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Drazí
přátelé ,
vraceli se do vlasti lidé,

2 1974.

kteří zde dosáhli všeho, pro co vlast opouště
li: dobré příjmy, hezký byt, bezpečnost, celý svět otevřený...PROČ?
Tito lidé si sem nepřinesli ani vnitřní svobodu, ani životní cíl, který
by byl za^hranicemi hmoty a času. Jakmile se splnily jejich touhy, obje
vila se před nimijnesnesitelná a bolestná poušť. Obrátili se proto zpět,
a ve vzpomínkách spatřili hvězdy: lásku příbuzných a přátel, svůj dům,
své okolí... Neuvědomili si, že z hvězd se staly bludičky, že jdou do
světa, který je jim už cizí.
i/Č n b ' v> ú f
Spokojenější jsou lidé, kteří zažili doma něco krutého - vězení, pronásJLedgváni, ponižování. Zde hledali bezpečí a svobodu a to“iu' také do
jisté míry násli - či lépe objevili ve svém nitru, protože není-li něco
v nás, není to nikde.
Svoboda je však omezena řádem. Je-li řád nedokonalý, je i svoboda pokroucená. Na Západě vidíme leccos, s čím
nemůžeme souhlasit. Kvalitní lidé se
snaží"hledat zdravý řád, v němž by
svoboda byla opravdu svobodou, a najdou-li ho, pomáhají ho také budovat.
A to v sebe menším prostoru: v rodiněj
zaměstnání, přátelství, ve škole...
Takoví lidé jsou tu spokojeni. Vidí
sice, že Západ se vrhá do něčeho, o
čem se domnívá, že ho udělá šťastným.
Ale my máme svobodu s lidmi o tom ho
vořit. Víme, že žádný^cíl v čase a
prostoru nás nemůže obšťastnit. Naše
cíle zde jsou'jen přechodnými parko
višti na dálnici, kde si oddechneme,
umyjeme se, najíme - a jedeme dále,
k cílům, které leží za obzorem všeho^
pozemského.
Svobodu musíme užívat jako prostor
pro tvorbu vlastní osobnosti, pro do
bro těch, s kterými žijeme nebo se
setkáme, pro rozvoj kvalit, které v
nás dřímou - jinak byla naše emigra
ce zbytečná. Každou chvíli se totiž
míze pak ukázat prázdný, chladný
obzor a ..vzniknout pokušení, vrátit
se tam - kam odešlo - bez naděje na
návrat - tolik pošetilých a bezmoc
ných přátel.
Vaše
r e d a k c e

CO JE NOVÉHO

|NA HRDINSKOU SMRT JANA PALACHA vzpomínali
naši krajané i jiné národy na celém světě.
V Mnichově zorganizoval vzpomínkovou slavnost k pětiletému výročí Luděk Pachman.
Ve Winterthuru se jí zúčastnilo asi 80 osob, promluvil Dr.Tichý a švýc.profesor
Paul Gebhard. Čínský tisk při této příležitosti ostře napadl okupaci naší vlasti.
SPISOVATEL A PfíSICLAI)ATEL JAL CEP, žijící v exilu y Paříži, měl znovu mozkovou mrtvici.
Jeho stav je vážný. Vzpomeňme na tohoto vynikající ítrajana v modlitbách.
OPEKU RAFAELA KUBELÍKA "KQRNELIA" vysílal dne 14.1. francouzsko-švýcarskij rozhlas. Libre
to napsal Dalibor Faltis. Dirigoval ji v Augsburgu sám Kubelík, vysílala se však z nahráv
ky* protože týž den dirigoval v Londýně koncert na památku dirigenta O.Klempera.
"HNUTÍ PRO PAPEŽE A CÍRKEV1' v Německu varovalo před snahami některých teologů ocuaythologizovat křesťanskou vTíniT^Ť^yká se to hlavně frankfurtského teologa prof.Pesche, který popí
rá nanebevstoupení Páně a jeho zmrtvýchvstání a zjevení se apoštolům redukuje na pouhou
víru apoštolů v božské poslání Kristovo. ZnáT tento profesor tak málo Nový zákon, že neví
o slovech Pavlových:"NevstaJL-li Kristus z mrtvých, zbytečná je naše víra...."
KNÍlZE NA JEJICH ZPOVĚDNÍ POVINNOST znovu upozorňuje papežský list Osservatore Bomano.
Mnozí se jí vyhýbají nebo vykonávají nedbale, neradí podle učení víry, ale svých vlast
ních názorů, čímž zanedbávají nebo ničí nejposvátnější místo Člověka - svědomí. Kněz
má být v první řadě knězem, t.j. pečovat o duchovní dobro člověka, na druhém místě pak
pracovat pro jeho dobro tělesné. Má kajícníky povzbuzovat, radit jim a to jménem Kristo
vým, který nechce smrt hříšníka, ale jeho život.
ZNÁMÍ ROZHLASOVÍ REDAKTOR J.O.Zoller podrobil ostré kritice německou synodu, která je podle něho fórem intelektuálů a profesorů teologie Německa, ne odleskem koncilu. Členové
synody vystupují jako kritici Církve, ne její spolupracovníci. Od předsedy synody, kard.
Dopfnera, očekává Zoller, že využije přestávky a jasně ukáže cíle synody.
PODLE POSLEDNÍ STATISTIKY je na světě 664 mil.katolíků. R.1970 opustilo kněžské pp_&lá&í
I848 kněží, r.1971 už 1894 kněží, nejvíce ve Španělsku /I 96/ dále v Německu a Itálii.
Elektronkový počítač také sdělil, že máme 1044 svátých kněží, 575 řeholníků, 15 papežů,
79 svobodných a 38 ženatých laiků, 32 vdov a 14 vdaných žen. Jsou to ovšem jen ti světci,
kteří prošli řádným kanonisačním procesem, světců, uznávaných tradicí za svaté od prvních
dob, je mnohem více. Např. svátých papežů je 78 / z 264/ a řada je blahoslavených.
ITALSKÁ TELEVIZE VYSÍLÁ FILMOVOU S E R U ZE ŽIVOTA SV.PAVLA. Chce ukázat život velkého apoštola národů od jeho obrácení až po mučednickou smrt.
RODINNÁ KOMISE FRANCOUZSKÉHO EPISKOPÁTU vydala nútu, v níž zdůrazňuje, že sexuální výcho
va je v první řadě povinností rodičů. Zároveň varuje před zkreslujícími či hrubými před
stavami, které mohou v dítěti způsobit hluboké psychologické škody.
"ZASAZUJTE SE 0 PRAVDIVĚ INFORMACE A VYSTUPUJTE ENERGICKY PROTI TENDENČNÍM A FALESNÍM
INFORMACÍM" - vyzval sv.Otec členy a rádce tiskové komise německých biskupů, kteří sněmují ve Vatikáně. "Zkreslené informace jsou nástrojem "otce lži". Křestané mají přijímat
informace opatrně a zkoušet jejich pravdivost. Zmínil se i o velkém vlivu hromadných sdě
lovacích prostředků. - Zdá se, že většina klíčových míst je v nich už obsazena lidmi ví
ře nepřátelskými a naší povinností je dopisy protestovat proti programům, v nichž se tu
pí víra, zkresluje pravda, propaguje lez, ničí důstojnost člověka. Ve švýcarské televizi
se hodnotí každý dopis diváka jako mínění 10.000 lidí !
0 TAJEMSTVÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI V NAŠEM STŘEDU promluvil sv. Otec při gener.audienci v polovinš měsíce. Zmínil se o těžkostech m o d e m i h o člověka při hledání cest k Bohu - hlavně
o modlitbě a pokání. Srdečně pozdravil umělce římské opery. Úlohou pravého umění je vést
člověka od smyslových věcí k tajemným skutečnostem ducha.
KONFLIKT MEZI NĚMECKŮM NUNCIEM DR. BAFILEM A LUIBURGSKÍN BISKUPEM byl oboustrannou dob
rou vůlí odstraněn. Byl totiž zveřejněn důvěrný list nunciův, týkající se limburgského
biskupa, Vatikánu. Z toho mnozí soudí, že církvi nepřátelské živly jsou i na nejvyšších
církevních místech a díky jejich zlomyslnosti se dostal důvěrný dopis do tisku.
JIHOVTETNAMSTÍ BISKUPOVĚ apelují na vlády severního i jižního Vietnamu, aby zahájily jed
nání o budování válkou zničené země. Zároveň po nich žádají demokratická práva a svobody,
zejména svobody náboženství v severním, komunistickém Vietnamu.___________________________
EXERXÍCIE nro Cechy od 22.-24.III.v klášteře Dominikánek v Bethanii, od 30. 8 .-1.9 v BrixeniiTnřlTTášky P.Birlca/, pro Slováky v Morschachu /přihlášky a informace P.Baník, Curych[

ZRADA

Zena byla zamlklejší a zamlklejší. Chodila s dítětem na procházku,
chlapec se snažil žvatlat - sám pro sebe.
"Co je ti, Růženko?" ptával jsem se večer a bral ji za ruku. Ruka by
la nehybná a chladná - jakoby zpocená.
"Nic, nic mi není," odvrátila hlavu. Zahlédl jsem, jak jí z očí vy
tryskly slzy.
"Přeješ si něco? Vyjedeme si ven? Nebo ti mám koupit nový kožich? Co
mám pro tebe udělat? Zažádám si o dovolenou!"
Zavrtěla hlavou a neodpověděla.
Byl jsem v práci - pochopitelně - roztržitý. Vždyť tu má společnost,
proč do ní nechodí? Máme tu příbuzné, má mne - nebo už pro ni nic ne
znamenám? Nemám ji asi dost rád. Snažil jsem se dát jí najevo svou
lásku, ale byla v mé náručí bezvládná jako hadrová panenka. Obvykle se rozplakala - nebo
mě odstrčila.
Pozval jsem společnost sám. Známé, které kdysi měla ráda, s kterými se smála a žertovala.
Tehdy jsme bydleli v provlhlém pokoji u protivné báby, tehdy musela dřít v továrně od
světla do světla - jak jiskřivě se dovedla rozesmát.
Přijala společnost vlídně, se všemi hovořila, ale bylo vidět, že je duchem jinde. Nějakou
dobu to bylo lepší - ale pak mi řekla, ať už nikoho nezvu. Ze má mnoho práce.
Nechápal jsem to. Celý den měla volno a když si namanula, zaplatil jsem jí pobyt v hor
ském hotelu, mohla jet k moři - cestu kolem světa bych jí byl zaplatil! Vždyť jsem vydě
lával hodně a neměl jsem než ji a svého synka.
Byl to snad stesk po domově?
Co měla doma? Hádavou mámu , opilého tátu, práci, která se jí protivila, vždycky snila
o tom, až bude mít svůj krásný byt, dítě, dost času věnovat se četbě a tomu, co milovala*
Její sen se splnil.
Konečně, byl jsem její muž, přísahala mi věrnost. Ovšem - a při této myšlence jsem vždy
zrudnul, žili jsme spolu před svatbou jako manželé. Ani sebe obratněji ušité svatební
šaty nemohly zakrýt bříško, když jsem ji vedl k oltáři. Možná - že už tohle nebylo po
žehnané. Neodepřeli jsme si nic, co jsme si odepřít mohli. Měl jsem snad čekat, nebo'se
s ní oženit dříve. Snad se tím cítila ponížená.
Měl jsem pocit viny i pocit křivdy zároveň. Copak mě už nemá ráda? Nevidí, jak dřu od
rána do noci, jen abych jí mohl dopřát všeho, co si namanula?
S chlapcem jsem musel hovořit sám. Zřejmě s ním nehovořila, neuměl ještě ani základní
slova. Bože můj, co mám dělat, říkal jsem si, když jsem slyšel tlumené vzlykání na ve
dlejší posteli a díval se do stropu, sledoval stíny a světla aut, která projížděla kolem.
Nebo je to nemoc?
Nutil jsem ji, aby šla k lékaři. Nechtěla. Zašel jsem k lékaři sám.
"Chybí jí cíl, práce. Nemá co dělat, proto jde na ni stesk a nuda," řekl lékař.
"Ale kdo se bude starat o dítě?" namítl jsem zoufale, "ještě mu nejsou ani tři roky."
"Ať si vezme práci domů. Pletací stroj, nevím, tomu rozumí spíš sociální pracovnice!"
Navrhl jsem jí to. Tentokrát do ní vjela stará energie. Chlapec ji potřebuje.
"Vždyť se o něho nestaráš," vyklouzlo ze mne zoufale. Očí jí zajiskřily:"Ze se nestarám?
Obětuji mu celý den a tobě také! Nechci tu žít! Chci domů, k mamince, k sestře, domů!!"
Usedl jsem a řekl tiše:"Nevíš, co mluvíš. Toto je tvůj domov. Lidé riskují život, aby se
dostali z komunistického ráje. Za měsíc bys toho litovala. Chceš, aby chlapec byl nešťast
ný - a já...já také? Aby z něho vychovali komunistu?"
"Do kostela už dávno nechodíme," pokrčila rameny.
Ano, od té doby, co jsme koupili byt, jsme do kostela nevkročili. Doma bývalo tak hezky.
"Slibovalas mi věrnost,"připomenul jsem jí zadrhnutým hlasem,"přísahalas před oltářem."
"Ach,"trhla ramenem,"jakýpak oltář? Nic to neznamená. Pouhý obřad!"
Byl jsem zoufalý. Zavolal jsem sestru, hned přijela a domlouvala manželce. Ta poslouchala
s kamenným obličejem. Nabídla sestře kávu a změnila předmět hovoru. Mluvila zmateně. Sest
ra mi později řekla, že už je pozdě. Nevěřil jsem. Nemůže mi nasadit takovou ránu - za
všechnu lásku, za všechny oběti...vždyť přísahala!
A přece ji nasadila. Jednoho dne jsem našel na stole lístek:"Vracím se domů. Můžeš se
dát rozvést a vzít si jinou ženu." Zatajil jsem dech:"Ale já nechci jinou ženu! Já chci
tebe, tebe, tebe..." Nevím, kolikrát jsem to slůvko opakoval.
Pak jsem vytáhl papír a napsal o pas. Vracel jsem se zpět, ale věděl jsem, že mou oběť
nikdy, nikdy neocení....

