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už píšeme na dopisy rok 1976. Osm, sedm, šest let - či kolik tu každý z nás je. Někteří
mají slušné postavení, usadili se, nezajímají se jen o cesty do zahraničí či o výdělek a
zábavu, ale i o rozvoj a růst vlastní osobnosti. vždyť, jsme tu hledal i především svobodu!

Svoboda je nebezpečná pro toho, kdo jí nedorostl, kdo s ní neumí zacházet. Důkaz - boje v
rozvojových zemích, které se staly svobodnými. Okamžitě se na nic netušící obyvatele vrhli
zkušení štváči a není snad jediné země, která by neprošla bojem o skutečnou svobodu, proti
těm, kteří chtějí jejich vlast podrobit ostřejší porobě, než bývalí kolonizátori.
Dostali jsme do vlastní moci svých 24 hodin. Nemusíme na povinná školení či na brigády,
nemusíme stát ve frontách a shánět řemeslníky. Co děláme s časem? S drahocennou svobodou?
Byli jste někdy v kanceláři pro ztráty a nálezy? Kdyby vás tak zavedli do svého skladiště!
Našli byste zam ztracené rukavice, šály, deštníky, brýle, peněženky - ale i protézy, knihy,
ba jednou tam přinesli i tašku s mrtvým dítětem.
Kde je náš čas? V které kanceláři pro ztráty a nálezy jsou naše minuty, dny, roky? Nenašlo
by se v ní mnoho večerů promarněných hloupými programy v televizi, bloumáním, žvaněním a
klepy? Nebo by se tam našly i chvíle, ztrávené v modlitbě, v rozhovorech a debatách o uži
tečných věcech, pár dní duchovní obnovy, mše svátá, rozhovory s dětmi, bezradnými mladými
lidmi, hodiny upřírmé, nezištné lásky mezi manželi, rodiči a dětmi, přáteli? Našlo by se
tam i pár útržků složenek, kterými jsme poslali peníze na dobrý účel, misionářovi, chudáko
vi, Spekpaterovi, který se stará o východní země - tedy i o naši vlast?
Ne - to by se tam nenašlo. Protože kancelář pro ztráty a nálezy ztraceného času neexistuje.
Promrhaný čas už nikdy nikde nenajdeme.
Den se skládá z 86 400 vteřin. Každá vteřina je drahocennou perlou. Kdesi jsme viděli stát
v dešti a zimě několik mladých lidí u plakátů, slepených z novinových zpráv a vlastních ko
mentářů. Mezi nimi byla i mladá žena v jiném stavu. Ke každému, kdo se tam zastavil, při
stoupili a ptali se ho na jeho názor! Každému to polichotilo. Hle - pro co obětují lidé čas!
Svedení lidé, řeknete si. Ale dovedl bych já obětovat čas pro dobrou věc? Přeložit dobrý
článek pro tisk? Věnovat večer ne
šťastnému či bezradnému člověku?
Rozšiřovat dobré knihy, časopisy?
Správně řekl P.Werenfried, našimi
nepřáteli nejsou komunisté, nýbrž
špatní křesťané. Jen poukázal pa
pežův zástupce na neslučitelnost
komunismu s křesťanstvím, už zač
li lidé stranu opouštět a ta - po
něvadž se chystá zmocnit se vlády
rozzuřeně vyhrožuje Vatikánu zru
šením smlouvy - konkordátu.
Uvažujme občas: je to, co dělám,
k čemu se chystám, podlé, zbyteč
né, dobré nebo dokonalé? Aby ani
jediná vteřinka času nezapadla do
ztrát, které už NIKDY V ŽIVOTĚ
nenajdeme. Vage r e d a k c e
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ZÁSTUP Q ČSSR ve Vatikáně narazily tentokrát na námitky. Odebírání souhlasu kně2 ROZHOVORY
žím, libovolné překládání, numerus klausus v semináři, vylučování schopných kandidátů
c

kněžství pod malichernými záminkami ze semináře, diskriminace věřících a jejich dětí atd.
Zejména pak činnost státem řízené organizace Pacem in terris, ve které je sice menšina
kněžstva, která však podle nařízení komunistů ovládá celý církevní život a obsazuje nejvyšší místa nehodnými kněžími - kteří by v prvokřesťanských dobách nebyli připuštěni ani me
zi křesťany. Řím se nyní ptá, do jaké míry přispěla vláda k zmírnění napětí a k positivní
mu vývoji ve smyslu helsingských dohod.
NOVÍ APOŠTOLSKÁ LIST PAVLA VI. začíná slovy:"Hlásání evangelia lidem dneška, kteří jsou
plni naděje, ale zároveň stísněni strachem a hrůzou, je jistě služba, která se prokazuje
nejen křestanům, ale celému lidstvu." Dokument má 82 paragrafů. Obsahuje dějiny Církve v
posledních deseti letech a zásady pro budoucnost. Papež zaujímá stanovisko k "osvobozující
teologii", která má osvobodit člověka pro Boha. Stále se množící drobná společenství jsou
jako zvěstovatelé evangelia vítaná, pokud se nestaví k Církvi negativně, neoddělují se od
ní, ale přinášejí podstatné k vnitřnímu obrození Církve radikálním křestanskym životem pod
le evangelia. Evangelizace se vztahuje na svět, ve kterém každý z nás žije.
BISKUPSKÁ KONFERENCE V CHILE se snaží odstranit rozpory mezi Církví a vládou, která musela
zatknout 12 řeholníků, poskytujících úkryt levě orientovaným živlům - komunistům. V posel
ství ke konci roku žádá arcibiskup nenriquez aimestii. K tomu my, kteří máme s komunisty
zkušenosti, můžeme dodat, že nepřejeme církevním hodnostářům, kteří se za svobodu v Chile
uvězněných komunistů zasazují, aby se jednou do moci komunistů dostali. Jich by se určitě
nikdo nezastal.
KOMISE PRO ŽENU vypracovala dokument, podle něhož zena nemůže být vysvěcena na kněze - tu
to možnost vyloučil r.1973 uz papež - ale múze být připuštěna k těm církevním úřadům, kde
svěcení není třeba.
ZAKLADATEL ECONSKÉHQ SEMINÁŘE arcibiskup Lefebvre prý napsal Dopis přátelům a dobrodincům
na svátek sv.Pia X., v němž prý vyzývá katolíky, aby odepřeli poslušnost papeži a Il.vatik.
sněmu, neboť podle jeho názoru se víra dostala pokoncilními reformami do nebezpečí a je
nutno ji chránit tradicí. Podobné semináře prý připravuje i v jiných zemích. Po hrubém a
nespravedlivém jednání s arcibiskupem v Římě /kard. Garonne, P.John Lang/ mu napsal sám
sv.Otec dva dopisy. Z prvního citujeme:" Problémy tohoto druhu i nám dělají starosti. Po
vrchnost určitých výkladů církevních dokumentů, soukromé i kolektivní podniky, které jed
nají často víc svévolně než aby zachovávaly věrnost Písmu a tradici, podniky, které se vy
dávají za věrné víře - o tom všem víme, trpíme tím a snažíme se, pokud na nás záleží, hle
dat léky včas i nevčas. Ale jak se někdo může odvolávat na tyto zlořády a zároveň jde stej
nou cestou jako ti, které obviňuje...?" Se slovy sv.Otce musí věrný katolík souhlasit. Cír
kev obnozuje Duch sv. skrze lidi, věrné nástupci Petrovu. Kdyby bylo econské hnutí sebe
lepší, jakmile se postaví ve věcech víry, mravů a církevní kázně proti papeži - je jeho
práce m a m á a škodlivá. Naší povinností je bojovat v Církvi - ne proti ní.
V MNICHOVSKÉ BASILICE SV.BONIFÁCE byl předveden musikgl /t.j.opereta/ "Ave Eva, Fall Maria
Proti této blasfemíi se konalo kající procesí kolem mnichovského Liebfrauendomu. Konservativní /nebo vroucně věřící?/ se bránili proti provedení kusu, který - jak uz z názvu vysví
tá - povazují za hrubě urážlivý pro Matku Bozi.
NA SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P.MARIE se konala v Římě oslava 10.výr.skončení koncilu za
přítomnosti 25 tis.věřících. Mši sloužil sv.Otec s kardinály Lercaro, Suenensem, Dopfnerem
a býv.sekr.koncilu Felicim a kardinálem-papežským sekretářem Villotem. V promluvě vyzval
sv.Otec studenty papežských universit, seminaristy a řeholníky, aby se snažili poklad mou
drosti Il.vatik.sněmu si uvědomit, a tak aby přinesl mnoho užitku.
ŘÍMSKÁ KONFERENCE PRO BISKUPY vydala v listopadu dekret Ad Romanam Ecclesiam s novými pra
vidly pro návštěvy "ad limina". Každý biskup musí po pěti letech předložit zprávu o své
diecézi a dostavit se osobně do Říma k hrobu apoštolů /ad lirnina apostolorum/ Petra a Pav
la. Zprávu musí poslat napřed a požádat o audienci u papeže. Tedy i Řím upozorňuje na osob
ní odpovědnost biskupa za stav diecéze - proti biskupským konferencím bez tváře, které
ovšem mohou poradami a výměnami názorů vykonat v jednotlivých státech velmi mnoho.
PANI SACHAR0V3VÁ PŘEČETLA řeč svého manžela při přijetí Nobelovy ceny. Sacharov varuje před
neplodným smutkem a útekem od kultury a civilizace. "Pokus rychlost vědeckého a technického
vývoje zpomalovat, volání po izolaci, patriarchámí struktuře a obnovení základny národních
tradicí.."se nedá uskutečnit. Zdůraznil občanská a politická práva, která určí osud lid
stva, která však marxisté a technokraté přijmout nechtějí. Paní se už vrátila do Ruska.

VENTIL
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Přepychová vila s velkými okny a vyhlíd-*^**^
kou na jezero. Skla se pomalu zatahují temnotou, na jezeře
•*'
jiskří světla jachet a bělají se matně plachty.
"Důstojný pane," obrací se náhle roztomilá hostitelka
ke knězi,kterého pozval její muž na večeři,"musí to
být asi zajímavé, zpovídat lidi?"
Plachý kněz s kulatou tváří se rozpačitě usmívá.
"To určitě!" vpadne do řeči pán s vyžilou tváří,
"zvláště když se zpovídá paní XY!"
"Nebo slečna NN," dodává baculatá blondýnka s
ohrnutým nosíkem,"to se pobavíte. Škoda, že
nám to neirůžete vypravovat!"
"Tohle zpovědní tajemství! Chápu, sám bych
nerad, kdyby zpovědník prozradil, že miluji
nejkrásnější ženu v této společnosti,"baso
vým hlasem vpadá jakýsi tlouštík.
"Copak vy, šibale,"zlobí se naooko hosti
telka, "vás ani zpovědník nemůže brát váž
ně. Ale řekněte, důstojný pane, k čemu je
vlastně zpověá?"
Kněz, zrudlý rozpaky ze škádlení a vti
pů, zvedá k hostitelce dětsky čisté oči
"K čemu je zpověá?" opakuje.
Společnost se náhle odmlčí. Všichni
dychtivě očekávají odpověcí. Kněz mlčí.
Náhle je slyšet z temnoty nad jezerem t
táhlé, bolestné hvízdání.
*
"Co je to?" ptá se kněz.
f
"Parník. Vypouští páru. Ventilem."
ř
"Proč?"
\
"Jinak by kotel praskl a parník se
i
zničil,"netrpělivě odpovídá kdosi.
\
"Jinak by praskl,"opakuje kněz."K to- j
mu je zpověČL Aby se duše zbavila vin. j
Jinak by praskla. Ve zpovědnici nechá |
své viny a pluje životem bezpečně dál. \
Nehrozí jí nebezpečí. Zpověá je ventil!]
Společnost rozpačitě přešlapuje, jeden
se vyhýbá pohledu druhého. Pak se po
malu znovu rozproudí hovor...Kněze s
dětskýma očima si už nikdo nevšímá....

Druhý den cupitají staré ženy ranní mlhou
k předměstskému kostelu. Mají ještě čas
pomodlit se růženec. Na zpovědnici bliká
žlutá jiskra. Kněz čeká na kajícníky. Na
klíně má breviář a modlí se.
Náhle slyší zašustění sukně. Domodlí se odsta
vec, vkládá do breviáře znaménko a naklání hla
vu k mřížce. "Byla jsem včera ve stejné společ
nosti jako vy, důstojný pane,"slyší lahodný,přiduše
ný hlas. "Měla jsem už doma připravený jed..chtěla
jsem odejít. Ale říkal jste, že zpověcí je ventil, aby
život neztroskotal. Proto jsem odchod odložila. Je to má
jediná naděje. Můžete mě vyzpovídat? Nebyla jsem už od
dětských let.'1 Kněz ohromeně kývl hlavou.
K sv.přijímání přistupuje s babkami v šátcích a ztrouch
nivělými staříky štíhlá, elegantní postava. Kněz jí klade hostii na jazyk a neodolá, aby
nepohlédl na bledou tvář. - Když se vrací do lavice, jeho čich zachytil jen jemnou vůni a
chvíli to trvá, než zapomene na ženu, která přijala z jeho ruky záchranu a zase zmizela.

