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PŘÁTELÉ ,

dávno a dávno už tomu, kdy dnešní padesátníci museli na práci do Říše. vytrženi z rodin,
vesnic či ulic, ze škol, z práce - a také z náboženského živsta - žili v lágrech. Doma šla
celá rodina automaticky v neděli do kostela - zde se nešlo. Proč? Víra byla pro ně v Říši
stejně nesmyslná, jako doma, jenže doma si to neuvědomili. Byl to zvyk nebo společenský
nátlak. Museli být vytrženi z kořenů, aby poznali, že nejsou křes tané.
Přišly nálety a houkání sirén. Vyděšeni utíkali do krytů, krčili se k sobě jako zvířátka
při matném modrém světle - najednou rachot, hřmění.. .Blíží se. .blíží..Lidé se chvějí. Vče
ra se vraceli alejí čoudících, vy bombardovaných dorrů, na silnici cáry mrtvol.."Bože, Bože
zachraň měl Vím, že nejsem dobrý, ale pomoz mil Věřím, že jsi!"
Bůh pro ně začal žít. Už to nebyl zvyk, ale Bytost, která může pomoci.
Mezi totálně nasazenými lidmi byli i kněží, kteří šli dobrovolně na práci, aby mladí lidé
nezůstali sami. Dávali jim rozitnožené čtení o víře. Debatovali s nimi na mezi či v lese,
navazovala se nová přátelství. "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, jsem já s nimi..."
Kristus vystupoval ze slov evangelií, která kdysi sice ucho vnímalo, ale nenašla v srdcích
ozvěnu. Jejich srdce tehdy spala. Nyní se probudila. Ježíš už nebyl neurčitou postavou,
bezduchým zvykem, ale živým a milým přítelem.
Církev už nebyl jen dav, který přišel na mši ze zvyku, ale přátelé, společně prožívající
obět Kristovu na oltáři; odevzdali tam své chyby, dobrá předsevzetí, sebe samé - a dosta
li za to Krista ve svátosti.
Kněz už nebyl jen laskavý pan farář, zavřený na faře s faječkou a breviářem, byl to odváž
ný, zanícený muž oběti. K vůli nim opustil bezpečné místo a pracoval tam, kde byly nálety.
Dával jim dobrý příklad, dobré rady, nohli se na něho spolehnout. Rozumněl jim, odpouštěl
jménem Božím jejich viny.
I my jsme byli vytrženi z kořenů. I zde se ukazuje, kdo pevně věřil a kdo si jen myslel,
že věří. Kdo z víry žil a kdo vírou jen vzdoroval diktátorům.
Mnozí z nás znali a snad ještě znají o víře jen pomluvy nebo vůbec nic. Zde - v českém či
slovenském prostředí - na duchovních obnovách, setkáních, poutích. sympoziích a hlavně
v kroužcích najednou vystupuje
neznány Kristus a zůstane s kaž
dým, kdo ho vlídně přijme. M ů ž e m e 1
si přečíst o víře knihy a časopi
sy. Můžeme si pohovořit s dobrým
českým nebo slovenským knězem Bohu díky za ně!
Máme příležitost, oživit spící ví
ru. Je v každém z nás. Někteří o
tom nevědí, někteří to tuší, něk
teří už mají jistotu.
Náš život musí dostat hluboký
smysl, aby vůbec stálo za to, v
dnešní nejisté a temné době žít.
Musíme vidět světlo, naději, a cí
tit vedle sebe člověka, který s
námi a s Kristem prožívá naš život
Vaše
r e d a k c e
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Římská kongregace víry vydala dokument:'Vysvětlivky k některým otázkám sexuální etiky."
Podle učení víry není s učením Kristovým - tedy i s učením Církve - slučitelný mimomanželr
ský pohlavní styk, homosexualita a masturbace. Také odsuzuje snahy vyprazdňovat učení o
těžkém hříchu natolik, že z něho skoro nic nebo vůbec nic nezůstane. Jasné slovo vzbudilo
v kněžích a laicích, kteří berou hříchy proti 6.přikázání na lehkou váhu nebo hlásají volh
nou lásku /odpadlý kněz Pfiirtner/ kyselost. Kněži a křesťané, kteří sledovali mravní úpa
dek s bolestí, jsou Církvi za jasnou připomínku vděčni. Proti vydání dokumentu pro těstova*la - vhodně ke svým mravním kvalitám - skupina radikálních a lehkých ženštin v Miláně tím,
že házela na portál gotického kostela shnilá vejce. Obsadily dóm - odtud je policisté vy
tlačili. řiioho policistů bylo rozdivočelými ženami poraněno. Svatý Otec toto zneuctění
domu Božího ostře odsoudil. - Zřejmě v souvislosti s rozpadem mravnosti v řádech vydal
generální představený kapucínů, pocházející z Wallisu, Dr.P.Pascal Rywalski, pokyny pro
12 tisíc členů tohoto řádu, kde upozorňuje na nebezpečí důvěrných přátelství mezi muži
a sexuálních vztahů k ženám, které odůvodňují řeholníci frází, "že miluje-li člověk, je
mu vše dovoleno." Pro přijímání ženských návštěv není cela, nýbrž přijímací pokoj. Rovněž
upozorňuje na film, televizi, mravně bezcenné časopisy, které ohrožují život řeholníka,
jenž slíbil Bohu zvláště poslušnost, chudobu a mravní čistotu. - Proti Dokumentu o sexu
protestovalo také sdružení homosexuálů!!
V MNICHOVSKÉM KOSTELE PROMLUVIL kardinál Dopfner o jednotě viry a zmírnění napětí mezi prbgresisty a konservativci. Obě skupiny se moji snažit dosáhnout středu a sjednotit s e . Zdů+
raznil, ze existuji hranice tolerance, na jejichž ‘obranu se musi představeni Cirkve posta;+■
vit. Tyká se to tiskoviny které mylně informuji o nauce viry a mravů3 podezřivaji biskupy4
zádaji jejich odstoupeni a volaji k otevřenému odporu proti Pavlem VI.zavedenému misálu.
Postavil se také ostře proti Hansu Kúngovi a citoval větu3 kterou se Kung hanlivě vyjadřu+
je o Cirkvi a spilá jejim představitelům. - Tato promluva inspirovala rádio Jerevan:
laky je rozdil mezi konservativnimi a modemistickymi ěi progresivnimi knězimi? V pod
statě žádný. Progresivisté máji většinou statisicová konta z honorářů za knihy a články,
podrývajici viru3 mravy a lásku k Cirkvi. Tradicionalisté nevydělávaji bud vůbec nic, nebq
všechny přijmy vkládaji do podnikůy které ohrožuji jednotu Cirkve.
KOMUNISTICKÁ KAMBODŽA zakázala za devět měsíců po převzetí noci stávky a náboženství. Při
tom chce být "nezávislým, sjednoceným, mírovým, neutrálním..a demokratickým státem." Je do
volena pouze "svoboda svědomí", kterou musí každý stát dovolit, protože neví, co si kdo
myslí.
KARDINÁL DOPFNER prohlásily ze katolická Cirkev bude v nastávajicich volbách neúprosně
spolubojovat za zajištěni základnich hodnot, za ochranu rodiny a. života, a za zajištěni
svobody proti jakékoliv formě kolektivizace.
ARCIBISKUP z již.Vietnamu z Hue vysvětil koncem roku ve Španělsku pět studentů na kněze a
brzo poté na biskupy. Je bratrem zavražděného presidenta již.Vietnamu. Ztratil ve válce
další dva bratry. Svěcení je platné, ale nedovolené. Všichni jsou členy Karmelského řádu
svaté tváře, který uctívá zjevení Panny Marie v Palmac de Troya u Barcelony. Místo navští-*
vilo na 40 tis.poutníků. Církev zjevení zatím neuznala. Důvodem k exkomunikaci /vyloučení
z Církve/ je vysvěcení biskupů bez souhlasu sv.Stolice.
TRADICIONALISTICKÍ výbor "'Mladých pro rodinu" zahájil kampaň modlitbu růžence "proti korup
ci a ateistickému materialismu" a ”za blaho Itálie a světa."
PŘI AUDIENCI, kterou udělil Pavel VI.kardinálům,kteří m u přišli blahopřát k vánocům, zmínil
se také o obtížích v ČSSR a o nepatrných výsledcích Ostpolitiky. Přece v ní chce pokračovat.
Začátkem ledna řekl diplomatickému sboru, že lituje, "že určité státy "nedbají usnesení
v Helsinkách.
HNUTI KŘESŤANÉ PRO SOCIALISMUS, které vzniklo v době prokomunistické vlády v Chile, se ryjhle rozšiřilo po Jizni Americe a proniklo do Evropy. Proti němu se postavili jihoamerňčti
biskupové v osobě gener.sekretáře biskupské konference Lopeze Trujillo z Bogoty. Hnuti ne-*
odpovidá požadavkům po jasnosti a věrnosti přesvědčeni, které musi plnit křestan, jenž se
politicky angažuje. - Hnuti je prakticky předpolim komunismu, má přivést členy k nábožen
skému zmatku, lhostejnosti a konečně nevěře. Ušivá slov komunistické hantýrky - třidni boj,
dělnická třida ap. Mezi nevzdělaným, chudým lidem jizni Ameriky a špatně informovanými
křes taný v Evropě má úrodné pole.
V ÚMRTNÍ DEN JANA PAIjACHA 18.1. se shromáždili krajané s rozžatými svícemi kolem čsl.vel-1
vyslanectví v Londýně.