NA STEJNOU KOLEJNICI

IVAN: Se vším bych souhlasil, ale papež a zpověí....ne!
PETR: Každé společenství má svoji hlavu - rodina otce, obec sta
rostu, stát presidenta. Hlava křesťanské rodiny se nazývá
papež, t.j. otec.
VĚRA: Ale proč"svatý otec?" Málokterý z nich je svátý.
PETR: Především - "svátý" je titul, ne kvalita; za živa není
nikdo svátým. Dále, prvních 54 papežů bylo svátých, mezi
dalšími je řada světců. Vysloveně nehodných bylo z 264
asi deset. Papež má ještě titul "sluha služebníků Božích"titul pokory. Je ovšem žádoucí, aby papež byl co nejdoko
nalejší - jako je to žádoucí u každého křesťana, u tebe i
u mne. My to máme ovšem snadnější. Uvaž, jak velkou odpo
vědnost má papež, kolik povinností, audiencí, kolik stát
níků se na něho obrací o radu, pomoc... Papežové posledníct
sto let byli výborní - jeden z nich je světcem - to uzná*
i
vají i nekřesťané.
IVAN: Nechápu, jak mohli kardinálové zvolit špatného papeže.
PETR: Asi v tom byli peníze, strach, slabost, touha po moci.
Spina někdy vystříkne hodně vysoko. Ale ani špatná hlava
nedokázala Církev zničit, to je důkaz její nezničitelnosti.
VĚRA: Ovšem za neomylného by se prohlašovat neměl; je člověk - jako ty a já, nýlí se.
PETR: Jako člověk ano. Ale když prohlašuje článek víry, kterému musí věřit a řídit se
jím všichni katolíci, chrání ho Duch sv.před omylem. To se věřilo i dříve, ale te
prve na I.vatikánském sněmu r.1870 to bylo prohlášeno za článek víry. Proto odpad
la od Církve řada věřících a kněží a založili si tak zv.církev starokatolickou.
Ostatně, této výsady použil papež za sto let jen jednou.
IVAN: Nechápu, proč tolik povyku s Avignonem! Vždyť je jedno,kde papež žije.
PETR: Papežové v Avignonu hájili francouzské zájmy a ne zájmy
Církve. Dnes má papež ma
ký sice, ale svůj stát, Vatikán. V chrámu sv.Petra je pohřbeno tělo prvního papeže,
Petra, apoštola, je tedy přirozené,že papež sídlí v jeho blízkosti. Ale podstatné
to opravdu není.
VĚRA: V bibli o tom není ani slovo.
PETR: Proč? Je tam ovšem psáno, že Kristus hlavu Církve chtěl, když řekl sv.Petrovi:"Ty
jsi Petr /t.j. skála/ na té skále zbuduji svou Církev a
moc
pekla ji nepřemůže
Tobě dám klíče od nebeského království..." P0 smrti Petrově byl zvolen Linus, pak
Anaklet, Klement atd. "Skála Petrova" byla v dějinách už mnohem víc ohrožena než
dnes - a vždycky si našel Bůh způsob, jak ji zachránit. Musíme ovšem pomáhat také.
IVAN: A ten papežský přepych....
PETR: Vatikán budovaly generace, papež sám žije prostě.Nebo snad má palác zbořit? Jak by
se zase pohoršovali milovníci umění. J á sám bych v jeho kůži nechtěl žít - ani v
sebe větším přepychu. Má tolik nepřátel, možná i kolem sebe, tolik povinností...
Každý den audience, promluvy "šité na tělo" národnostních skupin, povolání.. I když
je všechny sám nesestavuje, říci je musí sám. Ani jeden panovník nemá tak těžké
a zodpovědné postavení jako papež.
IVAN: Dobrá, já papežem být nechci, ale nelíbí se mi zpověí. Je to vynález Církve, aby mě
la v moci svoje věřící.
PETR: Především - kněz, který poruší zpovědní tajemství, je hned zbaven úřadu. Za druhé,
i kněží, biskupové a papež musí se zpovídat. Zaměstnanec dráhy neobjevil lokomotivu,
R.1215 nebyla zpověí vynalezena, nýbrž jen vydáno církevní přikázání, zpovídat se
aspoň jednou do roka. Kterémukoli knězi. Chápu, že je těžké přiznávat své chyby,ale
lékaři také musím ukázat své rány, chci-li být uzdraven.
VĚRA: Však Bůh mé hříchy zná, nač je říkat obyčejnému člověku?
PETR: Je to čin pokory* Kněz jen Boha zastupuje, Bohu se vyznávám - je to čestné.
IVAN: Co když nemám po ruce vhodného kněze...A náhle se svými hříchy umřu?
PETR: Hlavní u sv.zpovědi je lítost. Lituješ-li hříchů proto, že jsi Boha urazil, odpustí
ti hned - a při vhodné příležitosti se z nich vyznáš.
VĚRA: Tak mohu hřešit a říkat si - však se z toho vyzpovídám.
PETR: To je názor primitivních lidí. Mimoto taková zpověí je neplatná. Musíme mít dobrou
vůli se polepšit, vyhnout se příležitosti ke hříchu. - Je užitečné řešit své problé
my dříve, než začnou v našem nitru zahnivat. Po zpovědi se nám uleví. Evangeličtí
bratři začínají zavádět osobní zpověí - a my bychom chtěli tento vzácný lék pro
duši vyhazovat? Komu by to prospělo? Nám jistě ne!

TRAGEDIE NAŠÍ

S E

S T R

Y

tisíc pravoslavných, býv.řeckokatolíků, kteří přestoupili vlivem rus
kých mnichů - emigrantů po I.svět.válce, Řeckokatolíci měli v Prešo
vě biskupa Otce Pavla Gojdice. Když se z oblasti zničené Pukly přestěhovala řada řeckokatolíků do Cech, žádal Otec Gojdič pomocného biskupa. V květnu
1947 byl vysvícen Otec Vasil Hopko - nový biskup.
11 0 1 E R N f
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28.4.1950 byla v hotelu C i e m ý orol v Prešově pod záminkou "manifestace za mír1' zrušena
řeckokatolická Církev v naší vlasti. "Hrdinský čin" vykonalo pět řeckokatol.kněží, kteří
byli získáni pro pravoslaví a deset laiků-komunistů. Ha "sobore"prohlásili, že církevní
jednota s Římem z r .1646 se ruší a nyní jsou podřízeni pravoslavnému patriarchovi v Mosk
vě. Vláda to potvrdila a řeckokatolická církev přestala existovat. Majetek převzali pravoSlavni*
A
Z A Č A L O
P R O N i S L E B O Y Á N í....
Biskup Gojdič dostal doživoti a 17.7.1960 zemřel v pověsti svatosti ve vězení. Biskup
Hopko odsouzen nebyl, zůstal však v e v ězení v Ilavě a r .1963 byl pro nemoc dopraven do
zrušeného kláštera v Oseku. Kněží se měli rozhodnout bud pro pravoslaví - nebo ztratit
všechno. Velká_yětšina zůstala věrná a nusela s rodinami opustit fary. /Řeckokatoličtí
kněží se smějí před vysvěcením oženit/. Někteří byli internováni, jiní vykonávali v českém pohraničí nejhorší práce, aby uživili rodiny. Např.Otec Kapišinský pracoval s manžel
kou ve chlévě - syn byl ve vězení - a ještě před obnovením Církve zemřel. Také věřící zů
stali většinou své Církvi věrni - když dostali pravoslavného kněze bucC do kostela nechodi
li nebo šli do katolického. Ve 27 farnostech do chrámu kněze vůbec nepustili, scházeli se
tam sami ke zpěvu písní a k modlitbě. To trvalo 1S let.
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Otec biskup Hopko žádal 6.3.1968 o rehabilitaci své Církve. Kněží i věřící zahrnuli vlá
du spoustou žádostí a informovali o tom biskupa Tomáška v Praze. Brzo se boj dostal do
tisku, byly uveřejněny popisy násilného zrušení a pod tlakem veřejného mínění svolila vlá
da svolat do Košic schůzi zástupců řeckokatol.církve na 10.4.1968. Sešlo se 134 kněží_ s
biskupem Hopkou a 66 laiků. Tam byla schválena R_esoiu.ce o obnovení řeckokatol.Církve a
ustanovil se akční výbor v čele s biskupem. Státní úřady ho uznaly za reprezentanta řecko-katolické Církve. Výbor předložil dne 26.4. úřadům "Memorandum" o obnovení řecko-katolické Církve, Žádal v něm o restituci řecko-katolické Církve a to status quo 28.4.1950 ,
poněvadž jak zrušení, tak všechny další činy byly protiprávní.
CO
S
P R A V O S L A V N Ý M I ?
To bylo pro usurpátorskou církev nemilé překvapení. Byla veřejně odsouzena a prohlášena
za kolaborantku se stalinským režimem SSSR. Děkan pravoslavné bohoslovecké fakulty Andrej
Miljalov napsal článek, kde tvrdil, že zrušení řeckokatolické Církve bylo nařízeno státní
mi úřady. Čtyři pravoslavní kněží vyslovili v tisku politování a prosili o odpuštění.Ale
představení je zakřikli a přešli k protiútoku, prý se o bezpráví nejednalo. Žádali o sta
tus quo k 1.lednu 1968. Ačkoliv žádost řeckokatolíků byla oprávněná rozhodla vláda, aby
se v každé farnosti hlasovalo. Zároveň vydala 13.7*usnesení o nápravě škod a další činnos
ti řeckokatolické Církve. p
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Plebiscity téměř všude vyhrála řesko-katolická Církev, ačkoliv o ni pravoslavní tvrdili,
že už neexistuje. Jenže někde se menšina zdráhala předat kostel nebo kněz odepřel přestě
hovat se z fary do přiděleného bytu. Pak se ujali práce laici, kostel vyklidili a kněze
přestěhovali. Pravoslavní se dali do boje také, za bohoslužeb házeli oknem kameny nebo
ženy na řeckokatolického kněze zkažená vejce. V Kolonici dokonce pravoslavný kněz J^sef
Halgaš ubodal řeckokatolického kurátora Michala Lenka. Většinou však předávání proběhlo
k i^n 9p0(iie článku P.Michala Lacka,S.J., ve 4 .čísle čtvrtletníku Echo duchovného prddíenia
dneška-vynikajícího, slovenský psaného časopisu pro katolickou inteligenci, který
si můžete objednat a tak se dovědět další osudy řeckokatolíků v naší vlasti na adre
se: P.O.Box-Galt 600, Cambridge, Ontario, Canada - za 1 dolar. DOPORUČUJEME,
Pohnuté jsou osudy našich řeckokatolických bratří na Ukrajině, kde zatím víru svobodně vy
znávat nesmějí. I Řím se spíše vlídně obrací k různým’sektám, které o jeho přízeň nesto
jí a vášnivě proti němu bojují - např.Svědkové Jehovovi - než aby se ujal svých řecko
katolických - statečných a věrných - dětí. Je jich pět miliónů. Ukrajinský kardinál Slipyj ustanovil s ostatními řeckokatol.biskupy vlastní samostatnou církevní strukturu, tak
zv.Stály synod. Naukově je však řeckokatolická Církev sno.iena s námi - a srdcem také.

