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Boh - Slovo telom sa stalo a přebývalo medzi námi.
Ked uvážujem nad touto skutočnostou, musím žasnút nad týmto plánom, ktorý ozaj len sám Pán Boh mohol vymysliet.
A Pán Boh tento vznešený plán aj realizoval. A realizoval ho sposobom,
ktorý vzbudzuje úžas i údiv, lebo je prejavom plnej a nesmiernej lásky.
Boh sa stává dietatom a hned od samého začiatku prichádza s programom,
o ktorom ludstvo ani nesnívalo.
Volí chudobu
my tužíme po hojnosti
my prahneme po slávě
volí skromnost
my chceme silu
volí slabost
my hiadáme pohodlie
volí sebazaprenie
my sa škriepime, hádáme, riešime násilim
volí pokoj
volí poslušnost
my sa vspierame každej autoritě
nakonec z lásky voli kříž a my platíme lahostajnosřou a nevdačnosčou.
Skutočne vznešený - neslýchaný program.
Program nesmirnej lásky. Skutočne najkrajší
román o ozajstnej láske napísal sám Boh.
Túto lásku a pokoj ponúka Betlehemské Dieta
mne, Tebe, celému světu, všetkým časom i ludom. My přijímáme dary, ale Darcu si nevší
máme.
j-sme my _ ÍjUDIA .
V jasličkách leží malé dieta a to je sám
všemohúci Boh. Naša lahostajnost, naša nevšímavost a náš nevdak sú veliké.
Božský Spasitelů, BOŽSKÉ DIEŤA, sme bezmocní,
nevieme reagovat na Tvoju nesmiernu lásku.
Možeš ešte viac pře nás urobit?
Ano - potiahni nás k Sebe, aby sme aspoň na
VIANOCE pochopili, čo vlastně znamenáš pre
nás.
Potiahni nás k sebe - i proti našej voli,
aby sme okúsili aspoň trocha opravdivého
štastia.
Vaša
r e d a k c i a
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Pgl SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ SVATČHO ROKU 1975 pro římskou diecézi, poukázal sv.Otec na to, jak bylo toto posvátné údobí zprofanováno při posled
ním sv.roce 1950 - kdy se Rím a okolí podobaly jarmarku a skýtaly pohled
málo posvátný. Aby zesvětštění zamezil, pověřil sv.Otec 200 kněží z Rosminiho domova, aby učinili opatření vhodná k zamezení znesvěcení sv.ro
ku. 2.12.byl prohlášen sv.rok pro celý svět. Sv.Otec také připoměl, že
je stále víc zpovědnic prázdných a to ne vinou kajícníků, kteří jsou
ochotni se vyznat ze svých vin, ale vinou kněží, kteří se této povinnos
ti vyhýbají. Sv.rok bude ve znamení dialogu a prohlubování vzájemného přátelství mezi vě
řícími, jinověrci a nevěrci.
NA DIECEZNÍM SEZENÍ MUZfl v Rottenburgu hovořil P.Mario von Galii, jesuita z Curychu o tom,
ze se nemají katolíci bázlivě skrývat před stále ostřeji vanoucím větrem v Církvi, ale
tvořit osobní společenství, prostá funkcionářství /jak jsme tím dnes zatíženi!!!/ a zalo
žená na vzájemné podpoře a osobních vztazích.
ZÁSTUPCE STÁTNÍHO SEKRETARIÁTU v Říme, arcibiskup G.Benelli promluvil o nutnosti objektiv
ních, kvalitních informací a hodnocení událostí z hlediska křesťanského v denním katolic
kém tisku. Katolický tisk je nenahraditelným nástrojem v oblasti společenských vztahů.
Rozšiřování a podpora katolického tisku je povinností každého křesťana.
P.ALBERT DANKER, býv.kaplan křesť.hnutí pracující mládeže v Jižní Africe, byl vykázán ze
země, zatím co byl se skupinou poutníku na pouti v Římě a v Lourdech. Když se to dověděl,
prohlásil:"Nedovedu si zákaz vysvětlit jinak, než že jsem byl 15 let v čele hnutí, které
se staví proti diskriminaci a odmítá ji." Arcibiskup z Durbanu se postavil na jeho obranu.
BISKUPSKÁ KONPERENCE Y MOZAMBIKU zaujala stanovisko k masakru armády. Stovky nevinných lidí přišly o život. Augusto Ferreira da Silva případ důkladně prozkoumal a biskupská konfe
rence na základě výsledků zkoumání napsala guvernéru portugalské kolonie, že tento postup
odsuzuje a příště se všemi dovolenými prostředky proti takovému násilí postaví.
PODLE ZJlSTgNÍ, KTERÉ V POVSRENÍ ČASOPISU LE FIGARO provedl demoskopický institut SOFRES,
je 58 proc.s vývojem Církve po koncilu spokojeno. Figaro připomíná, že Církev se přizpůso
bila modernímu světu, aniž by se vzdala svých podstatných hodnot. Pokud jde o mši sv.,
61 proč.prohlásilo, že reforma "je dobrá", zatím co 27 proč.tvrdí, že reformy podstatu
liturgie poškodily.
SN.OTEC ZHODNOTIL V PROMLUVĚ HCASTNÍk Om KONGRESU LATINÍK^ význam latinské řeči pro výcho
vu mladého Člověka, který je dnes víc otevřený technickým než duchovým vědám. Poté vyslo
vil uznání práci redaktorů v Římě vycházejícího časopisu Latinitas, který "zní latinským
hlasem do celého světa z Vatikánského pahorku."
DEKRETEM KONGREGACE VÍRY z 20.září povoluje sv.Otec katolický pohřeb i neplatně - občansky oddaného věřícího, je-li možno dokázat, že před smrtí projevil známky lítosti.
EKUMENICKÁ KOSTEL za víc než 2 mil.marek si vybudoval a katolická a evangelická církev v
oblasti fuldského biskupství.
ARCIBISKUP DOM HELDER CAMARA dostane alternativní cenu míru, neboť podle názoru zástupců
protestantské církve byl při udělování oficielní Nobelovy ceny míru už třikrát opomenut.
ARCIBISKUPSTVÍ V PAMPLONE /ŠPANĚLSKO/ - půl miliónu obyvatel, 100 kněží, 18 seminaristů předložilo veřejnosti rozpočet s tím, že veřejnost má právo vědět, jak se hospodaří s
církevními penězi.
89 LÉTÁ, NA KORSICE NAROZENÁ FRANCOUZ Josepf Bastianelli přišel pěšky z Gannatu u Vichy
do Říma. Zástupcům tisku prohlásil, že pochodoval ria znamení touhy po míru ve světě, kte
rou chtěl projevit, než zemře. Sv.Otec ho přijal ve zvláštní audienci.
Z KOSTELA SV.PETR V OKOVECH v Římě odcizili čtyři ozbrojení muži tři cenné malby. Nejdříve spoutali kněze, pak vyřízli obrazy žiletkami z rámů. Mladíka, který náhle vstoupil,
ohrožovali revolvery. Ten kněze osvobodil. Obrazy jsou díla Guercinose, Marottase a nezná
mého malíře ze 17 .stol.
_
SV.OTEC PŘIJAL ZÁSTUPCE RAKOUSKÁCH RODINNÁCH SPOLKU a zdůraznil v promluvě nesmírnou důle
žitost dobrých katolických rodin. Takové rodiny jsou živnou pudou dobrých křesťanu, ale
i kněžských a řeholních povolání.
V RÁMCI 5ETRENÍ ENERGIÍ se každý týden jeden večer v Praze vypíná elektrika.

SVATÉ OBRÁZK YaSTB

Dostala jsem dopis o d
pana faráře, že příští měsíc bude oslavovat padesát let, co byl vysvěcen na kněze. Chce
v ten den sloužit mši svátou v našem venkovském kostelíčku. Jeden lékař mu slíbil, že při
mši bude hrát na varhany, lidé o to mají zájem a doufá, že kostelíček bude plný.
Má však jednu starost. Jeden přítel mu poslal balíček svátých obrázků - ze Západního Němec
ka, a tyto obrázky by rád rozdal po skončení slavné mše svaté. Avšak obrázky, přesto že
byly poslány před mnoha týdny, dosud nedošly. Dodal si odvahy a ptal se na celnici, jsouli tam pro něho svaté obrázky. Sekli mu, že balíček byl prohlédnut a protože jeho obsah
byl neobvyklý, poslali .ie.i do Prahy na poštu č.l.
A tak mě prosí, abych se na poště č.l zeptala, kdy mu svaté obrázky pošlou. To bylo to nejmenší, co jsem mohla udělat pro dobrého kněze, ale kde je vlastně pošta č.l? Na hlavní poš
tě na Jindřišské ulici na mě udiveně pohlédli a pokrčili rameny. V telefonním seznamu tato
pošta také nebyla.
Zeptala jsem se tedy našeho pošťáka, s kterým jsme se dobře znali. Sekl, že nemá ani potu
chy, ale že se pokusí to zjistit. Za několik dní mi hlásil,
že tato pošta je v bývalé Hypoteční bance na Havlíčkově ná
městí. Tam se censurují všechny věci ze zahraničí nebo pro
zahraničí. Prohlédnuté předměty se třídí, dávají do pytlů.
zaplombuji a odvážejí bud na nádraží nebo na letiště. Jeho
vlastní kamarád na ně dává plomby.
Poděkovala jsem a druhý den se vydala na Havlíčkovo náměstí.
Byla jsem zvědavá, jak banka uvnitř vypadá, naposledy jsem
tam byla před válkou.
Sotva jsem vkročila, zarazila jsem se. Na pravé i na levé
straně stáli dva milicionáři s q samopaly, vchod do haly byl
zabedněn a před ním bylo okénko. Za okénkem dva muži. Ptali
se, co si přeji a já začala vykládat o našem panu faráři a
svátých obrázcích.
Nedůvěřivě na mě pohlíželi, pak žádali o mou občanskou legi
timaci a jeden odešel. Za chvíli se vrátil a vyzval mě,abych
šla s ním. Legitimaci jsem tam však musela nechat a ještě
chtěl vidět, co mám v kabelce. Dnes už vím, že hledal zbraň,
nebyla jsem však asi kriminální nebo vyzvědačský typ, proto
že do kabelky jen letmo pohlédl a vedl mě postranními schody
vzhůru.
Potkávali jsme muže i ženy v podivných uniformách. V hlavní
chodbě otevřel jedny dveře a řekl mi, abych počkala. Zatím
jsem se rozhlížela, byly tam zamčené skříně a několik židlí.
?o pěti minutách se objevil elegantní pán a zval mě do své
pracovny.
I-Ta zemi byl nádherný perský koberec, veliké rádio stálo v
rohu, byl tam i televizor, konferenční stolek a několik kře
sel. V rohu, na psacím stole, křišťálová váza s mečíky.
Muž měl nákladné šedé šaty, světlé boty - a já nemohla od
trhnout zrak od jeho pěstěných rukou. V té chvíli jsem si
také uvědomila, že je obklopen podivnou vůní. Mluvil bezvadně česky, ale Cech to nebyl.
Chtěl vědět vše o panu farářovi a proč jsem vlastně přišla. Vypravovala jsem, jaký je náš
pan farář ušlechtilý člověk, jak během protektorátu pečoval o české hroby a že bych chtěla,
aby svaté obrázky z Německa dostal co nejdříve.
Důkladně si mě prohlížel. Zřejmě si myslel, že tato naivní žena nemůže být vyzvědačkou.
Brzo mě přerušil a začal mi vykládat skandály o katolických i evangelických kněžích, a že
jim nemohu věřit, a že ty svaté obrázky mají jistě zvláštní účel. Ohradila jsem se - panu
farářovi je už sedmdesát- a prosila, ať mu ty svaté obrázky pošle. Chvíli váhal, pak řekl,
že se přeptá, zapsal si jméno pana faráře a odešel. Brzo se vrátil a řekl, že balíček už
dávno poslali panu farářovi a jestli ho nedostal, tak se asi ztratil. Věděla jsem, že lže.
Svaté obrázky už byly dávno ve sběru.
Začal se mnou hovořit o měčících a jejich barvě a pěstování. Najednou se mi zdál vzduch v
místnosti těžký, toužila jsem po svěžím vzduchu venku. Bylo to všechno tak divné.
Má cesta za svátými obrázky byla zbytečná.
Snažila jsem odejít se vztyčenou hlavou. Když mi předávali legitimaci věděla jsem, že byla
celá, včetně otisku palce, ofotografována. Ale nevadilo mi to.
K.K.
/ Z dvouměsíčníku našich krajanů ve Victorii - Zpravodaje/

TICHÁ HODINKA
Jan: Náboženství je soukromá záležitost.
Ben: Částečně ano - jako osobní zbožnost. To je
vnitřní, úplně osobní věc. Modlím se k Bohu jen
já sám.
Eva: Ale náboženství musí přece vycházet z nitra a
k nitru se obracet. Nejen něco zpaměti odříkávat.
B e n : Ovšem. Ale náboženství je i věcí společenskou. Věřící se
spojují ve společenství v Církvi. Tak je tomu u všech nábo
ženství. Bůh nechce jen jednotlivce, Bůh chce lid. Kristus
chtěl jednu Církev. Kdo se vylučuje, stává se náboženským
samotářem.
Jan: Ale mnoho lidí se v kostele modlí a jinde jednají špatně.
Ben: V tom je právě ten háček. Naše víra po nás žádá, abychom ji
projevovali i veřejně, doma, ve škole, v práci - i v politi
ce. Nemůžeme říkat - náboženství je soukromá záležitost, a
zároveň Církvi předhazovat, že se nestará o pozemské zále
žitosti. My jsme Církev. Ty, já, on. Kdyby zůstalo nábožen
ství jen soukromou záležitostí, kde by byly společenské
ctnosti jako je spravedlnost, čestnost, pravdomluvnost?
J a n ? .Ale náboženství se nemá míchat do politiky.
Ben: Opravdu? Obrazme tuto větu a objeví se věta: Politika bez
náboženství! Jak taková politika vypadá, víme z vlastní zku
šenosti víc než dobře. Jeden chytrý muž řekl:"Bezbožecká
vláda je banda lupičů!"
Eva: To je pravda! Jinak bych osm let neseděla pro hloupost.
Ale co je to politika? Starat se o obec, kanton, stát? K to
mu přece nepotřebuji náboženství?
Ben: Právě ten, kdo věří, se stará o svou vlast nejlépe. Nikdy nežije tak zv.zbožně na
útraty druhých. Kristus miloval svou vlast, nikdy svou zemi neopustil, zemřel i za
svůj národ. K politice patří také a především láska k bližnímu, k druhým lidem.
Jan: Mám na mysli stranickou politiku! Ty hádky, pomlouvání, podrazy - hnus!
Ben: Ale jak žít v demokracii beze stran? To by byla diktatura, nekontrolovaná vláda. Je
nutné si najít takovou stranu, která by byla v souladu s tvým náboženstvím, s tvou
vírou, s tvým přesvědčením. Když se tvoje strana nechová tak, abych jako křesťan
mohl říct k jejím činům upřímné ANO - pak je vina na mé straně, ne na náboženství.
E va: Někdy jsem se modlila a přece se mi lépe nevedlo. Co z náboženství vlastně mám?
Ben: Evo, nemůžeš přece mluvit jako materialista nejhrubšího zrna. Je jasné, že nábožen
ství nepřináší pozemský užitek, který by se dal vyjádřit ve francích. Ale nevěřím,že
by peníze byly pro tebe všechno. Vždyť se někdy také ptáš - proč jsem na světě, od
kud jsem, jaký je můj cíl, jak ho dosáhnout, k čemu je tento cil atd. To jsou dveře
k náboženství, to na ně dává odpověú. Ostatně, jistě jsi zažila v životě hodiny, kdy
ti nestačilo jen jídlo a zábava či něco hmatatelného, tehdy člověk potřebuje slovo
Boží - náboženství, víru.
Eva: Máš pravdu. Ale k čemu Církev? Bez té se obejdu, když hovořím se svým Bohem.
Ben: Křesťanství bez Církve. Němci bez Německa. Švýcaři bez Švýcarska. Slováci bez Sloven—
ska. Rusi bez Ruska. Církev nese křesťanství. Je jádrem, bez kterého by se rozpadla,
rozplynula. Křesťanství existuje ve formě Církve.
J an: Myslíš - organisované náboženství?
^
Ben: Ano - i když to není příjemné. Jinak to však u lidí nejde. Každá myšlenka vytváří
společenství, to potřebuje organické budování, vlády, správy, řád^atd.
Eva: Ale Církev se neřídí evangeliem, chudobou a tak dále. Kristus chtěl svobodné nábo
ženské hnutí.
t
Ben: Proč tedy řekl Petrovi:"Ty jsi Petr /skála/ na té skále založím svou Církev a braný
pekelné ji nepřemohou?"
Jan: To si přidali do evangelia později, původně to tam nebylo.......
v vf
Ben: Ano - kdykoliv se někomu něco v evangeliu nehodí, je to "přídavek pozdějších dob ,
"falsifikát" atd. Kristus mluví i na jiných místech o jedné Církvi, jedné stavbě,
jednom stromu. On chtěl jednu Církev, ne tisíce náboženských osamělců.
"Věru, hovořím vám, čokoívek zviažete na zemi, bude zviazane i na nebi a čokoívek rozviažete na zemi, bude rozviazane i na nebi." /Mat.18,18/__________________________________

