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D rah í p r i a t e li a,

5. 1974

M a l s o m d o b r é h o p r i a t e l a . B l í ž i l sa k u m n e v i a c , a k o j a k n ě m u . M a l
s o m d o j e m , že m i c h c e n i e č o v á ž n é h o p o v e d a č . A n e m ý l i l s o m sa.
R á z m i t o aj J e m n e n a z n a č i l , že m i c h c e n i e č o v á ž n é h o z v e r i č .
Dl h š í čas ma k tomu připravoval, až kon e č n e Jedno odpoludnie v y š i e l
so s v o j í m t a j o m s t v o m .
"PodívaJ, p r e z r á d z a m Ti v e í k é t a j o m s t v o , ale m u s í š ho p o d r ž a č
a s t a k ý m u m y s l o m p r i j a č , a k o Ti h o J a d á v á m . "
Začal.
" V i e š , o č o i d e ? I d e o " Z D R Á V A S MARIA'.' I d e o s k u t o č n ú a z á v r a t n á
hodnotu. Ide o realitu, ktorá raz iste lepšie oochopíš. Hodnota
"ZDRAVAS MARIE"."
A sk u t o č n e m a j s t r o v s k ý m sposobom mi naznačil, doka z o v a l a
n a k o n e c aj
doká z a l n e s m i e r n u hod n o t u tejto m o d l i t b y k Matke BožeJ. S p o č i a t k u som
b o l p ř e k v a p e n ý - t o t o Je t o v e l k é t a j o m s t v o ? N e s k o r š i e , i po r o k o c h
s o m n a d t ý m m n o h o r á z y u v a ž o v a l . A d a l s o m m u za p r a v d u .
" P r o s za n á s h r i e š n y c h t e r a z i v h o d i n u n a s e j s m r t i . " U v a ž o v a l som:
P o K r i s t u n a j v y š š i a m o c n o s t v n e b i . N e v i e m si p ř e d s t a v i l , a b y sa n á s
n e z a s t a l a , k e á Ju č a s t e j š i e o s l o v í m e :" Z D R A V A S M A R I A . "
C í m J e ^ v l a s t n ě náš život? Nič iné a ko
n i e m y š l i e n k y , že r a z u m r i e m e . To, že
ktorej neujdeme.
A t u sa m u s í m e za k a ž d á c e n u za
chránič! Musíme!
A l e ako?
P ř e d á v á m V á m člalej t o t o t a j o m s t v o
k toré som od svojho priatela zdě
d i l . Z D R A V A S ^ M A R I A . Z a š e p k a j m e ho
v tej o č a r u j á c e j J a r n ě J p r í r o d e ,
pri pohlade na belasý blankyt v ý 
šin. P o š e p k a j m e č a s t e j š i e Z D R A V A S
MARIA.
Převezmi toto tajomstvo! Počávni
ma! " O r o d u j za n á s t e r a z i v h o d i
n u n a š e j s m r t i . " Ty, k r á l o v n a m á 
ja, Ty, z á r u k a m o j e j z á c h r a n y .
V e d n i k d y n e b o l o p o č u č , ž e b y si
bola n i e k o h o opustila!
Vaša
redakcia.

stá l y ú t e k p ř e d smrčou, z a h á ň a s k o n č í m e Je z á v r a t n á s k u t o č n o s č ,

NOVINKY

POHŘEBNÍ OBfíADY nad zemřelým kardinálem Dr.Trochtou vykonal dne l6.4.t.r,
biskup Tomášek za přítomnosti kardinálů Koniga-Rakousko, Wojtyl a-Polsko,
Bengsche /DDR/ a polských, německých i českých duchovních, s nimiž byl
zesnulý v Dachau /i v komunistických vězeních/. Sv.Stolici zastupoval
nuncius Luigi Poggi a P.John Bukovský, Američan českého původu.
SVATÝ ROK bude zahájen sv.Otcem půl hodiny před půlnocí 25.prosince. Po
prvé bude sloužit mši sv.na začátku sv.roku v noci a poprvé bude přenášena do světa tele
vizní sítí mondovisioněm. Při obřadu udeří papež zlatým kladívkem na sv.bránu, která byla
zazděna 24.prosince 1950» Pak odstraní kameny dělníci a sv.Otec vstoupí touto branou do
chrámu sv.Petra, kde bude sloužit mši sv.
POLSKÝ EPISKOPAT protestoval proti nařízení, podle něhož musí skládat každý nově vysvěcený
kněz přísahu státu. Tím - praví komuniké - se vzbuzuje dojem, jakoby polské kněžstvo neby
lo věrné svému státu. Mimoto je to proti rozhodnutí II.vatikánského koncilu.
HRABĚNKA KATEŘINA DE MONPEZAT, sestra dánského prince-manžela Henrika, vstoupila do fran
couzského kláštera Notre Dáme du Calvaen v jižní Francii. Její bratr Henrik svou víru při
sňatku s dánskou královnou Margaretou opustil.
V DDR se zavádí místo biřmování pro mládež slib zasvěcení mládeže. Do konce května přijme
tuto "komunistickou svátost" 266 tisíc mladých při 6550 slavnostech. Protináboženský tlak
v DDR - stejně jako v ostatních komunistických zemích - se zvětšuje. V křesťanských rodi
nách - v DDR je většina evangelíků - vládne ovzduší strachu a nejistoty. Ti, kdo jdou k
biřmování, nesmějí studovat. Mnoho rodičů se rozhodlo neposílat děti do náboženství ačko
liv vědí, že vyšší studium je prakticky školení komunistických kádrů. Zasvěcení mladých a
biřmování není slučitelné. V zasvěcení je známá fráze:"Zavazuje se být věrnými občany so
cialistického státu,DDR posilovat a bratrství se Sovětským svazem upevňovat a socialistic
ký stát proti všem útokům bránit."
SV.OTEC VYDAL OKRUŽNÍ LIST 0 SITUACI CÍRKVE VE SV.ZEMI. Vyzývá věřící, aby poskytli svým
bratřím ve Sv.Zemi pomoc. Křesťané se ze Sv.země stále víc stěhují a tak je možné, že mís
ta, která posvětil Kristus svou přítomností, #se změní v muzea. Sv.Otec zdůraznil, že svá
tá místa v této zemi, zejména Jeruzalém, jsou nejen kolébkou křesťanství, ale i duchovním
střediskem židů a mohamedánů. Přátelské spolužití těchto skupin ohrožuje nejen válka, ale
i nedostatek jasných právních a mezinárodně uznaných a zaručených norem. Na tiskové konfe
renci poukázal ředitel vatik.rozhlasu P.R.Tucci S.J.,že dary jsou určeny v první řadě na
podporu katolické menšiny, jejího vzdělání a sociálních i charitativních zařízení, Sv.Otec
vyslovil přání, aby katolické obce ve Sv.zemi spolupracovaly s ostatními a přispěly také
k míru. Ve Sv.Zemi žije 100 tisíc katolíků, kteří mají $ 8 školek, 70 středních škol s 40
tis.žáky, 12 sirotčinců, 7 nemocnic, 22 ošetřoven a 5 starobinců.
V "SRDEČNÉ ATMOSFÉŘE" hovořil státní sekretář Vatikánu Agostino Casaroli s presidentem
komunistické Kuby Osvaldem Dorticosem a předal mu poselství Pavla VI. V zemi je jen 200
kněží. Casaroli požádal min.předsedu Fidela Castro, aby dal věřícím větší možnost shromaž
ďovat se k modlitbám. Kuba je vedle Jugoslávie jediná komunistická země, s kterou má Sv.
Stolice diplomatické spojení. R.I 96I byl zabaven církev.majetek a školy zlaicizovány.
KARDINÁL K0ENIG V RAKOUSKU PP0Z0RNIL d Br AZNE v rozhlasovém a televizním projevu na to, že
Církev zde není pro to.
dělala sociální revoluci, ale aby hlásala Slovo Boží. Snahy,
zbavit Církev tajemství a náboženského charakteru a snížit ji na pouhý nástroj sociálních
reforem znamená ponížit Království Boží na pouhé lidské hnutí a zbavit Církev její podsta
ty - tajemství Kříže. Takové křesťanství pak nemá naději na vítězství.
MADRIDSKÝ ARCIBISKUP promluvil v dělnické čtvrti a zdůraznil, že svoboda a mír nemohou být
vybudovány na nespravedlnosti. Předseda vlády varoval zástupce Církve před vměšováním se
do záležitostí státu.
"SV.STOLICE,"PÍŠE IL MESSAGERO,"se angažuje na třech palčivých frontách: v Portugalsku,
v Chile a ve Španělsku." I jiný tisk se zabývá vystoupením Církve proti diktatuře. V žádné
z těchto zemí není ovšem Církev tak krůtě pronásledována, jako v zemích komunistických, kde
diktátorský režim pomocí kolaborantských představitelů Církve se snaží ji úplně vyhubit.
Doufejme, že tato mnohem hrozivější situace kurii neujde a že se ujme Církve i proti komu
nistické diktatuře.
ŠVÝCARSKA CHARITA poukázala brazilské Charitě 100 tisíc franků pro oběti záplav a přípravuje další pomoc katastrofou postiženému území.

PŘÍTELKYNĚ

Otevřela mi stará paní s šedivou tváří a váčky
J —J pod vyhaslýma očima. "Přejete si?
'"Ráda bych mluvila s paní Menaovičovou,"řekla jsem s pocitem nevolnosti. Dívala se na mě
upřeně,až jí z očí vyskočila jiskra:"Aničko!" vydechla.
Nechápavě jsem na ni zírala, pak jsem se opřela o zábradlí:"Emilko! Moje Emilko!"
Tohle zpustošené stvoření byla moje nejlepší přítelkyně - po třiceti letech. S touto smut
nou stařenkou jsme skotačily po loukách, hrály na schovávanou, chichotaly se milostným
psaníčkům, tančily do rána na plesích. Ztěží jsem ovládla pokušení protřít si zrak. Ale
rozeznávala jsem známé rysy, trochu vyčnělé zuby, bradavičku na tváři...jinak,
všechno smetl čas. Jenom čas? Jenom čas?
^
"Pojí dál, Aničko, "ševelilo suché listí Emilčina hlasu.''Manžel není doma.
Odejel na dva dny,"zkřivila ústa."Piješ kávu nebo kofeinfrei? Nebo čaj?"
"Normální kávu, Emilko,"překročila jsem práh. Byt byl pečlivě uklizený,
všechno se lesklo. Automaticky jsem zouvala střevíce. Emilka otevřela
ústa, pak se zarazila a mlčky mi podala pantofle.
Seděly jsme proti sobě. Emilka pila heřmánek.
"Jak jsi hezká, Aničko,'Vzdychla. Viděla jsem se v protějším zrcadle0 Růžové
tváře, jiskrné oči, usměvavá ústa a husté vlasy.
"Manžel odejel na dva dny,"pohlédla Emilka plaše na dveře,"večer se vrátí..."
"Máš děti, Emilko?"Vzala jsem do svých pěstěných prstů šedivé dlaně.
"Tři. Totiž... manžel poručil...jsou v internátech. Nejstarší příští rok
promuje. Manžel nařídil, aby se stal lékařem. Dcerka..manžel řekl, že mu
sí studovat hudbu. Hodně to vynáší. Nejmladší letos maturoval..manžel na
řídil, aby studoval vysokou obchodní..."
"A co děti,,líbí se jim to?" ptala jsem se trochu nevrle.
"Líbí? Ja nevím...snad..Manžel myslí na jejich dobro...Tečí ti
ukáži byt..řekni mi upřímně, kdybys viděla někde špínu nebo ne
pořádek.." Vstala a zase usedla."Nejdříve dopijeme. Manžel se
vrátí až večer." Odmlčela se. "A co ty..máš také děti?"ptala
se stydlivě.
" Ano,tři. Nej starší si vybral medicínu, dcerka je vášnivá hudeb
nice a nejmladší věčně něco staví. Dáme mu možnost, studovat
architekturu."
"Kdo...my?"
"Muž a já," řekla jsem stručně. "Jsme přece rovnoprávni - a dětí
mají nárok rozhodovat o svém osudu. My jim jen pomáháme."
"Ty smíš o něčem rozhodovat? Ach! Vidím, že jsi dopila. Ukážu ti
byt."
Měli pět pokojů. I každý lístek na květinkách - a těch bylo hod-|
ně - byl vyleštěnýo Když jsem je obdivovala, řekla s nádechem
vřelosti:"To je moje láska - květiny!" Mluvila tiše, jednotvár
ně, vystrašeně. Právě jsem obdivovala čisťounkou kuchyni, když
zařinčely v předsíni klíče. Emilka se rázem zcvrkla a zešedivěla.
"To je manžel," zakoktala,"vrací se dříve.." Bylo slyšet podupávání v předsíni,
jakoby kůn netrpělivě čekal na obrok.
"Emilie, jsi doma?" zeptal se drsný hlas.
"Jsem v kuchyni, Edouši,"zapískla Emilka a zachvěla se. Vstoupil strašně dlouhý muž š"
převislým břichem a ostrýma očima.
"Moje spolužačka Anička. Její muž je universitním profesorem,"vychrlila Emilka jedním de
chem a chytla mě úzkostlivě za ruku. Dlouhán se zarazil a po několika vteřinách prohlídky
od hlavy k patě prohodil posměšně:"Spolužačka? Vypadá jako tvoje dcera! A profesor, neprofesor, makat se musí. Co tu vidím za nepořádek? V takovém hampejzu přijímáš vznešené
návštěvy?" ušklíbl se.
"Právě obdivuji váš vkusný a bezvadně uklízený byt,"zachvěl se mi hlas.
"Povrchně! Kdybych odtáhl skříně...ten prach za nimi,"zavrčel.
"Skříně se odtahují jednou do roka. Jen blázen by je čistil každý týden."
Emilka mi prudce stiskla ruku a přitulila se k mému rameni. Edouš svraštil obočí:"Nestrpím
šlompáctvíj u nikoho." Pohlédla jsem na jeho zablácené boty a pochopila všechno.
Když jsem vyšla z domu ani jsem nevnímala, že prší. Dva muži - dva osudy. Můj-ohleduplný,
kamarádský a její, zamračený tyran. Kdypak asi nebývá ten protiva doma? Mám jí napsat?
Nebo zatelefonovat? Cekat, až se ozve sama? Dostat se k ní nějakým trikem? Uvažovala jsem,
zatím co s nebe padal hustý déšť jako obrovské slzy....

