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bolo by prismelé bez obmedzenia tvrdil, že slabochov alebo hrdinov utvárajú okolnosti. Tie sú sk6r iba príležitoslou, kde člověk nestačí už za
tajoval svoje hlbiny a je priamo nútený ukázal, čo skrývá pod škrupinou
všedného života. Velké dějinné otřasy, premeny v politických, sociálnych
alebo náboženských náhladoch strhajú do svojich ostrých pazúrov bezmocné
ho jednotlivca, ba^i rodiny, společenstvá, národy. Vyzvřtajú ich v divom tanci a vytrasú z nich celé vnútorné bohatstvo alebo všetku skrývaná
hnilobu.
Nemožno už cíalej hrál úlohu komedianta, farizeja, čo klame svět a vari
ešte viac seba? ani nemožno už áalej zostával slabochom alebo vypočíta
vým bojkom, skrývájúcim sa pod plášl priemernosti. Márne sa prichlopujú
dveře stuchnutej chalupy, márne sa zasekává závora. Nadíudská burka
kmáše všetko z rúk a mrví luhársky múr právě tak ako chúlostivú španielsku stenu, a člověka bezmocného, nahého, hádže na obdiv světa. A člověk
sám, akoby znásilněný nepřemožitelnou
chvíiou, odhaluje posledný záhyb plášla, přikrývájúceho jeho ránu alebo je
ho poznačenie, jedno či potupy, či
vznešenosti rodu, a svět v zacudovaní
skríkne: ach, teda takýto si ty!
Í/Udské práchno, oblepené kSrou každo
dennosti, rozsype sa pri prvom údere
ako prach odkopnutej huby. Ale právě
tak aj ludské zlato, zanesené v tiesnivej všenosti vrstvou ludskej nevšímavosti a zabúdania, zažiari osinujú
cim leskom při prvom návale náhlých
otrasov, a čím zúrivejšie besnie
rozpínaný živel, tým vyumývanejšia,
vykupanejšia usmieva sa lažká hruda
lesklého kovu.
Zlato v přívale búrky!
Nestalo sa zlatom vtedy, kecl zmývali
z něho prach, nestvrdlo až vtedy, kečl
sa dohnal příval! Veky a veky bolo už
pokladom, pokladom opravdivým, hoci
skrytým. A keú hrom rozčesol hrdé te
rna hory, jeho žiarlivej matky, bol
iba jeho objavitelom.
Začátek úvodu životopisu Svátý
Tomáš Morus, vydaného slovenskými
jezuity v Kanadě, Galtu. Tato slo
va platí 'o lidech i dnes, po 500
letech!
Vaše redakce.

V DEN, KDY VYŠLO MINULÉ ČÍSLO KLUBU, ZEMŘEL SPISOVATEL
JAN ČEP V PAŘÍŽI NA NÁSLEDKY DRUHÉ MOZKOVÉ MRTVICE.

Zp r á v y !

Pro ttrozšiřování katolického teroru" byla zatčena řada slovenských kněži. Z 80 knězi,kte
ří začali studovat r. 1968^smí jen 20 vykonávat své posláni, ostatní pracují v továrnách
a JZD. Ačkoliv je v CSSR odluka Církve od státu, zasahují úředníci do církevních věcí.
POLŠTÍ BISKUPOVĚ PROTESTOVALI proti internování P.Piotra Zabielskeho ze Sobolewa na psy
chiatrické klinice, protože sloužil doma mši sv., dále proti překážkám při stavbě koste
lů a diskriminaci věřících. Primas kardinál Wyszynski žádá svobodné vyučování náboženství
a zastavení ateistické propagandy. Konflikt má řešit pověstný zahr.min.Vatikánu Casaroli,
který má vyjednat jmenování nuncia. Komunistická vláda chce zneužít nuncia jako protivá
hy proti statečnému primasovi a případné spory využít k podkopání autority Církve. K ni
čení Církve má tedy pomáhat i Vatikán, neboť spory se jednota Církve oslabí a její nehodní
představitelé se stanou i v Polsku,jako v jiných vých.zemích, loutkou diktatury.
PAVEL VI.zbavil na nátlak komunistické vlády Madarska ostřihomského arcibiskupa kardiná
la Mindzszentyho jeho hodnosti. Tento čin vzbudil v celém světě velké pobouření. Vzpomín
ky kardinálovy vyjdou v 100 tis.výt. v Propyláen-Verlag v Berlíně. Pojednává se tam o je
ho mučení a o doznání, vynuceném drogami. Po vydání knihy - praví autor - se odmlčí, jak
žádá jeho stav, i mužná a kněžská čest. Rozhodnutí macfarské vlády, zákaz pouti Madarů do
Šíma,sdělil věřícím pastýřským listem kapitulní vikář.
PORTUGALSKA VYSÍLÁ SADU TÝDNÍ? vysilač na krátkých vlnách VOX FIDEI. Vzbudil nevoli "po
krokových živlů" v Církvi tím, že ctí Matku Boží, hájí papežský úřad a Církev atd.Mívá i
velmi hodnotné programy. "Pokrokové živly" si lámou hlavu, odkud je vysilač financován.
DOKUMENT ORDO PAENITENTIAE obsahuje obřad soukromé zpovědi, pořad slavnosti pokání, která
na zpověd připravuje a svátostné generální absoluce/rozhřešení/-pro zvláštní případy i řadu modelů pro společnou slavnost pokání. Dokument si přeje, aby se mechanické zpově
di prohloubily a zdůrazňuje zpovědníkův vztah k zpovídajícímu, nutnost povzbuzení a rady.
NEDÁVNO FSESTOUPILI KE KATOLICKÉ VÍSE tři evangeličtí kněží v Bavorsku /kolem 40 let/ .
"Budou studovat rok na řezenské teol.fakultě, budou vysvěceni katolicky a působit v taměj—
ší duchovní správě. Byla jim povolena výjimka z celibátu. Odůvodňují přestup touhou po
svátostech, které jim v jejich církvi chyběly.
ŠVÝCARSKÝ TEOLOG URS VON BALTHASAR varoval v katol.akademii v Mnichově asi 500 poslucha
čů před "překotným ekumenismem. ,rVně vede Církev dialog s komunisty a vých.náboženstvími,
uvnitř bojuje s rozpolceností křesťanstva podmíněnou ekumenickou problematikou."
MLADÍ MUZl, kteří navštíví Prahu a mají dlouhé vlasy, jsou zadrženi policií, odeberou
se jim doklady a musí si dát vlasy ostříhat. Rovněž skupiny Pop jsou zakázány.
V NAŠÍ VLASTI BYLA ZŘÍZENA VYSOKÁ ŠKOLA SBORU NÁR.BEZPEČNOSTI. Hlavní předmět-marx-leninismus.
V CÍNE PROBÍHÁ VELKÁ KAMPAŇ proti učení filosofa Konfucia/551-479 př.Kr./Konfucius hlásal
učení, jehož středem jsou rodinné svazky. Italský film M.Antonioniho o Cíné vzbudil v Pe
kingu značnou nelibost. Čínské ženy považuje Antonioni za hloupé, zaostalé a ubohé.
HOLANDSKÍ KARDINÁL ALFRINK promluvil na biskupské konferenci o novotách II.vatik.sněmu.
Sada lidí se stála z církevního života- někteří považují provádění novot za kvapné, jiní
za příliš pomalé.
BONNSKÝ FROF.THEOL. F.BOECKLE se přimlouvá, aby ne vlastní vinou rozvedení a znovu ženatí směli chodit opět ke svátostem.
BASELSKÍ BISKUP HAENGGI považuje za nutné,aby jeho dieceze dostala ještě světícího biskupa.
Z PODNĚTU J.P.SARTRA a Vl.Dedijera vznikl v Římě Tribuna! Russell, který má protestovat
proti porušování lidských práv v Chile a Brazilii. Cleny je také asi 30 biskupů. Pronás
ledování křesťanů za Železnou oponou tyto biskupy zřejmě nezajímá ták, jako pronásledová
ní komunistů v Chile.
V MNICHOVE, NA PIETNÍM VEČERU, uspořádaném novou čsl.-něm.Svobodnou společností pro rozvíjení styků s národy Csl.promluvil o Palachovi hrabě F.J.Staufenberg, člen parlamentu,
jehož otec byl r.1944 pro pokus o atentát na Hitlera popraven.
V BRITANII POŽÁDAL 0 ASYL mladý čsl.diplomat, Slovák Pavel Šiška. - Tím, že Švýcarsko
poskytlo Solženicynovi pohostinství a jedná se o čestné občanství v Curychu, octlo se
v ohnisku sovětské propagandy. - Do 15»4»Poťrvá v Curyšském Domě umělců výstava vykopávek
z Pompejí. - VI.mezin.kongres chrámové hudby bude jednat o gregoriánském chorálu,

ŽEBRÁK
Netušila jsem, že ještě existují. Snad v krajích, kam lá
kají cestovní kanceláře. V Arábii nebo v Indii.
Byl přilepený na zdi obchodního domu jako obrovský pavouk
beznohý, s temným obličejem a před ním ležel klobouk ja
ko zrezavělý hrnec ze smetiště.
Zahlédla jsem ho, když jsem spěchala s davem kolem něho. V
té chvíli jsem si ani neuvědomila, co vidím. Dav mě unášel
do obchodního domu. Mřížemi pode dveřmi sálalo teplo. Kolem
bylo rušno, jasno a čisto. Ten za zdí byl špinavý, temný a ti
chý.
Zatím co mě pohyblivé schody vlekly do dalšího poschodí uvažovala
jsem, měl-li žebrák v klobouku peníze. Asi ne. Pravděpodobně ne.
Protože i kdyby mu lidé peníze házeli, jistě by je hned vytáhl a
ukryl. Na jejich lesk by se mohl nachytat jiný žebrák. Nebo snad i nežebrák. Ci dítě, které smí jít ještě bez zábran a studu za jejich třpy
tem. Také mohl někdo do klobouku kopnout a vyžebrané mince by se rozběhly po chodníku.
Nemá-li žebrák nohu, jak by je posbíral? A mezi tolika nohama, spěchajícíma kolem? Něco
by spadlo do kanálu...
Zamířila jsem k místu, kde prodávali rohožky. Naši někdo ukradl. Proč vlastně lidé kra
dou rohožky? Muž se zlobil, když viděl místo před bytem prázdné. Jako bychom se vystěho
vali. Proto jsem utíkala tak pozdě do města, koupit stejnou rohožku. Muž má rád všechno
stále stejné. Den, rok, mne, věci kolem sebe.
Žebrákovi by rohožka pomohla. Je zima a on sedí na holé zemi, na kameni. Prospěla by mu
víc než nám. Boty si můžeme očistit na obrovské rohoži u hlavního vchodu.
Prodavačka se ptala, co si přeji. Trhla jsem sebou. Ach, ano, rohožku bych chtěla, malou,
hnědou. Ukázala mi zásobu rohožek. Tenké rozhožky ze slámy, tlusté z gumy, rohože barev
né a černé, rohože vzorkované - našla jsem tam i naši rohožku.
Když cinkla pokladna, vzpomněla jsem si opět na pavouka u zdi. Moje peněženka je totiž
vždy plná. Dostanu peníze nejen začátkem měsíce, ale kdykoli chci. Jsme dobře situovaná
rodina. Zámožná rodina. Totiž ne rodina, jen manželé. Nemusím se dívat při nákupu na ce
novky - ale dívám se na ně, jen tak, z dobrodružnosti.
Jednou jsem prochodila kus města a dívala se na cenovky u cedníků. Až jsem našla jeden
hodně levný, ten jsem koupila. Bylo to kouzelné.
Mám plnou peněženku a ten dole má prázdný klobouk. Netečně se dívá k zemi, jakoby k němu
ten klobouk nepatřil. Neprosí, nevolá, neúpí, netahá lidi za šaty - ani si davu nevšimnejen čeká,..
Vlastně by ho měla policie odvést. Umístit ho do ústavu. Dát mu najíst,Každý den. Je to
totiž skvrna na tváři města. Možná, že i na naší tváři. Ale snad má žebrák svou bídu
rád. Bydlí v nějakém kutlochu, v domě se stěnami plnými špinavých hoblinek odprýskávající omítky. Pod okny tam stojí přemalovaná dívka s velkou kabelou a malou sukní. Večer
se vbelhá žebrák do domu, berličky klepou po schodech. Před jedněmi z dveří se zastaví,
zacinkají klíče...Nebo snad zazvoní, zaklepe...nedovedu si představit, že by zabouchal.
Ačkoliv - kdo ví? Lidé nejsou vždy takoví, jací se nám zdají. Na Silvestra jsem viděla
namol opilou dívku, kterou jindy potkávám s vážnou a učenou tváří. Z manželky kolegy mé
ho muže se vyklubala závistivá bestie. A tváří se vždy tak účastně, přátelsky. Tedy mož
ná, že žebrák zabouchá. Otevře nějaká žena a natáhne ruku po penězích. Snad má i děti...
Chudí lidé mívají hodně dětí. My nemáme. My jsme bohatí. Kdysi jsme je nechtěli, teú
nechtějí ony nás.
Zmírnila jsem krok. Dav na mne narážel jako mořské vlny. Najednou jsem dostala ze žebrá
ka přede dveřmi strach. Proč se ho bojím? Nebo je to stud?
Na čele mi vyrazil pot. Mám jít kolem něho s plnou peněženkou, sytým žaludkem, v bobřím
kožichu - kolem té špinavé siluety bezmocného a mlčenlivého muže. Uhnula jsem davu a po
čítala v koutku peníze. Pět stomarkovek a hromada drobných. Vypadla mi marka, pak zařinčela druhá. Cinknutí pohltil teplý šum obchodu.
Vytáhla jsem lístek od čistírny z peněženky a zastrčila jej do tašky. Jakoby mě někdo
strkal, klopýtala jsem ven. Prošla jsem kolem stánků s levnými punčochami a teplými vuřty,
nohy mi ovanulo horko z podzemních mříží...Se skloněnou hlavou jsem utíkala k autu.
Místo, kde seděl žebrák, bylo prázdné! Pozdě! Stála jsem s peněženkou v ruce, někdo do
mě šťouchnul. Ohlédla jsem se zoufale zpět. Ale žebrák opravdu zmizel.
S odporem jsem hodila peněženku do auta. Nepatřila mi, patřila žebrákovi..ale on tu už
nebyl. Potkám zase svou velkou příležitost?

