedají ani spočítat. Smetanova Má vlast
a velká řada dalších českých skladeb zaujímají mezi nimi přední místo. Od podzimu
1973 bude k tomu ještě působit jako umělecký ředitel Metropolitní opery v New Yorku.
M.V.

OŠKLIVÝ SEN

Viděl jsem popraskaný zvon,
který už nikdo nerozezní,
viděl jsem plachty lnoucí k stěžni,
na poli ohořelý strom.

Svítila jako hvězda bílá
na hřbitovy a temné kříže.
Kůn, který čerstvou ránu líže,
už neprobudí bohatýra.

Na poli ohořelý strom
a na tom stromě listí žádné,
květinu lásky, která vadne
tak jako duše v stromě tom -

Už nevyvolá m a m o u hádku
a neprobudí holubičku
hlas doupnáka a zvaní sýčka,
když krev jí stéká po volátku...

Viděl jsem tváře bez podoby
a na provaze zrádnou smyčku,
maličkou lebku v jetelíčku,
kterou už vlasy neozdobí -

Viděl jsem oči vytřeštěné,
ruku, jež sahá po polnici,
krev v čerstvé ráně mokvající,
stádo krav, jak se nocí žene,

Ach, tu už vlasy neozdobí,
pomněnky rostou z očních důlků
a ruka nezachytí kulku,
když otevírá čerstvé hroby -

polnici hlínou zalepenou,
klenutí, spadlá do sklepení,
koryta řek, v nichž krev se pění,
studánku v poli zavalenou,
boláky s hmyzem hodujícím,
a ústa, která rety svými
se podobala zhaslým svícím....

Viděl jsem svatbu bez nevěsty,
kolébku prázdnou, bez andílka.
Jen bílých lebek nahá čílka
svítila v noci v polní cesty.

Pavel JAVOR
Z jihoafrického časopisu JARO

O TVORBĚ O S O B N O S T I
Cílem výchovy je vybudování dokonalé osobnosti. Co je to osobnost? V ruchu
všedních dnů jsme si zvykli užívat mnohých slov nepřesně. Ptá-li se kamarád,
kolik je hodin, odpovíme mu. Kdyby se však zeptal, co je to čas, upadli
bychom do rozpaků. Při nejmenším bychom museli chvilku přemýšlet.
S osobností je to podobné; uznáváme, že někdo je osobností, čteme a
mluvíme o osobnosti. Ale jsou naše představy o osobnosti přesné?
Jasný pojem o tom, co osobnost je, získáme, přestaneme-li přihlížet
k tomu, čím by člověk měl být a budeme si všímat toho, čím člověk v
rámci svých možností je. Někteří lidé při vysvětlování tohoto pojmu
přihlížejí hlavně k prostředí, jiní k tělesné stránce a k biologic
kým a biochemickým souvislostem, jiné cesty ukazuje psychologie a
psychiatrie, tento pojem zkoumá svým způsobem i filosofie, právo a historie.

ČLOVĚK
je složitý organismus, který má rysy individuelní i nadindividuelní. Člověk je schopen
se živit, růst, pozorovat, pohybovat se. Má žlázy a různé orgány, má nervový systém a
jiné tělesné funkce, nutné k jeho lidské existenci. Ale není jen tělo - nýbrž i duše.
Má rozum a vůli - a tím se právě liší od zvířete. Je i tvorem společenským, jeho myšlenky a pocity se projevují tím, co dělá jako člen společnosti. Této ucelenosti říkáme
osobnost.
Nejdůležitější činitelé podstaty jeho bytí jsou: INDIVIDUALITA, JEDNOTA, SVOBODA, DUCHOVOST. Jsou sice samostatné, ale přece vzájemně tak těsně spojené, že se někdy zdá, jako
by se překrývaly.

I N D I V I DU A L I T A
patří podstatně a základně k osobnosti. Kdyby všichni lidé stejně vypadali, stejně mysle
li a stejně se chovali, neexistovala by osobnost.
Charakterizují ho rysy tělesné a vlastnosti duchovní. Od dětství se v něm rozví.ií schop
nost rozlišovat mezi J Á - a NE-JÁ. Nejdříve se to projevuje jako nejasný pocit, později
se to jeví jako přepjaté vědomí sebe.
Když se někdo snaží dítěti sebrat hračku, dítě křičí:"To patří mně, mne, mně!!" Indivi
dualitu druhé osoby poznává dítě až po své vlastní. Ale už vnímá bližního. Výchovou a
zkušenostmi dospěje dítě k tomu, že uznává také nároky druhých lidí.
Pro rozvoj osobnosti je zvláště důležité, aby rodiče i ostatní lidé uznávali osobní důs
tojnost dítěte. Normální dítě se neustále ptá. To znamená ovšem pro rodiče námahu, někdy
i zlost. Dítě zkoumá prostor, odvleče, co kde najde, převrátí celý dům vzhůru nohama,
nadchne se a provádí všechno možné a nemožné - to už patří k jeho věku. Je to vlastně
odpověcí na vnitřní puzení, hledá tím přirozený a nutný výraz k rozvinuté své osobnosti.
Proto nezbývá rodičům než trpělivost a porozumění. Tragickou chybou by bylo bezohledné
komandování a potlačování práv individua. Zaviní se tím mnoho duševních škod, které mo
hou být - a často také jsou - příčinou velkých životních zklamání. Ani zákazů se nemá
ve výchově užívat víc než je nezbytně nutné.
Mladý člověk se musí naučit nejen to, co dělat nesmí, ale i to, co dělat má. Proto máme
každý rozkaz nebo zákaz odůvodnit a ne jednat diktátorsky. Tyranizování a pevná ruka
jsou dvě rozdílné věci. První se obrací k citové stránce dítěte, druhé k rozumu.
Známe-li podstatu instinktivních hnutí, ovlivňujících činy člověka, porozumíme i jeho
chování. Při tom je nutné přihlížet k jeho individuelním rozdílům a potřebám - a to je
právě úlohou výchovy. Příklady mají smysl jen tehdy, kdy opravdu sedí. Vždyí rodičům
ani nenapadne koupit dítěti oblek bez ohledu na jeho velikost, sílu,
případně barvu vlasů a očí.
Důležité je také uznat^ že bychom se dopustili na dítěti velkého bez
práví, kdybychom ho nutili jednat podle určitých pravidel a neohlíželi se na jeho duševní a duchovní zvláštnosti a schopnosti.
P. J . FLANAGAN