V Í RA V D N E Š N Í M

SVĚTĚ

Přednášky ke středečním
curyšským diskusím._____

Často bez uvažování předpokládáme, že náboženství a víra jsou totéž a že každé ná
boženství je zároveň víra. Platí to však jen částečné. Starý Zákon nebyl označo
ván jako "víra", ale jako "zákon." Byl to určitý životní řád, v němž měl úkon ví
ry teprve svůj význam. V pohanském náboženství - římském, egyptském - pod slovem
religio - náboženství - se rozumělo zachovávání určitých obřadních obyčejů; víra
v nadpřirozeno mohla chybět, a přece člověk nebyl bez náboženství. Tak můžeme po
kračovat celými dějinami náboženství - a stále vidíme rozdíl mezi náboženstvím a
vírou0
Nás však zajímá, jaký význam má v křesťanství a pro křesťana ústřední slovo CREDOVEfíÍM. Jaké stanovisko se tímto slovem míní? Jak je možné, že zapojení našeho osob
ního "já",
splynutí našeho "já" s tímto JA VÉRÍM je tak těžké? Jak to, že na
še dnešní "já" se tak těžko ztotožňuje s tím "já" minulých věřících generací??
Snad si my, věřící, někdy posteskneme: ve středověku byly naše země jen věřící. Ne
ní to tak docela pravda. Nahlédneme-li za kulisy dějin poučíme se, že byl velký po
čet lidí, kteří se nechali vléci prostředím a počet skutečně vnitřně zapojených li
dí na víru - ten byl poměrně malý. Dějiny dokazují, že pro mnohé byla víra jen da
ným systémem života a skutečný význam slova "Věřím" jim byl stejně zahalen, jako
mnohým lidem dnes.
Mezi člověkem a Bohem je totiž nekonečná propast; člověk může vidět očima jen to,
co Bůh není a proto Bůh - absolutně neviditelná bytost- zůstává a vždy zůstane mi
mo zorné pole člověka. Nemůžeme ho vidět. Člověk se však pohybuje v prostoru vidě
ní, hmatání - poznává smysly. A v tomto prostoru smyslů se Bůh nikdy neobjeví, i
kdyby tento prostor byl rozšířen nevím jak daleko. Bůh stojí podstatně mimo naše
zorné pole, ať sahá toto pole kamkoliv.
Zde vidíme obrysy toho, co je míněno slůvkem Credo - Věřím. Člověk se nespokojí
jen tím, co vidí, hmatá, slyší-ale hledá i jiný způsob přístupu ke skutečnosti.
Ten nazývá vírou a v něm nalézá pak rozhodující moment svého pohledu na svět vůbec.
Je-li něco neviditelnéfneznamená to, že je to neskutečné, ale naopak, toto nevidi
telné je nositelem všech ostatních skutečností. K tomuto neviditelnému zaujímáme
určité stanovisko. Věřit znamená rozhodnout se pro toto neviditelné,na které nará
žíme v jádru naší existence jako na nějaký bod - a toto neviditelné je zároveň
nutné pro naši existenci,
K tomuto postoji dospějeme jen tím, co nazývá Bible "obrácením." Přirozené těžiště
žene člověka jen k věcem viditelným, k tomu, co může vzít do ruky. Musí se vnitř
ně obrátit, aby poznal svůj klam, když se nechá táhnout jen tímto přirozeným sklo
nem. Musí se obrátit, aby poznal, jak je slepjj když důvěřuje jen tomu, co vidí
vlastníma očima. Bez tohoto obratu existence, bez tohoto překřížení přirozeného
těžiště - se nikdo k víře nedostane, Ano-víra je obrácení-v němž člověk zjišťuje,
že podléhal iluzi, přeludu, když se upnul jen k viditelným a hmatatelným věcem.
Zde je také pravý důvod, proč se víra nedá hmotně dokázat. Víra je obrácení bytí a
kdo se obrátí, ten ji získá. Poněvadž naše těžiště nás táhne jedním směrem, proto
víra jako obrat zůstává stále nová, a proto jen celoživotním obracením můžeme po
znat, co to znamená VĚSÍM!
Z tohoto hlediska je jasné, že ne teprve dnes a za zvláštních podmínek moderní doby se stává víra problematickou - ba nemožnou, nýbrž že je dnes jen nesnadněji poznatelná a víc zahalená. Vždycky však znamená skok přes nekonečnou propast - ze světa hmo
ty, který je člověku blízko. Víra je vždycky určitým dobrodružstvím, rizikem, poněvadž ne
uznává jen viditelné za jedinou a základní skutečnost. Víra nikdy nepřicházela sama od sebe. Vždy to bylo rozhodnutí, zasahující do hlubin lidské bytosti a vždy vyžadovalo obráce
ní člověka jeho rozhodný krok.
D I L E M A
V Í R Y
V
D N E Š N Í M
S V Ě T Ě
Víra je v jistém smyslu jakési dobrodružství. Chceme-li ji přesně vyjádřit, octneme se v
dalších velkých nesnázích. Docházíme totiž k propasti mezi "viditelným" a "neviditelným"
a nová obtíž je obsažena ve slovech "kdysi" a "nyní". Paradox tkví hlavně v tom, že víra
vystupuje ve starodávném obleku - proto se říká, že je nemoderní - a přináší do moderního
života něco ze života zašlého, starého. Snahy o "zmodernizování" víry, ať tomu říkáme odmytologizování nebo aggiomamento, na věci nic nemění, naopak, vzbuzují jen podezření, že
se zde křečovitě vydává něco za dnešní, co je ve skutečnosti staré, co platilo kdysi dávnc
Při pokusech udělat víru moderní si teprve uvědomujeme, že vše, co prožíváme dnes, je vče
rejší. Tedy ke skoku z viditelného k neviditelnému další požadavek-zavázat se dnes k něče
mu včerejšímu jako dnes platnému. Stojí o to někdo v době, kdy místo tradice nastupuje
pokrok?

SRD CE ŠVÝCARSKA
DÁVNO A DÁVNO JlZ TOMU ...
kdy se v pustých lesích na místě nynějšího Einsiedelnu
usadil benediktinský mnich z Reichenau sv.MEINRAD. Po 26 ti
letech ho 21.ledna 091 zavraždili dva tuláci. K jeho cti
žilo v pustých lesích dál několik osob, z nichž nejvýznač
nější byl Benno, bývalý děkan ze Strassburgu, ustanovený
později Jindřichem I. biskupem v Metz. Ale už za rok poté,
oslepen svými nepřáteli, se vrací zpět do "pustého lesa."
R.934 tu zakládají kníže Herrmann, jeho manželka Regelinde
a probošt štrassburgský - příbuzní Bennovi - klášter.
KAZD? ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ - A DOBR?
První opatem byl spoluzakladatel Eberhard ze Strassburgu.
Shromáždil poustevníky a ti přijali pravidla sv.Benedikta,
podle nichž žili už mniši v St.Gallenu. Po vynikajícím
Eberhardovi nastoupili Thietland a Jiří. V jejich době vliv
kláštera sahal daleko široko - až do Německa. Reformovali
např. klášter Petershausen u Kostnice, Muri, Allerheiligen
v Schaffhausenu, Hirsau a j. tím, že se tam někteří mniši
• z Einsiedelnu přestěhovali. Císař Otto I. potvrdil r.947
nadaci i založení kláštera a zajistil mu svobodu a nedotknutelnost. Podle tehdejšího feu
dálního zvyku mu on i jeho nástupci věnovali také půdu.
PO ROZKVETU ROZPAD.
Začíná tím, ze v pol.12.stol. už mniši nedodržují pravidla, lpí na majetku, sváří se s
Schwyzerany - poté chudoba - a rozpad nezastaví ani schopní opati a mnichové jako Jan ze
Schwanden /l299-1327/» Jindřich z Ligerz nebo humanista Albrecht von Bonstetten/1441-1505/
Je zajímavé, že právě v době úpadku se hrne do Einsiedelnu nejvíce poutníků. R.I 466, kdy
se konaly 14 ti denní slavnosti, se tam vystřídalo asi 130 tisíc poutníků a 400 zpovědní
ků. Rozkvět poutních slavností trval až do reformace. Od r.1516 do 1518 byl v Einsiedelnu
farářem Huldrych Zwingli. Zde čerpal z bible a z Církevních otců prameny ke své reformaci.
Vypuzením opata Konráda z Hohenrechbergu r.1526 klášter vymírá. Poslední mnich opustil
klášter rok předtím.
LUDVÍKEM II. z Wartensee
r. 1526-1544 začíná nová éra. Opat přijímá nové mnichy z měš
ťanského stavu. Klášter měl štěstí, že ho v 17.a 18.stol.vedli vynikající opati, kteří
věnovali péči jak mnišskému životu, tak umění a vědě a hlavně duchovnímu životu poutníků.
Tehdy - r.1602 - začali obnovovat klášter a kostel.
FRANCOUZI NA OBZORU.
Za francouzské revoluce r.1798 obsadili Francouzi klášter. Tím skončil středověký feuda
lismus. Opat i mniši uprchli a nadace i klášter byly prohlášeny za státní majetek. Teprve
r.1803 dostala Církev klášter zpět. Politické zmatky začátkem 19 .stol.sice často klášter
ohrožovaly, ale v polovině století nastal opět klid.
MODERNÍ DOBA.
Při sekularizaci jesuitských kolejí r.1848 dostala býv.klášterní škola nynější podobu.
Kulturní boj vyhnal r.1852 einsiedelnské benediktiny z Bellinzony, kde měli od r.1675
gymnasium. Tentýž rok si založili— opa-t&tvi— av.Meinrada- v USA - po něm- ještě tři -další*--Jakmile byla dostavěna dráha do Einsiedelnu, hrnuli se tam poutníci z dalekého okolí.
Často se tam konaly mezinárodní kongresy a poutě. Mniši vypomáhali v okolních farnostech
v duchovní správě. R.I 925 otevřeli gymnásium v Pfáffikonu, později v Asconě v Tessinu.
K tisíciletému jubileu založení kláštera r.1934 proudily do Einsiedelnu davy poutníků
z celého světa. R.1943-57 byl klášter, kostelní průčelí a dveře restaurovány. Dnes má
klášter 160 mnichů, z toho 106 knězi, kteří pečují o poutníky, vypomáhají ve farnostech,
klášterech a institutech, učí ve škole - zatím co bratří se starají o provoz v kostele
a domácí práce v klášteře.

T ĚŠÍME SE NA POUŤ !

"Když někdo říká, že miluje Boha, a při tom nenávidí svého bratra, je lhář."/l.Jan 4»20/
"Kde druzí selhávají, tam začíná naše životní poslání."

