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" Spomínam si, že v štvrtej triede zavládla nová m6da. Každá z dievčat si začala zháSať
nějaký talisman. Jedna sa vytahovala bielym kožušinovým zajačikom, druhá s plyšovým
medvedíkom, iná zasa s malým Hurvínkom
Moja najlepšia kamoška mala miniatúrneho Švejka, čo sa mi zdálo trochu lepí
šie. To ma prinátilo, ahy som si aj ja
vybrala talisman, ktorý naozaj niečo
znamená. Chcela som mat KLAUNA.
íno, klaun sa mi zdál vhodný pre to,
po čom som tížila. Rozběhla som sa
po obchodoch. Výběr však nebol žiadny a tak som sa musela vrátit na
prázdno.
Tužba po klaunovi mi však nedala pokoja.
Teraz, keJ sa nachádzam v krajině so
širokým sortimentom, zatížila som
znovu po klaunovi. Po talismane, ale
v inej podobě.
V slobodnej krajině, kde som našla
VIERU, sa moja tížba pozměnila, Zo
zorného uhla viery chcem sa stát
klaunom pre radost tomu, ktorý mi
daroval milost vieiy. Chcem byt
KLAUNOM pre radost Bohu. Chcem sa
tak dávat íuffom, áko sa dává klaun
v cirkuse. Seba postaví do hry, zo
seba robí šaška-blázna, aby sa druhí smiali a radovali. Nešetří sa, nemyslí na nič, obětuje sa z celej svojej sily a myslí len na to, aby obecenstvo čo najviac zabavil a rozosmial.
Tak si to želám aj já. Dávat sa svojmu obecenstvu, aby bol Boh - ktoreho
som talismanom - spokojný.”
Položme si každý otázku:
AKÍM SOM JÁ TALISMANOM BOŽÍM? Mí ZO
m Sa p á n b o h r a d o s t ?
Vaša
r e d a kcia.

CO NOVÉHO ZDE A TAM
Švýcarští občané, původem Češí, kteří jsou tu od r.1938 /není to překlep!
slovy tisícdevětsettřicetosm/ nedostali letos vízum do CSSR.
Vánoce už nebudou v naší vlasti svátky narozeni Krista, nvbrž svátky míru.
Velikonoce se budou slavit jako svátky jara.
Rada zásilek s léky pro naše pacienty doma došla zpět.
V DDR prý bylo zadrženo několik našich asylantů na cestě vlakem do^
Západního Berlína. Je tedy lépe volit raději letadlo - rozhodně je to bezpečnější.

Na výzvu maďarského katol.časopisu Vigilia, aby se známé osobnosti vyjádřily k roli křes
ťanství v soc.řádu odpověděl z vých.bloku jen pastor Luděk Brož. Píše, že většina křesíanů-s výjimkou latinské Ameriky-se nezasazuje o socialistický řád proto, poněvadž v něm
stát přejímá tu činnost, kterou dosud konaly církve a tím je olupuje o část jejich existen
ce.
Katolický jugoslávský časopis Glas Koncilia byl obžalován, že uveřejnil zprávu o řeckokatolicich, kteří jsou násilím přetahováni k pravoslavné církvi. Šéfredaktor byl nakonec osvo
bozen. Kdy se ujmou vlastních bratří ti, kteří se ujímají mohamedánů, budhistů ba i pohanů?
Karel Rahner se vzdal svého úřadu v mezinárodní komisi teologů a poradce v komisi pro víru
v německé biskupské konferenci-bez udání důvodů. Prý v tom nehraje roli napjetí mezi ním
a Kůngem.
Katolická Církev v Polsku sdělila, že je ochotna pokračovat v dialogu s komunistickou
stranou za předpokladu, že bude zachován respekt před úkoly Církve.
K ekumenickým bohoslužbám, vysílaným z kostela St.Blaise švýcarskou televizí se vyjádřila
biskupská kancelář ve Fribourgu negativně. Katolíci a reformovaní mají stejnou víru v Bo
ha, Krista a člověka, věří, že Písmo sv.sprostředkuje slovo Boží, ale v záležitostech mše
sv. a kněžství zatím - bohužel - jednotni nejsou.
Dánský ministr kultury Niels Matthiasen obvinil Církev z reakcionářství, poněvadž se posta
vila ústy papeže proti filmu Milostný život Ježíše Krista, "který ještě ani neexistuje.”
Existuje však název, který sám o sobě prozrazuje obsah filmu, existuje úmysl, tento film
vyrobit a režizér sám je pověstný výrobce pornofilmů.
Vzdor hroztě vězením odmítá sdělit katolický kněz Richar Schneider jméno muže, který se mu
zpovídal z pokusů atentátů na kancléře Willy Brandta a jiné politiky. Ať jsou jiné oblasti
církevního života narušovány, zpovědní tajemství zůstane za každou cenu nedotknutelné.
Alexander Solženicyn obvinil Západ z pokrytectví, poněvadž zavírá oči před násilím v to
talitních státech. Zároveň navrhnul za kandidáta Nobelovy ceny míru Andreje Zacharova.
Nástupce Martina Luthera Kinga - pastor Ralph A b e m a t h y - se chce vzdát svého úřadu. Odů
vodňuje to finančními obtížemi organizace-členové nechtějí platit příspěvky. Zdá se, že
důvodem je spíše to, že význam organizace po smrti Kingově podstatně poklesl.
Začátkem měsíce se konala třídenní konference nunciů a apoštolských delegátů /vyslanců/
Vatikánu ve Frascati. Zúčastnilo se jí asi polovina všech, t.j. 80 ti - diplomatů.
Při promluvě v Castengandolfo dělí Pavel VI.katolíky na lhostejné, kritiky a ty, kteří se
vzdor lidským slabostem snaží o dokonalost. Kritiky dělí na positivní, takové, jejichž
láska ke Kristově Církvi je tím větší, čím víc nedokonalosti na ní vidí. Negativní kriti
ka se omezuje jen na skutečné nebo zdánlivé nedostatky Církve, což je farizejská samoli
bost a účelem je Církev odsuzovat. /Církev nejsou jen lidé, ale i mystické Tělo Kristovo./
Skupina ruských intelektuálů pod vedením A.Levitina-Krasnova předala tisku list, v němž
prohlašuje, že psychiatrie je často sovětskými úřady zneužita k likvidaci nepohodlných
osob.
Na fanatismus Sev.Irska doplácejí i katolické školy, které protestantští extremisté bombar
dují.
Události v Chile prohlásil papež za "politické a tragické drama.,rVyjádřil naději, že ne
dojde k občanské válce.
Až 1000 marek pokuty nebo 2 roky vězení může dostat v DDR ten, kdo přehrává desky se zá
padní hudbou na tanečních zábavách.
Nejvyšší soud v Indii zmocnil parlament, aby změnil některá základní práva,např.právo na
náboženskou svobodu.

DOBRODRUŽSTVÍ
PANA JAKUBA

Když jsem poznal Jakuba, jistě nepatřil k nejbohatším mužům
tehdejší Paříže, i když jeho finanční situace byla výborná. Měl
obchod s módním zbožím a přes deset filiálek v hlavním městě a v okolí. Kariéru začal v
podobném podniku jako učedník. Jeho rodiče byli chudí.
V těch dobách musel učedník prodávat ve stánku na chodníku před obchodem, v zimě i v lé
tě} profukoval ho vítr a mrazu se bránil podupáváním a přešlapováním v botách s tenkou
podrážkou - a ještě k tomu děravou.
Jednoho zimního dne, tehdy mu bylo patnáct, poskakoval u svého pultu a drkotal zuby. Ro
diče neměli peníze na zimník, měl tedy chatrné šaty a uzounkou šálu, která nedosáhla ani
k uším. Mráz byl strašný. Náhle se blízko něho zastavil jakýsi pán. Nevypadal na to, že
něco koupí. Jen si Jakuba prohlížel.
Náhle se usmál a vstoupil do obchodu. Za chvilku vyšel a podal Jakubovi šedivý zimník ze
silné teplé látky a kožešinovou čepici a řekl: "To je pro vás. Hned to oblečte a na nic se
neptejte. Dělám to pro své potěšení, Na shledanou, příteli."
Odešel. Mladý prodavač ho už nikdy nespatřil.
Na této drobné příhodě z mládí Jakub velice lpěl. Jeho dobrodinec jistě nejednal z vypočítavosti nebo z rozmaru. V jeho chování bylo spíše něco bohémského, jakéhosi dětského ulič
nictví ..Předstíral, že je úplně spokojen tím, že mohl někomu udělat radost. Cím více tato
vzpomínka v paměti Jakubově stárla, tím podrobněji o ni hovořil.
"Vždycky jsem si na ni vzpomněl," vypravoval,"když jsem byl smutný, potřeboval jsem útě
chu, když jsem cítil nespravedlnost nebo jsem měl smůlu. Zdálo se mi, že mi ten pán pře
dal nějaké tajemné poslání, v jehož plnění musím jednou pokra
čovat. Zdá se, že toto pokračování odpovídalo mým chybám i
mým přednostem. Nejsem tak vážný a svědomitý jako druzí. Rád
se bavím, improvizuji.. Někteří lidé konají dobro uvědomě
le a cílevědomě. Dobrá! Ale zapomíná se na to, že ve všed
ním lidském životě může naprosto neočekávané štěstí vyvo
lat radost, která už nikdy úplně nevymizí."
Jakub však nepřenechával všechno náhodě. Ve skutečnosti
si vypočítal, že ze svých měsíčních příjmů může odečíst
asi dvacet tisíc franků, aniž by ohrozil rozpočet a ty
může vydávat na dobročinné účely. Určil si jeden den v týd
nu, byl to čtvrtek, kdy nebyl pro nikoho k mání. Večer
před tím si všechno pečlivě připravil. Do kapes si rozdě
lil bankovky od pěti franků do tisíce a napsal na stroji
text průvodních dopisů. Dopisy měly asi čtyři různé texty a
měly vynechaná místa, kam se mohlo něco vepsat.
Každý čtvrtek ráno se vypravil za svým velkým dobrodružstvím. Přišel na př. na roh
Champs-Élyséss a z některé přilehlé uličky pozoroval starou ženu s košíkem v ruce. V ko
šíku měla ruličky bonbónů, karamely, sušenky, oplatky, malé míčky a všelijaké drobné hrač
ky. Přistoupil k ní.
"Rád bych něco koupil dětem. Kolik to všechno stojí?"
"Docela všechno? Počkejte, to nevím tak rychle. Bože, Bože. Dvanáct karamel..tři franky.."
Pomáhal jí počítat. Nakonec řekla:"To bude takových třicet franků. Není to drahé?"
"Vůbec ne. Tu je sto franků!"
"Ale nemám nazpátek."
"To je v pořádku." Zavolal si taxík a dal se zavést k mateřské školce."Už dlouho toužím
udělat dětem nějakou radost,"řekl ředitelce."Rozdejte to. Od neznámého přítele."
Někdy viděl mladou ženu s dítětem. Stopoval je, Dostal se až do krámečků na předměstích
nebo na tržiště - a hodně se toho o lidech dověděl. Slyšel matku, jak se hrozí nového zdra
žení. Malý chlapec prozradil, že tatínek jí rád datle. Dověděl se jméno dítěte či paní.
Bud svoje pátrání skončil, nebo se snažil proniknout víc do života těchto lidí a měl k
nim sympatii. Pak s potěšením vyplňoval bílá místa v připravených dopisech:"Dovolil jsem
si přiložit k dopisu deset tisíc franků. Použijte peníze jak chcete a přeji vám, aby vám
přinesly štěstí. V duchu mi pošlete přátelský pozdrav."
Podpis nečitelný.
To byla tajná potěšení pana Jakuba. Jednoho dne nám odhalil tajemství svého jednání:
"Smolařů je hodně, a ti věří, že na světě je jen zlo, že na ně číhá a to zhoršuje ještě
jejich situaci. Snad je možné jim pomoci tím, že si řeknou, že Dobro také existuje..že si
je možná příště vyhledá..že je překvapí..že je překvapí-spíše než Zlo."
Jules Romain