M O JE HOBBY
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Nedávno jsme hovořili ve společnosti o svých zálibách. Kama
rád je vášnivý šachista. Sestra ráda navštěvuje staré lidi a
ošetřuje je. Maminka umí báječně sestavovat křížovky. Jirka
je celý blázen za knihami. Frantík miluje svou mrňavou zahrád
ku. Ale moje hobby - to je moje manželka.
Je-li má žena hezká, nevím. Ale je milá a je - moje. Mám ovšen
také jiné zájmy. Hrával jsem kopanou a hokej. Ted dělám trené
ra - a to zabere skoro všechen rrůj volný čas. Také miluji své
caparty - jakoby mámě z oka vypadly. Trénuji i s nimi.
Ráno vyskočím z postele a alou děti z podpeřinky.
Moje drahé hobby však rádo spí. Sotva večer lehne, už usne.
Divím se, jak jsme vlastně k těm pěti dětem přišli. Ráno brzo
vstávat - to jsou pro ni muka. Vstane s hekáním a protesty
jen k vůli mně a dětem. A už cvičíme.
"Vidíš, maminko, proto máš i po pěti dětech tak svižnou postavu," těším uřícené a zčervenalé hobby u snídaně. Usmívá se a otí
rá našemu nejmladšímu kapičky medu z brady.

Vím, že moje hobby není dokonalé. Například rádo utrácí. Najednou ji to popadne a hlásí:
"Kájo, dám děti k sousedce a půjdeme nakupovat." Prošmejdí celý obchodní dům, já klušu s
otevřenou peněženkou za ní a zoufale pozoruji, jak ubývá peněz, z kterých jsem chtěl kou
pit našemu družstvu míč. A tašek přibývá, sotva je vleču. Za posledních pár rappů koupí
dětem nafukovací balónky. Na štěstí nemá nakupovací záchvaty často. A kupuje věci, které
nejsou zbytečné. Ale musím moc a moc myslet na to, že moje manželka je maje hobby, když
oznamuji mužstvu, že ten nový míč..prostě, že se to odkládá. Chlapi se šklebí, popleskávají mě po zádech a říkají:"Tvoje hobby tě přijde občas zatraceně draho, co?"
V bytě udržuje pořádek. Na dvou balkónech máme rozkošné květiny. Děti jsou dobře vychova
né, za všechno poděkují, nemusím se za ně stydět. Zpytuje s námi svědomí a nezapomene ani
na moje kletby, ani na odmlouvání následníka trůnu - ale ani na své chyby. Totiž když
přijde účet za telefon. "Nediv se, medvídku," brání se,"jsem tu celý den jen s mrňouskem,
ostatní jsou ve škole, ty trénuješ s mužstvem, také se chci trochu pobavit s kamarádkami."
"Uznávám, lištičko," klesá mi hlava na prsa, "ale kdybys, řekněme, odsunula hovory na do
bu, kdy jsou levnější." Lištička slibuje, ale za pět minut už o slibu neví a slyším vytá
čení čísla a její milý hlásek:"Mařenko, představ si, nákyp podle tvého receptu jsem dočis
ta zvrzla.." Moje hobby vaří výborně, ale klade si vysoké cíle. Z brambor udělat králov
skou hostinu.
Vím, že vás svrbí na jazyku otázka: Jak jste vlastně k svému hobby přišel? Je
xluše.
Setkali jsme se. Nevím kde. Podívali jsme se na sebe a dívali se tak dlouho, cui jsme oba
zčervenali a moje hohby se duchapřítomně zeptalo, kde je katedrála. Doprovolil jsem ji
tam, a tak dlouho jsme chodili spolu do katedrály, až jsme jednou vešli s houfem příbuz
ných a přátel za zvuků Mendelsona, ona v bílém s květinami, já v černém s šosy, vyměnili
si snubní prsteny, přísahali věrnost až do smrti - a pak nastalo společné hospodaření,
přerušené občas příchodem nového člena do domácnosti. - Jste vy také její hobby? - slyším
otázku. Trvám na tom, že ano. Důkazy? Zašívá mi ponožky, kartáčuje obleky, pere, žehlí,
vaří, nakupuje a hlavně přerovnává knihy v mém pokoji. Potom nemohu žádnou najít a drtím
kletby mezi zuby. Moje hobby se chová manželsky - vzorně manželsky. "Nemohu, Mařenko,"sly
šel jsem jednou, jak telefonuje,"musím doprovodit Káju na nádraží." Mařenka je její nej
lepší přítelkyně. Dává-li mi přednost před ní, jsem tedy určitě její hobby také.
Je dobré ji to nenápadně připomenout. Pak přimhouří očko, vytratím-li se v pátek večer a
vrátím v pondělí ráno, protože trénuji mužstvo, nebo jsem na zápasech. Dokonce se rozespa
lým hlasem zeptá, jestli jsme vyhráli a buá irfe hubičkou odmění, nebo utěší.
Moje hobby je stále v duchu se m o u . V práci, při zápasech, na služebních cestách. Ví to.
V řídkých chvilkách, kdy jsme sami - caparti spí nebo si hrají venku nebo koukají na tele
vizi - si vypravujeme své zážitky. Mě sice nezajímá, že Mařenka se rozešla s Mirkem - asi
po dvacáté - protože se ohlédl za jinou nebo k vůli jiné hlouposti, ji zase nezajímají
branky a auty, ale účastně se posloucháme. Nakonec mi hobby položí hlavu jemně na hruň a
něžně zašeptá:"Kájo, ty dvě stovky, co jsi mi dal, jsem už utratila..."
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P Ř Í N O S N O ST?

