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kdyby věřící uvažovali, proč věří, našli by asi na začátku své víry sym
patickou osobu - maminku, kněze, přítele. Kdyby nevěrci pátrali, proč
nevěří, stál by u kořenů jejich nevěry pravděpodobně nesympatický člověk.
Ale pravdu nemůžeme měřit mravními kvalitami, ani našimi sympatiemi k to
mu, kdo pravdu hlásá. Kdyby zlý profesor tvrdil, že 10 x 10 je sto, byla
by to pravda. A kdyby laskavý učitel říkal, že 10 x 10 je 180 - nebyla
by to pravda.
Tak je to i s pravdami víry. Člověk přijímá informace po mostech sympatií
nebo averzí. Podle těchto mostů soudí na pravdivost toho, co se po nich
převáží. Což je ovšem velmi nebezpečné - pro nás.
Neboč^je naprosto nutné přiblížit se k
pravdě bez společnosti citů. Objektivní
pravda je totiž nejzdravějším a nejmoc_
nějším pramenem ryzích citů - hlavně
lásky1v
Vzpomeňme na Kristovo rozmnožení chlebů
a ryb. Lidé, nasyceni nejen promluvou,
ale i dobrým jídlem, ho druhý den vy
hledali a on jim řekl:"Chléb, který vám
dám? je moje tělo!"
Nežádali o vysvětlení. Nestáli o pravdu,
chtěli se mít dobře. "Tvrdě mluví.." řek
li a opustili ho. Ani jiskra vděku, ani
kapka zájmu o pravdu. Nezapomínáme ta
ké my^- a jak rychle - na dobro, které
nám Bůh prostřednictvím člověka prokázal?
Neodvrátíme se od Boha nebo člověka při
sebe menší zámince?
Kristus se obrací k apoštolům:"I vy mě
opustíte?"
Petr odpovídá za všechny:'Pane, kam by
chom šli? Ty máš slova věčného života!"
Bůh nám dopřál, že žijeme v této krásné
zemi, mimo moc teroru. Z e máme slušné
příjmy, útulné byty, nové přátele. Za
chováme^ se jako nevděčný dav, posluchači
bez tváře a bez páteře, kteří jdou jen
za požitkem, nebo řekneme se sv.Petrem:
"PANE, KAM BYCHOM ŠLI? TY MÁŠ SLOVA VĚČ
NÉHO ŽIVOTA!"?
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HNV V OSTRAVĚ ZAVffBL KATOL.KOSTEL SV.DQNA BOSCA
ve Vítkovicích. Byl stále plný věřících; Katolí
ci z Ostravy sbírali podpisy pro delegaci do Pra
hy, neboí manifestace u kostela a radnice nepo
mohla. ONV zastavil stavbu kostela v Porube a v
Havířově. R.I 968 položil kardinál Trochta základ
ní kámen pro kostel v Porube. Přítomný Karel Gott
slíbil uhradit polovičku základů. Tak dělnická
vláda upírá základní lidská práva dělníkům.

Ve_Frýdku-Místku zakázali pohřební obřady a zádušní mše sv. v kostele. Kněží i laici spolu
s evangelíky sbírají podpisy a masovou vůlí občanů chtějí vynutit zrušení nařízení. Ani
kapitul.vikář A.Veselý v C.Těšíně, ani olomoucký kolaborantský biskup J.Vrana veřejně ne
podpořili rozhořčení věřících ostravského kraje, kde chodí na mši až 50 proč.obyvatelstva.
"KNĚZ V/ILLI K0HL3NGS PffED NfíKOLIKA TÍDNY OPUSTIL CHILE,” píše Lidová Demokracie.,rVykonával
právě ave kněžské povinnosti u jedné rodiny,"!!) nepíše, jaké, snad někoho zaopatřoval?Nebo kul další plány? "když tam vtrhli vojáci." Zatkli ho, i když měl doklady v pořádku. Na ši kněží měli také doklady v pořádku, když je zatýkalo STB! Měl za vlády Lidové jednoty na
starosti kontrolu cen a rozdělování potravin. Kněz však má rozdělovat slovo Boží, k rozdě lování potravin je příslušný úředník. Tolik kněží přece jen nemáme, aby mohli ti přebyteč
ní vykonávat práci úředníků.
JEDINÉ ZEME, KTERÉ ODMÍTLY M l J M O U T KOMUNISTICKÉ UPRCHLÍKY jsou země komunistické. Proč asi?
KARDINÁL TROCHTA SE NESMfiL ZÚČASTNIT LONI POUTI K HROBU SV.ZDISLAVY a nesměl za svého lé
čení v Karlových Varech veřejně sloužit mši sv. I toho se komunisté bojí!
VÍC NEZ POLOVINA ITALSKfCH ZÁK& chce víc hodin vyučování náboženství s odůvodněním, že vy
učovaní náboženství buduje osobnost, ostatní předměty zvětšují pouze vědomosti. Je to vý
sledek výzkumu sociologické fakulty saleziánské vysoké školy v Símě.
ASI 30 MARXISTICKÝCH STUDENTÍK protestovalo proti údajnému potlačování svobody mínění na
curysske universitě; zadali svobodu diskusí při přednáškách a víc místa pro propagační
kresby na zdi. Rektor poukázal na to, že docenti mají právo na svobodu vyučování a tato
svoboda jim dovoluje zakázat studentům zneužívat přednášek pro diskuse, které s obsahem
přednášky nemají nic společného.
SCHŮZKA CESKÍCH KATOLICKÍCH PRACOVNÍk Q S MLÁDEŽÍ se konala v St.Martino, Valle di Casies;
zjišfovala se skutečna situace mládeže, možnosti a pravidla činnosti a konkrétní řešení.
ABSOLVENTI TEOL.FAKULTY V BASILEJI, kteří se nemíní dát vysvětit, budou pracovat při boho
službě slova, vyučovat, působit v rodinách atd. Studuje tam asi 150 studentů, polovina se
chce dát vysvětit na kněze.
HOLANDŠTÍ BISKUPOVĚ V ADVENTNÍM LISTE upozornili věřící, že t.zv.Bussfeier nenahrazuje zpověú, je to pouhá pobožnost, která má"ke zpovědi povzbudit a připravit, zpověí je však svá
tost.
OFICIÁLNÍ OSLAVY 25 LETÉHO VÍROCÍ ZÁPADOBERLÍNSKÉ UNIVERSITY se musily konat mimo universitní půdu, protože auditorium maximum/slavnostní halu/ propůjčil president university
Kreibich Komunistickému svazu studentů, přestože věděl, že v jejich shromáždění dojde k
protizákonnému jednání. 0 koho se asi opírá tento Kreibich, že mohl takto jednat?
NEJ POPULÁRNĚJŠÍ KNIHOU V JAPONSKU JE ZlVOT KRIST&V od japonského křest.autora Shusaku Endo.
V fíÍMĚ BYLO UVEŘEJNĚNO DIREKTORIUM PRO DĚTSKÉ MSE. Dokument, výsledek sedmileté práce, zku
šeností a studia kněží, dětských psychologů a jiných odborníků, se snaží vyřešit problémy
s dětskou psychologií při vnímání bohoslužeb a jejich užitku pro dětskou duši.
MINULÍ MfiSÍC NAVŠTÍVILA SV.OTCE fíADA POLITIK^ např. císař Haile Selassie z Habeše, sudansky president Gaafar el Nimeiry, a presidentové Liberie a Zambie.
AMNESTY INTERNATIONAL, pomocná org.pro polit.vězně, měla v Paříži konferenci pro odstraně
ní mučení, jež označila za zločin proti lidstvu. Zúčastnilo se jí 300 osob. Tato instituce
vyzvala vlády, aby odsoudily mučení a doplnily mezinárodní zákoník v tomto smyslu. Dále
bylo doporučeno vypracovat kodex jednání s vězni pro vojenský a policejní personál, v němž
by se zakazovalo mučení jakéhokoliv druhu.
Švýcarský spisovatel Jacques Chessex byl vyznamenán cenou Concourta na rok 1973 za svůj
román L'orge.

ANDĚL SVĚTLA

Když jsem zamykal garáž, zacloumala vraty sněhová
vichřice a vmetla dovnitř oblak sněhu. Nevnímal
jsem to. Mechanicky jsem vystoupil po schodech a odemknul. V zrcadle jsem viděl,
že mám i rty bledé jako sníh.
Vešel jsem do teplého pokoje. Manželka odložila zašívání.
"Jaká byla přednáška?'^zeptala se svým milým, hojivým hlasem.
Schoulil jsem se na pohovku a zachvěl se.
"Prý jsme měli zůstat doma a spolupracovat s komunisty!" Hlas se mi třásl.
"Myslela jsem, že jdeš na přednášku toho jesuity?"
"Ano - ten to řekl. Byli jsme jako opařeni. Tři z nás seděli - řadu let....."
"A co jste mu odpověděli?"
Potřásl jsem hlavou. ,rVrátíme se raději domů. Tam víme, kdo je víře věrný a kdo je odpad
lík. Zde.." Venku zaduněl hrom a ledové krupky začaly bičovat okno. "Desertoval slavný
teolog v Curychu. Učebnice náboženství pro Rakousko - plné bludů - napsali dva odpadlí
kněží. - Hekl, že jsme trpěli pro víru zbytečně a nesprávně. Bože, Bože...Jsme církvi na
obtíž, škodliví lidé.." Cítil jsem, jak dírou hořkosti vytéká z duše má víra. "Tam" jsem
ji hájil ve vězení, zde ji ničila svobodná země - vlastní kněz. Zatnul jsem rty a vzhléd
nul. Ženiny oči byly rozmazané. Seděla také deset let - chyběl jí prst, já nosil koženou
vestu. První žena se po mém zatčení hned rozvedla a znovu vdala. Těsně před mým návratem
zemřela. Její muž chtěl dát mého syna do domova - oženil se po její smrti - co s chlapcem?
V rodině spoluvězně jsem poznal svou druhou ženu. Rozuměli jsme si. Byla ochotná přijmout
se mnou i mého syna. Když poprvé překročil práh bytu - příští měsíc tomu bude osm let řekl zamračeně:"Tak tohle je má macecha?"
"Nejdříve pojez, Honzíku," řekla tehdy vlídně,"nějaký čas budu macechou, ale pak mě - mož
ná - přijmeš za maminku." Vzdorovitě usedl ke stolu, klacek, kterému bych byl nejraději na
řezal - byl jsem tehdy velmi nervózní - ale manželka dokázala vytvořit takové ovzduší, že
jsem to udělat nemohl.
Vzpomínky na dávnou minulost přetnulo zahřmění a salva krupek na okno. Lampa zablikala.
"Bábel vaří z toho, co má. Z diktatury i z demokracie, ze samoty i ze společnosti - do
všeho dá kapku jedu. A my máme být solí země, která ten jed neutralizuje..."
Sotva jsem vnímal její slova. Bylo mi smutno.
,rVíš co? Pomodlíme se," navrhla náhle žena. Neodpověděl jsem. Začala sama.
,rVšemohoucí, věčný Bože, dej těm, kteří trpí pronásledováním pro víru ducha své síly, aby
zůstali nerozlučně spjati s Kristem a jeho Církví. Ochraňuj, Pane, zástupce svého Syna ra
zemi, chraň biskupy a kněze, řeholníky a věřící. Učiň, aby všichni, kněží i lid, mladí,do
spělí a staří, vytvořili v úzké jednotě ducha a srdce pevnou skálu, o níž se roztříští
zběsilost tvých nepřátel...."
Odmlčela se. Cítil jsem na rameni její ruku; chtěl jsem ji smést, ale moje prsty se dotkly
pahýlu ukazováčku. Pohladil jsem ji.
"Dej, Pane, mír našim dnům, mír duším, mír rodinám, mír vlasti, mír mezi národy. Kéž duha
uklidnění a smíření jasným obloukem svého světla překlene zemi, posvěcenou životem a utrpe
ním tvého Syna. Bože veškeré útěchy, hluboká je naše bída, těžké jsou naše viny, nesčetné
jsou naše potřeby. Ještě větší je však naše důvěra v tebe..."
Zachvěl jsem se. Ženin tichý hlas pokračoval v modlitbě Pia XII. k milostivému létu 1950»
k témuž roku, v němž jsem byl zatčen.
"...dej uprchlíkům a vězňům domov a všem lidem svou milost, jako přípravu a záruku věčné
blaženosti v nebi." Znovu se odmlčela a
dodala téměř neslyšně:"Amen."
Slyšel jsem, jak nabírá dech. Pak řekla pevně a hlasitě:"Desertují-li druzí, nebudeme de
sertovat my. Zde i tam potřebují lidé,, aby se mohli opřít o pevně věřící. I kněží nás po
třebují. Máme vzácný majetek: utrpení pro víru. A ty ho chceš odhodit pro pár bludařů,
agentů a odpadlíků? Ti první jsou snad svedeni, poslední nešúastni a ostatní slepí. Máme
nechat slepce jejich osudu jen proto, že ve své slepotě ničí hodnoty, pro které jsme my
byli ochotni obětovat život?"
Na čele mi vystoupil pot. Znovu zazněl hrom, slaběji. Vzhlédl jsem. Slzy mi vyschly. Že
nin křehký obličej se zachvěl..jistě měla zase bolesti.
"Ano," usmála se,"tohle obětujeme Bohu. Naše společné bolesti..."
Než jsem mohl odpovědět, ozvalo se zařinčení klíčů a neohrabané kroky v předsíni.
"Dobrý večer. Táto, mámo, náš pater je prostě senzační.."Políbil maminku a na mě se usmál.
"Jedeme o dovolené k polárnímu kruhu. Smím...?"
Trhlina, kterou prosakovala víra, se náhle zacelila.
"Ale než sbalíš kufry, tak se pořádně navečeříme. - Máš pro nás něco, maminko?" Poslední
větu řekl syn i já společně.
Moje drahá žena kývla, usmála se a zmizela v kuchyni.