PŮL ROK U V K IBUCU

CO JSOU TO KIBUCY?
Jsou to většinou zemědělská sídliště, která začali zakládat koncem minulého století
židovští přistěhovalci z Evropy a z celého světa na půdě, koupené od Arabů.
TEDY NENÍ TO NflCO JAKO NAŠE JZD?
V žádném případe. Každý kibuc má kulturní centrum, všichni jsou si rovni, vydělávají
stejně, místo peněz dostávají zboží a celý život tráví prakticky v kibucu.
ZlJÍ TAM JEN MLADÍ LIDÉ NEBO I STARSÍ?
2ijí tam mladí i staří. Spíše by se daly kibucy rozdělit podle ideologie. Některé jsou
ryze náboženské - jejich členové, ortodoxní židé, jedí jen košer maso, jiné jsou marxis
tické - hlavně kibucy francouzských židů, v našem byla také taková skupinka, nebo existu
jí kibucy sionistické.
KOLIK OBYVATEL MÍ TAKOVÍ KIBUC A JAKÍ JE V NEM DENNÍ P O M DEK?
Kibucy mívají asi 200 až 500 obyvatel. Výjimečně jsou větší - kibuc In charot má přes
tisíc obyvatel, vlastní kino a divadlo. - Pokud jde o denní pořádek, začíná se pracovat
v šest ráno a s půlhodinovou přestávkou k obědu se pracuje do tří odpoledne.
ALE V ZEMĚDĚLSTVÍ SE EftECE MUSÍ PRACOVAT I VEČER NEBO NA SMfiNY?
Na směny se pracuje také, v kuchyni, ve chlévě atd. Člověk tam nedělá stále stejnou práci,
my pracovali střídavě v kuchyni, v banánových, pomerančových a hruškových plantážích, ve
stájích u krav a v drůbežámě.
EXISTCJÍ JEN ZEME d ELSKS KIBUCY NEBO I PROMYSLOVÍ?
V některých se vyrábějí zbraně, málokde i jiné výrobky
JAK JE MOŽNÍ, ZE V KIBUCU m OZE PRACOVAT I KffESTAN?
Židé jsou tolerantní, nehledí na víra, ale na význam kibuců,
chtějí dát mladým možnost poznat jiné prostředí a získat je
pro svoji věc.
JAKOU ffECÍ SE V KTBUCECH MLUVÍ?
Hlavně moderní hebrejštinou - iwrit. Je to směs řeči bible a mišny,
t.j. první části talmudu, zákoníku, která se ustavila koncem 19.stol.
Od r.1948 je to v Izraeli úřední řeč. Kdo chce, může se jí učit v kibucu 4 hod„týdně0
Jinak se mluví všemi světovými jazyky. Já mluvil česky, ruský, polský, anglicky, německy
a francouzský.
KOLIK JE TAM ASI NAŠICH KRAJANŮ?
Potkával jsem je na každém kroku, v Jeruzalémě, v Tel Avivu - nejen v kibucech. Na své
cestě Sinaí - nedávno tam hořela naftová pole - jsem poznal krajana S. Vystoupil z auto
busu a ptal se, jakou řečí mluvím. Ze žertu jsem řekl:"Tschechisch." Pale odpověděl:nTak
můžeme klidně mluvit česky."
KOLIK KIBUcfi ASI V IZRAELI EXISTUJE?
Těžko říci. Mnoho. Já sám byl ve středně velkém kibucu Chakuk,
14 km od Tiberiatského jezera. Má asi 400 stálých kibucníků.

4

km od Genesaretského a

JAK SE TAK BYDLÍ?
Jednotlivci ve vilách, rodiny v činžácích. My bydleli v malé pevnosti, pozůstatku z vál
ky r.1948. Byly tam prostorné a pohodlné místnosti, ale hrozná zima, bylo to v prosinci a
v lednu. Pak jsem jel na jih.
KOLIK SE V KIBUCU ASI VYDĚLÁ?
Normální kibucník vydělá asi 300 fundů ročně, t.j. 250 frs. Ovšem dostává zdarma jídlo a
byt. Chce-li si zajet do města, ma zvláštní lístky, na kterých je natištěno, kolik utra
til - ty pak předloží kibucu a ten to firmě nebo obchodu zaplatí. My dostávali 30 fundů
měsíčně, asi 25 frs.
JAK JB TO S NitBOZENSKÍM ŽIVOTEM? JAK SE DÍVAJÍ NA KflESTANY?
0 to se nikdo nezajímá. Katolických kostelů je tam mnoho, my jezdili v neděli ráno do Tiberias, což nám tolerovali, světí se tam totiž sobota - sabath.
Mše se sloužila francouzský a německy, někdy anglicky nebo
i hebrejsky. Jsou tam také kostely pro arabské katolíky.
Mladým židům je často jejich víra lhostejná. Jen ortodoxní
^
židé, kteří tam přežili po mnoho staletí, se zabývají stu
diem bible. Jsou proti křesťanům zaujati. Byli často pronás
ledováni, snad proto si své víry tak váží.

M I S I O N Á Ř Ů V DENÍK
6.října. - Sv.BRUNONA, zakladatele kajícího řádu Kartuziánů.
Když viděl vzdělaný, vznešený a oblíbený kněz, že svým vlivem
nezabrání, aby tučná biskupství nepadala do klína špatným oso
bám, šel na to jinak: půst, sebezápor, modlitba. - Kdo mlčí ke zlu, ten je
podporuje. Kdo nepodporuje dobro, ničí je. V prvních staletích bývali biskupově hlavní
mi obránci víry. Pak. přešla jejich role na prosté kněze, biskupství obsazovala šlechta
a králové. Neslo tehdy už pohodlný život, ne mučednictví jako dříve. A dnes - kdy pří
liš mnoho kněží mlčí - musí nastoupit k obraně víry laici. Jaká ironie! Místo pdbomíkalékaře, obvazuje rány prostá maminka. A ještě jí kladou lékaři překážky,aby nemohla po
máhat tam, kde oni selhávají. Zdá se, že z myslí lidí - i kněží - vybledla dnes - jako
v dobách slavného Brunona - slova:,rVSECHN0 K VETŠÍ CTI A SLÍVĚ BOŽÍ." Místo toho si po
věsili vlastní tabulku:,rVšechno k mé větší etika slávě." Což - přeloženo do řeči skuteč
nosti - zní:,rVšechno k mé vlastní záhubě a hánbě."
7. října. RŮŽENCOVÉ PANNY MARIE. - Kapličku, ve které sloužím v neděli mši sv., jsem už
chtěl opustit, chodila tam jediná paní. Nabídla se, že se bude denně modlit růženec za ostatní. Do tří měsíců se lavice naplnily. - Moje prababička se modlila růženec stá
le - když dojila krávy, vynášela hnůj, mlátila obilí, pekla chleba, chovala děti... Po
mozkové mrtvici se modlila polovinou úst dál. Poslední slova před smrtí:"Zdrávas Maria.."
8. října. SV.BRIGITY. - Láskyplná manželka, matka osmi dětí - viděla budoucnost ífvédska
a Církve. - Při večerní mši mi vtisklo jedno děvčátko do ruky obálku. Dnes jsem ji otev
řel, vypadl lístek a tisícovka. Nikdy jsem takovou bankovku neviděl. Četl jsem:"..obrá
tila jsem se na víru jako dívka. Hluboce jsem ji prožívala a nyní vidím, jak i kněží od
bourávají její hlavní sloupy: úctu k Matce Boží, sv.zpověú, kněžskou oběf, tajemství co mě do Církve přivedlo. Nedovedu jinak vyjádřit svou vděčnost nad tím, že o těchto vě
cech mluvíte s úctou a nadšením, než přiloženou maličkostí. Jsem bohatá žena, ale co je
to platné, když vidím, jak mnozí kněží jsou víc propagátory, organizátory, sociálními
pracovníky - než Otci a "druhými Kristy". - Kaple, kam chodívali dva Švýcaři, je jich
nyní plná. Jen jich - bohužel.-Poslal jsem dolarový šek kamarádovi do misií.
9. října. LUDVÍKA BERTRANDA. - Vzorem mu byl sv.Vincenc z Ferrary - jeho současník. Ludvík,
syn bohatého advokáta, se stal žebravým mnichem, v té době zřejmě činnost tak vábivá,
jako dnes chuligánství - ovšem podstatně užitečnější. Skončil jako misionář mezi Indiány.
Jaké bohatství má naše víra ve svých svátých! Jak podivuhodně se v nich projevuje náš
Bůh! - Mám tu mládence, před rokem byl nevěrcem. Dnes chodí denně na mši sv.a nemohu odo
lat, abych od oltáře občas nepohlédl na sehnutou hlavu ve stínu. Jak rychle pochopil ta
jemství utrpení, tajemství společenství duší - svět, který žije za našima očima a přece
nás tak mocně ovlivňuje. Je-li mi úzko nebo smutno, vzpomenu si na něho, a hned se mlhy
rozplynou...,
10. října. SV, FRANTIŠEK BORGIA. - Četl jsem, že tento přítel Karla V. a místokrál Katalonský změnil své smýšlení při pohledu na rozpadávající se krásu mrtvé královny Isabely.
Po smrti manželky zaopatřil děti a přihlásil se k jesuitům za sluhu. Stal se třetím ge
nerálem jesuitů. - Znám řeholní společenství, které vychovávalo ke kněžství mladé muže
bez patřičného vzdělání. Za pronásledování neodpadl ani jediný. Pro růst kněžské osobnos
ti považuji za nezbytné, aby žil student na čas mezi lidmi. Vyzkouší své povolání a obstojí-li, už je pro nějakou bludičku neopustí.
11. října. Dr.Yikrizius Weiss. - Zemřel r.l?24, tedy v mém ročníku, darovaném Síši. V 33
letech vstoupil ke kapucínům. Imponuje mi jeho odvaha, dnes ochromovaná všemi možnými
prostředky. Biskupové se bojí kněží, kněží se bojí věřících. On by se jistě nedal a há
jil pravdu beze strachu! Byl vynikajícím zpovědníkem, poslání, ke kterému má dnes málo
kněží odvahu, lásku a vzdělání. Jezdím za svým přes sto kilometrů - a jak se vždy těším
na hovor s tím moudrým, laskavým Otcem. A doma jedou přátelé za svými zpovědníky do za
padlých vesnic v pohraničí, aby měli pořádek v duši. Lidé řeknou na sebe všechno - ale ne
knězi, který hledí jedním okem na hodinky a druhé má přimhouřené. Odpustí mu i nedosta
tek pochopení - neodpustí však nedostatek času, zájmu, dobré vůle. Bože, dej mi milost,
abych byl dobrým zpovědníkem těch několika duší, které jsi mi svěřil!

