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mnohý z nás hořekuje: "Nemám přátele!""Zklamali mě!""Nikomu už nevěřím!"
Co je to přátelství? Přátelství jsou mezilidské vztahy, které vznikají
svobodným přilnutím k tomu, kdo je nám duševně blízký.
Vlastnostmi přátelství jsou:upřímnost, věrnost a obětavost. Přátelství
zpevňuje hořká pravda, ne sladká lež. Fřátelství s lidmi, s kterými si
nerozumíme, je nemožné. Pokud existuje, jsou to pozůstatky dřívějšího
přátelství, kdy jsme si rozuměli, a ty přetrvávají jako růžové keře v
opuštěné zahradě.
Vystoupí-li však člověk na vyšší duchovní stupeň, t.j. zaměří svůj ži
vot k hodnotnějšímu cíli, snaží se, aby tam dostal i své přátele. Tím se
přátelství zachrání.
Raisa Haritainová v knize Velká přátelství popisuje své vztahy k různým
lidem. Ona, její muž a její sestra konvertovali ke katolické víře. Své
přátelství prohloubili hlubokými duchovními zážitky v Heidelbergu, kde
byl její muž na praxi. Jejich přítelem v době, kdy navštěvovali Bergsonovy přednášky, býval Peguy. Ten se pro odpor své ženy nemohl vrátit k ví
ře. Jeho váhavost narušila a konečně zničila přátelství s Maritainovými.
Prohloubilo se však jejich přátelství s vnukém Renanovým Psicharim, kte
rý v cizinecké legii víru našel. Nebo
s Rouaultem, který se snažil umělecky
vyjádřit to, co zkoumal filosoficky
Maritain a literárně Peguy.
Přátelství má své dějiny. Své krize a
otřesy. Svůj rozkvět a někdy - bohuželi svů^ konec. Je-li zakořeněno v mimočasovych hodnotách, např. ve víře, ne
zničí je odloučení, k rozkvětu mu ovšen:
také nepomáhá. Přátelé se musejí něja
kým způsobem stýkat, vyměňovat si zku
šenosti, zážitky, sdílet své těžkosti
a radosti, pomáhat si.
Rozhlédněme se kolem! Kdo je opravdu
naším přítelem? Kdo by mohl být, kdy
by byly z naší strany odstraněny pře
kážky? Nedůvěra, zatrpklost, povrchnost
Nebojme se přátelství! Bučíme však pro
zíraví, opatrní, nevtíraví - a hlavně
trpěliví. Za rok, za pět let snad bude
naším přítelem jediný ze stovek zná
mých.
"Není dobře člověku samotnému," slova
Boží před stvořením Evy platí i o přá
telství.
Na exerciciích, na společných podni
cích můžeme hledat - a nalézat.
Abyste našli dobré přátele a byli dob
rými přáteli Vám k velikonocům přeje
Vaše
,

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
BISKUPOVÉ Z BERLÍNA, Osnabriicku, Munsteru a Hildesheimu protestovali proti
umyslu některých stanic vysílat sérii o nezákonných potratech. Berlínský bis^
kup kard.Bengsch protestoval proti filmu, který má potraty ospravedlňovat.
DOPIS A.DUBCEKA vdově po J.Smrkovském. uveřejnil italský komunistický časopis Ciomivie
Nuovi. V něm hájí Dúbcek Pražské jaro a tvrdí, ze okupaci zavinily nesprávné informace o
tom, jak chce strana řešit společenské problémy.
POLICIE VYHNALA chudinu z bytů, které si před dvěma měsíci obsadili nebydlící v římské
čtvrti Tusculano. Chudí se uchýlili do kostela sv.Dona Bosca, kde jim tamní farář opatřil
potraviny a poskytne útulek, dokud se situace nevyřeší. Žádal o intervenci své představené.
MINDSZENTYMU PODĚKOVALI ZA JEHO STATEČNOST němečtí biskupové. Jeho jméno zůstane symbolem
odporu proti našila. Mezi komunismem a evangeliem není možný kompromis.
Při příležitosti Kongresu o nedostatcích římského biskupství kritizoval Pavel V I . lhostejnost vůči chudým a nebydlícím.
PAPEŽ PflIJAL už po čtvrté v soukromé audienci zahr.min.SSSR A.Gromyka. Prý hovořili také
o propuštění zajatců z II.svět.války, kteří jsou dosud v Rusku /Bezmála 30 let!!/
POSLANEC CDU Lorenc Niegel žádá zveřejnění jmen těch uprchlíků z Chile, kteří jsou jiné ná
rodnosti a jsou podezřelí z únosů, atentátů a j.trestných činů.
ANGLICKf ARCIBISKUP kardinál Heenan varoval v pastýřském listě před^komunisty, kteří se
snaží zmocnit vedení v odborových svazech. Zlořády kapitalismu nesmějí být nahrazeny zlořá
dy komunismu.
OBTÍŽE S BISKUPY má i fašismus. Baskický arcibiskup Anoveros žádal větší práva pro Basky.
Španělští biskupové se za svého kolegu postavili.
CÍRKEV JDE VSTŘÍC NEJTÉZStK ZKOUŠKÁM SVÝCH DÉJIN, říká G.Schmidtchen, sociolog curyšské
university. Člověk tíhne k zjednodušujícím systémům /komunismus, fašismus/, rodiče už ne
věnují náboženskou péči dětem a je třeba odstranit některé překonané církevní normy, nebo
je přizpůsobit požadavkům moderního života.
"MÍ KŘESŤAN JESTÉ ZÁVAZKY?" ptá se arcibiskup Gouyon z Rennes a odpovídá:"Každým dnem se
odbourávají základní křesťanovy povinnosti - nedělní mše, ušní zpověd, páteční půst, čisto
ta před manželstvím. Je-li někde půst zrušen, je tu povinnost pokání. Společné vyznání hří
chů nezbavuje povinnosti jednou za rok se zpovídat. Mladí lidé mají mít k sobě úctu.
Prof.teol.fak.v Innsbrucku H.Rotter, S.J. zastává názor, že v manželstvích, kde je další
dítě z vážného důvodu neúnosné, mají manželé volit takové ochranné prostředky, které nena
rušují vzájemnou lásku.
Z RADY STÁTft, KTERÉ NABÍDLY SOLZENICYNOVI ÚTOČIŠTĚ, si spisovatel vybral Švýcarsko. Knihov
nu mu přiveze jeho žena. Přijede do Švýcarska, jen co se uzdraví nejmenší dítě, s třemi
dalšími dětmi a tchyní. 25.amer.senátorů žádá, aby USA udělilo autorovi čestné občanství.
V dopise z 5»září m.r. ujišíuje autor vládu SSSR, že je proti násilné revoluci, žádá však
skutečnou moc parlamentu, dodržování zákonů, svobodné volby i nekomun.organizací, svobodu
{pro literaturu a umění a odstranění státní propagandy marxistických dogmat. -Jeho knihy
jsou z ruských knihoven vyřazeny a na nátlak vlády SSSR nemůže kniha vyjít v Jugoslávii.
ZEMŘEL

"JI letý kardinál BOH.KOMÍNEK, arcibiskup Wroclavský. /Vratislav - Polsko/

CANTENBURSK? ARCIBISKUP MICHAL RAMSEY, hlava angl.církve, se v 69 letech vzdal úřadu. Za
svfol3 ti letého působení se snažil o sblížení s katolickou Církví.
ČASOPIS NÉMECKÍCH RKHOLNICJETZT" se zabývá otázkou asistence řeholnic při potratu. Poněvadž každý, kdo pomáhá při potratu, je stižen přísnými církevními tresty, mají řeholnice
při nástupu upozornit zaměstnavatele, že při těchto operacích asistovat nebudou.
300 franc. a 118 švýcarských matematiků žádá o propuštění sovětských kolegů Leonida Pliušče
a Jurije Sikanovice z psychiatrické kliniky.
SCH&ZE OPUS BONŮM, které pořádá Akademické týdny, se konala 23.3.v Mnichově za předsednictví břevnovského opata Dr.Á.Opaska. Volil se nový předseda, předložil se přehled činnosti
a plán na další práci. Volný čas vyplnil zpěvem Karel Kryl.
DO VÍDNÉ PfiIJEL

s

rodinou sovětský chemik Pavel Litvinov. Jede do Říma a odtud do USA.

PAVEL VT. apeluje, aby si vlády Sýrie a Israele co nejrychleji vyměnily zajatce.

POVÍ DKA JEN PRO MUŽE
"Co je ti, cukrouši?" zvedla paní Očková zrak od žehlení,"žlučník?"
Pan Očko klesl na pohovku, složil hlavu do dlaní a tragicky zašeptal:
"Umru!"
"Umřeme všichni. A na žlučník se hned tak neumírá,"řekla rozšafně je
ho choř, skládajíc manželovu vyžehlenou košili.
"Keni čas na vtipy,"pohlédl na ni manžel vyčítavě."Mám rakovinu!"
Paní Očková nechala žehlení:"To ti řekl lékař?"zeptala se nedůvěřivě.
"Totiž..vlastně ne,"zakoktal pan Očko a zrudnul."Odešel na chvilku z
ordinace a já nahlédl do spisů. Bylo tam napsáno"careinom".A to je.."
Paní Očková se zamračila.
"Bůh ví, cos viděl! Nehybo to slůvko s otazníkem?"
"Ne. Úplně jasně. A s křížkem. Lékař se vracel,musel jsem toho nechat," dodal nevrle,"fakt
je, že jsem odsouzen k smrti."
"Nesmysl,"řekla paní Očková a sundala si zástěru. "Jdu do Migrosu pro zelí a pivo. Jestli
to nepoškodí tvé zdraví, postav na polévku a oloupej brambory."
Pak nechala zdrceného manžela o samotě.
Ten chvíli zíral do prázdna, pak vstal a jsa zvyklý poslouchat, odebral se do kuchyně.
Otevřeným oknem viděl zářivě zelenou jarní louku, slyšel štěbetání ptáčků, pod stromem si
olizovala tlapky kočka - dosud si takových věcí nevšímal. Postavil na oheň hrnec s vodou
a začal čistit zeleninu.
"Jak dlouho ještě?" vzdychal oškrabávaje celer,"lékařská věda je ovšem pokročilá. Snad
dva roky. Co to je? Chvilka! Začnu hubnout."pohlédl lítostivě na své bříško. "Ty zmizíš a
pak zmizím i já." Omyl zeleninu a začal ji krájet. "Jestlipak je život po smrti? Kdy jsem
byl naposledy u zpovědi? Dobrých dvacet let.."hodil mechanicky zeleninu do vody, přidal
sůl a kmín. Pak se pustil do brambor. Náhle mu zrak padnul na fotografii nad kuchyňským
stolem. Zubili se tam jeho kolegové z kanceláře, on sám dělal vzadu nad účetním růžky.Za
tím co ruce oškrabávaly brambory, klouzaly oči z tváře na tvář. U poslední se zastavil.
"Hrome,"zachvěl se,"stará slečna Pindíková." Odsunul zrak k oknu, ale za chvilku ho obrá
zek znovu přitáhnul.
"Proč jsem vlastně...! Píše na stroji lip než Milenka, ovšem Milenka je hezounká a Pindička je vyzáblá ježibaba s vyčnělými zuby." Omyl brambory, sem tam vyškrábl očko, ale před
stava slečny Pindíkové se mu zakousla do duše.
"Čarodějnice," řekl vzdorovitě,"sotva otevřeme okno, ječí, že nastydne. Ale když chce za
vřít okno Milenka?" šeptal vyčítavě tichý hlásek," div se nepřerazíme, abychom jí vyhově
li. Hrome!" zaklel znovu, přisypal do brambor sůl a kmín a usedl na kuchyňskou židli.
"Proč jsem vlastně na Pindičku tak zlý?" zeptal se náhle hlasitě a tichý hlásek hbitě
odpověděl:"Protože se podobá mé první lásce, která mě zradila. Té se mstít nemohu, vylé
vám si tedy své ponížení a vztek na Pindičce...jako výrostek, ne muž.." Zamračil se,
nadzvedl pokličky nad oběma hrnci a napil se vody. Pak usedl znovu na stoličku a zíral
na zářivě zelenou louku. Kočka si mezitím začala hrát s koťaty, která se odkudsi přibato
lila.
"Život a smrt," vzdechnul tragicky pan Očko a odfrkňul si,"musí to být. Ale proč, k čer
tu, právě já... Neměl bych říkat "k čertu" ozval se znovu jemný hlásek, který už dvacet
let přeřvával svým hlučným, trochu nadutým basem. "Musím dát své věci do pořádku. Rodina
je pojištěná...ale,"přihrbil se,"to mi po smrti nepomůže." A velmi tichý hlásek ve vyděše
né duši pokračoval:"Jsou ještě jiné věci, které bych měl dát do pořádku. Omluvit se sleč
ně Pindíkové. Veřejně. Za své řvaní a nespravedlnosti. Darovat jí velkou kytici růží a
ohromnou bonboniéru, políbit jí ruku...sprovodit ze světa své hanebné chování k té staré
duši...."
Zíral tupě na desku stolu. Potom vstal, utáhl plyn pod zuřivě vroucí polévkou a řekl na
hlas: "Pane Bože, slibuji ti, že se jí omluvím. Jen mě nech ještě chvilku na světě. Jsem
darebák, uznávám to....Ale ruku políbit, to by nebylo vkusné. Počkat...tento týden má na
rozeniny. Mám tedy jako přednosta kanceláře příležitost jí veřejně ukázat, jak si vážím
její poctivé práce, zásluh a tak dále."
V předsíni zařinčely klíče. Vstoupila paní Očková. "Postavil jsi na polévku? Oloupal jsi
brambory? Ty jsi přece jen vzorný manžel, moc bych tě postrádala...ale na štěstí...."
"Co....na štěstí...?" vydechl úzkostlivě pan Očko.
" Popletl jsi to, cukrouši. Podíval ses do listin již v Pánu zesnulého...Doufám, že se tě
to nepříjemně nedotklo?" stáhla plamen pod bramborami. Pan Očko stál chvíli bez hnutí, ne
mohl pochopit..uvěřit..Pak přivinul ženu k sobě..a náhle si vzpomněl na své předsevzetí.
Narozeniny slečny Pindíkové! Ale teí, když neumře? Má se omluvit? Nemá se omluvit? Má?
Nemá...o.?