SETKANÍ S KAMARÁDEM
Honza: Prosím tě, vždyf Církev chce, aby lidé byli nevzdělaní. Aby věřili nekriticky v ty
její zázraky a jiné nesmysly. Vzdělaný člověk tomu nevěří.
Jirka: Tím říkáš, že 400 miliónů katolíků na světě jsou nevzdělanci, hlupáci, kteří nalít
nou na každý nesmysl? A že byly hlupáky 2000let? Hlupák byl tedy i slavný Einstein,
Volta, Ampér, Pascal, Marconi, Pasteur a všichni slavní učenci - jen proto, že byli
věřícími křesčany - a praktikujícími křesíany - ne matrikovými.
Honza: Ale má svůj index zakázaných knih. Ty nesmí katolíci číst.
Jirka: Za prve, seznam zakázaných knih už neexistuje. Skoda! Aspoň by někdo za nás pře
četl všechny knihy a označil ty, které nestojí za čtení. Jenže knih už vychází pří
liš mnoho a tak Církev přenechala naší zodpovědnosti vybrat ty, které jsou dobré.
Ostatně, co bys dělal, kdyby ti kluk přinesl domů pornografický časopis? Sebral bys
mu jej a ještě bys mu buí nařezal - nebo rozumně vysvětlil, proč ten hnusný plátek
nemá číst. Vždyř duševní jed je nebezpečnější než jed pro tělo - který se také ne
smí volně prodávat. Jen se pokus žádat opiát v lékárně bez receptu! Bylo dobře, že
nás Církev chránila před jedy - rozhodně to bylo pohodlnější. Ostatně - kdo potře
boval knihu ke studiu či jinému vážnému účelu, ten ji číst směl. Ale dát prostým
lidem do ruky jed?
Honza: Uznávám to - ale poslouchej, ty vaši středověcí papežové, ta
rozmařilost, skándály...Nedávno jsem četl milostné dopisy
jakési španělské jeptišky francouzskému milenci! Hnus! Když
Církev, tedy Církev dokonalou!
Jirka: To bychom si přáli všichni. Ale je dokonalá tvá manželka,
tvoje děti? A přece je neopustíš! Jsi dokonalý ty? Včera jsi
lhal šéfovi - tedy ani ty bys nemohl být členem té Církve,
kterou si přeješ. Kde jsou lidé, tam jsou chyby. Záleží na
zásadách, kterými se mají lidé řídit. Rozmařilí papežové či
řeholnice, která měla milence - se rozhodně Kristovými pří
kazy neřídili. Ten řekl:"Chceš-li vejít do života, zachovávej
přikázání." Ta přece znáš - ani jedno z nich není špatné.
Ale vzpomeň si na krutost nacistické a komunistické diktatu
ry. Ti se řídí svými zásadami - komunismus chce diktaturu
proletariátu, která je mnohem horší než vláda rozmařilého
papeže - ostatně, z půl třetího sta papežů bylo několik desí
tek světců. A tolik krutosti v Církvi nebylo za dva tisíce
let, kolik je za jediný rok diktatury.
Honza: Ale přece si Církev říká "svátá"!
Jirka: Ne však proto, že její členové jsou svati, ale že vede ke svatosti, že je v nitru
svátá, že se nám snaží ke svatosti pomáhat.
Honza: Tedy je to svátá Církev hříšníků.
Jirka: Jistě. Mimo Krista a Matku Boží měli všichni své chyby - prvním papežem Petrem počí
naje. Každý člověk někdy klopýtne, a třebas i moc klopýtne, záleží však na tom,
zůstane-li netečně ležet nebo se zvedne a jde dál - pak je to v pořádku. Máme pře
ce sv.zpověň, která nám pomáhá vstávat, máme sv.přijímání, které v nás živí ducha
Kristova.
Honza: Tomu už moc nerozumím, chápu však v podstatě, co chceš říci. Spatní lidé v Církvi
nejednali a nejednají podle toho, co Kristus hlásá a Církev učí. Přesto, kamaráde,
nerad platím církevní daň? Co z toho mám?
J irka: Kcjbys chodil každou neděli do kostela, na mši, hned bys z toho něco měl. Mimoto státní daně jsou mnohem vyšší - a co z nich máš? A konečně, za týden prokouříš víc,
než odevzdáš za celý rok na církevní dani.
Honza: Co se s těmi penězi vlastně děje?
Jirka: Staví a opravují se kostely a církevní budovy, školy, platí se učitelé a kněží.
Honza: Kněz má tedy slušný plat - a nic nedělá!
Jirka: Myslíš? Kněz nemá úřední hodiny, je ve službě stále. V neděli, kdy si jedeš na vý
let, pracuje od rána do večera. Kolik kněží nemá celá léta dovolenou. A zeptej se,
jaký důchod dostane po třicetileté službě. Menší než pomocný dělník. Kdyby jejich
život byl tak příjemný, jen by se lidé na kněze hrnuli.
Zatím jsou semináře zde na západě poloprázdné.
Honza: To mi nenapadlo. Člověk čte bezmyšlenkovitě útoky proti víře v novinách, slyší je
kolem sebe - ale když o tom dobře uvažuje, přesvědčí se..je to jinak. Děkuji ti,
kamaráde, a na shledanou.

BOJ Z A SVOBODU P R O J E V U A T ISK U V SSSR
SSSR má přísnou cenzuru, rrcto vycházejí správy a dokumenty, které do úředního tisku ne
proniknou, opsané na stroji a nazývají se samizdatem. Jedním z nejdůležitějších je
"Návrh zákona o rozšiřování, shromažďování a příjmu informací," z r. 1967 , který se dostal
na Západ r.1972. Je adresován presidiu nejvyšího Sovětu a podepsán I 67 sovětskými intelek
tuály, mezi nimi i Sacharovem. Návrh nevypadá revolučně, schvaluje i dodatečnou cenzuru.
Cenzuru mají vykonávat redaktoři sami, přestupky má řešit soud. V sedmi článcích se navr
huje, aby každá osoba a instituce mohly vydávat tiskoviny, hrát divadlo, vyrábět filmy,
vysílat v rozhlase, t.j. svobodu informací a šíření uměleckých a vědeckých názorů.
"TÁNÍ" - doba po Stalinově smrti - dostala jméno od románu Ilji Ehrenburga,
Pak vysel ještě výmluvnější román Dudinzevův "Ne pouhým chlebem živ je člověk"a Solženicynův "Jeden den Ivana DenisoviSe." Studenti si vydávají "Fíkový list","Svěží hlasy",
"Phonix" aj. Události v Mačřarsku a Polsku r,195é tento proces jen popohnaly0
Hlásí se národnostní skupiny, hlavně Ukrajinci.
Napřed žádají rehabilitaci spisovatelů, pak samostatnost země. V samizdatu našli místo i
Krymští Tataři a Litevci, židé žádají o povolení výjezdu. Když r.1958 zahájil Chruščov
pronásledování křesťanů, brání se pravoslavní proti zásahům úřadů dopisy a provoláními.
Oficielní zástupci baptistů kolaborovali s Moskvou, proto povstali tak zv.Iniciativniki
a hájí dodnes svá práva záplavou dopisů, provolání, žádostí a
oběžníků. R.I 966 zakládají Litevci katolický samizdat.
Po pádu Chruščova se doufalo, že reforma je možná shora.
R.I 956 nastalo zatýkání na Ukrajině, r .1966 byli odsouzeni spi
sovatelé Siňavski a Daniel, tentýírok byl trestní zákoník oboha
cen o články 190/1 a I90/ 3 , které hrozí vězením těm, kdo "rozši
řují lživá tvrzení," nebo "skupinovými akcemi ruší veřejný pořá
dek." Ale k spisovatelům se přidali vědci a technici. R.I 967 od
mítlo 21 učenců - mezi nimi i Sacharov - zmíněné články v trest
ním zákoníku. Bukovský a jeho přátelé však byli na jejich zákla
dě pro demonstrace odsouzeni. Články vzdor protestům nabyly plat
nosti.
"KRONIKA SOUČASNÝCH UDÁLOSTÍ", nejdůležitější samizdatský časopis
se objevila rc19é8. V úvodu každého čísla je vždy článek deklarace lidských práv:"Každý člověk má právo na svobodný projev míně
ní, t.jo svobodu, pronášet bez ohrožení své mínění a přijímat
informace i myšlenky všemi sdělovacími prostředky bez ohledu na
hranice." - Téhož roku vydal Sacharov své "Memorandum". Píše ^'Zá
kon o tisku a informacích se musí zpracovat, prodebatovat a odhla^
sovat. Jeho cílem je nejen odstranit nezodpovědnou ideologickou
cenzuru, ale nastolit také sebekritiku naší společnosti a ducha
neohrožené diskuse a bádání o pravdě."
Obsazením CSSR naděje na zmírnění teroru zanikly.
Ostrá politika r. 1966-1968 měla nastolit opět "klid a pořádek".
ÁTěT samizdat se rozrůstal od hnutí pro lidská práva /připraveného intelektuály r,1969/po
fašistické a bojovné-slavofilské skupinky. Náboženské skupiny žádají aspoň svobodu vyzná
ní. Požadavkem všech skupin je svoboda informací, myšlení a tisku. Cenzura se obchází sa
mizdatem. V březnu 1970 se obrací Sacharov a Medvěděv na stranu a vládu s návrhy demokra
tizace. Ústřední význam má r.1970 založený komitét pro lidská práva. Není to revoluční
skupina, snaží se jen o uskutečnění základních práv člověka.
Klad po informacích v SSSR popisuje přesvědčený marxista Medvěděv ve své knize takto:
^'Dnes pracuje obrovský a nákladný propagační stroj strany a vlády naprázdno..Naše propaganda je stále nezáživnější a nezajímavější..a upadá. Noviny jsou stále nudnější a hlad
po informacích u inteligence stále větší. Náš tisk důležité události ve světě, ba i doma,
zatajuje nebo uveřejní neúplně. Proto hledají lidé informace mimo oficielní sovětské pra
meny.. Otázka svobody tisku a projevu, svoboda vědeckého a uměleckého tvoření a svoboda
informací je středem všech diskusí o socialistické demokracii. Je to normální, neboř du
chovní svoboda je bez svobody tisku a projevu a práva na informace nemožná."
/Z knihy Sowjet-Burger in Opposition, vyšlo r.1973 v Hamburgu a Diisseldorfu - v SSSR ne/
Paul Roth. - Podle časopisu Digest des Ostens

- BDR, Konigstein/Taunus,
Bischof-Kaller.Str.3.
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PO PRAŽSKÉM JA R U PRAŽSKÁ Z IM A

viděl jsem to na stavbách. Zde si to vůbec
nemůžeme dovolit, pracuje se v termínech.

SETKAL JSTE SE S LIDMI. KTESÍ MLUVÍ NÉMECKY?
JAKÝ JSTE M ĚL PRVNÍ DOJEM Z PRAHY?
Německy mluví hlavně starší generace, s mla
Je to obrovské město, dosti špinavé, a pro
nás, Švýcary, bylo všechno tak strašně velké. dými jsem mluvil anglicky nebo francouzský.

JAK? DOJEM NA VÁS UDÉLALI LIDÉ?
Nejdříve byli hodně zdrženliví.Když poznali,
že se zajímáme o kulturu, začali se s námi
bavit a časem jsme poznali, že jsou velmi
pohostinní.
JAK JSTE BYLI SPOKOJENI S UBYTOVÁNÍM?
Poprvé jsme bydleli asi půl hodiny od středu
města - to jsme byli zklamáni. Zejména obslu
ha byla mizerná. Snídaně trvala půl hodiny.
Podruhé jsme bydleli v chátrajícím hotelu
blízko Václavského náměstí. Dříve to byl jis
tě krásný hotel, teú je velmi ošumělý. Znovu
potíže s obsluhou. Když náš vedoucí promluvil
s ředitelem, hned se věci upravily. Jídlo by
lo vždy vynikající, jedli jsme jako králové.
Ráno čerstvé housky - dokonce i maso.
JAKÉ JE TO V OBCHODECH?
V Tuzexových obchodech jsme nebyli. A jinde
je to jako u nás. Na Václavském náměstí vle
vo je obchod gramofonovými deskami. Obsluho
vala nás velmi milá paní, která ovládala dob
ře němčinu, angličtinu i franštinu. Rozená
prodavačka. Většinou bylo vidět, že pracují,
jen aby něco vydělali - jako u nás.
JAK SE VAM LÍBILO V DIVADLE?
Poprvé jsem byl dvakrát, na druhém výletě
každý večer. Národní divadlo je úžasné, jak
budova, tak vnitřek, i provedení her. Viděl
jsem Libuši, balet a Der Kuss...Hu..hubičku.
d ů v ESo v a l i v á m l i d é ?