ZAMYŠLENÍ

Milan: Nemohu věřit. Církev mě zklamala.
Aleš: Tomu věřím. A bude zklamávat dále. Zklame vždycky před velkou úlohou, kterou má,
protože my, lidé, vždycky a všude zklameme, v soukromém i veřejném životě. Není to
ovšem jen Církev, která zklame. Musíš uznat, že bylo vykonáno také mnoho dobra,
mnoho bylo vybudováno.
Milan: Přesto nejsou lidé lepší, než byli před dvěma tisíci lety a dříve.
Aleš: 0 tom nemáme statistiky. Ale nedosáhlo se za ty dva tisíce let opravdu ničeho?
Uvědom si, že každá generace začíná úplně zezačátku, dobrou výchovu totiž nemůžeme
zdědit, ale musíme ji získat znovu. Mimoto se Církev - díky svým odpůrcům a nepřá
telům, nikdy a nikde za ty dva tisíce let pořádně nerozvinula. Svazují se jí ruce
a pak se jí vyčítá, že nic nedělá.
Milan: Církev je však nesnášenlivá. Nestrpí jiné mínění. Dokonce je neomylná. Kacíře od
suzovala k smrti - jen si vzpomeň, že upálila Mistra Jana Husa.
Aleš: Událost k Janem Husem posuzujeme dnes trochu jinak, než se to dělo dříve. Tak se
to opravdu dělat nedá, násilím potlačovat odlišné mínění druhých. Ovšem - mimocho
dem - Kalvín, husité, anglický král Jindřich VIII., - své protivníky také popravovali a pronásledovali je. Tedy vina je na obou stranách.
Milan: Církev často odsuzovala dříve to, co dnes připouští. Kremace, půst před svátým
přijímáním - nebo ještě dříve, Galileo Galilei.
Aleš: Může být jen jedna pravda, ale mnoho omylů. Ve věcech kázně může Církev měnit svá
rozhodnutí, to je ta kremace a půst. Do oborů, které nesouvisí s vírou, nemá za
sahovat, to jen ten Galileo Galilei. Nehledě k tomu, že z každého učení se dříve
hned vyvozovaly náboženské důsledky, proto do jisté míry brzdila tu vědu, která
dosud svá tvrzení plně nedokázala.
Milan: Ale je to nesnášenlivosti
Aleš: Kdo nechá platit všechno, ten vylučuje pravdu. Snášenlivost není věc myšlení,nýbrž
chování, jednání. Jsem vlídný a přátelský k člověku jiného smýšlení a víry, ale ne
říkám, že on má pravdu. V učení je tedy víra nesnášenlivá, ale v chovaní má být
snášenlivá, t.j. máme být snášenliví my, nebo£ my jsme Církev. Jinak - pokud jde
o důkazy, jak Církev pronásledovala jinak smýšlející, stejně mnoho, ne-li víc
důkazů můžeme přinést o tom, jak jinak smýšlející pronásledovali Církev, a jak
se jinak smýšlející pronásledovali mezi sebou.
Milani Uznej ale, že se nesluší, aby Církev žehnala zbraním! Viděl jsem fotografie!
Aleši Církev žehná všemu, traktoru, kladivu, péru... Pokud jde o fotografie, viděl jsi
vojáky, kteří drželi zbraň nebo před kterými zbraň ležela. Kněz žehnal vojáky,
ne zbraň. Žehná také
vězení, ale ne zločinu.
Milani Církev má války zakázat.
Aleši Komu? Státům? Ptají se
jí na to? Poslechnou?
Vojákům? Mohou poslech
nout? Církev zakazuje
také nedělní práci ale kolik lidí poslech
ne? I kdyby válku kato
líkům zakázala, kolik
by jich poslechlo? By
la by to jen rána do vo
dy. útočnou válku už
Církev nesčíslněkrát
odsoudila.Víc dělat ne
může.
,rVTož svoj meč na miesto! Lebo
všetci, čo siahajú po meči,
mečom zahynu. /Mat.26,52/

JEDINÝ PŘEŽIL....
Měsíc před koncem války zatkli komunisté ve Lvově, dříve polském
nyní ruském městě, pět biskupů řecko-katolické Církve. Dalších
pět se octlo ve vězení v polovině r.1946. Co tito stateční mužo
vé ve vězeních a koncentrácích SSSR vytrpěli,víme jen málo.
Biskup Kocolowsky zemřel koncem r.1947 v KT u Kijeva.
Biskup Chomysil byLr.1947 v lednu ve vězení v Kijevě uškrcen.
Světící biskup Lakota byl končenr.1951 v nejhorším a nejobáva
nějším táboře nucených prací, ve Workutě.
Lvowský světící biskup Budka živořil až do smrti 1949 v sibiř
ském táboře Karaganda.
Biskup C a m e c k zemřel r.1959 po dvacetiletém věznění vyčerpáním.
Ostatní čtyři biskupy postihnul stejný úděl.
Nikde nebojoval tak krůtě proti víře Kreml jako právě na Ukrajině. Nikde netrval teror
tak dlouho. Po Stalinově smrti se v Rusku leccos zlepšilo, ale utrpení řecko-katolíku na
Ukrajině neustalo. Trvá dodnes.
V únoru 1970 byl tajně vysvěcený biskup Velyčovský odsouzen ve Lvově ke třem letům vězení.
Už r. 1946-jako prostý kněz-byl odsouzen k smrti, pak k deseti letům vězení a pak dostal
milost. Ačkoliv měl ve vězení srdeční infarkt, obžaloba proti němu zněla:"Sabotáž ve pro
spěch mezinárodního imperialismu, provozovaná pod pláštíkem náboženství."
Rozsudek proti tajnému biskupovi byl povelem k dalšímu pronásledování katolických kněží
a věřících. Celé léto 1970 byly všechny náboženské slavnosti zakázány.
D O

P O D Z E M Í

S Římem sjednoceným katolíkům s byzantským ritem /řecko-katolíkům - uniatům/ je zakázána
činnost od března 1946. Teprve v době Pražského jara byla v naší vlasti tato Církev obno
vena. Bez ohledu na hlásanou náboženskou svobodu rozhodl Kreml a pravoslavná církev spo
lečně na synodu, že se řeckokatolíci od Říma odtrhnou a zapojí se k ruské církvi. Ani je
den z řeckokatolických biskupů a jen velmi málo z tří a půl tisíce řeckokatolických kněží
se synodu zúčastnilo. To byla záminka, kterou použily úřady,aby postavily pět miliónů
řeckokatolíků před rozhodnutí přestoupit k ruské církvi nebo vystoupit z církve.
Kněží a věřící kdysi velké východní církve se nevzdali. Sestoupili do podzemí. Kněží, kte
ří nepřestoupili, museli pracovat ve chlévech, v továrnách a jinde. Situace byla tím těž
ší, že řecko-katoličtí kněží mohou mít rodiny, trpěli s nim i tedy i jejich manželky a dě
ti. Ve stodolách, v sýpkách, ve sklepích a v lesích se znovu scházeli k tajným bohosluž
bám, stále pronásledování tajnou policií. Přes tisíc kněží bylo zatčeno. Jediný nezatče
ný biskup Romža byl koncem r. 1947 zavražděn tak, aby to vypadalo jako nehoda.
A
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J E D E N

Z Ů S T A L

Po 18 letech vězení a pracovních táborů na Sibiři byl znenadání propuštěn na svobodu
arcibiskup Josyf Slipyj, při svém zatčení r.1945 metropolita ve Lvově, nyní kardinál v
Říme a hlava řeckokatolíků v exilu. Propustil ho Chruščov. Znovu vznikly naděje na svobo
du, bohužel klamné. Na Ukrajině je pronásledování stále silné, ale v Litvě žijí věřící
aspoň ve snesitelných poměrech, právě tak jako v ostatních pobaltských státech. Tam mají
totiž latinské obřady, ne byzantské. Ruská pravoslavná církev se ze všech sil snaží z
zpět
t
a
k
s
í
tu část církve, která se před téměř 400 r. rozhodla vrátit do rodiny Církve obecné - ka
tolické.
A U T O K E F A L N Í
C Í R K E V
Kardinál Slipyj svolal koncem října 1971 ukrajinské biskupy do Říma k vlastní synodě.
Vytvořili vlastní autonomní církevní strukturu, tak zv.stálý svátý synod. Byl to protest
proti mlčení Říma k pronásledování pěti
miliónů řeckých katolíka na území Ruska.
Dogmaticky /naukově/jsou stále spojeni s
katolickou Církví, mají však své vlastní
výkonné orgány.
Kardinál Slipyj přesto doufá, že Moskva
jednou svůj zákaz řeckokatolické církve
odvolá.
Protináboženská karikatura z časopisu
Náboženství a věda /Nauka i religija/ v Moskvě.

POVÍDALI

JSME Sl S

KARLEM
KRYLEM

který navštěvuje každý rok Akademický týden.