PLOVOUCÍ KLÁŠTER
"Co kdybychom zajeli k Malým sestrám Ježíšovým?"zeptal se mě holandský
obchodník, který mě vezl ohromným vozem Amsterodamem."Maji nedaleko plo
voucí klášter!"
"Plovoucí klášter?" opakoval jsem překvapeně.
"Ano, pronajaly si starý člun v grachtech."/Umělé průplavy v městě./
Je li jsme po nesčetných mostech a pak jsme ostře zabočili vpravo, kde byla
u břehu připevněna spousta bárek.
"Tak, už jsme tu," řekl obchodník a ukázal na zelený, docela obyčejný člun. Došli jsme ke
břehu a pak jsme sestoupili po příkrých schodech na člun. Vedle vchodu byl štítek s ru
dým srdcem a křížem a pod ním slovasJESUS- CARITAS. - JEZÍS JE LÍSKA. To bylo vše. Žádný
gotický vchod, ani štíhlá věž či vůně kadidla, nýbrž obyčejný starý člun, který trochu
páchl dehtem a téměř neznatelně se pohupoval na vodě.
Byl jsem na tento podivný klášter zvědav. Patřil Malým sestrám Ježíšovým, které - stejně
jako Malí bratři - děkují za svůj vznik světci pouště Karlu de Foucauldovi. Vznikly sice
až 23 roky po jeho násilné smrti v oase Tamarasset v dnešním Alžírsku, ale žijí úplně v
jeho duchu. Byly založeny 8.září 1939 na Sahaře. Za osm let dostaly od arcibiskupa v Aix
stanovy diecézní kongregace, i když se svým způsobem života od obvyklých kongregací liší.
Dnes jsou ve více než 120 diecésích všech světadílů a počet jejich členů překročil 900.
Podle stanov musí víc než čtvrtina bratrstev - jak nazývají svá malá společenství - pra
covat mezi mohamedány, kterým zasvětil Karel de Foucauld svůj život.
Statný Holanúan zaklepal} otevřela sestra, která patřila nejen k Malým sestrám, ale byla
také maličká. Modrý šátek měla uvázaný tak, jak jej nosívají ženy při úklidu.
"Dobrý den, sestro," řekl můj známý,"dovedl jsem vám pár hostů. Smíme na okamžik vstoupit?"
"Prosím," řekla a vedla nás s milým úsměvem do svého malého domova. Musel jsem se trochu
sehnout, když jsem vstupoval do prostého bydliště, ve kterém nás přátelsky přijalo něko
lik sester. Uvolnily nám místa a stáhly se do rohu úzké kajuty, zatím co temperamentní
představená se hned začala bavit s obchodníkem. Nevypravovali si o duchovních věcech, ale
o docela všední záležitosti, totiž o ochranném nátěru člunu. Sestry koupily hrnec zelené
barvy, ale nerozuměly návodu k použití.
Nu - to nebyl žádný div, návody k použití jsou obvykle psány tak, že jim nikdo nerozumí.
Mimoto sestry nebyly Holanúanky. I když mluvily s mým známým holandský, jejich živé po
hyby, zvláštní rytmus řeči a nenapodobitelný půvab prozrazovaly, že jsou to F r a n c o u z k y .
Zatím co štěbetaly s obchodníkem, rozhlížel jsem se po kajutě. V malé místnůstce stál
jen nejnutnější nábytek. Ale na zdi jsem spatřil něco, co jsem viděl už v klášteře Malých
sester v Německu. Byla tam mapa světa, připevněná hřebíčky na stěně kajuty. Měla přenést
sestry z těsného prostoru a rozšířit jejich srdce, aby objaly svou láskou všechny lidi.
V pravidlech stojí:" Hledej na mapě světa nějaký malý a odlehlý koutek, kde žije pár li
dí, kterých si nikdo nevšímá, protože je jich jen tak málo." A tak chodí v duchu Malé
sestry do černých stanů Beduínů na poušti, bydlí v cikánských vozech nebo v opuštěných
a zapadlých koutech velkoměsta. Všude chtějí být sestrami chudých a žít jako ti, které
Kristus tolik miloval.
Když hovor skončil, zeptal se Holanúan bez ostychu:"Sestro, mohla byste mému příteli
ukázat vaši kapli?"
"Ráda," řekla černovlasá představená. Vstala z tvrdé lavice a otevřela dveře na levé
straně. Byla tam místnůstka, téměř celá zaplněná oltářem. Uctivě jsme na chvilku poklek
li, abychom vzdali čest Pánu nebe a země. Nežil zde na nádherném oltáři starého dómu,
kolem něhož většinou chodí zvědaví návštěvníci bez povšimnutí a prohlížejí si jen památ
ky. Zil zde v sousedství spíže a kuchyně, ale byl obklopen vroucí láskou. Každé ráno
před odchodem zde klekávaly sestry v tiché modlitbě a když se večer vrátily, zase se mod
lily za všechny, s kterými se toho dne setkaly.
Když jsme se rozloučili, mluvili jsme vlastně jen o docela všed
ních věcech. Přesto se mi zdálo, jako bych právě ukončil
duchovní cvičení. Tyto ženy byly tak spojeny s Bohem, že
ho vyzařovaly, i když o něm nemluvily.
"To je zvláštní," řekl můj známý,"když se vracím od
Malých sester, cítím se na těle i na duši osvěžen."
Nechal chvíli běžet motor, pak přidával plyn.
Brzo jsme se zase octli ve víru velkoměsta.

N Á V Š T Ě V A Z J I Ž N Í AMERIKY
Na pouí do fííraa přijel také
P.Cížkóvský z Jižní Afriky.
Sloužil poslední mši sv. v
Nepomucenu /kolej pro bohoslovce/ a v promluvě
zdůrazňoval vytrvalost v
dobrém. V rozhovoru s ním
jsme poznali, že i v Africe
si kvalitní lidé začínají
uvědomovat cenu víry a zvol
na se v nich rozhořívá láska,
ke Kristu.
FROC JSTE ODEŠEL DO CIZINY A EROC PRÁVĚ DO JlZNÍ AERIKY?
Byl jsem doma funkcionářem lidové strany; to se ovšem komunistům nelíbilo, zvlášf když
jsem byl ještě k tomu kantorem. Hned 25.února mě vyhodili ze školy. Odsoudili mě na 15 let,
ale to už jsem byl za hranicemi. Tři roky jsem zůstal v Evropě, ovšem jako kantor jsem
zde působit nemohl a tak když mi nabídli místo v Jižní Africe, odejel jsem tam.
STAL JSTE SE TEDY KNflZEM AZ V ZAHRANIČÍ?
Po devíti měsících v Jižní Africe jsem se rozhodl stát se knězem. Vstoupil jsem do řádu
Oblátů Panny Marie Neposkvrněné, byl jsem vysvěcen a od té doby tam působím jako kněz.
JAK ŽIJÍ U VÁS KRAJANE DNES A JAK ŽILI DfítVE?
Dříve tam žilo jen velmi málo starousedlíků. Byli to většinou Baíovci, Skodováci a diplo
maté, které tam zastihla válka nebo 25.únor, a už se domů nevrátili. Dnes jsou to starší
lidé, velmi hodní. - A ti posrpnoví - myslím že je to stejné na celém světě. Po nábožen
ské stránce je to velmi smutné. Mám jich tam čtyři tisíce, ale sotva 2 procenta ví, proč
chodí do kostela. Ti ostatní přijdou jen tehdy - když kněze potřebují.
KDE SLOUZÍVÁTE MSE SVATÉ?
Pro krajany sloužím mši každou neděli. Jednu neděli v Johannesburgu, druhou v Pretorii.
Dvě mše ve stejný den sloužit nemohu, musel bych začít moc brzo ráno nebo pozdě, a to by
se lidem nehodilo. Pak mám mši sv.dvakrát ročně v Kapském Městě, tam jezdím letadlem.
Je to 1400 km vzdáleno. Na tuto mši přijdou všichni, doví se novinky, setkají se...
MÁTE PO MSI TAKĚ BESEDY?
Na začátku jsem sám pořádal různé zábavní podniky, taneční zábavy, schůze, ale to ted,
chvála Bohu, převzali Sokolové a já jsem volný pro čistě duchovní práci. Ovšem - moc
duchovního života u nás není. Ted jsem si zde konečně nakoupil dostatek náboženského ma
teriálu, hlavně diapositivy, filmy, knihy, a chci začít s dětmi pravidelný katechismus
v sobotu nebo po mši svaté.
MÁTE BLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY, NA KTERE BYSTE SE MOHL SPOLEHNOUT?
Je tam mnoho hodných lidí. Přesvědčují ostatní a hájí mě - někteří si totiž myslí, že to
dělám jen pro peníze a vykládám jim něco, čemu sám nevěřím, Najdu-li však opravdu dobrého
pomocníka, hned ho druzí zesměšní:"Co ti ten farář dává? Co z toho máš? To jsi pěkná faj
novka! Člověče, co tady mezi náma blbneš, chodíš k přijímání, děláš ze sebe“- jak se to
řekne česky ? Hpo.. pokrytce." Ten je z toho nešťastný a nakonec se vzdá. A zase zůstanu
sám.
JAK SE K VÁM CHOVÁ VÁS BISKUP? PODPORUJE VÁS?
Biskupové jsou u nás senzační. Mám plat, dostal jsem od něho auto, mám svou faru a jsem-li
ve finančních obtížích, vždycky mi pomohou. Pokud jde o naše lidi, pomáhají mi ostatní
kněží. Jinak je kněz, který pracuje pro některou národnostní skupinu, úplně volný, nemá
žádné závazky a může se věnovat jen svým lidem. /P.Cížkóvský vydává velmi hodnotný tiště
ný měsíčník, několikastránkový - tedy má práce dost!/
Snad to, co jsem řekl, vypadá dost černě. Mám tam však senzační lidi, je třeba jen trpěli
vosti. Dosud v nich je zakořeněn názor, že se musí řídit tím, co řekne Franta nebo Honza
nebo paní XY - a tohle se z nich musí dostat. Aby byli samostatní lidé. Sami mi říkají:
"Mějte s námi trpělivost, abychom tohle překonali, vykořenili to ze sebe, nepodléhali ná
tlaku davu." I když je jich málo, vydržím-li já, vydrží oni také. Někteří kněží říkají, že
jsou úplně zklamáni a že chtějí pryč z krajanské duchovní správy. Z toho by měli jiní kra
jané velkou radost a nejvíc ten rohatý. Říkám lidem:"I kdyby vás tu bylo pět, já vydržím.
Vás pět mi přivede dalších pět..'.' Nejdůležitější je tedy vytrvalost a trpělivost s lidmi.

DOSPĚLÝM VSTUP ZAKÁZÁN!
Seminář na téma KVALITA ŽIVOTA si mladí ve Stuttgarte připravili, přednášeli na něm, de
batovali a také zkritizovali.
Sešlo se jich asi dvacet.
2. listopadu V PÁTEK ZAHÁJIL jesuita JAN DOFEK.
Mladí uvažuji o tom, proč žijí, trpí, radují se; k čemu svět, život, jak na
jít štěstí. Neodpoví-li si na tyto otázky jasně a uspokojivě v mládí, ztrá
cí jejich život pomalu smysl.
JAN předložil ve své promluvě několik námětů
k přemýšlení. Debata o každém z nich by zabra
la celý měsíc.
Vybrali jsme si otázku: existuje jen jeden cíl nebo má každý člověk
cíl jiný? Odborník by se snad usmál a hned tento problém rozřešil,
oč je však užitečnější, když si s tím lámou hlavu mladí sami.
Člověk má jeden cíl - Boha t.j. štěstí - ale každý jde k němu vlastní
cestou. Každý má splnit nějaký ukolT
0 LÁSCE hovořila EVA RÁBLOVÁ. D ošla ve vtipně sestavené promluvě ke
stejnému závěru, k jakému došel sv.Pavel.
PRAVÁ LÁSKA JE NESOBECKÁ, CHCE DOBRO MILOVANÉHO CLOVÉKA - nedovede ublížit, zneužít, zničit. Kdo miluje
Boha, tomu všechno slouží k dobrému, tedy správná
láska nemůže být hříchem, nýbrž povinností a dobrem.
Mladý Salezián GIOVANNI HORÁK nám vysvětlil, jak trénovat vůli. Bez tréningu těla se spor
tovec neobejde. A tréning duše? Boj proti zlu nebo boj za dobro? Proč člověk něco chce?
Proč chce každý něco jiného? Proč máme určité věci chtít a jiné odmítat? Jak působí vůle
na vývoj charakteru? Jak přimět vůli, aby chtěla to, co rozum poznal jako dobro - a aby
toho dosáhla. Nad trefnými přirovnáními ze života jsme se nejednou zasmáli.
Ke stolu zasedl jiný mladý jesuita - JAN SEDIVt. Hovořil o zapojení
vůle a citu do lidského života a připomenul, že bez pomoci Ducha sv.daleko nedojdeme.
"S CITY A POCITY a s nutností je ovládat se setkáváme už v základních potřebách - mámli
hlad, hledám něco k jídlu. Cím větší hodnotu v předmětu vidíme, tím větším zájmem na lá
kání odpovídáme. Někdy jsme i lhostejni. Třebas magnetofon. Můžeme si něco nahrát, může
me se s ním pochlubit. Psychologové tuto touhu nazývají pudem. Ten v nás probouzí vůli
a ta podněcuje člověka k činu. Musím něco podniknout, abych magnetofon získal.
NAŠE AKTIVITA V UČENÍ, V PRÁCI, V ZÁBAVÉ je jen snaha po uspokojení pudů. Vidíme v tom
dobro smyslové, hmotné nebo duchovní. Uspokojíme-li hlad, zimu, je tu pud po vlastnictví
pud sexuální a j. Každý hledá svého boha - své štěstí. Představy o štěstí jsou ovšem
různé. Jeden se honí za penězi, druhý vyhledává smyslové požitky. 0 nich říká sv.Pavel,
že jsou blázni, jejich bohem je břicho a to je přivede do záhuby.
SV.PAVEL UPOZORŇUJE, že pudy se nesmí stát měřítkem a cílem našeho jednání. Málo lidí
hledá uspokojení ve věcech duchovních. K nim patří do jisté míry i věda. Ale jakmile
vědci najdou hranice vědeckých možností, nacházejí nezřídka cestu k Bohu, např. Jakub
MARITAIN, Albert EINSTEIN aj. Cestu ke štěstí musí člověk objevit a musí to být cesta,
kterou může jít každý. Musí být vhodná pro naše babičky, pro nás, i pro naše potomky.
HODNÉ LIDÍ MÁ ZE SVÍCH CITfi A TUŽEB STRACH. Chtějí mít silnou vůli. Potlačují je v sobě
a pohrdají vším, co patří srdci, místo aby je rozumem usměrňovaly k cíli, k Bohu. Takoví
lidé k Bohu přijít nemohou, protože prvním přikázáním je přikázání LÁSKY."
MLADÍ MOHOU BÍT SE SVÍM SYMPOSIEM SPOKOJENI. Doufejme, že tak čilých sku
pinek křesťanské mládeže se časem vytvoří víc a že prokvasí i ty, kteří
přešlapují opodál a nevědí si sami se sebou rady.
"Nebudte nikomu nic dlužni, jen jednu věc: ZE MÁTE JEDEN DRUHÉMU PROJEVOVAT LÁSKU. Kdo
druhého miluje, vyplnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebu
deš krást, nebudeš žádostivá je-li ještě nějaké jiné, všechna jsou shrnuta v jednom:
MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMÉHO. Láska bližnímu neubližuje. NAPLNÉNÍ ZÁKONA JE TEDY L Á S K A . " /ffim.13/8-10/_______________