V Í RA

V DNEŠNÍM

SVĚ TĚ

Pavel Claudel vylíčil situaci věřícího v úvodní scéně ke knize "Hedvábný střevíc
Jesuitský misionář, bratr hrdiny Rodriga - světoběžníka a dobrodruha, bloudícího
mezi Bohem a světem - ztroskotá na moři. Loú potopí piráti a on sám, uvázaný na
kusu dřeva, se stává hříčkou vln. Hra začíná jeho posledním monologem:"Pane, děkuji ti, že jsi mě tak připoutal. Někdy se mi zdála tvá přikázání obtížná, má
vůle někdy selhala. Dnes však nemohu být k tobě připoután úžeji než jsem. I kdy
bych mohl jen trochu pohnout svými údy, žádný z nich se nemůže ani trochu vzdá
lit od tebe. Tak jsem opravdu přibit na kříž, ale kříž, na němž-visím, není při
pevněn na nic. Vznáší se na moři."
Připoután na kříž, kříž však na ničem, vznáší se nad propastí. Sotva je možno vy
stihnout lépe situaci moderního člověka. Vypadá to, jakoby člověka držel jen nad
ničím se vznášející kus dřeva, který se může každou chvíli potopit. Pouhý trám
ho poutá k Bohu. Avšak poutá ho k Bohu nevyhnutelně a nakonec člověk ví, že toto
dřevo je silnější než ono nic, které se otevírá pod ním a které zůstává stále
pro člověka nebezpečím.
Tento obraz obsahuje ještě další dimenzi: ztroskotaný jesuita není sám, je v něm
naznačen i osud bratra - který se považuje a prohlašuje za nevěřícího, obrací se
k Bohu zády, chce mít vše, co je jen dosažitelné, "...jakoby to mohlo být jinde
než u Tebe," apostrofuje Boha.
Nakonec i osud světáka a nevěrce Rodriga se stává podobným osudu jeho bratra jesuity. Končí jako otrok na lodi a je rád, když se ho ujme - jako bezcenného
zboží - stará jeptiška.
K naší situaci můžeme tedy říci: Může-li věřící stavět svoji víru jen nad oceá
nem nicoty, rozporů, otazníků a nejistoty, pak ani nevěrce nemůže považovat za
obyčejného nevěrce. Jako věřící nežije bez otazníků a je stále v nebezpečí, že
se zřítí do propasti nicoty, tak ani nevěrec není hotovou existencí, hotovým člo
věkem. I když se považuje za naprostého pozitivistu, který zavrhuje všechno nad
přirozené, přece ho nikdy neopustí nejistota, zda jeho pozitivismus má skutečně
poslední slovo.
Věřící se dusí ve slané vodě pochybností, kterou mu oceán stále stříká do úst,
ale i nevěrec pochybuje o své nevěře, o úplnosti světa, který považuje za jedi
nou existenci. Ani on nemá jistotu a stále ho pálí otázka, není-li víra přece
jen skutečností a nevede-li k jiným skutečnostem. Jako věřící se cítí ohrožen
nevěrou, tak je pro nevěrce víra stálou hrozbou a pokušením. Z tohoto rozporu
není úniku. Neboť kdo chce uniknout nejistotě víry, musí zakusit nejistotu nevě
ry, která mu nemůže dát plnou jistotu, nemá-li snad víra přece jen pravdu. Tepr
ve při zamítnutí víry se objeví i její nezbytnost.
Věřím - že vzdor neobvyklému obleku klauna - je v těchto slovech přesně situace
člověka vůči Bohu.
Nikdo nemůže předložit druhému Boha a jeho království na stůl - ani věřící ne.
Kdyby se tím však chtěla ospravedlnit nevěra, přece v ní zůstane nejistota "snad
je to přece jen pravda." Toto "snad" je tlak, kterému se nevěrec vyhnout nemůže.
Víru zavrhne - ale stále cítí její nevyhnutelnost. Skálopevně věřící nevěrec
prostě neexistuje. Jinými slovy: Věřící i nevěrec mají každý svým způsobem po
díl na pochybnosti i na víře; jsou-li sami k sobě upřímní, přiznají si to a ne
snaží se to skrývat. Nikdo neunikne dokonale ani pochybnosti, ani víře; u jed
noho je přítomna víra skrze pochybnost a je formou pochybování. Vždyť takový je člověk.Ve
sporu pochybnosti a víry, v zápase nejistoty a jistoty - tam může odkrýt svou skutečnou
hodnotu. Snad nás tato pochybnost chrání před tím, abychom se uzavřeli sami do sebe. Tak
má věřící otevřenou cestu k pochybujícímu a podíl na osudu nevěřícího - a pro nevěrce
zůstane víra vždycky velkou výzvou.
SKOK VÍRY - předběžný pokus určit podstatu víry.
Obraz o klaunovi a nic netušících vesničanech - jak jsme dokázali - je nedostatečný. Chtě
li jsme tím zobrazit poměr víry a nevěry. V našem světě zůstává však víra problémem.
Při úvodu do křesťanství klademe základní otázku: Co to znamená, když člověk řekne:"JÁ VĚ
SÍM!"? Tato otázka se vztahuje i na nás. Co vlastně říká křesťanské vyznání "Věřím"dnes?
Předpokládáme-li naši existenci a naši schopnost poznávat skutečnost.
Docházíme k rozboru textu, tvořícího vodítko našich úvah: k Apoštolskému vyznání víry,
úvodu do křesťanství a souhrnu jeho základních pravd.
Zamysleme se a ptejme se, co to znamená, když křesťan vyznává své Věřím a tím jádro křes
ťanství, totiž svou víru.
/Přednášky curyšských středečních debatních večerů./

SKAUTI V EXILU
Náš skauting neměl nikdy na růžích ustláno. Už jeho zakladatel,
prof.Svojsík, se často utkal s c. a k. /císařsko-královskými/ úřady.
Myslel to totiž doopravdy se skautskou zásadou, že skaut miluje
svou vlast a slouží jí věrně v každé době.
V první republice skautské hnutí sice rozkvetlo a rozšířilo se, ale
trpělo dosti roztříštěností. Mnoho politických směrů mělo svůj
vlastní skauting. Když se konečně podařilo hnutí stmelit v silný
svazový skauting, už zvonila hrana svobodě naší vlasti.
Nacistům byla skautská myšlenka pochopitelně trnem v oku. Jak by ne!
Vždyf vychovávala mladé lidi k demokracii, spravedlnosti a ušlechti
losti. A tak byla brzo po německé okupaci organizace rozpuštěna, vedoucí i členové puto
vali do koncentračních táborů. Junáci přešli se svou činností do podzemí. Nejen ke skaut
ské činnosti, ale i v boji proti okupantům.
Po válce se mládež do Junáka přímo hrnula. Zápolilo se s velkými potížemi: nebyly kroje,
nebyly klubovny, nebylo dost vyškolených rádců a vedoucích. Ale všechny nedostatky překo
návalo velké nadšení.
Štěstí skautům dlouho nepřálo. Svoboda a demokracie je znovu pošlapána - tentokrát komu
nisty - a s ní má zahynout i skauting. Činovníci v ústředí byli surově zbiti a pak vlny zatýkání. Doba temna. Myslíte, že skaut zanikl? Ani nápad. V ještě hlubším podzemí
než za nacistů soustřeďují se odchovanci myšlenky Baden-Powela a shromažďují kolem sebe
dychtivé mladé lidi. Mnoho skupin bylo prozrazeno, avšak štafeta se přece jen donesla
až do r. 1968, kdy došlo k obnovení skautingu. Takřka přes noc se objevilo po celé vlasti
na desetitisíce skautíků, kteří konečně mohli vyjít na veřejnost v uniformě. Bylo to
krátké období nadšení - a také nevyjasněných proudů. Ve vedení se střetli nekompromisní
vedoucí s kompromisníky. P0 sovětské invazi nabyli konformisté převahy. Mnoho jim to
však nepomohlo. Za rok je skauting po třetí zrušen. Ne však zničen. Jak za Gottwalda,
tak za Husáka se potají scházejí naši hoši a dívky,aby přenesli štafetu skautů do lepších
dob.
A toto přenesení šfafety je úkolem skautu v exilu. Není to úkol lehký, uvážíme-li, že
skauti jsou roztroušeni po celém světě. Tvoří vlastně osamělé hlídky. Z první vlny emigra
ce již jedna generace odrostla. Ale přesto se kontinuita zachovala.
Jedním z největších nadšenců, kteří se o to zasloužili, je nesporně obětavý nestor čsskautingu prof.J.Kratochvil - Baby. Celých třiadvacet let vydává např.časopis SKAUT EXULANT a pořádá letní tábory.
Po sovětském vpádu se omladila skautská krev a přibylo vedoucích. R.1972 uspořádal Baby
s Pakem tábor ve schwarzwaldském Kostivalu nad Bublávou. Druhý rok se už sešlo přes
sto přihlášek a tak se vedení rozhodlo, rozdělit skautíky a skautky do dvou tumusů.
Letošní skautské tábory se budou již pořádat na dvou místech: v severním Německu v Sauerlandu a opět na Kostivalu. K tomu přibude putovní tábor pro rovery a starší skauty po
Skandinávii.
Mimoto už byly učiněny první kroky pro celoroční skautování. Ve Švýcarsku pracuje již
dva roky oddíl v Badenu /vedoucí br.Jestřáb/, kde se schází v klubovně každou druhou so
botu. Byly založeny také oddíly v Curychu a v Bernu. Pořádají„občas nedělní výlety.
"0 vánocích byl na Kostivalu zimní tábor. Chystá se tam také lesní škola.
Prostě - práce je dost. Děti navazují nová přátelství. A čekají i na Vás a na Vaše děti.
Cs.skauting tu má dobrou pověst.
Děti konzumní společnosti mají návrat k přírodě opravdu zapotřebí. Zvlášf k tak krásné
přírodě, jako máme ve Švýcarsku.
C00KIE
Adresa sekretariátu: Tschechosl.Pfadfinder, 8180 Bulách, Frohhaldenstrasse 41*__________

M O D L I T B A

A.SOLŽENICYNA

JAK JE DOBRÉ ZIT S TEBOU, MŮj PANE! JAK SE MI ZDA LEHKÉ V TEBE VÉRIT! - OCHABUJE*LI M0J
DUCH A PRESTAv A-LI CHÍPAT, ZE NEJCHYTREJSI LIDÉ NEVIDÍ DÁLE NEZ KE KONCI DNE A NEVEDÍ,C0
PŘINESE DEN DALŠÍ, POSlLAS MI, PANE, JASNOU JISTOTU SVE EXISTENCE A PEČUJEŠ 0 TO, ABY
NEZŮSTALY UZAVŘENY VŠECHNY DVEŘE K DOBRU. Dospěv na vrchol lidské slávy uvažuji
s úžasem o minulé cestě, kterou bych sám nikdy neobjevil, překvapující cestě, která mě
skrze bezhaději přivedla k místu, z něhož mohu lidstvu předat odlesk paprsku tvého
jasu. A Ty mi jej dále pomůžeš předávat v takové míře, v jaké je to třeba. A když už
zajde můj čas, předáš toto poselství jiným, kteří v něm budou pokračovat.