INTERVIEW S M AM INKOU

R.: Co všechno musíte vlastně dělat, paní G.*
M.: Jako všechny maminky. Vařit, uklízet, žehlit a spravovat, prát, učit se s dětmi. Jsem
vdaná už 17 let a práce v domácnosti má pro mne stále své kouzlo, protože ji dělám
pro ty, které mám ráda. Každý v rodině má své oblíbené jídlo, a tak když vařím, už se
těším, jak to bude komu chutnat. Samozřejmě, že mě všechna práce nebaví stejně. Na
příklad nerada umývám nádobí a vůbec nemám pocit, že bych měla v domácnosti všechno
v nejlepším pořádku. Pořád na mne něco čeká, ale snažím se nenechat se ůhonit méně
důležitými věcmi, aby mi pak nezbyla energie na vnitřní záležitosti rodiny.
R . : Kolik máte dětí?
M . : Mám čtrnáctiletého syna a dvě dcerky, devítiletou
a šestiletou.
R . : Pomáhají vám ostatní členové rodiny?
M . ; Ovšem. Každý jinak. Děti rády dělají to, co já. Když
peru, už je tu dcerka s malým škopíčkem a pere si ka
pesní čky, které si pověsí na šňůru v koupelně, nízko
pověšenou. Hodně zpíváme a povídáme si. Dšláme-li
společnou práci, jsou i společné prožitky, které nás
sbližují. Tak se děti vlastně učí formou hry.
R . : Máte starší byt, paní doktorko, a přece je u vás stá
le tak milo. Jak stihnete všechnu tu práci?
M . : Dnešní zaměstnaná žena nemůže na domácnost stačit sa
ma. Manžel mi pomáhá. Například myje okna, pravidelně
luxuje a dělá další práce. Přijímám to od něho jako
pomoc, ne jako povinnost. Jsou muži, které domácí
práce baví, ale je jich dost, kteří doma pomáhají jen
neradi. Mnozí jsou spíš specialisté - například ku
chaři, krejčí, ale zvládnout domácnost v její komplex
nosti jako ženy - to nedovedou. Proto by měla žena
vždycky mužovu práci v domácnosti ocenit a pochvá
lit. Kde jsou totiž mezi manžely dobré vztahy, do
hodnou se dobře i na domácích pracech.
R.s Máte ovšem práci i mimo rodinu.
M . : Musím se věnovat svým pacientům - každému zvláší - a
stále studovat odbornou literaturu, abych nezůstala
pozadu. Mimoto - máme i dosti návštěv. Mám své přáte
le ráda.
R . : Máte ještě babičku. Pomůže vám?
M . : Žijeme společně, a tak má babička pořád co dělat. Něk
dy i nad své síly. Mám však jedno pravidlo: nic, co
babička dělá, nepokládám za její povinnost. Nikdy
bych jí neřekla: maminko,udělej večeři. Dělá to, co
má chuf dělat. Proto necítí svou pomoc jako břemeno,
kterého by se chtěla zbavit.
R . : Máte ráda svou rodinu. Máte tak ráda i své povolání?
M . : Ovšem. V práci s pacienty v poradně mi hodně pomáhají
zkušenosti s mými vlastními dětmi. V poradně se pro
mítají problémy, které prožíváme v naší rodině. Když
hovořím s rodiči svých pacientů, dovedu si promítnout
jejich předcházející trápení, jejich úzkosti. Sama
jsem s dětmi prošla mnoha obdobnými situacemi.I když
rodiče s jejich strachem chápu, dovedu vidět dopředu, že se vždycky najde nějaké řešení.
Umím posoudit chyby rodičů, sama jsem je dělala také. Ve svých pacientech vidím své děti:
úzkostné holčičky i odbojné chlapce. Řešení rodičovských problémů mi pomáhá zase doma,
takže trampoty svých dětí neberu tak hrozně.
R . : Jak to, že váš domov má kouzlo, s kterým se málokde setkáváme?
M : : Zena určuje ducha rodiny a domácnost je pro ni malým královstvím. Vytváří tradice.vy
mýšlí způsob, jak se budou třebas slavit svátky, což muži většinou neumějí. Na ženě záleží,
bude-li v rodině vládnout humor, sportovní duch, nebo naříkání,že nejsou peníze na to či
ono. Zena má nesmírnou moc jako matka. Formuje dítě, aby z něho byl jednou pořádný člověk,
aby mělo dobrý vztah k lidem. Nad vším musí přemýšlet, vytvářet, nic nepřijde samo. Jako
jiné společenství i rodina musí mít formy, obsah, náplň, program. To formuje žena-matká,
která vládne nad myšlením a cítěním dětí. Proto musí pracovat i na sobě, hledat k tomu sí
lu, a ta pramení z lásky ke svým nejbližším i k ostatním lidem kolem sebe.

KARDINÁLOVA MATKA
V

roce

1919

ho

poprvé

zatkli

komunisté.

R.I 944 ho odvedli fašisté do vězení s 26 jinými kněžími.
26.prosince 1948 se za ním zavřela vrata vězení potřetí.
Matka bděla a její láska o něho bojovala. Napsal o n í :"ZAPOEMENOU NA TEBE TVO^ ^ J T PŘEDSTAVENÍ, KDYŽ JSI JIM DOSLOUZlL, TVOJI PODŘÍZENÍ, KDYŽ NECÍTÍ TVOU MOC,
TVOJI PŘÁTELÉ, KDYŽ SE OCTNEŠ V NOUZI....
U VÉZEŘSKÍCH VRAT SEKÁ NA TEBE JEN MATKA.
TVOJE SOUCITNÁ MATKA JDE ZA TEBOU DO OPUŠTĚNOSTI VEZENÍ I DO TRESTANECKÍCH TÁBORŮ...LÁSKA
JE POŽEHNÁNÍM UMÍRAJÍCÍCH, ZVLÁSTÉ LÁSKA MATČINA..."
74 létá matka slaví se synem - kardinálem, r.1948 vánoce. 26.prosince přichází tajná poli
cie, syna zatýká a odvádí do vězení. Jak asi matce bylo? Vždyť dosud našel i v návalu prá
ce chvilku, aby svou matku navštívil; nejednou strávil dovolenou na rodné usedlosti a po
máhal sklízet úrodu. Věděl, jakou radost má jeho matka, když vidí nádherné obřady v basi
lice - poslal pro ni svůj vůz. Jen aby ji potěšil. Moudrá a jemná žena ho povzbuzovala v
těžkostech, podporovala ho modlitbou. Při intronisaci řekl:"Důvěřuji milionům modliteb
své matky a jejímu růženci, který se modlí celým srdcem."
Když se po skandálním zatčení kardinálově šíří světem ohromení, pustí se stará matka do
boje o syna. Obstará obhájce. Ale organizátoři "monstrprocesu" už mají svého "obhájce."
Za nic na světě nepřipustí, aby matka zatčeného syna v pověstné Andrássyho ul.60 navštívi
la. Ani na policejním ředitelství ji nepřijímají.
Je vynesen rozsudek. Hned po něm přijíždí matka do hlavního města a hledá syna tak dlouho,
až ho najde ve společném vězení. Za přítomnosti tajného policisty smějí spolu čtvrt hodiny
mluvit. Kardinál je přešťastný. Když ji na rozloučenou objímá, šeptá:" Maminko, i zde jsi
mě vyhledala? I zde jsi mě vyhledala?"
0 této návštěvě píše matka v dopise z 3.března 1949:"Minulý týden jsem byla za ním. Jen za
těžkých okolností jsem směla promluvit pár slov. Nikoho k němu nepustili, ani balíky ne
smí dostávat. Nedovedu si představit, co s ním bude, jak dlouho můj ubohý syn ve vězení
zůstane..Jsem velice zarmoucena. Snad mohu jakž takž žít jen proto, že se za mě příbuzní
modlí."
22.května píše:"Nevím, co si mám myslet. 26.dubna jsem byla v Budapešti, ale nesměla jsem
se synem mluvit. Ani mě k němu nepustili..Není lehké jet v mých letech těch 300 km...Často
vzdychám, na koho bych se měla obrátit. Prosím Krista Pána a jeho svátou Matku, aby mi
v mém utrpení, v mé hořkosti pomohli."
Podle předpisů smějí blízcí příbuzní navštívit vězně jednou za tři měsíce. V tomto případě
se však předpisy úřady neřídily. Teprve na protest svobodného světa dovolily matce kardi
nálově navštívit syna 25,července - a pak každého 25.v měsíci.
"Byla jsem v Budapešti navštívit syna. Ubožák, ještě žije, ale je zlomen. Vypadá špatně.."
25.září kardinál těžce onemocněl. Nesměl přijímat návštěvy. Únavné cesty byly zbytečné.
Matčino srdce bije pro syna, kteiý ve vězení chřadne. Doporučuje ho Srdci Páně a ochraně
nej světější Panny. Ani balík poslat nesmí, ba ani dopis ne.
12.ledna 1950. "Pro mě je tento svátý rok bolestný. Bojím se, že příští měsíce nepřinesou
nic lepšího..Hovoří se o tom, že ho převezli do Ruska. Na zemi není pro mě útěchy,ztratila
jsem syna. Nemilosrdný osud mi ho vyrval z náruče. Musím se s tím smířit."
V březnu, v květnu - návštěva zbytečná. Světový tisk píše o jeho smrti. Matka se modlí ješ
tě úpěnlivěji. V té době se světí socha Božského Srdce Páně v jejich kostelíčku. Na slav
nosti se matka zvlášť vroucně modlí - a tu přináší listonoš telegram:"Zítra smíte syna
navštívit....!"
A tak to jde dále. V druhé polovině r.1954 komunistická propaganda hlásá do světa:Kardinál
bude omilostněn. - Ano - ale ne propuštěn.
"21.května /l955/ jsem ho navštívila ve Vácu. Bohu díky, je zdráv.
Ubožák, jak se radoval. Dlouhé věznění je pro něho kruté. Nemohu ni
čeho dosáhnout. Jeho cílem je jen trpělivost a utrpení. Bude-li kdy
svoboden, ví sám Bůh. Ptal se mě, jestli mi stačí peníze na cestu.
"Bůh vždycky pomůže. Najdou se dobrá srdce a dobré duše," řekla jsem.”
Naposledy strávil kardinál s matkou vánoce r,195é na americkém v y slanectví v Budapešti.

VIDEL SOM VZKRISENIE!
Otec Michal bol určený za kaplána do tábora
pre emigrantov. Jeho snem však bolo íst pra
coval ako misionář do Afriky. Chcel sa radšej věnovat primitivným luňom ako zmaterializovaným Eurépanom.
Otec Michal prezil tvrdá a bolestná mladost.
Keň mal šest rokov, jeho rodičia boli popra
vení jedine preto, že boli katolíkmi. Staršia sestra zmizla bez stopy z domu. Istej
príbuznej sa podařilo priviest malého Miska
z Ukrajiny do Francázska. Tam chlapec vyrástol a vyštudoval na knaza. Hned po vysviacke
jeho biskup si ho dá zavolat a hovoří mu:
"Otec Michal, potřebujem niekoho, kto by
šiel do sástredovacieho tábora pre emigran
tov z Polska, Ukrajiny a z iných štátov východnej a strednej Eurápy. Vy poznáte viaceré slovanské reci a budete m$ct byt na pomo
ci týmto ludom bez vlasti. Pán Boh má s vámi
velké plány. Možno dajaká duša právě na vás
čaká. Idte, nech vás Pán sprevádza!
Otec Michal pobozká biskupovi ruku a hovoří:
"Otec biskup, velmi rád vyhoviem vašej žiadosti. PSjdera medzi tých ábohých ludí."
V sástredovacom tábore si Otec Michal čoskoro získal srdcia emigrantov. Svojou dobrotou
a láskavostou podmaňoval si všetkých: veriacich i neveriacich. Od rána do večera chodil
po barakoch, povzbudzoval, potěšoval.
Iba niektorí emigranti zaujali voči nernu
chladný postoj. Medzi nimi bol istý mladík,
ktorá vo vojně stratil všetko, i rodinu. Ce
lý záfalý často opakoval Otcovi Michalovi:
"Ostává mi len jedna jediná sloboda, slobo
da nenávidiet."
V tábore bola aj istá žena, ktorá sa vždy
vyhýbala Otcovi Michalovi. Len čo ho zazřela,
už sa utiahla do baraka. Mala ruské měno.
Istého večera ktosi silno zabáchal na dveře
Otca Michala:"Otec Michal, tá Ruska, čo sa
vám vyhýba, dostala srdcový záchvat!Podte!"
Otec Michal prišiel do baraka. Zena bezvlád
né ležala na posteli. Okolo nej hfba zvedavcov. V záchvate záfalosti nemocná s vytřeš
těnými očami vykřikovala:
"Peklo, peklo si zaslážim!"
"Nechájte nás trocha samých a chodte hned
zavolat lekára!" povedal Otec Michal.
"A vy kto ste?" spýtala sa znenazdajky ne
mocná. "Už som vás kdesi viděla!"
"Som kňaz a chcem vám pomScf."
"Zomriem a budem zatratená. Do pekla pSjdem'.'
"Milosrdenstvo Božie je nesmieme. Boh vám
odpustí. Chcete sa vyspovedat?"
,rNikto mi neodpustí! Nikto mi nemdže odpus
til !"
"Boh odpušta všetkým, čo uznajú svoje hriechy a olutujá ich!"
"Boh? On mi azda odpustí, ale ludia mi neodpustia, nikdy. Ani tí, čo sú v nebi. Keby
ma postretli, museli by mi zlořečit."
,rV nebi nikto nezlořečí, v nebi panuje iba