VĚTŠINOU Z VÝCHODU
Pod názvem „Zakalený obzor - nechutný, urážlivý, a lživý"- vydali
biskupové DDR protest vůči protikatolickým publikacím a článkům,
zejména proti dvěma vyzrazeným zpovědím, uveřejněným v časopise
Neue Deutsche Literatur a v německém časopise Horizont . V časopi
se Das Volk byl dne 29.října napaden Vatikán. Předhazovalo se mu
nesmírné bohatství, které prý dostává od amerických zbrojařských
firem /!!/ 0 případu Horizont se zmínil sám berlínský kardinál
Bengsch na synodě, která se konala od 19.do 21.října a připomenul
případ západního časopisu Jasmín, který je silně napadán, protože
nediskretně vyzradil obsah dvou fingovaných zpovědí.
POPRVÉ NAVŠTÍVIL SV.OTCE zahraniční ministr Polska Stefan Olszowski. R.I 967 navštívil si
ce president Ochab oficielně Itálii, ale setkání se sv.Otcem se vyhnul. Olszowski byl při
jat sv.Otcem v jeho soukromé knihovně. Hovořili spolu asi hodinu za přítomnosti italského
vyslance a člena státního sekretariátu Vatikánu. Jak je zvykem, věnoval sv.Otec hostu zla
tou medaili na památku desíti let svého pontifikátu. Olszowski věnoval sv.Otci velký gobelin s obrazem Kopemíkovým. Audience byla polooficielní, mezi oběma státy nejsou dosud
diplomatické vztahy. Sv.Otec přijal také sekretáře biskupské konference Polska biskupa
Bronislava Dobrovského. Polská vláda oznámila oficielní předání 1J8 budov na bývalém ně
meckém území Polska katolické Církvi.
CSSR ODPUSTILO SEVERNÍMU VIETNAMU - podle vzoru ostatních 30c.států - všechny dluhy z dob
vietnamské války. Pham Van Dong, ministerský předseda sev.Vietnamu, podepsal během pěti
denního pobytu v Praze četné hospodářské a vojenské smlouvy na rok 1974.
KARL HEINRICH VAGGERL, jehož knihy byly překládány i do češtiny /Rok Páně, Matka/ zemřel
4.11. ve věku 75 let. Byl pohřben ve Wagrainu blízko Salzburgu.
DRUHÉ ZASEDÁNÍ SYNODY DDR se konalo od 19.-21.10. v Dráždanech. Katolická Církev v DDR je
malým stádečkem uprostřed nevěrecké společnosti. Věřící musí svou víru zvláště pevně hájit. Hlavními body byly: Ochrana svědomí. Ochrana života. Ocenění hodnoty každého jednot
livce. Překonání izolace jednotlivců a rodin ve společenství. Příprava na manželství. Výz
nam rodičovského domu. Jako pozorovatelé byli přítomni zástupci ruské pravoslavné církve
a evangelické církve DDR, jako hosté zástupci Polska, Jugoslávie, NDR a Švýcarska /biskup
Dr.Hasler ze St.Gallenu a jeho vikář./ Zástupci katolíků ze sovětské republiky Litvy slí
bili sice účast, ale ta jim byla znemožněna.
SKUPINA 17 ŠVÝCARSKÝCH UČITEL^, působících v Santiago de Chile na "Colegio Suizo" poslala
švýcarskému tisku k uveřejnění dopis, který osvětluje trochu jinak nedávné události v zemi.
"Naši krajané doma možná pobouřeně žalují, že vojenská chunta v Chile porušila ústavu a
násilím se uchopila moci. Ale v této zemi byla ústava a zákony systematicky porušovány už
celé tři roky a to stále více. Za vlády býv.presidenta dopouštěla se radikální menšina ve
dená a podněcovaná zahraničními agitátory stále většího násilí a zvůle a nezastavila se
ani před vraždami a ničením. Naši krajané možná projevují lítost, že pokus "chilské cesty
k socialismu" byl tak rychle ukončen. Pro tento lid však znamenal tento pokus úplné zhrou
cení zásobování i základními potravinami a měnový chaos - zatím co tenká vrstva domácích
i cizích funkcionářů se nestydatě obohacovala. Snad naši krajané oslavují Allendeho, obdi
vují ho jako hrdinu, schvalují ho jako kandidáta Nobelovy ceny míru. Ale žádný z předcho
zích presidentů nežil tak okázale, jako tento "člověk z lidu", nikde nebylo nalezeno to
lik zbraní a munice - čsl.a ruské výroby - jako v úředním sídle a soukromých vilách toho
to apoštola míru. Ani nejbezohlednější kapitalista a vykořisťovatel této země si nedovolil
mít uloženo ve sklepích tolik a tak vybraných potravin a lihovin, jako tento socialista.
My, kteří to píšeme, jsme se v minulosti ani jednou nedovolávali pomoci svých krajanů a
nechceme ani dnes, abyste nás litovali, svobodně jsme se rozhodli zůstat v této krásné
zemi a neopustit tak milý lid. Nemůžeme však nečinně přihlížet k tomu, jak zpravodajové,
neznalí stavu věcí, do nebe vynášejí režim a representanty, kteří vedli Chile nezadržitel
ně do totálního zmatku a do občanské války."
/Převzato ze ZPRÁV CSKP, č.10. _ jenž to přetiskly z časopisu Die Tat z 6.10.t.r.
VE FRfBURGU se sešli 2.a 3.11. zástupci švýcarských všeodborových
a zvolili předsedou Dr.Cassetiho, dosavadního tajemníka.

°raanizací

SBÍRKA DOPISŮ ANDREJE SlflAYSKÉHO manželce z koncentračního tábora vyšla v
těchto dnech v Londýně pod názvem "Hlas srdce." Tento ruský intelektuál
přednáší dnes na pařížské universitě.

TŘETÍ CESTA

NELZE UPffÍT, že ani jeden z obou
převládajících systémů na západě a na východě, označovaných poněkud zjednoduše
ně jako kapitalismus a komunisnnB nemůže uspokojivě vyřešit problémy dalšího spo
lečenského vývoje, např.otázky svobody jednotlivce, sociálně spravedlivé a eko
nomicky dynamické struktury, rozvoj hladem ohrožených světadílů, národnostní
problémy, populační exploze atd. V tomto základním pohledu se spolu shodnou mar
xisté typu Garaudyho a E.Fischera s jihoamerickou katolickou levicí, s vyhraně
ně protimarxistickými hnutími v některých afrických zemích a německými antroposofy.
RECEPTY NA ODSTRANĚNÍ NEDUHU obou existujících společenských řádů bývají různé,
většinou mají koncepce tak zv.demokratického socialismu a odvolávají se na čsl.
experiment r. 1968. Od 9*-19*srpna se konal v kulturním středisku v Rakousku kon
gres pod názvem TíčETÍ CESTA. Mezi 400 účastníky bylo 30 Cechů a Slováků, je
jichž úkolem bylo zprostředkovat zkušenosti čsl.jara a vytvořit tím jakousi kon
cepci budoucí evropské třetí cesty. Byl to pohled poněkud jednostranný. Značnou
část mělo pojetí vývoje čsl.jara z r .1968 jako reformního marxistického hnutí,
usilujícího o uskutečnění údajných původních marxistických ideálů, později de
formovaných a negovaných vládnoucí vrstvou Sovětského svatu. Na kongresu bylo
slyšet názory, s nimiž se setkáváme především s částí mladé generace, např. že
nesvoboda je v podstatě stejná na východě jako na západě, jen metody jsou různé.
Úkol, který má v komunistických zemích cenzura, na západě prý plní monopolizace
hromadných sdělovacích prostředků, jejich ovládnutí kapitálově silnými skupina
mi atd. Několikrát jsem vystoupil proti tomuto pojetí a varoval před tím, aby se
nesrovnávalo nesrovnatelné. V západním systému zaručuje sice majetek lepší technické mož
nosti v oblasti informací a propagandy. Ale lze zde bez rizika hlásat a obhajovat jakýkoli
názor. Západní KS mohou před volbami - jako otevření a radikální odpůrci vládního systémusvobodně agitovat a používat i televize. Na Východě jsou názory vůči režimu totálně umlče
ny. Za vyjádření názoru na akt, zvaný anekdoticky "volbami", dostali moji přátelé loni
tresty, pohybující se mezi dvěma a šesti a půl roku vězení.
JINÝM ROZŠÍŘENÝM A TOTÁLNĚ FALEŠNÝM NÁZOREM JE TVRZENÍ. že větší individální svoboda a občanská práva západní společnosti jsou vyvážena údajně větším stupněm sociální spravedlnosti
na Východě. Je to propagandistická téže bez faktického obsahu. Zkušenosti dokazují, že se
radikálním vyvlastněním výrobních prostředků a centrálním státním řízením ekonomické sféry
dosáhlo pravého opaku: sociální útlak a sociální nerovnosti jsou daleko větší v komun.systé
mu
a obrana je prakticky nemožná. V komun.zemích ovládá malá partajní vrstva byrokracie
veškeré zdroje politické a ekonomické moci, řídí ekonomiku ve vlastním zájmu a zbavuje pra
cující
vlivu na ekonomické řízení soc.politiky. Neexistují skutečné odborové organizace,
neexistuje ani spolurozhodování, jakého dosáhla řada západních zemí! Leninova téže, že po
litika je nadřazena ekonomice, se uskutečnila beze zbytku. Organizace ekonomiky je mnohdy
nesmyslná, např. zestátnění nebo zkomunálnění sebe menší výroby v CSSR slouží jen zájmům
centrální moci. M.Gilas proto právem hovoří o nové vykořisťovatelské moci, mnohem horší
a totalitnější.než všechny předchozí. Komunistický systém neodstranil, nýbrž znásobil všech
ny nedostatky sociálního systému industriální společnosti. Zcentralizoval a zmilitarizoval
ekonomiku, zdeformoval politický systém do zrůdné totalitní diktatury a utvořil nové, hlub
ší a dalekosáhlejší vztahy sociální nadřazenosti a podřízenosti.
HLEDÁNÍ TffETÍ CESTY chybuje právě v tom, že srovnává nesrovnatelné, že klade rovnítko mezi
poměry svobodného a vývoje schopného systému a vnitřního vývoje totálně neschopné nejtota
litnější diktatury všech dob. Cesta k budoucí svobodné a sociálně spravedlivé společnosti
tedy nemůže být hledání synthesy mezi režimem východní a západní Evropy. Jedinou cestou je
obnova svobodných demokratických poměrů v Evropě, rozvoj celého kontinentu a vývojové změ
ny v jeho sociální struktuře.
SNAD JE MOŽNÉ NAMÍTNOUT, že přeceňuji význam jednoho kontinentu, který v posledních desíti
letích ztratil už svou vedoucí úlohu. Takové stanovisko je pesimistické a skutečnou situaci
zkresluje. Přínos k světovému vývoji se nedá natrvalo měřit množstvím atomových a vodíkových
pum, nýbrž silou myšlenek. V duchovní sféře Evropa zdaleka ještě nedohrála svou roli. Její
civilizace, vyrostlá z antického řeckého ideálu osobní svobody jednotlivce a vykvetlá plody
křesťanské kultury, bude mít ještě ve světové historii rozhodující poslání.Je
třeba, aby si Evropa své poslání a sílu uvědomila. Myšlenka evropské jednoty
je podle mého názoru základní, mobilizující perspektivou tohoto i příštího de
setiletí. Nadchnout pro ni dnešní mladou generaci a vymanit ji ze zajetí extrém-j
nich a nepravdivých ideologií je největší úkol současné doby. Jen tak bude mož
né zmobilizovat všechny duchovní síly západního světa a zaměřit je k dosažení
zásadních změn na celém našem kontinentu.
LUDĚK PACHMAN

SACHAROVASOUDRUZI

Ze všech lidských ctností odvaha nejvíc
imponuje. Nakonec i nepříteli. V mezních
situacích se stává, že vstoupí do srdcí mnoha lidí. Tak se tomu zdá být dnes
v sovětském Rusku.
Paralelně s akcí o mezinárodním uvolnění napětí se Brežněvovy mocenské orgány
pustily doma s tvrdostí, připomínající třicátá léta stalinské hrůzovlády, do
likvidace kritiků a odpůrců režimu. Naplnila se vězení a psychiatrické klini
ky. Pod účinkem nejmodemějších prostředků k oslabování vůle vypovídají de
likventi na tiskových konferencích přesně to, co se od nich chce. Umlkla"Kronika současných událostí"-podzemní samizdat, kteiý po pět let "vycházel" s
obdivuhodnou pravidelností, informoval a burcoval. Jakira, Krasina, Maximova
a řadu jiných čeká soud nebo už mají po něm. Solženicyn a Sacharov jsou před
mětem zastrašovací a ostouzecí kampaně, která má zřejmě za cíl učinit světové
a domácí veřejnosti stravitelnějším jejich eventuelní zatčení.
A PÚECE! Ze dvou set členů sovětské akademie věd mělo 160 odvahu za odsouzení
Sacharova a Solženicyna nehlasovat!! Fysik TURSlN a matematik SAFAREVlC se So
Protinábožen
chařova veřejně zastali. Solženicyn se nebál poskytnout rozhovor zástupci
ská karikatura
Associated Press a časopisu Le Monde. Sacharov pak se nebál ani přímého telefo
ze sov.tisku.
nického rozhovoru se západoněmeckou televizí. Exulanté, kteří osobně prožili
např. v CSSR teror let padesátých, nechtěli věřit svým očím, když viděli ve středu ^.září
na pořadu "Magazin ZDI'" německého reportéra "při činu a slyšeli z Moskvy zřetelný hlas bo
jovníka za lidská práva, který bez rozpaků vysvětloval svoje these. Trochu nejistá němčina
při tom jen potvrzovala, že nic nebylo předem připraveno.
"
Pře,za kterou stojí tak stateční lidé, by neměla být předem prohrána. Tím spíše ne, že se
nebojí se za ni postavit i mnoho lidí dalších. 1453 ruských matek baptistického vyznání podepsalo petici, v níž žádají, aby jejich děti nebyly diskriminovány k vůli náboženské výcho
vě. 12 000 litevských katolíků se podepsalo pod dopis generálnímu tajemníkovi OSN Waldheimovi. Tři milióny podpisů sebrali krymští Tataři pod svou petici, v níž se dožadují svých
národních práv. Ani Samizdat se nepodařilo zcela umlčet, jen Jakirova Kronika nevychází.
Tvrdě dopadají slova ruských intelektuálů a zprávy o počinech tisíců prostých ruských lidí
do unavené a kompromisnictvím prosycené atmosféry Západu. Tím tvrději, mluví-li např.právě
Sacharov o současném období světových konferencí jako o hodině dvanácté a zapřísahá:"Nevěř
te jim-neopouštějte nás, nebojte se trvat na spravedlivých požadavcích lidských práv."
Nedávné reakce světového tisku, veřejnosti i některých politiků jakoby napovídaly, že toto
volání přece jen není nadarmo. Jak rádi bychom byli, kdyby již průběh ženevských porad ukázal, že nejen v Rusku, ale i na Západě .jsou lidé, kteří ma.ií odvahu._______________
Úvodník kvalitního členského oběžníku Csl.svazu křest.pracujících Švýcarska
8406 WINTERTHUR, Schlosstalstrasse 54» Mnoho zajímavých zpráv! DOPORUČUJEME

PRVNÍ ČESKÝ EMIGRANT V AMERICE

N.O.