MODERNÍ KŘESŤANSTVÍ
KŘESŤAN NENÍ SE SVÝM SOUKROMÝM NITREM před Bohem sám, nýbrž stojí před ním
s ostatními lidmi. Bere proto na sebe další úkol:
SNAŽIT SE BÝT DOBRÝM KŘESŤANEM V LIDSKÉM SPOLEČENSTVÍ!
POTŘEBA VYTVÁŘET SPOLEČENSTVÍ JE ČLOVĚKU VROZENÁ. Každý z nás je potřebuje, protože naše lidské schopnosti jsou omezené a rozmanité - nikdo nestačí na všechno
sám. Každý také jinak a nestejně rychle reaguje. Celé společenské skupiny a vrstvy reagují
s různou rychlostí na vývojové impulzy - ba různě rychle v různých historických obdobích.
Kulturní špičky v naší vlasti předjímaly už před I.svět.válkou obnovu křesťanství /básník
0.Březina, sochař A.Bílek/, zatím co lidové vrstvy na venkově podléhaly ještě baroku.
V 15.stol. bylo toto"fázové pošinutí" mezi lidem a špičkami daleko menší. Kardinál Eneáš
Sylvius, pozdější papež Pius II. se zmiňuje ve své Kronice české, že v Čechách zná každá
selka Písmo lépe než leckterý kardinál. Přirozenou různost mezi lidmi zveličuje ještě je
jich příslušnost k různým kulturním, národním a společenským skupinám, které se vyvíjely
a vyvíjejí značně samostatně a každá si pěstuje své reminiscence a resentimenty.
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JE TISÍCE D0VOD0 K TOMU, aby mezi lidmi docházelo ke konfliktům - ale stejně mnoho jich je
k tomu, aby se lidé sdružovali ve společenství čím dál větší, pevnější a obecnější. Vždyť
svět se dnes pomocí moderní komunikační techniky neobyčejně zmenšil. V tomto jakoby zhuš
těném světě je velmi důležité vytyčit mravní zásady pro společný život. Křesťanskou před
stavu o správném postoji člověka ke společenství je možné vyjádřit třemi požadavky:
V S T Ř Í C N O S T
- P Ř Í N O S N O S T
- Č I S T O T A .
CO JE TO VSTŘÍCNOST?
Je to takový přístup k druhému člověku, při němž vystupuj erre sami ze sebe a vstupujeme do
něj s vůlí učinit jeho starosti našimi starostmi a jeho radosti našimi radostmi, pochopit
jeho situaci a stanovisko a pomáhat mu řešit to, co má nerozřešené. Pro křesťana je to
vlastně povinnost lásky k bližnímu, kterou má dávat bez požádání a takřka bez ohledu na to,
o koho a o co jde. Je to neobyčená cesta a není neznámá. Obvykle ji však užíváme jen pro
lidi sympatické nebo blízké. Ale dokážeme tak jít vstříc každému, všem? Toto vyjiti vstříc
by mělo stát na počátku každého pokusu o dohodu či smíření. Vytváří důvěru, druhá strana
se otevírá a dříve či později má ochotu a dobrou vůli. Uvědomělý křesťan by měl položit
tento můstek první. Můstek, který je jakýmsi obrazem stavu, kdy si lidé začnou tykat.
Oslovení TY A JÁ vstřícnost ostatně nejlépe charakterizuje.
VSTŘÍCNOSTÍ ODSTRAŇUJEME ČI ZMÍRŇUJEME i osobní či společenské nevýhody postižených bliž
ních. Co hořkosti, ba nenávisti vzniká v těch, kteří se dostanou do společenské izolace
pro nedostatek nadání, vrozenou neschopnost:, tělesnou vadu či různou diskriminaci. Typic
kým příkladem diskriminace jsou pro Východ k likvidaci určené "třídy"
měšťanstva, drob
ní podnikatelé vzdělanci, kteří se nedali do služeb strany, a samozřejmé i uvědomělí křes
ťané. I Západ má své spoiečensjcé diskriminace, např. Gastarbeiter - ale i někdy příliš
vysoká přehrada mezi společenskými třídami, mezi "bílým a modrým límcem".
VSTŘÍCNOSTÍ SE m 8 ž EME ODVÁŽIT na všechny rozpory, zejména mají-li původ v různém povahovém založení, kterým se pak třídí na lidi "dobré" a "zlé". Nikdo neví, koli-K kdo dostal
do vínku a Kolik úsilí - a jen to je mírou jeho osobního přínosu - musel vyvinout, aby byl
aspoň takový, jaký je. Jak vděčné je, když se podaří""otevřít" člověka a najít pod jeho
nepříjemným, ba odpuzujícím povrchem - něco pěkného. Zásada vstřícnosti není ovšem aktuál
ní jen pro styk mezi jednotlivci, ale i pro styk mezi národy, státy, společenskými třídami.
Měla by být opakem dnes v mezinárodním styku praktikovaného "svátého sobectví."
NÁROK NA VYJITÍ VSTŘÍC by měl mít větší ten, kdo je více potřebuje. Stejně tak právo na
péči ostatních - a to z křesťanského hlediska bez ohledu na to, zdali si ji zaslouží nebo
ne. Křesťan má jednat vždy tak, jak to odpovídá přikázáním a ne podle toho, co dělá druhý.
Ostatně - kam by to vedlo, kdyby lidé navzájem vyčkávali a číhali, jak se kdo zachová a
podle toho teprve jednali?! I tak je často těžké se rozhodnout. Člověk má "jen jedny ruce"
a je mnoho potřebných.
VĚTŠÍ POVINNOST VYCHÁZET VSTŘÍC a pečovat o druhé má ten, kdo má větší možnosti. Své mož
nosti a schopnosti by měl každý chápat jako dar Boží, který obdržel právě proto.
NAUČIT SE D8SLEDNĚ VSTŘÍCNOSTI JE VELKÁ PRÁCE ČLOVĚKA NA SOBĚ SAMÉM.