JÍDELNÍ LÍSTEK V PRALESE
Nepamatuji si přesně na den, kdy jsem cestoval do Jaguácanga. Muselo
to být hned na začátku mého pobytu, neboř tehdy jsem byl ještě úplně
zdravý a silný. Dlouhou cestu jsem snadno urazil za tři dny.
Měl jsem dobrého koně a doprovázel mě Joel. Cestou jsme si něco zastře
lili, večer si rozdělali ohníček, usmažili svůj úlovek, zapili to meš
ním vínem nebo kořalkou a bylo nám dobře. Jen jednu noc jsme museli no
covat pod širým nebem, měli jsme však sebou sítě na spaní - tak to ne
byl žádný problém.
Nejdříve jsme uvázali koně na dlouhé provazy, aby se mohli napást. Utá
bořili jsme se asi sto metrů před pralesem na pusté a kamenité stráni,
kde bylo jen několik košatých perúb, sítě jsme si uvázali hezky vysoko,
flinty pověsili na větev - ovšem na dosah ruky.
Byla jasná noc - úplněk. Dlouho jsme seděli u ohníčku a povídali jsme si.
Ani Joelovi, ani mně se nechtělo spát. Potom jsme si uvědomili, jaký lán
cesty nás ještě čeká a vylezli jsme do sítí. Joel usnul okamžitě, ale
mně se spánek vyhýbal. Měsíc svítil skulinou mezi větvemi - přímo do očí.
Bylo mi dobře - a přece jsem se cítil strašně sám. Vzpomínal jsem na do
mov, žije dosud můj táta? Jak se vede ostatním? Toužil jsem dožít se ješ
tě návratu, vypravovat svým drahým o svých zážitcích. Padl na mne smutek,
pak jsem si zase vyčítal, že jsem snílek a že nemám raději na návrat myslet, zbytečně mě
to rozteskňuje. Raději se smířím s tím, že složím své kosti daleko od domova, jestli mě
ovšem nějaké zvíře nesežere i s kostmi.
V pralese bylo ticho, jen občas papoušky něco vyplašilo - pak ovšem spustili křik. Opice
si ve snu pobroukávaly, občas vyběhlo z pralesa hejno tatú, hráli si, naráželi na sebe
krunýři a pak zase zmizeli.
Už se blížila půlnoc a já ještě nespal. Když jsem se tak korunou stromu díval na měsíček,
najednou vidím, že nade mnou něco po větvi leze. Tělo se rýsovalo proti měsíčku; napadlo
mi, že je to snad kobra. Ani jsem se nepohnul, ale očima jsem ji stále sledoval. Když
zvířátko popolezlo blíže zjistil jsem, že je to ještěrka0 Je dlouhá přes půl metru a má
výborné maso. Už byla docela blízko, já měl prst na spoušti, ale nechtěl jsem vylekat
chlapce. Volal jsem na něho, ale on se ani nepohnul. Nyní jsem viděl obrys ještěrky ostře
proti měsíčnímu světlu. Nevydržel jsem to a zmáčknul kohoutek. Ještěrka spadla na zem.
Cekal jsem, že Joel vyskočí ze sítě, ale ten se jen zavrtěl, cosi si pobroukával a pak
spal klidně dál.
Ještěrka se ještě chvilku na zemi kroutila - pak bylo ticho. I prales byl tichý jako hrob.
Těšil jsem se, že si ještěrku upečeme k snídaní, pak mi ale napadlo, že by bylo snad
jistější vstát a pověsit ještěrku na strom - aby si na ní nepochutnala zvířecí konkurence.
Pověsil jsem flintu na větev a pomalu lezl dolů. Ještěrka byla opravdu mrtvá. Uvázal jsem
ji tedy dosti vysoko na větev, vlezl znovu do sítě a tentokrát jsem přece jen za chvilku
usnul.
Probudil jsem se, když už slunce stálo na obloze a pořádně pálilo. Joel rozdělal už ohní
ček a vařil vodu. Ukázal jsem mu ještěrku a vypravoval mu, jak jsem ji zastřelil. Přiznal,
že sice nějakou ránu slyšel,ale jen tak ve snu.
Hned ještěrku rozpáral, stáhnul, nasolil a nakořenil a pomalu ji otáčel nad ohněm. Viděl,
že se mi nechce vstávat, podal mi proto měch s kořalkou, abych si přihnul. Byl ještě čas,
podle jeho odhadu jsme měli dorazit do Jaguacánga ještě před polednem. Konečně mě vylá
kala ze sítě vůně dopékající se ještěrky. Bratrsky jsme se rozdělili a snědli jsme ji ce
lou. Trochu moc ji okořenil, proto jsme ji museli zapíjet stále kořalkou.
Chvíli jsme ještě poseděli, pak jsme uhasili oheň, připravili koně a dali se na cestu.
Jeli jsme skoro stále pralesem. Cesta byla uzoučká, někde skoro zarostlá, ale jet se po
ní dalo,
Asi jsme se příliš loudali, nebo se Joel trochu přepočetl, neboř když jsme vjížděli
do Jaguacángá, slunce se už chýlilo k západu. Z prvních chatrčí vybíhali lidé a my zamíři
li přímo k náčelníkovi.
P.A.N.
TfiETÍ CESTA z péra Ludka Pachmana je jen jednou asi z deseti teorií křesťanské
ho řešení sociálních problémů. V tomto čísle přinášíme jinou, sestavenou podle
nauk papežských encyklik, Rerum novarum,/Lev XIII.1891,/Quadragesimo Anno,
[Pius XI.1931/, Mater et Magistra /Jan XXIII 0196l/, Pacem in Terris /Jan XXIII.
ÍI963/ a z péra známých učenců P.Danielou, P.de Lubac, P.Congar, Dubarle,
Michalon, Scrima, Liége a j.

ŽIVOT NAŠÍ RODINY
1. Žijeme se světem - nebo se před ním uzavíráme?
Skleněný zámek není dobrý pro život - proto není dobře vychovávat
děti jako v bavInce. VYCHOVÁVAT - neznamená děti jen chránit.
A pak - i kdyby se chtěla rodina před světem zabarikádovat - ne
bylo by to možné: je tu tisk, kino, televise, kamarádi, rozhovo
ry... Událost, která se odehraje třebas na opačném konci světa,
se nějak odrazí v životě každého člověka. Pronikne také do nit
ra našich dětí, našich mladých. Celý svět neustále přetváří a
ovlivňuje mentalitu našich dětí....klade jim otázky...
Uvědomujeme si to? Jsme schopni pomoci dětem jasně vidět, soudit,
jednat?
V Í R A

JE

J Á D R E M

Z l V O T A l

Přiznejme si to. Často žije víra na okraji našeho života a my žijeme mimo ni. Odůvodňuje
me to výmluvami:" Nedělám politiku. Z novin se člověk pravdu nedoví..Co mám dělat? Indie,
Egypt..to se nás netýká. Musíme se starat o vlastní záležitosti...."
Ale je třeba to dělat právě opačně: snažit se vidět, soudit, chápat. Už osmi až desítile
té dítě je možné vhodně přiblížit k světu, k cizím zemím, vychovávat v něm nadnárodní
smysl. Dá se s ním mluvit o všem, dá se ovlivnit natolik, aby se
jeho stáří přizpůsobe
ným způsobem snažilo pochopit ostatní lidi, věci a události.
R O Z H L É D N E M E

SE

K O L E M

S E B E 1

A zamysleme se: hovořili jsme v rodině o následujících událostech. A ne-li, snad je to
proto, že naše víra není dost živá. Nebo že naše rodina žije příliš uzavřeně.
+ Sputníky a umělé družice? Je to přece otázka moci Boha Stvořitele a moci člověka.
+ Nevyvinuté země. Co víme o životní úrovni v těchto zemích, o tom, kolik lidí tam umí
rá hlady? Kdybychom to věděli, viděli bychom svůj život trochu jinak a také peníze
bychom jinak použivali.
+ Stávky. Snad jsme proti té či oné stávce. Ale snažíme se pochopit a poznat obtíže.
těch, kteří stávkují? Známe jejich potřeby?
+ Atomové pokusy.
+ Bytová otázka.
+ Jaký je náš vztah k jiným národnostem? Ke Gastarbeitrům? Proč?
+ Poslední šlágry.
+ Filmy, o kterých se mluví.
To všechno tvoří určitou mentalitu. A také víra má zde své slovo.
Ovšem i naše rodina. Tyto vlivy připravují u dítěte i u mladého člověka živou víru dospě
lého, kteiým bude zítra.
2. V
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Posuěme, jak důležité jsou pro křesťana tyto životní postojež
+ Dívat se na život z lepší stránky a radovat se ze všeho dobrého.
+ Vidět na druhém především jeho dobré stránky.
+ Znát umění obdivu ke kráse nebe, ke kráse ulice, ke kráse lidské tváře.
+ Všímat si ve všedním životě drobných pozorností, lásky, taktu.
+ Mít rád a cenit si prosté lidi nebo ty, kteří jsou jiní než my, kteří ni
jak nevynikají a přejdou, aniž si jich někdo všimne.
+ Ocenit práci, vynaloženou na zhotovení každého předmětu či stro
je, uvědomit si také při tom lidskou solidaritu
+ Přijímat čas jako nevyčerpatelný dar Boží.
Tomu se můžeme naučit a naučí se tomu i dítě. Životní postoje tvo
ří část naší povahy, jsou druhou přirozeností, součástí našeho "jáV
Rodina je velmi důležitá, usměrňuje první pohled dítěte, jeho prv
ní dojmy. Dítěti se líbí to, co obdivujete vy. Způsobu,jakým bude
mít rádo vás a ostatní lidi se
učí od vás. A učí se velmi brzy, už od
prvního roku svého života.
J.VIMORT

svět.

herbert gillesse N:SŮL

ZEMĚ NEBO OPIUM PRO LID?

Cestou se dovíme, jak nekonečná je jejich vnitřní samota a jak touží po lidském teple. Vy
tušíme, že se za kritikou náboženství často skrývá touha po takovém uctívání Boha, které
je po slovní i obřadní stránce ryzí a výrazné. Za rozhořčováním se nad měšťáctvím a so
bectvím naší blahobytné společnosti a za útěkem do utopistické říše čisté humanity často
poznáme něco z hladu po spravedlnosti, který nám je povědomý z Ježíšových Blahoslavenství.
Konečně v pokusu vysvětlit svět přísně vedecky smíme vidět nejen zdravou reakci na
veškeré náboženské blouznění a na fideismus, který je dnes tak rozšířen, nýbrž i první
krok směrem k Bohu Tvůrci! Právě na tomto poli se musí, jak se domnívám, u nás osvědčit
další vlastnost soli. Sůl, jak jsem si to nechal vysvětlit od jedné hospodyňky, působí,
že se vlastní chrč nějakého pokrmu či přísady teprve opravdu projeví. Proto přidávají ku
chaři špetku soli dokonce i do sladkých jídel.
Takto máme i my pomáhat lidskému rozumu k tomu, aby dokázal, co může dokázat. Naše ví
ra náš rozum přece neoslabuje, ale posiluje a podpírá ho. A dá se vlastně i říci, že sama
ho potřebuje, protože jen harmonie mezi přirozeností a nadpřirozeností dělá člověka šťast
ným. Te<J mám jako n e o d b o m í k dojem, že na tom v současné době nejsme u nás v Německu val
ně, pokud jde o vysoké discipliny rozumu, o teorii poznání a logiku, nemluvě vůbec o metafysice.. Nominalismus a idealismus nám zakalily pohled, takže jen velmi obtížně vystupujeme
od viditelného k neviditelnému. Když se nám to však jenou podaří - a muži jako sv.Tomáš
Aquinský a Jakub Maritain jsou osvědčenými pomocníky při tomto porodu - pak musíme pře
vzít úlohu soli a tedy přesným myšlením a jasným rozlišováním pomáhat, abychom dovedli k
logickému závěru ten logický proces, který dnesnnoho ateistů začalo; ano, abychom pomohli,
že bude osobně doveden až k logu./Srv.Ecclesiam suam Nr.97/
Na cestě v tomto rozhovoru my, křesťané, cítíme, že nás nese jistota víry, bez které by
chom se museli ocitnout v pochybnostech a v zoufalství. Myslím tím onu starou církevní na
uku, která dnes jako sotva kdy nějaká jiná hýbe mou generací a námi
všemi: nauka, že Boží plán spásy zahrnuje všechny lidi. Cituji tuto
radostnou zvěst z "Kréda Božího lidu;"
"Ti, kteří bez vlastní viny neznají zvěst Kristovu a jeho Církve,
ale upřímně hledají Boha a s pomocí Boží milosti usilují o plnění je
ho vůle, kterou poznali z požadavků vlastního svědomí - jejich po
čet je znám jedině Bohu - mohou dosáhnout spásy."/č.28/
Těmto hledačům Boha musíme my, křesťané, být průvodci, v Africe
a v Jižní Americe, v Jihovýchodní Asii a v Sovětském Svazu, zde u
nás a na celém světě. Víme, že víra v Boha je na jednotlivých kon
tinentech ještě živá a že ve všech zemích se věřící staví na odpor
proti ateismu. Dověděli jsme se také, snad spíše jako pocit než
výslovně, jak velice potřebuje hledající svět živé svědectví křesťa
nů.
A nejen nekřesťanský svět: my sami toužíme v hloubi svého srdce po svědectví svatosti. Ně
jak víme, že své hledající spoluobčany a možná i své kolísající bratry můžeme vyvést z je
jich nouze jen tím, že se sami připodobníme Kristu. Jen ten, kdo je Kristem nadšen, může
jiné nadchnout pro Krista.
Nejen teoretický ateismus, i praktický materialismus, nasycená soběstačnost občana ve
společnosti blahobytu, je přece stále rostoucí hrozbou pro nás zde na Západě. Nestačí,
když proti němu půjdeme jen se svou věroukou. Musíme ukázat svým spoluobčanům a sami nap
řed žít z víry, co znamená snažit se o to, co je v nebi, kde Kristus vládne po Otcově
pravici.
Bez askese, bez soustředění na Boha, bez naložení všech svých sil na Pána nepokročíme
dopředu. Stane se z nás rychle nechutná sůl, jestliže svou mysl nezaměříme na věci nebes
ké, ale na věci pozemské. Sůl bude rozšlapána, jestliže sama nezničí, co je na ní pozem
ského: nedostatek studu a chamtivost, což Pavel označuje a odhaluje jako modloslužbu.
Cím íc se budeme v tomto smyslu ukáznovat, tím budeme mít jemnější cit a jasnější
sluch pro tichý pláč tvorstva. I naši ateističtí bratři budou vnímat naši dobrotu, pohled
lásky, pravé slovo a pomocný skutek. Vytuší za naším neúnavným bojem za sociální spravedl
nost a za naší trpělivou a odpouštějící bratrskou láskou Boha, který se stal člověkem.
S malou miskou soli uzdravil prorok Elizeus prameny Jericha. Snad zůstáváme i my jen ta
kovou malou miskou soli. Nesmíme však zoufat. Jako opium, tak i sůl působí v malých dáv
kách. Důležité je jen, aby neztratila chuť. Když jsem nedávno četl apoštolský dopis Pavla
,7V?» Octogesima adveniens k příležitosti 80.výročí encykliky Rerum novarum a moderního re
ceptáře, aby se sůl nezkazila, zalíbila se mi postava ze Starého zákona, kterou sv.Otec