Pokud je známo z americké
historie, byl prvním českým přistěhovalcem do Sev.Ameriky Augustin Heřman. L.W.Heck
jej ve své biografii nazval Prvním velkým Američanem. Pozoruhodné je, že v II.pol.
17 .st. patřila již česká řeč k 18 jazykům, kterými se tehdy mluvilo v ještě britské
kolonii Novém Yorku. Po politické emigraci z doby pobělohorské následovala emigrace
------- Moravských bratří na začátku 18,stol. Ti měli velký vliv na americkou etiku a kultu
ru prostřednictvím svého života z víry, touhou po vzdělání, výchovou dětí, kostelní hudbou.
Jeden z podpisů na ústavě USA patří Vilému Pácovi ze státu Maryland, pravděpodobně potomku
emigrantů z doby po Bílé Hoře.
Počátkem 19.st.se česká emigrace vyznačovala lepším vzděláním. Přistěhovalec Dr.Antonín
Dignovitý byl vynálezce, linguista, lékař a přítel Sama Houstona. Nebo Jan Neporoučen Neu
mann, biskup filadelfský, zakladatel amer.církevního
školního systému.
\
Po r.1848 emigrovali do USA lidé toužící po osobní a ná
boženské svobodě. Emigranti směřovali k Nebrasce, Wiscon
sinu, Kansasu, Texasu a Iowy hl.v 1.1850-70. Ale i ve
velkých městech pracovali, v New Yorku v doutníkářském
průmyslu, v Chicagu na jatkách. Většina se uplatnila v
řemeslech a zemědělství, jako krejčí, kožešníci, pekaři
obuvníci, truhláři měli dobré jméno i platy.
Vojta Náprstek začal r.1850 vydávat v Milwaukee německy
psaný časopis Flugblátter. Česky vycházela od 1860 Slova
Amerikánský. Pak "Pokrok Západu"od 1871> New Yorkské
ty/dnes Americké listy/od r.1874 a jiné časopisy a noviny

Z R C A D L O

Silvestrovský večer. Nelli, mladá a he
zounká dcera statkáře a generála, snící
ve dne v noci o vdavkách, sedí ve svém pokoji a unavenýma, přivřenýma oči
ma hledí do zrcadla. Je bledá, z t m u l á a nehybná jako to zrcadlo.
Neskutečná, ale zřetelná perspektiva, připomínající úzkou, nekonečnou chod
bu, řada nesčetných svíček, odraz její tváře, rukou, rámu zrcadla-to všechno
se už dávno potáhlo mlhou a splynulo v jediné nesmírně šedé moře. Moře se
kolébá, vlní, tu a tam je osvětlí jakási záře....
Při pohledu na Nelliny nehybné oči a na její otevřená ústa je těžko
uhodnout, zda sní nebo bdí, nicméně však zírá. Zprvu vidí jenom úsměv
a m ěkký,půvabný pohled něčích očí, pak se však na rozvlněném, šerém
pozadí poznenáhlu jasní obrysy hlavy, tvář, obočí, brada. To je on,
její ženich, objekt jejich dlouhých tužeb a nadějí. Ženich je pro Nelli vším: smyslem živo
ta, osobním štěstím, kariérou, celým osudem. Všechno ostatní, stejně jako tomu je se šedi
vým pozadím zjevení, je tma, prázdnota, nesmyslno. Není tedy divu, že vidouc před sebou tu
krásnou, mírně se usmívající hlavu, zakouší sladký pocit, nevýslovně slastnou tíhu
kte
rou nevyjádříš ani slovy, ani písmem. Navíc pak slyší jeho hlas, vidí, kterak s ním žij.e
pod jednou střechou, jak jeho život pomalu splývá s jejím. Temné pozadí ukazuje měsíce,ro
ky..a Nelli vidí zřetelně, do všech podrobností, svou budoucnost.
Na temném pozadí se mihá obraz za obrazem. Právě nyní Nelli vidí, jak se za mrazivé zimní
noci dobývá k okresnímu lékaři Štěpánu Lukiči. Za vraty lenivě a sípavě štěká starý pes.
Lékařova okna jsou tmavá. Kolem je ticho. "Proboha..proboha!" šeptá Nelli. Konečně zaskří
pou vrátka a Nelli před sebou vidí kuchařku pana doktora. "Je pan doktor doma?"
"Spí, prosím..." šeptá kuchařka do rukávu, jako kdyby se bála vzbudit svého pána."Před
chvílí přijel z epidemie. Mám zakázáno ho budit."
Ale Nelli kuchařku neposlouchá. Odstrčí ji rukama a jako divá vbíhá do lékařova bytu.Když
byla proběhla temnými a dusnými pokoji a porazila cestou pár židlí, najde lékařovu ložni
ci. Leží v posteli oblečen, ale bez kabátu a vyšpulenými rty si dýchá do dlaně. Vedle ně
ho slabě svítí noční lampička. Nelli si beze slova sedá na židli a dá se do pláče. Pláče
usedavě, až se celá otřásá.
"Můj mu..muž se rozstonal!" vypraví ze sebe. Štěpán Lukič mlčí. Pomalu se pozvedá, podepře
si hlavu pěstí a zírá na návštěvnici ospalýma, z t m u l ý m a očima.
,řMuž se mi rozstonal!"pokračuje Nelli a přemáhá vzlykot."Proboha, jedme už..Rychle..co mož
no nejrychleji!" "Co?" heká doktor a fouká si do dlaně. "Jedme k němu. Okamžitě! Nebo..ne
bo nemohu vyslovit to strašné slovo... Proboha!"
A bledá, ztrápená Nelli, zalykající se slzami a dusící se pláčem, popisuje manželovo one
mocnění. Její muka by pohnula i kamenem, ale doktorsi fouká do dlaně a ani se nehne.
"Zajedu k vám zítra.." bručí. Nelli se zděsí:"Muž dostal tyfus. Musíte hned, okamžitě."
"Já tento..právě jsem přijel.."koktá doktor."Tři dny jezdím po epidemii. Sám jsem nemocný.
Absolutně nemohu. Nemohu. Já..já se sám nakazil! Podívejte!" Nastavuje Nelli teploměr.
"Mám skoro čtyřicet..Posadit se nemohu. Musím si lehnout." Lékař se pokládá.
"Pane doktore,"sténá Nelli."Zapřisáhám vás..Seberte všechny síly..Zaplatím vám.."
Vyskočí a nervosně přechází ložnicí. Ráda by lékaře přemluvila, kdyby věděl, jak je jí
muž drahý, jak je nešťastná, zapomněl by na únavu i nemoc.
"Jedte k zemskému lékaři," slyší hlas Ctepana Lukiče. "Nemohu. Každá minuta je drahá. Je
to daleko. Budte hrdina. Smilujte se.""Čert vás vezmi, mám hlavu jako špalek.Jdětě už."
"Jste povinen jet. Člověk má pro svého bližního nasadit život a vy..Udám vás!"
Nelli ví, že ho uráží a je nespravedlivá, ale ted nedbá logiky, ani taktu, ani soucitu.
Lékař vypije sklenici vody...Nakonec povolí, vstává, odfukuje, hledá kabát.
"Dovolte, obléknu vám ho," pomáhá mu Nelli. "Dostanete zaplaceno..."
Lékař znovu uléhá. Nelli ho vleče do předsíně, mučivá tahanice s galošemi a kožichem...
Nakonec sedí v kočáře. Duje mrazivý vítr. Kola drtí zmrzlé hrudky. Oba mlčí. Doktor se
třese..."Přidej, přidej," prosí Nelli kočího. Konečně k páté ráno vidí známá vrata, řadu
koníren a stodol. Usazuje lékaře v jídelně na divan. Když se po chvíli vrátí, leží doktor
na divaně a bručí si:"Co? Zeptejte se Dommy.."breptá lékař. "Na sjezdě říkali..Vlasov..."
Nelli s hrůzou vidí, že lékař blouzní jako její muž. "K zemskému lékaři," rozhodne.
Zase tma, ostrý vichr.. Pak vidí, jak manžel každé jaro
se mučí, jak se vyhnout soudnímu vykonavateli. Vidí své
spály, záškrtu. Z těch šesti broučků jistě jeden zemře,
svíce, kostelníka..."Nač to?"ptá se, dívajíc se tupě do
Tu jí něco padá z ruky. Vyskočí..zrcadlo leží u jejích nohou. Ve střepech spatří bledou,
uplakanou tvář. Temné pozadí zmizelo. "Asi jsem usnula," pomyslí si s lehkým povzdechem.
A.P.Čechov

VÁNOČNÍ

DODATEK NOVINEK

ČÍNSKÁ A ALBÁNSKÁ DELEGACE na konferenci TINO - Organizace pro výživu a zeraědělství /FAO/ se nezúčastnila návštěvy účastníků u sv.Otce. Čínské vedení
neodpovídá dobrou vůlí na pokusy o sblížení ze strany sv.Otce Pavla VI.
Albánské vedení vytýká sv.Otci uveřejnění zprávy o krutém pronásledování
zbytku katolíků v Albánii. Poprvé navštívil však papeže zástupce lidové
republiky Mongolské. Na konferenci bylo asi 600 osob.
Sv.OTEC PfilJAL PRACOVNÍKY MASOVÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTflBDKfi v Itálii. Jejich
práce ho značně zklamala, i když mají dobrou vůli a snaží se. Sešlo se asi
500 osob u příležitosti desetiletého výročí vydání sociálního dekretu Inter
Mirifica, v němž Církev poprvé určila zásady práce a svého poměru k hromad
ným sdělovacím prostředkům. Sv.Otec řekl:"Musíme se opravdu ptát, jaký měly
koncilní texty vliv na život v Itálii? Jaké postavení má křesťanské posel
ství v dnešním klamaném světě, ve zmatené říši slov a hesel - jak má půso
bit pomocí sdělovacích prostředků?" Tyto studijní dny mají být podle sv.Otce příležitostí
o těchto věcech si pohovořit. Sv.Otec se zmínil o negativních vlivech medií, o mravní kri
zi ve filmu a řekl, že náboženské události se často předvádějí jako skandální historky,
jako politikum nebo národopis.
SV.OTEC PROHLÁSIL Pffl GENERÁLNÍ AUDIENCI, že mezi vědou a vírou není protiklad. Věřící v
přeplněném sále napomenul, aby se snažili od přirozených vědomostí přicházet k nadpřiroze
ným pravdám, jejichž svědkem je sám Kristus. Nechce se stavět proti vědě, zdůraznil, prá
vě naopak, ale je třeba vymýtit lež a klam mnohých pedagogických metod, které zdůrazňují
jen hmotnou stránku věci.
PROFESOR MORÁLKY DR.BOCKLE Z BONNU promluvil v Katolické akademii v Berlíně o současné
krizi morálky. Domnívá se, že vznikla odtržením Církve od lidských problémů, které prý
Církev včas neřeší nebo přehlíží. Zatím co - podle jeho slov - se věnuje Církev pomoci
třetímu světu, boji proti válce a pod., zapomíná na "mikrosvět", totiž na intimní otázky
lidského života. Hlásá prý něco, čím se nikdo neřídí. Vedle encykliky Humanae vitae existu
je prý morálně teologické bádání, které "vede k úplně jiným závěrům." Smíme-li k výroku
slavného moralisty něco dodat - nemůže se Církev řídit morálkou davu a přizpůsobovat mu
Boží zákony, nýbrž musí hlásat ty mravní zásady, které převzala od Krista - i kdyby se
proti nim postavil celý svět - protože nevyhovují jeho touhám, jsou však pro jeho zdraví
nezbytné. Je ovšem povinností teologů důkladně mravní zákony zkoumat, dát jim vhodnou
formu, prohlubovat je a ne je přecházet mlčením. V této oblasti totiž lidé nejvíce trpí,
často jen proto, že nenašli vzdělaného duchovního Otce, plného lásky a pochopení pro jejich slabosti.

RADY JEN PRO MUŽE
1. Buňte-aspoň občas-pozomý jako za svobodna.
Nezapomeňte na její svátek a narozeniny, vý
ročí vašeho seznámení a svatby, na "dobrý
den" a"dobrou noc."
2. Pochvalte občas kuchařské umění, hospodaření,
pěkný zevnějšek. Posílí to v denním shonu.
3.Sjednávejte složité úřední záležitosti, po
dílejte se na zařízení bytu, na výchově dětí.
4 . Je-li žena nemocná, udržujte domácnost v
běžném chodu. Zachovejte vždy klidí
5. Vrací-li se z cesty, čekejte na nádraží, zařiíte odvoz zavazadel, nedopusťte, aby nosi
la těžké věci, nákupy, dělala těžkou práci.
6. Nebuňte nemístně žárlivý. Neobviňujte ji z
marnotratnosti, když si koupí nové šaty, na
opak, pochvalte ji za ně i za vkusnou domác
nost.
7. Projevte zájem o její úspěchy v zaměstnání
nebo domácnosti, o její starosti, záliby.
8.Společně uvažujte o výchově dětí-soukromě.
Stůjte při sobě v životních těžkostech. Ra
dujte se společně s krásných věcí, utěšujte
se navzájem při nesnázích, zklamáních.

DR. GILLESSEN:

S ŮL Z E M Ě N E B O O PIU M PRO L ID ?