D E NÍK NE R O Z H O D N É D ÍV K Y
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16.3.
- Byli jsme v kostele. Martin říká, že kněz slou
to obět Kristova za naše viny, jenže při ní Kristus už netrpí jako na
kříži. Namítla jsem, že kdyby to byla pravda, chodili by lidé na mši
nejen v neděli, ale každý den.Lidé prý to nevědí ani vědět nechtějí
řekl Martin smutně. Nemohu vidět někoho smutného - a Martina už vůbec
ne. Zeptala jsem se ho, pozveme-li toho kněze někdy na náš čtvrtek.
"Chceš si s ním zatančit?" ušklíbl se Martin. Urazila jsem se. "CO kdybych si i zatan
čila? Na něho žárlit nemusíš. Ti prý slouží jen Bohu a všem lidem." Martin se ostře za
smál: "Dobrá. Podíváme se mu na zoubek - je-li to kvalitní zboží nebo klerikální brak."
17.3. Ani jsem si nevšimla, že chodí do podkroví řemeslníci. Jen jednou jsem je viděla na
schodech, seděli, jeli chléb a salám a zapíjeli pivem. Ústa si utírali rukávem. Dnes nás
do podkroví táta zavedl. Nepoznávali jsme začemalou místnost, plnou pavučin a kráma. Okna
jsou nyní široká a padá jimi úplná záplava světla na malířský stojan. Suky v podlaze zakry
la umělá hmota, popraskané zdi veselé tapety. Zuzi tančila jako divá po nevelké prostoře a
málem převrhla stojan: "Tati, ještě kvítka a záclony,"křičela. "Máma si to zde vyzdobí pod
le svého vkusu," řekl otec spokojeně.
18.3. - Vtrhli jsme do nemocničního pokoje jako lavina a jeden přes druhého vypravovali ma
mince, jak hezký bude mít ateliér. "Koupila jsem ti pastelky," hlásila hrdě Zuzi. "A jí
knížku o malíři.. ,eh. .jak se jmenuje?""Doré,"napověděla jsem mu. "Já ti koupil stojan,"
řekl otec. "A ty, Miládko?" zeptala se maminka sladce. "Já...já ti tam hezky uklidila,"
vykoktala jsem. Byl s námi i tatínkův nový asistent. Zdálo se, že se mamince líbí. Ale
těžce se soustřeďovala na hovor s námi, byla jistě myslí už v atelieru. Zuzi se obrátila
"k té ubohé slečně," která už má narůžovělé tvářičky a dokonce se nahlas zasmála. Seděla
jsem tiše na pelesti u maminky a všimla jsem si, že se bratr velmi vážně baví s advokátem,
který přišel zase s hejnem dětí navštívit nemocnou manželku.
19.3. - Dnes se maminka vrátila domů. Než vstoupila do bytu, belhala se k ateliéru. Napja
tě jsme pozorovali její obličej...Ano, měla v očích jiskry, líbí se jí, líbil! Zapomněla
jsem na všechno, i na Martina - a všichni jsme se točili jen kolem máity. Bože můj, kdyby
bylo u nás stále tak milé ovzduší! Kdyby Zuzi neodmlouvala a ochotně pomáhala, kdyby ne
byl bratr nabručený a podrážděný, kdyby tatínek věnoval pozornost také nám a nebyl stále
myslí u pacientů, kdyby se maminka pořád tak zářivě usmívala..a ovšem, kdybych i já byla
pozorná, hovorná - ne uzavřená jako ústřice.
20.3. - Zděsila jsem se, když mi ráno podal školník dopis. Ještě víc jsem se zhrozila,
když jsem si jej v koutku přečetla. Propašoval jej Honza z vězení. Píše, že mě miluje a
vyhrožuje každému, kdo by se kolem mne točil. Naráží určitě na Martina. Někdo mu to donesl.
Jsem tak nerozhodná - ne jako jiná děvčata, která se okamžitě pustí do práce, někdy jsou
ovšem trochu zbrklá. Konečně jsem se rozhodla, že dám dopis Martinovi. U něho se cítím bez
pečná. Přečetl jej, ani svalem v obličeji nehnul a povídá:"Honza je trouba. Na mě žárlit
nemusí. Ale tebe také nedostane..." Díval se mi chvíli přes hlavu a pak se zeptal:"Že ne,
Miládko?" Zavrtěla jsem hlavou. Vůbec mu nerozumím.
20.3. - Ali navrhla, abychom čtvrteční schůzku jednou přeložili k nim. Tatínek prý to do
volil - ba sám to navrhnul. Rád by poznal její přátele. Rušit nás nebude, hned odejde. Pta
la jsem se o přestávce bratra i Martina - souhlasili. Martin řekl, že sestra už je zase
"normální" a přijde se svým mládencem také.
22.3. - U Alice to bylo prostě jedinečné. Martin sám pozval toho kněze, ale po straně mi
řekl, abych nedala vůbec najevo, že je to kněz, protože sestra je na kněze alergická a ne
návidí je. Zdálo se mi, že se mu kněz dost zamlouval. Tančili jsme, kněz ovšem netančil,
že ho pobolívá noha, ale že se rád dívá, když lidé tančí. Většinu času jsme věnovali debatě.
Obvykle jsme nahromadili ohromnou spoustu myšlenek a nápadů, ale neměli nikoho, kdo by je
roztřídil a zhodnotil. Ten kněz to dokázal. Jakoby mi spadly šupiny z očí - najednou jsem
viděla, co je důležité a co ne. Alicin tatínek vypadá opuštěný. Zůstal s námi až do konce,
Martin ho pozval. Mám pocit, že Martin se nějak mění, uniká mi... Čím to je?
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7 .PROSINCE VZNIKL POŽÁR v arménském klášteře na ostrově San Lazzaro v benátské laguně. Zni
čil zákristii, kapli a j., kde byly uschovány rukopisy a relikvie z 12.a 13.stol. - tedy
neocenitelné poklady. Ostrov býval kolonií pro malomocné. R.1715 ho dostal darem exilový
arménský mnich, byl tam postaven klášter samostatného řádu východ.obřadu mechitasů, jedno
z hlavních středisek arménské kultury. I lord Byron tam strávil několik měsíců. Zničené
knihy byly psány arménsky. Zhořely i první arménské tisky, posv.nádoby a vzácná roucha.
V SIERRE BYLA OTEVŘENA první odbočka organizace Die dargebotene Hond v kantonu Valais. Mezinárod. svaz těchto telefon.pomocných akci' nestastným a bezvadným sídlí v Zenevě.
BISKUPOVÉ Z KALÁBRIE odsoudili zločiny MAFIE v jejich oblastech.
FRANCOUZSKÁ ŠKOLA v ŘÍMĚ ostavila 100 let trvání. Zúčastnil se jich i franč.president.
PŘED 25.LETY - 1.11.195Q - vyhlásil Pius XII.dogma Nanebevzetí Panny Marie.
1.1.1976 vyšel v SSSR zákon3 \podle kterého se za peněžní dcery židovským organizacím v za
hraničí musí platit 30 proč.dané. Týká se to i zásilek peněz příbuzným.
KATOLIČTÍ NOVINÁŘI A VYDAV.NOVIN z NSR, Rakouska a Švýcarska se sejdou 30.4. - 2.5.76.
BISKUP MAMTE přijal demisi gener.vikáře Msgra T.Perrouda3 který zůstane ve své funkci do
začátku 1976. Svět.biskup Msgr Bullet je zároveň gener.vikářemj t.j. zástupcem biskupa.
STATUTY ŠVÝC.BISKUPSKÉ KONFERENCE byly r.1967 schváleny ad experimentům - na zkoušku. Nyní
je Pavel VI. schválil natrvalo. Mají 14 článků.
VE VÍDNI SE MAJÍ od 26.do 30.4.sejít evropské kněžské rady.
V LISTOPADU se konala v Římě mezinár.vojenská pouť; zúčastnilo se jí 12 tis. důstojníků a
vojáků. S papežem koncelebrovali slavnou mši sv.vojenští duchovní, resp.polní kuráti. Pou
ti se zúčastnili i někteří ministři nár.obrany. Švýc.delegace měla 36 členů - i žen.
RAKOUŠTÍ BISKUPOVÉ vyzvali věřící3 aby podepsali referendum proti zákonu o umělém potratu.
NEZNÁM! PACHATFIÉ zapálili nástěnný koberec, zakrývající postranní dveře k lateránské basi
lice, kde kard.-vikář Poletti sloužil mši sv.Akce komunistů proti statečnému vystoupení
Polettiho, v němž varoval kněze a věřící před komunismem.
MARONITSKÍ PATRIARCHA z Antiochie Koraiche dostal v listopadu v Říme od sV.Otce pallium3
úzkou černou stolu3 na kterou mají právo patriarchové a residenční arcibiskupové-i pražský.
DVA RUŠTÍ PRAVOSLAVNÍ kněží požádali Světovou radu církvi, která zasedala v listopadu v
Nairobi/Keňa/, aby se přimluvila za trpící ruské křesťany. Porady zahájil předseda Thomas.
Hájil polit.angažovanost ve prospěch utlačených a osvobozeneckých hnutí. Jednostrannost
kritizovali hlavně ortodoxní křestané. Nato Zhomas zdůraznil, že znovuobjevení Krista chu
dých a utlačených je základem pro solidaritu a ztotožnění církví s těmi, kteří bojují
za své osvobození. Litoval, že katol.Církev - která tam má 16 pozorovatelů - není členem
Svět.rady církví. - Katol.církev členem být nemaže, protože je původní větví, sahající až
ke Kristu, od níž se jednotlivé církve během staletí oddělovaly.
ŠVÝCARSKA SYNODA BYLA UKONČENA. St.gallenský biskup sloužil poslední slavnou msi sv. Kanov
níci předloží Římu pět návrhů na nového biskupa. Zatím se konal mezi knězími průzkum3 kte
rý z knězis přicházejících na úřad biskupa v úváhu3 by byl nejzádoucnějsí a nejvhodnější.
PROTI ŽÁDOSTI b e m s k ý c h národních radních Zwygarta a Koniga holandské královně, aby zavře
la potratové kliniky, napsalo ženské osvobozenecké hnutí z Burhdorfu protestní dopis, aby
královna kliniky,"které švýcarským ženám nabízejí východisko" ponechala. Nabízejí sice vý
chodisko krkavčím matkám, ale ne ubohým a bezmocným nenarozeným dětem.
Na Pkw-1200 cm pracuje v NSR dělník 906 hodin3 V SSSR 103330 hodin. Na rádio v NSR 293 143
v SSSR 179304 hod3 na kosili v NSR 3 hod.3 v SSSR 11311 hod.3 na kilo kávy v NSR 2 hod3
v SSSR 6312 hod.3 na boty NSR 63 143 SSSR 193 1 73 na 100 km jízdy vlakem NSR 13153 SSSR 03S4.
LETOS JSME OSLAVILI 100 let od naroz.pražského něm.básníka R.M.Rilke. Je pohřben a zemřel
ve Švýcarsku - Wallisu.
PŘEVOR EKUMENICKÉHO KLÁŠTERA v Taizé Roger Schutz bylpřijat v soukr.audienci sv.Otcem.
PO VÍCE NEŽ 30 LETECH přijelo do Říma poprvé 30 poutníků z Bulharska,vých.i lat.obřadu.
CUAM - sdružení lékařů-nrisionářů /medikové, lékaři i ti3 co se z misií vrátili/ většinou
Italové3 slaví letos 25 let činnosti.
BRAZILŠTÍ BISKUPOVĚ protestují proti zacházení s polit.vězni.
LYBIE PROSÍ 0 ŘEHOLNÍ SESTRY PRO S VÉ NEMOCNICE.
POSTNÍ OBĚŤ švýc.katol.vynesla letos přes 12 m il.franků,skoro o milión víc než loni. Heslo
příští sbírky: I dnes doufat. /Snad by bylo užitečnější: I dnes se pustit do boje! p.red./
Od 1.-5.2. bude v Tripolisu - Lybie. první konference islamsko-křest.dialogu za účasti kar
dinála Pignedoliho3 předsedy říms.sekret.pro nekřestany a komise pro styky s Islámem.
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Když byli v jubilejním roce 1973 - tisíc let od založení
pražského biskupství - jmenováni papežem noví biskupové Čech a tři Slováci - všichni při nejmenším členové smutně
proslulého a od státu odvislého sdružení katol.kněží Pacem
in terris, které bylo založeno na pokyn prvního t a jemíka
Husáka, očekávali mnozí kněží a věřící, že biskupským svě
cením dostanou třebas jen postupně noví biskupové odvahu a sílu k otevřenému slovu tam,
kde i věřící je povinen zastat se utiskovaného kněze nebo laika.
Nic takového se dodnes nestalo!
Všichni čtyři nově vysvěcení biskupové svorně mlčí nebo mlčet musí. Hmota tedy zvítězila
nad duchem! 0 tom také hovoří nedávno na Slovensku tajně vydaný leták. Ptá se na příčiny
tohoto mlčení zcela otevřeně.
Stovky katol.kněží, podřízených těmto biskupům, byly nejen přeloženy na nejzapadlejší fary,
ale mnozí kněží ztratili souhlas, takže nemohou pracovat jako kaplani nebo faráři. Nedávno
to postihlo oba kněze při kostele sv.Ignáce v Praze, z nichž jeden, už šedesátiletý, pracu
je dokonce na podzemní dráze. Mezitím jsou však jmenováni méněcenní kněží kanovníky, kněží
pasivní, kteří jsou však členy Pacem in terris-nebo kněží zcela nekněžští. Žádný z těchto
státem přiklepnutých hodnostářů neztratil souhlas ani nebyl přeložen. Zdá se, že u nás za
vládly středověké poměry, kdy panovníci obsazovali svými milci biskupská, opatská i jiná
místa. Dnes je to ovšem horší-nebot tyto milce milují a vychvalují komunističtí ateisté.
To vše však komunistickému režimu stalinského ražení ještě nestačí! Nevíme, odkud podněty
k dalším opatřením vycházejí. Snad od Karla Hrůzy, šéfa všech církví v naší vlasti? V době,
kdy začínala jednání s Vatikánem prohlásil, že "naše církevní politika zůstane vždy stalin
ská". Za pražského jara byl nucen svůj úřad opustit. Z té doby se datuje druhý výrok. Roz
běsněn vykřikoval:"Však já se tam opět vrátím a potom jim všem ukážu!"
Snad on sám dal podnět k velmi zajímavému a podlému dodatku ke Sbírce zákonů a nařízení
č s l .republiky z r.1949 ze srpna 1975, vydanému jako rozhodnutí Sekretariátu pro věci cír
kevní v Praze pod č.j.2520:75, které upravuje a doplňuje udělení státního souhlasu pro
výkon duchovní služby. V bodě 1. se praví, že " na udělení souhlasu neexistuje právní ná
rok, jako neexistuje právní nárok na zaměstnání ve státní službě." Kněžská služba, na kte
rou světí biskupové bohoslovce, není podle tohoto usnesení povoláním těchto lidí, je pro
ně zaměstnáním, na které nemají nárok. Možná, že brzo budou svěceni jen ti bohoslovci, kte
ří jsou členy Pacem in terris. Při tom je známo, že této organizaci Řím nepřeje. V posled
ní době jsou bohoslovci přemlouváni, aby se stali členy této státní organizace.
Neslýchaný je další odstavec nového nařízení, které odporuje několika článkům čsl.ústavy o Helsinkách ani nemluvě:"Duchovní mimo službu, pracující v jiném zaměstnání - musí mít
k sloužení sloukromých mší s vyloučením veřejnosti - souhlas okresního církevního tajemní
ka a v souhlasu musí být uvedeno, kdy a kde se mše slouží."
Jsou kněží - většinou dělníci, nebot jiné zaměstnání je pro socialistickou společnost ne
bezpečné - kteří již 25 let nesměli a nemohou sloužit mši svátou v kostele - jen doma. Do
srpna t.r. to Ipylo aspoň mlčky trpěno. Jsou to ti kněží, kteří za úsvitu, než odejdou do
práce - na stavbu, do továrny či JZD - někde v koutku svého pokoje, úplně sami, sloužili
mši svátou, kterou v kostele sloužit nesmí. Podle platného trestního zákoníku mohou být
potrestáni vězením až do jednoho roku. Jsou to kněží, kteří někdy víc než osm hodin den
ně pracují pro socialistickou společnost - ovšem také proto, aby měli co jíst. Je to vlast
ně kontrola kněžského soukromí. Doufejme, že žádný z nich ze strachu nebo z pošetilosti
nebude žádat u komunistického církevního tajemníka o tento souhlas. Mohl by mu být odňat!
Jak to připomíná léta padesátá, kdy byli vyšetřováni a odsuzováni kněží a řeholníci za to,
že se občas v bytě společně pomodlili!
Mnozí úředníci na státních církevních institucích jsou členy čsl.STB, někteří i sovětské
KGB. Je divné, že se k těmto skutečnostem, bolestně se dotýkajících věřících a kněží, na
nejvyšších církevních místech mlčí. Doufejme, že nejsou pravdivá slova, která napsal do
zahraničí jeden mladý kněz:"Všichni - i papež - nás opustili!"
Anastáz O P A S E K
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"Mnoho radosti a Božího požehnáni redakci a čtenářské obci KLuBu do Nového roku!
KLUB pravidelně dochází, také LEVOU NOHOU došlo. Blahopřeji! Zde máme ted léto,
slunce přímo nad hlavou, nesmírná vedrala moskyti zase nestoudně žerou celou noc, ně
hot DDT už na ně nepůsobí. Jsem celý rozbodaný. Nejhorší jsou ti skoro neviditelní "piún",
po těch hned všechno celé dny hnisá a strašně svrbí. Bůh Váš ušetři podobných nadělení!
A - NEUSNĚTE! Váš v Kristu - P.Josef Buňát.
BRAZÍLIE
"Je vždycky těžké žít v dobách přechodu. Ale časem jistě dojde k vyrovnání, plevy odpadnou
na obou stranách a zůstane to zdravé a silné. Potom nastane teprve jaro. Jenom musíme být
trpěliví; nikoho nesmíme odsuzovat za to, že z nepochopení odmítá nabízený dar - a v kon
cilu nabídl přece Bůh lidstvu úžasný dar! U nás se taky tu a tam najdou extrémisté toho
druhu - konzervativci. Ale je jich pořídku. Já osobně nemohu být Bohu dost vděčná za to,
že smím žít po Il.Vaticanu. Kolik velkého, krásného, hlubokého už nám odtud přišlo! A mohu
říci, že ti, kdo opravdu vnikli do jeho ducha a žijí z něho, to jsou ti nejlepší!
Máme tu ovšem zase problémy jiného rázu. Proto potřebujeme i Vaši pomoc. Musí být vzájemná.
Vždtyt nás všechny spojuje Kristus! Budme v něm cele - a pak je všechno jasné, všechno je
klidné, všechno je láska, pokoj a radost v Duchu...
ČSSR
Takový dopis mohla napsat jen hluboce duchovní osoba, která se protrpěla ke Kristu a
žije na Východě. Spravedlivým slouží všechny věci k dobrému a nespravedlivým všechny
ke zlému. Kéž by si na Západě všichni dokázali vzít z koncilu to nejlepší a prožít to!
Ve dnech 7.až 10 .listopadu pobyl v Zenevě Msgr Dr. Jaroslav ŠKARVADA, pověřenec sv.Stolice
pro českou duchovní službu, aby se setkal s tamějšími krajany. Jeho návštěva vyvolala znač
ný zájem, a ták jsme měli příležitost k živým přátelským diskusím. Otec Škarvada nás sezná
mil s všestrannou a záslužnou činností střediska VELEHRAD v Římě. Promítl nám několik fil
mů, zejména film o kardinálovi Beranovi. Byl jeho sekretářem v době jeho pobytu v Římě
až do jeho smrti r.1969. Vyslechli jsme zajímavou přednášku na téma: KRISTUS ANO, CÍRKEV
NE. Vrcholným okamžikem pobytu Msgra Škarvady byla koncelebrovaná mše sv. s obětavým misio
nářem západního Švýcarska P.Martinem MAZÁKEM, SBD/Salezián/. Promluvu při mši měl v souladu
s ostatními přednáškami. Bohoslužby nabyly ještě slavnostnějšího rázu tím, že přistoupil
k 1.svátému přijímání mladý Roman - což byl pro přítomné velký zážitek. Děkujeme našemu
vzácnému hostu za jeho návštěvu a zájem, který projevil o naši obec. Bude to pro nás po
vzbuzení k další práci a hlubšímu duchovnímu životu s Bohem a Církví.
ŠVÝCARSKO
Drazí přátelé! Hlásím se Vám už ze své nové fary 25 km od Schaffhausenu, v horách. Mám
krásný barokní kostel, faru z r.1734. Asi 20 km ode mne je Český dům Opus bonům v Gudmadingen, kam mohu dojíždět a zvu tam naše krajany ze Švýcarska na rekreaci, dovolenou, duchov
ní setkání bud. u mne nebo v Gudmadingen, kde je stále místo pro 15 krajanů. 0 ubytování
si mohou napsat na mou adresu: P.Ant.BERNÁŠEK, D-7891 Fiitzen bei Blumberg, tel.07702/2156.
Cena jednoho noclehu 5 marek!
NĚMECKO
...Snažíme se spolu s přáteli žít evangelium; každý měsíc jednu větu. Není to lehké, ale
je to přesně "ono". Je to to, co nás přetváří i co dnešní doba potřebuje....
____________________________________ ČSSR