VÍ RA V D N E Š N Í M S V Ě T Ě
Curyšských debatních večerů se mnoho čtenářů nemůže zúčastnit. Uveřejňujeme
tedy aspoň přednášky, které jsou podkladem zajímavých debat a rozhovorů.
1* POCHYBNOST A VÍRA - JAK SE STAVÍ gLOVfiK K OTÚZCE BOHA.
Kdo dnes mluví o víre s lidmi, kteří jsou křesťany jen podle jména a o víru se má
lo zajímají, pozná brzy, jak je nesnadné vzbudit v nich o víru zájem. Jeho situaci
trefně popisuje filosof Kierkegaard v příběhu klauna a hořící vesnice.
V jednom cirkuse v Dánsku vypuknul požár. fieditel poslal klauna, připraveného už
v bláznovském obleku na představení - aby přivedl ze sousední vesnice pomoc. Hrozi
lo totiž nebezpečí, že požár přeskočí i na vesnici. Klaun prosil vesničany, aby
šli rychle hasit požár v cirkuse. Ale lidé to považovali za trik, jak je nalákat na
cirkusové představení. Tleskali mu a smáli se k slzám. Klaun div neplakal, snažil
se lidem vysvětlit, že nežertuje, že cirkus opravdu hoří - m a m ě . Lidé se ještě
víc smáli, poněvadž považovali jeho hru za výbornou - až se náhle ozval křik, že
vesnice hoří. Pomoci už nebylo. Cirkus i vesnice lehly popelem.
Povídky použil Harvey Cox v knize '•Město bez Boha." Tento příběh je podle něho
situací teologa v dnešním světě. Teolog v "klaunském obleku" středověku nebo minu
losti může říkat co chce, nikdo ho nebere vážně. Ať se snaží jak chce upozornit na
vážnost situace, každý ho považuje za hrajícího klauna, a jeho divadlo podle názo
ru diváků nemá se skutečností nic společného. Mohou jej shovívavě vyslechnout, ale
nemusí se znepokojovat tím, co říká. Ano - tento obraz je odrazem tísnivé skuteč
nosti, v níž se nachází teologie a telogická mluva; nemožnost prolomit zvykem vy
tvořené šablony řeči a myšlení a považovat teologii za vážnou situaci lidského ži
vota.
Zamysleme se ještě vážněji, ještě důkladněji. Snad tento obraz - i když je do
jisté míry pravdivý - věc trochu zjednodušuje. Vypadá to, jakoby klaun - teolog všechno věděl a přicházel s jasným poselstvím. A jakoby vesničané vůbec neznali
víru a museli se teprve o ní poučit. Pak by klaun mohl jen odhodit kostým, odšminkovat se - a vše by bylo v pořádku.
Je ta věc skutečně tak jednoduchá? Potřebuje se teologie jen přizpůsobit moderní
mu člověku? Odšminkovat se, vzít si jiný kabát, volit křesťanství bez náboženstvía vše bude v pořádku? Stačí jen duchovní změna kostýmu a lidé ochotně poběží ha
sit požár o němž teolog tvrdí, že je velmi nebezpečný i pro ně? Vidíme, že tato do
moderního obleku převlečená teologie se tu a tam už objevuje - a zbavuje nás jako
by všech nadějí. Ano - znáte sami tuto pravdu: kdo se pokouší mluvit s dnešními
lidmi o víře, s lidmi světského smýšlení, ten si připadá někdy skutečně jako klaun,
či spíše jako někdo, kdo vystoupil z antické hrobky v antickém obleku a s antickým
myšlením a vstoupí do moderního světa, kterému nerozumí a který nerozumí jemu. Je
li hlasatel víry dosti kritický, postřehne brzo, že se nejedná jen o formu ani o
krizi obleku, v němž teologie utkvěla. Kdo bere víru vážně, cítí se mezi moderními
lidmi cizincem. Vidí, jak těžké je tuto víru lidem sdělit, zakusí sám nejistotu ve
víře a tíživou moc nevěry. Chce-li tedy přiblížit křesťanskou víru sobě i jiným,
musí si uvědomit, že nejde jen o převlek, který stačí změnit, aby měl úspěch v
hlásání víry. Brzo pozná, že jeho situace není tak rozdílná od situace druhých, jak
si myslel. Ve věřících i nevěřících jsou stejné vlivy a moci-ale různým způsobem.
Tedy i u věřících existuje nebezpečí nejistoty, která může v určitém okamžiku vy
stoupit na povrch a ukázat křehkost toho, co se nám zdálo vždy úplně samozřejmé.
Zde je přikladl Svatá Terezie z Lisieux, ta milá světice, na první pohled bez jakýchkoliv
problémů, vyrůstala od malička v plné náboženské jistotě. Od začátku do konce věřila pev
ně všem pravdám víry, takže svět neviditelný se zdál součástí jejího všedního života.
Duch víry v denním životě byl pro ni tak samozřejmý, jako hmotné věci. A tato světice,ži
jící v jistotě víry, v posledním týdnu před smrtí učinila otřesné doznání, které sestry
v jejím životopise zmírnily:"Dorážejí na mě myšlenky nejhorších materialistů." Na její
rozum útočily všechny důkazy proti víře; jak se zdá, pocit víry zmizel a jí připadalo,
že je tou největší hříšnicí.
Co to znamená? V zdánlivě pevném a n e r o z b o m é m životě se náhle objevuje propast.
Otevírá se i svaté Terezii. V takové situaci jde o všechno - ano - vše nebo nic.
Tedy nejen uznání některých pravd víry. Je to jediná zbývající možnost, ale zdá
se, jakoby neexistoval pevný bod, kterého by se člověk mohl při svém pádu zachytit.
Je tu jen bezedná propast, ať se Člověk podívá kamkoli.

JARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Blizi se exercicie - duchovni obnova. Kdo je poználi, těší se na
ně, kdo jedou poprvé, jsou zvědaví a napjatí. Co je
_ to za zvláštní
věc, že dokázala změnit bezbolestně a rychle tolik lidí a dát jim štěstí,
v tomto rozvráceném a neklidném světě?
ZAČALO TO FfČED 450 LETY. Šlechtic Ignác leží na rodném zámku Loyole a zotavuje
se z těžkého poranění nohy v bitvě o Pamplonu. Nudí se. Ale švagrová nemá dvorní románky,
má jen život Kristův a životy svátých. Co dělat? Aspoň něco! Cte obě knihy a náhle pozná
vá, že jsou ještě jiná dobrodružství než dobrodružství meče. Vzrušující a užitečnější do
brodružství ducha.
PO ZKUŠENOSTECH VLASTNÍHO OBRÁCENÍ dojde k názoru, že pravý křesťanský život je ten, kte
rý se řídí Kristovým příkladem a bojuje proti všemu, co ničí lidskou osobnost. Především
proti zlu v sobě - hříchu - t.j. nedostatku dobra.
NA MONTSERATU, proslulém španělském klášteře, přilepeném na skále, se poprvé seznamuje
s knihou duchovních cvičení od G.J.Cisnerose - které byly určeny jen pro duchovní osoby.
Teprve po vnitřním mystickém obrácení v Manrese r.1522 si v duchu formuje budoucí podo
bu exercicií. Kristus - Pán světa a Pán Církve žádá, abychom bojovali proti zlu a snaži
li se stále víc podobat Ukřižovanému radikálním odklonem ode všeho špatného.
PODSTATOU EXERCICIÍ JE TAK ZV. ROZEZNÁVÁNÍ DUC h Q. Dobrý duch nabádá dobrého
Člověka k vytrvalosti, zlého člověka k polepšení tím, že ho znepokojuje.
Zlý duch svádí dobrého člověka k odklonu od dobra, zlého strhuje hlou-'
* běji do nicoty hříchu tím, že mu dává z hříchu radost.
NA PODZIM r.1522 začíná sv.Ignác zpracovávat hlavní části exercicií:
Volání Krista-Krále, Dva prapory, Dějiny hříchu a zpytování svědomí^ a
Základní pravidla k rozeznávání duchů. V Alcalá získal mnoho zkušeností
při práci mezi lidmi a za teologických studií v Paříži r.1528-35 vzniklo do hloub
ky pronikající dílo - návod pro vedoucí exercicií. R.1535 ji začíná překládat
do latiny, r.1548 ji potvrzuje papež Pavel III.

v PODLE P0VODNÍHO NÁVODU IGNÁCOVA se měl exeroitátor věnovat jedinému člověku celý měsíc. Tento člověk měl žít o samotě a denně až pět hodin rozjímat o prav
dách, které mu exercitátor předkládal. Ani sám sv.Ignác nevěřil, že by se tento
r
plán důsledně uskutečňoval - ačkoliv by tak vychoval exercitátor řadu osobností.
Jen řeholníci mívají měsíční exercicie, laici nejvýše týden, obvykle tři dny. Avšak ces
ta, kterou sv.Ignác narýsoval, se vine i těmi nejkratšími exerciciemi: poznání vlastních
nedokonalostí /zpytování svědomí/ a uznání svých chyb, život Kristův jako náš vzor, dobré
předsevzetí podle tohoto vzoru žít ve svém stavu - manželství, kněžství, povolání atd.
EXERCICIE MAJÍ VZBUDIT LÁSKU KE KRISTU A PROHLOUBIT J I , aby měl člověk silný podnět k obětem, které život podle Krista vyžaduje. Člověk ustupuje ze středu svého života a staví na
toto místo Krista. Jsou tedy exercicie Kristostředné a my se podle tohoto cíle řídíme, k
němu se blížíme tím, že využíváme všech darů Božích - milostí - k zdokonalení sebe a oko
lí. Láska jediná je schopná pohnout nás k velkým činům pro Boha, pro sebe i pro druhé.
MNOHO LIDÍ NAŠLO NA EXERCICIÍCH SMYSL SVÉHO ŽIVOTA, jeho naplnění - svoji vlastní cestu.
Jejich život se obnovil, očistil, •'obrátili" se a jejich štěstí jim nevzalo ani pronásle
dování, ani životní obtíže. Opravdu začátek velkého dobrodružství. Léčivost exercicií
jsme poznali už při exerciciích Otce Strečanského, Otce Skarvady a Otce Zvonického. Tam
se všichni odhodlali zbavit překážek šťastného života - hříchů - vyzpovídali se a jejich
život se hned prosvětlil. Ke konci jsme byli šťastni - vytvořili jsme krásné lidské
společenství.
TENTOKRÁT BUDOU JESKŽ EXERCICIE ve dnech 22.-24.3 v ST.NIKLAUSEN, BETHANIE u sester Dominikánek. Povede je P.Josef KOLÁČEK, jesuita a redaktor vatikánského rozhlasu.
SLOVENSKĚ EXERCICIE budou ve dnech 6.-7»4« v Mattli, Morschach u Schwyzu a povede je
P,Andrej PAULINI, Salezián a ředitel Malého slovenského semináře - oba z fííma.
TflETÍ EXERCICIE ve dnech 30«8-1.9* se konají v Brixenu, v krásném exercičním domě,
po nich bude porada členů vydavatelství Křesťanské akademie. - Přihlášení do* l
stanou přesný popis cesty i program včas.
_____ \
P f f l H L Á C K Y : na SLOVENSKĚ exercicie u P, Antona Baníka. Zůrich,
Feldstr.109, tel.01-232952 nebo 01-477380 /Wolfbachstr.15/3.posch./
Na ČESKÉ - P.J.Birka. 6006 LUZERN. Schadrutistr.26.t.041-312635.