láska."
Nemocná pokrátila záporné
hlavou:
"Vy tak hovoříte preto, že
nepoznáte mSj hriech.
čúvajte!..Nemám už rodiny,
ani otca, ani matka, voj
na mi zničila všetko.Ked som bola dievčatom,
musela som chodit do ateistickej školy. Nau
čila som sa nenávidiet všetkých a všetko aj
svoju vlastmi rodinu. Ked som mala š t m á s t
rokov, v škole ma nahovorili, aby som udala
svojich rodičov, lebo boli krestanmi a v noci
sa tajné modlili před ikonami. Rodičov uváznili. Bola som spokojná, pretože mi už viac
nemohli v škole vyčítat, že nie som ateistkou. Rodičov odsádili na smrč. Zastřelili
ich a spálili..Ach, som prekliata, pojdem do
pekla! Už roky a roky nosím v srdci peklo!
Ach, prečo som radšej neodišla spolu so svojim bratom Miškom do Francúzka? tuba ma ne
mohla vziat so sebou bez pasu..."
Otec Michal sa sklonil nad nešťastnou ženou.
Triasol sa na celom tele. Je to možné? Uprene sa pozřel na choru a tíško zašepkal:
"Anna!"
Oči chorej sa překvapeno zabodli do tváře
Otce Michala.
"Ako ste povedali? Nikto ma tak neoslovil,
nikto odvtedy, čo som..."
"Anna, sestra moja, Anička!"
"Sestra?! Ty si Michal Orlov, moj brat?"
S n e s m i e m y m smútkom Anna pokračuje:"Tebe,
brat m6j, som vyznala svoj hriech, svoj hroz
ný zločin, vraždu našich drahých rodičov."
"Sestra moja. Pán Boh to tak zariadil, že ja
som přijal tvoje vyznanie. Ja, tvoj brat,
mám moc ti odpustit v mene Ježíša Krista.
Odpustit ti aj v mene rodičov. Lutuješ,
sestra moja?"
"Ach, z celého srdca!"
"Ja ta teda rozhrešujem v mene Otca i Syna i
Ducha Svátého."
"M3j brat mi odpustil v mene Ježíša Krista.
Dakujem ti, Misko drahý."
Anna vzala do svojich rozpálených ruk pravicu svojho brata a křčovite ju stisla:
"Miško, co poviem našim najdrahším, keň sa
s nimi stretnem v nebi?"
"Povíeš to, čo povedal m ámotratný syn. Pamatáš sa ešte?"
"Hej, pamatám sa."
Zomirajúca pozdvihla oči a zašepkala:
"Otecko..mamička..zhřešila som proti nebu a
proti vám.'.'Ruky sa jej kfčovito zovreli.-Otec
Michal urobil velký kříž nad svojou sestrou
a kel videi, že jej hasrfúce oči sa upřeli
kdesi do neznáma, jemne ich zatvoril a při
tlačil. Jeho sestra posledný raz hlboko vydýchla. Na jej tváři sa rozlial hlboký pokoj.
Otec Michal klesol na kolená a začal z hlbky
srdca plakat:"Bože, dnes som videi, čo je to
vzkrisenie! Bakujem ti!"

BISKUP S DVOUKOLÁKEM
Bylo to někdy na jaře r.1961. Po holešovické ulici potkávám v poledne dva
muže v montérkách, táhnou dvoukolák. Přicházím blíž - a nemohu věřit svým
očím - ten vyšší a silnější je Otec biskup Trochta. Po propuštění z vězení
v květnu I96O musel pracovat jako instalatérský dělník. Nebylo mu dovoleno
působit v duchovní správě ani jako prostý kněz.
Celý jeho život je poznamenán křížem a utrpením v míře opravdu neobvyklé. Ja
ko dítě z početné chudé rodiny valašského chalupníka /nar.26.3*1905 ve Francově
Lhotě u Vsetína /záhy ztrácí otce a matka se musí s několika dětmi těžce probí
jet životem. Malý Stepán, i když je tak nadaný, musí přerušit na čas středo
školská studia a pást doma krávy a ovce.
Po I.světové válce se ho ujali saleziáni a umožnili mu ve Fryštáku u Holešova vystudovat
gymnasium. Po maturitě odchází na ústřední saleziánské učiliště do Purina, aby tam studo
val bohosloví. Studium zakončil doktorátem r.1932 .
Vrací se do vlasti - a představení, poznavše jeho bystrý postřeh a organizační talent, ho
posílají do Ostravy, aby tam založil saleziánský ústav a oratoř. Jeho přičiněním vzniká
moderní kostel sv.Dona Bosca v Ostravě-Zábřehu. /O něm jsme nedávno psali, že byl komu
nisty zavřen, aniž biskup Vrana proti tomu protestoval !
j Pak přichází Praha, kde
Otec Trochta znovu buduje středisko a kostel sv.Terezičky z Lisieux v Kobylisích a stá
vá se ředitelem tohoto střediska.
V době heydrichiády v červnu 1942 je Dr.Trochta zatčen pro činnost v katolickém skautingu
a prochází pankráckou věznicí, Terezínem a jedním z nejhorších koncentráků - Mauthausenem,
kde ho téměř polomrtvého zachraňuje mimořádné fíízení Boží. Podaří se mu oklamat dozorce
a zmizet z vozu, odvážejícího vězně do krematoria.
Konec války a svoboda jej zastihla v Dachau, kde trávil poslední měsíce války s Msgrem.
Beranem, pozdějším pražským arcibiskupem.
Po osvobození se vrací do Prahy-Kobylis a s velkou energií, ačkoliv má z vězení poškoze
né zdraví - se věnuje nejen saleziánskému ústavu, ale i řadě jiných duchovních činností.
Pracuje jako ústřední duchovní rádce Junáka - Skauta i v Katolické akci.
Když se jedná o obsazení biskupského stolce v Litoměřicích, jmenuje Pius XII.do čela nej
zanedbanější čsl.diecéze Dr.Trocbtu 3 přesvědčením, že tento duchovní syn sv.Dona Bosca
si bude vědět rady i v nejsvízelnějších situacích. A tak svatovítská katedrála je místem,
kde lé.11.1947 se dostává Dr.Trochtovi plnosti kněžské moci z rukou nuncia Rittera.
[V novém působišti musí řešit řadu neobvyklých situací, kdy na jednoho kněze připadá až
pět farností. Zakládá ústav pro pozdní kněžská povolání v Třmících, obnovuje seminář a bu
duje širokou síf laického apoštolátu.
Slibně a s mimořádným Božím požehnáním započatá práce je přefata internací biskupa Trochty
v roce 1951* Tři roky tráví v nuceném domácím vězení ve své residenci a po vyšetřovací
vazbě v Ruzyni je v červnu 1954 odsouzen pro "velezradu” a "špionáž * na 24 let. Kle - dal
ší z nesčetných "vatikánských agentů"!
A tak nastupuje Otec Trochta podruhé v životě vězeňský úděl: Leopolaov, Mírov a Kartouzy to jsou místa, kde se komunistický režim mstí na věrném a pevném, statečném a neohroženém
biskupovi, který byl mocipánům trnem v oku pro svůj nesmlouvavý postoj při jednání biskup
ského sboru s vládou.
Přichází amnestie v květnu 1960, která znamená pro Otce biskupa konec šestiletého věznění.
Ale není to svoboda. Po manuelní nucené práci je mu přikázán pobyt v Radvanově u Tábora,
kde žije až do
1968, kdy se smí vrátit do čela své těžce zkoušené diecéze. Znovu se
vrhá s nesmírným nadšením do práce, jezdí mezi své kněze, povzbuzuje, navštěvuje a je
vzorem pastýřské činnosti všem svým spolupracovníkům.
Vzpomínám na zdařilou a početně navštívenou pouč k hrobu blahoslavené Zdislavy v Jablonném v Podještědí v květnu 1969» kde Otec biskup se věnoval tábořící mláde
ži a pronesl nezapomenutelné kázání.
V únoru 1973 je vyznamenán kardinálským purpurem. Leč otřesené
zdraví a nová omezování výkonu jeho biskupských prací ze strany
státních úřadů, dva infarkty, těžká oční operace a jiná utrpe
ní ukončují předčasně životní dráhu Otce Trochtu- krátce po
jeho 69.narozeninách si ho volá Pán k sobě, na věčnost.
Nad jeho odchodem truchlí všichni katolíci v CSSR,zvlášť
proto, že odešel další věrný biskup a je nebezpečí, že
další naše diecéze se dostane pod vládu rukou nepovo
laných, nehodných, komunisty vynucených a s nimi spolu
pracujících.
M.Č .

ABY BYLO JASNO!
NEPATRNÉ PROMILE čtenářů, nepochopilo, co chce říci redakce článkem ODMĚNA HRDINOVI.
KRISTUS USTANOVIL SV.PETRA SVÍM NÁMĚSTKEM slovy:»Pas beránky mé, pas ovce mé."/j.21
15-17/.'*Ty jsi Skála /lat.Petrus/na té skále postavím svou Církev a brány pekla ji ne
přemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno i
na nebi, co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi.” /Mt 16 18-20/.
FETR^BYL UMUŽEN V flÍMÉ JAKO fiÍMSKÍ BISKUP. - Každý římský biskup je hlavou Církve. Dokud žije, říkáme mu sv.Otec - ne pro osobní svatost, ale proto, že má vést ke křesťan
ské dokonalosti. I.vatikánský sněm/l8é9-70/ mluví o pravomoci papežově? platí jen pro
katolíky a týká se víry a mravů, společného dobra Církve a spásy duší. Papež zasahuje
přímo do života celé Církve. Demokracie v oblasti pravdy neexistuje - nemůžeme hlaso
vat, je-li země kulatá či plochá - tedy ani ne o pravdách víry. Od rozhodnutí papežo
va není odvolání. Za 100 let užil své pravomoci v plném rozsahu papež jen dvakrát.
K tomu dodávají slovenské DĚJINY SPÁSY: ”Pápež však nemůže postupovat pri vykonávaní
svojej svrchovanej moci nad Cirkvou svojvolne. Aj on je podrobený Kristovi, evanjeliu
a tradicii Cirkvi." A pochopitelně i zdravému rozumu.
JESTLIŽE NĚKTERÝ PAPEŽ ŽIL NEDŮSTOJNÉ. protěžoval své příbuzné /nepotismus/ nebo podlehl nátlaku politické moci v církevních záležitostech /zrušení jesuitského řádu/ byl
to bucT jeho osobní hřích, nebo tím trpěla celá Církev. Úspěch Lutherův zapříčinilo v
neposlední řadě vybírání obrovských daní na stavbu chrámu sv.Petra. Chyby papežů ovšem
vinu odpadlíků nezmenšují, jiní se za stejných okolností stali světci.např. sv.Karel
Boromejský, příbuzný papežův, oběť hříchu nepotismu.
PAPEŽ MÁ SVÉ tffiADY - římskou kurii. Dělí se na kongregace, sekretariáty a tribunály.
Protože papež má velkou moc, snaži— se ho lidé ovlivňovat - dobře i nedobře. "Silný papež”
nátlaku nepodléhá. Sv.PIUS X./1903-1914 /1 odmítl nátlak kuriálních úředníků slovy:"JÁ JSEM
PAPEŽ!” Rázně vymýtil z Církve blud modemismu, který podobně jako dnes vlídnost ke komu
nismu rozhlodával Církev. Neváhal rozpustit celý seminář, prosáklý tímto bludem. PIUS XI.
v moři fašismu vydává encykliku Mit brennender Sorge - proti nacismu, i encykliku proti
bezbožeckému komunismu Divini Reďemptoris. /Doporučujeme prostudovat, abychom měli argu
menty proti "levě" orientovaným věřícím a kněžím přímo z péra papežova/. Příkladem "slabé
ho papeže" je KLEMENT XIV. /1769-74/» který na nátlak Bourbonů ruší jesuitský řád pod zá
minkou, že nevykonává už své poslání. Tím zničil kvetoucí misie, zejména v Jižní Americe,
kde osady - redukce - zabrali chamtiví obchodníci a z krásných barokních chrámů zůstaly
trosky, obrostlé dnes pralesem. I "slabým papežům" posílal Bůh pomoc - sv.Kateřina Sien
ská dosáhla naléhavými dopisy, že se papež z Avignonu vrací k hrobu sv.Petra.
DNES MAJÍ ZÉEJMÉ KLÍČOVÁ POSTAVENÍ V KURII obsazená příznivci "východní politiky".Proti
ústupkům vůči ateistickému komunismu je však v kurii i velmi silná opozice. Ví, že se
ústupky podráží nohy odvaze věřících na západě i na východě a dosáhne nejvýš povolení k
vysvěcení kolaborantského biskupa, který pomáhá režimu Církev ničit. Důkaz: nedávno bylo
zbaveno v hradecké diecezi státního souhlasu 54 kněží!
JAK SE CHOVAT. KDYŽ VIDÍME VÉCI. S KTERtMI NAŽE Šv EĎQMÍ NEMŮŽE SOUHLASIT? - Na to odpovídaji DĚJINY SPÁSY:"Nikdy neísť proti Cirkvi, lebo to by znamenalo íst proti Kristovi. Nik
dy sa od Cirkvi neodkláňať, nikdy od Cirkvi neutékat. Ak sa vyskytne dajaká chyba, třeba
sa snažiť o nápravu vždy v spoločenstve, v Cirkvi, v bratrskom dialogování!! Len takýto
postoj je správný v případných napátiach a nedorozumeniach. I'/ str.517/- Kdybychom jednali
proti této zásadě, splnili bychom přání zlého ducha, který i slabostí našich představených
zneužívá k naší zkáze, nejsme-li "chytří jako hadi a prostí jako holubice."
CÍRKEV TOTIŽ NENÍ TOTIŽ JEN ŘÍMSKÁ KURIE, papež, biskupové, kněží, Církev jsi i Ty, já,
my. Do Církve patří i Matka Boží, apoštolově, světci, vyznavači, mučedníci. Kardinál
Mindszenty řeší konflik uvnitř Církve; nestaví se proti papeži, ale také nejedná proti
svému svědomí. Kardinál Slypij , hlava řeckokatolíků, odtrhnul prostě své věřící z pravo
moci římské kurie - ne však od papeže, od Církve. Vždyť hlavou celé Církve - té, která
žije s Bohem na věčnosti, té, která trpí v očistci i nás, Církve bojující, je sám Kristus.
ANO - MY JSME CÍRKEV BOJUJÍCÍ. - Proto při otřesných událostech neztrácejme hlavu a ptej
me se: CO MOHU UDÉLA.T JÁ? Většinou jsou naše osobní síly slabé, vidíme věci často jinýma
očima, než je vidí Bůh a nemůžeme zasáhnout - bohudík - všude. Našima rukama bude Bůh,
budeme-li s ním často a upřímně hovořit. Jako vroucí a vytrvalé modlitby matky kardinála
Mindszentyho - jehož Paměti v rukopise jsme měli čest mít v rukou - pomohly synovi na
svobodu, tak naše naléhání na Boha pomůže určitě uspořádat věci Boží tak, aby se Bohu
líbily, byly ke cti jemu i celé Církvi a slabé duše posilovaly.