DR.H. GILLESSEN

SŮL ZEMĚ NEBO OPIUM PRO LID?
I. ZÁZRAK ELIZEŮV SE SOLÍ
Před dvaapůl tisíci lety přišli obyvatelé Jericha k proroku Eli^
zeovi a stěžovali si:"V našem městě se sice dobře žije, ale voda
je špatná a půda plodí plevel."/2.Král 2,19/ Sekl:"Přineste mi
novou misku a dejte do ní sůl." Když ji přinesli, odešel k vod
nímu zřídlu a hodil tam sůl se slovy:"Tak praví Jahve: Uzdravu
ji tuto vodu; už nikdy odtud nevzejde smrt nebo plevel."
Podnes je voda zdravá.
Není to dnes podobné, jako v té době? Nejsme hrdi na to, jak dob
ře žijeme, a přece vidíme, že naše voda je špatná a země plodí
nezdravé plody. V Hannoveru vyšla svého času zpráva o stavu
ochrany přírody a péče o čistotu vzduchu. Z ní vysvítá, jak znečištěné jsou vody hlavně
z chemikálií. Kdo se koupe na přehradách či v řekách, nebo rád chytá ryby potvrdí, že
znečištění vod je stále větším problémem - stejně jako chemikáliemi prosycený vzduch.
Přidáme-li k tomu potraty, musíme s muži z Jericha přiznat, že naše země trpí i touto
formou neplodnosti.
Jak to zlepšit? Zodpovědní lidé tyto problémy znají a zkoumají, jak zabránit znečišťová
ní ovzduší a co dělat k ochraně nenarozeného života. 0 civilizačních škodách diskutují
biologové, chemikové, inženýři, lékaři, psychologové a sociologové, právníci i teologové,
a snaží se vytvořit lepší předpoklady pro lidsky důstojný život.
Jsou však dnes zamořeny jen přehrady, jezera, řeky? Nejsou také duchovně zamořené prame
ny a vody, z níž žije duše? A jsou to jen tělesně neduživí, které způsobují starost mat
kám a otcům, a tělesné potraty, které jim nedají klidně spát? Neexistují také duševní
neduživci a duševní potraty, které ničí lidem celá léta, ba i celý život?
Někdo pochybuje, že ministerstvo zdravotnictví zastaví znečišťování ovzduší a vlnu potra
tů. Ve hře je tolik zájmů, že člověk je právem skeptický. Jistě i muži z Jericha nejdří
ve udělali vše, aby vyčistili vodu a chránili nenarozený život. Pak teprve vyhledali pro
roka Elizea.
Kdo nás však ochrání před duševně zamořenými prameny a duševními potraty? Ministerstvo
duševní hygieny dosud nemáme. Mnozí lidé tuto nouzi ani nevidí a toto ministerstvo by po
važovali za zbytečné. Vidí jen krásné město Jericho - ne však špatnou vodu.
Podívejme se opatrně na tyto nečisté prameny. Opatrně proto, že bychom sami mohli upad
nout do vody, do které se déle díváme. Pak musíme být dobří plavci, abychom neutonuli.
Položme si otázku, proč sypal prorok do vody sůl, proč mluvil jménem Jahvovým. Tento zá
zrak má jistě přenesený význam. Duchovní význam nemá jen krásné město Jericho, špatné vo
dy a zmetky, ale i nová miska, sůl a čištění pramenů silou slova, které promluvil z po
věření Božího.
II. OČIŠTĚNÍ PRAMENITÉ VODY
I. Kdo pohlédne zdravým okem, ať se vrátí smrtelně bledý a němý.
Psychologové praví, že duchovně zamořený pramen poznáme na porušeném vztahu ke skutečnos
ti. Cituji výňatek slavného dopisu, v němž pisatel líčí otci myšlenky a city básní, po
slaných snoubence:
Vše skutečné se rozplyne a vše zmizelé je bez hranic, útoky na přítomnost, široce a bez
tvaru rozbitý cit, nic přirozeného, vše v oblacích, protiklad toho, co je i co by mělo
být, řečnické reflexe místo poetických myšlenek, ale i jisté teplo citu a zápas o vzlet
je ve všech básních tří svazků, které Jenny ode mne dostala.
Tento dopis píše 19 ti letý Marx otci r.1937 z Berlína - o svých studiích a o vnitřním
vývoji. S Jenny z Vestfálska, o 4 roky starší, se Marx později oženil.
Svět se mladému Marxovi rozplynul a pokouší se vytvořit protisvět:"..dokonalý protiklad
toho, co je a co má být." Poněvadž Marx mluví o "útocích na přítomnost", nemůžeme si je
ho citát vykládat naprosto nevinně.
Jak došel Marx k tomu, aby "všechno konstruoval jako v oblacích"? Co se s ním stalo, než
zmizelo vše skutečné a zmizelé ztratilo hranice? Čteme dále v dopise:"Opona spadla, co
mi bylo dosud nejsvětější, se zřítilo, museli být dosazeni noví bohové... Dříve vládli
bohové nad zemí, nyní se stali jejím středem..."
Pokračování

JEDNÁME SVOBODNĚ ?
Někteří lidé popírají svobodu lidské vůle. Ovšem ne svobodně - pod
le své vlastní teorie ji popírat musí. Prý se jen domníváme, že
jednáme svobodně. Ve skutečnosti jednáme podle různých popudů.
Je-li tato teorie správná, neexistuje hřích ani zločin. Vrah, který zabíjí z vášně, i
chladnokrevný zločinec, který týdny zločin připravoval, konali jen to, co museli. Nesměli
bychom je tedy trestat. Vlastně pozor! Odpůrci svobodné vůle tvrdí, že je potrestat musí
me, Vjždyť to také děláme, ale ne svobodně, "musíme" to dělat. Morálka dobrých lidí neexis
tuje. Nejsou sice nutně nemorální, ale určitě amorální. Tím padají, ach, tak starožitné
pojmy dobra a zla, i odpovědnost za čin. Jednáme pudově, jako zvířata. Divné je, že zastán
ci této teorie jsou rozčíleni,udělá-li někdo to, co se jim nehodí. Pokuste se jim dát pohlavek!
Ani jim nenapadne tvrdit, že jste to udělat museli, ale poběží na policii. Mluví
o "nižších" a "vyšších"kvalitách lidí. Podlečeho však posoudit, co je "nižší"a cowvyBŠÍ,,?
Ze svobodná vůle podléhá různým vlivům je nepopiratelné. Vždyť i fysická nevolnost může
ovlivnit naše rozhodnutí, o povaze, výchově, prostředí atd.ani nemluvě. A přece víme, že
se v různých situacích rozhodujeme a za toto rozhodnutí jsme odpovědni. Vliv povahy či
prostředí není tak silný, aby nás nutně zotročoval. Zaleží na naši vůli, staneme-li se
zlotřilcem nebo světcem. Naše vůle nám připravuje cestu do nebe nebo do pekla.
Svobodná vůle je nejkrásnější, ale i nejnebezpečnější dar Boží; neboť se můžeme svobodně
rozhodnout i proti Bohu. Ptáme se pak, proč jsme se tak zachovali. Také se těžce dá odpo
vědět na otázku, proč jsme se tak zachovali. Odstup mezi Stvořitelem a stvořením je neko
nečný. Vždyť i lidské činy jsou nepochopitelné pro motýle, slepýše, ba i pro podstatné
chytřejší psy nebo koně, ani šimpanz či gorila člověku nerozumí. Kdyby nás chápali, byli
by sami lidmi. Kdybychom chápali činy Boží, byli bychom sami bohy.
Přesto není svobodná vůle úplná záhada. Podnětem pro tvůrčí činy je konec konců - LÁSKA.
Stvoření je čin lásky. Musíme se nějak projevit, sdělit - slovem, t6nem, tvarem. Bůh nás
také stvořil "podle svého obrazu". T.j. neseme pečeť velkého umělce. Co na stvoření - te
dy i na nás - není dokonalého, bylo námi - i jinými - pokaženo. "Na začátku"bylo vše doko
nalé."Bůh nás stvořil pro sebe,"říká sv.Augustin,"a naše srdce nebude klidné, dokud ne
spočine v Tobě, Bože!"
*
Láska k Bohu nám přináší naplnění - ano - je naším naplněním. Ale abychom byli schopni té
to lásky, musíme mít svobodnou vůli; láska není láskou, nedává-li se svobodně. Proto jsme
dostali tento skvělý a nebezpečný dar. Okamžitě jsme ho poničili. Místo abychom milovali
Boha, udělali jsme středem všeho sami sebe. Naše láska se změnila v sobectví. Toto sobect
ví je naší nemocí, na ně stůně i svět, ve kterém žijeme. To je historie našeho pádu, začá
tek našeho utrpení, hanebností a špatností, první podnět k bolesti a k neštěstí, ke zloči
nu a válce, k nemoci a smrti. Proti tomu nám dal Bůh lék - LÁSKU.
Louis de Vohl