PŘÍNOSNOST je uvědomělá vůle k činnosti, která má prospívat společenství.
Křesťanská přínosnost znamená především rozmnožovat a zušlechťovat hodnoty, které spole
čenství už přijalo za své. Křesťanství totiž už téměř dva tisíce let staví budovu lidské
ho společenství, k níž také převzalo leccos ze základního materiálu minulých věků. Prosa-*dilo především právo každého jednotlivce na svobodu - před lidmi i před Bohem, který dal
člověku svobodnou vůli. Prosadilo také právo každého na blíženeckou lásku ostatních.
Tímto poznávacím znamením křesťanství zušlechtilo všechny minulé instituce a vytvořilo
nové. Vznikla křesťanská rodina, obec, stát, organizace občanské, svépomocné, charitativ
ní, organizace sociálního zajištění a vůbec pojem sociální spravedlnosti, nemocnice, ško
ly - od základních až po university - řehole, rytířství. Všechny - i nejmodemější - před
stavy o správném soužití lidí a o jejich institucích - i ty, o nichž se lidé domnívají,
že jsou obsaženy jen v ideologiích nekřesťanských, např. v marxismu či neomarxismu všechny mají svůj původ v křesťanství.
JE POCHOPrTEIliÉ, že za staletí nahromaděné výsledky jsou více či méně prostoupené také
prvky nekřesťanskými. Obsahem naší přínosnosti je od těchto nekřesťanských prvků křesťan
ství očišťovat a křesťanské prvky rozmnožovat. Práce je dost. Ve středověku byly křesánské "vynálezy" nutně znečišťovány zbytky zvyků, návyků a zásad pohanských. Vidíme to na
životě či názorech našich národních světců - Václavovi, Ludmile, Vojtěchovi. Mnohé z těch
to někřestanských pozůstatků trvají i dnes - např. zacházení s člověkem jako s otrokem a to nejen v oblastech pod vládou nekřesťanských ideologií. V novověku, zejména v době,
kdy se křesťanství přestalo o záležitosti občanské jakoby starat, vnesl liberalismus a
později marxismus do společenského pojetí - kromě prvků kladných - i prvky nedobré.
Liberalismus oživil starověkou lhostejnost silných ke slabším a slabým, tedy sobectví
a egocentrismus. Marxismus k tomu přidal nenávist slabých a slabších k silným. Novodobí
pokračovatelé marxismu toto narušení dovršují pěstováním jednoduchého přesvědčení, že ce
lá nynější stavba společnosti je špatná a neopravitelná, čili že je nutno ji zničit a za
čít úplně znovu. Toto přesvědčení ovšem zásada přínosnosti popírá a naopak - vidí povin
nost křesťana v tom, aby postupně odstraňoval všechno nekřesťanské a očištěné hodnoty
rozvíjel.
Člověka povzbuzuje k činnosti jeho přirozenost. Každý toužíme po tam, čemu říkáme "štěstí"
a tohoto prožitku či stavu dosáhneme tím, že nabýváme hmotné či duchovní hodnoty - jedním
slovem bohatství. Nad tyto hodnoty klade křesťanství požadavek lásky k druhým a doporuču
je věřícím činnost zaměřenou především ke štěstí ostatních.
K rozvoji takové činnosti musí mít člověk dostatečnou S V O B O D U - v e svém nitru k ve
společnosti. Často se považuje za dostatečnou takové množství svobody, které by nenarušo
valo svobodu druhého. Ale stačí se nad tím jen málo zamyslit a vidíme, jak nejistá je ta
to definice. Už proto, poněvadž neříká, podle čeho a kým se toto narušování či nenarušová
ní posuzuje. Ale jednoznačnější je, dokážeme-li, aby svoboda našeho bližního byla prostě
i naší svobodou - jak to žádá křesťanská láska.
Má-li člověk rozvinout ušlechtilou činnost do patřičné šířky, musí také dost dobře
Z N Á T sebe, ostatní lidi, národní hospodářství, náboženství, musí V Ě D Ě T dost o
různých ideologiích, o tom, co vede jiné lidi k jinému smýšlení než mám já. Je zvláštní,
jak málo toho člověk ví.
Jestli toho ví i při tom mále poměrně "dost", pozná se snad jenom podle jeho pokory a to
nejen před Bohem, ale hlavně před lidmi - tato pokora je totiž obtížnější. V prostředí
této pokory, ctnosti ne slabých, nýbrž těch nejstatečnějších, nejsilnějších a nejobětavěj1
ších, se tvoří přirozená elita kvalitních lidí, "prvních mezi rovnými", která je přirozeným organizujícím prvkem společnosti._______________________________________________________

4

Z A M Y S L E M E
SE
!
"Hle, přichází čas, praví Bůh náš Pán, kdy pošlu na zem hlad - ne hlad po chlebě a žízeň
po vodě, ale po slovu Páně. "/Amos 8,11/
"Co platné člověku, když získá celý svět, ale ublíží své duši?" /Mat 16,26/
"Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno."

DENÍK DEROZHODN
É DÍVKY
5

23.3.
- Tentokrát šel Martin po mši do zákristie a za
til. Netroufala jsem se zeptat, co tam dělal, ale řekl mi to sám:"Miládko, mluvil jsem s tím knězem. Jmenuje se Pater František. Je ochot
ný nám dvěma dávat hodiny náboženství - máš-li ještě zájem." Pátravě
na mě pohlédl. "Ovšem, "řekla jsem udiveně a váhavě jsem dodala: "Mysle
la jsem, že toho víš o víře hodně." Povzdechl si. "Rád bych viděl ví
ru živou, "řekl smutně. "Co bylo platné, když mě naši posílali do ná
boženství, ale sami.." Stiskl rty. Rychle jsem řekla, že s ním budu k P.Františkovi chodit
ráda, ale musím mít volno. Umluvili jsme si středu od osmi do devíti.
24.3. - Maminka seděla včera dlouho do noci v atelieru. S nohou v sádře. Dostala zakázku
od jednoho nakladatelství, kreslí humoristické kresby k vtipům. Dnes však pomáhala otci a jak ráda! Jindy bývala nervózní a hněvivá a podrážděná, ted se na pacienty usmívá jako
na vzácné a milé hosty. Pomáhala jsem v domácnosti ze všech sil, i Zuzi se tuží. Když jsme
se Zuzankou myly okna, vyprávěla mi, že ta dívka z nemocnice je už zdravá a bude chodit
do jejich kroužku, ačkoliv bydlí daleko. "Má auto - představ si, a já myslela že je to chu
dé děvče. Někdy nás vezme na výlet. Je děsně prima, včera telefonovala. Bavili jsme se asi
hodinu." Pro Zuzanku je každý, koho má ráda "děsně prima". "Tebe musí mít ted každý rád,
Zuzi, "řekla jsem uznale," jsi veselá a rozmarná. Ale mě nikdo nemá rád. ""Martin tě má rád.."
Vyhrkla Zuzi,"a máma a táta a brácha a já..Přece bys neplakala."Utřela jsem si slzy, které
lni padaly do kýblu s vodou, '"iy mě máš určitě ráda, "objala jsem ji a nevšimla si, že mám v
truce mokrý hadr a voda jí teče na záda. Ta pištěla.
25.3. - Ráno jsme se nacpali do auta a jeli k té paní s dvanácti dětmi. Mají hezký dům ve
starodávném slohu - zdědili ho - a ohromnou zahradu. Pán i paní jsou vášniví zahrádkáři a
děti tam mají také své záhonky. Už nás čekali a vzali nás do kostela. Naši se sice trochu
ošívali, ale šli přece. Div nepadli do mdlob, když viděli Zuzi, jak se hrne ke zpovědnici
a pak ke svátému přijímání. Také celá rodina toho advokáta šla - mimo m m ě t e ovšem - chlap
ci ministrovali a jejich otec četl u oltáře dopis jakéhosi Pavla. 0 lásce. Byl to krásný
dopis. Že láska všechno snáší, všemu věří, všechno přetrpí..že nikdy neumírá. Musím se na
toho Pavla zeptat P.Františka. Pak jsme společně snídali.
a před obědem si děti hrály Zuzi měla jako obvykle prim, všechno dirigovala a všichni poslouchali. My se procházeli po
Zahradě a obdivovali keříky a stromy. Bylo mi teskno po Martinovi. Byl s námi také asis
tent. Dali jsme se do řeči. Ukázalo se, že je věřící a že před medicínou studoval teologii,
ale nechtěl být knězem, nýbrž lékařem. Tak jsme se zabrali do hovoru, že jsem při obědě
Zjistila, že jsem na Martina zapomněla. Skoro úplně. Hanba! Láska nikdy neumírá...?
26.3. - Dnes mi dal školník zase dopis od Honzy. Píše klidně, že ví, že nikoho nemám a že
se určitě dostane brzo z vězení, dostuduje a vezme si mě. Ukázala jsem jej Martinovi, ale
pohlédl na něj roztržitě, jakoby o tom věděl. Možná, že v tom má prsty. .Ale to by znamena
lo..?! Bože, ani pomyslit na to nechci. Že Martin o mne nestojí a že to Honzovi nějak
Sdělil. Nebo mě chce jen chránit? Vždyt jsme byli večer tančit a když mě objímal, věděla
jsem lupině jistě, že mě miluje. Jaká je tu překážka? Je snad nemocný? Nebo dědičně zatíže4hý? Nebo si musí vzít někoho jiného? Hlavou se mi honila všelijaká strašidla. Ptala jsem se
táty na dědičné zatížení a říkal, že choroby nejsou dědičné, jen sklon k nim a ten pak mů
že za určitých okolností propuknout v chorobu - duševní nebo tělesnou. Martinova sestra
je divná, taková zuřivá a vzteklá, třebas je to choroba, kterou Martin umí ovládat. Někdy
je také zvláštní, smutný a pochmurný a pak zase tvrdý... Píši nesmysly, .itůj Bože!
27.3. - Ali mi říkala, že si ted s tatínkem dobře rozumí a že je báječný. Vím, že její
Otec střídal ženské jako Zuzi kapesníky, když má rýmu, ale byla jsem taktní. Ali však řek
la sama: "On pořád sám hledal nějakou ženu, ale všechny chtěly jen peníze. Ted říká, že má
ime a že je šEastný, že ho mám ráda. Myslel si, že jím opovrhuji. Vypravovala jsem mu o na
šem přátelství a o tvém bráchovi. Ty.."zarazila se, "myslíš, že mě tvůj bratr docela dobře
snese?""Je za tebou blázen," prohlásila jsem,"ale musí dostudovat. Letos maturuje, pak na
vysokou školu. To se načekáš!" Ali se blaženě usmála a řekla, že bude ráda čekat - třebas
|deset let. Vzpomněla jsem si na dědičnost a zamrazilo mě v zádech. Její matka...otec..?!