Byl .jste nedávno v USA. J‘aký jste měl úspěch a dojem při vystoupeních?
Co se úspěchu týče, mám dojem, že byl poměrně slušnéj, jakož i návštěva
jbyla neočekávaně dobrá. Nejen česky mluvícího obyvatelstva.
Která místa .iste navštívil?
ěl to být zájezd do USA, nicméně přibral jsem i Kanadu. Přistál jsem ve
M
Filadelfii, pak putoval do Chicaga, Washingtonu CD,pak přes Buffalo do
Toronta. Z Vancouveru zpět do USA-Seatle, Oregon, Portland, San Francisco,Los Angeles, Cleverland, Chicago, Denver v Odoradu a New York.
Pořádal jste sl tuto cestu sám?
Dělal jsem zájezd ve spolupráci s Klubem Csl.kultury v Chicagu a pod střechou
Národní rady americké a Národního sdružení kanadského.
Jaké .jste měl posluchače? Jak se ži.ie v USA?
Především bych chtěl říct, že rozdíl mezi způsobem života v USA a v Kanadě je propastne^. Míním-li východ Ameriky, tedy průmyslovou část ve srovnání s Kanadou kompletně. Myslím, že reakce lidí byla velice příznivá, i když byly kritické připomínky specielně od
generace před r.1938, protože se mezitím vyvíjela v CSR řeč, a problematika, o kteiý já
zpívám, byla těmhle lidem dost nesnadná k pochopení; neříkám všem, ale některým; a pak jsou
to lidé, kteří tam dneska jezdí a vidí z celýho vývoje jen to, že když odjížděli v osmatřicátém, tam u nich elektrika nebyla nebo tam nejezdil autobus a tečf tam jezdí. Ze bych měl
vyloženě politické problémy, to ne; jedna maličkost mě trošičku zamrzela, že jsem měl dost
málo slovenského publika, tedy snad separatismus, nebo možná, že nemají zájem...
Jakou prací se zabýváte nyní?
Začal jsem psát před rokem Krylogii, pravděpodobně několikadílnou, kterou píšu pomalu.Kdy
by to mělo vyjít jako knížka, třebas do tý doby umřu, než to dopíšu. Tak jsem ted dopsal I.
díl. Dal jsem trošičku poslední dobou vale písničkám, protože se nedá dělat obojí. Mimoto
jsem měl ještě jiné starosti, dělal jsem televizi v Dánsku, k výročí okupace, půlhodinový
program, nějaký interview pro zahraniční časopisy, byl jsem na svatební cestě ve Španělsku,
totiž ženil jsem se, což je rovněž problém, ono se ted vůbec hrozně lidí žení, to je asi
ta kometa, co letí, aspoň si to tak vysvětluju. Program následující rok je snad několik
koncertů a převážně budu sedět za strojem a psát druhý díl Krylogie, který se bude jmeno
vat pravděpodobně Vřeštění, možná Skřek, Skřehot.
Jaký je obsah této knihy?
Je to takovéj příběh dvou lidí, kteří jsou vlastně jeden, jenom je mezi nimi časová diferen
ce. A úkolem mým ted v druhým díle bude dotáhnout toho naivního hocha k tomu dost poměrně
skeptickýmu nebo cynickýmu člověku,kterej se pohybuje dejme tomu v emigraci nebo prostě v
jakýmsi exilu spíš, není to emigrace, ani se neví, jestli útek nebo neutek, nebo jestli je,
prostě on žije úplně jinak, úplně zvláštním způsobem, dejme tomu jakýmsi odcizeným. Při
tom druhotná, vyloženě životná část je Margareta, což je příběh dívky. Tož to se prolíná,
tyhle příběhy. Byla by to tedy jakási odpověd na to, co jsme my - má generace. Protože za
tím se píše o generacích jiných a mám dojem, že o mé generaci nenapsal ještě nikdo nic. Já
se tedy o to pokouším, s jakým úspěchem?
_ „ . ,,,
, . ,, ,
Proč jezdíte na Akademické tydny?
Protože tady se člověk ad jedna setká s lidma, ad dvě dostane jakousi konfrontaci se světem
a s vírou. Moje generace vyrůstala prakticky bez víry nebo se zkreslenými názory o víře o jakékoli víře. Byla předkládána pouze jedna víra k věření s posvátnou úctou navíc. Věři
lo se čemusi, samozřejmě praxe dokazovala úplný opak. Já jsem, konec konců, tady trošičku
dospěl, člověk se naučí méně mluvit a víc pracovat, začne si odpovídat na ty otázky, kte
rý měl, trochu komplikovaněji a dejme tomu - jednoho dne se objeví potřeba konfrontace.Te
dy konfrontovat, nikoliv se hádat, nikoliv polemizovívt, jak se to s oblibou dělá, abych já
měl pravdu a toho druhého jsem zničil, smetl s chodníku, že jo? Ták ověj ten rozhovor za
skleněnou stěnou, kdy dva na sebe vidí, hovoří k sobě, zatím co ty dva monology se vzájem
ně míjejí, místo aby to byl dialog. Tedy snad dialog, ale dialog konstruktivní, hledající
východisko a ochotný přiznat, že se mýlil či přiznat tomu druhému aspoň trošičku upřímnos
ti, ne ho zničit, ale hovořit s ním o tý věci a nakonec se dobrat pravdy.
Co byste chtěl vzkázat našim mladým?
AÍ SE MAJÍ ŘÍDI ! I slova jednoho chirurga, který mi řekl v roce 1964» když vyšly mý první
písničky, ty protestsongy, tehdy ještě:" Heledte, to je moc pěkný, vy jste proti něčemu,
co kdybyste takhle jednou zkusil být pro něco?"
Jihoafrický misionář Otec Cížkovský pozval Karla Kryla na zájezd po Jižní Africe. Karel
Kryl pozvání přijal. Jihoafričané - těšte se!

AKADEM ICKÝ TÝDEN 1973
V domě oblátů v Hůnfeldu se konal III.Akade
mický týden od 3»<io 9»září. Přednášelo se
jednak na námět Tisíciletého výročí pražské
ho biskupství, z jehož oslav se mnozí účast
níci z Říma právě vrátili, jednak poměr Ce
chů a Němců.
V den. zahájení přivítal účastníky z celé Evro
py Dr.Vladimír Neuwirth a krátce načrtl his
torii Akademických týdnů a společnosti OPUS
BONŮM, která tyto týdny pořádá.
První AT se konal v CSR r.1932. Tehdy probí
hal v Praze mezinárodní kongres tomistický
za účasti nedávno zesnulého Jakuba Maritaina.
Legální AT skončily zavřením vys.škol r.1939*
První ilegální AT -jehož se zúčastnilo 25
osob - se konal r,1941» za války, blízko Pra
hy - Skalka u Mníšku pod Brdy /vzpomínáte na
Káju Maříka?/ v klášteře u kostela, vystavě
ného slavným barokním stavitelem Dienzenhoferem. Zúčastnil se ho také 0.A.Tichý, prof.
pražské konservatoře, sbormistr u sv.Víta a
manžel dcery Leona Bloya, francouzského spi
sovatele a myslitele.
Následovníkem a přítelem
Bloyovým v CSR byl také Josef
Florián. Profesor Florián opus
til své zaměstnání a věnoval
se jen vydavatelské činnosti.
S neomylným instinktem vybíral
pro své bibliofilské tisky
autory, z nichž někteří nebyli
v té době ještě ani ve vlastní
zemi doceněni. Vydal asi 400
publikací, dnes velmi vzácných
a drahých. Jedna z jeho edic
se jmenovala DOBRÉ DÍLO - latinsky OPUS BONUM.
Tento název převzala společnost, která nyní
AT v zahraničí pořádá - či lépe v nich pokra
čuje.
Za války se konaly ještě dva tajné' AT pod ná
zvem Duchovních týdnů v Jaroměřicích u Jevíč
ka za účasti 150 osob - a v Kokorách u Přero
va.
Po válce zahájil r.1945 svou činnost AT na
Sv.Kopečku u Olomouce. Tehdy se ho již zúčast
nilo několik vynikajících slovenských básníků
a umělců. Tentýž rok se pořádal AT v Praze s
takovým úspěchem, že přístup k přeplněnému sá
lu dominikánského kláštera musel být policej
ně uzavřen. Mimo jiných tam přednášel spiso
vatel Jan Cep - žijící nyní v Paříží, básníci
Vladimír Holan a Fr. Halas a režiser E.F.
Burian.
Akademickými týdny pořádanými v CSR prošlo
asi deset tisíc lidí. Ovlivnily hlavně mladou,
nyní už střední generaci.
Na jejich tradici navázal r.1971 AT v Hůnfel
du u Fuldy, starobylého města, kde je pohřben
apoštol Německa, sv.Bonifác. Prvního se zú
častnilo 58, druhého r .1972 již přes 150 po
sluchačů z 10 zemí. Na letošní AT přijelo přes
sto účastníků.

Slovo "akademický" nesou
visí s akademickým vzdě
láním; AT chtějí pokračo
vat v tradici Platona,
slavného řeckého filosofa, který sdružoval
své žáky k poznávání pravdy a ke společné
mu životu v háji boha Akademose.
OPUS BONŮM, společnost založená a schvále
ná r. 1972, navazuje přátelské styky s kul
turními institucemi různých národů.
Mezi prvním a letošním AT uplynulo 41 letkrátká přestávka byla za války, dlouhá za
komunistického režimu.
V první přednášce letošního AT hovořil pro
fesor filosofie z Beneventa Dr,Karel VRÁNA.
o filosofii Nietzscheho a dnešní politické
tendenci. Dále promluvil Miloslav Vitula
o nedávné historii CSR, totiž o vzdálených
a blízkých, nám dosud málo známých příči
nách komunistického převratu r.1948 v CSR.
Dr.Petr Spielmann hovořil o gotické malbě
v českých zemích. Svou přednáš
ku doprovodil světelnými obrazy.
Prof.Dr,Milan Pospíšil přiblížil
účastníkům hudební tvorbu Antoní
na Dvořáka s ukázkami díla.
Ve čtvrtek mluvil Dr.Vladimír
Neuwirth o psychologii českého
národa v politice, kultuře a ná
boženství. Po něm pak v německé
řeči Prof.Dr.Friedrich Prinz o
vztahu Edvarda Beneše k Wenzelu
Jakschovi. Páteční přednášku
Dr.Karla Schwarzenberga z Vídně
— - Vstup Cech do západoevropské
kultury bylo nutno přečíst, nebof tento
vynikající český historik je tč.nemocen.
Poté se zamyslela nad otázkou převýchovy
poraženého Německa po 2.svět.válce - čili
demokratisace v oboru pedagogickém - ně
mecky Annekatrein Goring.
V sobotu hovořil známý historik Prof.Br.
Bohdar^CHUDOBA^ který přednáší nyní na
universitách ve Španělsku a v USA na téma
Křesíané, komunismus a technokracie.
Dále hovořil prof.Dr. Eugen Lemberg o ná
rodní idei u Cechů a Němců dnes.
Sobotní program zakončil koncert českých
umělců, známé a vynikající zpěvačky Mirky
Bradové a býv.člena Národního divadla v
Praze Dr.Viléma kovala v sále býv.univer
sity ve Fuldě.
V neděli bylo vyznamenáno několik účastní
ků - mezi nimi i pan Pořízek, jehož rodin
ná tragedie /manželka zadržená v CSSR/ je
známá - řádem sv.Lazara.
Akademický týden vyvrcholil v neděli S . z á 
ř í pontifikální mší sv. ve fuldském domě
a promluvami biskupa Dr.Adolfa Bolteno a
opata břevnovského kláštera Dr.Anastaze
Opaska na téma Tisíc let pražského biskup
ství.

MIRAKL

Snad je dobře, že o čihošťské události pojednává nevěrec.
iiáme v historii ostatně obdoby: na Josefa Flavia a na Tacita se odvolávají apologetici v záležitosti tělesné existence Kristovy,
Zid Werfel napsal Píseň o Bernardetě.
Skvorecký nasbíral, jisté mnohdy za svízelných okolností, spoustu materiá
lu. Nechtěl být reportérem a tak na faktografickou kostru nanesl s básnic
kou licencí mnoho domněnek, vlastních úvah a emocí.
Dvoudílná knížka nepojednává jen o Sihošti. Zaujímá časový úsek od pade
sátých let po současnost a nevyjímá ani exil.
Většina jmen je šifrována jen symbolicky, čtenář rozpozná snadno jednotlivé postavy a žas
ne, co všechno autor na ně ví. Ze je znalcem poměrů a dění v kmizích kumštýřských, je jas
no, ale překvapí jeho zasvěcenost a realistické líčení českého katolického gheta. Zřejmě
měl jeho duvěru a byl často přibírán k diskusím na vysoké úrovni, neboť Skvorecký velmi
dobře ovládá křesťanskou věrouku i filosofii.
Ovládá - ale nepřijímá. Není divu, překážkou je zde jeho pověstný panerotismus, který je
zde, v porovnaní s jeho předcházející beletrií, ještě umocněn západní svobodou slova.
Jeho^postoj k víře není ale nenávistný - jak jsme zvyklí u poúnorových spisovatelů nýbrž spíše posměvačný.
Jedním z nejtrefnějších míst knih je líčení poměrů, na kostelecké Knodelfakultě, přičemž
k popukání jo popis maturit včetně zavedení nové "sociální vědy".
ila druhé sorané si — myslím — autor popudí dost čtenářů až cynickým přístupem k osobě
Palachově.
Leč k Cihosti samé. V mnohém je doplněna otřesná reportáž redaktora Brabence, nedokončená
svého času na stránkách Lidové demokracie. Opět si s hrůzou vzpomeneme na mučednictví
Occe Toufara, diletantstvi estebáku v instalováni podvodu. Velikou záhadou je existence
oné "třetí osoby", která tak popletla mechanismus režisérů. Skvorecký eliminuje, deduku
je, nakonec mu přechází ironie, logicky zbývalo jediné vysvětlení, avšak autobiografický
hrdina Daniel nemůže uvěřit. Je aspoň upřímný: N E C H C E !
Zdalipak se někdy dovíme více?________________
J.A. KUBÍN