ZREZIVĚLÝ MEČ ?
"...je možné, že v dnešním světě je už náboženství a politika od sebe neodděli
telné. Cím je ale náboženská politika nebo politické náboženství pro starou a
smutnou babičku nebo opuštěnou dívku s nemanželským dítětem, či nějakou pros
tou dušičku, která hledá trochu potěšení a opory? Není potom divu, že mladí
lidé nenacházejí dnesv náboženství praktické řešení svých vlastních problémů a nevidí v něm živý vztah k dnešnímu světu.
ZREZIVĚL SNAD TEN MEC, který nám předal Spasitel?
Nebo ho necháváme prostě bez povšimnutí jen pro tvrdost a záliby našich srdcí?Nebojme se napít z pramene,
totiž z evangelií..Nový zákon není jen historický doku
ment. Je v něm klíč k dnešní době a těch klíčů je celá
hromada. Co změnila moderní technika na lidské bolesti,
lásce, nenávisti, lakomství či dobrotě? Jen mít odvahu
jimi odemykat..o tu můžeme poprosit. Věřím, že pak da
leko víc mladých lidí - a nejen mladých lidí - přesta
ne spo ovát náboženství JEN s minulostí. "Kdyby byl kaž
dý z nás KŘESŤANEM! "Proč ne?
Hlavně, když už konečně začneme - tentokrát každý napřed u sete!
In g . Z .H.

KRÁVA, KTERÁ MYSLELA
zvířata nemají rozum, to jsem slyšel už na přednáškách našeho profesora filosofie
Dr.Jaroslava Beneše na pražské universitě. Ale kráva dony Juliety byla docela jiná,
zvláštní kráva. Měla jenom jeden roh, druhý si někde ulomila. Dona Julieta, její majitel
ka, byla náramná žena. Hodná, zbožná, laskavá - a k tomu byla ještě paní poštmistrovou.
Ne že by její muž byl poštmistrem, byla totiž svobodná, ale řídila poštovní úřad a to
docela s úspěchem, vždyí uměla číst i psát. Lidé by ji měli docela rádi, nebýt ovšem je
jí krávy s jedním rohem.
Ze

Kráva vůbec na pastvu nechodila - prostě to nepotřebovala. Chodila po ulicích, v jenom
zelinářském obchodě sežrala Portugalci všechen salát, a aby se mu druhý Portugalec nemohl
vysmívat, sežrala mu zase něco jiného - a tak to šlo den co den.
Nejhůře na tom byli lidé, kteří se nějakým způsobem zbavili mravenců, třebas jen tím, že
každou rostlinu obehnali betonovým žlábkem, který musel být pořád plný vody nebo nějaké
jiné tekutiny. Neměl-li majitel zahrádku pořádně oplocenou a na zámek zavřenou, mohl po
čítat s tím, že kráva dony Juliety mu ožeře to, co těžce uchránil před mravenci.
Já si ohradil pořádným plotem aspoň pár metrů okolo chalupy a na dveře jsem dal dřevěnou
závoru - jak to bylo zvykem. Kráva dony Juliety počkala, až něco vyrostlo, a pak přišla
na hostinu. Prohlédla si dvířka a zdálo se mi, jakoby se byla usmála} já ji totiž při
tom pozoroval. Pak svým jediným rohem prostě závoru odstr-čila a už se hnala dovnitř.
Než si ovšem na něčem smlsla, přiběhl jsem a dostala pár pořádných ran kůlem na hřbet.
Hned pelášila ulicí pryč.
Koupil jsem si tedy malou železnou zástrčku a zevnitř jsem ji našrouboval na dvířka. Uply
nulo několik dní a hle - kráva dony Juliety se zase potlouká před chalupou. Pootevřel
jsem okno a díval se, co bude nyní dělat. Chvíli šťourala ve dvířkách svým jediným rohem,
šťouchala do dvířek, ale její námaha byla mamá. Snažila se
poctivě asi půl hodiny. Trpělivě se pokoušela zástrčku odšoupnout. Zlostně si při tom pobrukovala. Konečně zvedla
hlavu a prohlížela si zástrčku přes dvířka. Zdálo se, že
špekuluje, jak na to a proč to vlastně nejde otevřít.
Nu - a když ji to omrzelo, vztekle odešla.
Musel jsem se smát a vzpomněl jsem si na svého profeso
ra. Skoda, že Dr. Jaroslav Beneš už zemřel. Kdybych mu
tohle vyprávěl, musel by změnit trochu obsah knihy, která
se, pokud si vzpomínám, .jmenovala; "Poznáním k pravdě."

T R A G E D IE O M A JO VÉ

Prasata jsou v Brazílii také docela jiná než v Evropě.
Jsou většinou černá nebo poločemá a vypadají jako divo
ké svině. Mnoho lidí "chová" prasata, ale nemají ani chlí
vek, ani kousek země, a tak se prasata toulají po městě, sežerou co se
dá a vylíhnou se kdekoliv. Většinou se brouzdají ve špinavých stokách
a hledají, co zbylo po lidech k žrádlu. Když však přijde doba sucha a
hlavně, když má svině mladé, musí si dát každý dobrý pozor.
V přifařené vesnici Parque Araruna, kde jsem také postavil kostel, už několikrát svině
pokousala lidi a jeden z toho docela umřel. Bylo to právě v květnu, jel jsem do kostela
na májovou pobožnost, bylo před prvním pátkem a tak jsem si pospíšil, abych mohl hodně
lidí vyzpovídat. Sedím ve zpovědnici a najednou slyším křik kolem kostela. Dal jsem kajícníkovi rozhřešení a běžím ven, podívat se, co se děje.
Byla tam svině, kolem ní deset malých podsvinčat, řve jako šílená a dáví asi pětileté
děvčátko. Vytrhl jsem z kapsy revolver a vpálil do ní všech šest ran. Ale ona vrčela dál
a kousala do dítěte. Vtom přiběhl jeden soused s flintou a střílel do ní, až klesla k ze
mi. Dítě však bylo už mrtvé.
Snažil jsem se potom dovolat pomoci policie, aby bylo zakázáno nechat tahle zvířata vol
ně se pohybovat, ale nenašel jsem pochopení. Inu, komu není rady, tomu není ani pomoci.