připomíná, když my - nejen kněží, ale i laikové - chceme přinést zvěst a naději svým spo
luobčanům v rozsáhlosti moderního velkoměsta svou žitou bratrskostí. Je to prorok Jonáš,
"který dlouhý čas chodil po velkém městě Ninive, aby tam zvěstoval radostné Poselství
o božském milosrdenství, posilován ve své slabosti pouze a jedině slovem Všemohoucího
Boha.»
Jedna vlaštovka ještě nedělá léto, ale jedno takové z m é č k o soli dokáže obrátit celé
město. Kéž nás to potěší, když se občas cítíme opuštěni. Vlastně nejsme nikdy sami. Je
dost zrníček soli, o to se už Duch sv.stará. A byí bychom i ta druhá neviděli vedle sebe, pak přece víme, že existuje nevyčerpatelná silnice, jakési ministerstvo pro duševní
hygienu, které už téměř 2000 let čistí pitnou vodu a neúnavně bojuje proti smrti a pot
ratu, nevěře a nelásce. Myslím tím Církev, církev v nouzi zde na zemi a Církev v jáso
tu v nebi; obě natři dohromady.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O A H V
V oběžníku Sdružení býv.polit.vězňů č.12. a 13.byly uveřejněny informace o
AHV. Přetiskujeme se svolením autora Dr.B.H. sdělení z Č.13» které navazuje na ě. 1 2 ^ ^ ^
"Švýcarské ústředí pro pomoc uprchlíkům" /Schweizerische Zentralstelle fur Flůchtlingshilfe"/ vydalo toto prohlášení._____________________________________________
"Velká část polit.uprchlíků z CSSR žije v naší zemi již 5 let na základě jim poskytnutého
asylu. Těchto 5 let nabývá nyní v oblasti starobního, životního a invalidního pojištění
AHV na důležitosti.
Ti uprchlíci, jejichž zařazení do různých škál AHV určuje rentu, která je pod hranici mi
nima a žiji 5 let ve Švýcarsku, mají nyní nárok jednak na mimořádnou rentu AHV v případě,
že jim nepřísluší žádná řádná renta nebo jejichž renta je nižší než 400 frs pro svobodné
ho a 600 frs pro ženatého, jednak na vyrovnávací důchod.
Mimořádná renta, částečně krácená podle výšky dosavadního příjmu, činí pro svobodné 400
pro manžele 600 frs měsíčně. Vyrovnávací důchod má podle zákona krýt rozdíl mezi určenou
minimální hranicí přijmu a započitatelným dosavadním ročním příjmem.
Protože pro politické uprchlíky - bez rozdílu národnosti - může být zjišťování nároků na
tyto mimořádné důchody dost obtížné, mohou se obrátit o radu na svoji pomocnou organiza
ci."
Švýcarské ústředí pro pomoc uprchlíkům - Dr.F.Hirt.
To znamená/že se na nás - pokud se zdržujeme nepřetržitě ve Švýcarsku pět let - vztahuje
ustanoveni čl.42 zákona o AHV rentě z 20.12.1946, které bylo určeno dosud jen pro švýcar
ské občany. Tento článek zní: "Nárok na mimořádnou rentu mají ve Švýcarsku bydlící švý
carští občané /nyní tedy i my/ jimž nepřísluší žádná řádná renta, nebo jejichž řádná ren
ta je menší než mimořádná renta, pokud 2/3 ročního příjmu, k němuž je nutno připočítat
přiměřený díl jmění, nedosahují těchto hranic:
Pro ty, kdo pobírají:.jednoduchý důchod a vdovský důchod..........................6.000 frs
.manželský důchod............................................9 .000
.jednoduchou a plnou sirotčí rentu...........................3.000
Tato hranice, uvedená v čl .42 - 1 A z. z 20.12.46 je doplněna dle tabulek pro AHV rentu,
platných od 1.ledna 1973 » kde ve stupnici 0 pro mimořádné renty je uvedeno:
jednoduchá renta......... ..
mari7.pl ská rpnta.. ...........,.
jednoduchá s příplatkem
pnn mpn5.pl lni...............
Trřtnvnlrá vpirha, tttttt......
jednoduchá sirotčí....... ,.
,.
plný sirotčí........ .

měsíčně
- " -

-

"
"
"
"

400,»frs... ...ročně 4.800
7,200
600,-frs... ...

— ^40,-frs... ... -"- 320j-frs... ... -"- lóoj-frs... ... -"- 240,-frs... . . . - " -

frs
frs

6.480
3.840
Í.92O

frs
frs
frs
2.880 frs

V této záležitosti jednal autor s přednostou Švýcarského ústředí pro pomoc uprchlíkům
Dr.F.Hirtem. Podle jeho sdělení bude každý v úvahu přicházející případ velmi podrobně
zkoumát a to s hlediska event.majetku, dřívějšího zaměstnání, výše příjmů atd.
Kdo z čtenářů by přicházel pro uvedené sdělení v úvahu, může se obrátit na příslušnou
kantonální AHV A u s g l e i c h s k a s s e .

EINSIEDELN

K velké slovenské pouti 24«září na svátek Sedmibolestné Banny
Marie, patrónky Slovenska, a k podzimní svatováclavské pouti pod
Sántisem se nyní přidruží česká májová pouč do Einsiedelnu dne
2^.května. Bude spojena nejen se mši svátou, ale i srdečnou zába
vou.

VÍRA

Rodina se rozhodla, že bych aěl být dán do
nějakého ústavu.
"Nikdy!" vykřikla maminka, když jí ten návrh
předložili. "Můj chlapec ner.í idiot. Vím to.
Jeho tělo je nemocné, ale mozek je v pořádku. Tím jsem si jista!"
Jista...Byla si tím opravdu jista? V hloubi srdce prosila Boha, aby jí poslal
nějaký důkaz na posilnění té víry. Mezi vírou a jistotou je totiž propast.
To ona nevěděla.
V pěti letech jsem ještě nejevil žádné známky inteligence. Neměl jsem zájem o své okolí.
Jenom prsty na nohou, zejména prsty levé nohy se zdály trochu pohyblivé.
Celý den jsem ležíval na zádech, bu3 v kuchyni nebo venku na zahrádce, když svítilo slu
níčko, ubohý uzlík svalů zmítaných neovládatelnými nervy, uprostřed rodiny, která mne měla
ráda, nevzdávala se naděje a zahřívala mě svým lidským teplem. Já, osamělý vězeň, uvězněný
sám v sobě, neschopný styku s okolím, oddělený od bytostí mně nejbližších, oddělený od
nich jakoby skleněnou stěnou, která dělila můj život od jejich života a zabraňovala mi,
účastnit se jejich aktivity.
Všechno se změnilo naráz, v jediném okamžiku.
Vzpomínám si na tu scénu, znovu ji živě prožívám, jakoby to bylo včera. Bylo prosincové
odpoledne, už se stmívalo a ztuha mrzlo. Šerem prosvítal sníh, foukal silný vítr a dělal
sněhové víry. Sloup se zvedl, rostl, stoupal a novým nárazem sněhu se zase rozsypal.
Všichni jsme byli doma kolem krásného okně v kuchyni. Osvětloval naši kuchyňku teplým ja
sem, po zdech a na stropě tančily dlouhé stíny. V jednom koutku se k sobě přikrčili Paddy
a Mona. Prohlíželi si obrázkovou knížku. Byla to asi početnice. Psali na břidlicovou tabul
ku sloupečky číslic. Tabulka měla oštípané okraje. Psali žlutou křídou. Seděl jsem kousek
od nich, opíral se o zeú a po stranách jsem byl podepřen polštáři. Díval jsem se na ty dva.
Můj pohled přitahoval právě ten kousek křídy, kterým psala Mona. Byl dosti dlouhý, tenký a
vesele žluřoučký. Už nikdy potom jsem tak krásnou křídu neviděl; plynula měkce po tabulce,
úplně mne to fascinovalo, číslice byly jako zlaté.
Popadla mě bláznivá touha napodobit sestru. Vxibec jsem nepomyslil na to, co udělám a
vlastně jsem ani přesně nevěděl, proč to dělám: levou nožkou jsem chytil tu žlutou křídu,
vytrhl jsem ji své sestře z ruky. A pak jsem ji svíral palcem a sousedním prstem a jakoby
mne pohánělo nějaké péro, čmáral jsem pc tabulce. Pak jsem se zastavil, celý vyděšený, s
očima upřenýma na křídu, nevěděl jsem, co dál, nevěděl jsem vlastně, jak jsem k tomu kous
ku křídy přišel.
Rozhlédl jsem se kolem sebe. Zjistil jsem, že je hluboké ticho, že všichni hledí na mne.
Nikdo se ani nepohnul. Mona, má milá sestřička s hnědými kudrnami kolem kulaté tvářičky,
hleděla na mne vyjeveně, oči vyvalené údivem, pusu otevřenou. A z druhé strany - plamenem
celý o2ářený - tatínek! Ruce opíral o kolena, v ramenou byl trochu přihrbený. Cítil jsem,
jak se mi na čele perlí pot.
Maminka přicházela zezadu z kuchyně, nesla konvici s čajem. Z konvice se kouřilo. Když by
la v půli cestě mezi kamny a stolem, zastavila se. Ucítila napětí, které bylo ve vzduchu.
Podívala se směrem všech pohledů a uviděla mne. Uviděla mou nožku, jak svírá kousek žluté
křídy. Postavila konvici. Prošla rychle kuchyňkou. Klekla si ke mně, jak to často dělávala
a řekla:"Naučím tě, co se s tím dělá, Chris." Vyslovovala slova pomalu, pečlivě. Měla
zvláštní, takový přiškrcený hlas. A ao tváří jí stoupala živá červeň z vnitřního pohnutí.
Vzala si od Mony jiný kousek křídy a trochu zaváhala. Ale pak napsala na podlahu přede
mnou veliké A.
"Podívej se, udělej to taky tak," říkala a upřeně na mne hleděla."Udělej to jako já,Chris.1
Ale já jsem nemohl.
Viděl jsem všechny tváře obrácené ke mně, tváře napjaté, vzrušené, bez pohnutí. Všechny ty
tváře toužily po zázraku. Mohlo být slyšet, kdyby letěla moucha. Kuchyň byla plná světla
a stínů, které tančily před očima, uklidňovaly napjaté nervy a ko]ébaly mne do jakéhosi
bdělého spánku..Slyšel jsem, jak někdo vedle v bytě otočil kohoutkem, jak na krbu tikají
hodiny, jak praskají přiložená polena.
Zkusil jsem to znovu. Natáhl jsem nohu, křídu jsem opřel o tabulku, kterou maminka držela
přede mnou. Ale trhaným pohyben vzniklo jenom takové cikcak.
"Ještě jednou, Chris," zašeptala mi maminka do ucha," ještě jednou."
Poslechl jsem. Napjal jsem tělo, napjal jsem levou nohu k třetímu pokusu. Podařilo se mi
udělat jednu stranu písmene, pak ještě kousek druhé strany. Křída se zlomila, zůstalo z
ní pár drobečků, měl jsem chuč pustit ji, měl jsem toho dost.
Ale ucítil jsem na rameni maminčinu ruku. Pokusil jsem se znovu. Třásl jsem se. Byl jsem
úplně zpocený. Ruce se mi tak zkroutily, že se nehty zarývaly do dlaní. Zdálo se mi, že
teú se všecko v místnosti topí v mlze, kromě tváří, které vypadaly jako světlé skvrny.

II.