dům našeho setkání v quartenu nad walensee
od 9.do 11.4.

MŮŽEME POZNAT PRAVDU ?
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MARXISMUS POVAŽUJE ČLOVĚKA JEN ZA ČÁST PŘÍRODY, za živočicha. Myšlení, vědomí,
duch - to je podle "třetí these" jen pokročilejší stupeň vývoje mrtvé a nerozum
né přírody, výsledek nepřetržitých kvantitativních změn v novou jakost-kvalitu.
ENGELS A LENIN věnovali mnoho náirahy rozboru lidského myšlení a jeho vztahu k
okolnímu světu. Vždyt je to základní otázka každé filosofie.
ČLOVĚK TOUŽÍ PRAVDU POZNAT a používá k tomu smyslů a rozuma. Jsou však tyto nástroje dosta
tečné? Mažeme pravdu o světě vůbec poznat?
Na jedné psychiatrické klinice měli "skleněného člověka". Byl sice z masa a kosti jako kaž
dý jinýt ale byl pevně přesvědčen3 ze je ze skla: vyhýbal se úzkostlivě každému nárazu a
hrůzou omdlíval3 když nevrazil na roh stolu nebo skřině. At ho přemlouvali jak chtěli - měl
o své "skleněné" existenci naprostou jistotu. - Měl subjektivní jistotu - ne však pravdu.
P R A V D A

JE

S O U H L A S

N A Š E H O

P O Z N Á N Í

SE

S K U T E Č N O S T Í

OD ŘECKÝCH SOFIST0 PŘES KANTA až po dnešek se táhne nepřetržitá nit lidské pochybnosti o
tom, je-li možné pravdu poznat. Sofisté říkali: máme k poznávání jen smysly, zrak, sluch
atd. Ty nás klamou. Kde je tedy záruka,že to, co poznáváme, je v souhlase se skutečností?
KANT ZASE UČIL, že svět poznáváme tak, jak ho vnímají smysly. Náš rozum tyto vjeny a před
stavy pořádá v soudy podle vrozených pravidel myšlení a logiky, a třídí je podle určitých
kategorií. Naše úsudky proto mohou být sice logické, ale nemáme záruku, že jsou pravdivé.
Svět, jak jej poznávají naše smysly, náš rozum, není světem, jaký je ve své podstatě. Smys
ly a poznáváním jej proniknout nemažeme. Mezi světem, jak jej poznáváme a světem, jaký je
"o sobě11/Ding an sich/, je nepřeklenutelná propast.
Čili: Bůh snad existuje, nemohu to však ani vyvrátit, ani dokázat. Snad je lidská duše ne
smrtelná, nemám důkazy ani pro, ani proti. Snad byl vesmír stvořen, kdo ví? Kant tak říká,
že ani věřící, ani nevěřící nemají ve vědě místo - patří do oblasti víry. Chtěl tak ukon
čit boj mezi vírou a nevěrou, jako ukončuje hostinský rvačku tím, že oba rváče vyhodí z
hospody. Kant oba názory odkázal do oblasti subjektivních synpatií a sklonů.
KŘESŤANSKÁ FILOSOFIE učí, že normální člověk maže a musí při pozorování světa i sebe dojít
k závěru, že Bůh existuje. Na začátku tohoto století, kdy se mnohým zdálo, že přírodní vě
dy potvrzují naterialistické stanovisko, přiklonili se někteří kolísající katoličtí filo
sofové a teologové ke kantismu. Svatý Pius X. v encyklice Pascendi z r.1907 odsoudil kantovský kritický idealismus a učení o nepoznatelnosti pravdy o světě jako blud. Měl pravdu.
Svět poznáváme svými snysly. Rozum pořádá získané poznatky ve vědecké a filosofické sou
stavy. Můžeme se ovšem mýlit v hodnocení poznatků i v tvorbě smyslových představ, protože
snysly nás opravdu někdy klamou. Ale snažíme se svět přizpůsobit svým potřebám, není tu
tedy nepřeklenutelná propast mezi světem, jak se nám jeví a mezi světem, jaký je.
Naše sny šlové poznání - tedy i pravda o světě - se stále rozšiřuje. Snyslům pomáhají pří
stroje - zdokonalené a znásobené snysly. Subjektivní snysly nás mohou klamat, ne však
stroje. Atom nikdy nikdo neviděl - a přece víme, že existuje. Vodíková bomba může v oka
mžiku vytvořit teplotu slunečního nitra.
Tedy naše poznání je pravdivé, i když neúplné.
Za tisíc let bude lidstvo vědět víc. Lidské poznání je jako mnohoúhelník, jehož počet
stran se stále zvětšuje. Bude se stále přibližovat kruhu, ale kruhem se nikdy nestane.
Naše poznání bude nedokonalé, ale bude vcelku pravdivé.
Křestanská filosofie je bojem zdravého rozumu proti kantismu a agnosticismu, t.j. tvrzení,
že svět nelze poznat. To, že neexistuje nepřeklenutelná propast mezi světem "pro nás" a
světem "o sobě" dokazuje nejen vůně pečínky, kterou si opatřil divoch lukem a šípem, ale
i radioisotop v moderní atomové laboratoři. Stanovisko křestanské filosofie se nazývá
"umírněný realismus".
Ale materialisté tento umírněný realismus vyznávají ta
ké! Křestanská nauka však praví: Na základě celkem správ
ného poznání světa docházíme k názoru, že existuje Bůh
a nesmrtelná duše. Materialismus dochází k závěru opačné
mu. Který názor je správný? O tom v příštím čísle.

KDO MUSÍ KOHO PODPOROVAT V NOUZI ?
Švýcarský civilní zákoník /ZGB/ svým čl.328 předpisuje: Příbuzní ve vzestupné
a v sestupné linii jsou povinni si vzájemně pomáhat, jestliže by se bez této
pomoci dostali do nouze."
Zákonná povinnost k podpoře se tedy vztahuje právě tak na příbuzné ve vzestup
né linii - rodiče, prarodiče, strýce a tety - jako na příbuzné v sestupné li
nii - děti, vnoučata, pravnoučata a sourozence. Ne však na tchány a tchýně,
zetě, snachy, bratrance, sestřenice, švagry a švagrové.
Pořadí členů příbuzenstva povinných podporovat svého člena v nouzi je určeno
podle sledu zákonných dědiců. Má-li např.žena otce a syna, pak jsou oba zavá
záni stejnou mírou jí pomoci, ale syn před otcem, protože i v dědictví je
jí bližší. /To je důležité dobře zndt3 nebot dědické záležitosti se vždy vi
dí podle zákoníku švýcarského3 ne československého3 kde např. nárok na dě
dictví nemají sourozenci3 jen rodiče a děti. Zemře-li tedy ve Švýcarsku někdo3 kdo má
sestru ve vlasti3 dědí tato sestra3 i kdyby zněla poslední vůle ve prospěch jiné3 jemu
bližší osoby3 které by byl za péci v nemoci3 stáří a pod.víc zavázán./
Vzdálenější příbuzní musí tedy pomoci až tehdy, kdy nutnému nemohou pomoci bližší příbuz
ní. Podporovat své nutné příbuzné smí každý jen z vlastních příjmů a majetku. Např.vdaná
a nezaměstnaná dcera, která nemá ani vlastní majetek, ani vlastní příjem - vše spravuje
a užívá jen manžel - nesmí z majetku své rodiny podporovat své nuzné rodiče, jestliže k
tomu její manžel nedá souhlas. Sám totiž není zavázán je podporovat - ani oni jeho.
Ale svobodná nebo vdaná dcera s vlastním majetkem či příjmem je povinna podporovat své
rodiče. Podpořit je může jen částkou, která zbývá z přijmu po odečteni vlastních výdajů
na daně, cestovné do zaměstnání, sebevzdělávání, kadeřníka, stravování v restauracích ne
bo dona a pod.
Zaměstnaný syn je vždy podle poměrů svých a své rodiny povinen podporovat své rodiče a pří
buzné, jestliže se octnou v nouzi. Tito příbuzní mohou podporu vymáhat, jsou-li splněny
dvě podmínky: jejich nouze je nepopiratelná a jejich vlastní prostředky k jejímu překonání
jsou úplně vyčerpány. Je-li např. někdo v nouzi z vlastní lakoty a nechce čerpat ze svého
majetku, pak svůj právní nárok na podporu prosadit nemůže. Ale příbuzný, který se vlastní
vinou octnul v nouzi, např.všechno propil, rozházel, prohrál, ten zákonný nárok na podporu
příbuzných neztratil. Příbuzní mu pomoci m u s í . Nárok na výživné ztratí rozvedená žena,
je-li rozvedená z vlastní viny - např. pro nevěru.
Sourozenci jsou zavázáni k vzájemné pomoci jen tehdy, jestliže si nezavinili nouzi úmysl
ně sami a jestliže pomoc pro druhého příliš neomezí životní úroveň pomáhajícího sourozen
ce. Pomoc musí tedy poskytnout jen sourozenec, žijící v dobrých poměrech,t.j .blahobytu.
Druh a rozsah podpory se určuje podle poměrů příbuzných zavázaných právně k pomoci svému
nutnému členu. Všeobecná měřítka neexistují. Může pomoci např. poskytnutím příbytku, oša
cení, obživy. Děti a mladiství musejí dostat řádnou výchovu a prostředky pro vzdělání.
Podpora musí být jen takového druhu a rozsahu, aby nemusel příbuzný žít v nouzi, i kdyby
mu mohli příbuzní pomoci více. Úroveň nouze, která dává postiženému právní nárok na pod
poru od příbuzenstva, je o něco vyšší než existenční minimum chudých občanů /bez příbuzných
nebo s takovými, kteří pomoci nemohou/, které chudým dává nárok na úřední podporu od
.Úřadu pro chudé - Armenbehorde.
Od povinnosti podporovat příbuzné v nouzi se liší povinnost rodičů živit, vychovávat a dát
vzdělání vlastním dětem, přiměřené sociálnímu postavení rodičů, např.umožnění studia na
universitě. Podpora nuzných příbuzných nemusí však odpovídat ani sociálnímu postavení vy
máhajícího, ani bývalému sociálnímu postavení potřebného člena příbuzenstva.
Díky dnešnímu státnímu sociálnímu zabezpečení ve Švýcarsku a všeobecně praktikované hospo
dářské a morální podpoře mezi příbuznými úřední vymáhání podpory téměř úplně vymizelo.
V invaliditě, vdovství nebo v případě stáří pomůže obvykle některá pojišťovna, u které je
téměř každý pojištěn.
Státní sociální podpora pro sociálně slabší spočívá hlavně v úlevě z daní. V daňovém pro
hlášení může daňový poplatník, který pomáhá příbuzným, od daní určitou částku na každého
příbuzného odečíst - viz Daňové prohlášení a Směrnice. Tuto podporu příbuznému v nouzi je
ovšem nutné daňovému úřadu prokázat, např.vplatními lístky a pod.____________ Ing.J .Kapoun

KLUB.