JAKOU ŽENU HLEDÁ PRINC
Rozhovor s anglickým korunním princem Karlem.
KRÁLOVSKÁ VÝSOSTI, PROČ JSTE SE VLASTNĚ DOSUD NEOŽENIL?
Moje nerozhodnost tkví v tom, ze nikdy nevím, jestli mě dívky milují pro mě
sameho něho pro peníze. Musím čestně přiznat, ze mám z tohoto důvodu strach se oženit.
A čím je člověk starší, tím je přirozeně váhavější.
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MÁTE SVÉ PŘEDSTAVY O MANŽELSTVÍ A S V É BUDOUCÍ ŽENĚ?
Manželství je pro mne něco posvátného. Musí vydržet az do smrti. Má-li člověk pocit, ze
by to mohl ještě jednou zkusit s jiným partnerem, pak je to smutné. Přál bych si bytost,
která by se nemusela nutit k tomu, aby vypadala a jednala přirozeně. Musí být klidná a vy
rovnaná, ale především musí být dobrou matkou.
MÁTE RÁD DĚTI?
Velmi rád. Az se ožením, rád bych měl aspoň čtyři děti. Proto musí být m á zena dobrá vy
chovatelka.
DOVOLÍTE, ABY PŘI VOLBĚ VAŠI BUDOUCÍ ŽENY MĚLI SLOVO I VAŠI RODIČE?
Rodiče se mohou na mě absolutně spolehnout-a také se spoléhají. Jestli se ožením, zvolím
si jistě jen takovou zenu, kterou budou milovat a vážit si jí i moji rodiče.
BUDETE SE UŽ BRZO ŽENIT?
V příštích třech letech nemohu na ženitbu ještě pomýšlet. Je pro mne těžké najít vhodnou
partnerku. Nechci, aby se naše manželství stalo jednou pro nás utrpením, proto o tomto
kroku tak dobře uvazuji. U nás totiž nepřichází rozvod v úvahu.
CO PRO VÁS ZNAMENÁ BOHATSTVÍ?
Toho jsem si dosud nevšímal.
VAŠE VÝSOSTI, KDYBYSTE SI MOHL VYBRAT MEZI PRINCEZNOU ASTRID Z LUXEMBURKU, CAR0LINOU Z MO
NAKA NEBO MARII-CHRISTINOU Z BELGIE - KTEROU BYSTE SI VYVOLIL?
To je ovšem velmi obtížné. Přesto bych si vybral asi princeznu Astrid z Luxemburgu.
PROČ PRÁVĚ PRINCEZNU ASTRID?
Působí na mě svou skromností. Mimoto je to děvče bez skandálů. Je také velmi
ochotná každému pomoci. Ano - Astrid by se úplně podobala ženě mého srdce.

Samozřejmě že ano. Věřím vám. Ale vyzkoušejte svou manželskou kvalitu sami.
1.

Domníváte se, že váš muž má víc špatných vlastností než připouštíte
sama?
ano - O, ne - 1
2. Těžce odpouštíte a nerada zapomínáte?
ano - 0, ne - 1
3. Jste ve svých úsudcích sarkastická?
ano - 0, ne - 1
4. Dokážete se při sporech spokojit s předposledním slovem? ano-1, ne - 0
5. Dokážete svého manžela stále znovu chválit?
ano - 1, ne - O
6. Máte sklon k sobectví?
ano - 1, ne - O
7. Snažíte se o mír v rodině?
ano - 1, ne - O
8. Umíte dobře hospodařit s penězi?
ano - 1, ne - O
9. Jste dobrá hospodyně?
ano - 1, ne - O
10. Mluvíte hodně a ráda?
ano - 0, ne - 1
11. Zajímáte se o práci svého muže?
ano - 1, ne - O
12. Dokážete mlčet, je-li váš muž ve špatné náladě?
ano - 1, ne - 0
13. Podléháte svým rozmarům a náladám?
ano - 0, ne - 1
14. Je vám tělesná láska poměrně lhostejná?
ano - 0, ne - 1
15. Litujete sama sebe?
ano - 0, ne - 1
16. Kladete důraz na to, abyste byla stále dobře oblečená?ano - 1, ne - O
13-16 bodů: jste určitě dobrou manželkou, i když to váš muz nechce někdy uznat
9-12 bodů: jste p x H m ě m ě dobrou manželkou
4-8 bodů: jako manželka máte hodně nedostatků - nejhorší ten, ze tomu nechcete věřit
0-4 bodů: raději jste se neměla vdávat!

KOMUNISTIČTÍ ATEISTÉ ŘÍDÍCÍRKVE v ČESKOSLOVENSKU
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Čtenáři budou považovat tento
titul za reklamu - ale je to
smutná pravda.
Všechny diecéze v ČSSR - krčmě
pražské a prešovské - jsou - či
jakoby byly - řízeny biskupy ne
bo kapitulámími vikáři /zástupci
biskupů tam, kde biskup není/,
kteří jsou členy nebo funkcionáři státem organizovaného a protě
žovaného sdružení kněží Pacem in
terris /nadále Pit/. Je jasné,
že spíše poslouchají stát než Boha. Jen ze skutků bychom poznali
opak, o skutcích však zatím nic
nevíme. Pit je hybnou silou ve
_
vedení diecézí a na kněze, kteří
nejsou jeho členy, útočí bučí církevní tajemníci nebo církevní vrchnost sama. Pit přijímá
pokyny státních úřadů, jak má provádět svou činnost, spočívající hlavně v tom, že se osla
vuje výročí osvobození Rudou armádou, volba presidenta atd. Vše, oo se má vychvalovat,
"někdo" navrhuje, stejně i to, co se má zavrhovat. Jako míroví kněží mlčeli v době stalin
ského pronásledování, kdy stovky kněží byly v žalářích nebo na nucených pracích, nebo do
konce pronásledování schvalovali, nyní Pit a jeho vedoucí mlčí nebo prohlašuje, že v naší
vlasti je náboženské svoboda, ačkoliv vědí, že vycházejí tajné pokyny např. o tem, jak se
má zamezovat přihlašování dětí do náboženství. Jediná svoboda je v tem - že se smí ještě
sloužit mše svaté v kostelích - a to ne ve všech. Už také "někdo" určuje, kdy a kolik mší
se má sloužit v tom či onom kostele!
Pro zajímavost a poučení uvádíme jména a funkce těch, kdo řídí diecéze. Z 13 diecézí je
os m bez biskupů, v pěti obsazených jsou čtyři biskupové členy Pit.
ČECHY:
PRAHA: apoštolský administrátor biskup Tomášek
ČESKÉ BUDĚJOVICE: kapitulní vikář Josef Kavale, člen výboru českého Pit
HRADEC KRÁLOVÉ: kapitulní vikář Karel Jonáš, člen českého výboru Pit
LITOMĚŘICE: kapitulní vikář Josef Hendrych, člen českého výboru Pit
MORAVA:
OLOMOUC: dočasný administrátor Josef Vrana, biskup, člen českého výboru Pit
BRNO: kapitulní vikář Ludvík Horký, člen českého výboru Pit
SLOVENSKO:
BÁŇSKÁ BYSTRICA: administrátor Josef Feranec, biskup, člen slovenského výboru Pit
NITRA: biskup Ján Pasztor, člen slovenského Pit
PREŠOV: Ján Hirka, administrátor řeckokatolické církve
SPIŠ : kapitulní vikář Štefan Garaj, člen slov. výboru Pit
KOŠICE: kapitul.vikář Štefan Qnderko, člen předsednictva slovenského Pit
RDŽŇAVA: kapitulní vikář Zoltán Bělák, člen slovenského předsednictva Pit
TRNAVA: apoštolský administrátor Julius Gábriš, biskup, člen slovenského Pit.