Především.trpíme nedostatkem prosté zbožnosti. Zdá se mi, že tento nedostatek je často
spojen s nominalistickou inflací slov, jak jsem to nedávno objevil přiléhavě charakterisováno v komentáři časopisu "Spiegel" k severoněmecké razii proti skupině Baader-Meinhof:
"Náš stát přetéká slovy, která se samozřejmě nesmějí brát doslova, vážně, která musí být
chápána ze situace, do které byla pronesena, a slovy, o nichž není vůbec jisto, že byla
pronesena tak, jak jsou citována. /Der Spiegel, 19.7»1971> str.30/.Stejně lehkovážně za
cházíme často s Písmem svátým a s články víry, za které někteří z našich předků dali ži
vot.
Dále - nedostatek sebekázně. Necháme se nakazit morálním laxismem /bere mravnost na leh
kou váhu/, který na nás doráží v různých vlnách. Snad někdy s pocitem, že správně vykládá
me znamení doby a že nechceme být přehnaně ostýchaví. Konečně - namlouváme si - Koncil
nás osvobodil od všech předpisů a norem, které dělaly život tak neradostný. Ona slavná
encyklika Humanae vitae - která ostatně odporuje tomuto
laxismu právě tak jako koncilní texty - se jeví našemu
zarmnoucenérau zraku jako žalostný pád zpět do předkoncilní,
ne-li středověké mentality.

5

Konečně - nedostatek spolupráce a občanské kuráže! Na to
jsou naši spoluobčané, zvláště nevěřící, zvláště citliví!
Očekávají od nás, že budeme spolupracovat na budování lep
šího světa, a Koncil nám znovu připomenul, že se této spo
lupráci vyhýbat nesmíme. Ostatní od nás také očekávají,
že budeme mít odvahu říci pravdu často nepopulární a ne
oblíbenou. Známý spisovatel Albert Camus, jehož bojovně
ateistické dílo řadí někteří dobromyslní nebo naivní kri
tikové k"anonymnímu křesťanství", prohlásil r.1948 v jed
né řeči k Dominikánům: "Svět očekává od křesťanů, že bu
dou mluvit hlasitě a jasně a že svůj nesouhlas vyjádří tak,
aby nemohla vzniknout sebe menší pochybnost ani v srdci
nejprostěího člověka."/A.Camus, Essais.."Bibliotheque de
la Pléiade, Paris, 1965» str.373»/
Zanedbávání znalosti víry, nesrozumitelný výklad učení ví
ry, nedostatky našeho náboženského, morálního a společenského života, jimiž,
jak praví Koncil, pravou tvář náboženství a Boha spíše zahalujeme než abychom
ji zjevovali - není to ono znetvoření, kteiým trpí země? Protože nepřinášíme plody, které
se od nás očekávají, mnozí se pohoršují a odvracejí se od náboženství vůbec.
A tak docházíme ke stejnému výsledku jako před dva a půl tisícem let obyvatelé Jericha:
,rV našem městě se dá dobře žít, ale voda je otrávená a země trpí zmetky. Kdo nám pomůže?"
3."VY JSTE s O l ZEME.."
Ve světle Evangelia nám nepřipadne tak těžko poznat, že prorok Eliseus, který sype sůl do
zamořených pramenů, je předchůdcem Krista, jenž rozesílá své žáky jako sůl země, aby byly
zamořenému světu kořením a uzdravili jej od smrti a zmetků.
Jací musíme být a co máme dělat, abychom se stali solí země? Především musíme oživit sa
mi v sobě to, co se s námi stalo při křtu. Byli jsme - jak nás učí víra - začleněni do
mystického Těla Kristova a jsme od té chvíle adoptivní děti Boží, bratři Kristovi a chrá
my Ducha Svatého. Znáte píseň, kterou mám sám neobyčejně rád?
" (3 jaké štěstí pokřtěn být
Jsem Církví ted, jsem Krista část,
do Krista ponořen!
co to je, nelze přehlédnout,
do žití Trojice v Jednotě
Já skláním se a věřím!"
byl mi podíl udělen.
Zdá se mi, že prohloubení vědomí členství v Církvi je spojeno úzce s aktivitou našeho
křestního vědomí. Všichni dnes mluví o solidaritě. Nejlépe se dá uplatnit v Církvi. V ní
nás spojuje nejen společná lidská přirozenost a společná potřeba vykoupení, nýbrž mnohem
hlouběji společná víra a láska k Bohu a k sobě navzájem.
Modlitba, společné slavení posvátné liturgie, radost ze světců nám musí znovu a znovu
připomínat toto společenství, příslušnost k jednomu Tělu, a má nám dát možnost prožívat
toto společenství stále silněji. Jsme totiž stále v nebezpečí, že se oddělíme, že - něk
dy- dokonce vyzbrojeni jedinou pravou vírou - opustíme tuto jednotu a založíme soukromou
sektu. Pak je to vlastně jedno, přidáme-li se na stranu tak zvaně pokrokovou nebo ke
straně konservativců.
Pokračování

VZÁCNÁ MINCE

Jirka našel při hraní ušmudlaný starý peníz. Oškrabal jej od bláta a nebyl
to ani frank, ani pětifrank. Obličej se mu protáhl zklamáním, ale pak pe
níz dal do kapsy a zapomněl na něj.
Za několik dní - na vánoce - k nim přišel strýček, velký učenec. Náš Jirka
si hned ke strýčkovi sednul a najednou mu vypadla mince z kapsy. Strýček
po ní sáhl a důkladně si ji prohlížel. Jirka řekl:"Strýčku, ta už vůbec ne
platí. Našel jsem ji za městem."
Ale strýček odpověděl:"Milý Jirko, ta mince má větší cenu než celý váš byt.

Je to stará, vzácná mince."
"Ale strýčku, vždyť je ušmudlaná, ošoupaná a není ani pořádně kulatá jako naše peníze."
Strýček se usmál a vytáhnul peněženku:"Za kolik mi ji prodáš? Za deset tisíc?"
Jirka viděl, že to strýček myslí vážně. Objal ho kolem krku a zvolal:"Strýčku, tobě ji
dám zadarmo!"
A strýček zabručel:"Tohle je ještě mnohem cennější než pytel takových mincí."
Co myslel asi slůvkem "tohle"? Uhádne to někdo? Jistě všichni. Myslel tím lásku svého
synovce k sobě.
Drahé děti - jako takové staré mince se neřídí cenou, kterou mají v bance - tam nemají ce^
nu žádnou, vždyť jsou už staletí a tisíciletí z oběhu - nýbrž cenu, kterou mají podle od
hadu učenců - archeologů - tak také člověk má takovou cenu, jakou má před Bohem a ne před
lidmi.
Víte, že o vánocích vzpomínáme na narození Ježíškovo. Narodil se v Betlémě. Když ležel
ve chlévě v jesličkách, obyčejní lidé by si byli myslili:"Hlavní je Josef, to je tatínek.
Potom je Maria, to je maminka. A Ježíšek, ten je poslední, to je pouhé dítě."
Ale pastýři, kterým to oznámili andělé, věděli hned, kdo je nejdůležitější - a přinesli
dary Ježíškovi. Vždyť to byl Syn Boží, sám Bůh - jeho maminka a sv.Josef byli dobří lidé,
ale jen lidé.
Vidíte, že každý z nás má takovou cenu, jakou
má před Bohem. Ne čím je tatínek nebo kolik
máte v bance nebo jak krásný máte byt - to
ner;í tak: důležité.
Důležitá je vaše DOBROTA, vaše LASKAVOST to, co se líbí Pánu Bohu.
Naše děti se většinou učí ve škole dobře,
dělají čest své vlasti. Ale ještě větší
čest jí uděláte, budou-li si o vás vaši
švýcarští kamarádi a kamarádky myslet nebo
říkat:"To je správný chlapec! To je správné
děvče!"
A řekne-li o vás Pán Bůh:"To je správný
chlapec, to je správné děvče," pak máte
mnohem větší cenu, než děti nejbohatších
a nej slavnějších lidí na světě!
Proto si ještě pod stromečkem vrhňte rukávy a hned se pusťte statečně do práce. Jsem leni
vý? Budu nyní lenivost přemáhat! Jsem mlsný? Budu krotit svůj mlsný jazýček! Jsem hádavý?
Svážu si jazýček svou pevnou vůlí. Jsem neposlušný? Budu číst mamince či tatínkovi jejich
přání z očí dříve, než je vysloví!
Zkuste to! Uvidíte, jaké je to zajímavé dobrodružství. Několikrát budete poraženi, ale
správný chlapec a správné děvče se pokusí znovu a znovu - až se stane pánem sama sebe!

Kačer a kačka,
říkanka začla.
Kráva a vůl,
říkanky půl.
Vosa a včela,
říkanka celá

ŘÍKANKY

Jedna,dvě Honza jde,
tři,čtyři, z hospody,
pět,šest, nemá čest,
Zatopí se v jedenáct
sedm,osm, nemá rozum
obědvá se ve dvanáct,
devět,deset, chce se věšet,
CO ???
jedenáct,dvanáct, už v i s í j a k paňác.
Zaby, ryby,raky,
Chcete,děti, taky?

D.V.

DOPISYDOPISY

DOPISY D O P I S Y

"..u nás v Zenevě jsme oslavili při říjnových bohosluž
bách milénium. Mši sloužili Otec Simčík s Otcem Mazákem,
ke cti sv.Václava. 0.Simčík měl promluvu. Bylo nás přes
třicet. Přijel i "skardanalský varhaník",ale zpěv doprovávázel náš krajan. Večer jsme se sešli k družné večeři.
Byla tam i krajanka z Londýna. Prý ten den měli krajané v Linci
také slavnou mši s diecésním biskupem aby se, podle znění oběž
níku, "společně pomodlili za naši těžce zkoušenou vlast a celý
porobený východ."
Za pár neděl byla zase sešlost všech českých kněží, i těch, kte
ří pracují ve švýcarské duchovní správě. Hovořili o své ne prá
vě lehké práci, ale i o svých radostech. Jsou to stateční muži,
jen aby všichni vytrvali!! Len předtím tu zemřela mladá sloven
ská maminka při porodu druhého dítěte. Zarmoucené rodině se vě
noval náš Otec Mazák.
Schůzka byla opravdu srdečná a milá, přišla i řada krajanů a tak
mi maně napadlo - kéž bychom tak častěji prohlubovali své přá
telství...."
Švýcarsko
"Často mě bere ischias, tolik bych potřebovala lázně, když jsem
byla zaměstnaná, tak jsem nejela a když jsem v důchodu, už je
nedostanu. Tolik roků jsem pracovala jako dělnice, 10 let kotel
nu, strojovnu,vodu,kanceláře,vodní stanici-a to byly směny! Já
se něco nadřela. Tak je člověku líto, že mladý lidi tam jedou
za zábavou a důchodce je nemocný a nedostane je..."
CSSR
"S bytem je situace stále beznadějná. Někteří lidé si stavějí
vily, musejí stát aspoň půl miliónu. Kde na to berou? Nevěřím,
že je to za poctivou práci..."
CSSR
"..vrátil se ze Švédská a vyprávěl, že protestantské kostely ze
jí prázdnotou, katolické jsou plné. Sám byl na mši v Goteborgu
a po mši šli společně na kávu. A viděl tam prodávat ty Peckový
knížky a litoval, že nemá peníze. Letos na podzim byly přísně- do
držovány předpisy o zákazu veřejného projevu při mariánských pou~
tich, např. na Kalvárii u Nitry aj."
CSSR
"V létě jsme tu měli originelní primici. Ve vlastní zahradě,
oltář ze samorostů-isvícen-pak se ale přihnala bouřka a lidé
utekli do stodol, tam uděloval nový Otec požehnání. Kdyby byl
člověk Zahradníčkem nebo Renčem, kteří uměli říci, jak z přiroze
ného vyrůstá nadpřirozené a jaký hluboký smysl a tajemnou souvis
lost mají lidé a věci a čas..."
CSSR
"..Váš Hochštapler by mohl mít pokračování. Vrátil se totiž do
CSSR, když předtím napsal řadě lidí, že neodešel z domova pro
protikomunistický postoj, ale s úkolem rozvracet exil. Možná,že
si tím dělal alibi, ale práce se mu dařila. Neštítil se udavačství ani na ordinariátě, kde mu věřili, protože i tam jsou jen
lidé..."
NSR
"...stále jsem měla v nemocnici horečky, chodila jsem na ozařo
vání, byla jsem celá spálená a dlouho jsem mohla jen pít. Horeč
ky se zvedly na 40 stupňů, byla jsem skoro na druhém světě. Ří
kám si, že jen modlitby přátel mě přivedly zpět. Stále se to vra
cí a pak to trvá měsíc než se z toho dostanu. Někdy cítím takovou
beznadějnost a ptám se, proč pořád Pán posílájen
utrpení, ale
pak si uvědomím,
že On jistě ví,proč,
že snadpomáhám tím
něco
tvořit, něco zachraňovat, a tak souhlasím s vůlí Boží. Vždyť On
chce, abychom byli šťastni - není možné, aby posílal utrpení jen
tak pro nic za nic. Každý den mohu chvilku na vozík, a to jedu
na mši sv..e"
CSSR ^
Manžel se divil, že na římské pouti se řada kněží dřela do úmora,
ale přes dvacet tam nebylo - snad pouť sabotovali? Můžete mi ří
ci, proč?" -"Bohužel, nemůžeme, ale všimlo si toho mnoho lidí."

JISKRY
Všechny kri
ze - krize
mládeže, kri
ze sociální
i krize mo
rální pramení z krize
RODINY. Tato krize zasa
huje do intimních vzta
hů mezi mužem a ženou,me
zi rodiči a dětmi a znetvořuje je. Řešení se
každý vyhýbá - nechce prý
narušovat lidskou svobodu.
Jakoby někdo z téhož dů
vodu neošetřil nemocného,
nepodpořil chudého!
Sociální vztahy mají své
zákony. Hlavními jsou
oběť a láska. Jsou-li zá
kony porušeny, nastává
nemoc - krize - kterou
většina lidí léčí únikem.
Jakoby člověk s oteklou
tváří utekl ze zubařovy
čekárny!
Kde najít lékaře? Psy
cholog? Každý radí jinak.
Lékař? Do jeho oboru to
nepatří! Kněz? Jak může
řešit rodinné krize, když
sám nemá rodinu? Námitka
nesmyslná, lékař také ne
musí být nemocen a léčí.
Je pravda, že rodinným
problémům se věnovala při
teologickém studiu malá
pozornost, ačkoliv kněz
přichází do styku větši
nou s lidmi, patřícími
do nějaké rodiny.
A tak se často musíme lé
čit sami. Projevuji uzná
ní a pozornost manželce?
Pečuji o svého muže a ne
otravuji ho nářky a vý
čitkami í Stáváme se zvol
na partnery svých dětí,
aby měly pocit, že v nás
mají staršího kamaráda,
který nečeká s rákoskou
výčitek, ale s pochope
ním a vysvětlením? Slaví
me společně svátky, jez
díme spolu na dovolenou?
Nevidíme v rodičích jen
obtížné pedanty, ale
uznáme i jejich práci?
Položme si tyto otázky
s dobrým předsevzetím
pod stromeček. Ze otázku
"Co to zase děláš?"proměníme v otázku:"Proč
to vlastně děláš?"

VOLÁ ZIMA !!!
CHLAPCI A DĚVČATA!
Z I M N Í

Od. 9» do 16.února 1974 pořádáme

S O U S T Ř E D Ě N Í

M L Á D E Ž E

NA

H O Ř Í C H ,

Máš-li 10 let, můžeš jet s námi.
Kam?-Do S a a s
G r u n d u /1500 m vysoko/ v kantonu Wallis
kuchyní.