PŘIJÍM ACÍ P O H O VO R Y A TE S TY
Je běžnou praxí švýcarských zaměstnavatelů, že přijímají nové zaměstnance většinou na zá
kladě přijímacího pohovoru a testu. Málokdo z nás však asi ví, jak dalece takové pohovory
a testy mohou jít a tak je užitečné si o tom něco říci.
Zaměstnavatel je při přijímání nových zaměstnanců zásadně oprávněn klást novým uchazečům
o místo otázky, vztahující se na charakter nabízené práce a místa a k tomu požadované zna
losti, schopnosti a vlastnosti uchazeče. Otázky, přesahující tento rámec jsovfryšaí: právně
nepřípustné a mohou případně znamenat i dotčení všeobecného
práva osobnosti, které je zaručeno švýcarskou ústavou a zákony.
Např.inteligenční testy jsou jen tehdy přípustné, omezují-li
se pouze na zjištění nadání uchazeče o nové místo, tak jak je
toto místo vyžaduje. Testy osobnosti, sloužící k zjištění struk
tury osobnosti jsou pal-: zcela nepřípustné, neboť zasahují do
intimní sféry testované osoby. Nepřípustné jsou i otázky^zdravotní a duševní stav, jakož i na rodinné a křesťanské záleži
tosti přijímané osoby. To proto, že vlastní intimní sféra kaž
dé osoby je protiprávně dotčena tehdy, týkají-li se otázky po
jejím zdravotním nebo duševním stavu a nejsou kladeny lékařem.
Přitom je lhostejné, jsou-li kladeny písemně nebo ústně.
Stane-li se vám tedy, že při ucházení se o nové pracovní místo
jsou vám kladeny shora uvedené nepřípustné otázky, můžete je
odmítnout nebo se odpovědi vyhnout. Neboť i přijímací pohovory
a ty bychom měli znát.
PILULKY

a

testy mají své hranice

J.K.

"Buňte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje."
I.Petr 3,15.
Otrokem je ten, kdo se bojí, jen s dvěma nebo třemi druhy stát na straně práva.
Mnozí jsou spokojeni s málem za předpokladu, že druzí mají ještě méně.
Váš mír je klamný a vylhaný, spočívá-li.na nespravedlnosti, potlačuje-li nebo utlačuje
přímo či nepřímo lidi kdekoliv na světě - stejné lidi, jako jsme my.

GILLESSEN

SŮL
ZEMĚ NEBO OPIUM PRO LID ?
Ví Prométheus skutečně k čemu se v hloubi srdce rozhoduje? Mnohé
to dosvědčuje: tuší, že kdo z toho stromu pojí, ještě téhož dne
duchovně zahyne. A je to smrt horší než smrt tělesná, je to nejhor
ší zvrácenost, jaké je člověk schopen. Jí se zvrátí vše, vztah k
Bohu, k lidem, k sobě.
Nemusíme rozvádět názor, že Prometheovc sebepovýšení na trůn je
vlastním zdrojem marxismu, z něhož plynou hlavní nauky dialektického
materialismu. Stačí, uvědomíme-li si, že zvrácené vědomí o světě ne
ní příčinou, nýbrž následkem prometheovské vzpoury proti Bohu.
Nejprve se zřítí svatostánek, pak se začne rozpadat svět.
Vraťme se však k zázraku ze Starého zákona. Vody Jericha byly zamoen smrt a zmetky, fíekli jsme, že dnes trpíme duchovním zamořením pra
menů a stojíme stejně bezradně jako mužové Jericha.. Neboť co jiného jsou všechny odrůdy
ateismu než zamořený pramen, který plodí smrt a zmetky po celé zemi?
Musíme jistě rozlišovat: ne každý, kdo se prohlašuje za ateistu je skutečně potomkem Pro
métheovým. Zamysleme se nad slovy II.vatikánského koncilu v 19.kap.pastorální konstituce
"0 Církvi v dnešním světě."/Radost a naděje/kde jasně rozlišuje čistě přirozený humanismus,
totiž oprávněné odmítání falešné představy o Bohu od náboženské lhostejnosti a ostatních
forem ateismu od agnosticismu až k výslovnému popírání Boha. Mnohému člověku, který sám
hledá Boha bychom křivdili, kdybychom řekli, že všichni, kdo nevěří pevně v Boha, jsou pyš
ní rebelové. Nesmíme ovšem zapomenout, že bojovný ateismus, který nechává kolem sebe krou
žit ostatní formy nevěry jako oběžnice, získává svou hloubku a ničivou sílu z vědomého,
svobodného rozhodnutí proti Bohu, z rozhodnutí, nastolit sám sebe na místo Boží.
Z tohoto - vlastními silami postaveného trůnu - se jeví náboženství jako "bezútěšný řetěz
bez fantasie." Tohoto obrazu užívá sám Marx v úvodu svého nedokončeného článku "Zur
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie," který vyšel 1844 v Paříži. Je však skutečně nábo
ženství, které uznává naši závislost na našem Stvořiteli, "bezútěšný řetěz bez fantasie?"
Není to spíš ateismus,který popírá předem dané skutečnosti a stává se otrokem vlastní nega
ce?
V témž článku je také světově proslulé označení náboženství, zvláště křesťanství, jako
"opium pro lid." Naskýtá se otázka, zda teto označení neplatí spíše o ateismu, který pod
le výše uvedeného pojetí Karla Marxe přivádí člověka do takového stavu, v němž "se všech
no skutečné rozplývá."
Toto rozplynutí všeho skutečného po zboření svatostánku připomíná účinek opiátů, který byl
nedávno popsán těmi, kdo jim propadli, takto: "Dojde k iluzorním omylům v poznání, k poru
chám smyslu pro čas a prostor a ke změnám vědomí. Člověk je zaplaven pocity, nepřipouští
si jedinou jasnou myšlenku a žádnou produktivitu. Problémy a starosti mizí, druhý se stává
nezajímavým, téměř lhostejným, neboť člověka zaměstnávají jen vlastní vjemy..."
Bylo by jistě vděčným úkolem prozkoumat, zda a v jaké míře vede bojovný ateismus stejně
jako opium k podobným poruchám ve vnímání prostoru a času a k změně vědomí. Také k ochrome
ní správné prodiúctivity, především ztráta vědomí o druhých lidech a to nejen účinkem opia,
ale účinkem dramatického pokusu uhasit světlo živého Boha, jak to popisuje papež Pavel VI.
ve své encyklice Ecclesiam suam č.93» 0 cílech bojovného ateismu. /l964/»
Učitelům a kněžím nemusím líčit, jak smrtelně bledí a němí, jak rozervaní a zoufalí jsou
dnes mnozí mladí lidé, v nichž to nejsvětější bylo zničeno nevěřícími učiteli. Kdo změří
škody, napáchané prominetnimi i neprominentními učiteli na katedrách-především na filoso
fické- odpadlými a špatnými kněžími, kamarády-posměváčky, knihami a filmy. Je mezi námi
víc duchovních vrahůfnež tušíme.
To je zamoření studní. Zachvátilo dnes nejen školu a universitu, nýbrž i široký kruh naše
ho veřejného života a kultury. Na všech rozích se nabízí "opium lidstva" - iluze, stát
se šťastnými bez Boha.
2. "POZBUDE-LI VŠAK SŮL SLANOU CHUŤ...."
Jsme my, křesťané, bez viny na rozmachu tohoto obchodu omamnými jedy? Bohužel ne! Koncil
to řekl jasně:
"Nemalý díl na vzniku ateismu mohou mít věřící, zanedbávají-li svou náboženskou výchovu,
klamně předpokládají křesťanskou nauku a mají nedostatky ve svém náboženském, mravním a so
ciálním životě a tak pravou tvář Boha a náboženství spíše zastírají než odkrývají."/Církev
a dnešní svět, č. 19.
/
_____________________________________________

UVAŽUJEME S VÁMI
Touto otázkou se Církev také zabývá a na za
klade vědeckých zkoumání rozmnožila důvody,
které činí manželství neplatným: nevylečitel
ná duševní choroba /schizofrenie, hysterie/,
alkoholismus, nymfomanie aj.
Pokud jde o neplatnost řádně uzavřeného man
želství, jsou tu dva směry. První se odvolá
vá na privilegium Petrovo:"Co svážeš na zemi,
bude svázáno na nebi, CO ROZVAZES HA ZEMI,
BUDE ROZVÁZÁNO I NA NEBI." Může-li Církev
rozvázat přísahu Bohu jen proto, že se kněz
zamiloval, logicky by měla mít možnost z dů
ležitých důvodů rozvázat i slib člověku, tj.
mezi manželi.
Podle druhé teorie přestává mrtvé manželství
být manželstvím. Žádná matka nenutí své dítě,
aby žilo s mrtvolou, ani k tomu, aby pak ži
lo osaměle. Musí tu však být jistota, že man
želství není jen více méně churavé a to je
někdy těžce dokazatelné. Jsou případy, že se
po letech manžel sešel s první manželkou a
žijí šfastně. Alfred Fuchs žil v manželství,
které hrozilo rozpadem. Pak poznali oba man
želé víru - a manželství se uzdravilo.

"Debatovali jsme v kroužku o tom, jak může
Církev zbavit kněze přísahy k Bohu a dovolit
mu přejít do laického stavu, když nedovolí
manželům, jejichž manželství je mrtvé, přejít do jiného, živého manželství."

Vstupuje-Ii někdo do manželství nebo do kněž
ského stavu a není ochoten věnovat všechny7sve síly a využít všech přirozených i nadpřirozených možnosti, aby své poslání prohloubil
a udržel živé, dopouští se smrtelného hříchu. Na smrti manželství mívají nezřídka vinu ncjen manželé, alo i rodiče, vychovatelé a knězi. Jeden z našich misionářů dostal nabídku
větší částky peněz, oddá-li manžele nepřipravené. Odmítl to.
Ziví-li člověk své ideály z nadpřirozených zdrojů,cítí účinek slov Páně:"íié břímě je leh
ké a jho sladké." Láska k Bohu a k sobě navzájem nadlehčuje manželské i kněžské kříže.______
"Ty jsi po Bohu za nejprvnější, Tohš čest a
chválu nejpřednější, andělé a svati vzdávají.."
zněl pod klenbou chrámu cisterciáků v Casamari mohutný zpěv k oslavě Matky Boží. Jistě už
dlouho nebyla a nebude románsko-gotická ločf svědkem tak nadšeného zpěvu českých poutníků.
Těžko bylo nevzpomenout při zpěvu v římských svatyních na české, moravské a slovenské ma
riánské hrady-nezaletět v duchu k Paladiu země české a do Staré Bolestavi! Vnímavý duch vi
děl zástupy poutníků, kteří rok co rok přeplňovali prostornou basiliku, aby zpěvem Tisíc
krát pozdravujeme tebe - uctili líbezný relief sv.Panny s Ježíškem, uchovávaný ve stříbrné
skříni za svatostánkem.
Nebo studentské pouti v poválečných letech! Chodilo se pěšky z Prahy-Vysočan některou květ
novou neděli do Staré Boleslavi. Poslední - v květnu 1948 - se nám vryla hluboce do paměti.
Nad Církví se už začaly stahovat zlověstné mraky. V mladými lidmi přeplněném chrámě zněla
odvážná slova arcibiskupa Berana. Přirovnával pomlouvačnou kampaň a teror , který tehdy za
hájili nepřátelé víry, k slovům římského spisovatele Lalctancia:"Musíme mít velkou důvěru ano, DŮVĚRU NADE VSÍ LIDSKOU NADĚJI; A TETO DflvEfíE NAS UCÍ MARIA," řekl statečný velekněz.