A. N.
Mnohé odstrašuje právě to, co Ježíš doporučuje; pomáhat tam, kde se to nevyplácí a kde
vděčnost nepřináší úroky.
Není hanba, že jsme bohatí. Ale je hanba, že druzí zůstávaní chudí.

VOLÁ

CURYCH!

N AŠIM M AM IN K ÁM
- tento nápis, zářící barvou lásky, vítal v sobotu odpo
ledne ve farním sále naše maminky ke skromné oslavě svát
ku matek. Jistě jim patří květen, měsíc ráží, měsíc květů. Winterthurské děti projevily svou lásku k nim v pros
tých říkankách, písněmi, jež zaznívaly v rodné vlasti,
tanečky, jež připomínaly první nesmělé kroky na tanečním
parketu, hudbou, která promlouvá zvlášt něžným tčnem.
Za vším se skrývalo prosté dětské srdce, naplněné láskou
a vděčností k mamince. Ale ani děti nepřišly zkrátka.
Zahrály si, s napětím čekaly, co jim přinese tombola,
zasmály se při veselých groteskách a nakonec se toto
odpoledne neobešlo bez pohoštění. Venku zářilo jarní slunce, ale v duších těchto dětí
snad více zazářil hřejivý pocit, že zpívaly, tančily, deklamovaly a hrály svým maminkám.
Pokřtěna - Ilona Alžběta Libánská
Svatby
- Fachner Ladislav a Kropáčková Vendulka
Mašík Bohumil a Mašíková Helena
Na věčnost nás předešla Marie Svobodová
Jako je květen měsícem mariánským, tak je Červen zasvěcen Božskému Srdci Páně.
Mše svátá k poctě Božského Srdce Páně bude v Curychu na první pátek 1.června v 19 hod.
v obvyklém kostele/kryptě/, který je zasvěcen Božskému Srdci. Uděláš si na první pátek

čas?

_

_ „,

P. Josef Simcík, 8004 Zůrich Feldstr. 109

N e d ě ln í b o h o s l u ž b y
C u ry ch

Krypta Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr. 46

Winterthur
Rüti

jako obvykle:

s t. Ulrich Kirche, Seuzacherstr. 1

v kapli Nejsv. Trojice

každou neděli

v 19 hod.

každou sobotu

v 19*30 hod.

3* června podle domluvy

17 . června a 1. července vždy o 9 hod.

Schaffhausen

Antoniuskapelle, Promenadenstr. J>2
3. a 24. června a 8. července vždy v 10 hodin
N e p ř e h l é d n ě t e ! Od 15 . července do 12. srpna se nekonají nikde žádné české
bohoslužby, protože odjíždím na letní tábory s mládeží.
účastníkům římské poutě podám přesné informace během měsíce června. Dobu odjezdu,
program, finanční úhradu.
PRO MLÚDEZ : Účastníci letního tábora v SAAS GRUND jakož i cesty do ŠPANĚLSKA se sejdou
v Curychu Feldstr. 109 dne 13. června v 18 hod. k projednání záležitostí
spojených s těmito podniky. Obdržíte přesné informace.
Tedy nezapomeň na tu ir13*' I
Po jarní přestávce zahájíme v podzimní sezóně opět naše oblíbené DISKUSNÍ VEČERY s aktu
ální tématikou. Program, čas a místo budou uveřejněny v zářijovém čísle. Ke schůzkám po
nedělní mši sv. máme vyhrazenu jednu místnost v Johanneu hned vedle kostela. Naše spo
lečenství je otevřeno každému!
Pro ty, kdo ještě nezaplatili předplatné tohoto zcela mimořádného farního listu a mají-li
zájem jej i nadále odebírat, vkládám do tohoto čísla složenku k uhrazení ročního před
platného 15.- frs. Kdo již tak učinil a složenku zde přece najde, nezlobte se, klidně
ji odhoúte! Kdo si nepřeje zasílání, pošlete KLUB zpět!
Dr. med. Ad. Borovička otevřel všeobecnou lékařskou praksi v Curychu Imbisbůhlstr.132
/ Honng/ tel. 01-56 11 93* Ordinuje od 9-12 hod.,od 14-16 hod. a večer dle úmluvy.

s L OV E N S K É
B O H O S L U Ž B Y
P.A. Baník, Peldstr. 109, 8004 Ziirich,t. 01-232952
WINTERTHUR - každu sobotu v 18,30 hod# v mlestnosti pri far.kostole Oberwinterthur
CURYCH - nedela o 9>30 v kaplnke Kolpinghausu na I.p. Wolfbachstr. 15

BERN BASEL-LUZERN
AARA.U - St. Peter u.Paulkirche,krypta, blízko nádraží, každou 2.sobotu
18,15 hod.
BALEN - St. Sebastiankapelle - krypta
neděle 11,15 hod.
BASEL - Heiliggeistkirche, Thiersteinalleé 1
neděle 18
hod.
BERN - Dreifaltigkeitskirche /krypta/
sobot* 18
hod.
LUZERN - St. Peterskapelle /blízko nádraží/
neděle 19
hod.
S0L0THURN - Spitalkirche, každou druhou neděli/lO. a 24.6./
neděle 10
hod.
V bohoslužbách se střídají* P. Ján Pius KŘIVÍ OP 4058 BASEL, Lindenberg 21,061-321944
P. Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schádriitistr.26, 041-226235
Bohoslužby v Baselu jsou slovenské, každou 3» neděli české, po nich film.

ZÁPAD

P. Martin MAZÍK, 1110 M0RGES, La Longeraie, tel. 021-714417
Friburg-I.ned.v mes.kapínka Otcov Marianistov,Regina mundi, Rue de Faucigny
Zeneva-II.n.
" kostol sv.Bonifáce,14.Avenue du Mail,II.p.
Lausanne-III.n. " Foyer Notre Dáme du Valentin,I.posch. za kostolom
Neuchatel-lV.n. " kapínka
Hopital de la Providence, 81 Faubourg de l'Hopital