Sám jsem poznal soukromě jen dvě či tři oso
by. S jedním jsem se dal do hovoru v Koruně
při obědě. Když viděl, že jsem cizinec a
Švýcar, řekl mi, že je umělec, ale že musí
nyní velmi těžce pracovat. Jinak jsem se sna
žil nic nevědět - je to lepší.

v i d é l j s t e , j a k t e Zc e u n á s

p r a c u j í Ze n y ?
Myslím, že to patří u vás k dennímu životu.
Zde směřuje tendence k stejnému cíli, až na
to, že na těžkou práci máme stroje, u vás se
pracuje hodně manuelně.
K tomu bych chtěl dodat, že jsem viděl velmi
málo dětí, jen jednou skupinku, jinak pouze
mládež a dospělé.

SNAD PROTO ZE DÉTI JSOU V JESLÍCH? DRUŽI
NÁCH, MATERSKÝCH ŠKOLKÁCH. TAKÉ’ POPULACE JE
SNAD MENŠÍ. BYL JSTE NÉKDE V KNIHKUPECTVÍ?
Byl jsem v obchodě s německými knihami z
NDR. Pokud jde o vzhled, jsou dobře uprave
né, na dobrém papíře, kvalitní tisk. A hlav
ně mnohem levnějších. Do českých jsem se dí
val méně, učebnice se mi líbily. Po Václav
ském náměstí a v podchodu každý večer vyvolá
vali jedny noviny, jakoby zpívali...nevím.."
VEČERNÍ PRAHA?
Ano. Jinak me noviny nezajímaly. Cestou jsem
četl Zůrcher Zeitung, ani mi nenapadlo, že
se noviny do CSSR vozit nesmějí.
VYCÍTILI JSTE^ ZE V PRAZE JE DIKTATURA?
Okamžitě. Všichni. Lidé nejsou tak otevřeni,
je tam mnohem víc policistů. Nemohu
přes
ně popsat proč, ale poznat to je. Na př. ta
ohromná hesla - to u nás není.
JAK JSTE BYLI SE ZÁJEZDEM SPOKOJENI?
Moje skupinka moc - až na tu obsluhu a špí
nu. Nadchly nás vinné sklípky. Něco jedineč
ného. Pojedeme do Prahy zase!

JAK? ROZDÍL JE MEZI MLÁDÍMI NA ZÁPADÉ A V CSSR?
U vás jsou mladí lidé mnohem slušnější a
zdvořilejší. Vědí, že dámě se má dávat před
nost a jiné drobnosti. Např.jednou jsem šel
do tramvaje se zmrzlinou. Průvodčí mě velmi
zdvořile upozornil, že je to zakázáno. Ptal
jsem se, mám-li zmrzlinu vyhodit. Sekl, že
ji mám rychle dojíst. Když se člověk s lidmi
blíže seznámí, jsou zdvořilejší a srdečnější
než na západě. Když stojí Pražané ve frontách,
jsou ukázněnější, zde je hned zmatek. Tedy
Pražané umějí stát ve frontách.
MAJÍ DOBROU PRAXI. VZDYT STOJÍ VE FRONTÁCH
UŽ SKORO TSlCET LET.'
Pokud jde o práci. U nás nemíváme často noč
ní směny a pracuje se nepředstavitelně rychle
ji. V Praze se pracuje velmi pohodlně a zvolna,

MISIONÁŘŮV DENNÍK
1.října. - Sv.Terezie z Lisieux. - Cím horší století,
tím zářivější světla svatosti. Vyrostla v měšfáckém prostředí,
květina, jejíž vůně vane a uzdravuje dodnes. I naše století má
jistě mnoho světců a mučedníků, o nichž se dovíme za hranicemi
času. - Navštívil jsem rodinu se čtyřmi dětmi. Rodiče si s dvěma nejstaršími nevědí rady - vzpomněli si tedy na mne. Jakobych já, neznámý člo
věk zprofanovaného poslání - za co považují vlastně lidé kněze? - mohl za hodinu, plnou
číhavé pozornosti rodičů, napravit jejich dlouholeté vychovatelské chyby! Poznal jsem
hned, v čem to vězí. S šestnáctiletou dcerkou zacházejí jako s malým dítětem - ne se svým
partnerem. Sedmnáctiletý chlapec se úplně zabořil do mlčení - říkají tomu vzdor. Já tomu
říkám nejistota - a možná i opovržení. Co jim mám, pro Boha, já povídat?
2.října. - Andělů strážných. Každý z mých nepřátel, t.j. těch, kteří mě nenávidí, aí vě
domě nebo podvědomě, má svého čistého anděla. Někteří teologové existenci andělů odbydou
útrpným úsměvem či mávnutím ruky, ale Písmo - a Kristus zvláště - o nich mluví. Tedy
jsou. Jinak by bylo celé učení Kristovo prorostlé lžemi a omyly.
Jeden z těch, kteří mě tak nenávidí - žije totiž v divokém manželství - byl nucen mě na
vštívit. Potřebuje překlad jakéhosi dokladu do němčiny a já jsem tím úředně pověřený. Vi
děl jsem v jeho očích zlobu, zatím co ústa hovořila sladce, až příliš sladce. Nenávidí mě!
A já ho musím milovat. Protože má anděla strážného, čistou duchovou bytost, která ho milu
je. Někdy je hodně těžké, proniknout stěnou nenávistných očí až do nitra, kde se svíjí
rozbolavělá duše.
$.října. - Sv.Maria Josef Rosello. - Hledal jsem jeho svátek ve všech životopisech svatýchm a m e . Neznámý světec. Vzpomněl jsem si na jednoho, s kterým jsem byl zavřený. Laik - ne
kněz. Pomáhal všem, riskoval všechno, jen aby druhým udělal radost. Jednou jsme byli spo
lu na cele. Vypravoval mi svůj život. Byl to velký kajícník. Stokrát upadl do bláta a za
se vstal a šel dál ve stopách svého Pána. Neporazilo ho zoufalství. ,fVíte, Otče," řekl,
když jsem obdivoval jeho vytrvalost a obětavost,"zde, ve vězení, mám příležitost si na
šetřit co nejvíc zásluh. Kdybych se dostal ven a zase klopýtl, snad tu skvrnu zakryje
některá z těchto obětí. Ostatně," pohodil hlavou,"co je to proti oběti Kristově. Ještě mě
nemučí." Ale umučili ho. Pomohl jednomu z nás - ten později z kněžského bojiště deserto
val - a dostal se na samotku. S výpraskem. Odnesli ho tiše. Viděl jsem, jak z nosítek
kapala krev. A jmenoval se také Josef.
4. října. Sv.František z Assisi. - Dnes jsem byl navštívit kamaráda v horách. Bydlí v ma
ličké, kamenné faře, úplně sám. Byl - jako obvykle, veselý jako bleška, takže ze mne rá
zem spadly všechny starosti a nevšimnul jsem si ani, že mi připravil vločkovou kaši k obě
du - a já ji tak nerad. S kouskem medu. "Ten med, kamaráde," povídá můj přítel,"mi dali ve
vesnici. Z horských včel. Zvláště zdravý. Dám ti jednu sklenici. Každé ráno a každý večer
lžičku - a budeš mít nervy jako provazy." Vyzpovídal jsem se mu a on zase mně. Má malič
kou zahrádku, plnou květin a zeleniny. "Moji drazí famíc i , " řekl se smíchem,"mají své
práce dost. Tak si pěstuji květiny pro kostel a zeleninu pro kuchyni sám. Je to ohromně
zábavné. Podívej se..." a ukazoval mi květiny, jakoby to byly zázraky. Divné. Člověk by
mu záviděl - a přece vím, že tu je tři čtvrtě roku pod sněhem a má sotva čtvrtinu mého
platu. Kdykoliv ho navštívím, vždycky je zářivější. A já...?"
5. října. Sv.Gallus. - Málokterý světec má tu čest, že je po něm nazváno celé město. Pře
četl jsem si v časopise události se stříbrnou svatbou pana Pachmana kolem kostela sv.Hav
la. Jediný světec, obyčejný irský misionář, a jeho vliv zasáhl ze švýcarských pralesů
až do Prahy. - Celý den jsem se připravoval na večerní katechismus. Mám tu mladé manžele pravda, jedu k nim přes sto kilometrů a vracím se kolem půlnoci, ale mám z nich radost.
Poslouchají radostnou zvěst Páně a ani nedýchají. Je to pro ně zjevení. Nejvíc se těším
na tento den - celý týden mi ozařuje - to musím přiznat. Když jsem přes dvacet let nesměl
ani sloužit mši svitou, ani učit - jen dřít v dolech a v továrně....jak miluji své kněž
ské poslání! Nechápu, jak je může někdo opustit, vzdát se ho...ale když mi taková myšlenka
napadne, vzpomenu si na slova Páně:"Kdo stojí, hled, abys neupadnul."
A začnu se modlit, vroucně modlit.