ZAMYŠLENÍ V CASAMARI

I když byla zastavení římské pouti pokaždé jinak zaměřena, spodním tčnem zněla úcta a hold
Matce Boží. Snad se někomu zdálo, že se závěrečná píseň opakuje příliš často. Ale naše nábo
ženská tradice je hluboce mariánská a tak prosby, nesoucí se vzhůru slovy písně na místech,
poznamenaných naší duchovní historií jsou důkazem, že poklad víry u nás doma nezanikne, bude-li naše víra, zakotvená v Marii, stále pěstována a prohlubována. A že to bude opět Maria,
která - jak tomu bylo často v naší historii - svou přímluvou vyprosí nové jaro života z víry
v naší vlasti i nám zde.
NEZHYNE ROD, JENŽ VĚŘIT NEPŘESTANE - DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM PANE!

KŘEST

U RYBNÍKA

Udělali jsme čelem vzad, by se nám z chození kolem dokola nezamotala hlava. Na západě
rudlo slunce jako kráska v rozpacích. Z druhé strany se vyhrabal měsíc, ačkoliv na to
ještě neměl nárok. Kačeny přestaly kvákat, chystaly se do hajan.
"To je ale blbý, že musíš pryč. Víš, jak mně bylo fajn, když jsem ti mohla všecko říct?
A vůbec...."
"Můžeš přijít za Pěnkavou, je opravdu prima člověk, jistě by ti poradil. Sekl jsem mu o
tobě i o Hugovi. Máte za ním někdy zajít, jestli ještě trváš na tom křtu."
"Já bych chtěla, abysmě pokřtil ty," škemrala jsem.
"Nesmysl."
"Proč?"
"Už není čas."
"Právě proto. Víš, že Kristus před smrtí pravil jedenácti Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude
spasen. Klidně bys mě moh pokřtít ted."
"Ty jsi se zbláznila."
"Náhodou já vím, že to smíš udělat," řekla jsem umíněně.
"Nesmím, Jano. Jedině i n
e x t r e m i s , to znamená v mimořádné situaci. Třeba když
člověk umírá a chce přijmout svátost křtu."
"Copak tohle není mimořádná situace?" zabrečela jsem."Jestli mě nepokřtíš ty, zůstanu
pohan na věky věkův ámen."
"Nebud paličatá, copak jsi tak hloupá?"
"Jsem. V životě se nedám pokřtít. Tys mě vyzpovídal, tak co."
"Máš nohy, můžeš jít do kostela."
"Tak to furt neříkej," zastavila jsem se a zaČla šermovat rukama. "Sekni rovnou, že ti
za to nestojím, aby mě zbavil dědičnýho hříchu. Vůbec ti na mně nezáleží. Vůbec mi ne
chceš dopřát, abych taky byla spasená, a vůbec, víš?" Spině jsem se rozbrečela, ani ne
tak proto, že mě nechce p o k ř t í t , ale proto, že mě n e c h c e
pokřtít.
"Neblázni, Jano. Jak to, že mi na tobě nezáleží, vždyf víš, že tě mám rád, vždycky jsem tě
tě měl rád a chci, abysme zůstali kamarádi."
"Tak." Utřela jsem si slzy a klekla jsem k vodě. "A jestli je pravda, cos tedka řek, tak
mě pokřti. Je to in extrémis? Je."
Sklonila jsem hlavu a čekala.
Přistoupil ke mně, nabral do dlaně vodu z rybníku, pokropil mi hlavu a tiše pravil:
"Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen."
Zůstala jsem ještě chvíli klečet. Tohle jsem tedy nečekala. V rákosí kvákla kachna ze
spaníJKrůno stál nade mnou a mlčel. Panebože. Zvedla jsem se a podala jsem mu ruku.
"Děkuju ti, Krůno. Připadám si, jako bysme si právě podepsali přátelství krví."
Podívala jsem se mu do chrpových panenek, měl v nich ty břevnovské lucerny.
Beze slova jsem se otočila a šla jsem k tramvaji.
Na konci cestičky jsem se ohlédla. Krůno tam stál, zdvihl ruku, aby mi zamával, a já i na
na tu dálku viděla, jak se mu v rezavých voušech zabělalv řezáky.____________________________
DÍKY ZA TUTO KNIHU
Možná, že se někdo pohorší nad lidovým výrazi
vém, kterým se hemží knížka Zdeny Salivarovéi
HONZLOVÁ. Ale kdo rozhrne tu houštinu pražského
nářečí,okořeněného úpadkovými slovy pronásledova
ného národa, uvidí tam jiskřit se čistou duši
hrdinky, ryzí v citu, rozumu i vůli, jako dia
mant. Poctivá proletářka, posluhovačka paní
Pelikánová, ukáže svou dobrou duší první cestu
Janě z bludiště strachu, pomluv, udavačství.
Pak se sejde s mladým knězem, bývalým kamarádem,
který ji vede dál. Neomylným instinktem sleduje
Jana čestnou cestu pravdy. A nakonec....?
Ne, konec vám neprozradíme. I když si knihu
přečtete, musíte se zasnít a domyslit si jej.
Jeden z věřících čtenářů řekl:"Tato knížka mi
znovu ukázala pravou tvář naší víry, ne v otře
lých slovech minulých staletí, ale v její pod
statě, která se stále prodírá dějinami."

ROZVOJ OSOBNOSTI
Řídíme-li se rozumem chceme, aby se naše osobnost vyvíjela na zdravých
základech. Cím více pak člověk dozrává, tím více prostoru jeho indivi
dualita potřebuje, vždyf je obdařen rozumem.
Malé dítě poslouchá, neptá se a nestěžuje si. Ale když poodroste, začne se
projevovat jeho individualita čím dál víc. Někteří rodiče si těchto převra
tů u mladých lidí nevšimnou. Jsou pak rozhořčeni, když se mladý člověk zač
ne chovat jako divoch. Vidíme to zvláště u těch mladých lidí, jejichž pro
jev rodiče silně omezovali nebo je tyranizovali.
Biologie dospívání sama k vysvětlení nestačí - velkou roli tu hraje také duševní dospívá
ní. Je to velmi kritické období v životě mladých lidí. Plnému rozvinutí osobnosti brání
mnoho překážek a bouří. Dítě se vzdor tomu dokáže vyrovnat s požadavky svého okolí, ovšem
za předpokladu, že rodiče jsou moudří a trpěliví.
Když mladý člověk pláče nebo sprostě mluví nebo se pere, není to proto, že je vzdorovitý
nebo dokonce špatný; snad je jen unavený a neklidný. Chová-li se tak často, asi ještě ne
našel sám sebe. Nemůže-li být člověk tím, čím by být měl, je to spíše vina rozumu než
srdce. Hlavní obtíž dítěte, které nesrostlo správně se svým okolím není v tom, že nechce,
ale v tom, že nemůže, neumí. Potřebuje někoho, kdo by mu pomohl, aby se stal takovým člo
věkem, jakým má být.
Normální lidé se chtějí stát osobnostmi. Nerozumná výchova může tento proces narušit a pak
způsobí na duši mladého člověka takové škody, že jejich stopy už nikdy nevymizí. Ale je
li člověk vychováván tak, aby se jeho osobnost dokonale rozvinula, dá mu to pocit svobody
a důvěry. Poznání významu vlastního Já je tak hluboké a nutkavé, že bývá často prohlašo
váno za sobectví.
Kdo tento názor zastává prohlašuje a předpokládá, že když např. někomu dáme almužnu, není
to z dobroty srdce, nýbrž že nám tento projev zdánlivé dobročinnosti zvyšuje vědomí vlast
ní hodnoty.
MLADÝ ČLOVĚK TOUŽÍ ZVÝŠENOU MfiROU PO USKUTEČNĚNÍ SEBE SAMA - PO TVORBĚ OSOBNOSTI
Požadavek sebeuskutečnění je hlavním problémem výchovy mladých lidí. Této touze lidského
Já musíme věnovat zvláštní pozornost a mít pro ni porozumění, jinak nepochopíme správně
myšlenky, city a činy mladých lidí.
Doba mládí je dobou vývoje. V té době začíná lidské Já zaujímat pevný postoj. Objevují se
citové sklony. Mladý člověk se učí stále lépe se vyjadřovat, chápe jasněji význam osob
nosti. Je však také podrážděný a přecitlivělý, zejména vůči dospělým a jejich radám.
Má sklon považovat rodiče za "staré a nemoderní a hloupé", hlásí se s nadšením ke všem
novotám a pohrdá vším starým, při čemž se ovšem dopouští té chyby, že se vzdává starých,
dávno nabytých zvyků dříve, než získal lepší. Všechno a každého kritizuje a ujišťuje sám
sebe, že by se leccos mohlo změnit. Poněvadž je v hloubi srdce idealistou, má málo trpě
livosti a praktické rozvahy.
KAZDY Má Svftj VLASTNÍ ZlVOTOÍ ÚKOL
Rodiče bohužel často zapomínají, že jako mladí bývali právě takoví, stejně smýšleli a jed
nali, vším prošli a postavili se konečně na vlastní nohy. Chová-li se mladý člověk tak,
jak se obvykle mladí lidé chovají, není důvod k poplachu. Obávat bychom se museli, kdyby
se choval jinak.
Rodiče se rádi vydávají za hrdiny ctnosti a dělají neobratné pokusy doporučovat mladým
lidem sebe jako vzor. Chtějí z mladého člověka udělat odlitek vlastního já a nedovedou
si správně představit, jak je nutné a důležité, aby si mladý člověk volil
svou vlastní a pro sebe vhodnou životní úlohu. Toto obrovské sobectví
rodičů je zdrojen neštěstí a neúspěchu mladých lidí. Žádná chyba rodičů
nenapáchá tolik škod, jako když neuznávají osobní důstojnost mladého člo.
věka. Tak byla zničena příležitost mnoha lidí, stát se něčím. Nemyslící
rodiče je přinutili k povolání, ke kterému se nehodili a neměli je rádi.
Příklad: Otec je úspěšným soudcem. Syn musí tedy studovat práva. Nebo:
Otec, který nemohl studovat medicínu, nutí syna k tomuto studiu, ačko
liv syn k tomu nemá ani chuí, ani schopnosti. A chlapec, který se
mohl stát výborným obchodníkem, se stane prostředním lékařem*
P.J.F. FLANAGAN