Ubytování máme zajištěno v novém penzionu Antrona i s českou
T ý d e n n í
p o b y t
i se
s t r a v o u
100 sFr

Cestovné a lyžařské vleky /podle vlastní zdatnosti/ si hradí každý
sám. Jako skupina máme slevy.
Po celý týden můžeš sjíždět pod alpskými štíty nebo
vnikat do lyžařského umění pod vedením zkušeného
instruktora.
Ceká na Tebe řada kouzelných večerů při společenských hrách.
Každý den se můžeš setkat s Kristem při bohoslužbě,
která nebude pro babičky - ale pro T E B E !
Přihlášky a informace: P.Josef SlMCÍK, Feldstr.109.8004 ZURICH
tel. 01/252952 byt - 01/526646 /kancelář

LO SO S T Á H N E ,
M Y ZAN Í M P O P L U J E M ..
V minulém čísle jsem popsal naši dovolenou s Otcem Simčíkem po Španělsku. Nyní
chci popsat dovolenou v roce 1974* Možná, že se to bude někomu zdát divné,
proč tak časně, když čas starých dovolených ještě neskončil. Ale to jste na
velkém omylu. Jelikož chceme s Otcem Simčíkem příští rok podnikat daleko od
vážnější a dobrodružnější cestu než letos, musíme se začít připravovat už dnes!
N Ě K O L I K
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cíl cesty:
Trvání:
Doba:
Doprava:
Ubytování:
Náplň:

B 0 D §

0

N A Š Í

P E Í S T Í

D O V O L E N É :

Dánsko, Norsko, Švédsko...až na polární kruh!
tří týdny
červenec, srpen
2 osobní auta plusVW-Bus
v přírodě pod stany - v motelích
poznávání krás severu a přátelství na základě stejných ideálů.

Chci upozornit, že počet míst bude omezen - maximálně 15 . Přesný program bude vypracován
a z něho pak každý pozná, zda se do něho vpraví.
Dovolená bude poměrně dražší než letos, a proto ti, kteří by měli příští rok zájem o ta
žení na sever, musí již nyní začít šetřit. Dovolená to bude tvrdá, protože i podmínky bu
dou náročnější - budeme odkázáni jeden na druhého.
V příštích číslech KLUBU vás budu informovat o dalších přípravách naší cesty pod heslem:

C H CEŠ P ÍS E Ň S E V E R U ZNÁT?

__________Skardanalský varhaník

_____

B RA SILIE

"..dary krajanů ze Švýcar jsem proměnil na cement,
železné pruty a stavební materiál, na dostavení prvé poloviny farní budovy:
kuchyň, jídelnu, můj pokojík a pokojík pro hosta, WC a chodbu. Druhá část,
pokoj pro biskupa, kancelář, knihovna a pokojík pro služebnou zatím musí ně
jaký rok počkat, až zaplatím dluhy. Velký sál pro mládež je už zhruba hotový
a funguje 3 x do týdne. Je stále plný; mám tu šikovného chlapce - vedoucíhobyl asi 3 roky v semináři a ten to vede. Cekám, že nám vláda náš KLUB MLÁ
DÍCH schválí. Mám tu několik generálů ve výslužbě, skoro každou neděli na
mši sv.s rodinou; jsme tu na úpatí Serra do orgas, hory se tu ježí do 1,800 m"

P.BUMT

POSLEDNÍ NOVINKA: V naší zemi mají jít všechny řeholnice mladší 40 let do
civilu, starší do sesterských domovů důchodců.
CSSR je po Svédsku země, kde nejvíc mladých lidí páchá sebevraždy.

NAŠE
BOHOSLUŽBY
M E A U - St.Peter und Paul
Kirche, každou 2.sob.:
18,15 hod.
íARE ON - Galluskapelle, u far.kostela,ned.19 h.
‘BADEN - ST.Sebastiankapelle/krypta/ nect.11,15
jBASEL - Heiliggeist-Kirche - neděle 18 hod.
IBEKN - Dreifaltigkeitskirche/Krypta/ sob.18 h.
SCURYCH- HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr.4 6
.česká - neděle a I.pátky
19 h.
pKaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15
.
I.patro - slovenská - nedela
9>30
C0RTAILL0D - 10 km od Neuchatel smerom na
juh - Yverdon, každú tretiu nedeíu v mesiaci vo far.kostole sv.Petra na rozčeš-]
tí do Kablovky
10 h.
FRAUENFELD - v klášteře-rozesílají se pozvánky
FRIBOURG - každú l.ned.v 10.hod.v kaplnke
Marianistov, Rue de Faucigny
CHUR - každou 2.sobotu v měsíci - Heilligkreuzkirche, Masanserstr.l6l, 15>30
J0NA - každou 2.neděli /pokud není zákaz jízdy
autem/ sál far.centra, 1.1.74
9>30
L A U S A M E - každú 4»ned. vo Boulevarde de
Grancy 29 - na 1.poschodí
9>30
IíUZEEN - St.Peterskapelle, neděle
19 h.

VÁNOCE
VE ŠVÝCA R SK U

ÚKLIDV DUŠI -SV. ZPO VĚD
RUTI -

Každých 14 dní, 25.12., v 11,15 hod.
vánoc.bohoslužby s koledami, Ruti-Tann'
katol.kostel.
SCHAFFHAUSEN - Antoniuskapelle u kostela St.
Maria, Promenadenstr.23, 25.12 v 9>00 h.
I
vánoční bohoslužby se zpěvem koled
Jinak se rozesílají pozvánky
S0L0THURN - Spitalkirche, každou 2.ned.,16.12.,
50.12 ., atd. v 10,15
ST.GALLEN - kaple u kostela sv.Otmara, sob,19.h.
WINTERTHUR - St.Ulrichkirche /česká/ sob.19,30
slovenská - při far.kostole, Oberwinterthur,
sob. 18,30
ZENEVA - II.ned.kostel sv.Bonifáce, 14 .Avenue
du Mail, II.patro
ned.18,30

IO T C O V É -M IS IO N Á Ř I
Š
A
N
P.JařTBIRKA, 6006 LUZERN, Schádrutistr.26
tel.041-312635
P»Ján Pius KRIVf,0.P. 4058 BASEL, Lindenberg 21
' b tel.061-321944
P.Anton BANÍK, ZURICH 8005, Feldstr.109
pre Slovákov
tel.01-232952
P.Josef Simčík. pro Cechy, adresa a tel.stejné
kromě pondělí a soboty a svátků úřaduje P.Sim
čík od 9,30-12 hod. na Letzigraben 159>
8047 Zůrich, tel. OI-526646
P.Martin MAZÁK, 1110 M0RGES, La Longeraie
tel.021-714417
^P.Vilém V0NDRA, 9000, ST.Gallen, Schlosserstr.26
f
tel.071-279631
'P.Petr ELIÁŠ, 6600 L0CARN0, Via Varenna 30
___________
tel.095-313853_________ ____________
Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech duchovních

Z ÜRICH
HERZ JESU KIRCHE v Kryptě,
Aemtlerstrasse 46, Wiedikon

24.12 - 24,00 půlnoční mše sv. s kole
dami a dětským sborem
25.12.

- 19,00 hod. HOD BOŽÍHO NAROZENÍ
mše sv.s koledami

30.12.

- 19,00

51- 12 .- 19,00
1.1.74- 19>00

Sv.Rodiny - jako v neú.

d E k o v h E BOHOSLUŽBY
na konci roku
hod. bohoslužby na zahá
jení NOVÉHO ROKU
j

W IN T E R T H U R
St.Ulrich Kirche ve Werktagskapelle
Seuzacherstr.l., Rosenberg
24.12.

-22 hod.pfiLNOCNÍ mše sv. s kole
dami a dětským sborem

29.12. - 19 .hod.sv.sv.Rodiny - nedělní
bohoslužby

51 .12. - 17 .hod.končíme starý rok a za
hajujeme nový bohoslužbou

R UTI
v kapli u katol.kostela Ruti-Tann
25.12. -11.15 vánoč.bohoslužby s koled.

SCHAFFHAUSEN
Antoniuskapelle u kostela St.Maria,
Promenadenstr.23?
25.12. 9.00 hod.vánoč.bohoslužby_____
ST.GALLEN
s koledami
25.12.
29.12.

-17,00 v kapli u kostela sv.Otma
ra
- 19.00 zakončení roku

25.12.
30.12.

-19,00 HOD BOŽÍ
-19,00 Sv.Rodiny

ARBON

JQNÁ ~I 9 , 0 ° zah áiení Nového roku
1.1.1974 NOV? ROK

v 9,30

záležitostech./Křest,zpoved,sňatek../

Z l o d ě jíče k a su ch ý chléb
Volali mě ke křtu - čekalo na mne asi patnáct pohánků - a než jsem
se vrátil z kostela, bronzová držadla, která jsem utrhl z rakví, ob
jevených při vykopávkách u kostela, zmizela. Byla prostě pryč!
Teprve druhý den jsem zjistil zloděje. Byl to Rogerio, jeden z mi
nistrantů. Běžel jsem k nim a ve dveřích jsem potkal jeho mámu. Řekl
jsem jí, oč jde. V minutě táhla Rogeria za kudrnaté vlasy ven z domu.
V druhé ruce držela klacek. Vzal jsem jí klacek z ruky a gpústil na
kluka:"Hned mi řekni, kam jsi držadla dal! Jinak ti klackem rozbiju
hlavu." Asi jsem se při tom tvářil náramně vážně a hrozivě, neboř
Rogerio se okamžitě přiznal, že je prodal jednomu Portugalci do sta
rého železa a že za ně dostal 80 kruzeirů. Řekl jsem mámě, al kluka pustí, že se mnou půj
de k Portugalci. Cestou mi dal těch stržených 80 kruzeirů a odprošoval mě.
Jak nás Portugalec spatřil, začervenal se a beze slova vzal držadla a vrátil je se slovy:
"Já jsem hned myslel, že to kluk někde ukradl."
Řekl jsem mu:"A přece jste je koupil!" Nezmohl se na odpověí a já na ni také nečekal a
odcházel jsem. Portugalec se však za námi rozběhl, chytil Rogeria za límec, lomcoval jím
a křičel:"Já chci zpět těch 80 kruzeirů!!"
Povídám Portugalci, al kluka pustí, že peníze nemá, protože jsou u mne a ode mne je ne
d ostane:'^ kostel jste nikdy nic nedal, tak vám tím dává příležitost také jednou v živo
tě něco na kostel přispět. Bučíte vůbec rád, že vás nedám zavřít. Vždyř kdybych to oznámil
Památkovému úřadu, tak za to dostanete pět roků."
Nechápal sice, oč jde, ale těch pět let pochopil dobře, zalekl se a už se jen pokorně a
nesměle omlouval, že už nic neříká a že když je to pro kostel, tak je to docela správné.
/Kněží v Brazílii nemají plat, jsou živi jen z toho, co dostanou od věřících. Pozn.red./
Když jsme kousek poodešli, Rogerio se zasmál a ulevil si:"To mu patří, takový pao důro!"
Pao důro je kůrka chleba nebo tvrdý chléb a přezdívá se tak lakomcům. Já ovšem Rogeira
okřikl a poučil ho, že být pao důro není o nic horší, než být ladrao /zloděj/ a tak aby
držel hubu, stejně ještě dostane nařezáno bučí od mámy nebo ode mne.
Konečně jsem dostavěl velký sál vedle kostela, do dveří mezi kostelem a sálem jsem po
stavil oltář a tak jsem zdvojnásobil prostor pro lid, který zaplnil kostel i sál a tak
byli všichni na mši svaté. Když to biskup poprvé viděl, moc se mu to nelíbilo, ale věděl,
že to bylo jediné možné řešení jak rozšířit prostor kostela. Tehdy ještě nebylo dovoleno
sloužit mši sv.tváří k lidem. Kroutil se sice, ale nevěděl, co by na to řekl. Zakrátko
přišlo z Říma povolení, že se smí mše sv.sloužit tváří k lidu, pak byl mou novotou nadšen,
hned za mnou přišel a dokonce můj dobrý nápad i v kázání vychvaloval.
P.A.N.

O LÁSKE

Krása je skór silou v n ú t o m o u ako tělesnou
Pre ženu pri volbě muža nerozhoduje krása. Muž sa pri rozhodovaní dává váčšinou
viesl motívmy estetickými.
Krása je véno, ktoré samo o sebe netvoří předpoklad pre dobré manželstvo. Zena stráca
svoj lesk, keň ku kráse nepřipojí aj dobrotu srdca.
Krása příliš vyumelkovaná zakrýva váčšinou v n ú t o m o u chudobu. Krása zanedbávaná sa
V
zrieka páčil sa. Krása jednoduchá znamená duchovné bohatstvo.
Muž sa vystavuje nebezpečenstvu, kečí si berie krásu čisto vonkajšiu. Ziarlivost a obava,
že povab milovanéj ženy vybledne, ohrozujú čáro vysněného šlastia.
Krása spojená s morálnými vlastnoslami živí plameň lásky.
V n ú t o m á krása može ožiaril aj tělo bez povabu.
Túžba páčit sa a túžba ostal sama možu urobil ženu neistou.
Keň sa žena po prvý raz přesvědčí o s±le svojho povabu, može okrem šlastia okúsil aj
strach.
Kr á sa je tým sladšia, čím váčšrai ju oživuje nádych cudností.
Arogantná krása odpudzuje. Bojazlivá krása vzbudzuje záujem. Nanútená očarúva. Rozpačitá
vyvolává súcit. Odmeraná vedie k irčnii
.
Manželstvo je tým vydarenejšie, čím menej ho pri uzatváraní ovplyvňujú záujmy
V
sociálně a estetické.
Kozmetické prostriedky sú často falošnou valutou, za ktorú si mnohí kupujú vlastné nešlastie.
Manželstvo založené viac na charakterových vlastnostiach ako na fysických, slubuje
*** váčšiu trvanlivost,___________________________________________________________________
[Mario S0R0LD0NI: CO VLASTNĚ VIES 0 LÁSKE? - Aforismy o lásce.Slov.ústav sv.C.+M.v Říme