Májová pouť
v Einsiedeln
26. 5. 74
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PROBLÉM ŽENY V DOMÁCNOSTI
JE TO NORMÁLNÍ?
Mladé matky mají dlouhá léta nemalý problém. Děti jsou malé, spotřebují
mnoho času. Matka nemůže odejít z domu. Má pocit, že žije jaksi sama, mimo
dění ve světě. Jako děvče chodila do divadla, na schůze, do práce..Jako
matka je uvázána k domovu, život se jí zdá monotonní; stále stejná práce:
domácnost, kuchyně, dozor nad dětmi...
JE VÝCHODISKO Z TETO SITUACE?
1.Život v domácnosti musí matce pomáhat k rozvinutí křesťanské osobnosti.
Mezi životem svobodné dívky a životem matky je nutné najít přechod, kte
rý odpovídá křesťanským zásadám.
Domácnost a kuchyně? - Je to úloha lásky. "Přišel jsem, abych sloužil."
Do sebe menší maličkosti se dá vložit krásný úmysl, a tak v ní najít radost. Zbožnost se
dá uskutečnit i při mytí nádobí, praní prádla, přípravě dobrého jídla.. Tím spíše při v ý 
chově dští, hovoru s nimi, vedení k dobrému....To je velký úkol matky - hospodyně.
Mají však maminky dostatečnou pomoc a oporu, aby našly tento hluboký smysl a krásu svého
životního poslání?
2. Matka má mít možnost uvolnit se z práce, zúčastnit se společenského života, pracovat
v hnutí, které ji zajímá...
Láska k manželovi a k dětem ji nesmí uvěznit v citu, zabudovaném do čtyř stěn bytu. Nao
pak:, musí ji otevřít vůči ostatním a také k činnosti mimo domov. Křesťanská rodina se má
snažit uskutečnit a organizovat tuto druhou úlohu ženy. Má zprostředkovat matce možnost
osobního rozvinuté v denní práci - což je konec konců ve prospěch celé rodiny.
Rozšířením matčina horizontu mohou děti jen získat, ovšem za předpokladu, že matka ne
zanedbává jejich výchovu... Tak se bude matka cítit bohatší životem mimo domácnost a dě
tem pomůže v orientaci k vnějšímu světu - vždyť jednou musí domov stejně opustit. Proto
se má celá rodina zúčastnit všeho, co se děje ve světě a zajímat se o to. Nakonec - žena
může hovořit o různých problémech s mužem jako rovná s rovným, jeho starosti a zájmy jí
budou bližší. Ideální je, angažují-li se na všem manželé společně.

"Nebojte se, sou
sedko, mám Jirku
pod kontrolou."

JAK?
Jsou-li schůze rodičů, organizuje se i opatrování malých dětí. Nebylo by možné něco tako
vého zorganizovat i při bohoslužbách či jiných náboženských úkonech či událostech /pouť,
exercicie, duchovní obnova, přednáška aj./
2. Je důležité víc se stýkat se sousedy a tyto styky prohloubit. Stejně i s přáteli. Tak
je pak možné, aby se rodiny střídaly podle potřeby v péči o děti druhé rodiny. Rodiče
se tak mohou uvolnit na jeden večer nebo na celý den. V činžácích by měla být tato spolu
práce běžná. Děti mohou hlídat i mladí, studenti, bezdětní lidé atd.
3. Stará-li se matka i o věci mimo rodinu - je to nebezpečné pro děti? Snad se cítí odstr
čeny? Ano - kdyby se matka svou aktivitou od rodiny odpoutala. Stává se, že se rodiče ce
le angažují v nějakém hnutí či straně - a dětí více méně zanedbávají. Takové děti se pak
cítí ochuzeny. Ale je-li matka z domova jen tu a tam a vysvětlí dětem, proč odchází, ne
ní to vůbec nebezpečné.
Neodcházejí totiž z rodiny proto, aby utíkaly před zodpovědností, ale aby daly více lásky
druhým; opravdová láska nemůia nikdy ohrozit jinou opravdovou lásku. Jsou ovšem dny, kdy
dítě potřebuje zvlášť matčinu přítomnost - v nemoci, úzkostech - pak u něho matka zůstane.
Nejdůležitější jsou dobré vztahy mezi rodiči a dětmi - ne množství času, který se jim vě
nuje.
Rodina a svět - svět a rodina - obojí se musí doplňovat. Rodina musí žít v dvoučtvrtečním
rytmu:
SPOJIT se v lásce, v bratrském ovzduší příbuzenských vztahů, dělit se o radosti. Tak na
čerpá z rodinného ovzduší každý novou sílu a přinese do něj to, co prožil ve světě.
ROZPTÝLIT SE - vyjít do světa, pracovat, jednat, žít s ostatními; uskutečnit své lidské
poslání.
Oba aspekty se doplňují! Děti budou vyrovnané a rozvinou se, bude-li pro ně rodina místem
lásky, intimních vztahů, místem, kde cítí oporu a které je dovede ocenit.
Děti nebudou praktickými křesťany, jestliže se celá rodina nebude orientovat k praktické
mu křesťaství ve svém okolí!
Kdo opustí domov, bratry a sestry, otce a matku..pro mé jméno, stonásobně mu bude odplaceno a obdrží život věčný, /sv.Matouš/_________________________________________________ _ _ _ _ _

V Y S E P T Á T E , M Y O D P O V ÍD ÁEINSIEDELN
ME
"Dostal jsem dopis, ve kterém mi anonym vyhrožuje,
že když jej 10 x neopíši a nepošlu dalším, stihne
mě do 99 dnů trest; ,ie to .jakási modlitba."____

A SV.JAN.

NEPOMUK

Vlna úcty k tomuto
světci,utopenému 20.3.
1390 na rozkaz králův,
se v baroku rozšířila
po celé Evropě.P.Meinrad BRENZER,benediktin,
který se stal knězem
v roce svatořečení Ja
nova, obdržel od pape
že Klementa XII.13.7 .
1736 breve, schvalují
"Přikládám leták Katolická bible mluví ke katolíkům. Co vy na to?"
cí zřízení bratrstva
Spousta pravopisných, stylistických i věcných chyb svědčí o tom,že
sv.Jana Nepomuckého
autorem je primitivní nevědomec. Asi překlad. - Autor napr.tvrdí,že
v Einsiedelnu.
římský císař Konstantin byl světcem. Je to nemožné, byl pokřtěn
Bratrstvo mělo oboha
těsně před smrtí. Jeho matku Helenu uctívá tradice jako světici.Ne
covat Církev o duchov
bo že byl prvním papežem; každé dítě vám řekne, že jím byl apoštol
ní poklady modlitbami
Petr. Ostatní nesmysly odporují jak Písmu, tak vědeckým poznatkům
zejména za svornost
a nemá smyslu tomu věnovat místo. - Kdo má o víru zájem, a I si dob křesl.knížat, za vyko
ře pročte Nový zákon a vynikající slovenské učení víry DĚJINY SPÁ řenění bludů a za úctu
SY. Kniha vyšla nedávno, má 572 str.,mnoho ilustr.,vázaná, a sesta k Církvi sv. Snažili
vili ji slovenští saleziáni. Můžete ji objednat buá v naší redakci, se konat skutky lásky
/KLUB, Schlosserstr.26, 9000 St.Gallen/,nebo u svého misionáře, ne k bližnímu a každý
bo u slov.nakl.sv.Cyrila a Metoda v Římě. Kniha je psána živě a pou dobrý skutek byl spo
tavě, je v ní mnoho dialogů a příběhů z nichž jeden - Videi som
jen s odpustky. /T.j.
vzkrisenie! - uveřejňujeme. Cena 20 frs. Váz.
odpuštění dočasných
trestů za hříchy již
'Švýcarští přátelé by se rádi informovali o praxi komunismu."
ve sv.zpovědi vyznané
Doporučte jim poutavě psanou knihu LučOca Pachmana:Jetzt kann ich
a odpuštěné./
sprechen /Rau Verlag-Dusseldorf/ Dodá váš knihkupec.
Pro bratrstvo vydal
"Co jsou to organizace Hydra a Maulwurf?"
zakladatel 1736 mod
Ve Švýcarsku existuje 110 extremistických, většinou komunistických
litební knížky - za
organizací. Hydra vznikla za návštěvy
rakouské marx.skupiny Spar 19 krejcarů - nejdří
takus. Pak převzala ústřední vedení skupina baselských učňů-elektro ve latinsky, pak ně
a radiotechniků. R.1971 a 1972 organisovala Hydra se Spartakem me mecky. Členové se mě
zinárodní školení, tak zv.Camps, ve kterých se také diskutovalo o
li denně modlit Otče
ozbrojeném povstání. Své akce začíná Hydra požadavkem reforem. Na
náš a Zdrávas, za zem
její™ nejnovějším podniku Longo Mai, zemědělské pokusné středisko
řelého pětkrát Otče
v jižní Francii, měly podíl všechny Hydře podobné organizace ze
náš. Každý dostal za
všech částí západní Evropy. Před nedávném byli švýcarští soudruzi z 9 krejcarů medailku.
Francie vykázáni. Hydra se snaží pomocí zvláště sympatických soudru Pro chudé zdarma, pro
hů navázat kontakty s církevními kruhy a získat jejich podporu zámožné stříbrné. Na
a nezřídka se jim to pro neinformovanost těchto kruhů i daří.
titul.stránce knihy
MAULWURF - /Krtek/ je organizace mládeže při hnutí "Revolutionáre
je mědirytina J.M.
raarxistische Liga" a má mimo jiné za úkol získávat pro ligu nové
Gutweina z Augsburkučleny a prověřovat si je. Vhodní lidé jsou později přetažení do Li světec stojí s křížem
gy. Mimoto agituje Maulwurf v žákovských a učňovských kruzích a po a palmou, v pozadí
řádá akce proti armádě.
Karlův most.
"Nevzdaly se některé státy kolonií dříve, než si zvykly vládnout?” Bratrstvo bylo zámožné.
1770 stavělo kapli
Úryvek z dopisu:"..máme tu mizérii. Fašistickou diktaturu, která
vládné brutální policií a stranickou milicí, složenou většinou z bý ke cti sv.Jana v
Grossů. Na hlavním
valých trestanců. Nejsou koncentráky. Vyrovnávají se s každým na
oltáři je světcův
místě, v lese, na ulici, na záchodě, policejní stanici. Není soudů
obraz,v průčelí socha.
s odpůrci vlády. Lidé jsou stateční, přístavní dělníci stávkují'
V oltářním kameni je
vzdor vyhrůžkám-už dva měsíce a jsme jako obležené město..Minulý
týden 60 policajtů a milicionářů prohlíželo náš klášter, prý hleda ho ostatky. P.Meinrad
li zbraně. Lidé slepě věří diktátorovi..Lhal v rozhlase, že v jedné zavedl t.zv.einsiekatol. střední škole byly nalezeny zbraně..Modli se za Církev a bu delnské čepičky a
zvonky proti bouřce.
doucnost katolické víry u nás...."
Rozšiřovat tyto "řetězové dopisy" je pověra, hřích a
nesmysl. Věčný vládce vesmíru, Bůh, se nebude řídit tě
mito vyhrůžkami. Rozšiřování dopisů je i trestné, pri
mitivním lidem nahánějí totiž strach. Lidé vypisují
adresy z inzerátů nebo telef.seznamu-dopis dostal i člo
věk, jehož praděd byl Cech - on sám už česky neumí. Inze
renti jich dostávají nejvíc. Jejich záplava nesvědčí o kul
turní úrovni některých krajanů - o hluboké víře v Boha ani nemluvě.
Dopis zahočfte-a máte-li přece jen trochu strach, svedte tresty na
redakci, my se jich nebojíme a dopisy vesele zahazujeme.