K nim patří administrátor těšínského území Veselý, který je dokonce předsedou celostátní
ho Pit. Qi a někteří jiní sedí na svých místech už řadu let. Veselý je znám svými prázdni
novými cestami na Kubu, kde se asi zvlášt školí - jsou tam totiž kurzy pro komunistické
pracovníky. Kapitulní vikáři bývají voleni kanovníky při domě příslušné diecéze, kandidá
ti jsou však kanovníkům závazně předloženi a ti jsou nuceni je zvolit.
Navštíví-li církevní tajemník některého kaplana nebo faráře, argumentuje pro členství v
Pit takto:"Důstojný pane, proč byste nemohl být členem tohoto kněžského sdružení, vždy);
přece i páni biskupové, jmenovaní sv.Otcem, jsou jeho členy!" A tak pomocí Pacem in terris
se Církev ničí sama, vždyt i biskupové a kapitul.vikáři jsou členy státně manipulované
organizace.
Anastáz OPASEK

ZPRÁVY
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JESUITA P.MIGUEL ARRANZ. prof.orient.papežského institutu v Římě a docent Leningradské
akademie sdělil ve vatik.rozhlase, že v Rusku je několik desítek miliónů praktických křesťanů, další milióny s křesťanskou vírou synpatizují.
SOVĚTSKÝ DENÍK I ZVĚSTIA napadnul týdeník sv. Stolice L 'Osservatore delta Domeniea3 který
nestranně 'informuje o podstatě komunismu. Sověti v tom vidí "vměšování se do italské poli
tiky." Jde-li komunismus v ideologii i praxi do posledních důsledků, nesmí se urážet, jdě
li jiné ideologie také do posledních důsledků. Časopis chce objektivně informovat o učení
komunismu - který se předvádí v sympatických heslech - aby si lidé o něm nedělali H u s e .
Biskupové jsou povinni v dobách zmatku v otázkách víry a mravů osvětlit učení Kristovo.
BUDOUCÍM TEPLOGUM, filosofům, historikům a slávistům na curyšské universitě vysvětlil rus
ký spisovatel A.Levitin Krasnov změny v postoji vůči křesťanství za vlády Stalina a Chruščova, seznámil je s podzemní prací křesťanů v samizdatech a řekl, že nátlak světové veřej
nosti může křesťanským osobnostem ulehčit jejich krutý osud, např.zastavení boje proti
klášteru Pocajev a povolení výjezdu matematiku Pljuščinovi.
VATIKÁN VYDAL vřes 500 dokumentů. které dokazují. ze papež Pius XII.dělal za války vše,co
bylo v jeho moci, aby chránil židy. Podle prohlášení rakouského vyslance Maltézského rádu
Jana Schwarzenberga by veřejná ochrana židů proti nacistům jejich pronásledování ještě
zhoršila. U nás vydal řadu takových dokumentů hned po válce P.Dr.A.Mandly
který zemřel
před několika lety na následky mučení v komunistických vězeních.
U PŘÍLEŽITOSTI uveřejnění návrhu na novou polskou ústavu, která mění lidov.demokracii v
sociál.stát, žádal při promluvě v kostele kardinál Wyscynski, aby stát respektoval "spole
čenský pluralismus." Zdůraznil, že stát má plnit potřeby všech společenských vrstev. Myšlen
ky jeho promluvy mají rozšířit všichni polští biskupové mezi lid.
V MNOHA PROVINCIÍCH SSSR je následkem špatných zní bída o chléb a krmivo pro dobytek.
IOT y Ss k Ý BAPTISTICKÝ FARÁŘ Paulis Klavins sdělil ve franč.novinách, že přinesl film o živo
tě v sovětských trestán.táborech. Anglie, Francie a Německo už vysílaly film v televizi,
vzdor ostrým protestům komun.stran. Trestanci pracují v SSSR těžce 10 hod.denně.
Biskup Neber ve Štýrském Hradci prohlásil, ze nedávný Dokument
o otázkách mravní etiky je
pro věřící výzvou, aby se opřeli proti mravní nevázanosti. Šíří se i mezi věřícími názory
ze sexualita je pouhým spotřebním zbožím a manželství závazkem, jehož se můžeme zprostit.
Proti mravnímu úpadku se postavila řada dalších biskupů a institucí.
PASQLINIHO POSLEDNÍ FILM SÁLO čili 120 dní Sodomy byl v Itálii pro svou oplzlost zakázán.
Výrobci budou postaveni před soud. Pasolini, jak je známo, byl zavražděn.
10 afrických řeholnic navště-yuje v Londýně kurs o léčení tropických nemocí.
V IONDYNĚ MĚLA ÚSPĚCH výstava obrazů starého malomocného domorodce z ostrovů Fidži.
NĚMEXZKA CHAR-ťm věnovala loni milión marek ve prospěch palestynskych uprchlíků. Její zvlášt
ní sekce P Q M X BETLÉMSKÝM DĚTEM zahájila v Jerusalémě stavbu dětské nemocnice, kde b u 
dou pořádány i kurzy pro arabské rratky.
MILÁNSKÝ ARCIBISKUP COLOMBO odevzdal zástupcům odborů asi 170 tis.dol.z výtěžku sbírek
v jeho farnostech. Peníze jsou určeny na Fond solidarity pro propuštěné dělníky.
V LEDNU zemřela ve věku 85 let proslulá autorka detektivek Agatha Christie. Svůj talent
objevila za I.svět.války, kdy jako ošetřovatelka začala psát detektivní romány.
VE ŠPANĚLSKU nebude povolena komunistická strana proto, že není demokratická, ale diktátor
ská. Proto při obnově demokracie nemůže být připuštěna mezi ty, jejichž cílem je demokracie.
SOVĚTSKÝ MATEMATIK L.Pljušč, řadu let internovaný na psychiatrické klinice, •byl vyhoštěn
a míní se s manželkou a dvěma syny usadit zatím ve Francii. Psychiatři ve Vídni Pljušče
vyšetřili a zjistili, že je sice vyčerpaný a otřesený, ale psychicky normální.
FARÁŘ v Laong Son v Saigonu dementoval zprávy, že se v kostele zjevil Kristus. Kostel se
mezitím změnil v poutní místo.
9 VÁNOCÍCH přemluvil ve frýburgském domě biskup Mamie o umělém potratu. Neodsuzuje ženy,
které se ho dopustily, ale s jeho uzákoněním by nikdy nesouhlasil.
V ST.GALLENU zahájil pravidelná cvičení SOKOL a to ve čtvrtek od 18.15 do 20 hod, v tělocvičně Vnterer Bruhl S.
K DOTAz Qm : P.A.BEFNÁÍEK bydlí a pracuje na faře v 7712 BLUMBERG-FOTZEN, D,tel.07702/2156.
Stará se o dům, který opatruje organizace OPUS BONŮM v 7717 G E I S I M 2 U 2-GUTMADINGEN - D.
V domě je asi 15 až 20 míst pro hosty, kuchyně, a nocleh stojí 5 marek.
ANDREJ ALMARIK odhaduje počet vězňů v SSSR na Z mil., t.j. 1,2 proč. všeho obyvatelstva
SSSR.