DĚKUJEME ČTENÁŘŮM/ KTEŘÍ UŽ ZAPLATILI PŘEDPLAŤTE ZA
NA VÁS ZÁLEŽÍ/ BUDE-LI
I PŘI ZDRAŽENÍ PAPÍRU TAKÉ LETOS
BACULATĚJŠÍ .

KLUB

INDIÁNSKÁSVATBA
Pan Potápka3 námořní c.k. kadet 3 utekl v brazilském přístavě
z rakouské lodi před vojnou do nitra Brazílie. Po velkém trá
pení se dostal k Indiánům3 kteří ho oženili s Indiánkou.

11

šejk si sedl na židli, kterou mu Potápka kdysi udělal a na
řídil, aby bylo ticho. Snoubenci seděli před ním na zemi.
Zase cosi řečnil, pak sundali nevěstě slaměný čepec, který
ji přikrýval až po ramena. Vypadala hezky, měla barevnou če
lenku a snažila se zachovat vážnost, ale radost jí koukala
z očí. Ostatní ženy na ni závistivě pohlížely. Pak při
stoupilo zase několik strašáků, sundali oběma čelenky
a podali je šejkovi, ten jim je vyměnil a posadil
oběma na hlavu. Pak zase chvíli řečnil a bylo po
I svatbě.
Začal rej. Všichni byli jako posedlí, hlavně děti
skákaly a vřískaly, začal se pít jakýsi nápoj, vo
nící vším možným kořením, pak se dělili o maso, ně
kteří si k tomu brali plné mísy strouhaného aipim,
jiní zase opékané sladké brambory, pila se kašasa.
Potápka seděl vedle své nevěsty u ohniště a jedli
spolu a pili ze stejné skořápky a tak to šlo až do
večera. Potápka byl už podnapilý a unavený, měsíc
svítil a nikomu se nechtělo spát. Teprve když do
jedli poslední kus masa a vypili poslední kapku kašasy, nařídil šejk zase ticho, pobídnul snoubence
a vedl je do nové chýše. Chýše byla prostorná, při jedné straně visela spací síí, na dru
hé straně byl na zemi asi dvoumetrový kmen. To měla být lavice. Jinak tam nebylo nic.
Šejk jim ještě poplácal po zádech, ukázal na sít a odešel.
Jakmile se octli sami, Potápkova manželka se sebe strhala slámu jako posedlá skočila
do sítě a táhla Potápku k sobě. Potápka byl sice zvyklý spát v síti, ale sám. Snažil se
manželce všemožně vyhovět, ale byl při tom tak strašně nešikovný, manželka už přímo zuřila
a když ji vybídnul, aby se vyspali na zemi, řekla, že to se nesmí a tak nezbývalo nic ji
ného, než poslouchat, co mu manželka rozkázala. Zdálo se mu, že už začíná den, ale manžel
ka byla stále čilejší. Konečně se uklidnila i ona a oba usnuli.
Když se druhého dne probudil, nemohl se ani dostat ven ze sítě. Manželka přiběhla s kusem
masa a s kašasou, a tak se dal - ještě v leže - do jídla a do pití. Pomalu se mu vracely
síly a tak po jídle vylezl ze sítě, ale nemohl se ani na nohou udržet a tak se sotva do
stal ke kmenu a sedl si, hlavu držel v dlaních a přemýšlel, jak je ten život těžký. Man
želka k němu přiběhla, sedla si vedle něho, celá šťastná se usmívala, rukama mu brázdila
ve vlasech i v chlupech na prsou, a tu si teprve uvědomil, proč Indiánky mají chlupy tak
rády, Indiáni totiž na sobě nemají kromě vlasů ani jediný chloupek. Každou chvíli se mu
zdála manželka hezčí a začínal k ní cítit jakousi přítulnost a myslel si, že by to snad
mohla být láska.
K večeru jej manželka vyvedla ven, drželi se za ruce, ostatní se na ně divně dívali. Jemu
neušlo, že v tom pohledu je i trochu pohrdání, hlavně u žen. Pomyslel si, kdo ví, co jim
manželka všechno napovídala o jejich svatební noci, jak byl asi nešikovný a tak se trochu
styděl. Pak si však řekl, že dělal, co mohl.
Při večeři seděli zase všichni u ohně, šejk pobízel, jedlo se a pilo, bylo veselo, zase
až do noci. Pak si ho manželka odváděla do chýše. Sotva se - a to ještě s námahou - dostal
k manželce do sítě, objevil se vedle nich kouzelník, vlastně to byl jejich lékař, který
léčil všechny možné nemoci. Potápkovi se to moc nelíbilo, ale čarodějník mu začal vykládat,
jak si má počínat. Potápka poznal, že si manželka stěžovala, trochu ho to zlobilo, ale po
zorně naslouchal poučení a pak jednal podle jeho návodu. Zlobilo ho, že kouzelník stál po
řád ještě u nich a dohlížel, jestli si Potápka počíná správně. Asi za hodinu se konečně
kouzelník vytratil.
Druhý den ho zase manželka posilňovala, nechala ho ležet celý den, jen k večeři šli zase k
ohništi, ale to už bylo po slávě a začal normální život.
P. Adolf

N Ě M E C

UMĚNIÍ DIALOGU
K uměni dialogu patří také umění naslouchat, ptát se,
mlčet. Hovorem se k druhým lidem přibližujeme nebo
se od nich oddalujeme.
City musí při dialogu ovládat rozum. Čím je člověk
dokonalejší, tím dokonaleji ovládá city zdravým rozu
mem a pevnou vůlí.
Má—li se manželství udržet, musí se muž a žena o sebe zajímt, sdílet své radosti a starosti. Stejně
tak přátelé - musí nést břemena a radosti společně.
Velkým nebezpečím pro rodinu je televize. I když
před ní sedí rodina společně, atomizuje se, odcizuje
se, postupně ztrácí schopnost samostatně uvažovat a
cítit - společenství zájmů zakrňuje a vyprchává.
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Pak zůstanou jen city negativní. Žena považuje muže za bezohledného, muž ženu za hloupou,
rodiče děti za drzé, děti rodiče za staromódní, šéf je náročný, zaměstnanec přecitlivělý.
Z nevědomosti a nedostatku dobré vůle vzniká nesoulad, spory, nechuť, nepřátelství, alko
holismus, osamění, neurózy - a pak tragedie - omamné jedy a sebevraždy.
Lidé by měli stejně vášnivě jako sport, jízdu autem nebo televizi pěstovat umění správné
ho rozhovoru. Ba nejen stejně - ještě mnohem víc. Svět by byl krásnější, příjemnější.
Kolik denně promarníme příležitostí 1 Zeptat se dcerky na její zážitky, ženy na její tram
poty, přítele na jeho starosti. Rychle by se odstranilo to, co ucpává přívody vzájemných
vztahů a citů.
Společný život je těžký tehdy, neotevře-li se jeden druhému. Stačí často jediná otázka
a štěstí dvou lidí je zachráněno.
Musíme brát druhého - i děti, zvláště dospívající II - vážně. Neříkat:'"iy tomu nerozumíš!"
Tak vzniká mezi rodiči a dětmi, mezi učiteli a žáky odcizení.
Jsou různé druhy rozhovorů. Ani věcný rozhovor u benzinové pumpy či poštovní přepážky, ne
musí být bez jiskry vřelosti. Rozhovor s vynikající osobností, se svátým knězem - kterých
je dnes tak málo - nahrazovaly dříve otce a zanechaly v mladém člověku hluboký vliv a pa
mátku na celý život. I my bychom se měli stávat postupně silnými, zářivými osobnostmi zvláště ny - křesťané - aby skrze nás prosvítala jako jemným závojem osobnost Kristova.
V hovoru - nebo i bez hovoru, pouhou přítomností.
Podmínky dialogu; znalost vlastních názorů. Dobrá vůle vyslechnout a zkoumat názory druhé
ho. Není-li věcný, přátelský ho přivést ke klidu. Ustoupit - když se mýlíme. Udržovat
přátelské ovzduší, dobrou vůli, snahu poučit se.
Vhodná doba k rozhovoru; po práci, večer, na procházce, v restauraci, doma - když už děti
spí. Někdy se jedná o tak vážné věci, že musíme vyhledat odborníka, psychologa nebo psy
chiatra, lékaře - nebo dobrého kněze. Jsou vázáni služebním tajemstvím - nesmí o našem
rozhovoru mluvit dále. Kněz, který prozradí něoo ze zpovědi, je okamžitě zbaven úřadu.
Zvláštní krásu má rozhovor mladých lidi. Snad je to začátek lásky? Povede jejich rozhovor
do rozhovoru manželského, rodinného, rodičovského?
Zamysleme se nad svými rozhovory. Dají se zdokonalit? Určitě. Staňme se mistry správného
rozhovoru - náš život a život lidí, s kterými přicházíme nebo přijdeme do styku, bude
bohatší, krásnější, šťastnější._______________________________________________________ ____
Z P R Á V Y Z P R Á V Y
- Z P R Á V Y
- Z P R Á V Y
- Z P R Á V Y -Z P R Á V Y
MEZI SEDMI VĚDCI, .imenovanumi Pavlem VI. za členy papežské akademie véd, ýe též israelský
občan-původem z Polska.
VE VATIK.ROZHLASE odsoudil gener.sekretář jihoamerických biskupských konferencí hnutí
"Křesťané pro socialismus" jako odporující křesťanským zásadám, t.j. protikřesťanské.
Zře jme je hnutí jedním z rafinovaných předpolí komunismus, jak svědčí jeho "třídní boj".
LETADLO SPOLEČNOSTI ALITALIA. které vezlo sv.Otce r.1964 do sv.Země "Leone Pancaldo", čeká
na letišti Fiumicino v Říma na kupce.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S. LEVIS

1 .

"BUĎTE BDĚLÍ, .PROTOŽE VÁŠ PROTIVNÍK, ĎÁBEL, OBCHÁZÍ JAKO ŘVOUCÍ LEV A HLEDÁ, KOHO BY MOHL
ZHLTNOUT. . "
1 .P e t r 5 . 8 .