PROČ Jffl MALOU SKUPINKU?
Tucet osob si snadno vymění své
informace a zkušenosti.
1. Každý má příležitost se k věci vyjádřit a tak se ve vyjadřování cvičit.
2. Nasloucháním vlastního hlasu své originální a vlastní myšlení prohloubíme".
3. V~příjemném ovzduší a nadšení druzí ochotněji přemýšlejí o vašich ná
zorech a vy zase o jejich.
4.Všímejme se výrazu obličejů svých přátel. Spokojeni jsou ti, kdo se snaží nesobecky
pracovat pro pravdu a lásku Boží.
(
.
5. Překonáte stud a nejistotu, důvody, proč se většina lidí schovává za druhé.
6.Objevíte své skryté schopnosti, rozvinete sebevědomí a nebudete už bezmocným divákem
nebo neaktivním kritikem v těchto pohnutých dobách.
7.Při každé příležitosti dokážete zmocnit se nenásilně vedení a povedete druhé k dobrému.

N A ŠIM SKAUTŮM

C O D O K Á Z E JEDINÝ CLQVgK?
— "Při první řeči,"píše ni přítel."mi srdce bušilo, kolena se chvěla, hlas se třásl. Zvolna l
jsem získal sebedůvěru a dokázal mluvit__tam, kde nebylo něco v pořádku. Stále se učířiu
a zakládám nové kroužky."
— Osmdesátiletá babička zahájila doma vůucovský kurs. "fčada obtíží všedního života pochází z
toho, žc nesprávní lidé jsou na správných místech. Kdybych pomohla svým patnácti vnukům
objevit jejich schopnosti a správně jich užívat, udělala jsem něco pro Boha a vlast."
— Zena z domácnosti si všimla, že v kině hrají nemravný film."Budu k onstruktivní, ne kritic
ká, "ovládla svoje rozhořčení a zatelefonovala podnikateli. Pochválila dosavadní.dobré fil
my a litovala, že nynější se jim nevyrovnají. Pozval ji na schůzku podnikatelů. Protože
ovládala umění jasně _a beze_ strachu vyslovit své názory, udělala na vlivné podnikatele
dojem a její konstruktivní návrhy měly úspěch.
— Můj přítel v Africe se divil, jak neschopni jsou jeho vzdělaní přátelé uplatnit své nadá- t
ní. Pustil se do školení. V příjemném ovzduší kroužku se naučili základům veřejného proI
slovu, debat, odpovědí na námitky, kladení otázek - všemu, co musí znát schopný vedoucí.
|
Přátelé se podivili,” v jak krátké době se naučili vyjadřovat své myšlenky a ovlivňovat
jimi i ostatní.
JSEM ODPOVĚDNÍ ZA VŠECHNY, S KTERÝMI SE SETKÁM.
Především musíme druhým dodat odvahy h ovořit s ostatními o pravdách, které poznali stu
diem, zkušenostmi a vzájemnou výměnou informací.
1. V shromáždění se rozvine smysl pro věcnost, přímost i nadšení a schopnost ovlivňovat
druhé k dobru a pravdě. Učme se hovořit vhodně v každém druhu společnosti. Ale uvědom
me si také, že jsme jen nástrojem Ducha sv. a vnášíme božskou moudrost do lidských zá
ležitostí podle slov sv.Pavla:"..aby se vaše víra zakládala na moci Boží a ne na lid
ské moudrosti 0*j I.Kor .2.4./
2. Skupinku považujte za přechodnou. Dává vám i přátelům možnost vyzkoušet a vycvičit se
v obratnosti, kterou užijete jinde-příležitostí je spousta. V přátelském rozhovoru
nebo v různých organizacích a hnutích.
3. Možnosti jsou nevyčerpatelné. Čiperný vedoucí předá své zkušenosti druhým. Snaží se,
aby jeho přátelé získali co n ejvíce. Kdyby jen šest členů založilo novou skupinku, zahájilo by kariéru vedoucích už 66 lidí. Zlo nezničíme hovorem, resolucemi, kritikami.
Sv.Jakub praví:"To slovo však musíte uvádět v e skutek a ne abyste pouze poslouchali.
To byste klamali sami sebe.'/jak.22/ Skupinka je odrazním můstkem skoku do světa. Jsme
za svět osobně zodpovědni a je třeba mnoho úsilí, povzbudit a proměnit ty, kteří jsou
v dosahu vašeho vlivu.
J A K
V fi_S T
S K U P I N K U .
Aristoteles řekl:"Nestačí vědět jen co říci, ale musíme také vědět, jak to říci." V krouž
ku získáme s pomocí Boží praxi k positivním plánům a činům.
j=
= = —
ZAHÁJENÍ SCHŮZKY. - Předseda zahá.ií modlitbou a přečte z knihy to, o čem chcete uvažovat.
Každý přítomný si dělá poznámky a postupně 30 vteřin čte ty body, které ho zaujaly.
V druhé půlminutě přednese své návrhy na řešení. /K tomu se ještě vrátíme./
Po krátkém přemýšlení se myšlenky prohloubí, návrhy zpřesní a rozmnoží. Deset minut je
věnováno debatě o tom, co přečetl předseda.
Pak uvažuje každý:Co mohu udělat já sám. A postupně každý hovoří o tom, co je sám rozhod
nut udělat, aby se odstranilo zlo nebo posílilo či vzbudilo dobro. Po jeho referátu se
ho ostatní ptají a on odpovídá.
Schůzka se ukončí modlitbou, datem příští schůzky, a heslem, které mají členové uskuteč
ňovat. Na př.:"Tak svěř světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky..."

SLOVE NSKÉ DUCHOVNÉ C V IČ E N IA
Minulého roku som bol na duchovných cvičeniach v
Morschachu. Tohoto roku taktiež. Na budúci rok p6jdem opá/T.
P r e č o ?
Prekrásne prostredie. Modrasté jazero, lemované vy
sokými skalami a vrchami, nádherná příroda božia.
Stretol som tu i milých priatelov z nášho Slovenska.
Pozhovárali sme sa z celej duše, usmievali, požartovali a zaspievali.
Toto je len ten povrch - vonkajšia stránka. To hlav
ně, prečo som bol vláni, teraz i na budúci rok p6jdem, je skutočnosí, že som si spokojné urobil veíkonočnú spovečT, počul som povzbudzujúce šlová Otca
exercitátora o láske, o jej dynamike, o neslýchanéj
Božej láske, ktorá nás za každú cenu chce objat
i získat.
Bol som povzbudený, že ju máme opětovat. Ale na to
sme akosi slabí, slabuČkí. Ako prvú záruku sme tam
zložili svoje hriechy a z toho má Božský Spasitel
iste najváčšiu radost. Aj my všetci sme cítili akúsi radost, sme ochutnali jemný vánok tej opravdivej
radosti. Proste cítili sme sa dobré a akosi štastne.
Odchádzali sme domov ulahčení, posilnění a utvrdení
vo viere v Toho, ktorý náš drží, chrání a vedie
a pokial sa to Jeho týká nás ani neopustí.
Bakujeme všetkým, najma Otců Paulinymu, nech im Pán Boh požehná a ich námahu hojné
odplatí.
Teraz nás bolo asi osemdesiat, na budúci rok prídem zase.
Ja - i moji priatelia. Vy - prícTte tiež - neobanujete!
______________
Ú Č A S T N Í K

CO SE CHYSTÁ ?

5. KVĚTNA - PRVNÍ JARNÍ POUT POD SANTISEM. Ve 12 hod.mše sv. v ekumenické kapli, promluva
curyšského misionáře P.Simčíka. Po mši sv.oběd v přírodě, opékání vuřtů, společná zábava.
26.KVSTNA - VELKÁ JARNÍ POUT V EINSIEDELNU. - Od l/2 11 hod.příležitost ke sv.zpovědi v
chrámě u českých zdejších i zahraničních misionářů i u švýcarských zpovědníků.
Ve 12. hodin - SLAVNA MSE SV. - slouží benediktinský opat Dr.Anastáz OPASEK s ostatními
kněžími. PROMLUVA - Msgr.Dr.Jaroslav POLO z Bíma, - Před mší i po ní možnost nákupu
knih z nakladatelství Křestanské akademie a Sv.Cyrila a Metoda v fíímě /české i slovenské/
Oběd - skautské.hry - pro
hlídka kostela - volná
zábava. Oběd si zajistěte
písemně v hotelu St.Georg
DUCHOVNI CVIČENÍ - se ko
nají v luxusním exercičním
domě v BRIXENU ~
od 30»8. do 1.9
Přihlášky u Vašeho misio
náře nebo přímo:P,V,HRUBÍ,
Via Concordia 1, 00183
ROMA - Italia,
Tam se můžete sejít se svý
mi přáteli z celého světa.
Poplatek za den 20 marek.
NA

OPATSTVÍ EINSIEDELNSKÉ

S H L E D A N O U !

že kardinál Beran se vzdal ochotně
funkce primasa a arcibiskupa
pražského v článku DIALOG z č.4. odpovídá jeho bývalý sekretář:
" Pravda je tedy tato: Otec kardinál nikdy sesazen nebyl a zemřel jako arcibiskup
pražský a primas český. Když po dlouhá léta nemohl vykonávat svůj úřad, napsal
ještě z vlasti Svatému Otci, že je ochoten k jakékoli osobní oběti, třeba i k tomu,
vzdát se svého titulu, bude-li tím moci prospět své arcidiecézi, která byla tenkrát
spravována mírovým knězem Stehlíkem, Sv.Otec, jak známo, tuto nabídku nepřijal a i
když se konečně podařilo nahradit ve vedení pražské arcidiecéze kanovníka Stehlíka
Otcem biskupem Tomáškem, potvrdil kardinála Berana jako pražského arcibiskupa, takže
se stal biskup Tomášek apoštolským administrátorem "sede plena", tj,správcem diecéze,
jejíž biskupský stolec nebyl uprázdněn, /Pražský arcibiskupský stolec se stal "sedes
vacans", byl uprázdněn, teprve smrtí Otce kardinála./
Po koncilu pak, když už kardinál Beran žil v Říme, byla vyhlášena zásada, že pastý
ři diecézí se mají vzdát svého úřadu, když dovrší 75*rok svého věku. Otec kardinál,
který ve své hluboké víře cítil vždy opravdu synovskou úctu vůči Petrovu nástupci,
ihned, zcela samozřejmě, napsal Sv.Otci, že patří k těm, kterým je už 75 let a že tedy
vkládá svůj úřad do jeho rukou. A Sv.Otec ho znovu potvrdil jako pražského arcibiskupa.
To je historická skutečnost, kterou je dobré nezamlžovat. Kardinál Beran, který zemřel
právě před pěti lety, 17 .května 1969» byl až do konce pražským arcibiskupem a českým pri
masem."
Dr.Jaroslav Skarvada, Řím

NA N ÁM ITKU ČTENÁŘE

PO EXERCICIÍCH:SYMPOSIUM
n a téma: P Ř Í T O M N O S T

KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

E V A N G E L I A

V

C E S K E M

P R O S T Ř E D Í

1.

Dr.Karel Ska^cký: Křesťanská alternativa k neomarxistickým humanistickým modelům.
Ing.Ladislav HtJgiÍK: Sorokinova filosofie kultury a možnosti křesťanství
2. Luděk PACHMAN: Šance křesťanství v dnešní české kultuře
Dr.Jaroslav POLO: Teologická kritika české společnosti v druhé pol. 14 .století
Dr.Antonín KRATOCHVÍL: Seská křesťanská poezie a její evangelizační poslání
3.
Dr.Vladimír NEUWIRTH: Kultura jako apoštolát a evangelizace
Dr.Alexandr HEIDLER: Evangelizační možnosti hromadných sdělovacích prostředků
4.
Dr.Karel VRÁNA: Tomismus jako hermeneutický princip dnešní kultury
Jaroslav SYCHRA: Křesťanství a řecká filosofie
Dr.Josef KREJČÍ: Židé a kultura.
Text přednášek dostanou účastníci předem, aby bylo co nejvíce Času k diskusi. Cena:20 M/d.
P ř i h l á š k y : do 15.května na adresu ACADEMIA CHRISTIANA. Via Concordia 1.0018^ ROMA
Symposium se koná v Akademii Mikuláše Kusánekéhe^/Casaiuj^Akademie/y^rixenu^o d ^ ^ j ; ^ ^ ^ ^

SLOVENSKÉ LETNÉ TÁBORY

B-ll ročný - od 9».iúla do 51.aug. - Taliansko - more
12-16 ročný - I, - od 9..iúla do 51.aug. Taliansko - more
II. - od 2.aug. do 19.aug.
16-22 ročný - od 27..iúla do 10. aug. -Taliansko - putovný stanový týboi
16-25 ročný - od 27..iúla do lO.aug.-Taliansko-Ravena, zájazdy po Tal.
Přihlášky u Otcov misionárov. Výška poplatku bude všetkým přístupná.