DĚTI

SE DNES V Í C Z Ú Č A S T N Í Ž I V O T A

DOSPĚLÝCH

V jejich přítomnosti se mají dospělí vyhýbat hovorna o
choulostivých otázkách. Diskrétnost vůči dětem má být víc
než opatamost. POZOR jak před nimi mluvíme o druhých. Vy
hněme se nejen i stínu pomluvy, ale není třeba říkat vše.
Děti nemusí vědět všechno, co ví rodiče o X nebo Y. Musíme-li se zabývat problémy druhých, pošleme děti jinam nebo
hovořme v jejich nepřítomnosti. Dítě vycítí, že rodiče se
umějí ovládat, že mají rádi druhé, že jsou diskrétní.
NĚKDO JE NÁM NAPŘ.NEPŘÍJEMNÝ, ROZČILUJE NÁS. Máne ho zesněšňo^
vat, pozastavovat se nad jeho poznámkami? Není divu, že děti pal^
na dospělé také ohled neberou.
Často mluvíme v rodině o tom, co se druhému přihodilo, jako bychom četli noviny, bez účas
ti. To není křesťanské. Máme právo mluvit o životě druhých jen pokud se jim snažíme pomoci
a je pochopit. 0 druhých máme právo hovořit jen máme-li je rádi. Uvědomíme-li si to, vycí
tíme okamžité, o čem a o kom se mluvit nemá.
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D ě t e c h v JEJICH PŘÍTOMNOSTI? - Malá Mařenka slyší maminku vypravovat přítelkyním o tom, jak Mařenka žárlila na malou sestřičku.
Po chvilce opustí dítě místnost s palcem v puse.
Tak se dítě uzavře do sebe, považuje své city
za příliš důležité. Odhalujeme-li před dru
hými jejich chování a skutky, za které se
stydí, zraňujeme je.
Co si myslíte o rodičích, kteří se učiteli
vytasí před dítětem s celou kartotékou je
ho vad a předností?

J
I
sto t i s í c

"Kdo r e k ]
franku?"
stále připomínají -

NAUČME SE ZAPOMÍNAT1 - Pro nás malá nehodapro dítě drama! Šestiletá Anička se vyleka
la v parku porcelánového obrovského psa.
Myslela, že je živý. 0 jejím strachu si vy_
kládá celá rodina. Kazdou chvilku na to nek—(c o jg to mrháni, synu? Mrháni je,
do vzpomene-a neuvědomí Si, jak tím dítě synu, třeba když támhle dědeček nosí
zraňuje. Má-li se člověk vyrovnat s tím,žeP°d vou^y feste kravytu.
se zesměšnil, potřebuje překonat sám sebe. Ale když m u to všichni
jak může zapomenout?

MÁ URČITÝ SKUTEK POSOUDIT CETÁ RODINA? - NE! Sourozenci, dědeček s babičkou, teta., nemá jí
soudit skutky, při kterých nebyli. Osmiletý Karlík opsal úlohu a dostal od učitele důtku.
Rodiče to rozebírají před sourozenci a tím Karlíka ponižují, ale nedodávají mu sílu, aby
byl poctivý. Spíš by mu pomohl rozhovor s rodiči mezi čtyřma očima. Pochopil by, že se do
pustil chyby, že se musí změnit - ale přede všemi se cítí ponížený. Vážné věci se mají vy
řizovat od srdce k srdci!
RESPEKTUJME DĚTSKÁ TAJEMSTVU - Už čtyřleté děti šeptají namince
svá tajemství. Berme je vážně. Zradit tajemství znamená zranit
je jako dospělé. Máme-li k nim úctu, vzbudíme v nich i úctu k
druhým. Naučme je zachovávat tajemství:"Povíme to tátovi zítra..
NEVYNUCTJOME NA DĚTECH JEJICH TAJEMSTVÍ 1 - Máme je rády, proto by
chom chtěli vědět, co je znepokojuje. Zahrnujeme je otázkami:
"Proč jsi smutný? Na co myslíš? Cos dělal?" Důležitější, než z
něj dostat odpověá je, aby k nám mělo důvěru, vědělo, že cítíme
s jeho bolestí, radujeme se s jeho radostí, těšíme se z jeho
objevů. Pak bude náš styk svobodné setkání v lásce a v úctě.
Na dně každé osobnosti je tajemná, neznásilnitelná oblast, od
které má klíč jen ona a kterou otevře jen opravdové, upřímné
lásce.
DISKRÉTNOST A MLČENÍ často připraví rozhovor, ve kterém věty
dostanou pravou nápln, dovolí bratrskou výměnu názorů a pravý
dialog.

" H r á l i jsme s i s Honzou na
k omi n í k a , m a m i . "

ŽIJEME PROTO, ABYCHOM BYLI ŠŤASTNI
Břetislav KAFKA - slavný věřící hypnotizér - dává v knize NOVÉ ZÁKLADY EXPE
RIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE mimo jiné dobré rady lidem3 které trápí úzkost3 neklidy
strachy vtíravé myšlenky ap. Vybíráme z rad3 kterými tolika lidem pomohl.
OPAKOVÁNÍMI NEZDRAVÝMI DOJMY, pocity a city, které pouštíš do svých myšlenek,
vzniká úzkost, vzrušení, sklíčenost, smutek, strach - prostě chorobné před
stavy a ty tě mu5í. Musíš se z nich vymanit. Jak? Především je musíš uznat!
Pak je rozebrat, usměrnit a změnit v aktivitu. Útěk, strach a úzkost těchto
myšlenek je jen posiluje. Zeslabuješ své vědomé "já" a posiluješ podvědomé.