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

VÝCHOD

P. Vilém V0NDRA, 9000 ST.GALLEN, Schlosserstr. 26, tel.071-232296
St. Gallen, kaple kostela sv. Otmara
sobota 19
hod.
Arbon, Galluskapelle - za farním kostelem
neděle 19
hod.
Jona - sál farního centra každou 2. neděli/lO. a24.6./
neděle 9»30 h.
Chur - Heiligkreuzkirche, Masanserstr. 161 - 9*6.
sobota 15*30 h.
P. Josef SlMCÍK a ostatní misionáři přejí všem přátelům krásnou dovolenou, radostné
prázdniny a zotavení fysické i duševní a šťastnou shledanou v zářijovém čísle!
Tretia světová vojna začala
Kočky sú hodené. Tretia světová vojna začala. Prerušenie tehotenstva - Abtreibung! Ich
následky sú hrozné. Hroznejšie ako v druhéj světověj vojně. Údajné len v Nemecku je roč
ně asi jeden milión dětí zabitých od vlastných matiek za pomoci nesvedomitých lekárov.
V Amerike ešte před povolením prerušenia tehotenstva v roku 1972 bolo zabitých dvakrát
tolko Iudí/detí/ ako vo všetkých predošlých vojnách Spojených štátov severoamerických.
Skoro 2 milióny. Neuvěřitelné, hrozné! Světová vojna matiek voči vlastným detom.
V Nemecku a Rakúsku sa právě chystajú zákony proti týmto nevinným stvoreniam, ktoré sú
bezbranné, nevedia, ba ani nemóžu sa bránil. Aj vo Svajčiarsku sa koketuje s týmto neTudským zákonom. Zákony, ktoré legalizujú vraždy. Neslýchané zákony ludskej svojvóle.
Americký lekár Dr. Paul Marx teraz chodí a prednáša po Europe, aby poukázal na velkost
tohoto zločinu. Na svojich přednáškách liči profesor 4 metódy, ktorými sa ničí život
prv, než sa zrodí.
1. Dieta je 7-12 týždnov staré. Chirurg použije špeciálny lekársky nóž. Cez otvor matky
rozreže dieta na menšie kusy. Na tabuli patiahnutej bielym plátnom potom rozkuskované
dieta opat zloží, aby sa zistilo, či všetky čiastky dětského těla boli výbraté.
2. Dieta je 16 týždnov, připadne staršie. Lekár najprv odčerpá vodu - obal dietata a
na miesto vody vstrieka špeciálny koncentrovaný roztok solný. Dieta tento roztok hltá
a za doprovodu tejto hrózy pomaly hynie. Zápas o život trvá asi hodinu. Potom sa mrtvé
dieta vyberie, jeho obraz je hrozný. Koža-plet, vyžratá a kyselinou znetvořená.
3. Ak sú děti staršie, do 6 mesiacov - odnímu sa z vnútra matky cisárskym rezom. Lekári
konštatujú, že mnohé z týchto dětí žili, plakali a vydávali hlasy podobné nárekom. Od
tretieho mesiaca má embryo poměrně prudký pocit bolesti. Po agónii, keí nastane smrt
dietata, jeho mrtvolka putuje potom do odpadového chirurgického koša, resp. nádoby. .
4 . Zo štyroch v troch prípadoch vstriekne lekár špeciálnu tekutinu do uteru a potom tak
zvaným vysokotlakým vysavačom vyberie znetvořené dieta. Ruky, nohy, prsia, hlavá sú si
ce kyselinou rozožrané, ale dobré rozoznatelné.
Profesor Dr. Paul Marx pri přednáškách zdSraznuje, že skutečnost je ešte hroznejšia.
Je úlohou nás všetkých, aby sme túto hrózu kríčali do světa. Cím brutálnejšie, tým lepšie, hovoří profesor. Lebo už nieto nič brutálnějšieho na svete. Neludskost nemožno poludštit. Vražda ostane vraždou a vrah vrahom.
Ha
Pane, zachraň nás, lebo hynieme!

MŮŽEME DOBĚHNOUT ŽENY?
"Měli bychom se všichni stydět...všichni...všichni muský by se měli zardít do
krve, za to, kam jsme to přivedli," rozohnil se účetní Smlsplž za svou desít
kou. "Tady se tváříte jako patriarchové a zatím nejste nic jinýho než cvičení
voříškové, otroci emancipace, zrovnoprávnění chudáčkové..počkejte!.Já vám to
vobjasním..tak předně muž, jestli se mu má říkat muž, af dělá co dělá, je po
řád samá makačka, docela ujařmenej zaměstnáním, posedlej do svýho díla a když
mu to seberete, tak je ho půl..a to je jedno, jestli účtuje, míchá medicíny
nebo řídí autobus..a každéj je už od toho mlíka na bradě poučovanej babičkou,
že když je chlap, tak má být pyšnej na to, jak se dovede namáhat do úpadu...
no nedívejte se tak, Jozífku, jako pedagóg byste to měl vědět, co nás babičky
učily:,řHochu, jenom ten, kerej dovede zabrat a nevšímat si úsvitu ani smráká
ní, to je chlap..muž taky nikdy nepláče, muž nemyslí sobecky jen na sebe.Váno, to nás od
prvních kroků učily ženy kolem nás, že na sebe nemáme myslet, ale na druhé..a to samozřej
mě myslely na sebe, na ženy..Jó..pěkně nás vydrezírovaly naše dámy, pěkně nám berou titul
silnýho pohlaví, dokonce se vyvinuly už v dokonalejšího tvora než je muskej..nó, nekoukej
te, copak to nečtete, jak ženy už nás přečkávají, jak se krásně dožívají vysokýho věku,
vzdorují nemocem, jsou vodolnější proti těm chorobám civilizace? A teú si berou o tré
ninku matriarchát!
Kde jsou ty časy, kdy byla žena v Humoristických listech jako putička! Dneska? Zeny nás
komandují v zaměstnání, na letišti, ve škole .... všude..a hlavně doma: tam nechočC, toh
le se udělá napřed, heleú, ve fabrice seš specialista, tady seš nemehlo, shrnuješ koberce,
nic nezařídíš, neumíš si ani dupnout..pardon,Jozífku, vy máte jinej typ, ale ten hraje
divadýlko» slabá žena..a na tohle já nejsem, kup pračku, a automatickou a potom, heleú,
co já, pitomá ženská si mám pamatovat páčky-kličky a návody na 220 voltů..a už perem! A
při tom automatizovaným pohodlí eště musíte něco stihnout s kuchyňským robotem a dělat
s Boříkem matiku, protože ona není na počty! Strategie, slabosti! třikrát běda, vynález
cům, kteří naše sklony dali do služeb otrokářskýho způsobu ženskýho!
..jó, prosím, teda vy říkáte, že se dohodnete?.já to znám., pro klid v rodině a následkem
vaší únavy je nakonec všecko po jejím., kdo to má ostatně pořád poslouchat, tu kritiku na
ší iniciativy? Koupíte kytku, měl jste rači koupit višně v čekuládě, donesete bomboniéru,
měl jste, jak jste hned poučovanej, vědět, jak sladký nebezpečně prospívá a jak květinou
řeknete vše..takovéj narcis..jéje! ..a tak nekupujete dárky a snášíte ódium, že jste ne
mehlo a neumíte nic vybrat a pomalu začínáte být s vlastním svolením chudáček, kerej je
sice specialista ve svým oboru a doma se hodí tak na parkety, ale dělá to..no zkrátka
není to ještě ono..nic není ono a sladkej kukuč vám třeba nic nevytýká, ale pořád jste
ve stiesu a pochybách, co jste to vlastně za popletu a když si dáte na kuráž, tak se do
víte, jak je to smutný, že takovej inteligentní člověk si musí pomáhat chemikáliemi...
Je to zkrátka propracovaný hnutí, zbudovaný na ženským půvabu a diplomacii..A ještě k to
mu mají ženy od přírody danej ženskej čas..!
Cože, vy nevíte, co je to ženskej čas? To je čas kratší než náš, pánové! Jen si povšim
něte, jak zaměstnaná žena dovede ráno předvést šturm a při tom si udělá modrý nad vočima,
tmavý pod vočima, jahodový rtíky v módním tónu, přiheftuje poutko, načeše hlavu a paruku,
vymění dvakrát punčocháče a svetřík, Mařence prohlídne tašku do školy, jestli si nebere
tyčinku na rty do školy,, .a vy si jenom stačíte opařit koleno kafem a utřít temeno ruční
kem.
A pak vám přijde domů, vi všechno, kdo si koho bere, co se stalo s tím nabouraným volkswagnem, co je v novinách a přednese vám osudy celýho činžáku, o kterým vy se nedovíte nic
za čtvrt roku a ona, jenom proto že nejede výtah, se na schodech doví všecko.
Jak je to jenom možný, že zatím než vy připravíte loto-toto, tak ona zajde k sousedce a
protože nemá čas jít ani dál, tak se mezi dveřmi za čtvrt hodiny doví víc, než vy za půl
dne v hospodě.
To už není fór, to je holá skutečnost, že žena disponuje jinejma vteřinama, že žena může
říct:"Já jdu na vteřinu k sousedce, tak nezapomeň každéjch pět minut zamíchat tou
polívkou!"
Ona si to může dovolit! Vymění tam pruhovaný za puntíkovaný a přinese
dva recepty na guláš. Ano, ano..žádná vzpoura se nám nepovede, žena
je ozbrojená, samá ženská finta, slzy, úsměvy a ještě má výhodu v ča
se. Jsme poraženi. Prosím? Cože - už je tak pozdě. Já slíbil dnes udě
lat vepřovou se zelím, po čínsku s burákama, to je moje, tak mi to
ta moje diplomaticky povolila, já už letím. Venoušku, zaplatím zejtra
to dostanu ně jaké j obolus. .Vždycky se tak zakecám. .tak čau, ahoj.."