D IA L O G

A. - Nesouhlasím s vaším článkem Odměna hrdinovi. Kardinál Beran se ochotně vzdal funkce
primasa a arcibiskupa pražského.
B. - Kardinál Beran nikdy se svým sesazením nesouhlasil. Také na něm mučením a drogami ne
byla vynucena před celým světem slova, hanobící čest jeho i čest Církve.
A. - Sv.Petr - první papež - se také dopustil chyby když zapřel Krista.
B. - Kristus Petrův čin také neschválil. Sv.Petr nevystupoval jako hlava Církve a nebýt
jeho přiznání, dodnes bychom o tom činu nevěděli; nevzbudil tedy veřejné pohoršení.
Viděl zmučeného Krista - kurii toto nebezpečí nehrozí. Po zapření "vyšel ven a hořce
plakal.,, Celý život dělal pokání. Později proti němu vystoupil sv.Pavel, když se
naoko držel židovských, obřadních předpisů - a první papež svou chybu uznal.
A. - Papež jistě ví, co dělá!
B. - M ž e m e to tvrdit i o papežích, kteří byli ve vleku francouzské, španělské nebo ra
kouské vlády? 0 papežích v Avignonu? Kdyby se nemohl dopustit chyby, nemusel by cho
dit ke zpovědi. V rozhodnutích pro celou Církev ho chrání Duch sv.-je neomylný.
A. - Sv.Otce mám e rádi a vážíme si ho.
B. - I své pozemské otce máme rádi a dopustí-li se chyby, z lásky k němu ho na ni upozor
níme. Dáváme mu tak najevo, jak nám na něm záleží. Církev není diktatura,ale rodina.
A. - Nad takovými články v tisku jásají jen naši nepřátelé.
B. - Zatím jásají jen nad tím, že se jim podařilo dosadit na biskupské stolce svoje povol
né loutky. Olomoucký biskup Vrana svědčil proti vlastnímu knězi, měl by být vyloučen
z Církve nebo zbaven úřadu - ne zastávat
vysoký úřad. Zatím plní své biskupské
povinnosti hlavně tak, že dodává lesku komunistickým slavnostem.
A. - Jistě by si lidé kardinála Mindszentyho víc vážili., kdyby se pokorně poddal.
B. - Jeho ano, ale římské kurii by to ještě víc pošramotilo stejně nevalnou pověst.
A. - Kardinál Midszenty měl být irdmý
- vždyť je to jedna ze základních ctností.
B. - V něm byla pohaněna a ponížena Církev. Jeho výpovědi pod vlivem drog šly do celého
světa. K základním ctnostem patří také spravedlnost - a tu žádá ne pro sebe, ale
pro úřad Církve Kristovy. Základní ctností je i statečnost - a tu prokázal. Základní
ctností je opatrnost - a tou by měl přímo oplývat zahr.ministr Casaroli. Zatím nedo
sáhl u komunistů nic, jen vysvětil nehodné biskupy, které zneužívají komunisté k
zničení Církve Kristovy.
A. - Jak můžete přirovnávat Midszeniyko k biskupům-mučedníkům Vojtašákovi a Gojdičovi?
Ti by jistě s rozhodnutím papežovým souhlasili.
B. - Co by udělali tito dva mučedníci neví nikdo z nás - jen Bůh.
A. - Proč nazýváte Mindszentyho světcem a hrdinou?
B. - V Neue Bildpost se dávají kardinálovi světci za vzor a povzbuzení. 0 svatosti žijí
cího člověka nemůže být řeči. Existuje i hrdina ve smyslu přirozeném - ne křesťan
ském. Tím může být i nevěrec. A kdo jiný je hrdinou než ten, kdo nabízí svůj život
Kristu? Ze vyšel živ /a nemocen/ z vězení, není zásluha Mindszentyho,je to íčízení
Boží.
A. - Mučený Kristus se nebránil.
B. - Naopak. Při
rozhovoru s veleknězem ho udeřil pochop do tváře a Kristus řekl:"Jestli
jsem mluvil nepravdu, dokaž
to. A ne-li, proč mě biješ?" Při hovoru s ním poznal
Pilát jeho nevinu. Herodes si ho předvedl jako senzaci - před ním Kristus mlčel.
A. - Biskup Vojtašák a Gojdič zpečetili smrtí svoji věrnost sv.Otci.
B. - Chcete vytýkat Mindszeniymu, že neumřel mučednickou smrtí? Pak bychom to mohli vytý
kat všem uvězněným pro víru - i sobě.
A. - Mnozí kněží
vytrpěli víc a nechtějí privilegia
jako kardinál Midszenty.
B. - Sada těchto
"mučedníků" po propuštění odpadla.
Kdo trpěl - bez výjimky - považuje
žádost kardinálovu, aby se mu komunistická vláda omluvila, za správnou.
A. - Lepší by bylo se za sv.Otce modlit než ho častovat takovými listy.
B, - "Víra beze skutků je mrtvá.""Ne kdo mi říká Pane, Pane...ale kdo plní vůli mého Otce*.'
Jak víte, že se odpůrci východní politiky nemodlí a nepřinášejí oběti?
A. - Ale "láska je trpělivá, dobrotivá..." řekl sv.Pavel.
B. - Představení"nám v tom mají být vzory. Bylo však dobrotivé, zbavit věrné biskupy funk
cí a dosadit na jejich stolce komunistické kolaboranty? Nebo platí zákon lásky jen
pro řadové členy - ne pro jejich představené?
IA. - J e v módě bouřit s e ^ oponovat^ nerespektovat věčné hodnoty...
B. “ Kristus tvrdě oponoval farizeům. - Patří k "věčným hodnotám" podlézání režimu, kte[
rý dal Církvi víc mučedníků a vyznavačů než300 leté římské pronásledování? Jednomu knězi říkali při výslechu:"Vatikán bude dělat to, co MY budeme chtít!"
Tehdy se tomu smál. Dnes už se nesměje.

MISIONÁŘŮV DENÍK
16.října. - SV. G-ALLUS /HAVEL/. - Jak bych mohl zapomenout
na Ira, kierý s přítelem Kolumbánem zaséval sémě víry v mé nové
vlasti? Neměl úspěch ani pokorný Gallus, ani ohnivý Kolumbán. Nej
víc zranil Galia Kolumbánův zákaz, sloužit mši sv., dokud Kolumbán nezemře. Snad jeho po
slušnost oplodnila jeho misionářskou práci, po smrti nesla bohatou úrodu, - Přinesou mo
je modlitby, pokoření a námahy po mé smrti užitek? Dostal jsem dopis od muže, pro kterého
jsem snad nejvíc ze všech udělal. Obviňuje mě, že nenávidím jeho i nedávno zemřelou man
želku a z jiných nesmyslů. Pár vteřin mi bylo smutno. Kdybychom všichni obětovali urážky,
pokoření, neúspěchy Bohu, proměnili bychom je v požehnání - a život by byl krásnější.
17»října„ - SV.HEDVIKA. - Bylo o ní napsáno třináct set životopisů. Hraběcí dcera, vycho
vaná v kláštere, kde ji benediktinky vštípily do duše lásku k Bohu, stala se dobrou man
želkou polského knížete Jindřicha a vzorem dobroty, pokory a zbožnosti pro celý polský ná
rod - tehdy ostře rozštěpený na chudáky a šlechtu. S rodinou neměla štěstí. Sestra - žena
francouzského krále - zemřela nesmířena s Bohem. Druhá byla zavražděna dýkou, vrženou na
jejího manžela. Oba bratři nesli vinu na vraždě císaře Otty. Hedvicin manžel byl v klatbě
a zemřel dříve, než přispěchala k jeho loži. Jeden syn se proti rodičům vzbouřil, druhý
zahynul na lovu, třetí v boji s Tatary. - Obdivuji její snahu přizpůsobit se nové vlasti.
Zatoužím-li po přátelích za Železnou oponou, po jejich nezištné a dobrotivé lásce, modlím
se o pomoc k této emigrantce.
18.října. - SV. LUKÁŠ. - Průvodce sv.Pavla napsal jeho promluvy a vzniklo evangelium - radostná zvěst. V 2. listě Timotheovi napsal sv.Pavel:"Zůstal se mnou už jen Lukáš.1’ Sv. Pa
vel potřeboval přítele, který by spolehlivě zapisoval jeho promluvy. Potřeboval lékaře
při těžkých zraněních pro víru a ve své nepříjemné nervové nemoci, která ho tak trápila.
Jeden dává hluboká slova, druhý vědomosti a lékařské umění - spojuje je láska a věrnost.Já opustil na přání Páně své přátele a našel zde tři kamarády. Jeden zemřel - sám jsem ho
připravil na smrt, druhý - vzdělaný laik - dává do služeb Pánu všechny své schopnosti a
třetí - kněz - mladý, mohl by být mým synem - ale jeho občasné telefonické zavolání mě
vždy potěší. Přímý, upřímný, věrný. Oroduj za naše přátele, sv. Lukáši - příteli věrný!
19.října. - SV.PETR Z ALKANTARY. - Trochu mě děsí tento františkánský asketa ze Španělska.
Snad bylo třeba askety v době, kdy nad jeho vlastí nezapadalo slunce a hrabiví krajané
skoro vyvraždili dobromyslný národ Inků. Jedl jen každý třetí den. Nosil v parných dnech
plechový pancíř. Ale k lidem byl milý, vlídný a plný porozumění pro jejich slabosti.
Dnes se svět sebezáporu vyhýbá a je tvrdý k ubohým, lakomý k chudým, nemilosrdný k těm,
kteří přestoupili ty zákony, které sami porušují s lehkým srdcem. Bože můj, dej, abych
svým pochopením, vlídností a dobrým příkladem pomáhal lidem z pancířů jejich slabostí!
20. října. - SV. JANA KANTIA - profesora. Zil a učil v Krakově v 15. st. Do nedávná bylo
zvykem, že děkan filosofické fakulty ve Varšavě v den své instalace směl obléci doktorský
plášř světcův. Učení bylo jeho vášní. Na své posluchače působil neodolatelným kouzlem, zí
skaným hlubokým vnitřním životem a rozjímáním. Jeho oblíbenou modlitbou byla slova sv.Bonaventury:"Pane, nechci tě poznávat, aniž bych tě miloval," - Chodím, jako ostatní misio
náři - vyučovat do rodin. Jak mě těší jejich zájem. Dosud o víře slyšeli jen pomluvy. Pta
jí se, uvažují, debatují... Často za ně sloužím mši sv., aby semeno víry, které Bula mými
ústy do jejich duší zasel, skrze moje modlitby také přivedl k rozkvětu.
21, října. - SV. FINTAN.- Irské jméno - znamená "moudrý". Chudý hoch hlídal stádo otcovo,
ale často odbíhal ke zbožnému knězi, aby se od něho učil. Stádo hlídali dva vlci. Byl konservativní - proti zavedení nového kalendáře. Jeden z mála světců "ostrova svátých",
Irska, o kterém máme přesná historická data. - Někteří švýcarští kolegové mi vytýkají
"konservativnost." Modlím se denně breviář. Chodím a povzbuzuji lidi ke zpovědi. Ctím
Matku Boží, modlím se růženec. Ovšem, za ta léta ve vězení a v továrně jsem leccos zaned
bal - ale to nejdůležitější snad ne: přátelství s Bohem, věrnost Církvi. Když je slyším
hovořit o reformách, o sociální práci, o organizaci - smutně si myslím: kde zůstalo vaše
kněžské poslání? Proč nemluvíte o tom, jak zdokonalit svůj život, aby se víc podobal
Kristu? . Svatostánek zmizel ze středu kostela, stojí nepovšimnutý bokem. Uprostřed stojí
člověk, měl by tam stát
Bůh. Irští světci před bezmála patnácti sty lety to lépe chápali!
Jak kulháme my, moderní
lidá vyspělé techniky, za jejich vírou, statečností a láskou...!!