V dopisech zkušeného dábla nezkušenému autor vtipně odhaluje*zbraně, kterých zlý duch obrat
ně pouzivá k našemu zničené. Zde piše o důležitosti frázi a smyslového světa, aby se udusi
l a v člověku schopnost přemýšlet a tak dojit k Bohu, kterého dóbel nazývá NEPŘÍTELEM.
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Č E R V O T O Č I , ovlivňuješ sice svého chlapce při volbě četby, vybíráš mu za
přátele nevěrce, ale snad nevěříš, že ho NEPŘÍTEL přestane ovlivňovat, budeš-li na něho pů
sobit rozumovými důvody? Před staletími věděli lidé přesně, co a kdy bylo dokázáno, tomu
věřili a podle toho žili. Ale dnes tisk, film, televize všechno důkladně změnily. Tvému
chlapci víří od mládí v hlavě tucty "názorů", které si odporují. Už je nepovažuje za "prav
divé" nebo "lživé", ale za "akademické" nebo "praktické", "zastaralé" či "moderní".
Ne rozumové důkazy, ale HESLA A FRÁZE nám pomáhají, aby se chlapec nepřiblížil víře a Círk
vi. Nemař čas přesvědčováním o pravdivosti materialismu a nevěry! Snaž se, aby považoval
materialismus za odvážný a pokrokový, za filosofii budoucnosti, za moderní a důležitý!
Jakmile se něco začne dokazovat rozumem, přesune se boj na území NEPŘÍTELE. On je totiž
PRAVDA a má mnohem rozumnější důkazy, kdežto v propagandě, zaměřené na "praktický život",
po staletí vládne NÁŠ OTEC V HLUBINÁCH /t.j.vůdce andělů, kteří se vzbouřili proti Bohu./
Začnes-li něco dokazovat, probudíš rozum svého chlapce a začne-li přemýšlet, kdo ví, k ja
kým závěrům dojde? I kdyby se snad podařilo překroutit pochod jeho myšlenek tak, á^y věřil
nám, upne pozornost k obecným pravdám a odvrátí ji od smyslových zkušeností. Věcí jeho pozor
nost právě k těmto siryšlovým zkušenostem. Aby je považoval za" jediný skutečný život". Po
tlač v něm všechno, co ho podněcuje k úvahám, co vlastně "skutečný život" je.
Tvůj hoch není totiž ryzím duchem jako ty. Sám jsi nebyl nikdy člověkem-ach-ta ohavná výho
da NEPŘÍTELE! - proto nechápeš, jakými otroky zvyku jsou lidské stvůry! Staral jsem se jed
nou o neznaboha, který trávil většinu času nad knihami v muzeu. Jednou jsem spatřil, jak se
jeho myšlenky při četbě začínají pohybovat směrem k NEPŘÍTELI. Ten byl ovšem hned na místě.
Už už jsem viděl, jak se hroutí dílo mé dvacetileté námahy. Neztratil jsem však hlavu. Ne
zachraňoval jsem situaci rozumovými důvody - to bych byl vyřízen. Zachytil jsem svého mlá
dence na místě, které bylo úplně v mé moci, totiž přivedl jsem ho na myšlenku, že by se měl
jít najíst. NEPŘÍTEL mu zřejmě vnuknul, že to, co se v něm děje, je důležitější než jídlo.
Víš, že neslyšíme všechno, co říká NEPŘÍTEL našim hanebným svěřencům, ale tušil jsem to.
Honem jsem mu pošeptal:"Je to důležité, ale pustíme se do toho po jídle se svěží myslí."
Jakmile se octnul na ulici, byla bitva vyhrána. Skočil s novinami do autobusu a už jsem mu
vštípil pevné přesvědčení, že u knih se zvednou v mozku divné myšlenky, stačí však trochu
skutečného života - tím myslel chlapce s novinami a autobus - a člověk pozná, že "tyto myš
lenky" jsou hloupé. Unikl jsem nebezpečí jen o vlásek. Později nůj svěřenec se zálibou mlu
vil o "nedefinovatelném pocitu skutečnosti, který je ochranou proti bludu logiky". Tečí už
ho máme šEastně u NAŠEHO OTCE V HLUBINÁCH.
Tušíš, co je důležité? Vštípíme-li lidem naše názory a postup, je pro ně skoro nemožné vě
řit v neobvyklé věci - pokud mají všední věci před očima. Přesvědčuj ho stále o"skutečnosti
viditelných věcí", těch, které vnímá smysly. Především nebojuj proti křestanství vědou myslím skutečnou vědou! Pak by přemýšlel o skutečnostech, které nemůže uchopit rukama ani
spatřit očima. Mezi moderními fysiky je dnes řada pro nás velmi bolestných případů!
Kdyby se snad chtěl za každou cenu zabývat vědou, tedy ne vědou exaktní, nýbrž např. socio
logií nebo hospodářstvím. Nikdy však nedopust, aby se odchýlil od "skutečného života", aby
pochopil, že za všedními, viditelnými věcmi existuje jiná, důležitější skutečnost. Nejlépe
by bylo, kdyby vědecká díla vůbec nečetl. At si myslí, že ví všechno a že to, co podchytí
při náhodném hovoru nebo četbě je "výsledek nejnovějších výzkumů". Nezapomeň! Existuješ
proto, aby sis z něho dělal blázna!
_ 0 . .,
^
^ ,
Tvůj milující te strýc
Z L O T Ř I L E C

VZPOMÍNKA PŘÍSLUŠNÍKA STŘEDNÍ GENERACE NA SPISOVATELE JANA Č E P A
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Četli jsme Čepový knihy už na vyšším gymnasiu. S jedním ze spolužáků, s kterým
jsem je četl, jsem zůstal ve spojení i po maturitě, kdy jsme se rozešli, abychom
studovali každý jiný obor a v jiném městě. Byl to jeden z nej nadanějších pří
slušníků naší generace a pro mne jeden z oněch přátel, jakých má člověk za ži
vot, že by je spočítal na prstech jedné ruky. K prvému dopisu, který mi
brzo po maturitě poslal, byla přiložená báseň. Vzpomínal v ní, čím jsme
uplynulá léta žili. Zmínil se i o některých knihách, které jsme oba čet
li a o nichž jsme diskutovali. V jedné strově psal:
Hranice stínu modrá zlatá
Dům na stráni a fantasmata..
Tyto verše byly vzpomínkou na dva autory a na vlastní tvorbu. Hranice
stínu, Modrá a zlatá jsou dva tituly Čepových děl, Dům na stráni je b á 
seň Šaldova, jež vyšla v souboru jeho básní, které pod titulem Nova et
vetera uspořádal Bedřich Fučík.
Přišla II.svět.válka a totální nasazení. Mnoho příslušníků tehdejší mla
dé generace bylo rozptýleno od Narviku po Štrasburk a Vídeň. Ti, kteří
zůstali v Protektorátě, mohli slyšet Jana Čepa na Duchovních dnech, kte
ré byly pokračováním Akademických týdnů,i jindy. Na Čepový přednášky jsme
čekali s napjetím. Vzpomínám na proslov v Kokorách či v Jaroměřicích, v němž kritizoval
naši generaci. "Situace mládeže těchto časů,"řekl,"je ovšem tragická, subjektivně i objek
tivně. Obávám se, že její vlastni tragika záleží v tom, že si ji sama - přese všecek svůj
osobní pocit křivdy - uvědomuje špatně..Nenapadá mi ani, abych vám to osobně vyčítal a či
nil vás za to osobně odpovědnými. Přesto se přiznám, že způsob, jak někteří z vás reagují
na svůj osud, mě zaráží a zarmucuje." Čep se zmínil o skličujícím dojmu, který měl z čet
by dopisů deportovaných studentů a studentek. - Část přednášky byla věnována studentům básníkům, jejichž básně "bývají psány s překvapující technickou obratností, s patetickou
vážností, s neobyčejnou pohotovostí metafory a rýmu." vytýkal však těmto básním, že jsou
psány v jakémsi bezčasí. At jde o báseň o kotatech nebo o mráčku nebo o zlatých vlasech
milé, "vždycky musí být něčím znát, že je to báseň z roku 1900 a několik; atmosféra naší
doby musí být sražena na každém předmětu jako krvavá rosa; jenom skrze tuto časnost se
vstupuje do věrnosti." Čep skončil odkazem na toho, který je mírou člověka a věcí. Sekl:
"Člověk není mírou sebe samého, nestojí sám na sobě. Jenom v poměru k Bohu poznáváme sami
sebe a velikost a smysl všech věcí.""Bůh vám dej - abych užil slov sv.Pavla - skrze Ducha
sv. v síle zmohutněti pro vnitřního člověka, aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich
srdcích, abyste, zakořeněni a založeni v lásce, mohli pochopití se všemi věřícími, jaká
je šířka i dálka, výška i hloubka. " Hluboký dojem přednášky nás provázel dlouhá léta.
Přednášku jsme rozimožili a rozeslali mladým lidem nejen v Protektorátě, ale i totálně na
sazeným. Mému příteli, který tehdy pracoval -ve Vídni a krátce po skončení války zemřel
na následky totálního nasazení, se zdála přednáška manifestem naší generace.
Čepovo dílo však působilo nejen na věřící. Krátce po válce jsem hovořil v Alpách s jednou
dámou, jak měli Čepovo dílo rádi i někteří mladí členové komunistické strany. Myslím, že
na ně působil tím, že vyslovoval stesk, který provází putování člověka po zemi. V někte
rých odstavcích či novelách Čepových je tento stesk vyjádřen velmi ryze.
Příslušníci mladé generace, ke kterým promlouval Jan Čep za války at slovem psaným či tiš
těným o břemenu času, nebyli si vědomi toho, že nesení tohoto břemene se protáhne na ně
kolik desítiletí. Když se však člověku zřítí většina pozemských jistot, o které se lidé
opírají, tím více se v něm znásobuje násilí o nalezení pevného a světelného středu.
"Je kdesi sladké jádro, ale polámeme si ještě všechny nehty, než se k němu dostaneme,"
praví Jan Čep v závěru své Hranice stínu.
Jestliže některý autor pomůže určité generaci, aby se dostala k onomu "sladkému jádru",
k onomu pevnému a světelnému středu, a aby nesla své břímě s uvědomělým odhodláním, patří
mu za to dík. A tento dík jsem chtěl zde vyslovit za mnohé, kteří jej hlasitě vyslovit
nemohou.

Karel HUBERT

Přede dvěma lety zemřel v Paříži na mozkovou mrtvici vynikající český spisovatel3 bás
ník a překladatel Jan ČEP. Nar.1902 v Myslechovicích u Litovle. Díla: Zemězluc3 Dvojí
domov3 Vigilie3 Letnice3 Děravý plást3 Modrá a zlatá3 Hranice stínu. Také v emigraci
napsal řadu děl3 většinou úváh3 kritik a pojednání. ČEST JEHO PAMÁTCE!

O T E C V RODINĚ
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Velmi často vládne domněnka, že náboženská výchova dětí je jen záležitostí
matčinou. Otec zasahuje do výchovy jen v důležitých věcech - zdraví
/zavoláme lékaře,/škola /špatný prospěch, dát do jiné školy,/. Modlit
ba, víra, první sv.přijímání - to jsou záležitosti ženské. Chápete,
že to není správné? Že výchova, hlavně náboženská, je společnou
starostí otce i matky? Jinak nemá na dítě vliv.
KDYŽ NENÍ TÁTA DOMA___
Ve dne je tatínek v práci. Často není doma ani tehdy, kdy je
čas k večerní modlitbě. Někde bývá na práci mimo město i
několik týdnů či měsíců. Drležité je, aby matka jednala
vždy v duchovním souladu s otcem. Maminka musí nejen zastu
povat, ale i zpřítomno vat svého manžela, není-li on sám do
ma. Nic, co se v rodině děje, nesmí být bez něho. Je stále >
_
přítomný v matčině svědomí i v jejim srdci. I když je vdovaT-"

"Mami, p ř e d s t a v u j i t i
nového kamaráda, žabku
Kuňku. "

JE-LI TÁTA DOMA....
V určitých hodinách nuže otec sám řídit liturgii rodinného života: v e č e m i modlitbu, pří
pravu na nedělní mši sv.
- Otec má mít čas k osobnímu rozhovoru s každým z dětí: bučí si s ním výjde na procházku
nebo spolu něco kutí. Mluví o všem možném a příjde-li na přetřes nějaká nábožen
ská otázka, otec vysvětluje po svém, ovšem tak, aby mluvil v souladu s matkou.
- Úkol otce je rozšířit dětem obzor - otevřít jim pohled do světa:
Církev, problémy druhých, válka, hlad ve světě, problémy na praco
višti....
- Matka dospívajících dětí se musí naučit zůstat někdy stranou, aby
se děti mohly víc sblížit s otcem. Často si děti rozumí lépe s jed.v druhém pololetí musíš jít do nj-m neÍ3° s druhým z rodičů. Nevadí to. Hlavně nesmí rodiče na sebe
sebe. zatím jsi v naší soutěti patní žárlit, r.ýbrž má mezi nimi panovat jednota.
k otcům s nejhorším školním pro

_
otec často mimo domov, nesmí mít při návratu úlohu četníka,
který jen trestá. /Hrozba matky:"Počkej, až se táta vrátí, pak uvidíš...!"/ Opak je ovšem
také škodlivý. Otec, který všechno přehlédne, rozmazluje, zahrnuje dárky.

spěchem I

NECÍTÍ-LI SE OTEC "DOMA"_V NÁBOŽENSKÝCH OTÁZKÁCH
Často se stává, že muž z jakéhosi studu nebo i z respektu nedovede
hovořit o otázkách víry. V tom případě je hlavní, aby rodiče vnitřně
souhlasili s výchovnými hodnotami. V rodině, kde je otec nevěrec,
ale snaží se vštípit dětem aspoň lidské hodnoty jako je statečnost,
láska k bližnímu, pracovitost - řekne matka dětem, že otec jim pomáhá
"Frantfku,
dělat to, co chce od nich Bůh; co chce Bůh, chce i otec.

j e tu u č i t e l
hry na h o u s l e . "

Hluboká manželská láska je předpokladem dobré výchovy, usnadňuje ji a
umožňuje i tehdy, je-li jeden z rodičů jiné víry nebo dokonce dar víry
nemá.
—

Z P R Á V Y

"Každý den čerstvé....'