SOCIALNÍ NAUKA CÍRKVE
Stávky, zásobování pitnou vodou,
bezbolestný porod, syndikalismus,
jaderné zkoušky - je nutné, aby
se o tohle starala Církev? Ne proč se do toho míchá?
I. PROČ KgESlANSKfi SOCIÁLNÍ UČENÍ?
"Jeden člověk sestupoval z Jerusaléma do Jericha a octl se mezi
lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbi
li ho, nechali ho tam napolo mrtvého
a odešli. Sestupoval tou cestou náhodou
i jakýsi kněz, uviděl ho sice, ale vy
hnul se mu. Stejně i jeden levita..."
Znáš pokračování /Luk.10,32/. Za tím
chudákem "napolo mrtvým" je všechno lid
ské utrpení v rázných podobách naléhavé,
blízké. A ti dva nábožní sobci představu
jí všechna opomenutí - zločinná opomenutí 5
před kterými varuje Kristus ty, kdo chtě
jí být jeho učedníky. Podobenství má svůj osten: ten, kdo se sklonil nad zraněným, aby
mu pomohl, je Samaritán, nepřítel, odpadlík. "Jdi a jednej i ty tak!"
I když Spasitel není hlavně sociální reformátor, uzdravil tolik těl a utišil tolik
lidské bolesti, že ho nemůžeme považovat za utopistu. Ano - v každé lidské bytosti se
prolíná duše a tělo, láska k Bohu a láska k lidem. "Kdo nemá dost chleba, stěží mívá
chuč na chléb věčný. "/Péguy/
Kdyby Církev podceňovala starosti chudých, sociální problémy a život - museli bychom
se za to stydět.
II. K H U M b Sk S O C I i m í MATIKY
"PrameniBuh je láska." Odvažujeme se oslovovat ho "Otče náš." Každá sympatie a bratrské
společenství pramení v Bohu. Přirozený zákon vložil Spasitel do každého lidského srdce.
Ve Starém zákoně jej upřesňuje:"Bližního budeš milovat jako sebe."/Lev.19,18/ Proroci
kárali nespravedlnost, hlásali právo chudých a malých, /is.1,11-20, Jerem.7,3-12, Amos
8»4“9«/ Kristus vystupňoval lásku až na lásku lc nepříteli. Vidíme to na celém jeho živo
tě a "přemýšlíme-li o jeho učení, nemůže být pochybností, že si přeje sociální reformy,
které míří lc rovnosti a k bratrství. Sociální učení je jen aplikování jeho učení na
současný svět." /Leclerc: Kam jde člověk?/
III. 01) ZÁSAD K USKUTEČNĚNÍ.
Vztahy mezi lidmi se rozvíjejí s hospodářskými podmínkami, proto svěřuje Kristus své
Církvi péči o to, připomínat a uplatňovat jeho učení. Je pravda, že " Evangelium neod
povídá bezprostředně na sociální otázky, ale řeší je proměnou lidí."/Hamman/. Právě tak
nezasahuje Církev do technických opatření, různých podle vývojového stupně různých náro
dů. Nemá oprávnění zasahovat do vlády Césarovy - do vlády států a občanů. "Sociální uče
ní Církve není pevně vypracovaný, hned aplikovatelný program. Křestáné budou muset dě
lat program pro různé situace."/Suerry 18/ V encyklice se dělá rozdíl mezi "osvědčenými
principy, normami provádění a otcovskými napomenutími /jan XXIII./ a jsou zkouškou
inteligence a iniciativy synovské poslušnosti.
Křesfanská soc.nauka má velké pole působnosti. Připomeňme aspoň některé zásady.
iv. Čl o v ě k a j e h o d ů s t o j n o s t .
____
A. ___________________________
T E O R I E
- U Č E N Í .
^Člověk je základ, příčina a cíl všech sociálních opatření."/Mater et Magistra/'1
.'Lidé
jsou si rovni, není rozdíl mezi bohatým a chudým, pánem a sluhou, vládcem a poddaným."
/Rerum novarum/. "Lidé byli vykoupeni krví Ježíše Krista, milostí Boží se stali dětmi a
přáteli Božími a byli určeni za dědice věčné slávy."/Pacem in Terris/"Každá lidská by
tost je osobnost, inteligentní a svobodná. Má právo na život a na prostředky k výživě,
bydlení, oděv, péči, bezpečnost, na úctu, svobodu smýšlení a tvoření, na pravdivé zpra
vodajství, .na práci..na vymoženosti kultury, náboženskou svobodu, soukromý majetek a j."
/P.í.T./ "Je-li struktura a působení ekonomického systému takové, že snižuje lidskou dů
stojnost a otupuje smysl pro odpovědnost, prohlašujeme ten systém za nespravedlivý, i
když dosažené bohatství umožňuje zvýšit životní úroveň a je rozdělováno podle zákonů
spravedlnosti a rovnosti." /M.M./

N A ŠE SETKANÍ
S BOHEM

MOZAIKA
ž eneva

V pondělí 14.ledna sloužil mši sv. s jiný^ A R £ J S t . P e t e r u.Paul Kirche, každou
nými kněžími holandský kardinál Jan
druhou sobotu
18,15
Willebrands, předseda sekretariátu pro jed
ARBON - Galluskapelle, u far.kos.,ned.19,00
notu křesťanů v Římě. Mimo vedoucích mezi
BADEN - St.Sebastianskapelle, krypta,
národních organizací, diplomatického sbo
neděle
11,15
ru a místní vlády se ji zúčastnili i čle
BASEL - Heil-iggeist-Kirche, neděle
18,00
nové papežské komise Spravedlnost a mír.
BERN - Dreifaltigkeitskirche/krypta/
Organizátorem je pozorovatel Sv.Stolice u
sobota
18,00
OSN. Vynikající promluvu na námět •'mír zá
CURYCH- HERZ JESU Kirche,Aemtlerstr.46,
leží na tobě" měl frýburský biskup P.MÁNIE.
česká-neděle a 1 .pátky
19,00
Bůh je sice zdrojem míru, ale my se o mír
Kaplnka Kolpinghausu, Volfbachstr.15, musíme snažit $cesta míru jde skrze našeho
I.p. slovenská - nedeía
9,30
bližního. Mír není, nejsme-li smířeni se
CORTAILLOD - 10 km na juh od Neuchatel,
svým bližním. Bůh nám nedal zemi, abychom
směr Yverdon, 3.ned. vo far.kostole
z ní udělali ráj - jak by to někteří chtě
svsPetra na rozcestí od Kablovky,10,h, li /ale bez Boha/ nýbrž aby nás skrze pra
FRAUENFELD - v klášteře, 2.2.,2.3.,sob.16 hod. vou víru vedla na věčnost, kde se s Bohem
PRIBQURG-l.ned.v 10 hod. v kaplnke Mariasetkáme tváří v tvář.
nistov, Rue de Faucigny
Promluvy biskupa Otce Maraieho jsou vždy
CHUR - každou 2.sob.v měs.-Heiligkreuzkirche hluboce promyšlená slova Otce křesťanské
Masanserstr.l 6l
15,30
rodině věřících. Nedávno byl jmenován čle
JONA
-10,,24.2.,10.3^ál far.centra
9,30
nem sekretariátu pro Jednotu křesťanstva,
LAUSANNE-každú 4»ned.vo Boulevarde de
asi ve dnech, kdy švýcarští biskupové po
Grancy 29 - na 1.poschodí
9>30
dávali v Římě sv.Otci zprávu o své činnosti.
LUZERN- St. Peterskapelle, neděle
19>00
ROTÍ
- 3 .a 17.2., 3.3*,-Ruti-Tann, katol.
kostel 9>30
KRTEK BYLI DO CÍRKVE PŘIJATI:
SCHAFFHAUSEN, rozesílají se pozvánky
SOLOTHURN - Spitalkirche, každých 14 dní
VNUKOVA Zuzana - Winterthur
neděle
10,15
ROKYTOVÁ Simone, Milena Magdalena ST.GA1LEN -kaple u sv.Otmara, sobota 19>00
Winterthur
VXNTERTHUR-St.Ulrichkirche/čes./sob.
19>00
TŮMA Rostislav - Curych
pri far.kostole, Oberwinterthur,
KUKAL Cyril - Bachenbulach
slovenská - sobota
18,30
SVÁTOSTÍ MANŽELSTVÍ SVuJ ZlVOT SPOJILI:
ZENEVA- II.ned.-kostel sv.Bonifáce,
14.Avenue du Mail,II.p. neděle 18,30
UNGEROVÁ Milada
PLESNER ANTONÍN
Dietlikon
SCHEER DOROTHEA + CUCE JINDŘICH - USTER

curych

OTCOVÉ MISIONÁŘI
P. Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrutistr.26
tel.041-312635
F.Ján Pius KŘIVÍ,O.P. 4058 BASEL, Lindenberg 21 ., tel.061-321944
P.Anton BANÍK, ZURICH 8005, Feldstr.109
pre Slovákov - tel. 01-23 2?52
P.Josef SlMCÍK, pro Cechy, adresa a tel.
stejné.
M a M n p a k M * i t

NA VRCNOST NÁS ‘Ú lEDERLA:
HOROVÁ OLGA - CURYCH
P

O

Z

O

R

! -

9»února nebude česká mše sv.
ve WINTERTHURU !!!!!!!!!!!!!

basel

P.Křivý a P.Birka upozorňují, že tak zv. ře
tězové dopisy /n Opiš desetkrát a pošli desí
ti známým..opíšeš-li, do 14 dnů tě potká vel
ké štěstí, neopíšeš-li potká tě neštěstí...
P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES, La Longeraie
jedna paní to neopsala a přišla o muže a děti.....,,/ jsou pověrou a je hřích je dál roz
tel.021-714417
P.Vilém VOKDRA, 9000, ST.GALLEN, Schlosser- šiřovat. Mimoto je to také pro věřícího křes
str. 26., tel. O7 I-27963I
ťana nesmysl a. hloupost.
P.Petr ELIÁC, 6600 LOCARNO, Via Varenna 3P
tel.093-314188
se^ined přihlásit na exercicie, ceske
Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech
od 22.-24.III. v klášteře dominikánek
duchovních záležitostech - křest, zpověí,
v Bethanii/na jih od Lucernu/povede
sňatek, w u č o v á n í náboženství doma atd.
P. Skarvarla. Na slovenské u P. Baníka!!!

mg,

Nezapomeňte ! !

H U R Á ! JE D E M E N A TÁ B O R !
IíORSKO - 2 tábory od 24,6. - 14.8.74* Informace a přihlášky paní Anna
Kvapilová, Holandsgt.l, OSLO 6, Norge
N0MECKO- od 28.7.-16.8.74. Vede P.Birka a P.Kučera. Přihlášky:P.Kučera,
Postfach ÍJIO, D-8502 ZIRNDORF, BRD.
ITÁLIE - dva t u m u s y od 13 .7 .-24.8.74 . - St.Martino, Valle di
Casies /pro chlapce i děvčata od 9-13 let, znalé české nebo
slovenské řeči./ Cena 369 frs. Přihlášky: vašemu duchovnímu
správci nebo VELEHRAD, Via Concordia 1, 00183 ROMA,ITALIA.
Přihlášky podejte ihned, uzávěrka je 1.února - vzhledem ke
stávce pošt jsme oznámení dostali I9 .I. - proto vydáváme
KLUB o týden dříve. Zpráva o přijetí na tábor bude poslána
.v polovině února zároveň s dalšími podrobnostmi.
0 SLOVENSKÁCH TÁBORECHpodá informace náš P.Anton Baník.
Všechny tábory jsou vedeny v duchu katolickém, mají bohatý kulturní program, sport, zába
vu. Pro dospělejší mládež organizuje tábor P.Blažej Muller /Velehrad, Postfach 1,
A-1172 V/IEN, Osterreich/ ve Fulmpesu/od 5.6. do 19.8./pro mládež od i4 .-i7 .let, a P.Simčík,
Feldstrasse 109, CKU- 8OO4 Ziirich, ve Skandinávii od I 5 .7 .-3 .8.74 pro mládež nad 17 let.

C ESTA D O V ÍD N Ě

KDO Z MLADÝCH MÁ ZÁJEM JET S NÁMI?
Odjezd 21.II.večer z Curychu - návrat 25.11. kolem 19 hod.
Jsme pozváni na ples čs.katolické mládeže ve Vídni.
Může jet 9 osob - 2 auta - šoféři vítáni.
Výlohy a cestovné si hradí každý sám!
Informace: P.J.gimčík - tel.0l/2j_2£52______________
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AHOPŘ
EJEME!
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.

se dožívá

ti let obětavá učitelka

paní VALERIE M A C H U L K O V Á .
Je duší doplňovací české školy v Curychu, kterou
navštěvují desítky chlapců a děvčat nejen z Cury
chu, ale především ze vzdáleného okolí.
Paní učitelka Machulková si již zasluhuje odpočinku, ale láska
k dětem, láska k naší rodné řeči a k vlasti ji vedou k této
obětavé práci.