M ŠE V PRALESE

Časně ráno jsme před chýší připravovali
oltář. Trvalo to dlouho, nemohli jsme
sehnat kousek pořádného prkua. Lidé se trousili, já sedl na kus dřeva v chýši
a začal zpovídat, náčelník mou nabídku odmítl. Vymlouval se, že se stejně
bude znovu ženit a pak že to vezme všechno najednou.
Oltář stál ve stínu, ale než jsem všechny vyzpovídal, pražilo na něj slun
ce plnou silou. Dohodli jsme se, že mi budou držet nad hlavou slunečník.
Uřízli kus větve a drželi ji nade mnou. Brzo jsem poprosil, aby toho
nechali. Z větve padaly housenky a hmyz - na krk, na oltář, na kalich,
který jsem nemohl vůbec odkrýt. Když mi chlupatá housenka padla na krk
pálilo to jako oheň, ale navíc se na ni přihnal sršeň a rval mi ji z
krku. Jak jsem mohl sloužit mši svátou? Píchnutí bolelo jako od našeho sršně.
Po mši jsem nesl sv.přijímání tuberákovi. Bylo to dojemné. Dlouho jsme se spolu modlili,
pak jsem se vrátil k náčelníkovi. Dostal jsem zase kus masa a dobrou kořalku. Potom jsem
navštívil ostatní nemocnéByli to vesměs staří lidé, na smrt čekali jako na vysvobození a
jejich rodiny ještě více.
Po západu slunce se sešla celá vesnice a já je učil katechismu. Když se setmělo, zapálili
několik loučí, pak vyšel měsíček, tak louče zase zhasly. Děti už na zemi usínaly, ale do
spělým se nechtělo. Chvíli jsme se modlili - nejvíc se jím líbilo to "dlouhé" totiž růže
nec. Také jsme zpívali. Našel jsem notu podobnou žalmu a lidé byli radostí bez sobe. Bylo
po půlnoci, cítil jsem únavu. Už jsem myslel na zpáteční cestu, abychom nemuseli zase no
covat pod širým nebem, proto jsme chtěli vyrazit za tmy. Rozloučil jsem se tedy s lidmi a
slíbil jim, že příští zimu zase přijedu. Pale jsem se těšil na spaní.
Ale m a m ě . Náčelníkovi se spát nechtělo, znovu se vyptával, kdy asi ten tuberák zemře a
jeho budoucí manželka popíjela kořalku jako chlap. Joel chrápal a já mu záviděl.
Kolem čtvrté jsem Joela vzbudil, připravili jsme koně a dali se na cestu. Měsíc ještě sví
til, ale jak jsme vjeli do pralesa,nebylo vidět ani na krok. Museli jsme se vrátit a pus
tit se po úzké cestičce kolem pralesa. Cesta ubíhala dobře a když začínalo svítat, měli
jsme jí už hezký kus za sebou.
Na okraji pralesa Joel zahlédnul jakéhosi ptáka.
Namířil, střelil, spadli dva. Ani je neznal,
vypadali jako vrány. Udělali jsme ohníček a
pekli ptáky v popelu, neměli jsme totiž sůl.
Najedli jsme se, dopili mešní víno a cválali
k domovu.

mini interview

Evropské konference pro lidská práva a sebeurčení v Lucernu l.-p.J.se zúčastnil mimo Otce bis
kupa Hnilicy, Otce Hlinky, Ing.Husáka, lucernského a st.gallenského misionáře také Luděk
Pachman. Pronesl na ní vynikající řeč, přerušo
vanou často potleskem.
Zúčastnil se mše sv.v Arbony.,lcde ho vlídně zdra
vili většinou švýcarští věřící.
Usadili jsme se v útulné hospůdce. Podepsal nám
svou knihu Jetzt kann ich sprechen - česká výjde v Torontu-a o své konversi napíše knihu ji
nou. Naše redaktorské srdce neodolalo a položi
lo slavnému šachovému velmistrovi tři otázky:
1, Které knihy na Vás nejvíce zapůsobily?
Iíichel Quoist :Kezi člověkem a Bohem, á Tomáš
Keinpenský, Následování Krista /Křeší.akademie/

2. Co ostatní literatura?
Snažím se dohonit četbu beletrie českých auto
rů hlavně těch, kteří žijí v cizině. Zatím
se mi nejvíc líbila kniha Zdenky SalivarcvcSkvorecké: Honzlová.
Nám také. A co Vaše Společnost pro rozvíjení
přátelství lc národům CSL?
Dáváme se dohromady. Bude mít odbory ve všech
zemích a ty budou přijímat přihlášky.

L Pachman

NAŠIM SKAUTŮM

jsou věnovány tyto kapitolky o tvorbě

vůdcovské osobnosti, o zakládání a vede
ní skupinek, o jednání s lidmi a j. Ale užitečné budou rady autorovy nám všem.
V K A Z D Č M
Z M l S
JE
S K R Y T A
V E D O U C Í
O S O B N O S T .
Podnikavý komunista ve vězení v době odpočinku vyškolil ostatní, jak vyjadřovat
své myšlenky, oslovit shromáždění, klást otázky, vést schůze. Při tom obratně
naočkoval své žáky komunistickou ideologií. Když byl propuštěn,byli jeho žáci
schopni zvládnout situace, v nichž by bez školení zůstali pasivními účastníky.
Bývalý komunista a vydavatel novin radí, jak na to, aby se člověk stal dobiým vedoucím:
1« Musí znát z určitého specialisovaného oboru víc, než zná průměrný člověk
2. Musí si zvyknout na svůj hlas. Pak se dokáže dobře vyjadřovat, nejdříve v malém, pak ve
velkém shromáždění. Musí ovládat žargon lidu a být sebevědomý. Když vypukne*~stávka, je
u vedení první komunista. Jde o zvýšení daní? Hned se vynoří komunistický agitátor. Když
se hlasuje o branné povinnosti či vznikne hospodářská krize - vede komunista rozbouřené,
ale bezradné davy - k svým vlastním cílům.
V É S T
K D O B R U
NE
KE
Z L U !
Neztrácet cennou energii nadávkami na komunisty, ale bojovat o dobro: doma, v zaměstnání,
na dovolené, ve vlaku, při náhodných setkáních - nejen na schůzích.
POKUSME SE ROZŽÍT SVÍČKU DŘÍVE, NEZ SE ZLU PODAfíí JI SFOUKNOUT. Vidíme - bohužel - že čas
to jsou "..děti světa chytřejší než děti světla."/Luk.16.9./
JAK ROZSffllT SVÉ vftDCOVSKĚ SCHOINOSTI A POMÁHAT V TOM I OSTATNÍM ?
1. Rozvinout sociální vědomí. - Naučme se sdílet s druhými ie.iich břemena i radosti.
"Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Boží."/Gal.6.3./
2. Zdokonalujme svůj projev tak, abych při každé příležitosti dokázal vyjádřit zdravé my
šlenky. Každý můžeme přispět k budování lepšího světa tím, že splníme své poslání a budeme v tom pomáhat i druhým. Svět trpí nedostatkem vůdců! Budeme-li rozvíjet své skry
té vůdcovské schopnosti, můžeme zabránit zlu nebo pomoci dobru. Kristus se připravoval
na svůj úkol 30 let, a splnil jqjdokonale. "Proto jsem se narodil a proto přišel na
svět, abych vydal svědectví pravdě."/Jan 18.37./ Cím lépe budete připraveni na to, jak
"vydávat svědectví pravdě", tím vlivnějšími budete vůdci ve zmatcích a bídě světa.
K D E
A J A K
SE
S H R O M A Ž Ď O V A T ?
Možnosti je mnoho: v soukromém bytě, skupina v internátě, studentské skupinky, ženy, kte
ré chtějí pomáhat v sdruženích a hnutích. Zde se učí technice správného vyjadřování, ve
dení schůze, působení na druhé, technice přednášky atd.
Z A Š L I

B Y S T E -

kdybyste viděli, jak ohromný vliv může mít jediná skupinka dobře
vycvičených vůdců na prostředí kolem sebe!

J A K
Z A Č Í T ?
1. Promluv o své myšlence s přáteli nebo v prostředí, kde žiješ. Až je situace zralá,
prověř si každého člena a vyzkoušej, je-li schopen dalšího rozvoje,, Pak umluv schůzku.
2. Kolik členů? Ne víc než 12, ne méně než 3» Každý má mít možnost hovořit, učit se od
druhých, formulovat své myšlenky, klást otázky, předsedat shromáždění a uplatnit 3Vou
obraznost a sebedůvěru, zatím v něm skrytou.
3» Rozšíření. - Dohodněte se, koho ke skupince přibrat. Berte jen ty, kteří mají dobrou
vůli uskutečňovat váš program - nejen o něm mluvit. Neber cyniky, rejpaly, škarohlídy,
4. Místo setkání. V menší, klidné a teplé místnosti. I doma.
5. V předsednictví se střídat, aby každý aískal zkušenosti. Organizátor předsedá první.
6. Obsah. - Podle druhu skupinky - všeobecné problémy nebo ty, které členy zvlášť zajíma
jí. Studentské, zaměstnanecké, náboženské, problémy mladých, žen atd.
7» Projevte všichni iniciativu. Vyjadřujte své mínění, ptejte se, nesouhlasíě-li, nebuá
nepříjemný. Vyjadřujte se jasně, slyšitelně, souvisle a přátelsky. Snaž se získat zku
šenosti při poslouchání druhých a respektuj je.
8. Délka. - Schůzka nemá být kratší než hodinu, resp.hodinu a půl. Nedlouhé pracovní schůz
ky jeden den v týdnu, ale pravidelné, jsou užitečnější než vysedávání do noci.
9» Neztrácejte čas pohoštěním. Ať si každý poslouží připraveným jídlem sám.
10.0 některém tématu uspořádejte kurzy, ne delší než 6 neděl. Pak může být další serie.
11. Nevybírejte peníze - snad jen na knihy, které potřebujete k debatám.
12, Naše kroužky se liší od kroužků čistě debatních. Poslední otázka před skončením je:
00
M O H U
JÁ S Á M
U D Ě L A T ?
A J A K
TO
U D Ě L Á M ? Připomeňme si
slova Páně o tom, že světlo se nemá stavět pod kbelík, ale na svícen, aby svítilo
všem. /Mat.5,15./

SOCIÁLNÍ NAUKA CÍRKVE
VII. VLASTNICTVÍ : PRÍVO A POUŽITÍ
a.-To, co Suli stvořil, jeho zemi - patří všem, "Zem se vším, co má, patří Pánu.
jen lidské právo říká: Toto město...tento sluha, tento dům je můj." /Sv.Augustin/
b.-Právo na soukromé vlastnictví jak majetku, tak výrobních prostředků, je právo
přirozené. "Je to účinná záruka lidské důstojnosti a pomoc, jak svobodně plnit
různé závazky." P.i.T. - Ale je nutné"vzbuzovat odvahu na široké základně, jak
nabývat majetku trvalé hodnoty - domy, pozemky, výrobní nástroje nebo ma
teriály...a starat se, aby je mohly nabývat všechny společenské vrstvy."MM
Všimněme si: kapitalistické vlastnictví je v zemích východního bloku skoro
všude úplně zlikvidováno. Ale vedle majetku státního a cholchozního chrá
ní zákon i majetek "osobní",t.j. pro osobní potřebu jako půdu, obytný dům,
předměty běžné potřeby atd. Režim byl donucen zmírnit tvrdost svých zásad
když zjistil, že drobné soukromé vla-stnictví může člověka osvobozovat."
/Guérry,str.7 6/
c.- Patří-li člověku něco jako jeho vlastnictví neznamená to. že to
smí používat jen k vlastnímu prospěchu. "Majetek má funkci spole
čenskou, je podřízen obecnému dobru. Proto by se bohatství mělo
užívat k pomoci všem, kdo pomoc potřebují. 0 sociálním učení
Církve vědí lidé jen velmi málo. /Doufejme, že se dočkáme vydání
všech sociálních encyklik - od Rerum novarum, Quadragesimo anno
přes encykliky proti komunismu a proti nacismu, až po encykliky
Jana XXIII. a Pavla Vl.-pozn.red./ Ani křesíané někdy nevědí, že mají určité náboženské
závazky pokud jde o zdroj a použití příjmů, uložení kapitálu, užívání majetku, vztahu k
lidem, kteří jsou chudí. Nejen tedy k žebráku, který na ulici natahuje ruku po almužně.
Mnozí se domnívají že stačí, vloží-li mu do dlaně pár mincí nebo dají něco na nějakou
sbírku./Guery 8./
Konkrétní aplikace: "sociální použití"majetku, konstruktivní pomoc, vyvlastňování.
VIII. V E Ř E J N Ě

E L A

HO.

ftaždý, kdo pracuje pro veřejné blaho, pomáhá šíření Božího království. "Veřejné
blaho" je souhrn sociálních podmínek, které umožňují a pomáhají člověku,
aby rozvinul dokonale svou osobnost."/M.M./
Ano, správně pochopená socialisace "by pomohla lidem rozvinout osobní kvali
ty, .a přetvořila by veřejný život a tak by vytvořila podmínky, které jsou
v souladu se sociální spravedlností."M.M.
Co je nutné pro veřejné blaho národa: zaměstnat své občany, zamezit tvoře
ní privilegovaných vrstev, udržovat soulad mezi cenami a mzdami, starat se
o rovnováhu služeb veřejnosti a o jejich vývoj... připravovat lepší budouc-j
nost příští generaci." M.M.
V rámci světa: zamezit nekalou soutěž mezi státy, podporovat hospodářskou
spolupráci států, pomáhat hospodářskému vývoji méně vyvinutých společen
stev. "M.M. Společné problémy "mohou být vyřešény jen společnou autoritou,
s kompetencí pro celou zemi. Je to dokonce mravní požadavek a nutnost.1
/p.i.T./ Nejdůležitějším problémem naší doby je vztah mezi vysoce
ho spod. vyvinutými zeměmi a zeměmi, které svůj vývoj teprve za-_^G
čínají...Pomáhající země nemají ovlivňovat při své pomo-a
ci těmto zemím jejich politiku ve vlastní prospěch.y
Byla by to jen nová forma kolonialismu."/M.M./h
Konkrétní aplikace: znárodnění, společ
ný trh.Euroatom, hospod.rada OSN, meziná
rodní soudní tribunál v Haagu, Světová orga
nizace zdraví, Červený kříž, Červený půlměsíc,
Katolická charita atd.
Tyto náročné zásady nejsou tak útočné jako zásady
marxistické, jsou ale účinnější a věrné Duchu našeho
Pána. Jak objasníš nevěřícímu, když řekne: " Církev
pro zaměstnance nic nedělá?" Znáš aspoň některý z ne
konečné řady sociálních reforem, které vykonala Církev
v posledním půlstoletí? Máš odvahu mu to připomenout?
Četl jsi sociální encykliky? Zúčastníš se aktivně budování
|svcho prostředí? Kluby, spolky, soc.služba, debaty, Kat.akce?