ODMĚNA HRDINOVI
VÁŽENÝ PANE KARDINÁLE MINDSZENTY!
V těchto dnech uplynulo 25 let od monstrprocesu v Budapešti, kterým Vás odsoudila ko
munistická vláda Vaší vlasti jako knížeteprimasa Madarska a arcibiskupa ostřihomské
ho k doživotnímu žaláři.
Vynutili na Vás přiznání-po 29 bezesných
nocích,s rozmačkanou plicí-k"špionáži,
zločinu proti bezpečnosti republiky a
pašování deviz.,rVe vězení jste byl 7 let
pak rok nuceného pobytu.
Za Maďarského národního povstání r,195é jste
byl osvobozen a odvezen do Budapeště. Když
bylo povstání lidu krvavě potlačeno, uchý
lil jste se na americké velvyslanectví,
které Vám poskytlo asyl do r.l971» poněvadž
jste nechtěl opustit zemi dříve, dokud Vám
nebude vrácena Vaše čest.
Na naléhavé přání Vatikánu jste
odejel teprve 28.září 1971 do fííma.%
Ale už po měsíčním pobytu,_ hlubo
ce zklamán, jste opustil Janovu věž
ve vatikánských zahradách a v noci,
za mlhy jste cestoval do
Vídně, abyste zde v maďar
ském semináři ,,Pazmaneum,, ztra£
vil večer svého života, co nej
blíže své milované vlasti.
Nejtvrdší rána však, pane kardi
nále, ve Vašem životě tak
bohatém na utrpení, Vá:|
zasáhla teprve nyní:
Vatikán Vás "zprostil"
y
úřadu knížete primasa Maďarska, a to na ň a ^
tlak komunistické vlády v Budapešti!
St0.1 jste se obětí "východní politiky"
arcibiskupa Casaroliho /zahraničního mi
nistra Vatikánu, pozn.red./ který vzdor
všem absolutně negativním zkušenostem s ko
munisty se stále ještě domnívá, že toto ne
důstojné se vtírání do jejich přízně slouží
dobré pastoraci ve východních státech. Náš
časopis již mnohokrát takovou "diplomacii"
kritizoval.
Nyní, kdy jste byl zbaven svého úřadu, což
považujeme za hanbu Církve vyznavačů a mu
čedníků, za nedostatek křesťanského chová
ní u jistých lidí v římské kurii a za vel
mi těžce odpustitelnou slabost papeže, kte
rý nikdy a nikde nesmí ustoupit takovému
nátlaku, zbývá jen jedno: vyjádřit Vám, vá
žený pane kardinále, naši úctu, že jste
až do konce bojoval o svou důstojnost a
čest a nebyl ochoten zmizet bez hlesu, jsa
zosobněním víc než heroického období kato
lické Církve.
Pro 81 letého muže, pro biskupa, který muž
ně odporoval jak fašismu, tak komunismu, á3^10
málokdo druhý/kard.Beran, dva slovenští
biskupové-mučedníci Vojtašák a Gojdič-pozn.
redakce/ je dvojnásob bolestný hanebný

nevděk fííma jednomu z jeho nejvěrnějších
kardinálů, právě tak jako vědomí, že je pro
fíím politicky nepohodlným mučedníkem; má a
musí Vám zůstat jediná útěcha, že v dvou
tisíci letech existence naší Církve byli
vždycky světci trpící - ne za živa vítězící.
Věrně s Vámi spojená
Vaše "NEUE BILDPOST"
Co máme dodat k jednomu z mnohých článků,
které odsuzují římskou politiku "Velkého
)
inkvizitora" fííma - postavy z románu Dosto- •
jevského Bratři Karamazovi?
V tomto pří
běhu přichází na svět Kristus, dělá zázraky,
ale Velký inkvizitor ho dá zavřít a řekne
mu:"Vím, kdo jsi. Proč jsi nám přišel pře
kážet? Víš, co se stane zítra? Zítra tě
odsoudím..."
Není zlé, že byl zbaven kardinál titulu
"primas." Je však velmi zlé, že ho byl zba
ven na nátlak úhlavních nepřátel Církve,
. náměstkem Kristovým, pro kterého
trpěl.
Přenesme se o pár de
sítiletí dozadu. Pius XI.
vydává encykliku proti
fbezbožeckému komunismu, ale
i proti nacismu a když
přichází Hitler do fííma,
dá zavřít vatikánské
sbírky a opouští město,
Ted je ohlášená návštěva
zahraničního ministra
______ SSSR Gromyka u papeže.
Ten podá ruku zástupci země,
ve které zemřelo mučednickou
smrtí - 'i pro věrnost papeží - tolik nevin
ných obětí. Jen u nás 58 kněží a biskupů.V těchto dnech dostal vysokou hodnost pro
bošta vyšehradské kapituly kolaborant,
udavač, notorický nevěrec a prostopášník
Dr.Josef Beneš. Když býval ředitelem Charity, věnoval peníze, určené na tisk zpěvníku,
"straně a vládě!"fííká se, že se vracíme k
prvotní Církvi. V té by lidé typu Benešova,
typu kolaboranta V rány a jiných nebyli při
puštěni ani za obyčejné křesťany, natož za
kněze a dokonce za vysoké hodnostáře.
Co dělat? V fíímě máme své zástupce, vynika
jící a věrné kněze, Otce Skarvadu a Otce Náhalku, který sám poznal na vlastní kůži
krutost komunismu a je od nich neustále na
padán. Dostanou-li stovky protestních dopi
sů, mají se o co opřít. Pišme jim! Protes
tujme! Protestuje celý svět, a my, vyhnanci
z komunistické země, budeme mlčet? Je to to
nejmenší, co můžeme pro statečné přátele na
východě udělat - spoléhají na nás.__________
Msgr.D r .J .Skarvada, Piazza S.Giovanni in
Laterano 4, Casa Canonica, 00184 ROMA, I.
Msgr.Dr.S.Náhalka, 00100 ROMA, Via Cassia,
Casella Postale 6175/lnstituto ss.Cirillo
e Metodio/

MISIONÁŘŮV D E N ÍK
12.října. - SV.MAXIMILLÁNA, mučedníka. - Byl popraven koncem
3.stol., poněvadž odepřel stát se vojákem. Tehdy Církev očeká
vala blízký konec světa - nač tedy válčit? - Včera mě navštívili
dva členové sekty, která věří také v brzký konec světa. Nemají se svými pro
roctvími štěstí. Pán řekl, že nikdo nezná dne ani hodiny - jen Otec. Pro mě bude konec
světa chvíle mé smrti. Obdivuji však jejich vytrvalost. Mně se občas večer nechce na náv
štěvu. Jak mě přijmou? Vlídně? S důvěrou? Nebo se budou dívat znuděně do televize. A já
budu m a m ě čekat na chvilku, kdy bych mohl vsunout mezi všední řeč něco živého. Hovoří
o hloupostech - a já jim nesu radostnou zvěst. Mám pocit, že jakmile zavřu za sebou dve
ře, začnou mě pomlouvat. Odháním ten pocit od sebe, snad jim křivdím, většině křivdím.
Ale pocit se na mě lepí jako klih a dere se do mé duše jako dým. - Laici si odbudou
svých osm hodin - a mají klid. Já bývám skoro denně pryč - do jedenácti i déle. I když
mi běží při zvonění u neznámých dveří mráz po zádech, nevzdal bych se svého poslání za
nic na světě. Kristus zvoní se mnou - odmítnou-li mne, odmítají Krista.
13.října. - SV« KOLOMAN. - Mnoho se o něm neví. Z Irska putoval do Palestiny a na zpátečni cestě byl u Vídně zavražděn proto, že měl nezvyklý oblek a považovali ho za vyzvědače.
tícta lidu ho zařadila mezi světce. - V mé oblasti žil jeden Koloman, spoluvězeň, hluboce
věřící člověk. Zemřel náhle. Každý rok na něho vzpomenu mší sv. - Kdesi jsem četl, že
přijde doba, kdy bude možný život na zemi jen pro světce. Ostatní budou hynout zoufalst
vím nebo upadnou pod obraz Boží. Setkávám se na svých apoštolských cestách s lidmi se
zoufalou otázkou v očích. Mohu jim jen ukázat cestu - jít musí sami. Setkávám se i s lid
mi, kteří upadli pod obraz. Mají přepychové byty - a jejich děti zahánějí zoufalství a
tmu omamnými jedy. Člověk, který nemá víru, hledá často lék v smrtících snech.
14.října. -Sv.KALIXTUS. - Otrok, který se stal papežem. Znal bídu ze všech stran - proto
odstranil přísné církevní tresty. "Dost má den na své lopotě." Tvrdí lidé se stali jeho
nepřáteli. - I mně často vytýkají, že navštěvuji bývalé komunisty, nevěrce a lidi, kteří
žijí v konkubinátě. Kristus na to odpovídals"Přišel jsem léčit nemocné, ne zdravé." Vče
ra jsem nesl mladému vězni knihy a něco na zub. Odmítl mě přijmout. Proč? Dozorce mi
řekl, že chlapec je na cele s dvěma jinými... Hle, vliv posměchu. Jakobych slyšel:"Proč
se bavíš s farářem? Co ti dá? Pánbičkář!" Jen silný charakter posměchu odolá. Ráno jsem
za něho sloužil mši svátou. Sloužím ji za každého, kdo mě udeří.
15. října, - SV.TEREZIE Z AVILY. - Vlastní životopis, kteiý tato církevní učitelka napsa
la - otevřel docentce filosofie Edith Steinové skulinu k víře. Edith zemřela jako karme
litka a židovka v koncentráku. Připravuje se její blahořečení. - Z života sv.Terezie si
vzpomínám, že ji jednou shodil mezek v lijáku do bláta. Pohlédla vyčítavě k nebi:"Když
tak zacházíš se svými přáteli, Pane Bože, nediv se, že jich máš tak málo.''- Před nějakou
dobou mi telefonoval jakýsi muž, kolik prý beru za svatbu, fíekl jsem, že nic, ale snou
benci musí chodit na vyučování náboženství. Zřejmě to zkoušel u Švýcarů a když slyšel,
že by musel zaplatit stovku, riskoval raději to vyučování. Po obřadech mi ani ruku ne
podal. A musím ho mít stejně rád, jako své věrné a milé přátele.
16. října. - SV. MARKÉTA MARIE ALACOQUE. - Četl jsem její velmi poutavý románový životopis. Anglicky. Kdyby to četli naši lidé poznali by, že světec nechodí s očima vyvrácenýma
k nebi - ale bojuje proti zlu, v sobě i kolem sebe. Především v sobě. V Markétčině kláš
teře byla skupina šlechtičen, které tam dali rodiče, protože neměli pro ně věno na vdavky. Byly tam nešřastné, proto byly také zlé. Zlobu si vybíjely na Markétce, jakoby tuši
ly, že jí Kristus zjevil svou lásku k lidem. - Snažím se okamžitě v sobě zlikvidovat
každý hněv a nenávist. Užírají totiž lidskou lásku. Jako student jsem se zamiloval do
dívky, která mě klamala. Když jsem na to přišel, cítil jsem takovou nenávist, že to až
bolelo. Jako předsíň pekla. Ale byla to užitečná injekce. Dnes už nejsem schopný onemoc
nět opravdovou nenávistí - ale
k lásce se musím někdy nutit. Vzpomínka na hrůznou noc,
kdy trýznily šlechtické nešťastnice ubohou Markétku mi v tom také pomáhá.