TŘ ETÍ CESTA

První etapou je sjednocení západní Evropy. Není zde překážek mocensko politických. Jde tedy o úkol vysloveně
ideologický, totiž o překonání přehrad lidského nacionalismu, kramářského ducha lokálních
sobeckých zájmů a budování na skutečných společných základech evropské kultury. Sjednoce
ní západní Evropy by rozhodujícím způsobem změnilo i mocensko politickou situaci a umožni
lo řešení obtížnějšího úkolu, osvobození a integrace zbývající části Evropy.
Už dnes se poměry na světové politické scéně značně zkomplikovaly. Bipolámí rozdělení
světa, které konservovalo situaci, patří minulosti. Na východních hranicích SSSR vznikla
třetí světová supervelmoc, hlásící se sice k téže ideologii, ale v mocenské sféře vystu
pující ostře proti sovětské hegemonii.
Japonsko se dostává ve světové ekonomice k postavení čtvrté velmoci. Západní Evropa se
stane po sjednocení hospodářskou i vojenskou supervelmocí, jejíž potenciál výrazně změní
situaci na světové politické scéně. SSSR přes některé zahraničně politické úspěchy, např.
základy ve Středomoří, se dostal do strategicky obtížné situace. Pokračující konfrontace
s Čínou ho nutí, snažit se o stabilizaci západních hranic. Trvalé hospodářské potíže ho
činí stále závislejším na hospodářské pomoci Západu. Bude-li západní Evropa jednotná a její východní politika důsledná, bude možné donutit SSSR k výrazným ústupkům v prostoru
střední a východní Evropy. Kromě toho by sjednocená západní E/ropa působila jako mobilizu
jící příklad na východoevropské národy.
Při vytváření podobných politických koncepcí se setkáváme s názorem, že jsou nereálné.
Válka jako prostředek mocenské politiky při dnešním stavu ničivých prostředků odpadá a
údajně neexistuje jiný nátlakový prostředek, kterým by se SSSR dal donutit ke změně
své politiky. Tento názor není správný.
Existují dva prostředky mocenského tlaku. Obchodní politika a mobilizace mezinárodního
veřejného mínění. Oba prostředky nejsou ještě využity. Především je třeba prosadit ná
zor, že mezi válkou a resignací existují četné politické koncepce, které mír neohrožu
jí, ale nevedou také k zvěčnění současné tragické situace kontinentu.
V současné době-a zdá se, že tomu tak bude i v budoucnosti-zastiňují v Evropě mocenskopolitické problémy otázky filosofické. Přílišné ideologické zřetele by mohly být na
překážku reálným a nutným politickým opatřením, např.sblížení, ne-li spojenectví západ
ní Evropy s Čínou. Přesto je už dnes třeba vytvářet mobilizující perspektivu a pozitiv.ní program budoucího evropského uspořádání.
Zde má křesťanské hnutí rozhodující úkol, poněvadž po ztroskotání marxistické koncepce,
které je v ideologické sféře dnes už nezvratnou skutečností, neexistuje jiná ideologie,
jiná filosofie, která by měla šanci převzít duchovní vedení kontinentu.
Výrazným nedostatkem křesťansko demokratického hnutí je nekonkrétnost, ba sterilita je
ho sociálního programu. Většina křesťanských stran setrvává na obraně současného systé
mu, na obraně, která je nutná vzhledem k nebezpečí z východu, ale jako mobilizující
program nestačí. Zvláště mladou generaci nelze nadchnout představou, že je nutné setr
vat jen na dosaženém. Taková tentence žene jen mládež do náručí radikálních a pravdě
odporujících ideologií. Západoněmecká opozice prohrála loni volby právě z tohoto důvo
du, neměla positivní program. Vypracovat tento program je naléhavý úkol. Měl by být ve
svých perspektivách programem celoevropským. Ze na národní základně nelze nic uspokoji
vě vyřešit, o tom máme v nedávné historii doklady více než přesvědčivé.
Pod pojmem "evropský" nerozumíme zeměpisné ohraničení, ale jednotu tradic, civilisační
úrovně, jednotu kultury. Stručně - jednotu evropské křesťanské kultury. Do této jednoty
patří řada východoevropských zemí, přes desítiletí neosvícené vlády, která se snažila
těmto tradicím vzdálit.
Při koncipování evropského programu evropské perspektivy sociální a ekonomické konstrukce
narazíme samozřejmě na obtíže, vyplývající z rozdílného současného stavu. Zvláště mezi
starší emigrací je stále rozšířena představa, že strukturu, instalovanou u nás za posled
ních 25 let, lze jednoduše zrušit a vrátit do předchozího stavu. Taková představa je ne
reálná. Úplná privatizace ekonomiky je nemožná už z technických důvodů. Nikdo v ČSSR ne
disponuje dnes kapitálem, který by mohl k tomuto účelu použít. Kromě toho právě v tomto
bodě se představy mnohých lidí v exilu rozcházejí se skutečností.
Velká většina lidí u nás-přes svůj odpor ke komunistické diktatuře a její ideologii-by s
takovým návratem zpět nesouhlasila. Ostatně, dějiny dokazují, že po společenských otře
sech je mechanický návrat k dřívější struktuře nemožný. Napoleonova vojska byla vyhnána
ze všech zemí, které dobyla, ale ve velké části Evropy došlo přesto k velkým ekonomickým
a sociálním změnám. Restaurace Bourbonů na tom nic nezměnila.
Budoucí, ze svobodné vůle lidu vzešlý systém, bude novou organizací, o jejichž zárodcích
se jednalo r. 1968. Ne systém totálního zespolečenštění výrobních prostředků, neboť to ne
ní cesta k pozitivním změnám v sociální sféře. Ani systém totální volnosti v koncentraci
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a jeho využívání i proti zájmům společnosti. Zřejmě bude odbouráno centrální řízení a na
hrazeno tržním hospodářstvím. Část ekonomiky, klíčový průmysl, energetika, doprava, bude
řízena na základě kolektivního vlastnictví, při čemž formy tohoto vlastnictví mohou být
různé. Družstevní, podnikatelská činnost střechových organizací, akciové vlastnictví řa
dových zaměstnanců, výjimečně vlastnictví státní a komunální, energetika, doprava.
Drobná výroba a zvláště sektor služeb jsou typickou sférou, v níž je soukromé podnikání
pro společnost výhodnější než jakékoliv kolektivní formy. Sama organizace ekonomiky ovšem
nestačí. Nejdůležitější je obsah této organizace, stavěný ve výrobní a sociálné sféře.
Musí se budovat na dvou základních zásadách, které musí být v souladu. Za prvé na základě
rozsáhlé demokratizace, podnikové rady a aktivní, svobodné odborové organizace a na zákla
dě efektivního a odborného řízení.
Je naprosto samozřejmé, že tato organizace se musí opírat o nej širší politickou demokra
cii, o záruky občanských práv, o nejvyšší možný stupeň osobní svobody jednotlivce. V zá
padních zemích jsou vývojové perspektivy shodné s cílem, ale odlišné v prostředcích, tak
jak to odpovídá odlišnému současnému stavu. Úkolem každého hnutí, vycházejícího z křes
ťanského světového názoru by zřejmě měl být boj proti křiklavým sociálním nespravedlnos
tem současného systému. Proti nadměrné koncentraci majetku, zabraňujícímu positivní soci
ální politice, proti spekulačním obchodům, přinášejícím nesmírné zisky úzké vrstvě vlast
níků a na druhé straně zhoršování situace širokých vrstev nájemníků. Neoprávněné zisky,
spekulace - to vše už bylo Církví dávno odsouzeno a existuje možnost účinných sociálně
politických opatření k jejich odbourání, aniž se co změní na demokratickém charakteru
společnosti a jejich institucí.
Zřejmě budou na západě sílit tendence lidového kapitalismu, získávání akcií samými zaměst
nanci, tvorba majetku. Rozšiřováním protimonopolového zákonodárství a daňovým systémem
lze účinně čelit nadměrné koncentraci majetku. Jakmile bude evropská ekonomika tvořit je
den celek, bude možné vytvářet jednotnou evropskou sociální koncepci.
Konvergence v sociální, nikoliv ideologické sféře současných bloků je reálnou perspekti
vou budoucnosti. To vše se může zdát hudbou daleké budoucnosti. Dějiny však mají svou vyš
ší pravdu a svůj smysl, který není lidem vždy na první pohled pochopitelný. Někdy i po
rážky'- a období reakce mohou sehrát v dějinné perspektivě positivní úlohu. Situace, která
se zdá být bezvýchodná, může v sobě už obsahovat zárodky řešení positivního vývoje usku
tečnění starých ideálů svobody, demokracie a socialismu.
Luděk PACHMAN

VEDLEJŠ Í ZAMĚSTNANÍ
Většina
našich krajanů jsou zaměstnanci a proto podléhá jejich pracovní činnost švýcar
skému Zákonu o pracovních smlouvách /Arbeitsvertragsgesetz-AVG/,který byl 1.1,72 převzaty
jako 10.revidovaný díl s články 319-369 do Švýcarského obligačního práva /OR/.K uvedené
mu datu byl mimo jiné zrušen i spolkový zákon z 13 .6.41 o obchodních cestujících, který
podléhal ABGu.
a/ ZÁSADA: V Zákonu o pracovních smlouvách platném od 1.1.72 platí zá
sada, že pokud zaměstnavatel a zaměstnanec v pracovní smlouvě neujednali něco jiného, může zaměstnanec pracovat ve vedlejším za
městnání, ať již placeném či neplaceném,
b/ VÝJIMKA: Pouze obchodní cestující /Handelsreisende/
dle článku
248 OR nesípí "bez písemného svolení zaměstnavatele zprostředková
vat nebo uzavírat obchody na svůj vlastní účet nebo účet třetího."
c/ OMEZENÍ: Ostatní zaměstnanci, kteří nejsou obchodními cestujícími,
mohou provádět vedlejší zaměstnání, pokud tím neporuší svoji po
vinnost věrnosti zaměstnavateli, hlavně pak, že mu takovou vedlej
ší činností nekonkurují /čl.Jlla III OR/. Mimoto jsou mu všeobecně
zavázáni jím žádané práce provádět pečlivě /čl.321a I OR/. To zna
mená: Provádí-li někdo vedlejší zaměstnání, a to i takové, které
zaměstnavateli nekonkuruje, které je však tak náročné, že "výkon
nost zaměstnance snižuje a tím jeho pracovní schopnost omezuje", pak porušuje svoji povin
nost být svému zaměstnavateli v pracovních záležitostech věrný. Zaměstnavatel může při
špatném plnění dojednaných pracovních úkolů zaměstnancem žádat, aby tento nahradil tak
vzniklé škody. Takové škody může zaměstnavatel nahradit srážkou ze mzdy zaměstnance.
Stejné důsledky mohou pro zam-ěstnance vzniknout, jestliže zanedbává svoji povinnost
pečlivě pracovat.
J.K.

SKUPINA PRO KATOLICKOU INTEGRACI

TOLERANCE

Typické pro
dnešní zmatek
v myšlení je
1. Zjišťujeme, že trhlinami vniká do Církve zmatek proti-i
fakt, že to
chůdných názorů, jimiž je pravé učení Církve ohrožováno
lerance se po
nyní i zevnitř a věřící jsou ve věci pravověmosti uvádě
kládá za
ni ve zmatek. Abychom přispěli třebas i skrovnou hřivnou
ctnost, fíekk zachování autentického výkladu zjevené_pravdy, ústa
nerae-li o ně
jeme SKUPINU PRO KATOLICKOU INTEGRACI /s K i/.
kom, že je to
lerantní, znamená to
2, P R O G R A M : Církev musí být hájena v každém svém členu^
chválu. Tolerance je
proto SKI usiluje, aby přesvědčila pochybující,
však v nejlepším jen
posílila slabé, shromáždila věrné a podpořila
přátelská slabost. Zna
společenství v pravém duchu. Jako příslušníci
mená to, že něco trpíme,
této skupiny chceme:
přijmeme nebo dopustíme,
- společně působit pro pochopení významu čisto
ačkoliv s tím vůbec ne
ty víry,
souhlasíme.
- reagovat na k ladné i záporné jevy v současném Často je to pláštík zba
životě Církve', používajíce k tomu sdělovacích bělosti nebo lhostejnos
ti. Bedřich II,,král
prostředků i osobního styku.
pruský, říkával:"Ať si
5. ORGANIZACE: Členem SKI se může stát každý katolík, který je
každý věří co chce."Byl
ochoten přinést pro tuto věc určitou míru oběti
nevěrec, bylo mu to tedy
Členství může být zrušeno a znovu obnoveno} jed
lhostejné. V tom, co mu
ná se tedy o volné sdružení, jehož cílem je
lhostejné nebylo, nebyl
přispět k zachování čistoty víry. Povinností
také tolerantní.
každého člena skupiny je zúčastnit se měsíčních
Kdo toleruje zlo, je
schůzek, na nichž podá zprávu o své činnosti
spoluviníkem.
pro společnou věc,
Tolerance nemůže být
ctností. Ty si nemohou
Účelem schůzek bude
odporovat. Pravda je
1, vzájemné prohlubování společenství
2. dohoda o akcích společných i jednotlivců vždy netolerantní: dvě
a dvě jsou vždy čtyři.
Za
s k u p i n u :
Proto je pojem toleran
ce trochu nejasný. Tole
Zd, S t r á d a l o v á
rují blízkost někoho ne
E, H o f f m a n n
příjemného; jsem shovíva
vý. Toleruji hlučné děti.
Sám jsem si také hlučně
hrával - jsem trpělivý.
To není tolerance, neboť
tyto ctnosti se rodí z
lásky, ne lhostejnosti.
Iniciativa vyšla od prote stantů. Sejdeme se v hale, při salku
Tolerance je sestrou
čaje, skleničce vína a obložených chlebíčcích a snažíme se sezná trpělivosti, s láskou ne
mit s ostatními nájemníky. Předloni se nás sešla polovina, loni
má nic společného, ale
ještě víc. Děti z domu předvedou, co se naučili k vánocům - bás občas pluje pod její
ničky, písničky atd. Účel: sblížení lidí žijících pod jednou
vlajkou.
střechou. Dá £o trochu přípravy, ale stojí to za to, geneva
Láska a trpělivost neto
lerují zlo, lež a zvráce
nost,
chtějí dobro bliž
Nikdy nedej hněv najevo slovem, výrazem tváře či gestem. Jen v
činu je vášeň hněvu účinná: rozhněvaný Ježíš práská bičem a pře ního, váží si svobody
vrací stoly, Sebeovládání v hněvu imponuje, Upadneš-li přesto do svědomí,ale když druhý
jedná nesprávně a špatně,
hněvu před svým synem, dej mu aspoň jednu pořádnou facku,
není k tomu trpělivý a
Brazilie
laskavý člověk lhostejný.
Odpustit bezpráví je křesťanská ctnost, ale jen když tě o to ten
I Pán nechá růst plevel
kdo tě urazil, prosí. Zapomenout však na to je ještě větší
s obilím ke žni, aby
hloupost, než zahodit těžce vydřenou mzdu.
předčasným vytrháváním
Chceš-li vyjádřit své mínění, buň věcný a stručný a nemíchej do nepoškodil dobré a zdra
toho své city. Rozum je jako led, vášeň jako kypící kotel.
vé plody. /Mat.15,28-30/
při České katolické misii kantonu Curych