VÍTĚZSTVÍ

Círa jsem byl starší, tím víc jsem používal
služeb levé nohy. Skrze ní jsem se stýkal s
okolím a dorozumíval se s našimi. Díky jí jsem mohl odbourat aspoň něk
teré přehrady mezi sebou a svými drahými. Byl to klíč z mého vězení.
Napsal jsem něco na podlahu, naplil na to, smazal to patou a psal přesně
tak znovu, jak mě to učila maminka.
Jednou, bylo mi asi šest, přišel lékař k bratrovi, který si zlomil ruku. Při od
chodu si všimnul, že píši křídou, kterou držím v prstech levé nohy. Nemohl tomu uvě
řit. Ptal se maminky. Ta byla žádostivá dokázat, co umím, posadila mě na stůl a řek
la doktorovi, co že mám napsat. Podal mi červenou tužku a řekl:"Napiš mi své jméno."
Přitáhl jsem notes a hůlkovým písmem jsem napsal své jméno.
"To je úžasné...to je.." matka v rozpacích zrudla a já naplil do notesu a patou
jsem se snažil smazat písmo. Divil jsem se, že písmena nezmizela jako jindy.
Doktor se smál, maminka se omlouvala. Pohladil mě a řekl, že jsem chlapík.
Naše rodina se rozrůstala - a já rostl. Mé tělo i duch se také rozvíjely. Vyrostl jsem
z e základního studia a maminka mě už víc naučit nemohla. Chtěl jsem také číst, jako Petr
a Mona. Také jsem začal psát tužkou - na péro jsem si nezvykl.
Nemohl jsem chodit do školy. Maminku pronásledoval strach, abych nezůstal nevzdělaný. Ne
styděla se za mne, ale myslila daleko dopředu, až budu dospělý. Dělala všechno, aby zmír
nila rozdíl mezi mými sourozenci a můj nedostatek.
Neměla ale mnoho času, měla co dělat, aby se vyrovnala se všemi strastmi: nezaměstnanost,
nemoci, a jiné trápení. Někdy to stálo hodně námahy, aby si udržela úsměv. Ale všemu na
vzdory jsme měli maminku vždycky přívětivou.
Když byla maminka něčím zaměstnána, pokoušel jsem se sám porozumět neznámým slovům, na kte
rá jsem narazil. Snažil jsem se také slabikovat jména věcí, které jsem kolem sebe viděl:
pes, stůl, dům a podobně. A taky jsem byl jaksepatří hrdý, když jsem porozuměl novému slo
vu, když jsem je uměl napsat a mohl se pochlubit mamince, jaký jsem učenec.
Jednoho dne jsem se s obzvláštním zaujetím pustil do luštění neznámého slova, které jsem
našel v Petrově knížce. Nedařilo se mi to a já jsem se obrátil na maminku. Seděla u kamen
a přebalovala bratříčka. Stmívalo se. Tlumené světlo už kreslilo po pokoji kouzelné obráz
ky, osvětlovalo desku mahagonového stolku a dávalo vyniknout rýze, která rozdělovala sto
leček na dvě půlky. Caj se ještě nepodával, ostatní byli ve světnici v přízemí a hráli
tam nějakou hru, kterou přinesli ze školy.
Ležel jsem v koutku pohovky, měl jsem před sebou Petrovu knížku, v levé noze jsem držel
tužku. Párkrát.'jsem vrhl na maminku úpěnlivý pohled, vzdával jsem se už naděje, že pocho
pím to slovo bez její pomoci. Ale když jsem ji tak viděl, jak se zlehounka kolébá v lenošce, jak něžně tiskne k srdci své děíátko, odvrátil jsem oči a jaksi zmateně jsem cítil,
že a£ je, jak je, musím si poradit sám.
Za pár vteřin jsem vyrazil vítězné zachrochtání. Maminka se lekla, vyskočila, děíátko se
jí v náručí celé chvělo.
"Co je Chris? Co se stalo? Vždyč mi probudíš malého!"
Co mi na tom záleželo? Naléhavým zachrochtáním jsem ji prosil, aby přišla blíž, a hned.
"Tys objevil nové slovíčko, viň?" řekla a přisedla si ke mně na pohovku.
Usmál jsem se a napsal jsem slovo, které mně tak dlouho trápilo. Když jsem s tím byl ho
tov, pozoroval jsem ji, číhal jsem, jestli mne pochválí. Viděl jsem, jak se upřeně dívá
na slovo, které jsem napsal na okraj jedné stránky v Petrově knížce. Maminka byla potichu,
zamyšlená, bez pohnutí. Trvalo to dlouho, začal jsem se bát. Strčil jsem do ní nožkou.
Otočila se, pohladila mne po čele. Usmála se.
Poprvé jsem napsal slovo M A M I N K A ,

IIII.

Bylo mi sedm let. Začal jsem se zajímat o hry svých vrstevníků, v tom mi pomohli mí brat
ři. Po škole si chodívali hrát na ulici a brali mne sebou. Posadili mne do rozvrzaného
vozíčku, který pojmenovali:"Chrisova ekvipáž."
Několik nejhezčích let svého života jsem prožil právě na tomto rozhrkaném vozíku s pokři
venými koly, který skřípal a vrzal na všech stranách, když jsme tryskem uhánívali po
osvětlených dublínských ulicích nebo projížděli opatrně úzkými uličkami, za jasného stmí
vání teplých červnových podvečeru či šedivou mlhou prosincové noci.
Tato kapitola z knihy Chrise Browna: Levou nohou - je poněkud zkrácena. Chlapec, stiže
ný obrnou mozku, za pomocí své dobré maminky a díky své houževnatosti se naučil číst
a psát a napsal kouzelnou knihu o svém dětství, dospívání, nešťastných láskách a o svém
růstu. Možná, že ji někdy uvidíme mezi knihami Křesťanské akademie z Říma a pak se
dovíte konec.

TATÍNEK V YPRAVUJE D O M A

se vyrábí v jeho továrně stroje a
turbiny, které se pak posílají do rozvojových zemí. Nebo si rodina pozve občas studenta
z Jižní Afriky, který studuje v Evropě. Sám vysvětlí, jak se žije u nich doma. Tak se na
vodí vhodná atmosféra, děti se naučí plasticky vidět a sympatizovat s chudými zeměmi.

Když rodiče mluví s dětmi o hladu v Indii, naučí je vážit si chleba, neplýtvat jídlem.
Ale to nestačí. Západní Evropa žije v poměrném blahobytu, i když některé rodiny nevědí,
jak vystačit s rozpočtem. Málokdo však hladoví. Ze solidarity k chudým zemím i pro tvorbu
vlastní, pevné osobnosti by bylo dobré, kdybychom se naučili žít duchem chudoby, nelpět na
majetku, nehonit se za penězi, odříci si zbytečný požitek, nekupovat drahé věci.
Zít duchem chudoby je vážným úkolem, který by nám umožnil
ty, z kterých by se půjčovalo nevyvinutým zemím. Zároveň
darity. Vzpomeňme na dary, které posíláte
učiliště do víc než ubohé části Brazílie.
vědět, samy přidat ze svých úspor, zanést

založit si malé fondy solidariby vzniklo pouto a ovzduší soli
občas Otci Buňátovi na jeho
0 tom by měly naše děti také
dopis s šekem na poštu....

Kdykoliv vydáváme peníze, vzpomeňme na hladové. Určitě pak často zastrčíme
peníze zpět do peněženky, budeme se stydět vydávat je za zbytečnosti.
To je smysl křesťanské chudoby. Ne bída, ale odpoutanost ducha od majet
ku a jeho moci.
Tímto duchem má být provanuto ovzduší naší rodiny. Děti se tak naučí být
opravdovými "světoobčany", v duchu budou žít po boku svých vzdálených
a rovnoprávně.
To je zítřejší svět. To Bůh od nás očekává*

Hele, teď je to
jako stereo !

4. VELKf V"fCHOVNÝ PROBLÉM - RODIČE SE VZDÁVAJÍ.
Vychovatelé se shodují v tvrzení, že většina rodičů prakticky už není prvními vychovateli
dětí. Byt rodičů slouží někdy jen jako hotel - se stravou, spaním, čistým prádlem - ale
děti žiji opravdovým životem někde jinde, většinou ne ve zdravém prostředí. Vychovatelé
přiznávají, že čím horlivěji se snaží zorganizovat mimorodinnou výchovu, tím víc umožňují
rodičům, vyklouznout z povinnosti poskytnout dětem teplé, bezpečné a zdravé hnízdo...
RODIČE - děti vám unikají, vzdalují se od vás. Co na ně působí? Škola, kluby, kroužky,
prázdninové-tábory, katechismus, dětské organizace, domy mládeže, kino, televize...to vše
je formuje, vychovává, obohacuje nebo ochuzuje, křiví nebo napřimuje - učí je žít určitým
způsobem. Nebudete-li se starat o to, co má vliv na vaše dítě, pomalu se vám dítě odcizí.
Snažíte-li se pak formovat dítě - aniž víte, v jakých světech žije - bude to mít pochybný
účinek. Něco jiného říká paní učitelka, něco jiného pan katecheta, něco jiného vedoucí
kroužku, něco jiného slyší v rozhlase, vidí v televizi...Jak se v tom má dítě vyznat?
Je to roztříštěná výchova - každý dítě vychovává, aniž by se staral o vlivy druhých.
CO

D g L A T ?
Nemusíte být stále dětem v patách a úzkostlivě dávat pozor, aby nic ne
uniklo vašemu vlivu. Dítě musí růst a učit se samostatnosti.

1. POZNEJTE OSOBNG OSTATNÍ VYCHOVATELE SVfCH DĚTÍ.
Pohovořte si s nimi. Pochopte jejich způsob vedení, jejich ideály. Promluvíte-li si s
nimi o dítěti, snad dítě lépe pochopíte. Doma jsou děti jiné než ve škole, v klubu atd.
2. SNAŽTE SE S OSTATNÍMI VYCHOVATELI VflST DÍTĚ STEJNfM SMÍREM.
Sjednoťte své snahy - dítěti je to jen užitečné. Příklad: na táboře
se dítě učí samostatnosti, stele si postel, uklízí věci, pomáhá...
Po návratu pozorují rodiče, že je dítě pořádnější, ukázněnější. Ale
tento obrat k lepšímu netrvá dlouho, jestliže ve stejném směru rodi
če nepokračují a dítě hýčkají.
3. VAŠE SLOVO JE d Sl e ZITČ. - Musí k němu mít ohled ve škole i jinde.
Zúčastněte se rodičovského sdružení. Uplatněte svůj zdravý názor.
Podobně v náboženství, v prázdninové kolonii a jinde.
INFORMUJTE SE A JEDNEJTE ve všem, co má pro vaše dítě význam. Příliš
početné třídy, výběr školní četby, detske porady v televizi. Neboj^
te se napsat svůj protest, návrh...
Filmy pro děti, dětské časopisy. Snažíte se, aby zlepšily svou
A tečí podrobný návod,
úroveň? Týká se to vás, i ostatních rodičů. Spojte se s nimi k
jak vyrobit po domác-i
vhodným a nutným akcím! Nic není bezvýznamné, jde-li o vaše dítě!
ku střelný prach!"