P Ř IH L Á S IL I JSTE SE UŽ NA
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Jeli jsme rovnou k náčelníkovi. Velmi vlídně
nás přijal, hned nám nabízel kořalku a hlásil,
co je ve vesnici nového.
Misionář tam byl naposledy před dvěma lety.
Od té doby jsou nemocni bez pomoci. Hlavně se
zmínil náčelník o jednom ještě mladém nemocném.
Sekl:" Podle mého odhadu už měl dávno umřít,
ale váš předchůdce přede dvěma lety mu
řekl, že neumře dříve, než se k němu
misionář vrátí - on sám nebo jeho nástup
ce. Všechno to pokazil, protože ten chudák
nemocný si vzal do hlavy, že neumře a umřít
nechce. Proto jsem strašně rád, že jste ko
nečně přijeli."
Pak mě náčelník prosil, abych šel nejdříve
k tomuto nemocnému,než půjdu k ostatním.
Bylo mi divné, proč si dělá takové starosti
s jediným nemocným a na ostatních jakoby mu
nezáleželo, ale na nic jsem se neptal a šel.
Bylo to blízko. Chýše byla děravá ze všech
stran a na nebe bylo také vidět.
V chýši na zemi, na trošce kukuřičné slámy, le
žel mladý muž, tuberák, nebo jak se zde říká
"slabý". V pološeru jsem ani obličej nerozeznal,
jen dvě velké, modré oči. Měl radost, že jsem
přišel, pak si ale posteskl, že jsem měl přece
jen trochu počkat, že se mu nechce umřít. Pak se
uklidnil a řekl:"Víte, život je krásný, ale váš před
chůdce mi mnoho vypravoval o mém otci v nebi, který tam
na mne čeká. Naučil mě také jednu modlitbu, a tu se modlím
neustále, znám ji celou, ale je strašně dlouhá, někdy se ji nemohu
za den ani celou pomodlit."
Bylo mi divné, co to asi je za tak dlouhou modlitbu. Trochu jsem se zastyděl, když mi
řekl, že je to Otčenáš. Začal jsem se s ním Otčenáš modlit, ale nemocný mě stále přerušo
val a vypravoval, co ještě víc tomu nebeskému Otci říká a tak náš rozhovor nebral konce.
Potom tvrdil, že on sám žádného pozemského otce neměl. Já mu to nevyvracel. Však ho můj
předchůdce naučil znát toho Otce v nebi - a na toho se nemocný těšil, protože věděl, jak
je dobrý.
Ptal jsem se ho, žije-li úplně sám, kdo se o něho stará, fíekl, že má manželku a tři děti,
ale protože jeho nemoc je nakažlivá nařídil náčelník, že se manželka musí přestěhovat
do jiné chýše, kterou jí sám opatřil, a tak mu tři roky jen jídlo přinášejí. Pak dodal
starostlivě, že náčelníkovi zemřela před rokem manželka a že by se rád oženil s jeho že
nou, ale musí čekat, až on zemře. Rád by své dobré manželce dopřál tento sňatek, ale do
umírání se mu nechce.
Už mi vysvitlo, proč si s tímto nemocným dělal náčelník takové starosti a hned mě k němu
posílal. Když jsem tak nemocného pozoroval viděl jsem, že ani má návštěva nepomůže a že
si náčelník na tuberákovu ženu ještě dlouho počká.
Vrátil jsem se a potěšil náčelníka, že podle mého odhadu to už dlouho trvat nemůže. Ra
dostně si oddechl, pozval mě dovnitř, že ostatní mohou počkat do příštího dne. Naléval
dobré kořalky, pak zavolal svou budoucí manželku. Byla to statná a náramně hezká žena.
Posadil ji vedle mne a oči z ní nespustil, bylo vidět, jak se mu sliny v ústech sbíhají.
Také ona se ptala na svého manžela, jestli zemře brzo, abych ji mohl s náčelníkem ještě
teú oddat. V duchu jsem si myslel, to byste mu museli do hrobu pomoci.
Pak přišla večeře, pečená noha a sladké brambory. Sladké brambory jím strašně nerad.
Ale nic jiného mi nezbývalo, než se do nich pustit, pořád jíst maso a zapíjet je kořal
kou - to by to člověk asi také dlouho nevydržel.
Seděli jsme dlouho do noci, vypravovali jsme si, a když se mi začaly klížit oči, natáhl
jsem si siř nedaleko náčelníka a spal tvrdě až do rána.
P.A.N.

EXERCICIE-GENERÁLNÍ ÚKLID V DUŠI !

POKROK

Konečně se mi podařilo napsat A. Bylo tady přede
mnou, kostrbaté - to je pravda - roztřesené, ne
pravidelné - s příčnou čárkou nakřivo. Ale dalo se přečíst, bylo to A. Vzhlédl jsem. Uvi
děl jsem slzy, slzy bohatě plynoucí z matčiných očí. Tatínek se sehnul a posadil si mne
na ramena.
Zvítězil jsem. A toto malé vítězství dovolilo doufat, že můj duch má všemu navzdory přece
jen šanci a že se může projevit. Jistě, mluvit jsem nemohl, ale ted byla naděje, že mohu
začít využívat jiné možnosti výrazu, dokonce výrazu trvalejšího než je mluvené slovo: že
se naučím psát.
Jediné písmeno naškrábané na zemi úlomkem žluté křídy, kterou se mi podařilo sevřít palcem
levé nohy, mi ukazovalo cestu do jiného světa. Ukázalo mi možnost, jak bych se já, stvoře
ní se rty zapečetěnými a tak bolestně toužící po dorozumění s ostatními, mohl osvobodit ze
svého žaláře.
Když se mamince podařilo přimět mě k tomu, abych napsal A, pustila se do těžkého úkolu na
učit mě celé abecedě. Pokud jí při starostech o domácnost vybyla chvilička, odnášela mne
do přední světnice a ukazovala mi trpělivě písmena, abych se je naučil rozeznávat.
Kreslila písmeno po písmenu na podlahu. Pak písmeno smazala a měla mne k tomu, abych je
napsal já kouskem křídy, kterou jsem držel v prstech levé nohy. Strašná práce pro nás oba!
Stávalo se, že když ona už zase odešla do kuchyně, já jsem vyrážel ty své neartikulováné
skřeky, abych ji přivolal zpátky. Musela se podívat, napsal-li jsem písmeno dobře. Bylo-li
napsáno špatně, přinutil jsem ji, aby si klekla a písmeno mi napsala znovu. Kolikrát mí
vala tolik práce, utěrku v ruce, vařečku, nebo ruce celé zamoučené.
První věc, kterou jsem se naučil psát, byla začáteční písmena mého jména C B. A brzy jsem
se naučil psát své jméno celé. Byl jsem na to strašně hrdý. A zdálo se mi, že jsem straš
ně učený.
Bylo mi šest pryč a už mne nudilo psát jenom své jméno. Toužil jsem psát
něco jiného, nSco těžšího. Ale to jsem nemohl, neuměl jsem číst. Umět čístvlastně jsem ani přesně nevěděl, co to znamená. Ale věděl jsem, že Jim
umí číst, Tony také, i Mona a Petr. To mi vnuklo touhu umět to také. Závi
děl jsem jim.
Pomalu a s velkými obtížemi jsem se s maminčinou pomocí probojoval řadou
dvaceti šesti písmen a krok za krokem jsem dospěl k tomu, že jsem je bez
pečně rozeznával. Moje schopnost pozorně poslouchat a dobře odpozorovat
dodávala mamince velkou odvahu. Seděla u mne ráda a posilovala mou vytrva
lost. Nepozorný jsem býval málokdy.
Když už jsem znal abecedu, zdálo se vítězství na dosah ruky. A skutečně;
brzy jsem byl schopen řadit písmena a tvořit prostinká slova. Potom jsem
se naučil složit jednoduché věty. Dělal jsem tedy pokroky. Ale nebylo to
tak snadné, jak se mně ted o tom píše. Maminka měla tenkrát sedm dětí, to
bylo dost co dělat. Naštěstí našla dobrého spojence v mé sestřičce Lily, které jsme říka
li Tich.
Lily byla z nás nej starší. Byla to taková malá maminka celé bandy. Hubené děvčátko, takový
drobeček, s černými vlasy na ramena, s jiskřivýma očima. Když chtěla, uměla být vtělená
něha. Úplný anděl. Ale když se rozzlobila, panečku, to v ní už zbylo málo andělského. Tře
baže byla ještě tak mladá, pochopila těžkou situaci naší maminky. Chtěla jí vylehčit, po
kud jí síly stačily. Aby mohla maminka věnovat co nejvíce času mně, měla Lily na starosti
děti i domácnost, vařila, prala, oblékala malá děcka a dbala, aby si velcí kluci pořádně
umývali uši a krk. Když odcházeli do školy, dělala Lily prohlídku a někdy svou horlivost
snad i přeháněla. Zahanbený Jim nebo Tony vklouzli rychle zpátky do kuchyně a pečef její
horlivosti jim hořela na tváři nebo na uchu. Lily totiž brávala své povinnosti vážně.
Třebaže jsem ještě neuměl mluvit srozumitelně, dorozumíval jsem se s našimi zvláštním
chrochtáním. Když jsem měl nějaké velké potíže a nemohl jsem pořádné vyjádřit, co chci,
ukázal jsem na podlahu a napsal jsem to levou nohou. Když jsem to napsat neuměl, začínal
jsem zuřit. Ale to k ničemu nevedlo, chrochtání bylo ještě méně srozumitelné.
Když mi bylo sedm let, pořád jsem ještě nemluvil, ale přece už jsem se mohl posadit a po
zadečku jsem se dostal z místa na místo.
Nenosil jsem ani střevíce, ani ponožky. V prvních letech se maminka pokoušela mě obouvat,
asi se jí to zdálo lepší, jako že se o mne dobře starají. Ale aí mi obula,co chtěla, tak
dlouho jsem mrskal nohama, až se mi podařilo všechno z nohou setřepat. Boty a ponožky ve
mně vyvolávaly asi týž pocit, jako má normální člověk, když mu svážou ruce za zády.
Christy Brown: LEVOU NOHOU

III.

POMOCÍ R O D IN Y
Objevuje dítě okolní svět, druhé lidi, radost, přátelství a všechny
divý stvoření.
ŽIVOTNÍ POSTOJ RODlCfi zde hraje nesmírnou roli. Nejúčinnější výchova
není ta, která dítěti něco vysvětluje, ukazuje. Nejúčinněji je vycho
váváme, když s nimi a před nimi žijeme! Nepřímá výchova prostředí
zasáhne nitro dítěte většinou nejhloúběji.
PROTO MUSÍ

RODIČE NEUSTÁLE REVIDOVAT VLASTNÍ JEDNÁNÍ:

-Nepříjemnosti, nehody, nemoci, nenadálé události - umíme se s nimi
vyrovnat?
-Sousedé, známí, kolegové v práci atd. - uznáváme je, vážíme si jich,
vidíme jejich dobré úmysly? Je pochopitelné, že to jednání, které
se nám nelíbí, odsuzujeme, ale člověka, který tak jedná, musíme
respektovat a milovat.
-Respektujeme také cizince, lide" nižšího nebo vyššího sociálního po
stavení, jiného povolání, jiné povahy, nebo o kterých se mluví špat
ně, kteří jsou chudí, "nezajímaví”?
-Umíme odkrývat krásu všedních věcí, krásu přírody, krásu lidské práce a techniky?
K OBJEVOVANÍ SVĚTA MUSÍME DÍTĚ VEST
Dítě se diví. Nechápe, jak může být někdo zlý. Neustále se ptá:"Proč?" Je velmi důležité
pomáhat jim objevit smysl života. My jsme jejich první setkání s realitou. Jiná setkání
se skutečností je mohou - kladně nebo záporně - poznamenat na celý život.
1. Vychovávejte je k tomu, aby neměfy strach a nedůvěru k lidem a věcem. Ne však aby by
ly naivní. Vysvětlíme jim např. proč pes vrčí, proč se ten pán zlobí atd. Snažíme se,
aby dítě pochopilo podstatu věci, zvnitra a ke všemu mělo jisté sympatie.
2. Odvykněme si povrchní uchvátanosti. Na všechno si necháme dost času - zastavíme se
u stavby a pozorujeme práci jeřábu... Díváme se a odpovídáme na otázky. Spěcháme-li
a nemůžeme se zastavit, vysvětlíme také, proč. Cítíme-li, že je nutné, aby dítě něco
pochopilo důkladně, také to důkladně vysvětlíme.
3. Varujme se unáhlených úsudků. Objevujeme velké věci. Nebojme se užít slůvka "možná",
"snad". Snad je ten pán proto tak nepříjemný, protože má starosti... Nevíme-li, mějme
odvahu přiznat to:"To nevím, ale zeptáme se na to." Tím dítě také pozná, že v životě
je třeba stále se učit, že druzí jsou zajímaví a že ví leccos, co my nevíme.
4. Obdivujme s dítětem lidskou práci, zručnost dělníka, umělce atd...nebo rychlé auto,
stroj, který dělá dobrou práci atd. Prostě - ukážeme dítěti optimistický pohled na
svět, a to může usměrnit způsob jeho celého dalšího života.
ZEME, KDE LIDE UMÍRAJÍ HLADY, JSOU PflíLlS DALEKO.
"Co se dá dělat?"
Jak častá věta! A přece, v postní době před velikonocemi nás Církev žádá o "laskavý po
stoj k nevyvinutým zemím i' Co jsme pro ně udělali jako rodina? Pokusme se o bilanci!
hmotné výsledky

Kolik jsme přispěli v penězích, ve věcech nebo prací na pomoc nevyvinutým zemím? Co naši
přátele? Naše čtvrt? Naše farnost?
Kdyby Evropa, kde žije velká část křesíanů, dovedla se spojit k radikální a silné pomoci!
Je třeba vyburcovat veřejné mínění, vzbudit neklid - ještě není všemu konec!
A JEST£ NĚCO JINÉHO! HMOTNÁ POMOC NESTAČÍ!
To by byla "charita" ve špatném slova smyslu. Vypadalo by to, že chceme pomáhat povýšeně
méněcenným. Je třeba, aby šli těmto zemím na pomoc i profesoři, technici! Naši chlapci
sní o tom, že se stanou kosmonauty, badateli, sportovci. Proč by nemohli snít o tom, že
budou jako technici pomáhat pěstovat obilí v zemích, kde lidé umírají hlady, že budou
stavět přehrady, aby "zúrodnili pouště"? Existuje ohromné staveniště a mladí by dokázali
pracovat. Jak vyburcovat veřejné mínění? Co dělat, abychom pochopili, že se nás to také
týká?__________________________________________________________________________ _____________

PŘIHLÁSILI STESA UŽ NA NAŠE EXERCÍCIE ?