vá n o ce v č in ž á k u

m oudrost

N A D ĚJE
I.
Narodil jsem se 5•června 1932. Moji rodiče měli přede mnou už devět dětí. Po mně se jich
narodilo ještě dvanáct. Patřím tedy mezi ty prostřední. Z těch dvaadvaceti dětí jich zů
stalo naživu sedmnáct. Čtyři pak zemřeli docela malí. A nakonec nás tedy zůstalo třináct,
kteří representujeme naši rodinu.
Maminka první zjistila, že nejsem normální. To mi byly asi čtyři měsíce. Zpozorovala, že
mi hlavička padá dozadu, když mi dává láhev s mlékem. Podepírala mi tedy hlavu tak, že mi
přidržovala rukou šíji. Ale sotva ruku odtáhla, hlavička zase padla nazad. To byl první
příznak mé nemoci. A jak jsem rostl, ukazovaly se další abnormality.
V šesti měsících jsem nemohl sedět, dokud jsem nebyl ze všech stran podpírán polštáři. To
též, když už mi byl rok. Maminka z toho byla vystrašená, řekla to tatínkovi a rozhodli se,
že už to nebudou odkládat a že se musí jít k doktorovi.
Lékaři, kteří mě vyšetřovali, prohlašovali shodně, že jsem neobyčejně zajímavý případ, ale
že se s tím nedá nic dělat, že jsem případ bez naděje na vyléčení. A nejeden z nich mamin
ce bez obalu řekl, že mě považuje za dítě duševně zaostalé a že už tak zůstanu, pokud
ovšem budu žít. To byla tvrdá rána pro mladou ženu, která už vychovala pět zdravých dětí.
Lékaři si byli diagnosou naprosto jisti a nadějifzakotvenouv mateřském srdci, že se přece
jen mohou mýlit, považovali téměř za urážku.
Ale má maminka vytrvale odmítala uvěřit jim. Odmítala vůbec připustit možnost, že by mohlo
být pravda, co se všem zdálo naprosto jasné. Ani ty nejpádnější důkazy,prostě nic na svě
tě ji nemohlo přesvědčit, že když je nemocné mé tělo, je nemocen i můj duch. Nepřesvědči
ly ji ani vědecké argumenty lékařů.
Nakonec jí bylo jasné, že lékaři nepomohou. Řádili jí, aby se s tím konečně smířila, aby
pustila z hlavy, že jsem normální lidské stvoření, schopné nějakého rozumového vývoje. Ař
se spokojí tím, že mě nakrmí a že mě bude udržovat v čistotě. To ji jen přimělo, že zača
la jednat podle svého. Byl jsem přece jejím, dítětem a členem rodiny. Podle toho se mnou
jednala: přesně tak jako s ostatními dětmi a i když jsem tedy jakoby trochu tupý, nejsem
blbeček, kterého je třeba držet pěkně v koutku a opatrně schovávat před cizími lidmi.
A podařilo se jí to prosadit. Nebylo to lehké. Všichni příbuzní a přátelé se shodovali v
názoru, že se musí se mnou opatrně, laskavě, něžně, ale bylo prý by nerozumné čekat od to
ho nějaké výsledky. Všichni se spojili proti ní. Prý:"Paní, to je ve vašem vlastním zájmu,
s tímhle dítětem nemůžete přece zacházet jako s ostatními. Vždyí by vám muselo puknout
srdce!"
Štěstí pro mne, že rodiče odolali. A maminka udělala ještě víc: nespokojila se tím, že po
přela možnost demence, ona se rozhodla, že to prokáže. Nenutil ji k tomu nějaký smysl pro
odpovědnost, ne, maminka mně prostě milovala. To byla příčina jejího úspěchu.
Uběhla čtyři léta, bylo mi tedy pět a nepokročil jsem o nic dál než novorozeně. Tatínek
byl zedníkem a musel na nás všechny vydělávat. Stavěl zdi a domy, cihly a malta, to byl
jeho svět. A maminka? Ta se jednou rozhodla a trpělivě bourala cihlu po cihle, bourala tu
zed, která mne oddělovala od ostatních dětí. Pomalu a vytrvale se snažila poodhrnout hus
tý závoj, který zahaloval mého ducha a odděloval mne od ostatního světa. Za odměnu dostá
vala sem tam prchavý úsměv nebo nesrozumitelné zachrochtání. Vůbec jsem nebyl schopen mlu
vit, bez podpírání jsem nemohl sedet a že bych se snad mohl postavit nebo dokonce se poku
sit o nějaký krůček - na to nebylo pomyšlení.
A přece jsem nebyl nehybný. Vyjma spánku jsem byl pořád zmítán neovládatelnými křečovitý
mi pohyby. Prsty se zatínaly do dlaní, paže se kroutily nazad, hlava blimbala ze strany
na stranu - bizarní stvořeníčko zkroucené a zkřivené po všech stránkách.
Maminka mi vyprávěla, jak jednou u mne seděla snad několik hodin ve světnici v prvním pa
tře, ukazovala mi obrázky v knížce, kterou jsem dostal od Ježíška, jmenovala zvířata a
květiny a prosila mne, abych to po ní opakoval. Samozřejmě bez úspěchu. Celé hodiny tak
vydržela u mne sedět, usmívat se a povídat mi*
Konečně se nade mnou sklonila a šeptala
mi do ucha:"Líbilo se ti to, Chris? Líbili se ti medvídci a opička a ta hezká kvítka?
Prosím tě, řekni ano, kývni hlavičkou, bud hodný chlapec, Chris!"
Ale já jsem jí nemohl dát najevo, že jí rozumím. Její tvář byla těsně u mé tváře, doufa
la, doufala. Najednou se vymrštila má levá ruka, chytil jsem ji za vlasy, které nosívala
svázané do uzlu na šíji. Něžně rozevřela mé prsty, zůstalo v nich ještě pár hnědých vla
sů. Potom vstala, uhýbala mému ztmulému pohledu, odcházela ze světnice. Plakala. Dveře
se zavřely. Zdálo se jí, že všechna naděje je opravdu zakázaná. Měli pravdu. Nikdy nic
ze mne neudělá.
Christy Brown: LEVOU NOHOU.
Přel.V.M.

C H C E Š P ÍS E Ň S E V E R U

ZNÁT?

ANEB S VELKÝM ELÁNEM DO NOVÉHO ROKU !___________________________
Než se zmíním o naší velké cestě na sever, chci popřát všem čtenářům
KLUBu šřastný a veselý nový rok 1974» mnoho úspěchů v práci i v osobním
životě, hodně zdraví a aby se Vám všechna přání, která jste si na Sil
vestra přáli, splnila.
A NYNÍ DALŠÍ ZPRÁVY 0 NAŠÍ CHYSTANÉ DOVOLENÉ.
P ř e s n ý

t e r m í n :

13.července - 4»srpna 1974

VÍÍfATEK Z NAŠEHO PROGRAMU /ve stručnosti - NORSKO/
. Zůrich - Basel - Hamburg - Hirtshals /Dánsko/ - převoz lodí /4 hod./- Kristiansand /Norsko/.
2.

Směr Oslo - návštěva českého tábora pro děti na Oslofjordu/Storsand/

3. OSLO - prohlídka města - /pevnost Akershus, katedrála, Tryvannsturm - nej
větší vyhlídková věž severu, Kon-Tiki-Museum, Norské námořní nruseum, Vasa/
4. Nabíráme kurs na sever - Trondheim.
Po cestě se setkáme se skupinou českých katolických skautů, kteří podnikají
putovní tábor pod vedením "starého zálesáka" bratra Paka. Setkání oslavíme
společnou mší svátou.
5. Trondheim - prohlídka historického města Norska, kteiým vede hlavní cesta k severu.
/Nidarosdom-jedna z největších středověkých katedrál na severu Evropy, hudebně-historické muzeum./
6. Pokračování směrem na sever - podél pobřeží. /Fjordy, lesy, krásná údolí, nezapomenout
rybářské náčiní./
7. Překračujeme "polární kruh" - společná oslava při půlnočním čaji, starý norský zvyk.
8. Ještě 400 km k severu - Narvik.
9. Směr NORDKAPP
10.

p o k r a č o v á n í

p ř í š t ě

V minulém čísle jsem upozornil, že počet míst bude omezen /max.15 osob/. Již po této
zprávě jsme dostali několik nezávazných přihlášek.
Jelikož bude naše cesta vyžadovat celé lidi, budou podmínky pro přijetí pevně stanove
ny a bude záležet na každém jedinci, zda má zájem se našemu společenství přizpůsobit
nebo ne.
S K A R D A N A L S K f
V A R M N Í K
P.S. Změna programu vyhražena - doufáme, že do léta bude dost benzinu.

NAŠE SPOLEČENSTVÍ
TÉMATA NAŠICH DISKUSNÍCH VEČERŮ
9.
23.
6.
20.

ledna
ledna
února
února

:
:
:
:

Zůrich, Schrennen^asse 26

Biblický pojem o Bohu. Biblická víra v Boha,
Bůh víry a Bůh filosofů.
Víra v Boha dnes
Víra v trojjediného Boha
ZAČÁTEK VE 20.hod!

Na lyžařský týden pro mládež v Saas Grund
od 9*-l6. února zbývá ještě několik míst. Informace
P.Jos.SlMCÍK, Feldstr.109. 8004 Zůrich.
Itel.01/232952 byt,01/526646 kancel.

Pravidelné
pěvecké zkoušky
B R Z Y

B U D E M E

ve yjjrter-thuru vždy v úterý od 18-19 hod
Seuzacherstr.l.-ROSENBERG}
M Í T
S V O J I
K L U B O V N U ! !

N A Š E SE TK Á NÍ
S BOH EM
^ A R A l ^ ^ 6 t . P e t e r u.Paul Kirche, každou
druhou sobotu
18,15
ARBON - Galluskapelle, u far.kos.,ned.19,00
BAJ3EN - St.Sebastianskapelle, krypta,
neděle
11,15
BASEL - Heil-iggeist-Kirche, neděle
18,00
BERN - Dreifaltigkeitskirche/krypta/
sobota
18,00
CURYCH- HERZ JESTJ Kirche,Aemtlerstr. 46,
česká-neděle a 1.pátky
19,00
Kaplnka Kolpinghausu, Volfbachstr.15,
I.p. slovenská - nedela
9»30
CORTAILLOD - 10 km na jud od Neuchatel,
směr Yverdon, 3«ned. vo far.kostole
sVoPetra na rozcestí od Kablovky,10,h.
ERAUEMIELB - v klášteře, 1. sobotu v měsíci
FRIBOURG-l.ned.v 10 hod. v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
CHUR - každou 2.sob.v měs.-Heiligkreuzkirche
Masanserstr.l6l
15,50
JONA
-každou 2.nečf.sál far.centra
9»30
LAUSANNE-každú 4.ned .vo Boulevarde de
Grancy 29 - na 1.poschodí
9,30
LUZERN- St.Peterskapelle, neděle
19»00
RBTI - každých 14 dni, Riiti-Tann, katol.
kostel - střídavě s Jonou
11,15
SCHAFFHAUSEN, rozesílají se pozvánky
SOLOTHURN - Spitalkirche, každých 14 dní
neděle
10,15
ST.GALLEN -kaple u sv.Otmara, sobota 19,00
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche/čes./sob. 19,00
pri far.kostole, Oberwinterthur,
slovenská - sobota
18,30
Z M E V A - II,ned.-kostel sv.Bonifáce,
_________14»Avenue du Mail,II,p. neděle 18,50

OTCO VÉ -M ISIONÁ Ř I
P. Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schádrutistr.26
tel.041~312655
P»Ján Pius KŘIVÍ,O.P. 4058 BASEL, Lindenberg 21., tel.061-32655
P.Anton BANÍK, ZURICH 8005, Feldstr.109
pre Slovákov - tel. 01-231944
P.Josef SlMČJÍK, pro Cechy, adresa a tel.
stejné. Kromě pondělí a soboty a svátků
úřaduje od 9,30-12 hod.na Letzigraben 159
8047, Zůrich, tel.Ol -526646
P.Martin MAZÁK, 1110 M0RGES, La Longeraie
tel.021-714417
P.Vilém V0NDRA, 9000, ST.GALLEN, Schlosserstr. 26c, tel. 071-279631
P.Petr ELIÁ5, 6600 L0CARN0, Via Varenna 30
tel.093-314188
Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech
duchovních záležitostech - křest, zpověú,
sňatek, vyučování náboženství doma atd.

MOZ A I KA
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU PRO DŠTI, která má už
svou tradici ve Winterthuru pod záštitou
Křesťanských odborů a která je čím dál
oblíbenější, navštívilo letos asi 120 dětí
s rodiči z Winterthuru i dalekého okolí.
Děti zazpívaly, přednesly básně a dostaly
dárek od Mikuláše.
D fi K U J I
V 5 E M
P E T E M ,
které při vánočních bohoslužbách zpívaly
tak zaníceně a celou čistou duší na osla
vu narození Kristova. Vřelý dík i hudebníkŮm!

Váš P. J 0 S E F

NA SVÍCH CESTÁCH ŘÍMEM - užíval sv.Otec
v neděli, kdy byl zákaz jízdy autem,
kočáru.
V BRASILII JE SEDM Z DESETI P E tí podvyživených. Kolik duchovně podvyživených - ba mrtvých
dětí žije v Evropě? V německé
církevní škole nejde ze 160 dívek v nedě
li na mši sv.ani jediná. Proč? Bojí se
zesměšnění a posměchu - nové zbraně proti
víře -kterým průměrný a podprůměrný člověk,
tím spíše dítě - jen těžko odolá.
GENERÁLNÍ TAJEMNÍK BISKUPSKÉHO
synodu V. Rubin vysvětil ve
františkánském kostele v Bru
selu kapli blah.M.Kolbeho.
ÚSTŘEDNÍ VfBOR PRO PRÍPRÁVU SV.ROKU, ustavil ekumenickou komisi, která má připravit slavnosti, konané s jinými církvemi.
VE VATIKÁNE SE KONALA III.plenár
ní konference Rady evropských
biskupství. Zúčastnili se jí i
švýcarští biskupové.
V AFRICE ZlJE NYNÍ asi 155 miličnů musli
mů a 149 miliónů křesťanů, z toho 60 miliúnů katolíků a 45 miličnů protestantů.