K TO SEJE VIETOR... _ Agripine,

dcére generála Germanicusa a manželke synovca
římského imperátora Augusta sa narodil r .38 po Kr.syn.
Istý římsky astrolog vtedy predpovedal, že tento chlapec sa stane v krajině najmocnejší,
ale že bude vrahom svojej matky. Vtedy vraj Agrippina zvolala:"Nech ma zavraždí, ale
nech vládne!"
Ovdověla v čase, ked stámúceho Claudia - brata Germanicusa - vyhlásili za imperátora.
Agrippina sa znovu vydala za bohatého patricija, ktorý jej odkázal po svadbe celý svoj
majetok. To sa mu nevyplatilo, lebo onedlho zomrel za tajonných okolností na otravu jedorn.
Hned nato sa Agrippina pustila bezohíadne do uskutočnovania svojho dalšíeho plánu} rozbií
manželstvo imperátora Claudia. V dosledku jej intrig sa Claudius skutočne rozišiel so svojou ženou Mesalinou. Agrippina Claudia obletuje, vnucuje sa mu, kým napokon Claudius nepodíahne a neožen sa s nou. Súčasne Claudius dává súhlas na sobáš Agrippininho syna Nera
so svojou vlastnou dcérou Oktáviou.
Následuje druhá čásí Agrippininho plánu: odstránenie cisára Claudia. Claudius zomiera po
dobrom obede, v ktorom nechýbal chod s hubami, připravený Agrippininou "dvo m o u " travičkou Lokustou. Bezprostredne po smrti Claudia sa Nero vehementne dožaduje dedičského náro
ku na tron. Pod íarchou falošných argumentov ho Prétorijci přijímajú za imperátora na
úkor vlastného Claudiovho syna Britanicusa. Nero má právě sedemnásí rokov, je velký, tuč
ný a namyšlený.
Agrippina překypuje štastním. Tajné sa zúčastňuje na rokovaniach římského senátu, kde sa
schovává v zastretej ldži. Připravuje rozhodnutia svojho syna a vlastně vládne ona jeho
prostrednictvom. Nero si namýšla, že je výborným vládcom. Rád sa produkuje spevom a vystúpeniami na veřejnosti a tvrdí, že by mohol byí rovnako dobrým hercom. Rád sa zabáva, zú
častňuje sa všetkých římských hier a denne poriada rozsiahle orgie.
Začína však maí dosí nepříjemného tudorstva svojej matky a chce sa ho zbavil. Naíakaná
Agrippina mu chce postavil do cesty Britanika - vlastného syna zavražděného imperátora.
Nero ho však z á k e m e otrávi.
Počas následujúcich štyroch rokov Nero trpezlivo pripravuje vraždu svojej matky. Napokon sa rozhodne ju utopiť .
K tomuto využil výlet po moři. Loú, na ktorú nastúpila
Agrippina, ke<J sa bola materinským bozkom rozlúčila so
synom, sa rozpadla na m á m e kusy onedlho po tom, čo vyplavala na šíré more. Agrippina, ako dobrá plavkyňa, sa
však zachránila a vyplávala na břeh. Nero v ohromnom roz
čúlení ju na mieste obvinil z "intrig proti imperátorovi" a před jeho očami ju museli vojáci umučií. Historicit
prisudzujú zomierajúcej tento výrok:"Tvoje měno v budúcich pokoleniach aj najzverskejším tyranom bude znieí ako najváčšia urážka."
Nero, opojený mocou, už neznáša najmenšiu kritiku. Ba ani prítomnoí tých, ktorí - ako sa
domnieva - by mohli niečo vedieí o jeho zločinoch. Dává odsúdit vlastnú ženu Octáviu na
trest smrti. Odovzdáva do rúk kata svojich poradcov. Kopnutím do brucha vraždí svoju dru
hů ženu Popaeu. V lete r .64 Rím postihne strašný požiar. Verejne sa hovoří, že požiar dal
založií Nero. Opúšíajú ho aj najtvrdší přívrženci. Vojsko sa búri v provinciách a k
vzbúrencom sa pridávajú aj římské légie. Generál Galba sa po návrate zo španielskej expedície postaví na čelo vzbury. SÍubuje odplatu a smrí tyranovi. Armáda obsadzuje Rím.
Nero vie, že je stratený. Ukryje sa v jednej z vládnych vil a v bezvýchodiskovej situácii
spáchá samovraždu. Historici mu pripisujú neobyčajné posledné slova:"Aký to herec musí vo
mne zomrieí." Má tridsaí rokov, ale koíko zločinov ma na svedomie, že nespočetné prevyšujú počet jeho rokov. Kruté prenásledovanie kresfanov.
Niektorí historici novšej doby tvrdia, že Rimania příliš kriticky zhodnotili počiny svoj
ho vtedajšieho vládců. Zostáva však neodškriepiteínym faktom, že to boli jeho sučasníci,
ktorí vo svojich spomienkach zhodne označujú Nerovo v ladárenie za dějinné obdobie, počas
ktorého v Říme vládol meč a jed.
Římských cisárov po smrti vyhlašovali za svátých.
Cisára Vespasiana otrávili. Kečf to zistil, zvolal:
"Běda, zdá sa mi, že sa stávám bohoml"

ZAMILOVANÝ ČERNOCH
V neděli jsem byl od čtyř na nohou. Zpovídání, tři mše svaté, kázání,
schůze, patnáct křtů a spousta jiné práce, ani jsem nepil kávu a vola
jí mě k nemocné. Bylo mi divné, že nepřišel příbuzný, nýbrž sousedka
a děsil jsem se toho, jak se vyšplhám na kopec, kde žena bydlela. Vzal
jsem sv.oleje, hodil kufřík do auta a jel v strašném horku prašnou sil
nicí. Ve favele Cupi jsem vystoupil a pustil se do kopce. Musel jsem
projít několika chatrčemi či "zahrádkou"/od slova zahraditi/, slunce
do mě pralo, pot mi stékal potůčky až do bot. Konečně jsem stál před
chatrčí z prutů a bláta.
Babka seděla na jediném kusu "nábytku" - kusu dřeva a měla strašnou
radost. Vyndal jsem štolu a zeptal se, kdy se naposledy zpovídala.
"Ale padre, zpovídala jsem se u vás před týdnem, chtěla jsem vás jen
poprosit o peníze na léky, děti nic nedají, sousedé nemají..."
L Složil jsem mlčky štolu a byl bych nejraději babku praštil kufříkem
fR&vpo hlavě. Ovládl jsem se, dal jí padesátku a mile řekl:"Babičko,
podruhé si ke mně pro peníze pošlete a netahejte mě sem nahoru."
Když jsem vyšel a spatřil pod kopcem auto, dostal jsem takový
vztek, že jsem se chtěl vrátit a říci jí něco ostrého, nakonec
jsem se přece jen ovládnul a slézal po kostrbatých pěšinkách dolů.
Děti i dospělí vybíhali z chatrčí, čuměli na mě, ušklíbali se nebo zdravili, ale já si to
ho nevšímal.
Najednou vidím děvče z Mariánské družiny ve vrátkách jedné ze"zahrádek". Bavila se s čer
nochem. Myslel jsem si:"Holka, to sis mohla vybrat lepšího." Byl to hromotluk o dvě hlavy
větší, s nepřívětivou tváří. Když jsem šel kolem nich, děvče pozdravilo, černoch se ušklíb
nul. Nelíbilo se mi to, ale zase jsem se přemohl a šel dál. Najednou slyším černocha, jak
na mne se smíchem pokřikuje "černá vdova", ačkoliv jsem měl bílou kleriku. Tak se totiž
nazývají pavouci, nevelcí ale obávaní pro smrtelné kousnutí. "Vdova" se jim říká proto,
že samička, sotva je oplodněna, milého pavouka prostě zakousne a dívá se na něho, až se
rozpadne. Prý to dělají všichni pavouci. Tehdy byl jimi kraj zaplaven.
Jakmile jsem slyšel, že se mi černoch posmívá, otočil jsem se, chvíli jsem váhal, ale pak
už jsem to nevydržel, vykřikl na něho něho několik slov, kterým rozumějí jen tamější lidé,
praštil jsem ho kufříkem po hlavě a když se chtěl bránit, praštil jsem ho do nosu, až se
složil na zem. Než se zvednul, pořádně jsem mu vynadal, že když faráře potřebují, tak ho
volají, jinak si ale z něho dělají blázny.
V okamžiku byl kolem nás chumel dětí, psů a lidí a tak jsem hned udělal kázání všem jako
na kazatelně v kostele. Kdo nás pozoroval, napadl mu hned příběh o Davidovi a Goliášovi,
vždyf černoch byl dvakrát tak velký jako já.
Děvčeti jsem řekl, že je hloupá, že si chce vzít takového malandra. Byla z toho celá vy
plašená a utekla domů.
Horší to bylo s mým kufříkem. Byl to cenný dárek na rozloučenou od f a m í k ů v Lagé a puto
val jsem s ním již hezkou řádku let k nemocným. Nyní ležel rozbitý na kousky v trávě.
Donutil jsem černocha, aby mi aspoň pomohl najít věci, které jsem měl v kufříku. Trvalo
to hodně dlouho? malý křížek, svícny, svíčky, svaté oleje, štola, kropenka, plechovka s
vatou a jedna košile - všechno bylo roztroušeno ve vysokém porostu kolem plotu. Konečně
jsme to posbírali, děti mi to pomohly donést k autu a já jel trochu spokojenější domů.
Tam už na mě čekali lidé a tak jsem úplně zapomněl, že jsou tři hodiny odpoledne a já ješ
tě ani kávu nepil.
Pozdě večer jsem něco snědl a protože jsem byl úplně vyčerpaný, sotva jsem se držel na
nohou, chtěl jsem si jít hned lehnout. Podívám se náhodou z okna a koho nevidím? Zase to
ho černocha! Co zde chce? Snad se mu to rozleželo v hlavě a chce se mi pomstít za to, že
jsem ho před lidmi tak ponížil a porazil. To bylo u těchto lidí normální.
Sedl jsem za stůl, pootevřel zásuvku, odjistil revolver a čekal, až vstoupí. Vešel poma
lu, nic neříkal, jen se na mne upřeně díval a já měl ruku na revolveru.
Konečně to z něho pomalu šlo. Ptal se, mohu-li mu to odpustit, že to nemyslel tak zle a
hlavně jestli bych promluvil s jeho snoubenkou. Prý se rozhodla, že si ho nevezme. Viděl
jsem, že má slzy v očích.
Pustil jsem revolver z ruky, přátelsky jsme se bavili, bylo mi ho líto, slíbil jsem, že
se za něho přimluvím. Od té doby nechyběl ani jednou v kostele, vstoupil do Mariánské dru
žiny a stal se horlivým famíkem. Děvče bylo celé šíastné, že se tak změnil, milovala ho,
a tak jsem je za pár měsíců oddával. Když jsem mu gratuloval, slíbil, že jakmile poplatí
dluhy, koupí mi nový kufříček. Ten rozbitý prý mu musím dát na památku. Nevěsta si dojetím také zaplakala a i mně stály v očích slzy. Byli spolu šťastni,
A.N.
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"Někdy ano, ale bohužel
ne vždy - a tečí - svátý
Patriku!" Vůbec to ne
mohla pochopit.
Pressburger se snažil po
tlačit úsměv a ujišťoval,
že počká, až dostanou svo
leni řeholních představe
ných; mezitím snad uvíta
P.A. SEIPOLT
jí malou posilu, aby obě
strany spláchly překvapení. Pokynul Goldě, aby naplni
la číšky koňakem.
"Na zdravíčko," řekl Pressburger," a na dobrou spolupráci v Pozounu!"
Róza vyzunkla číšku nejrychleji, pák se začervenala a zmateně zakoktala:"Ach, já nejsem
piják, pane řediteli, i když jsem irského původu!"
"Tak jí hned nalejte další skleničku, slečno Goldo!"
Sestra Rosa protestovala, ale m a m i . Pressburger se mezitím obrátil na paní Zuzanu:
"Chcete-li se svou představenou mluvit telefonicky, prosím, použijte náš aparát. Pak vám
ukáži provoz v Pozounu - není velký - a představím vám vaše budoucí kolegy."