SOCIÁLNÍ NAUKA CÍRKVE
Konkrétní aplikace lidské důstojnosti: boj proti ne
gramotnosti, rasové diskriminaci, asyl emigrantům,
respekt k menšinám; boj proti mučení při výsleších,
ženská práce a rovnoprávnost atd.
V. P R Á C E
A
M Z D A
člověk není pouhý stroj, který se oceňuje podle výděl
ku. Spolupracuje na Tvoření a budování lidské pospoli
tosti, proto má cítit odpovědnost. Práce má být pro
něho sjednocujícím prvkem, prostředkem k rozvinutí
vlastní osobnosti. "...určitým způsobem pokračuje v
díle Ježíše Krista a tak nabývá i hodnotu vykupitelskou... Tak byla lidská práce povýšena do řádu hodnot zušlechťujících, aby všechny, kteří
pracují, přivedla k duchovní dokonalosti."M.M.
Proč je práce v továrnách, dílnách, dolech tak často otupující? "Mnoho dělníků je nuceno
žít v podmínkách lidsky nedůstojných."M.M. Proti záměru Prozřetelnosti se lidská práce,
určená k hmotné a duchovní dokonalosti člověka, stává za takových podmínek příčinou jeho
úpadku; lhostejná hmota je zpracovávána dokonale ve stejných dílnách, v nichž je ničen
a ponižován člověk." /Q.A./
Spravedlivá mzda musí stačit na výživu rodiny. "Za stejný pracovní výkon stejnou
mzdu. Proto má dělnice nárok na stejnou odměnu jako dělník."/Pius XII,15.8.1945*/
"Spravedlivá mzda musí obsahovat i část zisku, který podniku zůstane když se odečtou
náklady."/P.Bido./
Konkrétní aplikace: boj proti propouštění, odborová hnutí, kolektivní smlouvy, soulad
mezd, rodinné přídavky, hygiena a bezpečnost, placená dovolená atd.
VI. Z I S K
A
K A P I T Á L
Spravedlivé rozdělení příjmů mezi podnikateli /nebo držiteli kapitálu/ a dělníky na dru
hé straně jsou problémy velmi závažné a nesou sebou řadu požadavků, vyvolávají třídní
rozepře a odpor k nespravedlivosti.
a. Zákon práce platí pro každého člověka. "V potu tváře budeš jíst svůj chléb."/Gen III,
19/ Nikdo se nesmí přiživovat, být jiným přítěží."Jenom člověk je produktivní, ne
existuje automatické množení peněz."/P.Bigo./
b/ Bohatství je strašné nebezpečí a Kristus nás před ním varuje: zatvrzuje srdce /Luk
XVI,19,3l/» omezuje svobodu /Mt XIX, 16,22/, brání vstupu do nebe /Mt XXV,41*46/.
"Ach, boháči, plačte a naříkejte nad trápením, které na vás přijde. Vaše bohatství
je shnilé..Mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, co požali vaše pole, křičí, a nářek
ženců pronikl až k uším Pána zástupů."/Ep.sv.Jakuba V,1,4/
c/ Je nutné najít způsob, jak harmonicky rozdělit příjmy a respektovat spravedlnost a
bratrské vztahy mezi lidmi.
A k tomu máme opravdu často daleko! "Podstata materialismu je v tom, že dává přednost
míti před býti. Kdo vidí v jiných jen možnost víc mít, nebude jim umět účinně pomáhat,
aby byli víc - což je skutečný a jediný důkaz lásky." /P.Lebret/.
Pavel VI.to připoměl účastníkům kongresu Unie křesťanských podnikatelů v Itálii. "Skuteč
nost je taková: ekonomicko-sociální systém zplozený liberalismem, uplatňovaný v současné
době, prosazuje jednoustrannou ideu soukromého vlastnictví výrobních prostředků a soukro
mého zisku a není ani dokonalá, ani nepřináší mír a spravedlnost, protože rozděluje lidi
do tříd nesmiřitelně si odporujících a zatěžuje společnost vážnými rozpory, které ji
tříští a jsou příčinou jejího utrpení."/8.6. 1964./
Mění lehké najít dobré řešení pro tolik různorodých případů, ale pokud podnik může, je
povinen "poskytnout možnost zmírnit pracovní smlouvu smlouvou o společenství."/Pius XII.
I944./ "Spravedlnost žádá, aby se dělníci podíleli na majetku závodu ve formě a míře co
nejvhodnější." M.M.
Konkrétní aplikace: Výrobní společenstva, družstva, podíl dělníků na řízení a zisku a j.

DOZ n á m k v

Slovenští Jesuité v Kanadě, na jejichž kvalitní nakladatelskou čin•"*
^
nost často upozorňujeme, vydávají mimo časopisu ECHO pro inteligenci
také lidovější, velmi poutavě psaný časopis - měsíčník POSOL. 0 posledních knihách, které
vydali, přineseme zprávu v příštím čísle.

PŘIHLÁSILI STE SA UŽ NA EXERCÍCIE ?

POS LED Í

DIALOG JANA ČEPA +

Skutečný dialog je možný mezi dvěma lidmi, mezi kterými je už něco
společného. Nemusí to být vždy, aspoň ne hned od začátku, společenství
v ideí a názorů; něco jiného, co předchází a co je těžko definovat: řekněme jistý společný postoj tváří v tvář světu, lidem a věcem; jistá
schopnost intimity vůči nim; schopnost vnímat otázky, které nám kladou svým bytím,a pot
řeba odpovídat na ně.
Jak odpovídáme na otázky, které nám kladou věci svým bytím, to už je druhé. V prvním stadiu-které není třeba nikdy překročeno-odpovídáme na otázky druhého zase jenom otázkami,
nebo jistým druhem mlčení, nebo pohledem. Mám-li odpověň na otázky svoje, neodhodlávám se
ji hned formulovat před druhým, ať už z pocitu jakéhosi studu-někdy falešného-nebo spíše
proto, že cítím, že ještě nepřišel čas; že bych druhého spíše zmátl, že bych si ho odcizil,
že by se přede mnou třeba uzavřel.
Trvá někdy dlouho, než se dva lidé, kteří se už třeba stali přáteli, odhodlají mluvit
přímo o svých idejích a názorech, a ještě déle-dojde-li k tomu kdy-než se odhodlají přes
vědčovat navzájem ^rozumnými nebo rozumovými důvody. To neznamená, že o nich navzájem nevě
dí, že podceňují účinek rozumových důvodů-zejména pokud jde na příklad o náboženství. Ale
rozumové důvody přijdou v svůj čas a na svém místě. Bud jak bud, mohou situaci připravit,
nebo ji v rozhodném okamžiku zachytit.
Zatím nechávám druhého žít, cítit a trpět - nikoli jako pasivní a lhostejný divák, nýbrž
se vší svou hlubokou a štědrou účastí. Podílím se o jeho nejistoty a úzkosti - a otvírám
mu pohled do úzkostí a nadějí vlastních.
Nemohu a nesmím ovšem mlčet vždycky, nebo až do konce-mám-li sám zůstat tím, kým jsem {ne
mohu a nesmím zejména mlčet, když ucítím, že se jeho vnitřní situace nachýlila-že je ke
mně celý obrácen jako otevřená otázka. Někteří lidé mají takřka vášeň přesvědčovací, ba
polemickou. Nedovedou se setkat s nikým, promluvit s nikým několik vět, aniž se ho hned
pokoušejí převádět na svou stranu; snaží se vždycky-vhod i nevhod-přesvědčovat druhého o
věcech, o kterých mají často představy velmi zjednodušené, ba povrchní.
Jedině kázání apoštolské, nesené duchem sebeobětování a horoucí láskou k Bohu a k bližní
mu, je ospravedlněno takovým "vhod i nevhod". Ten, kdo takto káže, však musil být zavolán;
bud jak bud, jedná jako člověk svobodný vůči lidem svobodným; nemá za sebou státní moc, má
ji spíše proti sobě; a jde mu o věci nesrovnatelně čistší a vyšší nežli o tak zvané ideje
a názory ve službách státní moci.
Je ostatně zajímavé sledovat, jak si počínali v naší době jistí věřící lidé ve styku s ne
věřícími; lidé, kteří se sami neskrývali se svou vírou - naopak; jejich poslání a nadání
bylo jiného druhu nežli obecně apoštolské. Narážíme konkrétně na případ francouzského bás
níka Paula Claudela. Jak je známo, obrátil se Claudel v mládí způsobem náhlým a zcela vý
jimečným - ale trvalo ještě několik let, než proniklo ono náhlé osvícení celou jeho by
tost, než se vtělilo do jeho básnické obraznosti. A možno říci, že se do ní vtělilo doko
nale, že se zmocnilo všech jeho přirozených darů. Nikdo, kdo četl nebo viděl jeho "Zvěs
tování" nebo "Atlasový střevíc", toto nádherné básnické vtělení křesťanského vesmíru,
nemohl být na pochybách o tom, kdo je to Claudel.
Ve stjku s lidmi, a to i přáteli, zachoval Claudel jisté odstíny - ačkoli sám byl člověk
"z jednoho kusu" jak se říká - mohl se často jevit jako typ horlitele. Odpovídal druhým
a"přesvědčoval" je, když se na něho sami obrátili, jako např.mladý Jacques Rivieře, na
jehož úmysl napsal jakýsi celý katechismus.
Anebo když cítil, že jsou v nebezpečí, že je jejich vnitřní situace uvede do tra
gického rozkolu; že je pro ně samy svrchovaně důležité, aby dosáhl - ať s výsled
kem jakýmkoliv. To se stalo např. v případě André Suareze, Charles Louis Philippa
a hlavně André Gida, který se nakonec uhnul a dal se unášet proudem. Jinak měl
Claudel přátele, jako např. Paula Valéryho' nebo Philippa Berthelota, s kterými
se byl ochoten stýkat v jisté rovině a to velmi upřímně a bez přetvářky, ale
které se nepokoušel přesvědčovat a obracet, aspoň ne přímo. Domníval se patrně,
že jejich konečné obrácení je tajemství mezi nimi a Bohem.
Jak jsme tu daleko od hrubého "přesvědčování’1 komunistických režimů! Troufají
si svými omezenými argumenty na všecko - hlavně na náboženství - a zatím jim
chybí základní předpoklad přesvědčování, i ve věcech přirozených. Chybí jim
schopnost postavit se na místo druhého, uznat vnitřní autonomii jeho osoby. Ba
chybí jim i znalost ideí, které propagují. Nebyli sami schopni promyslit je do
důsledků, prožít zevnitř svět, který ukládají druhým jako strašlivý mechanismus.
Jsou uvnitř studení a prázdní, nemají zkušenost života prožitého do hloubky, ať
v tom nebo onom znamení; života otevřeného ke všem obzorům, přístupného všem
lidským otázkám, úzkostem a nadějím.