A PÚT E

26.mája 1974 - púf do Mariazell - Rakúsko
2,júna 1974 - pút do Kavelaer, - Belgicko
2.juna 1974 - púť mládeže do Chartres-Francúsko - študenti z misijných krajin, vedie Rev.S.Zloch SVD.Možu sa prihl. i slov.študenti
ll.-17.augusta - púť do Lurdu
8.septembra púť do Einsiedeln,
Patrónky Slovenska v Slov.ústave v Říme
5Toktobra - púf do Bl^Lwangen v Nemecku.
__________________________ _

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

oslavíme mší sv.
------►
ve Winterthuru ve středu 22.5. v 19.00 v St.Ulrichkirche
ZASVĚCEN? SVÁTEK !
v Curychu ve čtvrtek 2^.5. v Herz Jesu Kirche v 19.00
KŘTEM SE STALY DĚTMI BOŽÍMI: HURT Michal Mauritz, Z0FKA Ondřej, LANGROVÁ Petra Milada Ka
rolina, LANGROVÁ Lucie Alexandra, MASNER Petr Václav, MASNER Ondřej Karel, KOMŮRKOVÁ Milena,
HAM0UZ0VÁ Monika.-------SVÁTOST MANŽELSTVÍ SI UDĚLILI: PTÁK Libor , CHMELK0VÁ Jaroslava
NA VĚCNOST NÁS PŘEDEŠLI: ČEJKA. Jaroslav. HERGESELL Jaroslav. R.I.P.

N AŠE
BOHOSLUŽBY

MOZAIKA

AARAU - Stí Peter u.Paul
Kirche, každou 2.sob. 18, lí
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.
15.I.P.slovenská, nedeía
9*30
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel, směr
Yverdon,3«ned.vo far.kostole sv.
Petra na rozcestí od Kablovky,10 h
FRAUENEELD-v klášteře, 4*5*1*6.,sob. 16 h.
FRIBOURG-l.ned.v 10 h.v kaplnke Marianistov, Rudé de Faucigny
CHURkaždou 2.sob.v měs.-Heiligkreuzkirche, Masanserstr.l6l
15*30
JONA -19.3., 2.6.,
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
RUTI - 2 8«4 , 12.5.*26.5-3® pouř v Eins
Riiti-Tann, katol.kostel
9*30
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
SOLOTKURN-Spitalkirche, každých 14 dní
neděle
10,15
ST.GALLEN-kaple u sv.Otmara, sobota 19,00
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche - Rosenberg

Profesor Pfůrtner /Friburg/
vystoupil nejen z dominikán
ského řádu, ale opustil i
své kněžské poslání. Jeho ná
zory na sexuální otázky nejsou v souladu s
učením víry..asi to nebral s náboženstvím pří
liš vážně. Je to lepší, než špatný dominikán
a kněz..rozhodně mu chybí pokora a skromnost,
tu má zase pan biskup Mamie na 1000 procent,
asi se jí naučil u kard.Joumeta, u něhož byl
sekretářem. P.by asi potřeboval důkladné lé
čení u psychologa...Kardinál Mindszenty zřej
mě do Francie nejel a bude lépe, aby tam ani
nejezdil, vyhraje-li ten naivka Mitterand,
který si myslí, že mu do toho nebudou komunis
té šťourat. Kardinál prý měl jet i do Chile,
ale je to zpráva z chilských pramenů, tedy
dosti nejistá. V Sunday Telegraph stojí, že
junta sice nejedná korektně, ale komunisté..
Velikonoční oběť ve Švýcarsku vynesla do svát
ků 10 mil.franků a to jen v německé části, te
dy o půl miliónu víc než loni, ovšem, těch
20 procent zvýšení cen... Jakási paní Hele
na Glasová, která odešla r.1948, znalkyně
čínského porcelánu, koupila 40 cm vysokou
čínskou vázu - prý existují jen 4 - za
420 tisíc liber - pro nějaké muzeum. -Sv.
Otec zase pracuje, ale musí omezit svou prá
ci na to nejnutnější, na radu těch, kteří
jsou nad ním, t.j. nad jeho tělem, totiž
lékařů. Už je mu 76 let, je div, že při své
sobota 19,00 -české V ,
,, / n
/ křehké konstrukci toho tolik udělá...."
--------------------- /slov.-podle umluvy/
_________ ____ _______________ Zeneva_________
ZENEVA- II.ned.-kostel sv.Bonifáce,
"Ve volných chvílích maluji, jde to pomalu.
14.Avenue du Mail. II.p.neděle
18,30 Potřebují na výstavu, do které mě přátelé
nutí, nejméně 50 obrazů, mám jich třicet, ne
všechny jsou pro výstavu dobré. Ale při ma
P.Jan BIRKA.,6006 LUZERN, Schádrutistr.26
lování si nejvíc odpočinu...",
_______________________
Johannesburg-misie
'
tel.041-312635
"Cizina je strašně drahá, ráda bych jela
P.Ján Pius KŘIV?,O.P. 4058 BASEL, Lindenaspoň do Ruska, ale všechno je vyprodané,."
berg 21., tel. 061-321944
____________________________CSSR______________
P.J.glMCÍK, 8004 ZURICH,Feldstr.lQ9
"18.března večer se konala Paninova přednáš
teloOl-232952 pro Cechy
ka též v Curychu. Byla ve velkém sále curyšPoA.Bagík, 8004, ZtTRICH.Feldstr.109
ské university, Panin mluvil ruský a přednáš
tel.01-232952,pro Slováky, v útorok,
ka byla hned tlumočena do dalších dvou šálil,
středu,piatok od 16-18,30 Wolfbachstr 015»,
francouzský a německy. Sály byly přeplněny P.Martin MAZÁK, 1110 Morges, La Longeraie
i galerie - nejméně tisíc lidí. S Faninem by
tel.021-714417
la i jeho žena. Měl neobyčejný úspěch. Po
P.Vilém V0NPRA, 9000 ST.GALLEN, Schlosserpřednášce musel jít do dvou dalších sálů,kde
str.26., tel.071-279631 /KLUB/
mu uspořádali ovace. Bylo tam zvlášf mnoho
P.Petr ELIÁ5, 6600 L0CARN0, Via Varenna 3C
mladých lidí. Varoval Západ před komunistic
tel.093-314188
kou agresí, ty, kteří jednají se Sověty, na
NA TYTO KNEZE SE M&ZETE OBRÁTIT VE VŠECH
zval hrobaři západního světa, upozornil, že
d u c h o v n í c h z á l e ž i t o s t e c h - k R e s t , z p o v ED,
by se Čína - po smrti Mao-tse-tunově mohla
dohodnout se Sověty. Líčil sovětské KT, 60
SŇATEK, VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ DOMA atd.
mil.vyvražděných, ulohu KS a KGB. "Koexisten
ce demokracie s komunismem je pouhá iluse,"
prohlásil.__________________ Curych___________

OTCOVÉ-MISIONAŘI

DĚTI ZE ŠVÝCARSKA ztrávily velik.týden pod
vedením P.SIMCIKA v ST.MARTINI v CASIES
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Růžena dostala roupy:"Mám vám to zítra opla
tit uzenou šunkou? Měl byste chuf?"
"Jen se nám posmívejte, sestro! Však my se
pomstíme! Oko za oko!"
"Zub za zub. Znám to." Dojedla buřt a popleskala si bříško. "Výborné, pane Blum!"
David se nevzmohl na slůvko, ale paní Zuzana
tiše vyhubovala spolusestře, že nemá své ko
legy zbytečné dráždit.
"Zbytečně dráždit? Já jsem nezačala," hájila
se dcera Ducha svátého."Ten David z nás musí
mít konečně respekt!"
A také jej brzy dostal - ale jakým způsobem,
to ještě nikdo netušil.
"Zlatý prsten na rypáku prasete je žena," napadlo sestře Růženě přísloví krále Šalomou
na, když stála před nádherným vchodem do
módního domu B a m a y . /Starým zákonem se v po
slední době zvláště pečlivé zabývala./ Než
se vydala na cestu, vykartáčovala si čepec,
žehličkou slečny Goldy si přežehlila záhyby
kabátu a boty vyleštila jako při klášterním
výročí boty apoštolského legáta. A přece si
připadala mezi tím elegantním panstvem ově
šeným kožešinami a šperky a hrnoucími se do
salonu - jako zrazená a ztracená. Turteltaub by řekl: jako strašák v poli. Nejradě
ji by se na svých proletářských podpadcích
otočila a utekla zpět do hrozné redakce, kde
se už cítila tak doma. Ale rozkaz je rozkaz.
Na reportáž o módní přehlídce by se lépe ho
dila paní Zuzana; v opatství Saint Mary na
vrhovali nejkrásnější bohoslužebná roucha
pro celou Ameriku. Ale paní Zuzana se musela
ještě jednou mořit s "potlačenými instinkty',’
panu Pressburgerovi se zdála její první
zpráva příliš vědecká. David by sestru Růže
nu sice ochotně zaskočil, ale ředitel mu su
še poradil, aby se staral raději o rychlé
než o krásné nohy. A tak poslání svěřili jí,
která má tak málo smyslu pro oblékání. Vzpo
mněla si náhle na jednu z předešlých před
stavených, která měla ohromující talent, po
sílat sestry k pracím, ke kterým se nehodily.
Slaboučké na zemědělské práce, silné k vý
robě jemných krajek, a ty, kterým vypadávaly
vlasy do kuchyně.
Konečně si dodala odvahy a vstoupila do mód
ního domu, chráněna rozměrnou dámou. Tu ji
zatahal vrátný v livreji a se špičatým nosem

za závoj, odvedl ji do výklen
ku a taktně zašeptal:"Žebrat
a provozovat podomní obchod
zakázáno! Neumíte číst?
Růžena mu hrdě přidržela před
nosem novinářskou legitimaci:
"A vy číst umíte?"
"Tisk?" Vrátný ji přeměřil ne
věřícím pohledem.
"Ano, tisk, nemáte-li nic proti tomu,"řekla
Růžena sebevědomě.
"Prosím, levé schody nahoru ke galerii, po
tom vpravo," řekl a díval se dost udiveně,
jak zmateně vystupovala po pravých schodech.
Ze odbočila doleva a zmizela za železnými
dveřmi a znovu byla vyvedena omylem olivrejováným mužem, to už vrátný neviděl.
V sále, kde se předváděly modely, už hrála
rozjařená kapela náročné melodie.
Věk publika, které se kochalo pohledem na
plážové obleky, byl průměrně slabě pod pade
sát. Z výnosu briliantů, kterým bylo ověše
no, by se celé týdny uživily chudé indické
provincie.
Hudba zmlkla, krystalové lustry zhasly,
rozžaly se reflektory, zazněla řízná fanfá
ra, červená opona se rozhrnula a ukázala se
jako proutek štíhlá manekýnka v "Akvamarinovém snu". Houpala se v paprscích reflekto
ru, tančila s tabulkou číslo jedna na břiše,
deset kroků dopředu, uklonila se, rukuiíbala starším pánům, podle programu kroutila
zadečkem, lichotila se, tančila a zmizela
za hlučného potlesku za oponou. Barry
B a m a y , pořadatel podívané, spokojeně poku
řoval v lóži cigáro. Div mu nevypadlo z
úst, když náhle spatřil....
Znovu fanfára, znovu se rozhrnula opona,ale
neukázala se manekýnka, nýbrž baculatá
sestra Růžena s novinářským průkazem v ruce.
Neuklání se, nesměje, ani netančí, ale
oslepená reflektory se potácí a volá:"Svatý
Patriku, kde jsem?" a klopýtajíc o vlastní
nohy odbočuje právě k módním fotografům.
Sálem zaburácel hromový smích, doprovázený
pískáním. Skulinou v oponě nakukují manekýn
ky a chichtají se. Přiřítí se pořadatelé,
pomáhají sestře Růženě, která mezitím upad
la, na nohy a odvádějí ji středem publika,
které se se smíchem otáčí.
Ale sestra Růžena už nabyla duchapřítomnos
ti, protestuje a mává novinářským průkazem.
"Neumíte číst?"doráží na pořadatele,"jsem
od tisku. Z Pozounu, chcete-li to vědět
přesně."
Pořadatel si nasadil brýle a čte.
"Opravdu,"připustil polohlasně,"prosím,
posaůte se."
Růženě přišla židle v poslední řadě vhod
právě tak jako křeslo při papežské audienci.
Diváci, hlavně ženy, se vzrušeně o případu
bavily, až si zvučná fanfára vynutila klid.