H OCH ŠTAPLER
Kolem jedenácté večer zařinčel telefon:"Franto, potřeboval bych proaat pár obráz
ků. Ve vašem hnízdě bydlí ten slavnej spisovatel..."
"Dobrá," odstrčil jsem Bertu, která natahovala ucho k telefonu a zasyčel:"To není
^šeft pro tebe. Oblékni se a vypadni." Berta uraženě odplula do koupelny a já po
kračoval: "To potřebuje organizaci. Kolik?"
"Ze jsi to ty, třetinu z toho, zač prodám."
"Třetinu? To je málo. Ty poneseš pod paždí své mazanice a já si opotřebuji hubu."
"Tak polovinu! Nad těmi mazanicemi jsem proseděl také pár hodin. A jsem umělec!"
Věděl jsem, že Jenda posledními silami dokončil střední uměleckou průmyslovku, ale měl
jsem rád činnost a byla tu ještě jiná pobídka. Vyňal jsem dopis ze stolu:"Soudruhu! Naši
krajané se musí opět sejít. Pošleme tam pár informátorů. Jsi pověřen organizací."
Hryzl jsem si rty, když vyšla Berta - už oblečená - z koupelny.
"Tak čau," řekla studeně a povystrčila bradu.
"Pojí sem, Bertičko, miláčku," řekl jsem něžně a přitáhl ji k sobě na rozházenou postel.
"Ty jsi chytrá holka a máš ráda zábavu. Uspořádáme sešlost krajanů. Pod jakou záminkou?
Žije zde ten slavný spisovatel, že bychom ho jako navštívili nebo pozvali...?!"
Berta sešpulila rty. "Nápad je to ohromný. Jenže ten spisovatel návštěvy nepřijímá."
Chvíli mlčela:"Ale je hrozně pobožný. Každý den chodí do kostela. Představ si, každý den!
A já nebyla od prvního přijímání - tam jsem šla k vůli bábině."
"Já byl poprvé a naposled na své první svatbě. Druhou, třetí a čtvrtou jsem měl na ouřadě..." Berta však neposlouchala.
"Mohli bychom uspořádat pouí. Znáš nějakého kněžoura?"
Zamračil jsem se. "Našeho nepozvu. Nechtěl mě počtvrté oddat..."
"Záleží na tom, co napíšeš do pozvánek. Víš co? Pozvi opata Atanáše, ten je populární,
a faráře z Herbertstadtu - jak se honem jmenuje? Toho mají lidé rádi, je to prima děda.
Potom kaplánka...toho fešáka..."
"Ty dva první pozvu, ti možná nalítnou, ale kaplan je mazaný, ten nepřijde,"řekl jsem
rozhodně.
Našel jsem v kalendáři, že se blíží svátek sv.Ludmily. Navštívil jsem oba faráře, ale
ti neškočili hned na špek. Ze mi dají vědět. Obával jsem se, že se zeptají napřed místní
ho faráře a ten jim podá o mně takové informace, že odřeknou. Zavzpomínal jsem, kdo by
převzal tuto roli a našel jsem asi devadesátiletého dědečka, který už česky skoro ne
uměl, sloužil mši latinsky a po starodávnu. Byl však ctižádostivý a když jsem ho oficiel
ně požádal o vedení pouti, zajiskřily mu oči a přislíbil svou účast. "Náklady ovšem
uhradíme a o pohoštění je postaráno," dodal jsem.
Pak jsem sestavil pozvání a rozeslal všemu krajanskému tisku:___________________________
'Setkání krajanů v Hornhůsli. U příležitosti svátku sv.Ludmily, české mučednice z 5»stol.
uspořádáme pouí, které se zúčastní také slavný opat Atanáš a důstojný Otec z Herbert
stadtu, dále nejdůstojnější senior našeho kněžstva P.Voslovický. Koncelebrovaná mše sv.
v 17.hodin. Po ní budeme přijati slavným spisovatelem Herbertem Kronerem v parku jeho
vily a odevzdáme mu dar, obraz proslulého malíře Mazalíka. Prodejní výstava obrazů toho
to genia našeho výtvarného umění se koná v hotelu Taube celou sobotu a neděli. Účastníci
pouti mají 10 proč.slevy. Večer tanec a volná zábava. Přihlášky na nocleh: František
Krutibrko, PB 25 Homhůsli."____________________________________________________________
Přihlášek přišlo asi sto padesát. Někteří přiložili peníze na úhradu výloh. Oba knězi
ovšem odřekUa když jsem navštívil slavného mistra, pokýval hlavou a řekl, že ho mohou
poutníci vidět přes plot v zahradě. Konečně slíbil, že přijme pět lidí. Zařadil jsem me
zi ně sebe, svého přítele malíře, vedoucího komunistických buněk, atraktivní Bertičku
a jénoho zbožného inženýra, abych zmátl podezřívavé účastníky.
Hotel Taube nestačil návalu. Přes cestu byl hodinový hotel, ale majitel mi slí
bil odměnu, přesunul jsem tedy část hostí tam. Program byl ovšem změněný. Mše
se sloužila ve tři, bylo nás tam asi dvanáct, ostatní zmeškali. Spisova
tel se objevil o půl hodiny dříve, takže ho spatřilo jen pár lidí, kte
ří mají ve zvyku chodit všude o hodinu dříve. Večeří bylo málo, sehnal
jsem párky u řezníka /odměna pro mne./Taneovačka se vydařila, komunis
tický vůdce získal řadu informací, já na tom vydělal pět stovek, Jenda
prodal třetinu svých mazanic.Jednu daroval spisovatelovi a hned o tom
napsal dojemný článek do všech novin. Na vizitku si připsals‘'Osobní malíř
spisovatele Kronera. "Stejně česky neumí,"ulevil si,"a mně to pomůže."