g e n iá l n í pro d avač
"Podivuhodné!"
"Neuvěřitelné!"
"Nepochopitelné!"
Za měsíc zdvojnásobil obrat. Za dva měsíce ztrojnásobil!
Skvělý chlap!
Prodavačská senzace!
"Musíme si ho jednou prohlédnout!"
"Pojíme tam!"
A tak jeli dva generální ředitelé mamutího obchodního podni
ku Old Fashioned Lady v Chicagu do Kennedy podívat se na no
vého vedoucíha tamější filiálky, jejíž obrat každý měsíc po
hádkově vzrůstal. Zastihli ho v hovoru se zákazníkem, který
chtěl koupit rybářský prut.
"Co říkáte tomuto prutu?" ptal se vedoucí přátelsky.
"Je nestydatě drahý!"
"Ale nejlepší, jaký máme. Třicet dolarů není mnoho."
,rViděl jsem už i za tři dolary."
"Ano - ale jaký! Tohle je správný prut pro vás."
"Tak dobře. Beru jej."
"Jen jeden?"zeptal se vedoucí filiálky nevinně.
"Samozřejmě. Nechci s nimi obchodovat, chci lovit ryby."
"S jedním prutem, pane?"
"Vždycky se loví jen s jedním prutem."
"Račte žertovat. Jak se mohou četní pstruzi, štiky a lososi
zakousnout zároveň do jednoho prutu? Ale máte-li ve vodě osm,
deset udic - jaká radost, ulovit zároveň deset pstruhů!"
"Tak mi radíte...?"
Vedoucí filiálky na něho srdečně pohlédl. "Byl bych vaším ne
přítelem, kdybych tak neučinil. Vezměte deset udic."
Zákazník to uznal. "Dobrá1
,' řekl váhavě,"vezmu deset prutů."
"Dělá to tři sta,"přikývl prodavač."Kam jezdíte lovit?"
Zákazník zaváhal. "Na Yellowstonesse,"řekl zvolna.
Vedoucí filiálky pokýval smutně hlavou. "Tam jsou vylovené
vody. Deset rybářů na jednom místě. Vím o jednom jezírku
v horách, úplně zastrčeném, nádherné vody, jen..."
"Jen?"
"Jezírko je velmi odlehlé. Nejede tam ani vlak, ani autobus.
Máte auto?"
"Bohužel, nemám,"přiznal zákazník.
"Nevadí," zvolal zychle prodavač,"máme skvělé malé vozy - nepatrná spotřeba benzinu, nej
větší výkon. Chcete si prohlédnout naše automobilové oddělení?"
Pán chtěl.
Za hodinu měl zákazník nejen deset udic, ale i zbrusu nový automobil, zašel i do oddě
lení výbav pro turisty v osmém poschodí a koupil komfortní stan, přenosné rádio, nafuko
vací postel, petrolejový vařič - prostě všechno k stanování. Neboř na doporučeném místě
nebyl hotel - jak se šetrně dověděl. Ale zákazník si už tak zvykl na hovorného prodavače
a tak se těšil na budoucí stanování, že bez váhání podepsal šek na pět tisíc dolarů a
přátelsky pokynuv, opustil obchod.
Oba generální ředitelé zůstali úplně ohromeni. Sotva za zákazníkem zapadly dveře, přiří
tili se k vedoucímu filiálky, potřásali mu rukou, představili se a nadšeně zvolali:
"Skvělé, umíte to báječně!"
"Geniální prodejní schopnosti!"
"Člověku, který chtěl koupit za tři dolary udici prodat zboží za pět tisíc!"
Vedoucí se udiveně zeptal:"Kdo chtěl co koupit?"
"Ten pán přece, co právě odešel - udici za tři dolary."
Vedoucí filiálky řekl skromně:"Kdo mluví o udici? Ten pán chtěl balíček papírových kapesníčků pro manželku,, ffekl jsem mu: Vaše ctěná paní choř má rýmu? To budete mít s tou
to věcí nejméně týden nepříjemnosti a rozčilování. Jděte si raději zatím někam zalovit
ryby!"
Jo Hanns Rosler
x HLOUPOST ČLOVĚKA VYCHÁZÍ NA VEŘEJNOST V ODĚVU BEZDĚČNÉ OTÁZKY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x CO JE LÁSKA NA PRVNÍ POHLED? KDYŽ MUZ ZTRATÍ ZRAK A ZENA KRITIČNOST xxxxxxxxxxxxxxxxxx

VELIKONOCE V C U R YCHU
KVĚTNÁ NEDĚLE - svěcení ratolestí, mše sv., pašije.
WINTERTHUR - sobota 6 .dubna 19 hod.Seuzacherstr.l.St.Ulrichkirche
SCHAJTHAUSEN - neděle 7 ‘dubna, 10 hod. Antoniuskapelle,Promenadenstr.23»
ZŮRICH - neděle 7»dubna, 19 hod. fierz Jesu Kirche, krypta, Aemtlerstr. 46.
ZELEN? ČTVRTEK - 11.dubna, slavná mše sv. PAMÁTKA USTANOVENÍ NEJSVBTBjgí SVÁTOSTI
ZŮRICH - 19 hodin
VELK? PÁTEK - 12.dubna, DEN SMRTI KRISTOVY NA KRIZI, UCTÍVÁNÍ SV.KKÍZE
ZŮRICH - 17 hod.
BÍLÁ SOBOTA - 13 .dubna - OBftADY, SLAVNÁ MSE, VZKŘÍŠENÍ
ZŮRICH - 19 hod.
H O D
B O Ž Í
V E L I K O N O Č N Í - M . d u b n a - SLAVNÁ MSE SV.
WINTERTHDR - 7,30 hod
SCHAFFHAUSEN- 9,00 hod
RŮTI 11,15 h./v kapli u hlav.kostela Růti-Tann/
ZŮRICH 19,00
PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI VŽDY FfiED OBfiABY - V ZŮRICHU ZPOVÍDÁ I P.HRDŤ

M ÁM JO V É P O U T I
MALÁ MÁJOVÁ POUT - pod Sántisem, 5»května. Mše sv.v ekumenické
kapli ve 12 hod. Po ní obvyklá zábava, opéká
ní vuřtů v přírodě, hry, hudba, zpěv, příle
žitost k přátelskému hovoru s krajany východ
ního a středního Švýcarska.
VELKÁ MÁJOVÁ POUT - v Einsiedelnu, slavném poutním místě s barokním kostelem, 26.května. Mše sv.ve 12 hod. před ní hodinu a půl
příležitost ke sv.zpovědi u našich, zahraničních i švýcarských
kněží.
Při slavné mši svaté, na kterou jsou pozváni vzácní zahranič
ní hosté, se bude zpívat píseň K NEBESŮM DNES ZALEŤ PÍSNI. Pak
oběd v hotelu St.Georg. Kdo má zájem o oběd, aí to oznámí ředitelství
hotelu do 12.května koresp.lístkem. Je to největší hotel v Einsiedelnu může tam obědvat 300 osob. Další program sdělíme v příštírajšísle. Naši skauti
nám ukáží na pouti svoje hry.

JEDNY ZA NÁMI
Jak se dalo očekávat, ztrávilo 54 Účastníků exercicií v Bethanien dva krásné a nezapome
nutelné dny. Exercitátor, pracovník vatikánského rozhlasu Otec Josef KOLÁČEK nám ukázal
ve svých promluvách druhou a důležitější stranu našeho života, směr, kterým máme kráčet,
chceme-li být šíastni zde - i na druhé straně času. Ze to všichni účastníci mysleli s du
chovní obnovou vážně, svědčí fakt, že Otec Koláček zpovídal až do jedné hodiny v noci.
Mnozí přijeli do Bethanien přímo z práce. Krásné okolí i slunné počasí dodalo promluvám
Otce Koláčka - ke kterým se ještě vrátíme - větší účinek. Otec Koláček je však nejen
vynikající exercitátor, je i výborný zpěvák. Zazpíval nám Biblické písně a árii
Dona
Carlose. Ti, kteří nemohli na tyto exercicie, se přihlašují /což můžete i Vy/ na další,
v krásném exercičním domě v Brixenu /sev. Itálie/ od 30*8. do 1.9.t.r. Přihlášky u Vašeho
duchovního správce nebo P.Hrubý, Via Concordia 1, 00183 ROMA, ITALIA.
VŠECHEN MAT e k Ia L 0 PŘÍPADU KARDINÁLA MINDSZKn T íHO vyšel v informační brožurce organisa
ce PRO FRATRIBUS - kladné i záporné články světového tisku, i s modlitbou kardinálovou.
Brožurka je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek, má 20 str., tištěná, a můžete si ji
pro sebe i pro švýcarské či německé přátele objednat: P.Sebastian LABO S.J., 54 KOBLENZ,
Jesuitenplatz 4» Telefon 0261-34356. Pracují tam odborníci pro východ - i z naší vlasti.
VSELE DOPORUČUJEME.
PROTESTY PROTI VÝCHODNÍ POLITICE VATIKÁNU
budou mít větší účinek, pošlete-li
je - v jakékoliv řeči, i česky - na adresu JEAN VILLOT, SEGRETARIO Dl STATO,
I - 00120 CITTÁ DEL VATICANO.

AŠE
BOHOSLUŽBY
AARAU - St.Peter u.Paul
Kirche, každou 2.sob. 18,1}]
ARBON - Galluskapelle, u far.kos. ,ned.19,
BADEN - St.Sebastianskapelle, krypta
neděle
11*15
BASEL - HEILIGGEIST-Kirche, neděle
18,
BERN - Dreifaltigkeitskirche/krypta/
sobota
18,
CURYCH- HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr .46
česká-neděle a 1.pátky
19 *
Kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.
18.1.o.slovenská, nedela
9*30
C0RTAILLQD-10 km na juh od Neuchatel, směr
Yverdon,3*ned.vo far.kostole sv.
Petra na rozcestí od Kablovky,10 h
FRAUENFELD-v klášteře,2. 3 .,6.4* »sob. 16 h.
FRIB0URG-1 .ned.v 10 h.v kaplnke Marianistov, Rudé de Faucigny
CHURkaždou 2.sob.v měs.-Heiligkreuzkirche, Masanserstr.lél
15*30
JONA -10.3., 24. 3.,7 .4 .,sál far.centra 9,30
LAUSANNE-každú 4*ned.vo Boulevarde de
Grancy 29* na 1.poschodí
9*30
LUZERN- St.Peterskapelle, neděle
19*00

A elikonoce/

RTJTI - 3 .3 . ,17.3. ,31.3. ,14.4.
Ruti-Tann, katol.kostel
9*30
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
SOLOTHURN-Spitalkirche, každých 14 dní
neděle
10,15
S T .GALLEN-kaple u sv.Otmara, sobota 19,00
VINTERTHUR-St.Ulrichkirche/čes./sob. 19*00
pri far.kostole Oberwinterthur, sloven
ská - sobota
18,30
ZENEVA- II.ned.-kostel sv.Bonifáce,
14.Avenue du Mail. II.p.neděle
18,301

O T C O V É M ISIONÁ Ř I
P,Jan BIRKA,6006 LUZERN, SchádrUtistr.26
tel.041-312635
P.Ján Pius KRIVf *0.P. 4058 BASEL, Lindenberg 21., tel. 061-321944
P.J.SlMCÍK. 8004 ZPRICH.Feldstr.109
teíoOl-232952 pro Cechy
P eA.BANÍK, 800 4* ZTmiCH.Feldstr.109
tel,OI- 232952,pro Slováky, v útorok,
středu,piatok od 16—18,30 Wolfbachstr 015*.
P.Martin MAZÁK, 1110 Morges, La Longeraie
tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 9000 ST.GALLEN, Schlosserstr.26., tel. 071-279631 / k l u b /
P.Petr EL.IÁS, 6600 L0CARN0, Via Varenna 3C
tel.093-314188
NA TYTO KNÍŽE SE MAŽETE OBRÁTIT VE VŠECH
duchovních Záležitostech - kňest , zpovEC,
SŇATEK, VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ DOMA atd.

MOZAI KA
Dne 17 .března byli v Římě
vysvěceni čtyři krajané jeden Cech a tři Slováci.
Český novosvěoenec,
P.Václav STEINER, nás svého času navštívil
a zajímá se hlavně o tiskový apoštolát.
Všem novým kněžím upřímně blahopřejeme.
DOSTALI JSME 3«číslo měsíčníku kanadských
Slováků. PQS.QL. Obsahuje řadu zajímavých
článků: ”0 tých, čo híadali a našli Boha,”
"Rozhovory so staršími","Kristus a choří",
"Ked sa modlíte","Kristus na parížskom
bulvári"/P.Leppich/ a j. Obj.:Posol,Box 600,
147 Elgin St.N.,Cambridge, Ontario N1R 5^3
CANADA. /předplatné 5 dol, cca 20 frs./
KASE MLÁDEŽ ze Švýcarska se zúčastnila 23.2 .
plesu české katol. mláde"ze JSM ve Vídni,kte
rý uspořádal P. Blažej Miiller. Byl tam i náš
scardanalský varhaník, proto tam jistě bylo
veselo.
V ZENEVS měl řadu přednášek Dimitrij PANIN,
přítel Solženicynův, s kterým byl také ve vě
zení. Otřesné svědectví nenašlo mnoho zájmu
v "rudé" Zenevě. Málo lidí zajímá to, co asi
i na ně čeká a co je nejsmutnější, katolíci
považují za svou povinnost, stavět se ke své
mu nepříteli laskavě a s porozuměním.
Ze n e v a
Řídil tu koncert Zdeněk Košler, který měl
úspěch při soutěži mladých dirigentů v Be- zanconu. Na programu - Smetana a Dvořák. Nej
větší úspěch měl rakouský pianista Rudolf
Buchbinder s Cajkovským. Již v pěti letech
studoval na konservatoři, v 9 hrál v dětském
triu. 31 .března je koncert ke cti 150 letého
výročí narozenin B.Smetany. K tomuto jubileu
vychází i známka.
ZENEVA
Odešel nám nadšený spolupracovník a věrný
přítel Ján Drgofia. Při koupání skočil do
vody a selhalo mu srdce. FRANKFURT a/Mj
B L A H O Z E L A N I E
V soboiu 16.marca t.r. bol
v St.Gallene promovaný na
elektro-inžiniera HTL
Mikuláš H A V R I L L A
z Koších
Jeho 4 1/2 ročné studium bolo korunované
úspechom, ku ktorému srdečne blahoželáme.
Naši švýcarští skauti si už vydali 3«čís
lo časopisu, vtipného, ilustrovaného - a
dalším číslem přejdou na ofsetovou techni
ku.
MÁME NADÍJI - Že kniha Chrise Browna, z níž
vychází v tomto Čísle poslední 4 •ukázka
vyjde v Římě v Křesťanské akademii.