ZTRACENÝ VOJÍN
Kefalín stál uprostřed prázdného tábora a usilovně přemítal, což ovšem v této chvíli neby
lo k ničemu. Četné stopy po pneumatikách nákladních vozů svědčily zcela jednoznačně o tom,
že jakákoliv naděje na setkání se spolubojovníky je m a m á . Stále intenzivněji si uvědomo
val, že situace, v níž se zčista-jasna octl, je prekémí. Ačkoliv nebyl na vojně dlouho,
věděl, že opuštění jednotky za stavu bojové pohotovosti může mít neblahé následky. Nebylo
to první milostné dobrodružství, u něhož závěrečné slovo pronesl vojenský prokurátor. Ke
falín se mrzutě loudal směrem k pracovišti, kde hodlal získat nějaké informace. Jeho na
děje však byly marné.
Když se objevil na pracovišti, vypuklo kolem bujné veselí. Dělníci se dohadovali o tom,
kolik měsíců Kefalín za svůj čin obdrží, ale kam se poděla rota poručíka Hamáčka, o tom
nikdo neměl nejmenší tušení. Málo toho věděl i stavbyvedoucí Grygar.
"Odjeli někam na Šumavu,"řekl,"a zítra se k nám přesune jiná rota z Nepomuku. Snad aby
sis zavolal na Zelenou Horu!"
Toto řešení se Kefalínovi ani trochu nezamlouvalo. Prozatím se mu nezdálo vhodné zasvěco
vat do svého dobrodružství velkého Terazkyho. Poděkoval Grygarovi za dobrou radu a mrzutě
se začal procházet na silnici mezi Strážovem a Janovicemi. Zde ho po nějaké chvíli přepadl
hlad a uvědomil si, že v širém okolí není nikdo, kdo by ho pozval ke stolu. Nic netušící
vdova odešla do zaměstnání a obrátit se na někoho jiného, v tom mu prozatím ještě bránila
hrdost. Asi tak do třičtvrti na devět. Pak se Kefalín, hrdost,nehrdost, vrátil na staveniš
tě a počal na dělnících loudit svačiny. Vyžebral dvě skývy chleba s máslem a několik kole
ček salámu. S plným žaludkem se dostavila i špetka optimismu.
"Není přece možné," říkal si,"aby o mne můj velitel neprojevil zájem! Až mě pohřeší, bude
mu jasné, že jsem zůstal tady. Kdyby mě předal prokurátorovi, byla by to mimořádná událost
a přišel by o prémie. Daleko pravděpodobnější je, že mě nechá zavřít tam, kde teň právě
jsou. Jenomže kde mohou být?"
Minuty a hodiny ubíhaly, aniž docházelo ke zvratu situace. V poledne obdržel Kefalín od
krásné paní kantýnské housku, vuřta a pišingr. Nebyl to silný oběd, ale zato zcela odpo
vídal počtu vydaných kalorií.
Další hodiny míjely a Kefalín stále trpělivě čekal, jak se události vyvinou. 0 půl čtvrté
se konečně v opuštěném táboře objevilo vojenské auto a vedle šoféra se zubil staršina
Bouček.
"Kefalín!" křičel."Už se na tebe čeká! Máš kliku, že jsme sem museli pro proviant."
"A kde vlastně jste?"zeptal se dychtivě Kefalín.
"V S m í na Šumavě," hlásil mu staršina. "Dva metry sněhu a pár opuštěnéjch chalup, který
jsme tam zabrali. Starej m a m ě uvažuje, kam tě šoupne do basy! Pojí, pomůžeš nám s bednama
a za chvíli tu nádheru uvidíš na vlastní oči!"
Bouček samozřejmě přeháněl. Toho sněhu byl sotva metr, alespoň v okolí nového domova vojí
nů první roty. Ten byl na stráni za vesničkou v několika dřevěných chalupách, v nichž dáv
no dohospodařili jejich bývalí němečtí majitelé. V relativně nejhonosnější chalupě sídlil
štáb a v jejím sklepě bylo skladiště.
První, kdo se Kefalína zmocnil, byl poručík Troník {"Soudru
hu, soudruhu,"zabědoval,"jak je u roty průšvih, musí u toho
bejt svazák! A vy jste ještě ke všemu agitátor roty! Místo
abyste byl opora, tak jste dezertér! Copak vám to vůbec po
liticky nemyslí?"
Kefalín odvětil, že mu to naopak politicky myslí, a vyložil
poručíkovi, jak se obětoval pro zdar divadelního představení.
"No vidíte!" řekl politruk."Představení jste stejně neza
chránil a navíc vás soudruh velitel jistě potrestá."
Po těchto slovech Kefalín očividné pookřál, neboť z poručí
kových slov bylo zřejmé, že se to nebude řešit před soudem.
Ale už tu byl Hamáček.
"Kefalín!" zařval."Ja vás co? Já vás nyní roztrhnu jako ha
da! Když je bojová pohotovost, tak je každéj voják ve střehu,
spí s votevřenejma očima, neboť pohotovost, to jsou poslední vteřiny před bitvou. I kdyby
nebyla pohotovost, dopustil jste se trestného činu, protože jte neměl co? Protože jste ne
měl propustku.Vzhledem k tomu, že zde není basa, budete spát kde? Budete spát ve sklepě?
Není tam sice předepsanejch osmnáct stupňů, ale je tam čtyři sta dek, takže tam nezmrtnete! Přes den budete pomáhat kuchařům a podobně. A teň odevzdáte dozorčímu kravatu, opasek,
tkaničky od bot a máte-li podvlékačky také od podvlékaček. Tak velí řády proto, abyste
'se nemohl oběsit dřív, než vás dáme odstřelit! To je vše a teň proveňte rozkaz!"

ZELENÁ KUCHYNĚ

ZAPEČENÝ 5PENÁT S VEJCI, - Asi 3/4 kg nepřebraného špenátu, 1 l/2
lžíce másla, 2 vejce,’ 5 dkg sýra na strouhání, sůl. - Špenát přebe
reme, uvaříme v osolené vodě, necháme okapat a hrubě usekáme. Zapékací nižší mísu silně vymastíme, vložíme na ni špenát a podusíme.
Ušleháme osolená vejce, přimícháme strouhaný sýr a přelijeme přes
špenát. Povrch pokapeme máslem a upečeme do růžová.
ŠPENÁTOVÝ PUDINK. - 1/2 kg nepřebraného špenátu, sůl, 4 rohlíky,
šálek mléka, lžička másla, lžička sekané cibule, lžička petrželové
natě, 4 vejce, lžíce jemné krupičky, máslo na formu. - Špenát pře
bereme, uvaříme v osolené vodě, necháme dobře okapat a hrubě na
prkénku usekáme. V kastrole zpěníme na másle cibuli, později přidá
me vymačkané žemle, do pěny ušlehané žloutky, krupici a tuhý sníh
"Jen se uč vařit, možná,
z bílků. Pudinkovou formu naplníme do 3/4 výšky a vaříme hodinu
že nedostaneš muže a
ve vodní lázni. /Pudinkové formy dostanete v obchodě./
bude se ti to hodit.**
ŠPENÁTOVĚ KROKETY. - 1/4 kg syrového špenátu tj.
šálek vařeného, hrubě usekaného, 2 vejce, sůl, špetka květu, šálek oveených vloček, strouhaná houska a olej na smažení. - Vločky vaříme v osolené vodě na hustou kaši. Utřeme žloutky, přidáme vločky, květ, špenát a
dobře promícháme. Na prkénku posypaném strouhanou houskou utvoříme kroke
ty, obalíme v rozšlehaných bílcích a strouhance a smažíme. Necháme na
papírových ubrouscích okapat. Podáváme se saláty.
ŠPENÁT S RÝŽÍ. - 1/2 kg špenátu, 3 mokka šálky rýže, lžíce másla, lžička
soli 1/4 kostky polévkového koření /Maggi/, 2 mokka šálky vody. - Špenát
přebereme tak, že odkrojíme jen kořínky a poškozené žluté listy. Celé
trsy dobře omyjeme, vložíme do kastrolu, zalijeme odměřenou vodou s kostkou Maggi, přidáme
dobře opranou spařenou rýži a vaříme, až je rýže měkká.

"Naučil jsem ho
otevírat dveře!"

ŠPENÁTOVÉ LÍVANEČKY. - 1/2 kg špenátu, 2-3 vejce, lžíce másla, lžička
sekané petrželky, sůl, polohrubé mouky dle potřeby, l/2 lžičky kypřícího
prášku, máslo na pečení. - Na lžíci másla zpěníme pokrájenou cibuli a
petrželku. Přebraný uvařený špenát usekáme, přidáme k němu cibuli s pe
trželí, žloutky, sůl, trochu mouky a promícháme. Z bílku ušleháme tuhý
sníh, lehce jej vmícháme do těsta a přidáme do těsta mouky tolik, aby
bylo těsto správně husté na lívance. Pečeme na másle.
KAPUSTOVÝ NÁKYP. - 1 velká nebo 2 menší hlávky kapusty, asi 10 dkg más
la, 4 vejce, 3 rohlíky bez tuku, květ nebo pepř,l/2
šálku mléka, 15-20 dkg uzeného masa. - Kapustu roz
půlíme a uvaříme v osolené vodě do poloměkka a ne
cháme dobře okapat, nebo z ní vodu vytlačíme a useká-L
me ji nahrubo. Vláčnou strouhanou housku pokropíme slabě mlékem, promí
cháme a necháme mléko vsáknout. Máslo utřeme se žloutky, přidáme navlhče
nou housku, usekanou kapustu, na kostičky nakrájené vařené uzené maso,
přisolíme, okořeníme, dobře promícháme, naposled vmícháme tuhý sníh z
bílků. Zapékací mísu vymastíme, vysypeme strouhanou houskou, směs do ní
urovnáme a pečeme asi 10 minut.
KAPUSTA PEČENÁ S JÁTRY A SLANINOU. - Středně
velká hlávka kapusty /asi 1/2 kg/, 10 dkg vep
"Jídla mám dost, jen řových nebo jiných jater nebo uzeného masa,
1 menší cibule, stroužek česneku, sůl, pepř,
si musím vypůjčit k
sousedům
čisté talíře l/2 lžičky majoránky, 1-2 vejce, podle potřeby
_____ _____________
strouhanou housku. - Kapustu uvaříme do poloměkka. Slaninu pokrá
jíme nadrobno, necháme ji sklovitě vy škvařit, přidáme drobně po
krájenou cibuli a obojí slabě osmahneme. Na strojku umeleme stří
davě kapustu, játra a slaninu s cibulí, aby se směs promíchala.
Přidáme do pěny ušlehaná vejce, koření, česnek utřený se solí a
zahustíme dle potřeby houskou. Směs má být řidší. Nalijeme ji do
vymaštěné, strouhanou houskou vysypané f o r m v a upečeme. Podáváme
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"My jsme sem přiletěli
na plzečské!"

Rev.
Poláček Jaroslav
Salesiani .- Gerini
Ponte Mammolo
00156 Roma Italia

Od vtipu k vtipu
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Spadl jsem právě
do tekutiny pro
rychlý růst vlasů!

"Měla by sis vzít toho mládence,” domlouvá matka dceři,”to je muž, který ví, co chce.”
”Ale maminko, já bych chtěla muže, který ví, co já chci.”
”Když nesníš ten špenát, zavolám ježibabu,"vyhrožuje maminka."A myslíš, mami, že by jej
ježibaba dokázala sníst?"
"Máte nějaké doporučení od předchozího zaměstnavatele?"”Samozřejmě. V poslední době mi
stále doporučuje, abych si hledal práci jinde,"
"Když budeš tak zlý a nevychovaný, budou takové i tvoje děti,"domlouvá
maminka Frantíkovi. Frantík se nakloní k Mařence:"Te3 na sebe maminka
něco prozradila, že?"
V hotelu visí nápis:Nerušte klid našich hostí. - Ráno je pod nápisem
připsáno: Naučte šváby číst.
Povídá jeden muž v tramvaji druhému:"Ta dnešní mládež je ale nevychova
ná. ""Jak to, vždyf vás jeden mladík pustil před chvílí
sednout.""Mě ano, ale manželka ještě stále stojí."
Není pravda, že největší zločiupst je v USA. Za dob
Kaina a Ábela činila celých 5O procent!

Zde volá břicho
mluvec Pírko!

"Vaše káva je prostě báječná, paní Nováková.""Přivezl mi ji právě můj muž
z Brazílie.""Hrome - a horká je také ještě stále!"
Divadelní referent přišel pozdě na divadelní představení."Tiše,"napomíná
ho uvaděčka."Pro pana krále, snad už všichni nespí?"
______________ "Slečna Brdičková se bude vdávat, pane řediteli," hlásí prokurista."Prosím
vás, kdo si bude to staré pometlo brát?""Já sám, pane řediteli."
'Jezdíme na dovolenou jen každý třetí rok.""A co děláte mezitím.""Jeden rok vzpomínáme na
minulou dovolenou a druhý plánujeme další dovolenou."
Lékař vidí, že číšník se neustále škrabe na různých částech těla."Poslyšte',' ptá se,"nemá
te náhodou ekzem?""Ne - jen to, co je na jídelním lístku."
"S kým se to včera v noci tvá žena hádala?""Ale se psem, zase s ním máme obtíže. ""Hm,
divné zvíře. Slyšel jsem, jak mu říká, že mu už nedá klíče od domu."
"Jaké cvičení byste mi doporučoval, pane doktore, abych zhubla."
"Napřáhněte obě ruce nad talíř, když vám chtějí přidat jídlo."
Soused volá přes plot zahrady:"Váš pes mi sežral králíka.""To je
dobře, že to vím. Nedám mu dnes nic k žrádlu...."
Lady Astoryová nastupuje do letadla a ptá se letušky:"Zřítí se
často takové letadlo?""Ne. madame, jen jednou."
1-------- ---------------Návštěvník výstavy si prohlíží obraz:"Ten
hle anděl má punčochy. Viděl jste už andě
la v pončochách?""Ne. A vy jste viděl už anděla bez punčoch?"
"Mami, začínají všechny pohádky slovy:"Byl jednou jeden..?"
"Ne. Některé také začínají:"Dnes se ta schůze hrozně protáhla..."
"Ty nedáváš pozor, Petře.""Já přemýšlím, pane učiteli.""A na co
myslíš, Petříku?""Kdy už bude přestávka, pane učiteli."
"Zde bucfe stát cihelna!"
"Ale kde na ni vezmeme cihly?