MUŽ, JMÉNEM J INDŘICH

U Bertelmannů byl zase rámus;
a hned po rozednění.
Nádobí bylo poslední den tak zdravé, jako
'•Podívej se, ta prasklina na
první. Celá rodina žasla a hrdě obdivovala
šálku!" křičel otec.
otce Jindřicha. Muži jsou přece jen lepší
"Vždyč to není ani vidět!"
hospodyně. Když předvedl tak dobrý příklad,
"Ještě si naříznu ret."
může očekávat, že ho druzí budou následovat.
Manželský rozhovor při snídaní. Stál uprostřed pokoje jako hrdina.
Jako v jiných rodinách. Prosím
"Tak vidíte, že to jde!" řekl.
vás, kde mají celý život šálky
Obdivujeme tě, tatínku!"
bez jediné prasklinky? Stříbrné lžičky a vid
Jednou odpoledne byl Jindřich v obchodě.
ličky vydrží věčnost. Ale porcelán je jako
Staral se totiž také o obchod. A co čert ne
květina. Kvete a odkvete. Těší oči jenna čas.
chtěl, pekla jeho paní koláč. Právě nesla
Pak vyklouzne při unývání talíř z ruky; nebo
jeden z velkých talířů - měli jich tucet při utírání držíme z ničehož nic v ruce jen
a křáp - talíř spadl a rozbil se.
ouško. Květinkami ozdobená poklička vyklouz
"Pro pánička," vykřikla zděšeně,"jen vezmu
ne při nalévání a rozbije podšálek; ouško
talíř do ruky a už je po něm. Co tomu řekne
zůstane tentokrát celé. Pak se zase odlomí
můj muž, který ani jediný nerozbil?"
růžička na víčku konvice. Píseň porcelánu má
Jako žena měla i zdravý rozum. Proč vyvolá
mnoho slok - jen refrén je stále stejný.
vat manželské rozpory, když si může levně
A tak - jako obvykle - hřměl otcův kontrabas:
koupit talíř nový? Zabalila střepy do papíru
"Nenávidím natlučené nádobí! Zraňuje to můj
a běžela za roh ulice, kde byl obchod nádo
cit pro krásu, fíádíte jako vandalové. Já ješ
bím. Snad bude mít štěstí, snad vedou právě
tě nikdy nic nerozbil!"
tento vzorek; koupila si kdysi chytře právě
Nato řekla matka:"Nemůžeš ani nic rozbít, Jin
takový vzorek, ke kterému se mohou talíře
dřichu. Ty z šálku jen piješ a z talíře jen
nabíráš. Ale my musíme nádobí připravit, do a hrnky dokupovat, tak zv. "věčný servis."
Ale obchod za rohem byl malý a výběr takřka
nést dovnitř, rozdělit jídlo, umýt je, op
žádný.
láchnout, osušit, ohřívat talíře...a to den
"Potřebuji jen jediný talíř," řekla paní.
ně dvakrát, třikrát, čtyřikrát.."
"Určitý vzorek?"
"Neštěbetej jako vzrušená kachna!" přerušil
"Ano, tento."
ji manžel Jindřich. "Dávej radgi příště po
"Krásný, vkusný vzoreček," řekl prodavač,
zor. Jinak ti to předvedu sám!"
"takové se vidí dnes jen zřídka."
"Předvedeš? Co tom myslíš?"
Paní Bertelmannová si vzpomněla na manžela
Tu opustili Jindřicha všichni dobří andělé
a povzdechla:"Tedy je už nevedete?"
a promluvil takto:" Tedy J& S.ÍM budu čtrnáct
"Vlastně ne, milá paní. Ale máte štěstí,"
dní umývat nádobí a nosit na stůl. Vsadím
řekl prodavač,"objednali jsme tento porce
svou hlavu, že nic neponičím!"
lán na přání nového zákazníka. Přicházel
"Ujednáno," zvolala manželka rychle,"platí!"
skoro denně a koupil za čtrnáct dní jedenáct
A platilo. Jindřich dodržel slovo.
šálků, osm podšálků, sedm velkých talířů,
A hle - stal se div. Čtrnáct dní nosil Jin
čtyři malé talířky, novou konvici na kávu a
dřich na stůl, čtrnáct dní odnášel nádobí
mísu na polévku. Důvěrně řečeno, ten člověk
a sklenice, -umýval je, oplachoval, otíral,
musel mít obě ruce levé, že toho tolik roz
leštil, narovnal do kredence a zase vyjímal,
bil."
ohříval talíře, šálky, nosil dovnitř,rozdě
Paní Bertelmannová dvakrát polkla, než se
loval jídlo - přitom ani jediný kus nepoško
vzpamatovala."Jak se jmenoval ten zákazník?"
dil, ani jediný talíř nenakřápnul.
Prodavač řekl váhavě;"Jistý pan Bertelmann.
$>dlí hned za rohem. Křestním jménem Jindřich!
J O H A N N S
R O S L E R

MNOHO RADOSTI O VÁNOCÍCH
A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK
VÁM PŘEJÍ VAŠI KNĚŽÍ.

STACH AN O VCI
by při přejímání koňského povozu nevznikly žádné potíže, ty však
byly celkem pomijitelné. Přirozený respekt před velkými zvířaty
záhy zmizel, neboř prastaré kobyly Trudy a Fuksa byly bezelstné,
unavené a rezignující na jakékoliv mladické nerozvážnosti. Na dru
hé straně byly ovšem německého původu a zásadně nereagovaly na čes
ké povely. Ačkoliv jim Kefalín a Pokorný často velice dlouho a trpělivě vysvětlovali, co
od nich požadují, Trudy a Fuksa to nebraly na vědomí.
Leč výhody povoznictví byly nesrovnatelně větší. Kefalín s Pokorným se rázem zbavili pří
mých nadřízených. Kdokoliv je mohl sice požádat o přepravu materiálu, ale právě proto chy
běla jakákoliv kontrola jejich činnosti. Díky tomu, že měli pokyn, aby ve chvílích, kdy
nebudou řádně vytíženi, dopravovali prkna a staré harampádí na skládku, stačilo naložit
dřevěnou kozu, dvě, tři fošny a jezdit s tím po staveništi libovolně dlouho.
Trudy a Fuksa tento režim dne ochotně přijaly. Zvolna tahaly poloprázdný povoz s dvěma
vášnivě diskutujícími vojíny od stavby k stavbě a znovu se vracely na výchozí stanoviště.
Celý okruh trval zhruba pětačtyřicet minut. Kefalín s Pokorným probírali situaci v českém
divadelnictví, recitovali si navzájem verše, které je poslední dobou zaujaly, a nezapomí
nali ani na ženské půvaby. Pokorný velebil Helenku z Hostivaře, zatímco Kefalínovy před
stavy o ideálním ženství byly dosud značně mlhavé a nepřesné.
Tu a tam byli vyrušeni některým zedníkem nebo mistrem, který je požádal o dovezení vápna,
cementu, písku nebo něčeho jiného. Silně je to obtěžovalo, ale většinou se chovali kulant
ně a nezřídka těmto žádostem vyhověli.
Brzy pochopili, že důležitá není vykonaná práce, ale tužka. Sami si psali pracovní výkazy
a tak počet for den ze dne úctyhodně stoupal. Jejich výkon se přiblížil k veliké radosti
poručíka Troníka sto padesáti procentům. Konečně byli svazáci tam, kde si je přál mít,
a ne na chvostě našeho snažení.
V Kefalínovi a Pokorném rostla zdravá ctižádost. Přemítali, kterak se přehoupnout přes dvě
stě procent, což by jim přineslo nejen slávu vojenských stachanovců, ale také pěkné pení
ze. Nebylo to však tak snadné, počet odvezených for se nedal stupňovat do nekonečna, ne
boř pohled na poklidně se loudající kobyly Trudy a Fuksu byl dost deprimující. I těch
patnáct, až osmnáct for denně přijímal stavbyvedoucí s krajní nedůvěrou.
Byla tu ovšem jiná možnost. Důležitá byla i váha materiálu a zejména při přepravě písku
metráčky, a tím i procenta, rychle naskakovaly. Kefalín s Pokorným začali vozit téměř vý
hradně písek. Pět for mistru Gregorovi, čtyři fůry mistru Franclovi, čtyři fůry mistru
Doležalovi a druhý den znova.
"Mám z vás radost," usmíval se Troník."Činíte se jako svazáci, tak to má být! Poctivá
práce je nejlepší agitace, soudruzi!"
Denní výkony stoupaly. Sto šedesát procent, sto osmdesát procent, dvě stě procent!
Ale jednoho odpoledne se přiřítil k povozu mistr Gregor. Byl brunátný a chrčel. Popadl
Kefalína za rukáv a vlekl ho za sebou. Nic nechápající Pokorný se snažil uklidnit kobyly,
které zčista jasna se daly do klusu. Mistr Gregor stále bez jediného slůvka vysvětlení
táhl Kefalína směrem ke své stavbě. Zastavil se až před planinkou, na níž se skládal sta
vební materiál.
Ukázal na hromádku písku, kterého tu mohly být tak dvě, možná tři kolečka.
"Ukaž mi těch šedesát for písku!" křičel na Kefalína."Ukaž mi těch šedesát for písku!
Ukaž mi těch šedesát for písku!"
Tuto větu opakoval přibližně patnáctkrát a když se mu nedostalo
odpovědi, nechal Kefalína Kefalínem a šel se uklidnit do své
kanceláře.
Kefalín s Pokorným posoudili vážnost situace, omezili zejména
dodávky písku a začali pracovat na pouhých sto čtyřicet procent.
Miloslav Svandrlík: Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky
Angličanka na pláži zpozorovala, že všechny ženy nosí vlasy
ostříhané velmi nakrátko. Dala se také nakrátko ostříhat a při
běhla za manželem na pláž:"Podivej se, Harry, že už nevypadám
jako stará dáma?"
"Ne, drahoušku, tečí vypadáš jako starý pán."
Povzdech emigranta:" Tak ted už máme byt zařízený, chatu hoto
vou, garáž i auto - tak bychom se už jednou mohli slušně na
obědvat !"

TŘETÍ SVĚT SA SMEJE

Lev zhromaždil všetky zvierata a riekol:Sme najmocnejší!"
Zajac odporoval:"Sú aj mocnější, takí, čo nás dokážu přemoct."
I pýtá sa lev a slon:"Co je to za tvora?"
Zajac:"Je to celkom malý tvor. Počkajte, až príde!"
A tu sa objavil člověk. Všetky zvierata si ho pozřeli a poznamenali.,
"Prečo je taký malý? Ten nás predsa nepremože."
I vyzvali leva*"Chod a zabi ho!"
Lev zostúpil a vraví člověku:"Podme zápasit."
Člověk odnovedal:"Nemám zbraň."
Lev na to;Chod domov, dones si zbraň a potom príd, budeme zápasif."
"Dobré," vravel člověk, "ale najprv fa zviažem povrazom."
Lev přistal. Člověk ho spútal na nohách a rukách a riekol:"Teraz
fa zarežem."
Vzal nož a leva zařezal. Tu všetky zvierata zutekali. A zajac riekol: "Co som vám povedal?
Nevravel som, že existujú velmi mocní íudia? Vidíte, že váš ochránca bol zabitý."
Všetky zvieratá zutekali a od tých čias sa báli tohto člověka.
Kněze v Missouri požádal mladý pár před mší v zákristii, aby je oddal.
"Ted nemám čas. Ale hned po mši vás oddám."
Když bylo po mši, zvolal:"Ti, kteří chtějí vstoupit do stavu manželského, af předstoupí
před oltář."
Předstoupilo třináct žen a jeden muž.
Korytačka a antilopa sa škriepili,-kto z nich je aýchlejší. Rozhodli sa, že budň pretekaf,
aby zistili, kto má pravdu. Korytačka zašla za ostatnými korytačkami:"Musíte mi pomoct."
A korytačky sa postavili do dlhočizného radu. Začali sa preteky. Antilopa utékala, ako
len vládala, a po čase volala:"Hald^ korytačka!"
Korytačka, ktorá stála daleko před ňou volala:"Hald, ja som už dávno dalej!"
Antilopa pokračovala v běhu a zase volala:"Kde si, korytačka?"
A tu riekla iná korytačka:"Už dávno som fa předběhla.
Napokon antilopa už nevládala a stávku prehrala.
Americký obchodník ukazuje starému Číňanovi okolí New Yorku. Vystoupí z vlaku a mají
ještě několik minut cesty k poslednímu cíli. Tu jede kolem elektrika.
"Vstupme do ní," volá Američan,"ušetříme tři minuty."
"Dobrá," odvětí Číňan klidně," ale když získáme ty tři minuty, co s nimi budeme dělat?"
Černoch v rovníkovej Afrike nájde zrkadlo. Nikdy nič také ešte neviděl,
považuje to za obraz. Pozrie sa doň a udivene zvolá:"Ved je to moj otec!"
Nájdený obraz chce schovaf, vtom ho překvapí manželka: "Co to schováváš?"
"Ale nič, našiel som akýsi obraz."
"To bude iste obraz dákej cudzej ženy. Ukáž!"
Černoch ukáže zrkadlo, žena doň nazrie a ulaví sa jej.
"Fuj, škaredá. Na tú nežiarlim."
"Kolik by měla ovce noh, kdybychom říkali ocasu noha?" ptal se jednou Lincoln svých
přátel.
"Pět," odvětili jednohlasně.
' ^ l í t e se,"řekl Lincoln," kdybychom ocasu noha říkali, stejně by z něho nebyla noha."
Syn známej kanadskej Indiánky sa raz pýtal britského generála Freda Middletona, či sa
mu jeho matka smie prihovorif.
"My zásadné nepočúvame ženy," odpovedal generál.
Tu áalšiu otázku položila zasa Indiánka:"A nie je pravda, že vás do našej krajiny po
slala žena, ktorá vám doma rozkazuje?"
Nastalo hlboké ticho. Napokon riekol generál celý zapýrený:"Ano, ale všetci jej poradcovia sú muži."
Skupina amerických výletníkov přišla do indiánskéj rezervácie. Jeden z nich se zvědavo
spýtal náčelníka: "Čo tu robíte?"
"My sme tu doma," odpovedal náčelník,"ale čo vy tu robíte?"
Pěkná mladá stewardka vtrhne v roztrhaných šatách a s rozcuchanými vlasmi do pilotověj
kabiny. Vzrušená, udychčaná vraví:
"Rychle mi povedzte, ako sa povie po urundiburumsky n i e!"

VZNÁLEZCE

Stáli jsme natlačeni v předsíni našeho profesora
strojírenství. Když jsem se postavil na špičky,
viděl jsem kousek asistenta, sedícího za stolem. Vyvolával naše jména a
podal pak přes stůl hromadu papírů, kterou předával jeden druhému, až se
kolísajíc se v rukách, dostala až k vyvolanému.
Vraceli nám náš konstrukční úkol: návrh k otočným pohybům jeřábu. Vedle
mě stal Horst a znali jsme se už tak dlouho, že jsme spolu nemuseli ani
mluvit.

Jak se konstruuje pohon pro otočný soustruh nám předtím ukázal profesor na tabuli. A če
ho všeho je takový pohon schopný jsme znali s Horstem z našeho člunu. Proto jsem hlavní
bod své konstrukce nesoustředil na vnitřek, nýbrž na kryt, který byl tak velký, jako ce
lé soukolí, aby se jeřábník mohl do něj každou chvíli podívat a zjistit, proč nejde dál.
A kdyby snad jeřábníkovi chyběl vhodný šroubovák nebo mu snad vyklouzl z ruky a on by
pak musel sestoupit po železném žebříku na přístavní molo, aby šroubovák zvedl, opatřil
jsem na svém rysu všechny šrouby křidélky a malými držadly, takže jimi jeřábník mohl
bez obtíží otáčet.
Došla moje role papíru. Venku na chodbě jsem svou kresbu vytáhl. Nebyla na ní známka,
nýbrž byla přeškrtnuta červenou tužkou. Vrátil jsem se do místnosti. Byla už prázdná,
jen asistent tam kouřil cigaretu. Chtěl jsem vědět, proč můj návrh přeškrtl.
Asistent měl rudé vlasy:"Tak se to nedělá." Myslel zřejmě ohromný kryt a křídlové šrouby.
"Proč se to tak nedělá?" Zdálo se mi to totiž velmi praktické.
"Protože to nikdo tak nedělá, pane!"
Hloupé, že. "A proč to nikdo tak nedělá?"
"Protože to tak nejde."
•^Vysvětlil byste mi laskavě, proč to tak nejde?"
Asistent netrpělivě vstal:"Protože, jak jsem vám už
řekl, se to tak nedělá."
"Ale proč, prosím..."
"Pane!" Jeho obličej zrudl.
V tom okamžiku se ve dveřích objevil profesor a hryzal
si tiše vous. Zabalil jsem své náčrtky.
"Kdyby lidé," obrátil se profesor na asistenta,"kdyby
lidé dělali jen to, co dělají druzí, dodnes bychom ne
měli parní stroj."
Pohlédl jsem na asistenta a podal profesorovi své rysy.
Ani se na ně nepodíval, nýbrž sáhl do kapsy a přeškrtl
je další rudou čarou.
"A vy, mladý příteli, než začnete něco dělat, co se tak
nedělá, musíte se nejdříve naučit dělat to tak, jak se
to dělá."
]Alexander Spoerl:Vzpomínky průměrného žáka.