DRAZÍ MILOVNÍCI KNIH

D O S T A L I

J S M E

NA

redakční stůl tolik dobré četby, se Vám můžeme napsat jen jejich stručnou charakteristikUo V příštích číslech přineseme ukázky. Všechny knihy jsou velmi kvalitní
a pokusíme se aspoň některé přinést na naši Velkou májovou pouť do Einsiedelnu.
NAKLADATELSTVÍ CYRILA A METHODA, VIA CASSIA - KM 14,500-00123 ROMA-LA STORTA-ITALIA[.
•1. DgJDIY SPÁSY. - Vynikající přehled katolické víry, poutavě a moderně psaný,
| v ý b o r n ě pedagogicky sestavený, s četnými barev.ilustr. Připravili slov.saleziáni. Kniha by neměla chybět v knihovně žádného krajana. 570 s. Váz.
20
2. ROZSIEVAff PERÁL. - Z b o m í k Gorazdovi Zvonickému k 25.výr.kněžství. Výběr
nejlepších epických i lyrických děl, životopis s ilustracemi, 311 str.Brož . 12
3« Gertrúda Schinke: S JÁNOM 0 KRISTOVI. - Hluboká rozjímání na věty z evang.
sv.Jana. Vhodné pro ty, kdo mají málo času a nechtějí usychat bez duchov
ní posily - rozjímání jsou velmi krátká. 117 str. Brož.
4
4» Jozef Tomko iBLAZENSTVÁ. - Poutavý a originální rozbor 8 blahoslavenství.
Vhodné nejen pro osobní, ale i rodinou Četbu a posilu. 132 str.Il.Br.
8
.5» V.I.Forgan: ISTOTY, - Autor odpovídá na problémy mladých, o Bohu, o
stvoření, o lidské duši, posmrtném životě, smyslu života a j.93s-Br.
4
I o. Bohuslav: SEDEM SHEROVEK. - Vtipná a svěže psaná knížka pro mladé.
/
Z obsahu: Naše zábavy. Dostojevskij, Evanjeliá nie sú legendy, Hej,
/
mám dušu - aj. 34 str. Brož.
4
I 7» Zlatica Miluška: ŽALMY. - Drobná umělecká epická díla. Ilustr.90 str. 7
G, Agneša Jergoyá-GundováiKAJtTLKA. - Divad.hra o 3 dějstvích pro malé.
4
9. A.Hlinka: K ioIRSÍM OBZOROM. - Krátké, hluboce a poutavě psané kapitoly
o víře pro hledající i ty, kdo věří. 3 'Vyd.této knihy je nejlepším do
poručením jejich kvalit. 347 str. Brož. Ilustr.
12
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[~AKLADATELSTVÍ KřtES1?.AKADEMIE /Academia christiana/-Via Concorriia l rO(Tlň5 P O ía I
1* Walter TROBISCH: DVA STŘEDY V SAK JEDEN KRUH. - Autor řeší v dramatických
příbězích milostné, manželské a rodinné problémy. 233 str. Brož.
15 fr
2, Petr DEN: NAŠÍ MLÁDEŽI. - Krátké, svěží kapitolky o věcech, v nichž chce
mít mládež jasno: 0 komunismu a křesťanství, 0 Masarykovi jal:o svědomí národa,
o cestě světla proti silám zla, o sedmnáctém listopadu aj. 81 str. Brož.
10 fr
3. Alice SCHERER: ZENY V BIBLI. - Rozbor života a významu 44 žen Starého i Nového zákona,
v jejichž životě je něco, z čeho můžeme čerpat poučení a povzbuzení. 188 str.br.
16 fr
4 . Pierre THOMAS: Nepomíjející slova. - Nový pohled na základní otázky Písma a lidské
ho života. Z obsahu: Boží slovo, Lidstvé Boží, Satan-Odpůrce, Smrt, Posmrtný život,
Mír Mesiášův, Boží milost a j. 14 kapitol, str.62. Brož.
3 fr
5c P<>THOMAS: BIBLICKĚ ESEJE. - Kapitoly o událostech z Písma. Dějiny světa a lidstva,
Ráj v Edenu, Původ hříchu, Kain a Ábel, Babylonská věž, Potopa, Přechod Rudým mořem,
Egyptské rány, Zázraky v evangeliu aj. /l2 kapitol/ 54 str. Brož.
3 fr
6. CÍRKEV. - Obsah: Kristus ano - církev ne. Rozmanitá služba. Církev a církve. - Velmi
poutavé kapitoly z knihy, kterou překládáme ve Švýcarsku - Katholische GlaubensInformation - pro ty, kteří se o víru zajímají a mnoho o ní nevědí. 43 str.brož.
3 fr
7. POTRAT A KŘESŤANSKÁ ZODPOVĚDNOST. - Společné prohlášení skandinávských biskupů
z r. 1971» Zvlášť časové v dnešním boji o uzákonění potratu. 37 str. Brož.
3 fr
ISLOVÁK JESTJIT FATHERS, BOX 600. CAiíBRIDGB. OHT. N 1 R 5 W 3-C A H A D a!
1. S V . M TOMÁŽ IíORUS. - Dramatický román ze života slavného mučedníka, kancléře angl.
krále, jehož pán ho dal pro věrnost Církvi popravit. Brož.
15 fr
2. GVÁ^TA TERĚZIA Z LISIEUX: DĚJINY DUSE. - Necenzurované, původní vydání vzpomínek
slavné francouzské karmelitky, patronky misií. Ilustr . 313 str. Brož.
20 fr
1 3» André FROSSARD: BOH JESTVUJS, JÁ SOM SA S NÍM STRETOL. - Proslulé dílo - bestseller potomka socialistické rodiny, o jeho náhlém, neočekávaném a jistém poznání existence
I
Boží. 125 str.Brož.
10 fr
4 . Karol RAHNER: ŠLOVÁ DO TICHA. Hluboké úvahy o Bohu a životě z péra slavného teologa.
/Boh poznania, Boh všedných dní, Boh živých, Boh mojho poznania, Boh, lctorý ma
prísť aj./ 56 str. Brož.
4 fr
5. F.B.: BIBLIA V OBRAZOCH. - Nejznámější, barevně ilustrované příběhy z bible pro
mládež. I44 str. Váz.
20 fr
6 . Senčík Stefan: SLOVENSKO MOJE. - Vzpomínky, plnénovýchskutečností. 116 str.br. 4
fr
7 . KATECHISMUS PRE DĚTI
2 fr
8 . Tfr-I, (?0 HLADAJÚ BOHA - úvahy o Bohu a svete
6 fr
9. RÍM A VATIKÁN - Sprievodca Rímom s mapou a farebnýmifotografiemi
6 fr
10. VIERA V MOPERNOM SVETE

6 fr
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Jones by nejraději vylil
sklenici vody, kterou mu
Molloy hbitě podal, pod
nohy duši katolického tý
deníku. Zavčas se však
ovládl a jedním douškem
ji vyprázdnil.
"Musíme informovat bisku
pa," poznamenal Dunstan
P.A. SEIPOLT
Sweeney diplomaticky.
"Jeptišky jako zákaznice
Izraele, to jde přece jen trochu daleko." Plný
Často ve stejnou hodinu? Stanislav, zámecký
vzteku opustil sál.
kaplan s ohnivýma očima, rukama pianisty, ré
Žurnalisté se pošklebovali.
,rKonečně nový tčn v našich tiskových konfe vové kadeře - Apolo v černém rouše. Pokračuje
to, jak to pokračovat musí. Komtesa se zamilu
rencích," řekl jeden s číábelským úsměvem.
je, setkají se, pozdraví se, podají si ruce
"A právě ze starého Pozounu."
a - políbí se. Matka to slyší, matka pláče.
David pomohl paní Goldě odnést hromadu lis Biskup kaplana přesadí. Kde hledá Stanislav
tin do registratury. Podivná změna. Jinak se zapomenutí? Za Atlantikem. Komteska si postaví
choval jako kavalír pouze k mladým dámám.
hlavu: chce umřít, nejí, nepije, netančí, ne
Paní Golda mu jako odměnu vypravovala to,co směje se - jen touží a trápí se. Odmítá všech
se dověděla od známého Teddy Brovma z HERAL- ny nápadníky, chce být sama. Odchází do kláš
DU o tiskové konferenci Larry B.Jonese.
tera - zazdí se. Bledne a vadne den ze dne.
"Paní Zuzana báječně zostudila toho demokraJe nutné změnit vzduch, odloučit ji od pevni
tického plešatce! Ve válce by se řeklo:
ny, kde se tak zklamala. Vzhůru do Ameriky!
srovnán beze zbytku se zemí!"
A.le stále v ní proudí modrá krev. Je chytrá,
"Není divu - při její původu," poznamenal
studuje filosofii, psychologii, získá doktor
David jízlivě.
ský klobouk, je zvolena abatyší. A kdo ji po
"Co myslíte původem?"
světí? Stanislav, zmizelý, Stanislav znovu na
"Knížecí původ. Prý je to polská hraběnka." lezený, který se stal mezitím biskupem. Řekně
"Polská hraběnka?"
te, paní Goldo, nebyl by to báječný filmový
"Ano, ale opravdová, ne z operety."
námět?"
Golda tak tak udržela hromadu listin.
"Snad pro komorné a prodavačky," zazněl Zu"Odkud to máte, Davide?"
zanin chladný hlas za nimi. Nevšimli si, že
"Sestřenice přítelkyně ze školy švagrové
vstoupila. David se ulekl, pak se vzpamatoval
mé bývalé nevěsty je jeptiškou v opatství
a řekl:"Netvrc[te, že byste nemohla být abaty
St.Mary. Jmenuje prý se Alžběta Orlowská." ší!" "Tu šanci má každá z nás, pane Blum.
"Sestřenice nebo švagrová?"
Chtěl byste snad zahrát úlohu Stanislava?"
"Paní Zuzana. Jak známo, mění jeptišky svá David se rozhodl, že se za tuto porážku pom
jména, aby zahladily minulost."
stí. Druhý den byl pátek. Růžena se ukázala
Golda se zasmála:"Jeptiška s minulostí!
teprve po rozdělení práce - její vlak měl
Paní Zuzana nemá asi moc co tajit."
totiž zpoždění. Když otevřela svou přihrádku,
"Jen bud ticho, milé děvče! Polské hraběn našla tam svůdný buřtík s hořčicí na papíro
ky vyváděly už všelijaké kousky, dokonce
vém talířku. David a Leoš ji napjatě pozoro
byly příčinou válečných zápletek."
vali. Stejný buřtík měla i Zuzana - ta si
"Odkud to víš?"zeptala se posměšně Golda.
neukousla, nýbrž s rozvážným úsměvem přihrád
"I sportovní radaktor může mít určité his ku zavřela. A co udělala Růžena?
torické vědomosti," hájil se."Já si před
Sestra Růžena vteřinu váhala, pak se s chutí
stavuji její minulost takto. Odložte na
zakousla do buřtu a zamlasknula.
chvilku spisy na zem a posadte se na lavi "Kolegyně! Dnes je pátek!" zvolal David.
ci." Golda poslechla a napjatě hleděla na
"Vzdyč je to těžký hřích!"
Davida. Herectví bylo jeho koníčkem. Ne
Růžena jedla s chudí dál a smála se mu šibal
dávno předváděl triumfální vjezd Mojžíše
sky do obličeje.
Turteltauba do Bílého domu - jako poradce
"Nebo snad koncil půst zrušil?"
presidenta pro otázky slušného chování.
Růžena kývla a ponořila buřt do hořčice.
"Komtesa Alžběta, jediná dcera hraběte
"Až se to doví vaše důstojná matka, sestro!"
Orlowského a jeho manželky Adelaidy, jemná, Růžena polkla a otevřela ústa k mluvení ^'Dů
líbezná, rodiči zhýčkaná, komornými zbožňo stojná matka řekne:"Růžena si ví rady. Venku
vaná, šlechtou celé Haliče obletovaná, způ jsme od postu osvobozeny. Nevěděl jste to?"
sobná jako svátý obrázek, zbožná až k vytr Skoda krásného buřtu,"zabručel David.
žení, klečí v zámecké kapli - vzdušné roko
Pokračování
ko, nadzemsky jemná. Kdo klečívá v kapli