UŠKLEBEK MONY LIZY ČILI S T R Ý Č E K V P A Ř ÍŽ I
Bloudili jsme temným domem s dveřmi bez štítků. Namátkou jsme u jed
něch zazvonili. Ozvalo se:"Oui, oui," a strýček se širokým úsměvem
otevřel:"0 lalá. Kořím se, ručičku líbám," a přinesl chladivý nápoj
Pak se zeptal, jaké máme v Paříži plány.
"Chtěli bychom vidět Notre Dáme!" Strýček se ušklíbil:"Děvče/děvče.
Večer se tam povaluje zlatá mládež, hrůza...!!"
"Také bychom zajeli do Versailles*,' řekl bratr. Strýček mávl opovržli
vě rukou:"Nic tam není. Pár starých židlí. Ostatní už dávno odvezli
do Ameriky nebo do Moskvy."
"Máme naplánovaný Louvre,"pospíšila si sestra. "Louvre? Jeden obraz
jako druhý!" - Byli jsme zkroušeni a zeptali se, kde budeme bydlet.
"Hned vedle! Přepychový hotel. Prvotřídní!"
Hotel byl o pár ulic dál. Pozvedlo nám to náladu. Zřejmě nejsou strýčkovy informace ani
o Notre Dámu a Louvru tak přesné.
Rohovou budovu hotelu hlídal obrovský pes. Pokoje byly umně vylepené tapetami, pečlivá
ruka se zřejmě snažila zakrýt chatrnost stavby.
"Strýčku, jak vypadají ty nepřepychové hotely?"zeptala se ironicky sestra.
"Děvče, děvče. Večer se kolem nich potloukají slečinky a loví pány,"vyvrátil strýc oči.
Pak jsme si zajeli k Vítěznému oblouku, popsanému jmény bitev starého Napoleona. Na všech
ny strany se rozbíhají široké bulváry, vybudované mladým Napoleonem, aby se mohla lépe po
hybovat vojska, krotící revolucionáře. V ulicích, chabě osvětlených, pohasla zářivá Paříž
našich snů. V tlačenici aut jsme pochopili, proč mají četná auta odřené či pomačkané boky.
Druhý den nás strýček vyklopil u musea pana Rodina a zmizel. Museum bylo zavřené. Zamířili
jsme ke gotické královské kapli se zářivě modrými okny. Odtud jsme se vlekli letním parnem
k Invalidovně a ke kostelu Marie Magdaleny. Večer patřil osvětlenému chrámu Notre Dáme,
půvabně čistému ve špíně a nevkusu pompézních či secesních staveb.
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie jsme se hrnuli ke knězi s mitrou, abychom Tělo Páně při
jali z ruky kardinála Martyho. Náš snobismus byl krůtě zkrušen, byl to totiž jeho zástup
ce,
V zámku Versailles nebylo skutečně mnoho nábytku. Byly tam obrazy, koberce, gobelíny a špí
na. Jen zahrady byly nádherné, nekonečné a pečlivě udržované.
Jsouce strýčkem informováni, že k Sacre Coeur se nesmí autem, nechali jsme vůz dole a pla
zili se parnem k bazilice. Od chrámu byl nádherný pohled na Paříž, kalený vztekem při po
hledu na auta, přijíždějící až nahoru. Vzpomněli jsme na slavného Leona Bloye, který byd
lel za bazilikou. Protože si sestra málem vymkla kotník na špatné dlažbě, vyvezl bratr
auto sám nahoru.
V Louvru jsme se octli v houfu šikmookých návštěvníků. Zdalipak rozuměli křesťanským nebo
mytologickým obrazům či sochám? Konečně - Mona Lízal Je dobře hlídaná, ta nepříliš hezká,
pošklebující se dáma! Jejím úsměvem prý se Leonardo da Vinci posmíval sám k sobě, vysvět
loval bratr, který byl ve vězení s ředitelem Státního památkového úřadu Wagnerem a pod
chytí od něho různé vědomosti.
Pak krámky bukinistů na březích Seiny. Dvě grafiky byly kvalitní, však stály také 180 frf,
zřejmě nejsou pouliční prodavači hloupí.
Strýček nás zavedl k Janu Cepoví. Ve skromném bytě nás přivítala švitořivá ošetřovatelka.
Předháněli jsme se ve skládání poklon slavnému mistrovi, ochrnulému na půl těla. Měl z
návštěvy radost, zůstalo mu jen málo věrných přátel - hlavně pan Tigrid ho týdně navště
vuje. Brzo přišla i jeho hezoučká dcerka a pak i jeho milá paní, která živí celou rodinu.
Večer jsme si se strýčkem vypravovali o životě našich krajanů v Paříži. Začali jsme si
ještě víc vážit Švýcarska.
"A co spolek československo-francouzského přátelství?"nadhodil bratr.
"Ten? Když se sejde, předseda zahájí schůzi a okamžitě usne. Když se probudí, řekne, že
už musí jít a schůzi ukončí."
Zeptali jsme se na známkování pohlednic. "Třicet centů - ale ty hází listonoši hned do ko
še, vždyť umí sotva číst a jsou špatně placeni. Cím dáte víc, tím lip!" Riskli jsme těch
30 centů. Pak jsme šli na bulvár a posadili se ke stolečkům pod nočním nebem.
"To byly časy, děvče," řekl strýček, popíjeje šveps,"vždyť já jídal s Ingrid Bergmannovou."
S úctou a ohromeně jsme na něho pohlédli. "Ovšem. Po válce mě často pozval známý restaura
tér: "Při júte kolem čtvrté, co zbude po hostech, to sníme. Chodily tam slavné herečky..."
Paříž se hemží černochy, občas zakopnete o žebračku, když prší, do četných hotelů teče.
Rozestavovali jsme po místnůstce kelímky a každé tři minuty vylévali vodu, podobnou CocaCole. Ale slečny před hotelem opravdu nestály.
K.N.

DĚTSKÝ KARNEVAL VE WINTERTHURU - 10. 3. ve 14 hod. -hotel Romer
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CELÝ TÝDEN bylo slyšet naši rodnou řeč na stráních kolem Saas Grundu,
Saas Almagel a Saas Fee. 40 chlapců a děvčat zde ztrávilo týden na ly
žích. Obdivoval jsem jejich odvahu, žádný sráz jim nenahnal strach.
Pod vedením 4 instruktorů bud vnikali nebo se zdokonalovali v lyžař
ském umění. Na zakončení - SLALOMOVÝ ZÁVOD. Ve třech kategoriích by
li odměněni tři nejlepší, ale diplom dostali všichni.
BYL TO TÝDEN PŘÁTELSTVÍ, pohody a slunných dní. Snad tu radost u většiny zvyšovala i účast na MSl SV. Byl bych špatným knězem, kdybych
se nesnažil přiblížit svým mladým přátelům aspoň trochu Boha. Poslou
chali s napětím to, co snad doma neslyší. Byla by škoda nezasívat do
čisté dětské duše pravdu Bůh. JEgTE JSEM NEPOTKAL CLOVgKA. KTERÝ BY
BYL NEŠŤASTEN, ZE VERÍ, ALE BEZ BOHA JE MNOHO LIDI? NEMASTNÝCH! f
Á PAK SMÍCH, radost, písně a různé klukovské rošťárny! Celý týden.
Na zakončení - "kanadská noc!" Ve 22 hod.se celý penzion vyřítij pod
širé nebe a svedl velkou.sněhovou bitvu! Mládí! Stále hledá vzrušení,
a také je musí mít!
TE5ÍM SE NA DALŠÍ PODNIKY, mladí přátelé. Podaří se nám něco podnik
nout o jarních prázdninách????!!!! *
DEKUJI VŠEM SPOLUPRACOVNÍKEM. Zasloužili se o zdařilý průběh lyžařské
ho týdne. A ted...
PŘEDÁVÁM SLOVO RODIC0M:
"...dovolte, abychom Vám a všem vedoucím co nejsrdečněji poděkovali
za krásný lyžařský týden, který náš Martin mohl v Saas-Grundu prožít.
Nejen denní lyžování, ale především pěkné společné večery v milé
prostředí zůstanou pro něho trvalou vzpomínkou a nezapomenutelným zá
žitkem.
Jeho největší obavy - po zkušenostech ze školních táborů - že mu ne
bude chutnat jídlo - se ukázaly zbytečné. Naopak, vypráví, že se měl
velmi dobře a proto dík výborným paním kuchařkám!
Těší se už dnes, že zase příště pojede s Vámi a že se zase se všemi
setká a pobaví.... " jfc
D I S K U S N Í
V E Č E R Y
T A K E
VE
W I N T E R T H U R U .
Počátkem postní doby zahajujeme DISKUSNÍ VEČERY i ve Winterthuru
/konečně!/ Konají se vždy v sobotu po bohoslužbách ve far.domě v ma
lém sále. BUDEME PROBÍRAT TÍVOD DO KŘESŤANSTVÍ. Zveme srdečně všechny,
kdo mají zájem o otázky, které jsou pro náš život tak důležité. Pro
hloubením víry v Boha se připravíme na slavení velikonoc. - O občer
stvení je postaráno. - Poznamenejte si adresu:
SEUZACHERSTR.1. - W I N T E R T H U R - ROSENBERG.
TÉMATA DISKUSNÍCH VECERtf V CURYCHU:
6.března: Nauka o Nejsvětější Trojici
20.března: Problém víry v Ježíše Krista
3*dubna: Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk.
TÁBOR našeho Otce Birky a Otce Kučery z Německa se bude konat
od 26.7. - 17*8 v Pitztal Wiese - Rakousko.
S K A U T S K É
T Á B O R Y
I. 6.-13.4*-lesní škola pro starší skauty na Kostivalu.
II. 14.7*-10»8. - putovní tábor po SKANDINÁVII, pro starší skauty
III. 22.7 .-10.8 - tábor na severu Německa.Skauti, vlčata, světlušky.
IV. 21.7.-10.8. - KOSTIVAL/již*Německo/skautky, světlušky, vlčata
V. 21.7.-10.8./event.6.7.-27.7» - skauti, vlčata, světlušky -ŠVÝCARY
Přihlášky: Tschechoslowakische Pfadfinder in der Schweiz
8180 BUELACH, Frohhaldenstr. 41 . tel.Ol/969009
Belgie -

Roztomilý obrázek z oběžníku našeho P. Strečanského,
prvního exercitátora - kterým zve na maškarní bál.

NAŠE
BOHOSLUŽBY

MOZAIKA

SKUPINA PRO KATOLICKOU
AARAU - St.Peter u.Paul
I N T E G R A C I / S K I / .O j e 
Kirche, každou 2.sob. 18, lí
j
ímž
programu
jsme
ARBON - Galluskapelle, u far.kos.,neň.19,
_ ^ r e f e r o v a l i , n á s z ve na
BADEN - St.Sebastianskapelle, krypta
neděle
11,15 P R E D N A S K O V ? " -C Y K L U S , k t e r ý z a h á j í ve
s t ř e d u 6 .b ř e z n a v C e s k e k a t o l . m i s i i v
BASEL - HEILIGGEIST-Kirche. neděle
18,
Curychu
v 1 9 , 3o p ř e d n á š k o u D r . T h .
BERN - Dreifaltigkeitskirche/krypta/
B r u n n e r a : O SOUČASNÉ SITUACI VE SVETČ
sobota
18,
P ř e d n á š e j í č Z je p ř e d s e d o u š v ý c . s e k £ e
CURYCH- HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr .46
česká-neděle a 1.pátky
19 , m e z i n á r o d . s d r u ž e n í U N A V O C E C A T H O L I C A
Kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr. a Č l e n e m SKI. P o p ř e d n á š c e d e b a t a .
15.I.P.slovenská, nedeía
9*30 DOPORUČUJEME VŠEM; /Schrennengasse 26./
CORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel, směr
C U R Y C H
Yverdon,3.ned.vo far.kostole sv.
NAŠI SKAUTI ve Švýcarsku v y d a li 7. c . X X I I . r .
Petra na rozcestí od Kablovky,10 h
vtipného časopisu SKAUT EXULANT. Uspořádají
FRAUENFELD-v klášteře,2.3-* 6.4.,sob. 16 h.
mimo j i n é t ř i tábory, Sev.Německo, K o s tiv a l
FRIBOURG-l.ned.v 10 h.v kaplnke MarianisŠvýcary a p u to v n í do Skandinávie. Kdo má v
tov, Rudé de Faucigny
ž ilá c h skautskou krev a srdce zálesáka, a ť
každou 2.sob.v měs.-HeiligkreuzCHURkirche, Masanserstr.l6l
15,30 se o b r á t í na adresu: TCHECHOSLOWAKISCHE
JONA -10.3»,24.3«»7»4»tsál far.centra 9*30 PFADFINDER IN DER SCHWEIZ, 8180 BULÁCH, F ro h h a I d e n s t r . 4 l . , t , 0l-969oo9
LAUSANNE-každú 4.ned.vo Boulevarde de
Buelach
Grancy 29, na 1.poschodí
9,30
LUZERN- St.Peterskapelle, neděle
19,00 DOBRÉ INFORMACE, ZDRAVĚ REVOLUČNÍ NÁZORY. má
RUTI - 3.3.,17 .3.,31.3. ,14.4./Velikonoce/
německý týdeník NEUE BILDP0ST, z něhož uveřej
Růti-Tann, katol.kostel
9,30 ňujeme protest proti ústupkům Vatikánu vůči ko
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
munistům. 0bj.:NEUE BILDP0ST, D-5784 Bodefeld/
SOLOTHURN-Spitalkirche, každých 14 dní
Sauerland, Hunaustr.27.
neděle
10,15
ST.GALLEN-kaple u sv.Otmara, sobota 19,00 ZPRÁVY CS.SVAZU KĚEST.PRACUJÍCÍCH uveřejňují v
VINTERTHUR-St.Ulrichkirche/čes./sob. 19,00 l.č.zprávy o cenzuře gramof.desek a knih, o de
pri far.kostole Oberwinterthur, sloven cimování počtu vědců,novinářů a umělců a jiných
to
nejnovějších opatření v CSSR, o knize ARCHIPEL
ská - sobota
nm.Afi
______
_•___ _
__
GULAG, ^
o varování -ruských
emigrantů,
o sovět
ZENEVA- II.ned.-kostel sv.Bonifáce,
14.Avenue du Mail, II.p.neděle
18.30 ských snahách po ovládnutí západ.odborů a mn.j.
VELMI KVALITNÍ MĚSÍČNÍK si objednejte /l2frs.r./
ZPRÁVY CSKP, SCHLOSSTALSTR. 54.-84O 6-WINTERTHUR.