DOPIS!

Než jsem odejel do města, svěřila mi moje žena důležitý
dopis, abych jej hodil na poštu. "Ale nezapomeň!!!"
Když jsem dojel do města, na dopis jsem zapomněl. Tu mi
jakýsi pán poklepal na rameno:"Nezapomněl jste na dopis?"
Ach ano, dopis. Hledal jsem schránku, když už na mě vo
lal jiný pán:"Nezapomente na dopis!""Ano, už hledám
schránku,"odvětil jsem. Sotva byl dopis odeslán, jakási
kolemjdoucí paní mi připomněla moje poslání. Divil jsem
se. Odkud cizí lidé věděli o dopise? Když mi to připome
nul čtvrtý, zeptal jsem se ho:"Prosím vás, vždyf už jsem
dopis hodil do schránky! Odkud to víte?"
"V tom případě si můžete tu ceduli ze zad sundat," řekl
muž klidně a odšpendlil mi ze zad lístek s nápisem:
"Nezapomeň odeslat dopis!!"
Starec je ten, čo má o desaf rokov viac ako ty. 0 'HENRY
Existuje zákaz řečí, ale nie zákaz myšlienok.

Pak si vysoko vyhrnula
rukávy, podle zbožné
irské tradice si tři
krát plivla do dlaní,
dvakrát se pokřižovala
a pustila se do práce.
Vytáhla žaluzie, otevře
la okna, která nevlídně
zavrzala, jakoby se jim
nechtělo. Pak smetla
P.
A .SEIPOLT
mezi nimi vrstvu prachu
a vrhla se na Leošův
psací stůl, aby ho dala do pořádku. Vztekle
zmuchlala ilustrovaný časopis s obrázkem ne
"Jeptišky v Pozounu! Leo, víš co? My se
dostatečně oděné ženské postavy a mrštila
revanžujeme. Ukážeme se v ženském klášteře.
jím do kouta. Z velké tašky vyňala vázu a
Ještě se to však tak daleko nedostalo. Nej dva tulipány a vyzdobila Leošovo pracoviš
prve se telefonicky radily abatyše ze Saint tě. Prozpěvujíc si Gounodovo Ave Maria bla
ženě pozorovala výsledek své práce. Tu padl
Mary, důstojná paní Potencie, a převorka
její pohled na koberec. Ten by potřeboval
sester Ducha sv., důstojná matka Olympie.
klepáč! Srolovala jej, ale kdo popíše,její
"Důstojná matko?""Důstojná paní?"
zděšení, když na konci narazila na mužské
"Co říkáte?" "K tomu? Jsem.."
tělo. Ještě větší bylo zděšení Davidovo,
"Beze slov, moje milá."
6.
který byl probuzen tak nešetrným způsobem.
"Beze slov. Stejně..."
"Ha, co tu děláte?!" vykřikli si oba do tvá
"To tu ještě nebylo..."
ře.
"V našem řádě..."
Růženě vypadl koberec z ruky:"Odpusťte, pane
"V našem opatství.."
Blume!" Ten si protíral oči.
"Co zamýšlíte?" - "Co zamýšlíte?"
"Podívejme se, jeptiška Růžena! Krátce po
"0 sestru Růženu.." - "0 sestru Zuzanu..."
půlnoci - a už na nohou!"
"Se nebojím." - "Se také nebojím!"
"Půlnoc, pane Blume? Slunce vyšlo už před
"Ale vaše Zuzana?""Ale vaše Růžena.."
čtyřmi hodinami."
"Udrží se..."- "Mezi židy?"
"Snad v katolické čtvrti, zde ne. Co tu dě
,rNebo uklouzne.""Zpět do Starého zákona."
láte v noční době? Chcete líčit jesuitské
"Doufám, že ne."
nástrahy?"
"Já také doufám, že ne, důstojná matko."
"Ne, jen pasti na myši - made in Vatikán. A
"Dovolíme, důstojná paní?"
co vy tu děláte, smím-li se ptát?"
"Tedy dovolíme, důstojná matko."
"Ptát se smíte. Měl jsem noční službu, milá,
"Ovšem s výhradou, aby..."
drahá sestro sv.Ducha. Zápas o světové mist
"Aby mohly Pozoun kdykoli opustit."
rovství v těžké váze."
"A ještě něco: žádný člověk..."
"Pro dva boxery obětujete spánek?"
"Se nesmí o tom dovědět. Kdyby se to.."
"Ne, ale zvědavosti našich čtenářů. To se bu
"Náš biskup, třebas oklikou..."
dete ještě divit, kolik je nutno obětovat
"Nebo římská kurie?"
spánku, je-li člověk odkázán na honorář. Vám
"Co potom, moje milá, co potom?"
se daří lip. Dostanete jídlo a neděláte nic'.'
"Jsou dvě možnosti, důstojná matko."
"Skoda, že nesmíte do naší klauzury. Dala
"Jsou dvě, důstojná paní?"
bych vám hned deset dolarů, kdybyste našel
"Bu3 nám pošle Svatý Otec.."
sestru, která nic nedělá."
"Nemilou návštěvu. Nebo se zasměje..."
"Skoda, že taková sestra není. Pět dolarů
"Zasměje se, důstojná matko."
bych jí hned přenechal, "vzdechl David."Ne
"Zasměje se, důstojná paní."
A tak se den na to nastěhovaly s požehnáním jsem totiž přítelem žen, které pobíhají s
hadrem a volají po koštěti. To ovšem neplatí
svých představených paní Zuzana a sestra
o v á s !"
Růžena do Pozounu.
"Jistě, pane Blum. I nejošumělejší mládenec
Ranní sluníčko si vždycky ochotně pospíši
uzná, že se zde musí trochu uklidit. Málem
lo do pěstěné zahrady kláštera v Saint Ma
bych vás zavinula do běhounu..."
ry, navštívilo i skromné cely dcer Ducha
"A na dvoře vyklepala, co?"
sv., ale nikdy, nikdy nepozdravilo Pozoun
Sestra Růžena se místo odpovědi zasmála tak
v Samsonově ulici. tJzká ulice byla temná,
srdečně, že se David musel smát také.
ještě temnější byla světnice dobrovolnic.
"Řekněte mi, čilý chocholoušku,"pokračoval,
Příští ráno se tam objevila sestra Růžena
"vzrušuje vás to, když se syn Abrahamův před
čtvrt hodiny před sedmou, vyzbrojena čistí vašima čistýma očima myje?" p0k;rag0vání
cími prostředky a uvázala si zástěru.

DVA ČEPCE A
POZOUN

KTERÉ
DVÉ
BUDOVY
JSOU
STEJNÉ

HUMOR
P R O
V T IP N É
P O D

POSTŘEH A SOUSTŘEDĚNI. Najdete,
v labyrintu cest tu pravou, kte-,
rou se kovboj dostal ke svému koni?
Hledáni by vám nemělo trvat déle
než tři minuty, má-li to být „na jed
ničku".
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ZLEPŠOVÁK PO "SOVETSKU". /Krokodil/
Mačka, slon jež, koza, motýr, iaba, Kad,
ryba, pes, kohút, kačica.

P

ODST ROMEK
SU5ENKY. - 25 dkg hladké mouky, 25 dkg škro
bové mouky, 20 dkg moučkového cukru, 10 dkg
tuku, 1 vejce, 3-5 lžíc mléka, 1 prášek do
pečivá - dobře zpracujeme. Vyválíme tenký
plát a vykrajujeme tvary, které pečeme v předtopené troubě na pomaštěném plechu.

VANILKOVÉ ROHLÍČKY. - 15 dkg hladké mouky,
2 dkg cukru, 10 dkg másla, 5 dkg umletých man
dlí nebo oříšků, 1 žloutek a balíček vanilko
vého cukru. Do mouky, cukru a oříšků rozdrobí
me tuk, přidáme želoutek a rychle zpracujeme
těsto. Necháme v chladu ztuhnout a formujeme
rohlíčky. Pečeme v mírně předtopené troubě a
obalujeme ve vanilkovém cukru.
DATLOVÉ PUSINKY. - 3 Lilky, 15 dkg krupicové
ho cukru, 12 dkg nakrájených datlí a 12 dkg
nakrájených oloupaných mandlí. Do tuhého sně
hu zamícháme cukr, datle a mandle. Na pomaštěný plech děláme lžičkou malé hromádky a vel
mi zvolna je upečeme.
PAĚÍZSKÉ PACIČKY. - Kolik váží dvě vejce to
lik cukru, kolik jedno vejce tolik hladké
mouky a 2 celá vejce. Všechny přísady šleháme
metlou asi 10 min. Na pomaštěný, moukou vysy
paný plech děláme malé placičky. Některé sy
peme nakrájeným kandovaným ovocem, prázdné
po upečení stáčíme do hoblin.
MANDLOVÉ ROHLÍČKY BEZ VAJEC. - 25 dkg mouky,
21 dkg másla, 10 dkg neloupaných strouhaných
mandlí, 7 dkg pískového cukru a citrónovou
kůru dobře zpracujeme a tvoříme malé rohlíčky, které zvolna pečeme na plechu potř.voskem.
PUSINKY Z LÍSKOVÍCH QffECHÍL - Připravíme tuhé těsto z 14 dkg umletých lískových oříšků,
2 bliku a 14 dkg cukru. Na voskem pomazaný plech klademe malé kuličky a do zlatova pečeme.
0ÉECH0VÉ TYŽINKY S LEDOVOU POLEVOU.
mletých ořechů a 2 dkg hrubé mouky.
mouku a vypracujeme těsto. Plát 3-4
čkového cukru a citr.šžávu třeme do

- 28 dkg pískového cukru, 2 vejce, citr.kůra, 28 dkg
Vejce, citr.kůru a cukr třeme 10 min., přidáme ořechy,
cm silný potřeme bílkovou polevou /2 bílky,20 dkg mou
bělá/, rozkrájíme na tyčinky a zvolna pečeme.

LINECKÉ KOLÁČKY. - 21 dkg mouky, 14 dkg tuku, 7 dkg mouč.cukru, půl prášku do pečivá a 2
žloutky zpracujeme na vále rychle na hladké těsto. Necháme v chladu půl hod.odpočinout.
Vyválíme a vykrajujeme kolečka. Polovinu ještě vypícháme, potřeme vejcem a posypeme kráje
nými ořechy. Druhou necháme plnou. Upečeme do růžová a slepujeme zavařeninou.
ZÁZVORKY. - Dobře utřeme 28 dkg moučkového cukru se 2 žloutky a 2 celými vejci. Přidáme
lžičku ustrouhaného zázvoru, nastrouhanou citr.kůru, 28 dkg mouky a dobře smícháme. Na
vále zpracujeme bochánek, rozválíme a vykrajujeme zázvorky. Na voskovaném plechu je ne
cháme aspoň 4 hodiny odpočinout a aby neoschly, potřeme je sladkou vodou. Upečeme.
MEDVĚDÍ TLAPY. - 35 dkg polohrubé mouky, 26 dkg másla, 25 dkg cukru, 12 dkg oříšků nebo
strouhaných mandlí, 5 dkg kakaa, na špičku nože skořice a špetka hřebíčku. Do mouky s
cukrem, kořením, kakaem a oříšky zapracujeme máslo a uděláme váleček. Těsto vtiskujeme dc
formiček a pečeme ve středně vytopené troubě. Horké obalujeme ve vanilkovém cukru.
SNĚHOVÉ VÉNEŽKY. - Na 1 bílek počítáme 5*5 - 7 dkg moučkového cukru. Bílek ušlehame, po
tom do něj pomalu zašleháme cukr a plátěným sáčkem s trubičkou stříkáme na voskovaný
plech věnečky. Pečeme ve velmi mírně vyhřáté troubě.

DOBROU

CHUŤ !

S ÚSMĚVEM DO POSLEDNÍHO MĚSÍCE
"Jaké má Honza telefonní číslo?""Nevím.""Ani přibližně?"^
"0 mnoho víc jsem se naučil v praxi než na studiích," povídá lékař
automechanikovi." "To není žádný kumšt," odvětí automechanik,"vy pra
cujete jen na dvou modelech."
Strážník zastaví automobil řízený ženou:"Za překročení dovolené rych
losti dostanete 20 franků pokuty." Řidička si oddechne:"To jsem ráda.I
Já už myslela, že ji budu muset platit sama."
Ptali se G.B. Shawa proč se velmi
věděl:"Ze dvou důvodů. Bud příliš
to ano."
"živé sny opravdu existují. Včera
snila jsem, že jsem s manželem na
tak jsem na něm opravdu byla."

krásné ženy nemohou provdat. Odpo- i
často říkaly ne, nebo příliš čas
____________________________
se mi jeden zdál. Představ si,
koncertě a když jsem se probudila,

"Tady nemůžete spát," říká mnichovský strážník opilci ve středu
Mnichova, "Řekněte nám svou adresu a odvezeme vás domů. ""To je od vás^
moc hezké," raduje se opilec," bydlím v Lipové ul.234 v Hamburgu."
~
"Proč pláčeš, Zuzanko?"" Maminko, Karlík už zase otevřel přírodopis a nadával mi z něho."
"Copak, Patriku, Tvůj syn už nestuduje?" "Musel studií nechat, rozbil se nám budík, tak
se učí hodinářem."
"Ptosil bych knihu Jak se stát přes noc bohatým.""Zde je. A přejete
si také pokračování?""Jaké pokračování?""Sbírku zákonů."
Dva Angličané se dohadují o původu člověka. Jeden prohlásí:"Mně je
to úplně jedno, jestli byl můj pradědeček opice nebo ne.""Tobě je
to jedno, věřím. Ale rozhodně to nebylo jedno tvojí prababičce."
"Pro mě je velkým požitkem poslouchat hudbě," říká jeden přítel
druhému, když se vracejí z koncertu."Rád věřím. Ale nemusíš při tom
tak hlasitě chrápat."
Ptá se vrátný nemocnice automobilisty, který jezdí pomalu a stále
r:clem chirurgické kliniky:"Proč tu pořád kroužíte kolem chirurgie?""Poněvadž sedím
poprvé za volantem."
___________________________________________
Nejuzívanější slova v naší vlasti dnes: Cha-cha-cha-charakter, bla-bla-bla-blahobyt, popo-po-pokrok.
"Jenom se tak nenafukuj. To, co ty jsi, jsem já už dávno, ty hlupáku."
"Ten večer u Nováků byl báječný. Hráli jsme skoro dvě hodiny - Bartok a Liszt."
"A kdo vyhrál...?"
Séf se rozčiluje na sekretářku:"Řekněte mi, jste tak pitomá nebo jsem já blázen?"
"Ale pane šéfe," uklidňuje ho dívka,"přece byste nezaměstnával pitomý personál."
Vášnivá amatérská pěvkyně se ptá svého muže:"Poslyš, proč jdeš vždycky na balkon, když
zpívám.""Aby si sousedé nemyslili, že tě biju."
"Vrchní! Jsou tyhle slivky káva nebo čaj?" rozčiluje se host."Po
čem to chutná, pane?" "Po terpentýnu.""Tak to je káva. Náš čaj
chutná po mýdle."
Návštěvník galerie ukazuje dozorci číslo pod ženským aktem a roz
čiluje se:"Poslyšte! Já tu dámu volal na tohle číslo a chtěl
ji pozvat na večeři a vždycky se ozval sklad uhlí!"