DR.MED. VÁCLAV
VÍCH,
odborný dětský lékař
býv.primář dětského oddělení
nemocnice ve Vyškově na Mor.
o t e v ř e l
1. 12. 1973 praxi
VE

W I N T E R T H U R U

Unterer Graben 35*
Ordinace dle telefonické dohody
Telefon!

praxe:
byt:

052
052

MLUVIT 0 IDEÁLECH JE SNADNÉ. - JAK JE USKUTEČŇUJEME, 0 TOM MLUVÍ DRUZÍ.

- 22 95 08
- 22 40 82

H E RBERT GILLESSEN:SŮL
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ZE M Ě NEBO OPIUM ?

Ať už ztroskotává naše věrnost k přejatému dědictví víry či naše důvěra v přítom
né a budoucí působení Ducha svátého, nebo ať měníme výklad posvátných dogmat ne
bo jiné jimi ubíjíme, je to vždy ochladnutí lásky v nás.
Právě dnes musíme my, křesťané, chceme-li být solí země, být tvůrci míru, nej
dříve ve vlastním domě. "Mejte sůl v sobě,"řekl Pán, "a zachovávejte mezi sebou
mír." /Mk.9,50/.-Musí nás duševně ovládat nezlomná vůle k jednotě, ke svornosti,
a ta musí z našich srdcí zahnat to, co svátý Otec nedávno nazval naším "egois
tickým, odstředivým a antisocialním instinktem" /Anděl Páně, 6.6.1971/ Ani nedůvěra a řev
nivost, ani kaceřování a panická nálada nás vzájemně nesblíží, zato však pravdivost a lás.
ka. Vezměme si k srdci slova sv.Petra, který nás napomíná:"A tak posvěťte své duše posluš
ností vůči pravdě k upřímné bratrské lásce."/l Petr 1,22/
Tato upřímná bratrská láska se projevuje nejen činem, nýbrž i ve způsobu, jakým spolu mlu
víme. "Vaše mluva ať je vždy laskavá, kořeněná solí," napsal sv.Pavel Kolosanům /4,6/. a
znamení doby upozorňují na to, že dnes nadešla velká hodina té mluvy, kořeněné solí. Mys
lím tím hodinu dialogu.
Snad bylo toto slovo v poslední době jaksi zneužito, fííkalo se dialog tomu, co ve skuteč
nosti byl monolog s rozdělenými rolemi nebo zrada na pravdě. Mimoto je to jistě nebezpečná
iluze, když si myslíme, že dialogem odstraníme z cesty všechny překážky. Nejsou ještě i
dnes zlí duchové, kteří se nedají vymítat bez modlitby a postu?
Jak to vypadá s tím dialogem, který je kořeněn solí? Papež Pavel ho popsal ve své první
encyklice "Ecclesiam suam" /Svou církev/ v odstavci, který mi nejde do hlavy, když jsem
ho jednou před lety četl v berlínském jednopatrovém autobusu. Pro mě to bylo malé zjevení.
"První vlastností opravdového dialogu",říká papež,"má být jasnost; jasnost v myšlení a
jasnost ve výrazu. Tato jasnost ke které máme často daleko, nepřijde přirozeně sama od
sebe. Musíme se namáhat a musíme i svého společníka v rozhovoru brát vážně po intelektuál
ní stránce."
Druhou vlastností má být mírnost. Nikoliv tedy arogantně, podrážděně, jízlivě, nýbrž
vlídně a s pokorným srdcem - tak máme spolu mluvit. Já vím, že je to někdy těžké. Ale bez
této vnitřní ochoty k míru z nás bude brzo nechutná sůl, která není k ničemu. Nezapomeň
me, že ta nejkrásnější pravda vábí náš protějšek méně, jestliže mu ji nabízíme bez lásky.
Třetí vlastností má být důvěra a sice jak důvěra v sílu vlastního slova, tak i důvěra ve
vnímavost našeho partnera. Tato dvojí důvěra vytváří prostředí, ve kterém se člověk
druhému otevírá a svěřuje.
Konečně čtvrtou vlastností pravého rozhovoru má být pedagogická moudrost. Nestačí vědět,
že nemáme své perly házet vepřům. Musíme mít ohled na vzdělání a znalosti svého partnera
a podle toho volit své důkazy.
Nejlépe, když si někdy přečtete celý úsek o umění dialogu v doslovném znění. V českém
překladu této encykliky je sice řada chyb, které mění smysl, ale bludy v něm nejsou;
v některých případech se dá lehce uhádnout, jak to řekl papež v originále. Přečtěte si ta
ké předcházející úseky, kde se mluví o milém, trpělivém, taktním dialogu Boha s námi lidmi - jako vzor našeho dialogu navzájem.
Vraťme se ještě jednou k prorokuEliseovi.Uzdraví zamořené vody Jericha tíjn» že do prame
ne sype sůl a mluví ve jménu Jahvově. Tou solí, jak jsme viděli, jsme my - křesťané - zůstáváme-li věrni své důstojnosti a svému poslání, které nám byly uděleny křtem a biřmo
váním a tak působíme ve světě. Tím, kdo nás sype do zamořených vod tohoto světa, je sám
Kristus.
Nesmíme se tedy divit, když vidíme kolem sebe duchovní nechutnost a morální hnilobu. Zde
může sůl ukázat, čeho je schopna, totiž nechutnost okořenit a hnilobu zastavit.
Co to konkrétně znamená při našem setkání s ateisty? Především to, že se dialogu s nimi
nesmíme vyhýbat. Právě jako katolíci, kteří vyznáváme, že důsledné myšlení může s jisto
tou dokázat Boží jsoucnost, duchovost duše a svobodu člověka - a to bez ohledu na víru,
která pochopitelně pro ateistu nic neznamená - smíme se pustit do rozhovoru. Jestliže
náš partner dialekticky nepřekrucuje slova a nezneužívá dialogu jako strategického pro
středku k prosazení svých politických cílů, můžeme se opatrně pokusit zjistit, proč Boha
popírá. Už jsme řekli, že dnes nejsou všichni ateisté prometeovskými vzbouřenci, kteří
se plíží kolem jako lvi nebo jako vlci v beránčí kůži a hledají, kde mohou koho shltnout.
Těm se nesmíme prodat, a vypadat jako hlupáci, ať jsou to nositelé Nobelovy ceny či uni
versitní profesoři, ministři nebo televisní komentátoři. Jsme dlužni našim spoluobčanům
to, abychom věci nazývali pravým jménem, i když nás to stojí někdy hodně sebezáporu.
Jinak musí vypadat náš postoj k těm, kteří se sice mají za ateisty, ale upřímně hledají
Boha. Když nás malým gestem prosí, abychom s nimi šli jednu míli, máme jit s nimi dve.

ŘEKA SM RTI
Koncem roku se mi zhoršilo zdraví - odpracoval jsem sotva to
nejnutnější. Tušil jsem, že opustím tento kraj. Kdysi jsem
koupil v Holandsku od jednoho Poláka velmi levně fotografický
aparát. Chtěl jsem si na rozloučenou udělat pár snímků.
Seděl jsem jednou u řeky a pozoroval hady, jak plovou na dru
hou stranu, když přijel na člunu starostův syn a vzrušeně mi
vyprávěl o svých dobrodružstvích při ústí fleky smrti /Rio da
Mořte/. Vzal prý by mě sebou - nemám-li strach. Hned jsem sou
hlasil a těšil se na pěkné fotografie.
Druhý den po mši jsem sebral kufříček - podobný těm, které u
nás nosívaly porodní báby - s aparátem, filmy a spoustou náSedli jsme do maličkého člunu, zapnuli motor a vyjeli proti
proudu. Flintu jsem nechal doma, můj průvodce měl novou. Slunce pražilo, ale vál chladný
větřík.
Kolem desáté jsme byli u ústí řeky. Její jméno se mi nelíbilo. Můj průvodce nevěděl, proč
se tak jmenuje, ale řeku znal dobře, jeli jsme bočním proudem a nemusili lodku tahat přes
asi metr vysoké vodopády, fleká byla obrostlá neprodyšným pralesem. Když jsme zastavili u
břehu, pozoroval jsem krokodýly. Vyvalovali na nás oči a já udělal pár krásných fotek - ba
těšil jsem se, že některé snad i prodám. K polednímu jsme uvázali lodku k větvi a pustili
se do jídla. Kluk - dareba - sotva osmnáctiletý, si nahýbal cachasy, sprosté kořalky. Zbyt
ky jídel jsme házeli do vody - a tu se ukázaly piranhy!
Jsou to dosti malé ryby, mají však spoustu ostrých zubů a člověka sežerou za chvilinku.
Jednou jsem viděl převádět dobytek přes řeku. Zvířata cítila piranhy, nechtěla do vody.
Cowbojové museli zabít pět volů a to byla podívaná, když se na ně piranhy vrhly. Jako když
vaří voda. Proud pomalu odnášel voly i s rybami a dobytek mohl přejít. Je-li Indián odsou
zen k smrti, rozbijí mu nos a musí přeplavat řeku. Jsou-li tam piranhy, v okamžiku ho seže
rou, nejsou-li, bohové mu odpustili. Piranhy mě znervózňovaly. Dával jsem pozor, abych neponořil prsty do vody, hned by byly pryč. Udělal jsem pár snímků a jeli jsme dál. Slunce
pražilo, oblékli jsme plavky, ale já cítil horečku. Doplnili jsme nádrž benzinem a rozje
li se proti proudu.
S ohromného stromu visel pět metrů dlouhý, krásný had a lovil cosi v řece. Když jsme se
přiblížili, vztyčil hlavu a vyplazoval jazyk. Fotografoval jsem o sto šest. Jako většina
Brazilců, chlapec jeho jméno neznal, pro něho byl had had a pták pták. Jedovatý nebyl, ti
nejsou tak velcí. Bylo mi stále hůře, přesto jsem počítal, kolik za snímky utržím. Jeli
jsme ještě pár kilometrů, pak mi bylo tuze zle a požádal jsem chlapce, aby se vrátil. Moc
mi nevěřil, ale poslechl. Vypnul motor, sedl ke kormidlu a já se natáhl na předku lodky.
Ačkoliv z pralesa zněl ohlušující křik ptactva, brzo jsem usnul.
Můj společník si také zdřimnul. Než zpozoroval, že se blížíme k vodopádu, bylo už pozdě.
Stačil vyskočit - já ne. Lodka poskočila a zaklínila se mezi kameny. Nohy se mi zaryly do
krytého předku, takže jsem v lodce vězel skoro stoje. Fotoaparát vyletěl a rozplácnul se
o kámen. Můj kufřík vypadl také a plul jak archa Noemova po proudu - až se naplnil vodou
a potopil se.
Já byl mokrý a nacpaný v přídi lodky - až mi můj společník pomohl ven. Vody nebylo moc,
ale pro jistotu jsme chtěli obout vysoké boty - kdyby se objevily piranhy. V okamžiku jsem
měl jednu botu na noze, než jsem stačil natáhnout druhou, křičel hoch, že se ženou piranhy.
S botami v ruce se hnal ke břehu, já s jednou za ním. Ale břeh byl zarostlý, tráva a větve
visely hluboko do vody, na takových místech bývají krokodýli. Chlapec se vyhoupnul na vě
tev, já za ním a už to pod námi jen šustilo - hnaly se piranhy.
Seděli jsme tam asi půl hodiny. Bylo mi zle. Občas se vynořil nějaký krokodýl. Bál jsem se,
že spadnu do vody, že omdlím. Chlapec mě držel a prosil, abych se pokusil obout druhou bo
tu. Pomohl mi, sám se také obul a když piranhy zmizely, brodili jsme se vodou k lodce.
Šťastně jsme ji vyprostili a jeli domů. Snesla se večerní mlha, ale řeka už byla volná,
jen když jsme se přiblížili ke břehu, zachytili jsme se o nějakou tu větev. Jakou radost
jsme měli, když zazněl kostelní zvon]
Brzo jsme v mlze zahlédli petrolejový lampión u přístavu pily. Já se klepal zimou. Uvázali
jsme lodku a uháněli k pile, kde nám dali lihovinu na zahřátí, povečeřel jsem, oblékl si
vypůjčené šaty a pak jsem se vracel domů.
Na faře jsem si uvědomil, že ted nemám ani aparát, ani fotografie - nové či staré - a když
jsem ták ležel v posteli, řekl jsem si, že to byl asi trest od Pána Boha, protože jsem
tehdy v Holandsku využil slabosti Poláka a koupil aparát tak levně. Příležitost k tak
vzácným snímkům se mi už určitě nikdy v životě nenaskytne.
P.A.N.