DVA ČEPCE A

PO ZO UN

Budoucí kolegové se kývali na židlích a netušili nic zlého. Na psacím stole se kupila hro
mada rukopisů, polohotových zpráv a výstřižků z novin, až to v nich vzbudilo úzkost a půl
hodiny rozvažovali, na kterém konci mají začít. Kouřili jednu cigaretu za druhou, aby se
nějak rozhodli, a popel sypali malebně kolem sebe na zem.
David Blum, s nazrzlou trpasličí hlavou,a Leo Landou, nedávno ženatý, s modročernými ka
deřemi. Do dumání rušivě zasáhl Mojžíš Turteltaub. Přiblížil se po špičkách k Davidovi
a zašeptal mu něco do ucha. Ten se vymrštil jakoby ho blecha kousla:"Co?" vykřikl,"Zeny?
Kde?"
"Jen tiše, jen tiše, však se brzo objeví a zůstanou zde dlouho. Práktikantky!"
"Jako praktikantky? Hurá!! Těm něco přihrajeme co, Leo?" jásal David a mnul si ruce s
negalantní radostí. Leo ohrnul nos nad Casanovou, kteiý nikdy nezmoudří.
"Závidíš Leo, co? Už jsi rok ženatý a čekáte přírůstek do rodiny. Tedy starost o prakti
kantky převezmu já."
"Především tedy vyčistíš kancelář," přerušil ho Turteltaub."Bůh nad Izraelem, jak to tu
vypadá. Popelníky plné, na oknech prach, po zemi popel, na okně kus chleba a límec bez
vázanky! Sekněme to nepřátelům: to se musí hned změnit. Mohou vejít každou vteřinu, ty
líbezné Růže ze Saronu, štíhlé gazely z Engadi, mlčící cypřiše z údolí Kedronu...."
"Jen když to nejsou obrovské cedry z Libanonu!" bručel Leo a s manželskou nenucenosti si
upravoval šedého motýlka. David otevřel zásuvku, vytáhl hadr a začal řádit jako zdivočelá
uklízečka} popel i volné listy poletovaly po pokoji.
"Copak je nepřivítáte .květinami?" ptal se Turteltaub.
"Samozřejmě! A ty nejkrásnější. Kde je však vzít a nekrást?" řekl David."Nejbližší krám
je vedle katolického hřbitova."
"Zbláznil se, nemluvňátko," posmíval se mu Leo,"pozdravit je květinami z katolického
hřbitova." Ani jeden si nevšimnul podezřelého úsměvu na Turteltaubových rtech.
"Na květinách se náboženství nepozná," odpověděl David."Ostatně, není už na to čas. Pro
to musí tamten vyschlý kaktus na okně zastupovat všechny květiny."
"Nevskočí-li do váz samy! Poslyš, snad to nebudou dívky na vdávání. Máš kravatu nakřivo."
"Co se divíš? Bez zrcadla? Proč tu vlastně není zrcadlo. A okna! Podívej se na okna. Ta
se asi čistila naposledy při odchodu z Egypta. A ta hříšně drahá puritánská uklízečka tu
chce tvrdit, že je nepostradatelná. A podívej se na tu vrstvu prachu. Nejčistší humus,
ředkvičky by se tu mohly pěstovat?
Leo mu podal nakřáplé zrcátko a řekl jízlivě:"Ty se také uprav, potřebuješ to!"
"Ty m á vždycky nějakou jedovatost na jazyku."
"A kartáč na šaty!"
"Království za kartáč! zvolal král Richard a sáhl zmužile po ježkovi."
"Neposmívej se mi a raději mi pomoz. Ty máš existenci zajištěnou, ale pro mě je to snad
životní šance! Vteřina může rozhodnout o celých desetiletíchl"
Škrabal se v kožešině v týle, zatímco mu Leo čistil žaket:"Hrome, včera jsem málem zašel
k holičovi."
"Jistě ti vlezl brouk do cesty a musel jsi ho sebrat, co?" vtipkoval L
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Pokračování

SMĚJEME SE
VČEREJŠKU

"Kouření? Už před
lety jsem si od
vykl kouřit!"
N A J D Ě T E
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R O Z D Í L Ů

,rVZPOMÍHÁTE SI?
CHODILI JSME
s p o l u d o Šk o l y .
ŘEKL JSTE TEHD^
ZE JSEM
Sí DAREBÁK VE
TŘÍDĚ!"
^
"KDE JE NAŠE KOČKA?" " SEŽRALY JI MYSl!"

"TOHO PA
POUŠKA FO
TOGRAFOVAT
NEBUDU! VY'
PADÁ, JAKO-’
BY MEL PROB
LÉMY!"

s o u d r u h Ře d i t e l
DNES STÍŽNOSTI
n e p ř i j í m á ! p í Se
SEBEKRITIKU!"

"VZAL JSEM SI DNES
PRÁCI DOM$. "

KRMITI PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!

"BRÝLE NEPOTŘEBUJI.
DNES JDEME PŘEJÍ
MAT STAVBU!"

PLULI LODI
O D M A L A G Y aneb konec dobrodružství s P. ŠIMČÍKEM
Sluníčko vesele nakukuje do pokojů a snaží se dostat naši posádku na nohy.
Konec dovolené - a naše "flotila"se rozděluje. Každý jede na vlastní pěst,
jen "vlajková loů" kapitána Simčíka a VW-Bus zůstávají pohromadě.
"Slastnou cestu, na shledanou, adios!" Poslední pozdravy, poslední cvaká
ní spouští fotografických aparátů, pozdravné zahoukání obou vozů a už
se rozjíždíme s přetíženými vozidly po dlažbě Torremolinos. Je 9»srpna
1973
14,3o hod.
První metry zpáteční cesty začínají. Torremolinos, Malaga, Motril, Granada, Toledo, Madrid,
Burgos, S.Sebastian, Lourdes....a Švýcarsko!
Cesta z Malagy do Motrilu nám uběhla rychle. Klikatá silnice podél pobřeží nám nedovolila
rychlou jízdu, proto jsme měli čas prohlédnout si ještě Středozemní moře,
"Adios, moře, adios Costa del Sol." Již vás na naší cestě neuvidíme.
V Motrilu jsme odbočili do vnitrozemí - směr Granada. Brzo mizí zeleň a palmy a začíná vy
prahlá horská krajina, kde není nic než štěrk. K večeru projíždíme lidmi přeplněnou Gra
nadou, a pokračujeme k Madridu. 0 půlnoci zastavujeme u mctelu a spíme až do rána.
Při východu slunce míříme k historickému městu - Toledu.
Hnědá, teplá rovina, posetá puebly, osly, olivami a kupolovitými studnami. Najednou se vy
sune skála - a na ní stojí Toledo; v propasti dole teče řeka Tajo. Toledo je město stře
dověku, začnu tedy hradbami. Je tam např. brána "Bisagra r.ueva," trochu tereziánského sty
lu s velkým dvojhlavým orlem. Brzo jsme před druhou - "Bránou slunce". Procházíme klikatý
mi arabskými uličkami a nakukujeme do maurských dvorečků. Pak jsme si prohlédli museum
"Santa Cruz", kde jsou vystaveny krásné obrazy El Greca a jiných umělců.
A katedrála - skvost sám! Při čemž si ovšem nejsem docela jist, zda to byl sen či skuteč
nost, Či že se mi to vše dohromady nějak nespletlo. Okoušel jsem totiž předtím vína
toledského.. vína z roviny Vega, vínka tak tekutého, že samo běží krkem.
Bylo toho příliš mnoho; vím, že tam byly skvostné miniatury, mříže sahající až do nebes,
kanovnická křesla vyřezávaná svrchu, zespodu, ze stran i zezadu, obrazy od Greca, varha
ny burácející v neznámém prostoru a jiné krásné věci.
Večer odjíždíme směr Madrid. Zde přespíme v jezuitské koleji a ráno se ještě projedeme
před odjezdem městem. Jakožto člověk za volantem, pamatuji si z Madridu pouze dopravní
policii a rušné ulice.
Kilometry na tachometru ubíhají a my se blížíme k San Sebastiánu - krásnému městu na
Atlantiku. Procházka po promenádě, poslední vykoupání v oceánu a psaní pohledů. Vzpomíná
me na naše kamarády, kteří ještě ve Španělsku zůstali nebo již odjeli domů.
Po krátkém odpočinku opouštíme Španělsko a vjíždíme do Francie,
V časných ranních hodinách zastavujeme v Lourdes.
Toto poutní místo, ve kterém se před lety zjevila
Panna Maria, nás přivítalo pustými ulicemi a noč
ním klidem. Zajeli jsme na parkoviště a několik
málo hodin jsme si pospali.
Ráno jsme si prohlédli katedrálu, napili lourdské
vody a Otec Simčík sloužil mši sv. Odpoledne
jsme se rozloučili s poutním městem
a odjížděli k domovu. Druhý den v no
ci jsme šťastně překročili švýcarskou
hranici a byli zase doma.
Všichni rádi vzpomínáme na krásnou dovolenou
pod jižním sluncem a těšíme se na příští
prázdniny.
Loučím se s vámi heslem tábora:
"TOZ TI fČEKNU, KARLE, BYLO TO TAM BLAŽENÍ!"
A d i o s

a m i g o s !
SCARDANALSKÝ VARHANÍK

Míťa

NAŠE
BOHOSLUŽBY
AARAU - St.Peter und Paul Kirche/krypta/
každou 2.sob. 18,15/1.9**13*9. atd.
ARBON - Galluskapelle, u far.kostela.ned. 19 h.
BADEN - St.Sebastianskapelle/krypta/ne<?.ll,15
BASEL - Heiliggeist-Kirche - neděle 18 hod.
BERN

- Dreifaltigkeitskirche/Krypta/ sob.18 h.

CURYCH- Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46
česká - neděle a I.pátky
19 hod.
Kaplnka Kolpinghausu, Volfbachstr.15
I.p. slovenská - nedela
9*30
FRAUENPELD - V klášteře, rozesílají se pozvánky
FRIBOURG - Kazdu l.ned. v 10,hod. v kaplnke
Marianistov, Rue de Faucigny
CHTJR - každou 2. sobotu v měsíci - Heilligkreuzkirche, Masanserstr.lél, v 15,30
JONA - každou 2.ned. /7, 21.října, 4»listopadu/
sál far.centra
9*30
LAUSANNE - každú tretiu nedelu v mesiaci 9,30
vo Foyer Notre Dáme du Valentin
LUZERN - St.Peterskapelle, neděle

19 hod,

NEUCHATEL-každú 4«ned.v mesiaci o 10 hod.
v kaplnke Hopital de la Providence
ROTÍ - každých 14 dní /l4.28.října.../

9*30

EINSIEDELN
Na náměstí před sv.bazilikou v Einsiedeln sa miešali postavy a hlasy cudzincov z celej Europy, ktorí přišli pozd
ravil C i e m u Madonu. V zmesi všetkých
možných jazykov však vtedy - 8.septembra, převládala čistá slovenčina nadše
ných Slovákov rozných věkových katego
rií, ktorí si v tento den přišli uctit
a potěšit svoju patrčnku - PANNU MARIU
SEDEMBOLESTNÚ.
Ako velmi milujeme a úctime si Pannu
Máriu dokázala hlavně hojná účast'na
šich krajanov, kde nechýbali ani vzácni
hostia z Říma., i vdp.biskup Msgr Kalata, ktoiý slúžil koncelebrovanú spievanú sv.omšu.
Z dlhej doraznej kázni O.Strečanského
sa nám zvláší prihovorila myslienka:
POTĚŠOVAT PANNU MARIU. Nielen preto,že
bola oficiálně pápežom vyhlášená za
patrčnku Slovenska, ale preto, že je
sedembolestná, třeba ju potěšit, ako
ju tešia Slováci doma v Saštínskej svátine. Ze si to všetci účastníci vzali
k srdcu, dokázal spev a dokonca aj ta
nec na nedalekej lúke. Nielen tancom
a spevom možemepotešif Pannu Máriu,ale
hlavně vzájomnou láskou, porozuměním
a konáním vole jej milovaného Syna.
Pre tých, ktorí sa tohto roku nemohli
zúčastnit sviatku Panny Márie, čaká
ešúe vela příležitostí a Panna Maria,
zvyknutá trpezlivosti, čaká...._______

SCHAFFHAUSEN-rozesílají se zvláštní pozvánky
S0L0THURN - Spitalkirche, každou 2.ned. 19,h
začínáme 7.10.,21.10,,4.11.,18.,2.12...
ST.GALLEN - kaple u kostela sv.Otmara, sob.19 h.