KULTURNĚ MASOVÁ ČINNOST
Po večeři byla ohlášena kulturně masová činnost, ve které část vojínů pod vedením svobodníka Barana pěla vojenské písně, zatímco ti, jejichž hudební sluch nebyl na výši, byli na
verbováni do recitačního kroužku. Každému byl přidělen papír s básní Otto Ježka "Pohra
niční stráž":
V pohraničních horách starodávných,
v hustých lesích našich předků slavných
ostražitě bdím. Je tichý starý les,
jen já tu přecházím a se mnou pes.
Klidná bud, má země! Pracuj, zpívej,
k cílům odvážným se hrdě zdvíhej.
Já, tvůj voják, v temných lesích věrně bdím,
nepřítele ani na píčf nepustím.
Kdyby v každé ruce kompas držel,
prostudoval kopce, stezky, strže neprojde! Jsem na stráži a znám ten les,
podle nohy jde mi vlčák, věrný pes.
Pojd, má Bobino, už noc je blízká,
zlatá okna rozžíhá už víska.
Dávej pozor, poslouchej a zaštěkej,
zvětříš-li pach lokajů USA.
Táhle hučí kolem lesy temné,
já tu stojím, velký klid je ve mně.
Neboj se, má vlasti, dál si prozpěvuj,
tady na spoušti má ruku strážce tvůj.
Byl nesporný zážitek slyšet směs hučavých, ustavičně se přeříkajících hlasů, které mumla
ly vysoce ideový text bez patřičného nadšení. Dokonce ani Dušan Jasánek nebyl ostatním
příkladem. Jednak ho náročný program dne přece jen značně vysílil, a za druhé byl poněkud
uražen. Předložil vedoucímu recitačního kroužku svou vlastní báseň "Střežíme spánek pracu
jících", avšak desátník Pandula nerozeznal její hodnoty a dal přednost veršům otištěným
v knize V pohotovosti, s podtitulem Čeští spisovatelé ke Dni čsl.armády.
Vojíni, kteří odmítli zpívat a recitovat v bláhovém domnění, že napíší dopis milé nebo se
aspoň natáhnou na kavalec, byli zklamáni. Museli cpát bubny do piliňáků, sbírat papíry
kolem baráčků, dělat rajóny a vůbec vykonávat práce, jejichž obtížnost jim pro příště mě
la ukázat cestu k radostnému provozování kulturně masové činnosti.
Poručík Troník si poslechl zpěváky, uznale pokýval hlavou nad přednášeči Ježkovy poezie
a poté svolal svazácký výbor.
"Soudruzi," řekl,"nejsem s vámi jako svazáky spokojen. Prostudoval jsem úkolové listy a
pracovní hodnocení vojínů naší roty. Je smutné, že vy, svazáci, jste hluboko pod plánem.
Vojín Railich, který byl v cizinecké legii, pracoval na 135 proč. Vy, Pokorný, jako svazák, pouze na 47* Vojín Dočekal, jehož otec byl továrník a matka špiónka, překročil plán
o 70 proč. Jak si mám vysvětlit, Kefalín, že vy, jako svazák, jste hodnocen jen 35 proč?
Simerda má 88 proč. a Jasánek 28 proč. a ještě si vyrazil zuby. To je velice smutné, sou
druzi. Politicky nespolehliví soudruzi se snaží a vy, uvědomělí příslušníci CSM zaostává
te! Jak to chcete zdůvodnit našemu pracujícímu lidu?"
"Když my jsme štáckriplové,"namítl nevrle Kefalín,"a nemáme v oboru zkušenosti."
"Na to se nevymlouvejte!" vybuchl poručík."Byl jste odveden, to znamená, že jste schopen
plnit vojenské povinnosti. Jako svazák je máte plnit s nadšením. Jste tu na bojové výspě
a podle toho se, Kefalín, také chovejte. I ostatní!"
"Já má c.d. na tělesnou slabost," hlásil Pokorný,"krompáč sotva unesu."
"Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo má jen malý cíl,"
zarecitoval poručík."Jste světlonoši socialismu a je nutné hledět na věc
politicky! Neumdlévat a neklesat na mysli. Myslíte, že Pavka Korčagin
by pracoval jako svazák na 28 procent? A vyrazil si zuby krompáčem?"
"To asi nevyrazil," připustil redaktor Rudé vatry.
"Určitě by si je nevyrazil,"tvrdil poručík,"a vy, soudruzi, jděte ny
ní do sebe! Jestli se potřebujete vnitřně posílit, rád vám půjčím
příslušnou literaturu. Úkoly, které vám byly vytyčeny, musíme
splnit1"___________________________________________________________
Miloslav Svandrlík: Čen í baroni aneb Válčili jsme za Čepičky.
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Míč mu unikne, ale odmě
na prvotřídního brankaře
ne. -Humor východu-

MINI - AUTO

"Jé, kde jste koupila tu
krásnou halenku?

"Infekční choroby Jste v mládí ne
prodělal?"

"Popožeň koně, v prodejně mají náhradní sou
částky pro motorová vozidla!"/SSSR se směje/