S
vatí, ktorých mal Teilhard rad
Otec Teilhard áe Chardin mal svátých, ktorým dával přednost. Prvý bol svátý
Peter, jeho patron, Peter bol pre něho živým symbolom viery tak vo svojich
slabostiach ako aj vo svojej sile. Za motto svojho diela "Činná viera" r.1918
položil úsek evanjelia, ktorý opisuje událost, ako Peter kračá po vodě:
_________
"...Peter mu povedal: 'Pane, ák si to ty, rozkaž, aby som prišiel k tebe po
jvodeí A on povedalíPoú!'Peter teda vyšiel z činka a kráčal po vodě k Ježišovi. Ke<t však
;zacítil ostrý vietor, zíakol sa, a pretože začal tonút, zakričal»'Pane, zachráň ma!'A Je
žíš hneí natiahol ruku, chytil ho a povedal mu:'Malověrný, prečože si pochyboval?"
Teilhard stále rozjímal o tejto události a spomieríka na nu sa často opakuje
v jeho dielach, v jeho listoch , v jeho poznámkách z duchovných cvičení v roznych obdo;biach jeho života. Apoštol Peter bol pre něho aj človekom, ktorému Pán povedie vždy po neIpředvídaných cestách"tam, kde on nebude chciet."
"Kráčat k Pánovi po vodě."-"Uctit si jeho ruku nad námi": dve podstatné, záikladné zásady teilhardovskej duchovnosti. A povedzme to hnečí, že konečne, tak ako Apoštol
inárodov chcel ist do Jeruzaléma a dat si schválil svoje "evanjelium", aby mal istotu, že
!"nebeží nadarmo", aj Otec Teilhard sa stále znova a znova pokušal vysvětli? představeným
isvoju veíkú misionársku ideu. Neustále podnikal kroky, aby dosiahol od vrchnosti "schvále|nie, osvedčenie pravosti" podstaty svojej duchovnej náuky a konečne vo svojej poslušnosti
iudržoval stále spojenie so zodpovědnými vedúcimi Cirkvi, aby sa cítil v súlade s jej dujchom. Tak isto ako svátý Pavol nechcel sa zda? "duchovným dobrodruhom." A jeho osobný pojstoj bol založený na vedeckom přesvědčení, lebo veril, že v náboženskom vypátí člověka
ikoniec koncov nič nemá cenu,ak nesmeruje k "římskéj osi" a nič nemože žit, ak nevyrastá
ina "rimskom viniči."
Pritahujú ho aj iní svátí. Například dvaja veíkí vedúci svátci jeho rádu:
Ignác z Loyoly a František Xaverský, ktorých možno porovná? v ich rešpektívnom postavení
s Petrom a Pavlom. Ale osobitným sposobom ho přitahoval František Assiský. V tomto poslednom sa mu z inej stránky páčilo "to videnie, ten pocit božstva vo všetkom", ktorý sa
nachádza, aj keá inakším sposobom, aj u něho, a z druhej stránky to prorocké poslanie
svátca, ktorý na prahu trinásteho storočia obnovil ochabujúce krestanstvo.
Bol by mohol napísat to, čo povedal Pavol VI. 13.okt<5bra 1963:
"Vedecký pokrok nielenže nerobí náboženstvo mámym, ale naopak nám pomáhá, aby sme stále
hladali vyššie a hlbsie podobnosti.. Třeba si len priať, aby táto jednota bola počiatkom
nového spevu stvoření, samozřejmé celkom rozdielneho od tej krásy a jednoduchosti spevu
brata Františka, ale..ktorý nebude ani menej lyrický ani menej tajomný ako jeho spev."
Ci to neznie akoby ideálna definícia "lyrickéj a mystickéj" časti Teilhardovho diela?
Tento nový spev stvoření nie je hádám trocha tým, čomu dali měno, keá chceli charakteri
zovat vybrané úseky jeho diela, "Hymna vesmíru"?
V svátom Františkovi, hoci bol veími odlišný od něho, Otec Teilhard de
Chardin spoznával svoj model, svojho predchodcu, - alebo predchodcu toho očekávaného vel
kého misionára, ktorému on chce připravit c
e
s
t
u
.
j
________
Henri de Lubac: TEILHARD DE CHARDIN - MISIONÁŘ A UČENÍK SVATÉHO PAVLA. /Kanada/
Z vynikajícího čtvrtletníku ECHO duchovného .prúdenia dneška, který vydávají Slovenští
jesuité v Galtu, P.O.Box 600. Vřele doporučujeme všem, kteří se zajímají o hlubší_______
problémy víry. Předplatné cca 12 frs.,

MODLITBA MILOSTIVÉHO LÉTA

PANE BOŽE. Otče a příteli lidí, jenž jsi
chtěl, aby se celé lidstvo s tebou smířilo v tvém Synu Ježíši Kristu, který zemřel a
vstal z mrtvých a tak aby se všichni lidé smířili i navzájem mezi sebou, slyš modlitbu
svého#lidu v tomto roce milosti a spásy.
AT TVTJJ DUCH života a svatosti nás v hloubi srdce obnoví tím, že nás celým životem sjed
notí s Kristem vzkříšeným, naším Zachráncem a bratrem.
DEJ NÁM, abychom v pokroku se všemi křestany na cestách Evangelia byli věrni učení Církve
a starostliví o potřeby svých bratří a stali se tak strůjci usmíření, sjednocení a míru.
OBDAŘ PLODNOSTÍ úsilí všech, kdo svou prací slouží lidem. Ty sám buú nadějí a světlem torau,kdo tě hledá a dosud té'nezná a i těm, kdo tě už poznali a tím snažněji tě hledají.
ODPUST NÍM HŘÍCHY, utvrd naši víru, povzbuú naději, dej, aby se rozrůstala láska. Učiň,
abychom napodobujíce Ježíše Krista žili všichni jako tvé milované děti.
AT TVÁ CÍRKEV s mateijkou pomocí Mariinou je znamením a přísahou spásy všem lidem, aby
tak svět uvěřil v tvou lásku a tvé pravdě.
Vyslyš,Otče nekonečně dobrý, naši modlitbu, kterou nám Tvůj Duch vnuká k tvé slávě
a k našemu spasení: pro Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, Cestu, Pravdu a Život
po všechny věky věků - Amen.
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ale zavinilo to jeho zklamá
ní. Doufal, že dostane jiné
praktikantky, hodící se lé
pe pro jeho....praxi. Jistě
mi rozumíte. Jojo, náš Da
vid je lehkomyslný hlupák,
příliš poletuje z květu na
květ, místo aby si založil
své vlastní hnízdo. Leo má
P.
A.SEIPOLT
desetkrát víc životní váž
nosti než on. Není divu, že
je ženatý a brzo bude otcem.
"Vůbec ne. Pracovala jsem tři řoky v léčebně Slyšíte ty těžké kroky? To je on. Musím se
a tam jsme museli některé pacienty mýt denně ho hned zeptat, jak se daří jeho paní. Jsem
prostě zvědavý člověk, nesmíte se na mě zlo
od hlavy k patě."
David ulekaně namítl, že u něho to není tře bit, sestro!"
A už spěchal vstříc Leošovi, který si přek
ba. "Sekněte, odpovídáte své vrchní sestře
vapeně mnul oči, když viděl uklízený pokoj.
také tak p e p m ě ? "
Neřekl však na to nic.
"Jen když se p e p m ě ptá, "odvětila Růžena.
Brzy po něm přišla i paní Zuzana. Sestra
"Hm, hm," broukal si David, šel k vodovodu,
otevřel kohout, nevšiml si, že pod ním stojí Růžena si oddechla. S benediktinkou po boku,
obrácený kafáč a okamžitě byl mokrý jako myš. a k tomu ještě tak cifrou, jako paní Zuzanase už nebála útoků Davidových. Lépe jim odo
"Proklatě!" ujelo mu.
lá.
"Proklatě se neříká, pane Blum."
Ještě nedokončila vypravování o všech překva
"Tedy: zatraceně!"
peních, které ráno prožila, když se ukázal
"Zatraceně se také neříká."
ředitel Pressburger s tlustou aktovkou. Da
"Ach, už je tu cenzura. Nebo patříte k páté
vid, už oblečený, ovšem bez kravaty, se
koloně inkvizice? Bučte tedy tak laskavá a
připevněte na černou listinu výrazy, při kte hbitě kolem něho propletl a spěchal ke své
rých budete lámat kolem, čtvrtit nebo jen stímu místu.
nat." Náhle při osušování zpozoroval tulipány "Dobré jitro, milí kolegové."
"Aí mluví květiny! Přinesla jste je z klášter "Dobré jitro, pane Pressburger," zdravily
sestry a Mojžíš Turteltaub.
ní zahrady?"
David a Leo odpověděli:"Salom."
"Ano, z naší klášterní zahrady."
David zvedl tulipány k nosu:,rVoní kadidlem." Pressburger si je přeměřil užaslým pohledem,
Růžena na něj vzrušeně pohlédla:"Budou vonět tak biblicky se v Pozounu zdravilo totiž
jen o velkých svátcích.
česnekem, přidržíte-li si je u nosu déle!"
"U velkých časopisů rozděluje tak zvaný šéf
Sotva to řekla, už své věty litovala, ovšem
pozdě. David zuřivě postavil vázu na stůl, za služby denní práci," 'vykládal sestrám, "v
ťal pěsti v boku a řekl protáhlým hlasem:"Tak Pozounu je to věc ředitele." S ohledem na
vy chcete v Pozounu rozpoutat soukromou nábo řádový oděv chce sestry zbavit povinnosti,
být přítomné na boxerských zápasech či po
ženskou válku, co?"
"Ani mi nenapadá. Ale zítra vám přinesu bod dobných výstřelcích moderního barbarství.
láčí, snad se vám bude líbit lépe, pane Bluml' David šeptal Leošovi: "Proč? Ta malá dovede
skvěle kontemovat."
Hrozila slovní válka - na štěstí se ukázal
Mojžíš Turteltaub, který chtěl Davida vzbudit J'Jaro se nezadržitelně blíží," pokračoval
"Už je čas, Davide," chystal se zvolat a tu ředitel," pro příští vydání Pozounu bude
spatřil Davida s ručníkem a Růženu se smetá třeba obstarat nějaký působivý obraz a roz
tomilou báseň. Převzala by sestra Růžena tu
kem. "Bůh nad Izraelem! Co se tu děje?"
"Sestra Růžena mě svým smetákem probudila," to práci?" Sestra Růžena horlivě přikývla.
Podal jí tedy hromadu jarních forografií a
vysvětloval David, uchopil mužíčka v pase,
mrštil jím do vzduchu a postavil ho vedle zdě poněkud otřelý svazek lyriky.
šené sestry na zem. "Hrdlička a chocholoušek! Pak se obrátil k paní Zuzaně.
Už jsou tu všichni ptáci!" Vzdorovitě do něhc "A pro vás máme jinou úlohu, paní Zuzano.
Potřebujeme s o u h m o u zprávu o kongresu Spo
vstrčil a vypadl z místnosti.
Turteltaub třikrát zhluboka vydechl, potřásl lečnosti Sigismunda Freuda. Materiál k tomu
najdete v těchto deskách."
hlavou a obrátil se k sestře.
/David šfouchl do Leoše:"Jeptiška - a o po
"Choval se ošklivě?" zeptal se přátelsky.
"Ošklivě ne, ale jen zpupně a bylpřekvapivě tlačených instinktech!"/
,rVaše ctěná paní abatyše mi v telefonu pro
svěží tak brzo ráno."
zradila, že jste studovala filosofii a psy
"Nechci hřešit jazykem," řekl Turteltaub,
chologii, tedy je ta práce pro vás vhodná."
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Sotva se rozkřiklo, že se v Janovicích bu
de hrát divadlo, hlásila se u roty spousta Kdybychom měli hrát hru, ve které je osmnáct
zájemců. 0 role se zajímali kulak Vata,
až dvacet obrazů, šedesát osob a na scéně
amnestovaný hlasatel Svobodné Evropy Nykl, Aurora nebo křižník Potěmkin, tak namouduši ne
bývalý příslušník cizinecké legie Haleš a vím, jak bychom to zrežírovali."
řada význačných kriminálních elementů.
Po vyčerpávající plodné diskusi vyhrála přece
Poručík Troník však většinu adeptů herec - jen klasika a byla vybrána Moliérova komedie
Ví likvidoval jediným škrtnutím pera.
Chudák manžel.
"Janovická veřejnost," řekl Kefalínovi,
Nyní šlo o to, domluvit se s nějakými půvabný
"nepotřebuje, aby jí přinášeli
mi děvčaty a vypůjčit si zkušební míst
osvětu kulaci a diverzanti! Taktéž
nosti. V Janovicích se už delší dobu
nesouhlasím se soudruhy, kteří ma
divadlo nehrálo, přesněji řečeno, za
jí za sebou řadu majetkových delikniklo rozpadnutím Sokola. Poslední sto
tůl Není vyloučeno, že by kulturní
py vedly k paní učitelce na penzi. Fi
činnosti využili k maskování nějaké
šer s Kefalínem se za ní vypravili a
loupeže a naší jednotce by vznikly
stará paní je přijala velice vlídně.
další potíže. Tomu je třeba přede
K jejich kulturním snahám byla ještě
jít! Dále je třeba důkladně si roz
skeptičtější než poručík Hamáček.
myslet, jestli máme povolit tuto
"Ach, mládenci, mládenci," švitořila a
činnost ženatým soudruhům. Kdyby vznikl ci
pokyvovala hlavou,"tady jsme přece na malém
tový vztah mezi takovým ženatým soudruhem
městě! Jeden tu zná druhého a děvčata musejí
a svazačkou, mohlo by dojít k rozbití ro
dbát o svoji dobrou pověst! Já vím, máte těžký
diny. S tím nemůžeme souhlasit! Ti, kteří
život, vy jste ti politicky nespolehliví! Já
budou uvolněni k divadelní činnosti, musí
mám u nich synovce, jeho otec měl barvírnu u
být vzornými reprezentanty naší lidově de
Olomouce. Věřte, chlapci, že je mi vás líto,
mokratické armády! To vyžaduje střídmost,
ale poradit vám nemohu. Leda, že byste se po
uvědomělost a vzorné vystupování! Tak je
tom s těmi děvčátky oženili!"
třeba se na to dívat!"
Toto řešení se Kefalínovi nezamlouvalo. Krom
Sítem politrukovým prošli Kefalín, Pokor
toho nemohl doufat, že by na něco takového při
ný, Černík, Saidl, Vítek a samozřejmě de
stoupil Pokorný. Prodat Helenku z Hostivaře za
sátník Fišer.
pomíjivé radovánky - to u tohoto charakterního
"A co Jasánek, soudruzi," napadlo náhle po
chlapce nepřipadalo v úvahu.
ručíka" je svazák, politicky mu to myslí a
"A nějaké lehké dívky tu nejsou?"otázal se Fi
jako redaktor má k umění velice blízko. Ne
šer. "My rozhodně netrváme na dobré pověsti a
bylo by dobré ho zapojit?"
mravní zachovalosti."
Všichni strnuli, nebof všem u jednotky už
Paní učitelka se zamračila. To slyšela nerada.
bylo zřejmé, že kam vstoupí Jasánek, tam
"Janovice jsou slušné město,"řekla o poznání
sedm let tráva neroste. Naštěstí v pravou
nevlídněji,"zejména proto, že tu nikdy nebyla
chvíli dostal nápad Černík.
vojenská posádka. Snad jsme tu staromódní, ale
"Jasánek je sice svazák," pravil varovným
každý se snaží svou dceru řádně vychovat a
hlasem,"ale na druhé straně je erotoman.
chránit ji před špatnou pověstí. Dívky, o ja
Vzpomeňte na ostudu s Andulou. To přece
kých mluvíte, by u nás určitě neobstály."
nemůžeme riskovat!"
"Divadlo přece nemusí být jen zábavou nevalné
Politruk - ač nerad - to uznal.
pověsti," skočil jí do řeči Kefalín,"ale může
"Tyhle temné pudy,"vzdychl bolestně,"nám
být i významnou kulturně společfenskou událostí’
.'
už připravily řadu nepříjemností! Je smut
"Jakápak kulturně společenská událost,"mávla
né, že jim propadají i svazáci, kteří jsou
rukou paní učitelka,"vy jste vojáci a to mluví
proti nim teoreticky vyzbrojeni! Ještě nás
samo za sebe. Chlapci, chlapci, radím vám dob
čeká mnoho bojů s buržoazními přežitky."
ře, nechte toho. Zbytečně plýtváte časem! I
Pak byla svedena bitva o titul hry. Poručil
kdyby některá dívenka souhlasila, rodiče jí
co by dramaturg, chtěl hrát sovětské nebo
to nedovolí - v žádném případě!"
aspoň budovatelské dílo. Kefalín s Černí
Nezbývalo než odejít s nepořízenou. Brzy však
kem však trvali na klasice.
poznali, že paní učitelka své milované městeč
"Armáda musí být spjata se současností,"
ko přecenila. Slečinky před vojáky neprchaly,
tvrdil Troník šermuje pěstí," a musí umět
ale docela rády se zastavily na kus řeči. Slo
zaujmout stanovisko! Lidé potřebují, aby
vo dalo slovo - a Kefalín mohl angažovat pro
chom je utvrdili v socialistickém smýšlení,
Chudáka manžela tři místní krasavice.
které je stále narušováno ideologickou di"Jsem velice překvapena," řekla paní učitelka,
verzí ze Západu! Pomoci padajícím a dodat
když donesla ze sekretáře klíček od zkušebny,
víru ostatním - to je naše povinnost!"
"stále tomu nemohu věřit. Jsou to dívky ze
"Sovětské hry počítají s moderním jevištěm',
slušných rodin. Před několika lety by z toho
vykládal Kefalín."Je v nich velké množství
bylo veřejné pohoršení. Ale přeji vám,"usmála
osob, museli bychom přijmout další herce,
se smířlivě,"aby se představení podařilo."
proti nimž jsou kádrové námitky.
C e m í baroni.