10

MOZKOVÉ ESPLANY /tj. ne jméně hmotné buňky, podle Kafky nositelé inteligence/ niž
šího podvědomí se tvoří denně a jsou prázdné. Záleží na tobě, abys do nich vštípil zdravé
myšlenky, vjemy, názory, představy. Proti choré nyšlence postavíš myšlenku zdravou. Tak v
tobě zvolna vznikne zdravý názor na život. Přehraješ, překřičíš staré choré myšlenky nový
mi a zdravými. Naučíš se lépe iryslet a posílíš svou vůli.
MUČÍ TĚ MYŠLENKA:"Můj duševní stav je den ze dne horší." Budeš si tedy denně opakovat:"Můj
duševní stav se den ze dne zlepšuje." Nebo se trýzníš vtíravou představou:"Spáchám sebe
vraždu!" Nahradíš ji iryšlenkou:"Na sebevraždu nemám pomyšlení. Život je krásný, těší mě,
jsem klidný, nebojím se, chci žít a pracovat." To si opakuj třebas 10 x nebo 20 x po sobě,
několikrát za den, polohlasem nebo šeptem. Touto autosugescí se ti podaří do jemných bu
něk vsadit nový myšlenkový směr k zdravému životu. Proti chorým myšlenkovým celkům si vy
tvoříš celky zdravé a ty se vlastní silou budou proti nezdravým myšlenkám bránit samy.
TRÝZNIVÉ MYŠLENKY musíš obléci do nového obleku dobrých, zdravých vjemů, citů a představ.
Ty pak samy prolnou a prostoupí choré představy. Jak? Ode dneška se stanou choré a dotěrné
myšlenky a představy tvými přáteli. Nebudeš před nimi utíkat, ale řekneš jim:"Už se vás
nebojím. Jste mi docela milé, ale nemám o vás zájem." Nebo.„Pohrdám tebou, jsi mi lhostejná.
Nebo:„Dnes tě už znám a nevěřím ti, ale rozeberu tě. Mám dost sebevědomí, síly, odvahy.
Chci a musím být zdráv. Ještě dnes!" Těmito a podobnými slovy přivítáme choré myšlenky
hned jak se objeví. Churavé myšlenky se zvolna uzdraví, jejich význam a tlak časem zmizí.
ESPLANO, které je ve svých představách vyzrálé, staré a příliš choré, se nedá přeměnit ve
zdravé nebo zničit - ani hypnosou nebo šokem - je příliš životné. Zničit je může jen esplano se zdraVou představou - tedy jeho opak. Tento nový obraz se musí denně obnovovat a ži
vit, člověk se jím musí stále obírat, k němu mířit. Nové esplano, živené správnou aktivi
tou duše, bude svou životností a silou stravovat esplano s představou chorou až do úplného
odumření nemocného esplana - a tak jeho aktivitu zničí.
KOHO BY SOUSTŘEĎOVÁNÍ na nové myšlenky a obrazotvornost unavovala, at si opakuje nové vje
my různými slovy a bez duševní námahy, jen s vírou v úspěch. I tak se vštípí do esplana,
nehoň myšlenka v nich roste, sílí a živí se i pouhým častým opakováním.
KDO NEMÁ CHOROBNÉ MYŠLENKY by se měl také aspoň dvakrát denně zabývat autosugescí zdravých
myšlenek. Před cvičením se posadí, zavře oči, nemyslí na nic a pomalu si představuje mod
rou oblohu. Až se uklidní, ač. nechá pomalu přicházet zdravou myšlenku, kterou volně, v du
ševním pohodlí začne opakovat, až se mu vtiskne do vědomí. Pak vpustí druhou - třetí, ne
víc. Zdravé myšlenky se v mozku zhmotní a stanou se jakoby věcmi.
ČÍM VÍC ČLOVĚKA TRÝZNÍ A UNAVUJÍ VTÍRAVÉ MYŠLENKY, tím častěji si má vytvářet tento bez
myšlenkovitý stav - duše si odpočine. Cvičení nemá trvat déle než 10-15 min. Ale zato čas
těji. Nekontroluj a nepočítej, kolikrát kterou myšlenku opakuješ. Je dobré přecházet k vě
cem, o kterých jsme dosud nepřemýšleli - evangelia nám dodají velkou zásobu zdravých,dob
rých, oživujících myšlenek. Cvičení podporuje vnitřní síla, vycházející z duše, neviditel
ná, ale účinná. Pevnou nadějí, posilováním a oživováním vůle dokáže, že myšlenka na uzdra
vení pronikne celou lidskou bytostí a vytvoří zdravé buňky, které pomáhají k tvorbě zdra
vých myšlenek. Tak oslabíš své nižší "já" a posílíš vyšší "já", totiž rozum a vůli. Nižší
"já" chce zasahovat do tvých myšlenek, podlamovat tvou vůli, ty se však musíš řídit rozu
mem a vůlí, ne podvědomým strachem a jinými nezdravými city. Stále zdůrazňuj prvenství ro
zumu, tak se osvobodíš od vlivu nezdravého podvědomého "já". Choň často do přírody, at na
tebe působí novými dojmy a pohledy, které pomáhají uzdravovat tvé myšlenky.
VYBÍREJ SI DOBRÉ MYŠLENKY! CVIČ SE V POSITIVNÍ AUTOSUGESCÍ.

SMARAGDY ZE SlN
G APURU

Stisknutím knoflíku uvedl pan Cochet
do pohybu mechanismus, který vytáhl do
výšky těžkou rolovací mříž. Stiskl druhý knoflík a z pancéřové šachty vystou] 1 přímo do
výlohy pult s vybranými šperky. Pan Cochet byl velmi hrdý na tuhle mechanickf
atrakci,
která mu ušetřila námahu každý den znovu upravovat výkladní skříň.
Je to nádherný denl A jaké krásné modré nebe! - Vítal v dobré náladě prvního ákazníka.
Zdálo se však, že pařížské nebe muže nezajímá.
"Chtěl bych prodat tento šperk," řekl bez úvod<,i a vytáhl z kapsy náhrdelník.
"Cl!!" S výrazem okouzleni zvedl klenotník šperk do výsky. "To je nádherný kus! Jaké podi
vuhodné smaragdy, jemný tón zlata v syté zeleni. Indický brus, tak velké kameny se vidí
zřídka. Skvělá briliantová obruba. Nádhera!
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Vyňal z regálu pouzdro vykládané sametem a pozorně do něho šperk uložil.
"Lituji, ale zrovna nepotřebuji...nesmírně lituji, ale nekoupím to."
|V kruhu přátel pana Cochet a bylo známo, že nikdy nekoupil šperk před přesnídávkou. "Časně
ráno jsem v příliš dobré náladě, než abych měl dost tvrdošíjnosti usmlouvat přijatelnou
cenu," říkával obvykle.
Ale nehledě na tyto zásady, nekoupil by ten šperk v té chvíli z jiných
důvodů. Rychlým pohledem zhodnotil svůj protějšek a okamžitě na něm
každý nerv signalisovali Opatrnost! Krajní opatrnost!

Přitom na jeho návštěvníkovi nebylo nic nápadného. Středního věku, í f.eligentní, sympatický obličej, štíhlý, dobře oblečený. Ale pan Cochet n yl na
darmo potomek dlouhé řady klenotnických předků. Tenhle muž a ten neo čejný
šperk nemohou patřit k sobě. Jeho oblek nesedí s nenápadnou elegancí jeho
kravata je trochu křiklavá a nehty jsou ulámané.
Časného zákazníka zřejmě odpověí nepřekvapila. Houpal šperkem v otevřené
dlani a zeptal set"Kolik by za to člověk mohl chtít? Přibližně?"
Klenotník chvíli přemýšlel a pak řekl jistým hlasemt "Sto padesát tisíc
franků. Je to náhrdelník nevídané ceny!"
"Dobře!" Muž náhle držel pistoli v ruce:"Když to půjde rychle,spokojím se
s polovinou. Spusíte venkovní mříž a zamkněte vstupní dveře."
Zatímco pan Cochet bez odporu vyhověl přání neznámého, uvažoval s utajeným
vztekem, že se vynikajícím způsobem chrání proti loupežím a krádežím, ne
však proti muži, který jako v divadle ukázal dost odhodlanosti uzavřít s ním obchod.
Podivný zákazník vzal klíč od krámu k sobě. "Kde máte peníze?"
"V kanceláři za krámem."
Pan Cochet šel napřed. Otevřel trezor a odpočítal na stůl sedmdesát pět tisíc franků.
"Odejdu zadním vchodem," řekl muž a zastrčil peníze."Zamknu a klíč položím pod rohožku v
chodbě." A obrátil se k odchodu.
"Ještě bych měl jednu otázku, když dovolíte, pane."Klenotník ukázal na náhrdelník."Získal,
získal jste jej.." zaváhal," získal jste jej v Paříži?"
Muž o krok ustoupil.
"Co vás napadá," odpověděl."Nepracuji v Paříži. Nikdy. Přiletěl jsem za svítání ze Singa
puru a protože obchody jsou vyřízeny, vracím se letadlem zpět. Snad vám to usnadní..."
Široce se zasmál. Drze a současné s porozuměním. Potom klenotník zaslechl, jak zvenku za
myká dveře.
Pan Cochet prohlížel šperk desetinásobnou lupou, Pečlivě zkoumal kámen po kamenu, zda ne
mají nějakou vadu v brusu a najednou si vzpomněl na hraběnku Chauvelinovou. Překrásná
Amelie de Chauvelin, která byla manekýnkou, než se s ní oženil stárnoucí hrabě, velice mi
lovala smaragdy. Především smaragdy neobvykle velké.
Úžasně výhodná koupě] Náhrdelník má zaručeně cenu čtvrt miliónu - uzavřel pan Cochet svou
prohlídku. Jeho myšlenky se tvrdošíjně držely paní de Chauvelin. Hrabě udělá to, co obvyk
le. Vezme šekovou knížku a zaplatí.
Dlouho seděl klenotník bez pohybu. Už dávno měl udělat poplach, napadlo mu. Ten gauner za
pomněl’ přerušit kabel a nouzové zařízení, které spojuje obchod přímo s policií.
Nakonec stisknul pan Cochet tlačítko telefonu do své
ho bytu v prvním poschodí.
"Jsem v malé nesnázi, Deniso. Poj3, prosím tě, dolů,
vezmi klíč pod rohožkou a odemkni zadní vchod. "
Pak vytočil číslo hraběte de Chauvelina.