OTCOVEMISIONAŘI

P.Jan BIRKA,6006 LUZERN, Schádriitistr.26
LUDĚK^PACHMAN dal podnět k založení SVOBODNĚ
tel.041-312635
SPOLEČNOSTI PRO ROZVÍJENÍ PŘÁTELSTVÍ K N%ŘĎĎ9m
P.Ján Pius KŘIVÍ,O.P. 4038 BASEL, Linden- SSL. Mezi členy jsou: redaktor Demokracie v Eriberg 21., tel. 061-321944
lu J.Kusý, Českého slova J.Pejskař, P.Němec a
P.J.SIMCÍK, 800 4 ZPRICH.FeldBtr.109
jiné význačné osobnosti. ChtějT-mimo jiné-vydat
teíoOl-232952 pro Cechy
Češky Archipel Gulag. Příspěvkys30 DM pro aktiv
P.A.BANÍK, 8004, ZPRICH,Feldstr.l09
ní, 15 DM pro neaktivní členy ročně. Přihlášky:
tel.01-232952,pro Slováky, v útorok,
L.Pachman , 565 Solingen 17, Postfach 17-01-54
středu,piatok od 16-18,30 Wolfbachstr.15*
P.Martin MAZÁK, 1110 Morges, La Longeraie k 25.VÍR0CÍ Č i n n o s t i v y d a l a Če s k á d u c h o v n í
SPRÁVA V NĚMECKU bohatě ilustr.německou publi- |
tel.021-714417
P.Vilém V0NDRA, 9000 ST.GALLEN, Schlosser- kaci. Obj.jTschechische kathol.Seelsorge,
Mlinchen 5», Klenzestrasse 66.
str.26., tel. 071-279631 /k l u b /
P.Petr ELIÁŠ, 6600 L0CARN0, Via Varenna 3C SVAZ KflESf. PRACUJÍCÍCH VE WINTERTHURU uspořádal
tel.093-314188
15.2.besedu s předními pracovníky Csl.poradního

sbQru v záp.Evropě- J.Pejskařem, Ing.J.Holmanem,
NA TYTO KNĚZE SE MŮŽETE OBRÁTIT VE VŠECH
a Dr.I.Šafářem z Mnichova a z Vídně. Po stručd u c h o v n í c h z á l e ž i t o s t e c h - k Re s t , z p o v ě C,
ném referátu redaktora Svob.Evropy a Českého
SĚATEK, VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ DOMA atd.
slova se rozvinula zajímavá a plodná diskuse.
DVĚ OFICIELNÍ HLAVNÍ POUTI SE KONAJÍ:
NA DOTAZY 0 PŘEDPLATNÉM: zaplafte je tomu, od
SLOVENSKÁ - 15.září - SEDMIBOLESTNÉ PANNJ
koho KLUB dostáváte, adresa na razítku odesila
MARIE
tele, nebo v kostele. Můžete poslat bankovku
CESKÁ- 26.května. - Obě v Einsiedelnu.
/i nešvýcarskou měnu/ v doporučeném dopise.

FATMA... ?
Africká dívka Patrna se stane milenkou bílého dělníka z Ameriky.
Náhle se doví, že za krátký čas ji chce její milenec opustit a
vůbec nemá v úmyslu se s ní oženit. Stojí na mostě a chce spáchat
sebevraždu, když ji tam najde autor knihy, evangelický farář
Walter Trobisch.
"Patrno, není ještě pro vás pozdě změnit srvůj život, ale je
opravdu příliš pozdě zemřít."
Otočila hlavu:"Nerozumím vám."
"Dovolte, abych vám něco vyprávěl. Slyšela jste o Barabášovi?"
"Myslíte na t>ho vraha, který byl uvězněn s Ježíšem?"
"Ano, Bylo zvykem u židů, že o velikonocích byl propuštěn jeden vězeň. Pilát se ptal židů,
koho má propustit - Ježíše nebo Barabáše."
"Pamatuji-li si dobře, vybrali si Barabáše."
"Máte pravdu. A tečí si představte, že Barabáš na svobodě kráčí ulicemi Jeruzaléma v onen
Velký pátek. Asi tak nějak popisuje jeden spisovatel další Barabášův život. Barabáš vidí
zástupy lidí, jak se ženou na Golgotu a' jde za nimi. Přijde tam, a koho spatří?"
"Ježíše na kříži."
"Vidím, že jste se učila dobře náboženství ve škole na vesnici."
"Slyšela jsem ten příběh často, ale nikdy mi nic neříkal."
"Barabáš poznal svého spoluvězně. Najednou mu zasvitlo v hlavě: Kdyby tu nevisel na kříži
Ježíš...Dovedete dokončit tuto větu, Patrno?"
"Pak bych tam visel já," řekla.
"Správně, Fatmo. A já bych tam visel také."
Zase jsme se oba odmlčeli a dívali se do víru vody.
"A jak to bylo dál?" ptala se Patrna za chvilku, ale ani tečí se na mne nepodívala."
"Představte si, že by Barabáš uvažoval takto: Je to naprosto nespravedlivé, aby tady umí
ral Ježíš. Konec konoů, já jsem vrah, ne on. Já zasloužil smrt, a ne on. Tečí mohu udělat
jen jedno, zabít se. - Co byste na to řekla vy, Patrno?"
"Bylo by to od něho šílenství."
••Máte pravdu, a zrovna tak by bylo šílenstvím, kdybyste tečí skočila do vody. Je už pozdě,
Patrno. Ježíš zemřel už smrtí, kterou jste zasluhovala vy. A od té chvíle, kdy on zemřel,
je každá sebevražda zbytečná. Je už prostě pozdě. Jste na svobodě. Na svobodě, tak jako
byl na svobodě kdysi Barabáš."
"Já že jsem na svobodě?" Otočila se zády a opřela se o zídku a dívala se mi přímo do očí.
Někdejší nezájem o vše byl pryč. V jejich očích jsem četl zoufalství.
V knize DVA STfíEDY AVŠAK JEDEN KRUH řeší v poutavých příbězích evangelický pastor,
známý už knihou Miloval jsem jedno děvče,vztahy mezi mužem a ženou, jde až k hlu
binám problémů nejrůznějších druhů a končí u svého vlastního manželského problému.
Upřímnost, zkušenost a láska k lidem září z této knihy, kterou by si měl přečíst
nejen každý mladý člověk, ale každý manžel a manželka i ti, kteří mají pomáhat
lidem jejich erotické příběhy a problémy řešit.
Vydalo nakladatelství KffESŤANSKÚ AKADEMIE, Via Concordia 1,
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Dále tam vychází: Životopis "tatíčka" Stojana, olomouckého arcibiskupa, k jehož blahořeče
ni se sbírá materiál. Knihu napsal Cyril Zlámal. 153 str.Brož.
Kolková, Marie: TISÍC TOMU LET. - Románový životopis sv.Václava pro
mládek. Ilustr. Z.Buriana. 146 str. Brož.
Hiillppe de la Chapelle: CÍRKEV A DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV. - Historický
i fakticky rozbor Deklarace z hlediska víry. 207 str. brož.
Rio Preisner: KRITIKA TOTALITARISMU - Fragmenty. - I.díl - Sázka o člo
věka. Originální poznámky o důstojnosti člověka a jeho ponížení totalit
ními režimy, zejména komunismem. 400 str. Brož.
" Marxismus tvoří nadstavbu, nihilismus základ totalitám! praxe. Na to lze namítnout:
Pravý marxismus se vyhýbá onomu spojení s nihilismem. Odpověí zní: aktivní nihilismus je
hnací silou marxistické revoluční praxe, bez nihilismu by marxismus zůstat tím, čím nikdy
nechtěl být: chimérickou katedrovou teorií."
"Vedle znečištěného ovzduší, znečištěných vod, znečištěné země existuje též stále zhoub
nější znečišťování prostorů ducha."
/Ukázky z Kritiky totalitarismu/

sester Vincentek.."
"To je potěšitelné. Děkuji.
A kolik by dostal židov
ský chudobinec?"
Larry B.Jones myslel, že
se přeslechl;pak mu blýsk
la hlavou myšlenka - bo
hužel falešná.
"Jak to myslíte? Ach,
ano, israelský chudobi
nec.. .."
P.A. SEIPOLT
Vespasián Molloy mu po
šeptal :"Není tu žádný žid." A kandidát znovu nabyl
jistoty. "To rozhodneme případ od případu.
Trůnil na pozlaceném podstavci, prsty spo
V prvé řadě chci podporovat - a to mi nikdo
lehlivě složené, a klidně odpovídal na
nemůže zazlívat, křesťanské ústavy..."
otázky novinářů. Málokdy se obrátil na své
"Z důvodů volebních, pane Jonesi?"
ho nápovědu, který seděl kousek za ním,
"Z hlubokého přesvědčení, ctihodná sestro.
ovšem níže, na pana Vespasiana líoloye, pod
Vzdor odluce církve od státu budu ve svých
saditého pána se širokým nosem, pronikavý
řečech stále zdůrazňovat zotavení naší ná
ma očima a inteligentní bystrostí.
rodní morálky a s tím spojené pozvednutí
Bylo tam 13 novinářů, paní Zuzana znala jen
duchovní úrovně lidu...což je možné jen..
jediného, hubeného, šedovlasého monsignora
ehm..jen na základě křesťanskách principů."
Bunstana Sweeneye, který byl duší katolic
Rozhlédl se, očekávaje souhlas. Ale noviná
kého týdenníku a jehož dobré vztahy k Joneři si mysleli, že už tuto větu od kandidá
sovi nebyly tajemstvím. Hráli prý spolu
ta slyšeli víckrát a jen zívali.
před třiceti lety košíkovou.
Paní Zuzana nepřestala vrtat:"Tedy staří
Sv/eeney uznale pokynul sestře; těšilo ho,
lidé v židovském starobinci nic nedostanou?"
když klášterní časopisy nevychvalovaly jen
"Co zde znamená nic? Chudá vdova si zaslou
problematická proroctví nebo uveřejňovaly
ží svůj groš. Nevyznávám antisemitismus.
kuchařské recepty. Měly se zajímat také o
Ale své vyznání nevytrubuji do světa. Chá
současné politické události.
pete, že ano?"
Proud otázek se chýlil ke konci. Novináři
"A což mateřská školka Klín Abrahamův? A
zjistili, že L.B.Jones má stejné stanovisko
klinika Bethesda."
a stejné plány jako jeho protikandidát
"To vás zajímá?" podivil se Jones. Také
Austin W.Olivex’. Kdosi vtipně podotknul,
monsignor považoval zvědavost sestry za
že byl mezi nimi jen jediný rozdíl: Jones
zbytečnou.
měl tři dobře tělesně vyvinuté dcery - du
"Zajímá to moje čtenáře," odvětila Zuzana,
ševně však méně, kdežto Oliver měl tři
■"Aha," řekl pan Jones a domníval se, že jí
tělesně nevyvinuté syny, kteří však byli
dobře rozumí. Rozuměl však špatně. "Můžete,
dobře vyvinuti duševně. Jednalo se vlastně
sestro, své čtenáře uklidnit: budu-li já
jen o volbu mezi krásou a inteligencí, což
starostou, nedostane se ani jediný dolar
nebylo pro starousedlé občany tuze obtíž
do rukou židů. Ti mají stejně dost - stačí
né. Jonesovy naděje byly docela dobré.
se podívat do daňové kartotéky. Ještě něja
Paní Zuzana, zvyklá zdrženlivosti, se do
ká otázka?"
sud dotazů nezúčastnila. Teprve když kole
"Poslední, pane Jones."
gové sahali po kloboucích, přihlásila se
"Rád odpovím. Mám zřídka tu čest, odpovídat
také o slovo.
na otázky tak chytré řeholnice - která je
"Pane Jonesi,"pravila," jste pro to, aby
ještě k tomu novinářkou."
soukromá sociální zařízení podporovalo ta
"Neodpověděl byste jinak na mé otázky, pa
ké město? A platí to pro všechny stejně?"
ne Jones," řekla pani Zuzana,"kdybyste vě
"Stejně ne. Záleží na tom, co ušetří so
děl, že píši do židovského týdeníku? - Na
ciální ústavy svou činností městské poklad
shledanou, pane Jones."
ně. Se zřetelem...eh..
šlápl Vespasiánu
Než mohl kandidát nebo Vespasián Molloy
Molloyovi na nohu, aby mu napsal honem na
odpovědět, ba pochopit, co sestra říkala,
lístek několik jmen," se zřetelem na velký
ta už zmizela.
počet katolických spoluobčanů a jejich bla
"Hrome, od kdy píší jeptišky pro židy?"zahodárných sociálních zařízení, dal bych ja
syčel Jones a štípl nápovědu do zad. Ale
ko starosta přednost...eh.."konečně před
ani ten nevěděl, co by řekl. Jeho pohled
ním ležel lístek"v prvé řadě mateřským ško
se setkal s pohledem monsignora Sweetneye.
lám St.Felicitas, Mary-Ward-College, pak
Ten bezradně trhnul ramenem. "To zavinil
nápravnému ústavu sv.Aloise, Paulinu, ne
váš zpropadený koncil, Sweetney!"
mocnici sv.Magdaleny a léčebnému ústavu
Pokračování
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'Kefalín s Pokorným se krčili na kozlíku,
jezdili po staveništi s dvěma pytli cementu a zkoušeli se navzájem z
role. Trudy s Fuksou se občas ohlédly a nespokojeně zafrkaly,
"Nemaj’, chudinky, pro Moliera pochopení,"řekl Kefalín, "ale kaž2
dý z nás je povinen něco vydržet! Kůň i člověk. Je tu ovšem(
zásadní rozdíl:člověk dovede trpět uvědoměle."
"Jako svazák,"vzdychl Pokorný a zachumlal se do modrého,
německého zimníku.
"Přesně tak,"souhlasil Kefalín. "Ještě než mě z AMU vyhodi
li pro nedostatek talentu, střetl jsem se s řadou zajímavých případů, například svazák
Otakar žebrák po odhalení protistátního spikleneckého centra chodil mezi námi se svěše
nou hlavou a se slzami v očích říkal:"Nám, Židům, kluci nevěřte! Jedinej hodnéj žid je v
Tvrdohlavý žene!" Potom, aby dokázal, že se od případu distancuje, kritizoval představite
le buržoazie a pronikavě odhaloval jejich ledví. Volal bolestně své obžaloby, jako "Pre
sident doktor Edvart Beneš nám sedmnáct let zatajoval, že jsme vlastně součástí Polska."
Nebo:"Dříve Bulhaři bulhali, tečí radostně kráčejí k socialismu." A laky namaloval obraz
Dva nezaměstnaní textiláci."
—
"Ani nevím, proč mě na AMU nepřijali,"dumal Pokorný a cvakal zuby,"jestli proto, že ne
mám talent, nebo proto, že jsem Jiřího Dimitrova označil jako trockisticlcého spiklence,
popraveného s Bucharinem, Zinověvem a Kameněvem. Nebo že byl můj otec holičem."
"To nejspíš,"mínil Kefalín,"protože neteř ředitele živnobanky doktora Preise taky nepři
jali. Ale hlavně, že jsi nezatrpkl."
"Já si to nemohu dovolit,"řekl Pokorný,"zatrpknu-li v této převratné době, pošlou mě do
dolů. A jakou naději budu mít u Helenky, která je sekretářkou u filmu? Člověk nemůže dě
lat, co by chtěl. Podřizuji se rozhodnutím kolektivu!"
"Bobře činíš,"souhlasil Kefalín,"hlavní je kázeň. Proto je například vojenská příprava i
na vysokejch školách. 0 nás se sice říkalo, že studujem na kadetce s přihlédnutím k diva
delním potřebám, ale to bylo právě nedocenění uvědomělé kázně. S.Vejražka nám říkal s t r a 
na a vláda naší lidově demokratické republiky vám umožnila studovat na vysoké škole! Vy
byste jí měli líbat ne pomyslný, ale skutečný karabáč, kterým vás honíme do práce!"
"To nám chybí,"pravil Pokorný,"a že to někoho nenapadne?"
"Jde o to,"dumal Kefalín,"jestli by potom byla ještě uvědomělá kázeň. Ale kdybychom to
odhlasovali, proč ne?"
Vůz, tažený Fuksou a Trudy opět obejel pracoviště a s dvěma pytli cementu se vydal dál.
"Hej, kam jedete?" křičel na povozníky mistr Franci,"potřebuju vápno. Ale ještě dnes!"
"Učiníme, co bude v našich silách,"odvětil Pokorný a huhlající mistr pouze nedůvěřivě za
koulel očima. Po nějaké chvíli se o ně začal zajímat i mistr Gregor:"Haló,chlapci! Při
vezte mi pár cihel. Ale co nejdříve."
"Vezeme mistru Franclovi cement,"řekl Kefalín,"potom mistru Bohnalovi písek a pak přijde
te na řadu vy." Povoz pokračoval v poklidné elipsovité jízdě kolem staveb stále s týmiž
dvěma pytli, naloženými v časných ranních hodinách. V poledne jej zastavil pokyn stavby
vedoucího. Grygar mrknul na náklad a lišácky se zeptal:"Kolik for jste dnes odvezli?"
"Jedenáct," řekl okamžitě Kefalin nevšímaje si jeho pronikavého pohledu.
"nelžete, Kefalín,"zamračil se šéf stavby,"jak vás znám, nejvýš sedm!"
Kefalin nasadil užaslý výraz. "Pane stavbyvedoucí, vás nikdo neobelže,"pravil s netajeným
obdivem"uhádl jste to na chlup. Člověk by si myslel, že nás od rána sledujete."
Stavbyvedoucí spokojeně zachrochtal, přátelsky jim pokynul a vítězně se kolébal do kance
láře. "Tím pádem plníme normu na 125 procent," řekl suše Pokorný.
"Při vojenské přípravě na AMU,"řekl Kefalín,"nás učili, že pes na vojně sežere polovinu
své váhy.""Kolik asi sežere kůň?" zajímalo Pokorného,
"To nevím, ačkoliv se mi zdá, že jsme se to učili. Určitě jsme probírali průstřelnost jed
notlivých materiálů. Náboj socialistické pušky prostřelí šest třímetrových fošen.
Mne tenkrát strašně zajímalo, jak je průstřelná voda, ale kapitán Kot
va mě začal podezírat, že se chci ve válce schovat za
akvárium.
"Haló," zahulákal na ně mistr Franci,"co je s tím vápnem?"
"Strpeníčko,"řekl Pokorný,"že jste to vy, předběhneme os'*'a^n ^ ná-stry a přivezeme ho přednostně,"
"Už na něj čekám Čtyři a půl hodiny. Máte vůbec
nějakej poměr k práci?"
,rVy o tom pochybujete,"vykřikl rozhořčeně Kefalin,
"To si nezasloužíme, Bůkazem toho je vysoké
•překračování norem." Ale mistr už zmizel z dohle
du.