Jménem čs.katolické misie

jí přeji hodně zdraví a sílu od Pána Boha
P.Josef. š I M C í K

NAŠE DEBATNÍ VEČERY !!
6.února:

V Í R A

20.února:

V Í R A

V

6.března: V Ě S Í M
20.března: J E Z í S

B O H A
V

D N E S

T R 0 J J E D I N É H 0
V

J E Ž Í Š E

K R I S T U S -

BOHA

K R I S T A -

problém víry v Krista v mo
derním světě
pravý Bůh a pravý člověk.

SCHÁZÍME SE v Schrennengasse 26.- Curych. ZAČÁTEK ve 20 hodin!

„CHCEŠ PÍSEŇ SEVERU ZNÁT?”
Po rozhovoru s norskou cestovní kanceláří - nejistota
zásobování benzinem a sbupajíci drahota - značně ohro
zila připravovanou cestu.
CHTfíLI BYSTE ZA"PÍSKi\ SEVERU" DÁT 1.200 frs ?
překvapení

Ce k e j t e

v

příčím

Čí s l e

i

, 0 VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH byla sbírka při českých bohosluž
bách na opravu kaple sv.Vojtěcha v Římě, Vynesla 507 frs,
V 5 E M
D Á R C E M
U P g í M N Ě PÁK BUH ZAPLAÍ !!

DVA ČEPCE A
P.A. SEIPOLT

PO ZO UN

8.

/Obsah dosavadního děje: Dvě řeholnice, Zuzana a Růžena, dosta
ly po skončení studia novinářské
školy místo v praxi - ke svému
překvapení v židovských novinách,
pleméně byli překvapení židovští
redaktoři, zejména svobodný a
lehkomyslný David a vážnější
Leoš - jejich kolegové, Šéfredak
tor Pozounu přiděluje práci,/

Kde by to šlo?” ,rV nějakém oděvním domě,”
"V deset hodin půjde jedna z vás na tisko
řekl Leoš,"Ta velká by nedělala ani v Bílém
vou konferenci kandidáta na místo starosty
domě ostudu, má pěknou postavu. Kdo asi je?"
Jonese."
"Chceš se zeptat:£ím asi je?"
Sestra Růžena zatáhla paní Zuzanu za závoj: "Ano, odkud pochází a tak dále,"
"Jděte, prosím. Politice nerozumím."Zuzana
"Jistě ne z Ameriky, Na to má moc kultury,"
kývla.
"Proč studuje žurnalistiku?"
"Tak to by byla první věc,"řekl pan Press"Mám se jí zeptat?"
burger a rozhlédl se."Ten pokoj je dnes
"Jdu sám, Davide, ty bys klopýtnul při stav
nějak přívětivý. Ani to tu nemohu poznat."
bě vět."Přišoural se k psacímu stolu sester,
"Ruce jeptišek odstraní každou špínu," po
Růžena zvedla hlavu, ale oslovil Zuzanu.
znamenal David polohlasněo
"Dovolila byste mi otázku?"
Pressburger se k němu obrátil:"Do desíti
"Ráda, pokud na ni mohu odpovědět,"
potřebuji zprávu o boxu, Davide, a poznám
"Jste jeptiška, že?"
ku o margarinové válce, pane Landau."
"Benediktinka,"
Odešel i s Mojžíšem Turteltaubem. Prakti•'Velmi vznešený řád, "poznamenala tiše Růžena.
kantky s oběma zaměstnanci osaměli.
Leoš pokračoval:"Přesto děláte světské řemes
"Starý byl neobvykle zdvořilý,co?"řekl Leo. lo. K čemu studium žurnalistiky, když už má
"Změny v atmosféře,"odvětil David a přišou- te klobouk filosofie?"
ral se k oknu, aby zapískal na třídičky ob
"Kdyby se zeptal mě,"pomyslila si Růžena,"od
chodního zasilatelství na pozdrav. Sestry
větila bych:protože mi to v temné hodině na
se nadšeně vrhly do práce. Růžena se hraba řídila sestra představená."
la ve fotografiích, Zuzana studovala zprá
Paní Zuzana podala zevrubnou zprávu. Opatst
vy o kongresu.
ví St.Mary vydává "Benediktinské rozhledy,"
Leoš zatím došel ke svému stolu a vyvalil
které se obracejí hlavně na intelektuály,Jed
oči:"Kdo mi sebral moje ilustrované noviny?" nou navrhla abatyši, že by se měla úroveň
"Já, pane Landau, "přihlásila se Růžena, "my listu zvednout a zlepšit technická úprava,,
slela jsem, že jsou staré, byly tak poháze Proto ji abatyše ustanovila redaktorkou "Be
né."
nediktinských rozhledů,"Sama se na to místo
"Bylo v nich všechno střelivo pro margaríno netlačila."Stačí tato informace, pane Landa?"
vou válku. Jak mám do desíti napsat článek?" "Děkuji, důstojnosti,"řekl Leoš.
Než větu dokončil, vylovila Růžena zmuchla Zuzana se shovívavě usmála:"Nám se neříká
né noviny z odpadového koše a srovnala je na "důstojnosti."Tak se oslovují kněží. íříkejte
stůl. Leoš bručivě poděkoval.
mi prostě paní Zuzano."
David nevrle zabouchnul okno. Hezké tvářičky Zrudlý Leoš se vrátil k psacímu stolu a zno
odnaproti se smály hloupěji než jindy. Copak vu se pustil do margarínové války. David pi
se všechno proti němu spiklo? Nezůstala v
loval zprávu o boxerském utkání.
Samsonově ulici jediná hezké tvář? Zapálil
Brzo se ozývalo jen škrabání per a klapot
si cigaretu, třikrát zabafal a svatouškovský strojů. Leoš by rád ještě věděl, proč se jed
se zeptal:"Ruší snad dámy dým cigarety?"
né říká sestro a druhé paní, ale k další
"Ne,"odvětila jemně Zuzana. Růžena zabručela otázce už neměl odvahu.
"Ani ne tak jako hloupé řeči."Zuzana ji tiše
Larry B.Jones, 54 let, 90 kg, manžel ctižá
pokárala:"Moc mluvite, sestro."
dostivé Margot a majitel výnosné továrny na
••Mlčet mohu celý den v klášteře,"hájilo se
štětce, s hranatou lebkou presidentského roz
dítě zeleného ostrova."A nemusím si dát vše
měru a širokými zády, se ucházel jménem de
líbit, zvlášf ne od mužů. Však patříme k CÍrl
mokratické strany o místo starosty a tak na
vi bojující,"a zahrabala- se do obrázků.
začátku volebního boje pozval místni tisk do
Také David a Leoš si šeptali:"Leoši, paní
ilavního sídla, aby objasnil svá stanoviska,
doktorka tu malou vyplísnila.""Divíš se? Ka
plány a naděje.
tolíci se hádají jako my. Jen navenek se dě
Pokračování
lají jednotní,"požitlcářsky vypustil David n o 
sem kouř'. "Rád bych viděl tu malou bez hábitu.

NOVÁ SEKRETÁŘKA
Hledal jsem novou sekretářku. Starou vzal čert.
Přál jsem jí totiž tisíckrát:,TSodejž by tě rohatý
vzal." To se také stalo a já osaměl.
Tentokrát jsem si chtěl vybrat zvláště chytrou
sekretářku. Sekretářku se skvělým všeobecným vzdě-|
láním. Člověk má pak při diktátu příjemný pocit.
I pohled na ni je lepší.
"Ta sekretářka je ale chytrá," řeknou si lidé,
"jak chytrý musí být teprve její šéf!"
Tak jsem si dal inserát.
Vstoupila první ucházečka. Byla velmi hezká.
"Měl jsem malér se svou poslední sekretářkou," řekl jsem. "Byla to hloupá husa. Hledám
proto nyní chytrou a inteligentní sekretářku. Práce se vzdělanou sekretářkou člověka víc
těší. Dovolte proto, abych vám dal tři zkušební otázky."
"Prosím."
"Které je hlavní město Norska?"
"Kodaň!"
"Ne - bohužel. Oslo. Ale nejsme neomylní. Tedy - čím trpěl Beethoven?"
Zaváhala. Pak řekla:"Nikdy neměl peníze."
Polknul jsem odpověd a položil třetí otázku:"Co je to fjord?"
"Známá značka automobilu."
"Ne. Ta se jmenuje Ford. Fjord je mořská zátoka s příkrými stěnami,"řekl jsem a zvedl se.
"Uvážím ještě celou v5c, slečno, a dám vám své rozhodnutí písemně. Vaše jméno jsem si
poznamenal...."
Druhá sekretářka byla vysoká blondýnka. Právě přišla z volby královny krásy. Prohrála.
"Mám jisté požadavky," začal jsem, "dám vám, s dovolením, tři zkušební otázky."
"Prosím," odvětila,"jen do toho."
"Kdo složil Veselou vdovu?"
"Mozart."
,rNe. Mozart složil Kouzelnou flétnu. Víte náhodou, kdo složil text ke Kouzelné flétně?"
Oči jí zajiskřily.
"Ralf Maria Siegel."
Zkusil jsem to s třetí otázkou.
"Co je to větrovka?"
"To jsou pánské kalhoty pro horké dny..."
V č e r k á m ě už čekala třetí uchazečka.
Když jsem ji spatřil, zarazil se mi dech. Vypadala jako víla. Mlčky jsem pokynul k židli.
Polknul jsem. K čertu s otázkami. Iři jmu ji i bez zkoušky.
"Slečno,"začal j semf"j ste...."
Učinila odmítavý pohyb:"Měla jsem smůlu s posledním šéfem. Hloupý jako osel. Tentokrát
hledám chytrého a inteligentního šéfa. Člověka pak práce víc těší. Ráda bych se vás pro
to na něco zeptala."
Seděl jsem jako ochrnutý:"Prosím..."zašeptal jsem.
s,Kdy a kde se narodil Goethe?"
"Ve Výmaru," zakoktal jsem,"ale rok mi už vypadnul z paměti..."
" Roku 1746 a mimoto ve Frankfurtě. Druhá otázka: Na kterém ostrově žil Robinson?"
"Na Crusoe,1'Vyjekl jsem podrážděně. Hned jsem věděl, že říkám nesmysl.
"Na Masatieře ve skupině Fernandových ostrovů," opravila mě."A co je to tonsura?"
Ukázal jsem na svou hlavu:"To je to, co mám na hlavě!"
"Ne. Máte obyčejnou pleš,"řekla hezká dívka a zvedla se.,rNemohu se hned rozhodnout. Ještě
celou věc uvážím a dám vám své rozhodnutí písemně. Vaši adresu jsem si poznamenala...."
A byla pryč.
Seděl jsem tu, oloupený o naději a přijal hned další, která považovala Modrou jeskyni za
bar, pravopis byl jejím úhlavním nepřítelem a každou chvíli vrazila do mé pracovny, pro
tože nemohla přečíst stenogram, který jsem jí nadiktoval._____________ Jo Hanns Rosler.
V 1.čísle časopisu KAB - Treffpunkt, Ausstellungstr.Curych - jsou uveřejněny vzpomínky
Ludka Pachmana na jeho obrácení. Před článek bez vědomí redakce vpašovala jedna zaměstnan
kyně předmluvu, která má setřít čtenářům účinek pohnutek k obrácení pana Pachmana. Dosta
la okamžitě výpověd. Časopis je solidní - doporučujeme, aby si toto číslo čtenáři opatři
li a vzpomínky /výjdou na pokračování/ dali i švýcarských přátelům. Kniha Dudka Pachmana
vyšla v Dusseldorfu pod názvem: Jetzt kann ich sprechen! Ob .ledne.ite u svého knihkupce!