-

Z P R Á V Y

-

Z P R Á V Y

HOVOŘÍ SE 0 TOM. ze od v. 1978 se budou veliko
noce všech kvést.církví slavit v neděli po
2.sobotě v dubnu.
SV.OTBC POKLEKL 14.12. v Sixtinské kapli před
chalcedonským patriarchou Měli tonem a políbil
mu nohu. Snad je to cesta k sjednocení s pra
voslavnou církví. Další den mu udělil audienci
ITALŠTÍ BISKUPOVĚ jsou zajedno s kccrdinálemvikárem Polettim a prohlašuj í3 ze koexistence
mezi komunismem a křestanstvím je nemožná.
V ITÁLII složila sliby česká benediktinka pů
vodem z Opavy. Do naší vlasti přivedla bene
diktiny bl. Mlada.

moderní svatý
O PODIVUHODNÉM SVĚTCI MINULÉHO STOLETÍ - DONU BOSCOVT Z TURÍNA - se doví
te imoho zajímavého v NOVÉ KLUBOVNĚ MISIJNÍHO STŘEDISKA V CURYCHU
Neptunstr.3 8 ^ stře(ju

14. a v další středu 28.ledna ve 20 hodin
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Don Bosco miloval mladé lidi a pečlivě se o ně staral. Bůh mu dal ne
jen schopnosti mládež přitahovat, ale i mimořádný dar bilokace /přítoímosti na dvou místech zároveň/, viděl do svědomí svých chlapců
a hned před zpovědnicí - byl-li nával ke zpovědi - si vybíral ty, kteří
jeho radu a rozhřešení potřebovali, vzkřísil mrtvého chlapce. Aby jeho
dílo žilo dál, založil kongregaci saleziánů, k nimž patří naši misio
náři P.šimčík, P.Baník a P.Mazák. Např.v komunistické Číně působí
ještě dnes asi 8 tajně vysvěcených kněží - Číňanů - saleziánů.
■Mladý Bosco předvá dí
dětem p r o v a z o le z c e

CHCETE VIDĚT, KDE ŽIL, PRACOVAL, ZEMŘEL a kde dodnes obětavě pracují
saleziáni? Přihlaste se u Otce Šimčíka /tel.01-235025/ ještě dnes
na ZÁJEZD MALÝM BUSEM DO IURINA, k svátku tohoto pozoruhodného světce. Odjedete v pábek
30.ledna ve 12 hodin z Curychu a vrátíte se 1.února mezi 18 a 19 hod. Prohlédnete si jeho
rodiště, zajímavé misijní museum, snad Vám zbyde trochu času k návštěvě škol sester saleziánek, kde pracuje i naše sestra Anna, navštívíte slovenského misionáře v jeho obrovském
skladu léků pro misie - prostě bude to zajímavý výlet. Sami jsme se ho loni zúčastnili!

SKONČIL

SVATÝ

R O K ...

Sv.Otec Pavel VI. zavřel slavnostně svátou bránu u chrámu sv.Petra.
Otevře se až za 25 let. Kdo z nás se dočká? Jak bude svět vypadat
pák? Doufejme3 ze na velechrámu nebude vlát už rudá vlajka se srpem
a kladivem - ale naopak3 ze zmizí ze světa vůbec. Doufejme? Modleme
se za to3 pracujme pro to! Každý z nás je všemohoucí - pokud se
spojí s Bohem a je tím mocnější3 cím důvěrněji s ním spojen bude.
Pevná víra hory přenáší - vroucí láska srdce otvírá.
Ze ŠVÝCARSKA jsme si zajeli společně do Říma třikrát. Znovu musíme
vřele poděkovat všem - zejména našim dobrým římským přátelům - ze o nás
tak obětavě pečovali.

1975

O T E C
B E R N Á Č E K s e hlásí ze švýcarských hranic. Každou I .sobotu koná české bohoslužby v 17 hod. v Gudmadingen u Geisingen, Alemannenstr.33., tel.0704/279 - 10 km od
Donaueschingen, v budově OPUS BONŮM, kde mají krajané možnost velmi levně ztrávit weekend
nebo dovolenou. Je tam místo pro 1 5 - 2 0 osob, možnost vaření, les, zdravé podnebí,vhodné
pro re víra a nemoci krevního oběhu. Možnost rychlíkového spojení ze Schaffhausenu, pak auto
busem. Náš Otec B e m á č e k je ochoten připravit pro malé skupinky duchovní meditace, debaty,
podle zájmu a stáří. Přihlásit se nužete;A.B. farář. D-7712 BLUMBERG-FUTZEN.t.07702/215,66

ZPRÁVY
V KRAKOVĚ byl záložen "sňaťkový yálác" - zrestaurovaný zámek z XIX.st.pro "sociál, svatby".
MSGR JOZSEF CSERHATY, biskup z Pecse a tajemník maSarské biskupské konference, pokládá ko
existenci mezi křestany a marxisty za "historickou nutnost". Jistě jen na Východě.
POLŠTÍ BISKUPOVÉ vydali k svátku sv.Rodiny pastýřský list. v němž hájí právo nenarozených
dětí na život.
OBA PRAVOSLAVNÍ KNĚŽÍ, o nichž se zmiňujeme v jiné zprávě, že požádali ekumenickou radu
Církví v Nairobi o pomoc, byli v Moskvě zbaveni úřadů. Věřící protestovali - bezvýsledně!
SOVĚTŠTÍ CELNÍCI zabavili sedmi NSR turistům 1000 náboz.knih. Turisté směli zůstat v SSSR
4 dny, aby navštívili Moskvu a přesvědčili se, ze se tam náboženství nepronásleduje.
SPRÁVNÍ RADA katol.vysílačky v Portugalsku Rádio Renesanca žádá o odškodnění.
UKRAJINSKÝ KATOL.BISKUP vých.obřadu v Torontě vysvětil 3 ženaté jáhny na kněze. Vyvolalo to
určité rozhořčení, protože z popudu sv.Stolice a s ohledem na nespokojenost, kterou to vy
volává u katolíků lat.obřadu v Kanadě a USA, nesmějí se ženatí uniaté světit na kněze, i
když je to jinak dovoleno.

NAŠE BOHOSLUŽBY

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
ÚNOR -

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD MLÁDEŽE od 9 do 15 let
cena / cestovné3 strava3 ubytované3
AARAU-St.PETER u.PAUL KIRCHE
*
lanovky/ cca 200 franků
7 - 14.2.
sob.17.a 31.1.,14.a 28.11.-18,30
/Saas Grund - Wallis/
Vj ARBON- f a m i kostel, neděle 19,00 BŘEZEN- CASIES-"SETKÁNÍ P Ř Á T E L které se
BADEM-S t .Sebastianskapelle-krypta,n ed. 11,15
dosud neznajé. Kdo je tu sám a rád by
BASEL-Sacré-Coeur.Feierabends .68., n ed. 18,00
d&fc strávil 14 dné v krásném domě3 krásné
BERN-Drei faltigkeitskirche,krypta,sob. 18,00
^
krajine3 mezi dobrými lidnrl3 má zde
CURYCH-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.
příležitost
od 1. do 14.3.
česká - neděle a 1.pátky
19,00
DUBEN - DUCHOVNÍ OBNOVA V BETHANII. - Povede
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, WolfbachP.T.ŘPIDLÍK3 prof.slavné Gregor.univ.
str.15. I. patro - neděle
9,30
v Řémě. Prihl.P.Birka;ve5er 1.- 4.4.
c d r t a tt ,
t on— lo km na juh od Neuchatel, směr
CASIES. JARNÍ PRÁZDNINY MLADÝCHYverdon, 3.n e d .,vo far.kostole sv.Petra
prvhl.P.Simcék
3 . - 12.4 ,
na rozcestí od Kablovky
10,00
FRAUENFETD-v klášteře, I.sab.v měsíci 16,00
SETKÁNÍ V QUARTENU - v moderním domě
FRIBOURG-I .n e d .-v 10 hod.- v kaplnke Marianad Nallensee. Povede Msgr.Škarvada
nistov, Rue de Faucigny
z Říma. Cena cca 45 frs. Přihl.
CHUR - každou II.sob.v měsíci - HeiligkreuzP.Birka, P.Vondra,
večer 9.do 11.4.
kirche, Masanserstr.161
15,30
DUCHOVNÁ OBNOVA. MORSCHACH. p r i h ú
JONA - 18.1.,1.,15.a 29.11. farní sál
9,30
P. Baník
od 9. do 11.4.
LAUSANNE-každú 4.ned.vo Boulevard de
CASIES - SETKÁNÍ RODIN. od 11.do 1J.4
Grancy 29., na 1.poschodí
9,30
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁĎEŽ-EINSIEDELN.
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle
19,00
povede P.KUNERT. Přihl.P.Birka
RDt i -11 .a 26.1.,8.a 22.2.Riiti-Tann
9,30
od 30.4.-2.5.
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
KVĚTEN- SLAVNÁ POUŤ V EINSIEDELN
23.5.
SQLOTHURN-ll.a 25.1., 8.a 22.11. SpitalCASIES - Setkání rodičů
kirche, neděle
10,15
s vychovateli
od 26. - 30.5.
ST-GAT.T.FIN - Galluskapelle při Domě,
vchod z nádvoří,
sobota
19,00 ČERVEN- CASIES-II.roc.kurzu asistentů.
přihl.P.Šimcík
od 4 - 7.6.
WINTERTHUR-S t .Ulrichkirche-Rosenberg,s .19,00
JARNÍ POUŤ POD SÁNTISEM
13~.6~.~
ŽENEVA-II.ned. v mes. - kostol sv.Bonifáce,
POUŤ DO SV. ZEMĚ-ISRAELE. povede~P.Jos.
1 4 .Avenue du Mail, 2 patro
18,30
KREJČÍ, přihl.u misionářů, cena
cca 1000 frs, - v II.pol.června
ČERVENEC-CASIES:I .t u m u s děts.tábora. pro dě
P .Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadriitistr.26.,
ti od 9 - 14 let. Přihl.P.Šimcík
"tel.041-312635
od 29.6.-17.7;.
P.Ján Pius KŘIVÝ, O.P.-4058 BASEL, LindenCASIES: II. t u m u s tábora pro mládež
berg 21., tel. 061-321944
nad 15 let. Přihl.P.Šimčík 19.-30.7.
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 ZÚRICH, Feldstr.109
SRPEN
CASIES:
III. t u m u s tábora. děti
tel. 01-235025 - pro Čechy
od
9
do
14 let. Přihl.P.Šimcík 2-21.8.
P.Anton BANÍK, 8004, ZtiRICH, Feldstr.109
ZÁŘÍ - AKADEMICKÝ TÝDEN - Hunefeld u Fuldy,
tel.01-234455 - pro Slováky. V útorok,
setkání krajanů z celé Evropy,13.-19.9.
středu, piatok od 16-18,30 Wolfbachstr.15.
CASIES: DUCHOVNÍ OBNOVA
26.-29.9.
P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES, La Longeraie,
SLAVNÁ SLOVENSKÁ POUŤ V EINSIEDELN
"tel.021-714417
K MATCE BOŽÍ SEDMIBOLESTNÉ - asi 2. ned.
P.Vilám VONDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosser-

OTCOVÉ MISIONÁ ŘI

str.26., tel. 071-279631 /KLUB/
P.Petr ELIÁŠ, 6600 LOCARNO, Via S.Jorjo 44.,
tel.093-314188

ŘÍJEN - CASIES: Podzimní prázdniny mladých
ze Švýcarska, přihl.P.Šimčík 2.-16.10.
CASIES: APOŠTOLÁT MLÁDEŽE
20.-24.10.

Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech
Na podniky, které Vás zajímají, se přihlaste
duchovních záležitostech - křest, zpověct,
VČAS u uvedeného nebo svého misionáře, do CASIES:
zaopatření nemocných, svatba, vyučování
VELEHRAD, 1-39030,S.MARTIN TN GqTF.qr tel./0474/
náboženství doma, návrat do Církve a pod.
78425. Dají vám podrobné informace! Většina pod
U ceských se můžete hlásit na české pod
niků, zejm.tábory a setkání či duch.obnovy, jsou
niky, poutě, exercície a pod., u sloven
velmi brzo obsazené!
ských na slovenské. U P.Mazáka a P. Vondry
7-------------------- ------------na oboje.

SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ

Nadporučík Hulák byl jeden z nejprožranějších
důstojníků naší armády. Ustavičně se ochomýtal kolem kuchyně, kontroloval hygienu a vymá
hal úplatky za shovívavost. Jeho chuí. k jídlu byla fantastická.
Kuchař lebeda, vychovaný v lesku mezinárodních hotelů, tohoto věčně se cpoucího živočicha
z duše nenáviděl, ale když chtěl mít pokoj, nezbývalo nic než nabízet nové gáblíčky.
Také nyní přišel hladový nadporučík kontrolovat přípravu oběda. Pomlaskával v blažené před
tuše: "Nějaký závady, Lebeda?" zeptal se, aby bylo povinnosti učiněno zadost.
"Když dělám segedínskej guláš, nemohou být závady,"řekl hrdě Lebeda.
"Ovšem, Lebeda, ovšem,"ševelil Hulák,"vy máte přece spoustu specialit!"
Lebeda vypjal prsa:"Má nějvětší specialita je segedínskej guláš! Když přijdete do hotelu
a poručíte si místní specialitu, bude to biftek s oblohou! Ten tam cmrdne tohle, jiný zase
něco jinýho, ale v podstatě to bude pořád to samý! Akorát Doubrava z Jablonce dělá takový
taštičky plněný sekanou šunkou a polejvá to tatarskou omáčkouŽádnéj zázrak, ale jíst se
to dá. Proti mýmu segedínskýmu je to ovšem houbeles, to uzná každý, kdo nestraní Doubravo
vi. Takový segedín nevyšije, ani kdyby přitom použil černý magie! Sám ředitel grandhotelu
Hvězda Jan Pěnkava starší mi poklepal na rameno a pravil:Pane Lebedo, vy jste génius! Váš
segedínský guláš - to je nesmrtelný zážitek! Ten si nenechám ujít, ani kdybych si měl roz
bouřit žlučník jako Rudé moře po tajfunu a prožít pár bezesných nocí! Vaše dílo za nějaký
ten akutní záchvat stojí! Být jiná doba a ne tenhle svrab a neštovice, je z vás, pane Lebe
do, milionář! - To neříkám, soudruhu nadporučíku, proto, že bych prahnul po miliónech, já
na milióny kašlu, jen když mám možnost sloužit pracujícímu lidu, přece taky chodím na poli
tický školení a odsuzuju imperialistický pikle, ale ten Pěnkava starší se v kuchařích vy
znal, protože měl dva hotely v lázeňským městě. Petrklíč a Čmaranda začínali u něj. Vyko
řisťoval je, ale udělal z nich machry. Vedle Doubravy a Outerka si jich vážím nejvíc. Ačko
liv od Outerka bych nevzal nic do huby, ani kdybych umíral hlady! On je báječnej kuchař,
r mu jednou přijdou draho! Já ho jednou špicloval, jak
proslulej sekanej biftek. Po té lahůdce se každý obli[yž ho vyráběl, nesměl u toho nikdo bejt. Jenomže já
;u, odhalil jako protistátní centrum! Představte si,
. na dvacet deka masa čtyři chrousty! Fakticky! Já ho
chytil pod krkem a řek "jsem mu: Tohle tě bude stát
existenci, Outerku, krmit hosty první kategorie hmy
zem! Ale on mě začal prosit, abych o tom mlčel a
ukazoval mi knížku, z který se dočet, že po bělohor
ský bitvě pojídali lidi z hladu chrousty, kterým
utrhli hlavu, nožičky a krovky, a že ti chrousti
chutnali podobně jako mandle. - Já ti to, Jirko,
ochutnal - povídá mi - a vono to fakticky bylo
dobrý! A hned mě napadlo, že tohle je ta pravá
příchuti, která chybí v tom mým sekaným bifteku!
A víš sám, co to je, když tvůrce dostane inspira
ci! - To jsem musel uznat, že je to pravda. Každéj
kuchař, kterej je hoden toho jména, se snaží obje
vit něco novýho a má svý tajemství, který nikomu
neprozradí, ani kdyby ho mučili. Ani sám kat Mydlář by z něj nedostal slovo! Tak jsem to na toho
Outerka nepích, ale jak říkám: už bych se žádnýho
jídla ani nedotkl. Na ty chrousty jsem přišel,ale
kdo ví, co tam dává ještě mimo toho! Ten jeho se
kanej biftek . to byl teda delikates! Skoro tako
vá lahůdka, jako můj segedínskej guláš!"
Nadporučík Hulák učinil několik nejistých kroků.
Jeho naducané tváře jako by zčistajasna dostávaly mírně
nazelenalý nádech. Žravý důstojník hleděl na kuchaře s
krajní nedůvěrou:"Lebeda!" vybuchl konečně."Vy prase
jedno kudrnatý, co vy do toho zatracenýho guláše dá
váte? Přiznejte se, člověče!"
A toho dne odešel, aniž okusil proslulou Lebedovu
specialitu.
M.Švandrlík: ČERNÍ BARONI
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ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
TEIECI KOTLETY S BEŠAMELEM. - 6 kotlet, sůl, pepř, Zdkg sád.na opék.
2 dkg másla a cibule na dušení. - Besamel: 2 dkg másla, 2 dkg Kl.mouky.
1/8 mléka, 1 žloutek, sůl. - Očištěné kotlety naklepeme, osolíme, okoře
níme, zprudka opečeme a dusíme na cibuli. Skoro měkké kotlety potřeme
bešamelem a zapečeme v troubě do červena.
M&RINOVANÁ MRKEV. - 1/2 kg mrkve, 1/8 l vína, 1/8 l vody, sůl, 2 dkg cukru, strou
"Tak už v S P í t e , že
žek česneku, 1/16 l oleje, hořčice,
j e to ž e l v f p o l é v k a ? "
pepř. - Uvařenou mrkev nakrájíme
na kostečky nebo plátky, zalijeme marinádou z ví
na nebo citrónu a necháme zaležet. Před podáváním
pokapeme olejem smíchaným s hořčicí a opepříme.

__
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ČEVABČIČI.- 50 dkg hovězího masa, 8 dkg slaniny,
2 housky a 1/2 l mléka, 5 dkg tuku, pepř, česnek,
8 dkg strouhané housky, 5 dkg Kl.mouky na obal,
olej na opečení, 8 dkg cibule nebo kečup.
Maso se slaninou umeleme, přidáme housku namoče
nou v mléce, tuk a koření. Utvoříme válečky,
obalíme v mouce a na rozpáleném tuku rychle upe - 1
J " Pr o s í m t 5, tak t v r d é zase moje
čeme. Podáváme je sypané syrovou cibulí nebo s kečupem. maso n e n f ! "
DUŠENÁ MRKEV S JABLKY. - 1 kg mrkve, sůl, 5 dkg tuku a 5 hl.mouky, 2 dkg cukru, citr.ětává, pepř3 25 dkg strouhaných jablek. - Očištěnou mrkev nastrouháme a vložíme na rozehřátý
tuk, osmažíme a dusíme. Polaměkkou zahustíme moukou a do vaříme. Do odstavené vmícháme
strouhaná syrová jablka a chut vpravíme citrónovou
štávou, cukrem a pepřem.
NOČKY S KRÉMEM. - 3/4 l mléka3 2 lžíce škrob .moučky,
20 dkg cukru, vanilka, 3 žloutky, sníh. - Mléko s
cukrem po vaříme. Z tuhého sněhu vykrajujeme kávovou
lžičkou nočky a zaváříme do mléka. Vaříme po obou
stranách asi minutu, vyndáváme na mísu. Z ostatního
mléka část oddělíme, rozkvedláme do něho žloutky,va
nilku, vlejeme do ostatního a v parní lázni uvaříme
krém, který vlejeme na nočky.
VĚTROPLAŠKY. - 3/15 l vody, sůl, 5 dkg tuku, 10 dkg
hrubé mouky, 2 vejce. - Do vařící vody se solí a tu
kem vsypeme mouku a pracujeme na plotně tak dlouho,
až se těsto nelepí ani na vařečku, ani na kastrol.
Do prochladlého vmícháme jedno vejce za druhým. Na povoskovaný plech vystříkáme hubinky a
v hodně vyhřáté troubě pečeme do růžová. Plníme krémem a polévá
me polevou.- Krém: 8 dkg másla, 8 cukru, 2 kakaa, 1/2 l mléka,
lžíce hrubé mouky. - Máslo s cukrem umícháme do zpěnění. Při
dá se kakao, vychladlá kaše z mléka a mouky se dobře utře.
Rozříznuté větroplašky naplníme. - Poleva: 5 dkg másla, 5
práškového cukru, lžíce mléka. - Zahřát, přidat lžíci škro
bové moučky, 3 dkg kakaa. Zahříváme společně a mícháme do
částečného zchladnutí.
" T o l i k l e t jsme my, ž eny , b o j o v a l y
za e m a n c i p a c i , a t y se j í chceš po
d v a c e t i l e t e c h m a n ž e l s t v í vz da t ?"

RUSKÉ KOROPTVE.. - 5 hovězích řízků, sůl, pepř, jalovec,
10 dkg šunky, 2 hl.mouky na obalení, 3 sádla na opékání,
5 slaniny a 4 cibule na dušení, 2 sádla a 2 hl.mouky,
1/8 l červ.vína. - Maso očistíme, naklepeme, osolíme, po
jedné straně okořeníme, poklademe šunkou, tvoříme závitky, obalíme v mouce a prudce upečeme. Dusíme na slani- /
ně a cibuli. Štávu zahustíme jíškou a zalijeme červe
ným vínem.
"Panstvo,
D O B R O U
C H U Ť !

kdo z vás j e n a t v r d o ? "

S ÚSMĚVEM DO NOVÉHO ROKU
"Už jsem měl deset hodin italštiny. ""To už se dorozumíš s Italy, že?""S Ita
ly ne, ale s těmi, kteří už měli také deset hodin italštiny."
"Víte. že existují lidé, kterým stačí spát v noci pět hodin?""Vím. Máme tako
vého člověka doma. Včera mu bylo Šest měsíců."
Na ulici vznikne tlačenice."Copak se tu stalo?" ptá se jeden
pán."Nevím. Poslední, který to ještě věděl, před chvílí odešel.
Dlouholetá sekretářka filmového producenta mamě žádá o zvýšení
platu. Nakonec se rozhněvá: "Jestli mi nezvýšíte plat, " řek
ne producentovi, "budu nucená napsat svoje memoáry."
"Podívej se,"šeptá Lola kamarádce, "tamhle sedí ten strašně _
Kdybych rt Mdli, mtldčKU, tak bohatý továrník.""Toho bych tedy za muže nechtěla.""Já také ne, ale chtě
klidně lehnu tinam
la bych s ním být bez vlastní viny rozvedená."
Ženy jsou někdy sladké jako cukr - ale také tak rafinované.
Kamarád navštíví druhého kamaráda. Ačkoliv žena přítelova je známá
jako velká řečnice, tentokrát neotevře ani ústa. "Jak to, že tvoje
žena nemluví?" podivuje se host. "K vůli renovaci zavřeno!"
Studenti medicíny se učí, že lidské tělo se sklá
dá z 92 procent tekutin. Tu jde kolem hezká stu. dentka a jeden medik šeptá druhému:"Podívej se,
' co se dá udělat z pouhých osmi procent hmoty!"
"Jak se má jmenovat váš synáček?" ptá se kněz při
křtu. "Jan, Karel, Martin, Josef, Milan." "Při
neste ještě litr svěcené vody,"šeptá kněz kostel
níkovi diskrétně.
"Chcete si vzít
Setkají se kamarádi, kteří slaví osmdesátiny. První
mou dceru? Pro
hořekuje nad obtížemi stáří. "Něco však nám stáří
,fídló, /e to samoobsluha?
Boha - proč?"
Prosím vás, co fste ml to
přece jen ulevuje," podotkne druhý."Nemusíme se,"
prodalt za vlno?*
ukáže na holou lebku," každý den česat."
"Prosil bych o dovolenou, pane šéfe!""Jak to? Vždyt jste ji měl přede dvěma měsíci. ""Budu
se,prosím, ženit. ""To jste si mohl vyřídit v řádné dovolené. ""Nechtěl jsem si ji pokazit."
"Zdá se, že jste stoupencem teorie dědič
nosti.""To je pochopitelné. Jí děkuji za
celý svůj majetek."
Petr - z pověření třídy - navštíví
nemocného uéitele. Když se vrátí,
obklopí ho spolužáci. "Nedělejte si
naděje. Za dva dny bude zdráv."
"vyjdeš v dnešních těžkých dobách
se svým platem?""Nevím. Ještě jsem
to nikdy nezkoušel!"
Séf zastihne sekretářku, jak se
mocně krmí. "Když nepracujete pří
liš vy, pracuje aspoň pilně váš
žaludek, "podotkne ironicky.
"Poslyš, ženil ses 13. Nejsi po
věrčivý? ""Upřímně řečeno, od té
doby jsem," odvětí manžel, jehož
žena je ostrá Xantipa.

"Máš mě ještě rád?"

Brzo podniknete delší cestu
po moři. "