KflTY - CURYCH
Mlčochová
Mlčochová
Werner
Fojtů

-

Monika Helena
Silvie Jitka
Thomas Jan
Martin Radomil*

VINTERTHUR - St.Ulrichkirche/česká/sob.19,30
slovenská-pri far.kostole Oberwinterthur,sob.l8,3C SVATBY - CURYCH
Štěpánka Švihová - Jiří Václav Svare
LA CHAUX DE FONDS - každú 5.ned. - v 10 hod.
Alena Zedníková . Ladislav Cikánek
Kaplnka Foyler de la Jeune Fille.
ST.GALLEN
_______ COMBE-Gueurin________________________________
Jenny Kulířová
- I n g . A m o Růžička

NAŠI OTCOVÉ-MISIONÁŘI

P.Jan BIRKA, 6006 LUZERN,Schádriitistr.26.
tel.041-312635
P.Ján Pius KRIVt,0.P. 4038 BASEL, Lindenberg 21
tel.061-321944
P.Anton BANÍK. ZURICH 8004 Feldstr.109
pre Slovákov
tel.01-232952
P.Josef ClMClK, pro Cechy, adresa a tel.stejné
kromě pondělí a soboty a svátků úřaduje P.Simčík
od 9*30-12 hod na Letzigraben 159. 8047 Zůricli
tel.Ol-526646
P.Martin MAZJÍK, 1110 M0RGES, La Longeraie
tel.021-714417
P.Vilém VONPRA, 9000 ST.GALLEN,Schlosserstr.26
tel.071-232296
Na tyto kněze se můžete obrátit, jedná-li se o
sňatek, křest, zpověú a ve všech jiných duchov
ních záležitostech!

CURYCH - opět zahajuje diskusní večery
ve středu 24.10 na Schrennengasse 26.1
Nová thematika: ÚVOD DO KŘESŤANSTVÍ [
VŠECHNY SRDEČNÁ ZVEME !
PRODEJNÍ VÝSTAVA MALÍflSKfCH PEL
Jaroslava H O R Á K A,od 27.^.-21.10.
Galerie Merkur, Merkurstr.6 WINTERTHUR
Středa až pátek od 16 do 21 hod
sobota neděle od 14 - 18 hod.________
0 prázdninách jsme vydali mimořádné
číslo KLUBU pro předplatitele s před
náškou Luíka Pachmanna o událostech v
Praze a jeho obrácení na víru a před
nášku majora Cincery o metodách komunistické práce.
___________________

T ĚŠÍME SE NA EXER C ÍC IE

ZAČÍNÁME

OVOCEM

KRUPICOVÉ FLAMERI
litr mléka, sůl, 14 dkg krupice, 1 dkg pudinkové moučky,
3 dkg cukru, 3 dkg másla, citrónová kůra, žloutek, 1 dkg ka
kaa. - Nepatrně osolené mléko svaříme, pudinkovou moučku
smícháme s krupicí a zavaříme do mléka. Kaši vaříme čtvrt ho
diny za stálého míchání, pak odstavíme. Do trochu prochladlé
zamícháme žloutek, cukr a máslo. Do připravených, studenou
vodou vypláchnutých misek nalejeme polovinu kaše, druhou po
lovinu obarvíme kakaem a misky doplníme. Studenou kaši vy
klopíme z misek na talířky a podáváme s ovocnou šřávou
nebo s kompotem.
JABLEČNÝ KRÉM
10 dkg jablek, 10 dkg cukru, bílek a citrónová šfáva.
Omytá jablka dáme na suchou pánev do trouby upéci.Po
tom je prolisujeme do porcelánové misky, přidáme mouč
kový cvikr, ušlehaný bílek a vše šleháme až vznikne
hustá pěna. Podáváme ji ve skleněných miskách ozdobenou piškoty nebo sušenkami. Místo
jablek můžeme dát 10 dkg prolisovaných jahod.
SMAŽENÉ OVOCE
1/16 1 mléka, vejce, 2-3 lžíce hrubé mouky, na špičku nože prášku do pečivá, 25 dkg jablek,
3 lžíce oleje, cukr na posypání. - Mouku smícháme s pečivovým práškem, spojíme s vejcem
a mlékem, utvoříme těstíčko. Jablka oloupáme, zbavíme jademíků, nakrájíme asi na půl cm
tlusté plátky, obalíme je v těstíčku a smažíme na rozpáleném oleji. Podáváme horké, pocukr.
OVOCNÉ MLÉKO
K přípravě ovocného mléka můžeme použít dobře vyzrálého čerstvého ovoce, mrazené ovocné
dřeně, tekutého ovoce nebo dobrého džemu. 1/4 1 mléka a 4 velké jahody nebo 2 velké me
ruňky nebo 10 dkg opraného prolisovaného rybízu nebo z jednoho pomeranče šíávu, 4 dkg cuk
ru. - Prolisované ovoce / jahody a meruňky mohou být nakrájeny na drobné kousky/ smícháme
s cukrem, zalijeme mlékem a dokonale rozšleháme v mixíru. Připravený nápoj ihned podáváme.
Připravujeme-li mléko pomerančové, přidáváme pomerančovou šíávu za stálého šlehání.
Děláme-li ovocné mléko z mrazené ovocné dřeně nebo z tekutého ovoce, dáváme asi totéž
množství jako ovoce čerstvého. Použijeme-li džemu, méně sladíme.
ŠPANĚLSKÉ CHLEBIČKY
Plátky bílého chleba nebo veky, máslo na pomazání, sardelová pasta, 150 g nakládané ze
leniny, polévková lžíce sekané petržele, 3 vejce uvařená natvrdo, 2 polévkové lžíce oleje,
2 octd, 1-2 lžičky ostré hořčice, sůl, paprika, špetka cukru. - Z plátků bílého chleba odkrojíme kůru, potřeme našlehaným máslem, pak smísíme sekanou petržel, jemně rozsekanou na
kládanou zeleninu, žloutky, olej, ocet, hořčici, přidáme hojně sardelové pasty, podle chu
ti dokořeníme. Máme-li kapary, přidáme ještě asi 1 polévkovou lžíci jemně usekaných kaparů. Utřenou směs namažeme na plátky veky a posypeme jemně rozsekaným vaječným bílkem. Dva
a dva plátky slepíme k sobě pomazanou stranou a ostrým nožem vykrajujeme čtverečky nebo
kroužky.
PLNĚNÁ RAJSKÁ JABLÍČKA
10 velkých rajských jablek. Náplň: 250 g tvarohu, trochu mléka, 100 g jemně nastrouhané
četkvičky, 100 g šunky, sůl. - Z rajských jablíček odřízneme vršek, vydlabeme, vnitřek
lehce osolíme, naplníme nádivkou trochu nad výši řezu, přikryjeme a upravíme mísu.
Náplň: Tvaroh utřeme s trochou mléka do hladka, zamícháme přísady a dochutíme.
SARDINKOVÉ CHLEBÍČKY
Plátky bílé veky, krabička olejovek, 1-2 polévkové lžíce kávové smetany, 2 žloutky z va
jec uvařených natvrdo, sůl, pepř, špetka zázvoru a pažitka. - Olejovky vyjmeme, necháme
okapat, podle potřeby vykostíme, smísíme ve hmotu s rozmačkaným žloutkem, se smetanou a
pikantně okořeníme. Hmotou pomažeme plátky veky a ozdobíme zelenou sekanou pažitkou.
SÝROVÁ DVOJČATA
50dkg mouky, 150 g jemně rozsekaných ovesných vloček, 1 vejce, 60 g másla, sůl. Náplň:3
trojúhelníčky sýra, 25 g másla, sůl, paprika a sekaný kmín. - Mouku, vločky, vejce a más
lo spojíme v těsto, tence rozválíme a z těsta vykrajujeme kulaté placičky nebo čtverečky.
Upečeme dozlatova, po vychladnuti spojujeme ochucenou sýrovou náplní.
D O B R É
C H U T H Á N Í
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PROČ BYCHOM SE NEZASMÁL I .
P R O P A G A C E !
V našem kostele se nevybírají příspěvky!
Hygienicky zabalené hostie dostanete přímo do ruky!
Parkovací místo ve věži! Patrové!
Bez klekátek, vyhřívaná sedadla!
Kuřácké kabiny přímo v kostele!
Po kázání při sobotní mši sportovní výsledky!
Nejmodernější kostelní písně v novém rytmu pod
le kriterií Luxemburgského rozhlasu!
Televisní přenos nejdůležitějších částí mše sv.
i před kostelem - ušetříte čas!
0 délce kázání se demokraticky hlasuje!
Diskrétní zpověá: natočí se na pásku, která se po
skončení zpovědi ihned sama zničí!
Pro podnikatele telefon u každého sedadla!
Televise za každým sloupem!
Po mši se podává občerstvení!
Je také možnost krátkého občerstvení během mše sv !
Sluchátka vám umožní volit mezi kázáním nebo hudbou!
Ha přání modlitba na gramofonových deskách!
Tuto strašlivou vidinu nemusíme brát ovšem vážně. Ve skutečnosti nabízejí nové kostely
totéž, co nabízely staré: zdravé poselství Boží ve společenství bratří a sester.
Nejnovější stupňování podle Ústavu pro jazyk český: dobrý, lepší, nejlepší, sovětský.
"Tvůj oděv je příšerně prostý!""A tvůj je zase prostě příšerný!"
'Poslyšte, pane Novák, mohl byste konečně zaplatit tu pračku, kterou jsme vám před půl ro
kem dodali?""Proč? Vždyť jste tehdy tvrdil, že za dva roky se pračka zaplatí sama,"
"Fifi, to je báječné, že mám krátké vlasy! Ušetřím spoustu času s česáním.""To ano. Ale
zase promarníš čas tím, že si musíš mýt krk."
Pan Nožka přijde se zářící tváří domů. "Tak konečně jsi dostal přidáno, že?" hádá žena.
"To ne. Alo představ si, pokladník mi místo platu vyplatil srážky!"
"Kolik hodin denně spíte?" ptá se slavného muže reportér."Dvě, tři hodiny!""Ale to je
hrozně málo.""Jak to? Spím přece ještě sedm hodin v noci!"
"Mám hrozného muže. Nejdříve říká, že jsem žena jeho snů a pak okamžitě usne!"
V čase, keá sa u nás veřejné prostriedky n e ú m e m e dávali namiesto do produktívnych inves
tici! štedro na pomníky živým a mrtvým, prechádzal sa po nábřeží Vltavy, na pražskej stra
ně Stalin s ministrom informácií. Ten mu hrdo ukazoval na letenská stranu.
"Tam vám, súdruh Stalin,1 hodláme postavit monumentálny pomník, najváčší na svete!"
"Výborné!" zvolal Stalin a siahajúc pravou rukou do vnútomého vrecka za peňaženkou, sa
spýtal:"A čo to bude stát?" Kopecký mu povedal cenu
Stalin namieste skamenel.
Tesne před začatím demontáže monštruózneho pomníka na Letnej, ktorý Albánsko neodlcúpilo
len proto, lebo sa tara nesmestil, zašiel Stalin k Husovi, stojacemu na Staromestskom
náměstí. "AI;o je to možné, že ty tu stojíš už toíké roky a mna po niekolkých rokoch
likvidujú?""Asi proto,"odpovedal Hus,"lebo ja som majster a ty len tovariš."
Do miestnosti sudu, kde sa cez přestávku pojednávania schádzajú všetci strážcovia spravodlivosti, vojde sudca a chytá sa za brucho od smiechu:" Kolegovia, počul som taký
skvělý vtip, že ma ide rozhodit od řehotu.""Tak ho povedz!"Nemožem. Právě som zan napařil
niekomu pat rokov!"