CO
ZE SEKANÉHO MASA
SEKANÁ PEČENÉ Z KAPUSTY A VEPŘOVÉHO MASA
Menší hlávka kapusty, půl kg prorostlého vepřového, 15dkg vařeného uze
ného /koleno/, 2 žemle, půl malé cibule, trochu mléka, 2 vejce, sůl,
pepř, na špičku nože zázvoru, půl lžíce sádla. - Kapustu uvaříme do poloměkka, dobře ji vymačkáme a umeleme. Žemle nakrájíme na silnější plátky, na
vlhčíme je mlékem a umeleme současně s vepřovým a uzeným masem a kouskem ci
bule. K umleté směsi přidáme sůl, koření, 2 žloutky a bílek, je-li třeba za
hustíme směs trochou strouhané housky. Utvoříme dvě šišky, položíme do pekáče
na rozehřáté sádlo, potřeme je bílkem a pečeme za častého polévání šíávou hodinu až půl
druhé hodiny. Pečeni podléváme vývarem z masa nebo kostí.
SMAŽENÉ KULIČKY Z MLETÉHO MASA V ZELENINÉ.
Půl kg mletého hovězího a vepřového masa, vejce, 3 lžíce stíouhané housky, sůl, pepř,
1 l/2 lžíce másla, 1 větší a půl malé cibule, 1/4 středně velké hlávky zelí, 6 - 8 raj
čat, 3 stroužky česneku. - Půlku cibule osmahneme a přidáme ji k mletému masu. Maso oso
líme, opepříme, přimícháme k němu ušlehaná vejce a směs zahustíme strouhanou houskou. Ne
cháme ji chvíli stát, pak; tvoříme kuličky a opékáme je zvolna po celém povrchu na části
másla. Do tuku zbylého po opékání, přidáme zbytek másla a osmahneme na něm hrubě nakráje
nou cibuli. Pak k ní přidáme zelí, nakrájené na čtverečky asi cm velké, osolíme je a du
síme asi 10 min. Rajčata oloupeme, přidáme je k podušenému zelí, přihodíme celé stroužky
česneku a společně podusíme ještě 10 minut.
KROKETY Z VALENÉHO H0VÉZÍH0 MASA
Půl kg vařeného masa, máčená žemle, 1-2 vejce, sůl, zelenina uvařená v polévce, lžička
sekané cibule nebo stroužek česneku, strouhané housky podle potřeby, 2 lžíce sádla. K umletému masu se zeleninou přidáme cibuli osmahnutou na lžičce másla, ušleháme vejce,
osolíme a směs podle potřeby zahustíme strouhanou houskou. Utvoříme krokety a upečeme je
na sádle v pánvi nebo v troubě.
Obměny: Do směsi přidáme 2 lžíce slaniny, kterou umeleme s masem nebo sklovitě rozškvaříme s cibulí. - Ze směsi připravené podle základního předpisu, utvoříme krokety, obalíme
je v rozšlehaných bílcích nebo vejci, ve strouhance a usmažíme je.
MASOVÉ KOULIČKY S RAJČATOVOU OMÁČKOU. '
30 dkg zadního hovězího masa, 20 dkg vepřového masa, 2 lžíce strouhaného sýra, lžička jem
ně usekané cibule nebo pažitky, 4 lžíce strouhané housky, sůl, stroužek česneku, malé
vejce nebo jen větší bílek, olej na opékání. - Na omáčku: l/2 lžíce másla, 2 lžíce hlad
ké mouky, menší cibule, kousek strouhaného celeru, půl bobkového listu, sůl, 2 lžíce raj
čatového protlaku, cukr.
Na másle osmahneme drobně pokrájenou cibuli, a jakmile začne růžovět, přisypeme mouku a
osmahneme světlou jíšku. Zalijeme ji vývarem nebo vodou, přidáme celer,bobkový list, sůl,
lžičku cukru, 2 lžíce rajčatového protlaku a omáčku povaříme asi 20 min. na mírném ohni.
B°bkový list z omáčky vyndáme. - Z masa a ostatních přísad uděláme kouličky velké asi
jako vlašsky ořech a opečeme je zvolna po celém povrchu na oleji /Nesmíme je smažit!/
Hotové kuličky vložíme do omáčky a zvolna je vaříme 15 minut. Na mísu upravíme věnec z
vařených špaget, posypeme je osmaženou strouhanou houskou a do středu dáme kuličky v
omáčce. - Poznámka. Na masové kuličky můžeme použít 3 a ž 4 sekaných bifteky z polotovarů.
POZNÁMKA: Polovina masa na sekanou má být libová, polovina tučnější. Do sekané přidáváme
také sekanou kapustu nebo dušené houby či droždí, opražené na tuku a cibuli. Mleté maso
spojujeme a nastavujeme obvykle žemlí. Stejně dobře spojí maso i povařené ovesné vločky
nebo vařené strouhané brambory._

MED

je jedinou potravinou, která hned po požití
přechází přímo do krve. Tuto vlast
nost medu oceňujeme hlavně při výživě dětí a starých či nemocných lidí. Med je lehce
stravitelný a vytvoří v dětském organismu zásoby výživných hodnot, které jsou pramenem
síly pro správný růst, svalovou činnost a duševní pohodu.
Med v domácím lékařství .ie znám odedávna. P&sobí jako mírné projímadlo, osvědčuje se
při kašli, chrapotu, rýmě, při zánětech horních cest dýchacích, při žaludečních potí
žích, možno jím potřít lehčí spáleniny i poraněnou pokožku a užívá se ho jako sladidla
do odvaru léčivých rostlin. Je jedním z nejlepších prostředků k dosaženi chutí k jídlu,
zvláště u dětí trpících nechutenstvím. Dáme-li dětem na dopolední svačinu med s ovocem,
přijdou k obědu s vyhladovělými žaludky a pustí se
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KUMŠT SE SMĚJE
Malíř Jindřich Lenhart byl trochu samotář. Jednou měl soubornou
výstavu v pražském Obecním domě a předseda Sdružení výtvarníků
B.S.Urban se snažil, aby kolegovi vštípil správný titul u těch
lidí, s nimiž malíř hovořil. U jednoho několikrát připomněl,
že je to zemský školní inspektor kreslení a pak ho přivedl
k malířovi. Oba pánové se srdečně bavili, když se náhle Len
hart zeptal:"A od které pojišťovny račte být, pane inspektore?'
Ludvík Kuba jednou maloval pražské zákoutí a kolem něho se na
kupil dav zvědavců. Jeden se odvážně zeptal:"A nač přijde ta
kový obrázek, mistře?”
"Na zeí!" odsekl Kuba.
Malíř Jaroslav Král popíjel jednou s přáteli v kavárně černou
kávu. Náhle spolkl něco ostrého. "Ouvej, to byl určitě střep!”
Dostalo se mu různých rad, výstrah a proroctví, když náhle
Král zazářil a řekl:"A proč by to musel být střep? Třebas to
byl šváb!”
František Píšek poznamenalj "No jo, Král! Ten si vždycky přeje jen to nejlepší.”
Jednou lovil Mark Twain na dovolené ryby. Přistoupil k němu jakýsi muž a ptal se:”Berou?”
"Včera jsem tu chytil patnáct pstruhů,” řekl Twain.
"Ták? A víte, kdo já jsem? Porybný a zaplatíte pokutu za nedovolený lov na těchto místech!
Twain se rozesmál. "A víte kdo já jsem? Největší lhář na světě!”
Mark Twain byl odsouzen na 14 dní pro urážku na cti. Když vyšel z vězení, ptali se ho
přátelé, jak to tam vypadá.
"Víte,” povídá Twain,"když se tam člověk porozhlídne vidí, že jsou tam sami ničemové,
jako všude jinde.”
Jistému americkému finančníkovi dali příbuzní vytesat na náhrobek nápis:"Zde odpočívá
Harry Harrison, poctivec a hodný člověk." Zastavil se tam Mark Twain, zavrtěl hlavou
a řekl:"Nechápu, proč starého Harrisona pochovali s dvěma úplně neznámými lidmi."
Jána Masaryka pozvali počas druhej světověj vojny v Londýne na recepciu. Ktosi zo spoločnosti ho vyzval:"Mohli by ste nám niečo zahráť na klavíri."
Masaryk o tom rozpráva:”Hned som viděl, že si ma pletu s mojím otcom a mojho otca s Paderewským /slavný polský klavirista/, ale kým by som im to bol vysvětlil, radšej som
im niečo zahral."
Beznádejný adept poézie dal čítať svoje rukopisné verše vynikájúcemu německému poetovi
Erichovi Kastnerovi. Ten mu ich vrátil s málo lichotivým posudkom.
"Myslíte majster,"pýtal sa autor,"že v mojich básnách je málo ohňa?”
"Naopak, mladý priateíu, málo vašich básní je v ohni."___________________________ ______
U Jána Kostru zacengal neznámý muž. "Mohol by som hovoriť s majstrom?"
"Co by ste radi?"”Som zástupce poisťovne a chcel by som ho poistiť pre případ smrti."
"Zbytočné, prosím. Majster Kostra je nesmrtelný."
_____________________________
íýtali sa Bernarda Shawa, ako je to, že je vždy taký duchaplný. "To je velmi jednoduché.
Vždy si pomyslím na nejakú hlúposí a potom poviem opak."