ťiixuna - KeaiuDnove zeli neoo smažena ciouiKa.
VLASSKf SALÁT. - Umíchá se několik syrových a několik uvařených žloutků/prolisovaných/ a po kapkách se přimíchává olej. Pak dle chuti ocet, vařené bílé
fazole, uvařená čočka, vařené, na kostky nakrájené brambory, nakrájená slani
na, několik sardinek a sardelí, trocha kaparů a na kostky nakrájený uherský
salám. Promíchá se a nechá aspoň l/2 hod.stát. Pak se na skleněné míse zdobí
na tvrdo uvařenými vejci, hlávkovým salátem a majonézou.
OSMAŽENÁ JABLKA. - Oloupaná jablka se rozkrájí na osminky, odstraní se jademík, posypou
se cukrem a pokapou rumem. Připraví se řídké těsto - jako na kapání - přidá trochu cukru
a bílého vína. V tom se jablka namáčejí a smaží, pak se posypou vanilkovým cukrem. Na
10 dkg mouky l/8 vína, l/O mléka, 2 lžíce rumu, 1-2 žloutky a ze 2 bílků
HARLEKfNSKĚ CHLEBÍČKY. - Velký kus másla se tře se sardelemi,
přidá se rozsekaná šunka, rozličné sýry, na tvrdo uvařená vejce,
olejovky, zelený hrášek, kapary, očka. Dlouhá veka se vydlabe,
naplní se touto nádivkou a dá na hodinu do studená odpočinout.
Pale se krájí na chlebíčky. Může se přidat mozeček nebo uzené.
PAPRIKOVÝ SALÁT. - Spaříme papriky slanou vodou a necháme odpoči
nout. Pak vodu vylejeme, jádra vydlabeme a nakrájíme. Osolíme,
polejeme olejem s octem a kouskem cukru a opepříme.
SALÁT Z RAJČAT. - Tvrdá rajčata sloupneme, nakrájíme, jadérka
.toalfti*, M
tood kfi H(a
vyškrábeme; 2 na tvrdo vařené žloutky, rozmačkáme, promícháme
nrUí.JL________
olejem, solí, pepřem, cukrem, hořčicí, octem a několika kapkamilpolévkového koření. Nalijeme na rajčata a promícháme.
PLNSNÁ VEJCE. - 5 vajec uvaříme na tvrdo, rozkrojíme vroubkovaným nožem na půlky, špičky
se seříznou, aby vejce stálo, žloutky se opatrně vyjmou, prolisují, přidá se k nim 2 lží
ce hořčice, prolisovaná sardel, 2 dkg usekaných kaparů, citr.šťáva, olej a sůl. Vše se
dobře promíchá a vejce se tím plní. Zbytek použijeme k ozdobě mísy, kde se vejce narovna
jí.
SÁZENÁ VEJCE S DUŠENOU KAFJSTOU. - Lívanečník s důlky vymažeme máslem, rozpálíme, do důl
ků se nasázejí vejce, osolí se a nechají až bílky ztvrdnou. Dají se opatrně na mísu. Do
tenčího plátku šunky se každé vejce zabalí, popráší moukou, omočí v rozšlehanéra vejci,
obalí v housce a smaží na rozpáleném másle po obou stranách do růžová. Srovnají se na
horkou mísu, obloží dušenou kapustou a bramborovou kaší.
KAPUSTOVÝ KOTOUČ. - Maso jako na sekanou pečeni. Kapustové listy se vype
rou a spaří slanou vodou. Pergamenový papír se pomastí a kladou se na
něj listy kapusty, na ně pak sekaná pečeně, řezaná kapusta, na tu se dá
omeleta a sekaná šunka nebo uzené, sbalí se kotouč a převáže motouzem a
dá se na vymazaný pekáč péci. Na pekáč se přidá cibule, podleje se vodou
a peče hodinu.
PAŠTIKOVÁ POKAZÁNICA. - Utřeme máslo, přidáme lanýžovou paštiku, ustrouhar.ou cibuli, sekaná sardelová očka, sardinky, citr.šťávu a franc.hořčici;
třeme tak dlouho, až je jemná pomazánka. Zdobíme petrželí nebo kaviárem.
______
.Hodí se k čaji a vínu._________________
Až dosáhnete oba plnoletosti, naučí se vaše paní
vařit, a důvod k rozvodu padne.

Jeden státník jde po sovětsko-čínské hranici a vede na provázku I loHtňédooJfjy!
kozu. "Kam jdeš s tou sviní?” ptá se Mao. Státník se podiví:"Ale1to je píece koza, ne
svině.""Ty bud t ic h o , tebe jsem se neptal!”
Francouzští turisté se vrátí z prohlídky Moskvy do hotelu. "Zde je opravdu všechno, na
co si člověk vzpomene,” chválí Moskvu sovětskému průvodci. f,Máte pravdu, zde máme všechno."
"Jen nám ještě řekněte, kde je tu nejbližší noční podnik.”” Tivoli, v Kodani, prosím."
Co dělí jednu zemi od druhé? - Hranice. A co dělí od sebe socialistické státy?-Socialismus,
Americký a sovětský anděl míru se setkali v Helsink
"Polepme kousek spolu,"navrhuje
americký anděl. "Ale já tak vysoko nevyletím,"hořekuje sovětský."Copak, jsi nemocný?"
"Ne, ale připevnili mi v Moskvě pod křídla kulomet."
Alexander Veliký, César a Napoleon se baví na onom světě. "Mít k dispozici dnešní techno
logii, už bych dobyl měsíce,"vzdychá Alexander. "S moder-"
nimi zbraněmi mám dnes v moci celý svět," potvrzuje Césai,
"A já mít k dispozici TASS, dodnes by nikdo nevěděl, že
jsem prohrál u Waterloo," dodá Napoleon.
Závodní rada sovětské továrny. "Tak, a teí pokud jde o
kuchyni. Nemohli byste, soudruzi, mít trochu víc fantazie?""Víc fantazie? Vždyt už jsme si vymysleli osm jmén
pro stejné jídlo!"
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"Mamuško," ptá se Ivánek matky," ví náš milý Pán Bůh, že
už v něho nevěříme?"
V sovětské továrně hledali účetního."Kolik je dvakrát dvě?"ptají se prvního kandidáta.
"Čtyři!" Druhý požádal o papír a tužku. Třetí řekl, že se musí na tak těžký problém vy
spat. Kdo myslíte že místo dostal? Synovec soudruha ředitele!
"Soudruzi, našel jsem kel z mamuta," jásá zaměstnanec kolchozu."Nech toho a hledej radě
ji žížaly!"
"jJ luim"—"
*
,
s/
*
Jaké jsou podmínky pro přijeti do svazu sovětských spisovatelů? - Autor
musí vydat jednu knihu a dva kolegy. /T.j. vydat tajné policii./
Válka mezi Čínou a SSSR. První den zajmou Rusové pět tisíc Cínanů. Dru1hý den sedm tisíc. Třetí deset tisíc. Mao telefonuje sovětské vládě:
"Vzdejte se, nebo tak budeme bojovat dál.,.1"
Co je hlavní vlastností socialistického systému?
V něm člověk nemůže nikdy vědět, co přinese minulosi
Co je to filosofie? - Hledá-li někdo v temné míst
nosti černou kočku. - Co je to marxismus? - Hledáli někdo v temné místnosti černou kočku, která tam
není. - Co je to leninismus? - Hledá-li někdo v tem
né místnosti černou kočku, která tam není, a náhle
vykřikne:"Už jsem ji chytil!"
Recept ze sovětské kuchařské knihy:"Ukradneš šest
vajec..."____________________________________________ ■"TaJf^Jsem jednou te
'Žwei Stecknadeln spazieren durch Moskau."Pass auf," levizor pořádně
flůstert die eine,"uns folgt eine Sicherheitsnadel." umyla!"