HODNĚ ZELENINY
PAflíZSKÝ fiíZEK
4 telecí řízky, 3 dkg mouky, sůl, 2 vejce, 6 lžíc oleje
Omyté řízky naklepeme, osolíme, omoučíme a namáčíme do rozkvedlaných vajec s trochou mou
ky. Na rozpáleném oleji rychle opečeme po obou stranách a ihned podáváme.
KAPUSTOVÁ POLÉVKA S HflÍBKY
1 1/4 1 vody, 3 dkg másla, 1 cibule, l/2 hlávky kapusty, 2 dkg mouky, 15 dkg čerstvých
hub, sůl, pažitka.
Na cibulce dusíme nakrájenou kapustu skoro doměkka. Pak ji zaprášíme, zalejeme vodou, při
dáme na kousky nakrájené houby a vaříme. Ochutíme a přidáme sekanou pažitku.
OKURKY
3 dlouhé čerstvé okurky, 20 dkg vlašského salátu, sůl, 5 ůkg majonézy, hlávkový salát,
2 rajčata
Okurky opereme, oloupáme, vydlabeme lžičkou a trochu uvnitř osolíme. Pak je naplníme salá
tem a ostrým nožem krájíme na 2 cm silné plátky. Mísu vyložíme listy hlávkového salátu,
poklademe plněná kolečka okurek, zdobíme rajčaty a majonézou.

plnéné

BÍLÉ FAZOLE S RAJČATY
25 dkg fazolí, 3-4 lžíce oleje, sůl, lžíce cibule, lžička petrželky, 4-5 rajčat
Předem namočené fazole dusíme na oleji s jemně nakrájenou cibulí téměř doměkka. Pak přidá
me oloupaná nakrájená rajčata, přisolíme a dusíme ještě asi pět minut, aby rajčata zůsta
la v kouscích. Přidáme nakrájenou na€ celeru nebo petržele.Podáváme s bramborem.
ZELENINOVÝ SALÁT S RYBOU
Rybí konzerva v oleji, v tomatě nebo vlastní šřávě, 2 vejce, menší cibule, 4 papriky, 6
rajčat, sůl, popřípadě 2 lžíce oleje.
Natvrdo uvařená vejce, cibuli, papriky a rajčata rozkrájíme na kostičky, smícháme s kous
ky ryby a zalijeme šíávou nebo olejem z rybí konzervy. Je-li ryba bez oleje, přidáme do
salátu dvě lžičky oleje.
PEČENÉ KUflE S NÁDIVKOU
1 kuře /l kg/ 10 dkg másla, 5 ákg slaniny, sůl. Nádivka: 12 dkg žemlí, 3 dkg tuku, l/4 1
mléka, 2 vejce, sůl, zelená petržel.
Očištěné kuře osolíme navrchu i uvnitř, prošpikujeme a naplníme nádivkou. - Nádivka: Žem
le nakrájíme na kostičky, polijeme rozpuštěným tukem a mlékem, ve kterém jsme rozkvedla
li žloutky a sůl. Necháme asi půl hodiny rozležet. Do nádivky vmícháme tuhý sníh ze dvou
bílků a sekanou zelenou petržel. Naplněné kuře vložíme na rozpálené máslo a pečeme za mír
ného podlévání do zlatova. Do šřávy rozsekáme také kousek slaniny.
OMELETA SE ŠPENÁTEM
l / 2 1 mléka, 20 dkg hladké mouky, 1-2 vejce, sůl, 4 lžíce oleje na smažení, krabička zmra
ženého špenátu, 3 dkg tuku, cibulka, sůl 1 dkg mouky.
Osolené mléko rozkvedláme dohladka s moukou a vejci. Na vymaštěnou pánev lijeme tenkou
vrstvu těsta. Omelety opékáme po obou stranách a ještě horké plníme.
Spěnát: Na rozpáleném tuku osmažíme cibuli, vložíme na ni špenát a dusíme. Pak osolíme,
zaprášíme a ještě chvíli podusíme.
POLÉVKA PO ITALSKU
1 1/4 1 vody, 6 dkg másla, 4 dkg cibule, l/2 hlávky menší kapusty, sůl, pepř, paprika,
2dkg másla, 5 dkg rýže, 1 rajče, 1 hříbek, 1 dkg parmezánu nebo ementálu
Na másle usmažíme drobně nakrájenou cibuli, do ní vložíme nakrájenou kapustu, vše osolíme,
opepříme, zalijeme vařící vodou a udusíme doměkka. Měkkou kapustu vložíme do vařící vody,
přidáme prolisované rajče, zvláší udušenou rýži a houby a pak polévku dobře povaříme. Do
hotové přidáme strouhaný parmezán nebo ementál.
LETNÍ SALÁT
1 menší květák, 4 rajčata, men
ší okurka, kávová lžička brambo
rové mouky, l/4 1 mléka/vody/
Květák uvaříme ve slané vodě,
rozebereme na růžičky, smícháme
s nakrájenou okurkou /oloupanou/
rajčaty a majonézou.
D O B R É

C H U T N Á N Í !

Rev.
Poláček Jaroslav
Salesiani - Gerini
Ponte Mammolo
00156 Roma Italia
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Muž přivede manželku k lékaři na vyšetření. Lékař ji prohlédne, po
hladí po tváři a řekne přátelsky:"Tohle chybí vaší paní."
"Dobrá," povídá manžel,"ve středu nemohu, ale v pondělí a v pátek
bych ji k vám mohl vždycky přivést."
"Můžete mi říci, slečno, kolik mám boulí na čele?" ptá se opilec B u s tlffo.
kolemjdoucí dívky. "Tři.""Výborně. Ještě jeden telegrafní sloup a jsem doma!"
Dívka se ptá známého herce:"Cím to je, že máte šedivé vlasy a bradku černou.""To je tím,
slečno, že bradka je o dvacet let mladší."
Muž uvidí v obchodním domě na zemi pětifrank. Nenápadně se ho snaží zvednout, ale nejde
to. Tu k němu přistoupí prodavačka:"Dovoluji si vám doporučit naše specielní lepidlo, o
1 f. jehož účinku jste se právě sám přesvědčil."
"Nepřeji si, aby sis dala stříhat vlasy tak nakrátko!",řNo dovol? A ty ses
ptal na můj názor, když jsi začal plešatět?"
|

. "Kamaráde, ty nějak špatně vypadáš!""Ale moje žena dělá odtučňovací kúru."
Dva opilci se baví cestou autem. "Na příští křižovatce zahni doprava."
"Pro pět ran - a já myslel, že řídíš ty!"
j

Navštívil přítel přítele a diví se:"Jak to, že piješ dva litry piva den
ně, když ti lékař dovolil jen půl litru?""Léčím se u čtyř doktorů!"
Profesor přivedl studenty medicíny k pacientovi a ptá se jich:"Co myslí
te, je nutné ho operovat?" Studenti ho prohlédli a shodli se na tom, že
ne. "Mýlíte se,"řekl profesor,"ještě dnes půjde na sál.""Ale pane pro
fesore, nebuúte tak nedemokratický! Vždyř nás je většina."

"Proč tak řveš?" ptá se elektrikář synka. "Ale chytl jsem včelu a ta neměla isolaci."
"Už ten váš nový bourák někdo předhonil?" "Mockrát. Chodci ve středu města."
,rVčera jsem si chtěla koupit tu koženou minisukni za výlohou v brašnářství. Ale nešlo to.
Ukázalo se, že je to vlastně kožený pás."
Filmová herečka ukazovala svou přepychovou koupelnu přítelkyním. Když odcházely, jedna
prohodila:'Všimla sis. Má nad umyvadlem devět zubních kartáčků a kelímků. ""Všimla. Na
každý zub jeden."
"Pane doktore, můj muž se napil benzinu. Co mám dělat?""Máte skvělou příležitost, rozmlu
vit mu kouření."
"Jak to děláte, sousedko, že váš muž pořád pracuje na zahrádce!?" "Ale říkám mu, a£ už
toho nechá, že je na to příliš staiý."
Host opustí restauraci, po chvíli se vrací a říká vrchnímu:"Pane vrchní, dal
jste mi špatně nazpět.""To jste měl říci dříve, teů už se nedá nic dělat." j
"Tak dobře. Dal jste mi totiž o dvacet franků víc."
Jedna filmová hvězda navštívila druhou."Krásné perly. Jen jestli jsou
pravé. Dá prý se to vyzkoušet, když se do nich kousne," šveholí první.
"To je pravda,"chladně odvětí hostitelka,Mmusí se ovšem do nich kous
nout pravými zuby."