DVA

ČEPCE

A

PO ZO UN

BOJOVÝ POPLACH
Mistr se rozběhl ke skupině vojínů, kteří právě proskakovali oheň.
Založili vedle vykopu středně velký požár a bývalý skautský ve 
doucí Tonar ostatním ukazoval, jak se v Junáku plnila soutěž o
orlí péra. Zejména cikána Kotlára to nesmírně zajímalo a po Tonarově instruktáži proskakoval ohněm tak brilantně, že by si
zasloužil nejvyšší skautské vyznamenání. Mistr Franci ovšem pro
tuto činnost pochopení neměl a s pěnou u úst prohlašoval, že o
stavu pracovní morálky v Janovicích bude informovat Obranu li
du a duplikát pošle Rudému právu. V žádném případě nebude držet
ochrannou ruku nad bandou ničemných příživníků a sabotérů.
Úplně v té pohnuté chvíli zapomněl na Kefalína s Pokorným, kte
ří pokračovali ve své okružní cestě s dvěma pyt3y cementu.
"Napsal jsi Helence?"zeptal se Kefalín."Pamatuj si, že musí za
každou cenu přijet!"
^
"Přijede," sliboval Pokorný,"její láska ke mně je tak veliká,
že o tom netřeba pochybovat. A co tvá vdova?"
Kefalín se zatvářil tajemně.
"Už je rozhodnuto,"řekl potom,"přijal jsem její pozvání na dnešní večer.
Bude to sice samovolné vzdálení z tábora, ale je v zájmu celého našeho
podniku."
"Jestli tě chytnou,"varoval Pokorný,"půjdeš do basy a my budeme pracně
hledat záskok."
,rVzdálím se pod rouškou temné noci,"pravil Kefalín,"a s největší možnou opatrností. Hamáček s Troníkem v tom mrazu po večerce nevystrčí nos a první stráž má Štětka. I kdyby mě
viděl, jeho křesťanské svědomí mu nedovolí, aby mě prásknul. No a před půlnocí budu urči
tě doma."
Odpoledne hovořil poručík Hamáček meziměstsky s Nepomukem a jeho sebevědomou tvář pokryly
mraky. Nechal nastoupit rotu a pravil:"Soudruzi! Mezinárodní situace se opět co? Meziná
rodní situace se opět přiostřila! Proto velitel útvaru vyhlašuje pro naši jednotku stav
bojové pohotovosti! Osm mužů okamžitě nastoupí na strážnici a ostatní si sbalí své věci,
neboť za půl hodiny vyhlásím bojový poplach! Dále je možné, co? Dále je možné, že zítra
vůbec nenastoupíte do práce, ale budete připraveni plnit důležité bojové úkoly! Buňte
připraveni na všechno a neberte to na lehkou váhu. Jinak půjdete kam?"
Vojín Voňavka prohodil tradičně své neslušné slovo, ale jako obvykle se mýlil.
"Jinak půjdete do basy,"opravil ho poručík Hamáček. "Doufám, že se tam nikomu nechce a
že své povinnosti splníte tak, jak se sluší na vojáky naší lidově demokratické armády!"
Po těchto přátelských slovech se mohla rota rozejít na ubikace. Nálada mužstva nebyla
ani zdaleka tak napjatá jako mezinárodní situace. Vyhlášení bojové pohotovosti nikoho
příliš nevzrušilo ani neznepokojilo. Každému bylo jasné, že trochu buzerace k vojně pa
tří a že nemá smysl nad. tím dlouze meditovat. Všichni si zvolna balili bandalíry a byli
vděčni Hamáčkovi, že je na vyhlášení bojového poplachu upozornil půl hodiny předem. Za
to se mu odměnili tím, že nastoupili v plné polní během sedmi minut.
Poručík zářil:"Soudruzi!"řekl."Tak se mi to líbí. Nastoupili jste v lepším čase než před
ní bojové jednotky. Vaše připravenost je jaká? Vaše připravenost je dobrá. Uděluji vám
pochvalu!"
"Sloužíme lidu!" zařvala rota a zejména kulak Vata se v tomto směru činil.
"Přesto, soudruzi,"pokračoval poručík,"musíme být i nadále připraveni! Bojová pohotovost
co? Bojová pohotovost trvá! Nyní se vrátíte na ubikace a budete stále připraveni! Nikdo
nebude dělat voloviny a především se nebude v místnostech co? Především se nebude chlas
tat! Nemyslete si, soudruzi, že jsem tak blbej a nevím, že se tu po večerce konzumuje se
nátor! Já vám to trpím, protože jste mladý, plníte normy a musíte z toho života něco mít!
Když je ovšem bojová pohotovost, jde veškeré pití alkoholu kam?"
Voňavka obligátně odpověděl, ale zase se mýlil.
"Veškeré pití alkoholu jde stranou," řekl Hamáček,"a tak tomu bude i dneska! Tak jako
jste splnili své náročné úkoly při bojovém poplachu, buňte připraveni splnit je i během
doby, po kterou potrvá pohotovost!"
Vojíni se mohli opět rozejít a doufali, že bojovým poplachem všechno skončilo, alespoň
pro dnešek.

.... A PO LEJEM E OMÁČKOU
ZÁKLADNÍ BÍLÁ OMÁČKA
~5Ó gr másla, 40 gr hladké mouky, l/2 1 mléka, půl lžičky soli,
špetku bílého pepře, špetku muškátového oříšku nebo kvštu.
Máslo na pánvi rozpustíme a než zhnědne, vmícháme do něj mouku,
tak, aby se netvořily hrudky. Až je omáčka hustá a hladká, nechte
na mírném ohni několik minut jemně vřít. Pak ochuťte solí a koře
ním. K této omáčce se pak přidává různé koření
,podle čehož
pak dostává základní chuť. Použijete-li místo mléka sladkou smeta
nu, jmenuje se omáčka Bešamel - podle slavného francouzského kuchaře Bechamela.
Omáčka MOENAY. - /Podle francouzského státníka M o m a y e . / Před podáváním základní omáčky
dáme do ní asi 80 gr ro z strouhaného sýra /Greyerzer!/ a podle chuti přidáme několik kapek
Worcesterské omáčky nebo několik kapek Tabasoc- omáčky /dostanete v obchodě už hotovou/.
Tato omáčka se nedá ohřívat a hodí se k zapékané zelenině, k pečené rybě a p.
JEMNÁ CUKRY OMÁČKA. - l/2 1 bešamelové omáčky, 2 čajové lžičky curry prášku nebo pasty,
^0 g kokosových vloček nebo strouhaných mandlí, l/8 1 bílého vína.
Do bešamelové omáčky vmícháme kokosové vločky příp.mandle /bez slupky/,prášek nebo pastu
curry a zředíme dosti hustou omáčku vínem. Několik minut lehce povaříme a podáváme k pe
čené rybě, k vařenému nebo dušenému telecímu nebo k vařené drůbeži.
KŘENOVÁ OMÁČKA, - K bešamelové omáčce před podáváním přidáme asi 100 gr
jemně nastrouhaného čerstvého křenu. Nesmí se už vařit! Hodí se k vařené-/
mu hovězímu. Zbytek omáčky se hodí k herinkovému salátu.
JINÁ KfiENOVÁ OMÁČKA. - Mj[sto mléka nebo smetany vmícháme do
beohamelové omáčky silný bouillon. Omáčka není pak bílá,ale
má výraznější chuf.
HOUBOVÁ NEBO ZAMPIONOVÁ OMÁČKA. - Nejdříve se změkčí
suché houby v trosce studené vody, pak se jemně nakrájí
a přidají k hotové bešamelové omáčce. Lehce se něko
lik minut povaří. Ochutí se bílým pepřem. - Cerstvéhouby se nejdříve v másle s petrželkou podusí a
pak se přidají do bešamelové omáčky.
"Nebudeš-li jíst
náš koláč, sníme
ti psí suchary."

Vzpomínám si, jak
jsi před několika
léty říkal mámě:
"Smím ti umýt ná
dobí, miláčku?"

SMRŽOVÁ OMÁČKA. - 100 g smržů - čerstvých nebo zavařených, se jemně
nakrájí a přidá k základní bešamelové omáčce. Ihned podávat. Hodí se
k telecím řízkům s jemnými nudlemi.

KAPAROVÁ OMÁČKA. - Do bešamelové omáčky přidáme jemně nakrájené kapary se šťávou. Nejlep
ši jsou ty nejmenší. Necháme omáčku asi 2 minuty lehce vřít, ochutíme cukrem a citrónovou
šťávou. Dáváme k vařenému hovězímu, k telecímu jazyku nebo ke skopovému.
KOPROVÁ OMÁČKA. - Jemně usekaný kopr vmícháme do bešamelové omáčky, přidáme trochu octa,
příp.citrónové šťávy a lehce povaříme.
OMÁČKA CUMBERLAND. - 200 g rybízové zavařeniny, kávová lžička franč.hořčice, l/lO 1 portského vína /nebo na polovinu s koňakem/, 1-2 lžíce pomerančové šťávy, kůra jednoho pomeran
če, jemně nastrouhaná, na špičku nože soli, spětku záavoru/mletého/, špičku pepře Cayenne.
Smícháme důkladně rybízové želé s hořčicí, vínem a přílejeme šťávy z pomeranče tak, aby
nebyla omáčka příliš řídká. K tomu nastrouhanou kůru z pomeranče, sůl, pepř a zázvor.
Hodí se zejména ke zvěřině. Místo rybízu můžeme dát brusinky. Omáčku můžeme uvařit do
zásoby, vydrží - dobře přikrytá - v ledničce až měsíc.
OMÁČKA REMOULADE. - Do 200 g majonézy zamícháme lžíci citrónové šťávy, lžičku jemně useka
ných kaparů, lžičku čerstvého jemně usekaného koření, špetku sardelové
pasty,příp.1-2 jemně nakrájené okurky, pak necháme asi 10 min.stát, až
se všechno spojí a ochutnáme. Má chutnat pikantně a přidává se k vařené
nebo pečené rybě, k vařené nebo dušené zelenině^atvrdo vařeným
vejcům nebo rajskému salátu.
ZÁKLADNÍ BECHAMEL0V0U OMÁČKU můžeme ochutit majoránkou, nebo
hořčicí, nebo česnekem, nebo okurkami - podle toho, jaké aroma
chceme omáčce dát.

S CHUTÍ DO JÍDLA
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smích=koření života
Poustevníkovi vykradli zloději jeho skrovný příbytek. Poustevník
optimisticky konstatoval:"Zajímají se o bibli: ještě se mohou napravit
Pan Smith je po lékařské prohlídce. "Váš případ neobyčejně obohatil
rnedicinu," říká lékař. "Jak by ne," povzdechne pan Smith,"vždyf jsem
na mizině."
_________________________________
Po představení Lakomce říká jeden herec druhému:
"Kdyby tě dnes viděl Molier, obrátí se v hrobě."
"Pak by ležel normálně; včera jsi hrál totiž ty.'
"Kdo je ten ošklivý chlapík tam naproti?" ptá se
dáma hosta na párty. "To je můj bratr." "Promiň
te, vůbec jsem si nevšimla, že jste si podobni."
"Jsem vášnivá sběratelka podpisů pop zpěváků.
Mohl byste se mi také podepsat?""Ale slečno, já
jsem jen obyčejný řemeslník.""To vím, ale vím
také, jakou cenu buďe mít váš podpis za dva roky."

„Proč ta dlvfte? Lyžařský výtah ta
právě opravuje. .

en profil.

Čtyři Skoti se připravují na výlet. "Já vezmu šunku.""Já víno.""Já chlebíčky.""A já vezmu
bratra."________________________________________
"Jste tak krásná, že byste jednou mohla být filmovou hvězdou," říká stará dáma své sou
sedce v letadle. "Ale já jsem Gina Lollobrigida.""To nevadí, jméno si můžete směnit."
"Tetičko, mohu se tě na něco zeptat?""To víš, že můžeš, Milánku.""Tetičko, ty také pa
tříš ke krásnému pohlaví?"
_________________________________________
Lékař předepíše otylé pacientce večer tři kolečka mrkve. "Jak se daří?" ptá se při nejbližší kontrole. "Ale pane doktore, ta dvě kolečka bych ještě zmohla, ale třetí - to už
je na mě moc a dělá se mi špatně."
"Martine, jaký je rozdíl mezi bleskem a elektrickým proudem?""Za blesk se nemusí platit."
Ptali se jednoho poslance, jak to, že byl zvolen právě on. "To je tak. Kdo znal mého protikandidáta, volil mne. Kdo znal mne, volil mého protikandidáta. A já mám méně známých."
"To je divné, tati, že se vždycky píše,"byl synem chudých, ale počestných rodičů," a ne
"byl synem bohatých, ale počestných rodičů."
Mladý muž vejde do hodinářství:"Měl byste zájem o osm budíků a šest stojacích hodin?"
ptá se hodináře. "Ale já staré zboží nekupuji.""To není staré zboží,
to jsou svatební dary."
"Pro pána krále, vy utíráte sklenice na víno kapesníkem!" děsí se domá
cí paní při pohledu na posluhovačku."To nic, milostpaní, stejně musí
už kapesník do špinavého prádla."
Advokát povídá rozvedenému:"Včera jsem hovořil s vaší bývalou manžel
kou. íííkala, že ncbudete-li platit alimenty, okamžitě se k vám vrátí."
Při hádce v hostinci si uleví jeden z hádajících se:"Pane, vy u mě má
te takovou cenu, jako přeškrtnuté telecí."
iía konferenci lékařů se jednomu z posluchačů náhle udělalo špatně.
Předseda se ptá úzkostlivě: "Pánové, není mezi vámi náhodou nějaký
lékař?"
Učitel vyznává dívce lásku:"Slečno, miluji vás z celého srdce. Chtěla
byste být moji ženou?""Ano.""Odpovězte laskavě celou větou."
.Tak u! st koneční odmaskull'