POTÍŽE S DĚVČATY
Den premiéry se blížil. Po Janovicích
a širém okolí visely pestrobarevné pla
káty, jejichž text barnumsky stylizoval Černík.;
"Umělecké vedení - režizlr Vesnického divadla'.11^
___
_
"Na tohle určitě lidé zaberou," tvrdil herec,"protože tady nemají tuše
ní, že je rozdíl mezi Národním divadlem a Vesnickým! To všechno v jejich
představách splývá dohromady a toho je třeba využít! Jestli s tím kusem
chceme jezdit pár měsíců po okolí, musí mít úspěch hned první představe
ní! A úspěch je jenom tehdy, když je hodně lidí!"
Avšak ukázalo se, že paní učitelka na penzi přece jen nemluvila do větru.
Na nejbližší zkoušku se dostavily dívky se slzami v očích a vzlykajíce
jedna po druhé rezignovaly na hereckou činnost. Veřejné mínění městečka
je zařadilo mezi milenky nespolehlivých živlů, s kteroužto vizitkou nemo
hou před.stoupit před zaujaté maloměšťácké publikum. Nemají prý zapotřebí,
aby se po nich kdekdo poškleboval.
"Tohle nejde, dámy," zamračil se Kefalín,"teč, když se před námi otevřely nevídané per
spektivy, plakáty jsou vytištěny a Černík odejel do Hořovic pro kroje, nemůžeme přece dát
na lidské řeči! Nad zlobu a zlolajné pomluvy musíte být povzneseny!"
Dívky prohlásily, že by byly povzneseny velice rády, avšak okolnosti jim to nedovolují.
Drsnou životní realitu nelze brát na lehkou váhu a tyto řeči mohou ohrozit jejich budou
cnost. Neboť buaou-li považovány za vojandy a milenky protistátních živlů, kteiý chlapec
si je odvede k oltáři? Zůstanou zde trvale znemožněny a skončí jako staré panny!
"Do starých panen máte daleko," mínil Kefalín," ale je jasné, že musíme podniknout něja
kou účinnou protiofenzxvu. Podívejte se, tyto řeči mohly vzniknout jedině proto, že naše
jména nejsou spojována s jinými děvčaty. Kdyby se veřejně ukázalo, že každý z nás má
snoubenku, milenku nebo něco podobného, ták by veškeré drby rázem ustaly!"
Dívky zpozorněly.
"Tady Pokorný," pokračoval Kefalín,"má Helenku z Hostivaře. Je s ní zasnouben. Proto jí
okamžitě napíše expres a pozve ji do Janovic* Bude se s ní dvě hodiny procházet po náměs
tí a tím dá celému městu najevo, že jeho srdce je dávno zadáno a veškeré dohady o jeho
stycích s některou herečkou jsou toliko směšné konstrukce."
"To by šlo," řekl desátník Fišer."Já sice Helenku z Hostivaře nemám, ale mohl bych napsat
sestře. Když se spolu budeme procházet, ták to nikdo nepozná."
"A my ostatní," pravil Kefalín,"musíme naprosto veřejně, ba přímo demonstrativně usilo
vat o přízeň některé janovické dívky, která nemá nic společného s divadelním představe
ním. Když to dokážeme, budou mračna pomluv rozptýlena a Chudák manžel se nejen uskuteč
ní, ale skončí naprostým úspěchem. Já osobně pro tento úspěch udělám všechno. Již čtrnáct
dní o mě usiluje vdova Sošoláková, a já zde místopřísežně prohlašuji, že ji v zájmu dobré
věci navštívím."
"Jen aby to bylo něco platné," strachovaly se dívky, avšak už neodmítaly ták jednoznačně
účast na divadelním představení.
,rVaše pověst bude zcela bez poskvrny," ujišťoval je Kefalín,"a navíc zůstanete ověnčeny
uměleckou slávou! Úcta a obdiv janovických občanů vás nemine! A tečf, milé dámy, zkoušíme!
Už jsme prokecali dobrou polovinu zkoušky!"
Zkoušky na Chudáka manžela úspěšně pokračovaly. Někteří vojíni na to hleděli s krajní ne
vraživostí, neboť privilegia spojená s touto činností se jim zdála přílišná; vždycky po
večeři, když vyvolení opouštěli tábor a ubírali se k Janovicům, stali se terčem dobro
myslných i zlomyslných útoků.
Takové hodnocení situace nemohlo samozřejmě ujít poručíku Hamáčkovi. Vzhledem k tomu, že
ani on si nečinil o pravé povaze divadelních zkoušek iluze a jeho názory se plně shodova
ly s výkřiky vojínů, rozhodl se, že zakročí. Několik minut po odchodu divadelníků se vy
tratil z tábora a zlověstně se plížil po jejich stopách* Tajně se vkradl do sokolovny
a nepozorován se zúčastnil průběhu celé zkoušky. Když při ní ani po ní neshledal nic zá
vadného, připojil se na zpáteční cestě k herecké družině a uznalým hlasem pravil:
"Soudruzi! Velice jste mě překvapili za což vás musím co? Za což vás musím pochválit.
Osobně jsem se přesvědčil, že nedošlo k žádným nepravostem! Ta hra, kterou studujete, se
mi líbí, protože je jaká? Protože je veselá a radostná. Jelikož jste mne nezklamali a
chovali jste se jako vojáci/\nůžete nadále počítat s čím? Můžete nadále počítat s mou
plnou podporou."

Miloslav Svandrlík: ČERNÍ BARONI
aneb Válčili jsme za Čepičky.

POLÉVKY
HOSPODYNĚ ZKUŠENÉ

Že b r á c k á p o l é v k a ,
d o 1/2 1 tvrdý
chléb, dát vařit, kmín, sůl, když se
chléb rozvaří, zakvedlá se smetana s
trochou mouky a nakonec žaleje rozkved
laným vajíčkem.

FREDO

BRAMBOROVÁ POLÉVKA. - Nejdřív vařit
houby, pak všechnu zeleninu, nakráje
nou, na kostečky nakrájené brambory,
nakonec jíška.

CELEROVÁ POLÉVKA. - Podusit nakrájený
celer na másle, pak vařit, když je měk
ký propasírovat, sůl a máslovou jíšku s cibulkou, pepř, zelenou petržel, nakonec smaže
nou houska. Podobně se dělá polévka pírková, i hrachová, příp.z rozemletého hrachu. K ní
přidáme pepř, majoránku, zázvor, utřený česnek a petržel.
GULÁŠOVÁ POLÉVKA. - Zbytek guláše nebo hovězí /event.vepřové a telecí/ maso se udusí na
drobně nakrájené cibulce. Vyvařené kosti /nemusí být/ se zasmaží jíškou. Když je dobře
povařená scedí se, dají se brambory nakrájené na kostičky, nakrájená kapusta, připravené
dušené maso, sůl, tlučený kmín, pepř, majoránka a vaří se, až brambory změknou.
ZELENINOVÁ POLÉVKA. - Do vařící vody se vloží všechna nakrájená zelenina, rýže, sůl, nako
nec se přidá dušené maso nakrájené na kostičky a poprášené moukou /na cibulce dušené/.
RAJSKÁ POPĚVKA. - Ve vodě se rozvaří celá cibule, jíška se zředí odvarem z polévky, přida
jí se rajská jablíčka - čerstvá nebo v páře vařená, nechá se vařit a pak zcedí. Nakonec
trochu sladké smetany a sůl. Jako zavářka - dušená lýže, vločky nebo nudle.
POLĚVKA
Když se
Mezitím
když se

Z RYBÍCH VNITŘNOSTÍ. - Do slané vody všechna zelenina, zasmaží se máslovou jíškou.
vaří půl hodiny, dají se k tomu nakrájené vnitřnosti ryby a vaří opět půl hodiny.
se usmaží na zpěněné cibulce nakrájené mlíčí, přidá se trochu vody či polévky a
dobře povařilo, vleje se do polévky. Nakonec smažená houska.

DRSŤKOVÁ POLÉVKA. - Dršřky se operou ve studené vodě, vymnou v soli, znovu vyperou, spaří,
zase vyperou ve studené vodě a dají se vařit. Za půl hodiny se voda slije, naleje se na
ně studená voda, osolí se a vaří do měkká. Mezi vařením k nim přidáme na kolečka nakráje
nou kořenovou zeleninu a uzené maso. Měkké drštky nakrájíme na nudličky a uzené maso na
kostičky. Procezenou polévku zahustíme žlutou jíškou, přidáme do ní sůl s utřeným česne
kem, pepř, majoránku, strouhaný zázvor, sekanou petrželku, makrájené dršfky, uzené maso a polévku dobře povaříme /pro 5 osob půl kg drštěk, 8 dkg zeleniny, 6 dkg másla, 8 dkg
mouky, 2 zrnka pepře, strouhaný zázvor na špičku nože, stroužek česneku, 12 dkg uzeného./
MOZECKOVÁ POLĚVKA. - Telecí nebo vepřový mozeček vložíme na několik minut do horké vody,
pak jej odblaníme a udusíme na drobně nakrájené a na másle do růžová osmažené cibulce.
Polévku ze zeleniny zahustíme žlutou jíškou, do dobře povařené zamícháme udušený mozeček.
Před podáváním dáme do polévky v mléce umíchaný žloutek, tluč.pepř, petržel, pažitku.
Do polévky pak přidáme žemlový svítek, smaženou žemli nebo růžičky květáku.
HOVĚZÍ POLÉVKA. - Hovězí řídké kostí se rychle operou, vloží do studené vody, osolí a nechají se ohřát. Přidá se oprané a lehce naklepané maso, polévka se vaří mírně asi hodinu,
jen z jedné strany, ne po celé nádobě. Tímto varem vystupují vločky na povrch, které se
nesmějí sbírat, neboř se sráží v kousky, které klesají ke dnu a polévka se čistí. Poté se
přidá nakrájená zelenina, více celeru, méně kapusty a petržele, ještě méně mrkve a pórku.
Také hrstka zeleného hrášku. Pro lepší barvu se polovina celere, mrkve a petržele usmaží
na loji s nakrájenou cibulí a játry, nesmí se připálit, jinak zhořkne! Po půl druhé hodi
ně varu se procedí a dá se do ní bud zavářka nebo vložka. Chuř se zlepší hříbky!
UZENÁ POLÉVKA. - Polévku z uvařeného masa procedíme, přidáme nakrájenou kořenovou zeleni
nu, máslovou jíšku a na másle usmaženou krupici a polévku vaříme až zelenina změkne. V
polévkové míse umícháme v mléce vejce, sekanou ^
petržel a stále míchajíce, nalejeme
do ní polévku.
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HUMOR MÍSTO ŠLEHAČKY
Dvaja židia cestujů vlakom. Jeden sa představí:"Pardon, volám sa
Rosenzweig." Druhý sa zarazí, zakryje si rukou oči a sústredene rozmýšía. "Rosenzweig, Rosenzweig.. povedzte, nie ste vy taký malý, tuč
ný s červenou briadkou?"
"V té mlze ryby vů
Rozhovor vo vlakovom oddělení:"Kam cestujete?” ” Z Varšavy do Krakova bec neberou!"
"Nevravte! Co všetlco tá dnešná technika nedokáže! Vy cestujete z Varšavy do Krakova a ja cestujem z Krakova do Varšavy - přitom obidvaja sedíme v tom istom
vlaku, hoci každý z nás ide iným smerom!"
Honza přijde opilý k fotografovi:"Prosím, udělejte mi skupinovou fotografii.""Rád. Jen
se, prosím, rozestavte do polokruhu."
"Jak byste to chtěl nejraději?" ptá se holič zákazníka. "Zdarma," zabručí zákazník.
,rVíš, co jsou to varhany, Honzo?" " Varhany jsou klavír, který se stal duchovním."
Na fotografiích při svatbách, křtinách či narozeninách vypadají Skoti vždy ponuře, proto
že fotografie jsou hodně drahé. Jen na fotografiích pana Knigga vypadají vesele a na otáz
ku kolegovu to pan Knigg ochotně vysvětlil:"Když mám stisknout spoust, zvednu nad apará
tem tabulku:"Pěti procentní sleva!"
John z Glasgowa koupil své paní velmi levný prstýnek. "Proč vyhazuješ peníze?" ptá se
ho kolega. "Vůbec ne. Ted nebude nějakou dobu má paní vůbec potřebovat rukavice!"
Panu Krausovi vytýkají v hospodě, že jeho vtipy jsou příliš dlouhé. "Dobrá. Řeknu vám
krátký vtip. Byl jednou jeden trpaslík. Jeho otec byl Skot!"
"A ted, dámy a pánové, tohoto muže uspím takže zapomene na svou minulost," hlásí hypnotisér obecenstvu. "Počkat! Dluží mi ještě sixpenci," ozve se z publika.
Jeden Skot potká druhého:"Už je to věčnost, co jsme se neviděli!"
zvolá první. "Máš pravdu. A tehdy jsem platil útratu v hospodě já."
McŘubby vypravuje v kanceláři kolegům, že
lékař předepsal jeho paní horský vzduch.
"Tak se ted baví v Alpách, co?" hádá je
den. "Kdepak. Vyřešili'jsme to levněji.
Přestěhovala se do podkrovní světničky."
"Tvoje paní vypadá nějak špatně? Není ne
m o c n á ? " " ^ - to dělá jen její nový klo
bouk. ""Ale vždjrč nový klobouk nemá. "Prá
vě proto vypadá špatně."
Skot přijde k lékaři a ptá se, kolik bu
de stát vyšetření."První stojí dvě libry,
další patnáct šilinků." Když ošetřil lé
kař všechny pacienty přihlásil se Skot a
hlásil se, že je tam znovu. ,rVýbomě, Vezměte si tutéž medecinu,
kterou jsem vám posledně předepsal," řekl lékař.
"Když váš manžel chodí často do hospody, zeptejte se ho jednou
při návratu:"Jsi to ty, Karle?""Ale manžel se jmenuje Honza?!"
"Právě proto!"