CO DĚLAT PŘI SILNIČNÍ NEHODĚ?
Podle, statistik pojišťoven je každý jednou za pět let účastní
kem dopravní nehody - pasivním nebo aktivním. Má tedy každý vě
dět, jak správně a systematicky postupovat.
Potřebujeme; vybavení pro nehodu, znalost správného postupu a
znalost první pomoci.
Pro nehodu je předepsáno:
1. varovný trojúhelník /lépe dva/ k zabezpečení místa nehody na silnici v obou směrech
2. varovná svítilna s kmitajícím světlem k umístění vedle varovného trojúhelníku
3. lékárnička pro první pomoc, v níž má být hlavně dostatek obvazů
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K zajištění důkazů potřebujeme; tukovou křídu, měřící pásku, fotoaparát, kapesní svítilnu
psací potřeby
Při nehodě je dobré mít u sebe:
1. lékařský průkaz Švýcarské lékařské komise s údaji lékaře pro první pomoc
2. mezinárodní několikajazyčný nehodový formulář k vyřízení prvních formalit na místě
3. kladivo a páčidlo k nouzovému narovnání deformovaných částí vozidla, zejména aby mohla
kola dál jet a aby se daly otevřít dveře - vypáčení
4. koštátko k odstranění střepů a lopatka.
Při nehodě je nutné jednat s rozmyslem a ohledem na místo a druh havarie nebo závady a
správně rozdělit úlohy osob, které nám pomáhají. Jeden informuje telefonicky policii číslo 17 1 ti ohlásí policii místo havarie, počet vozidel a zraněných. Policie zajistí
lékařskou pomoc a příjezd ambulance.
Druhý pomocník pečuje o raněné, dva umístí varovný trojúhelník a řídí ručními signály
provoz, další označuje na vozovce polohu havarovaných vozidel a raněných.
Celkem není třeba více než pěti osob. Motoristé, kteří jedou kolem místa neštěstí, musí
podle předpisu zastavit a poskytnout postiženým pomoc, není-li na místě nejméně pět
pomocných osob. Nemohou-li druzí poskytnout pomoc a jen přihlížejí, je možné je z místa
nehody odkázat.
Dále se musí zajistit důkazy o nehodě. Tukovou křídou se na vozovce označí polohy vozi
del, předmětů a osob, stopy vozidel, olejové s k v m y atd., je-li nožné, také se to ze
všech stran vyfotografuje a to co nejpodrobněji.
Do příjezdu policie se nesmějí na místě nehody provádět jiné změny než které jsou potřebné
k zajištění bezpečnosti cestujících a dalších účastníků silničního provozu a k zdravotnic
ké péči o zraněné.
Zvláště dobrv pozor je třeba dát na dálnicích, kde každá nečekaná překážka je velkým ne
bezpečím pro rychle jedoucí auta. Brzdná dráha vozidel je 130 až 200 m a místo nehody
musí být proto zajištěno nejméně v této vzdálenosti. Zraněné je nutno přemístit do bezpe
čí mimo dálnici. Nehododový trojúhelník se nesmí stavět do středního pásu dálnice, ani
se tam nesmějí dávat předměty, které mají motoristy varovat - mohly by je totiž zmást a
došlo by ke smyku. Motoristé, přinucení zastavit za místem neštěstí, musí postavit svá
vozidla tak, aby střední pás dálnice byl volný pro příjezd policie a ambulance.
Dobré informace pro poskytnutí prvné zdravotní pomoci při silniční nehodě obsahuje příruč
ka Dr.ned. Hanspetera Dreifuss:”100 Notfallsituationen und lebensrettende Massnahmen,"
w d a n á ve Fachverlagu v Ziirichu 1973.
_
3
Ing.J.Kapoun

Některé čtenáře pohoršila kapitola Indiánská svatba ze vzpomínek brazilského misionáře
P.Němce. Především autor zpracoval látku velmi taktně. Za druhé jeho kniha se velice
líbila kardinálu Beranovi a doporučil ji k vydání v Křestanské akademii. Jestliže se ne
pohoršil kněz tak svátého života....?

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S. LEWIS.
2
"NEPŘÍTEL, KTERÝ HO /KOUKOL/ ZASEL, JE ĎÁBEL". /Mat 13, 39/
V druhém dopise nabádá zlý duch Zlotřilec svého přítele červotoče> aby lidi odnaučil
my slety aby je udržoval v pýše a ješitnosti a vzbuzoval v nioh odpor k vnějším formám
Církve.
M I L Ý
Č E R V O T O Č I ,
co to slyším? Tvůj chlapec se stal křesťanem! To si odpykáš! Ale zoufat ještě nemusíme.
U nás jsou stovky duší, které pobyly nějakou dobu v táboře NEPŘÍTELE a rty je přece dostal?..
Tedy dej pozor. Tvůj chlapec má různé zvyky a zlozvyky, tělesné i duševní. Ty nám pomohou?
Nejlepším spojencem je Církev sama. Ne ta, kterou vidíme rty a která se rozprostírá nad
prostorem a časem, zakotvená ve věčnosti, hrozná jako silné vojsko. Před tou se třesou i
haši nej statečnější. Ale o této Církvi většina křestanů nemá ani tušení.
Vidí jen vnější věci. Nevkusný, špinavý kostel. Chlapíka, který rozdává ohmatané bpožurky
s nábožnými frázemi nebo hloupými básničkami. Ušmudlanou babku, páchnoucí kuličkami proti
molům a drmolící neustále růženec, zatím co oči jí tu a tam rejdí po kostele. Vedle se
dí sousedé, s kterými se pohádal. Už to m u kostel zprotiví - tak jsou hloupí - tihle ohavíní lidé! Vpředu se kočkují děti. Zpívají se nehezké písně bez melodie. Varhaník hraje pomálu nebo rychle nebo falešně. Vodnaté kázání bez hlavy a paty. Kazatel s červeným nosem net
bo plešatý nebo s podbradkem nebo bradavicí nebo krátkozraký.
Tvůj chlapec neuvažuje o tom, že sousedům křivdí, že babka nám také škodí, že nezáleží na
kostele, ale na místě, kde bydlí NEPŘÍTEL - i kdyby to byla kůlna či vězení - že chlapík
s brožurkami je obětavý, prostý dělník. Vidí jen to vnější. Netuší., že kněz je úplně ve
Službách NEPŘÍTELE. Jsou-li lidé oblečeni moderně, řekne si, že jsou světáčtí, jsou-li ve
staromódních šatech, napadne mu, že víra je asi něco zaostalého, co nejde s dobou.
Prostě starej se, aby jeho představy o Církvi, o víře, o náboženství zůstaly mlhavé, aby
nepřemýšlel o tom, jaký má být křestan uvnitř. Pak ti bude veselo, protože si bude myslet.
Že vidí jasně a nebude tušit, že je to jas pekla.
Hlavně aby v prvních týdnech po obrácení zažil hodně zklamání. NEPŘÍTEL tato zklamání po
nějaké době blaženosti dopouští. Tvůj chlapec je jato novcmanžel-po líbánkách přijdou všed
ní dny života s Církví,s NEPŘÍTELEM.Zklamání,přechod od vysněného obrazu k namahavé činnos
ti. Protože NEPŘÍTEL má divný rozmar, aby ho lidští červíčkové milovali "svobodně" a tak
mu také "sloužili" - jato "synové" představ sl! - tedy toto riziko přechodu a zklamání ris
kuje. NEPŘÍTEL zneuctil a zneuctívá celý duchovní svět svým nepřirozeným spojením s těmito
dvounohými zvířaty. Nechce, aby šli k němu jen z citu, nálady či zvyku, ale ze svobodné vů
le! A zde je naše o h r o m á příležitost, dostat ty lidské stvůry zase zpět!
Překonájí-li ovšem počáteční nechuř., zklamání a obtíže, pak je to pro nás zlé. Každým ví
tězstvím vůle se zmenšuje jejich závislost na citu - a pak jsou stále lépe zabezpečeni prq>ti našim pokušením.
Tedy předpokládejme, že lidé v kostele, kněz u oltáře, mu nedají rozumový, nýbrž citový dů
vod ke zklamání. Ukáže-li se, že kněz je např.lakomec - nebo dokonce odpadne - ach, to bla
ho pro nás! - že namalovaná panička vedle něho klame manžela a špatně vychovává děti, že
pán s vrzajícími střevíci je ketas a chová se hrubě k ženě - ulehčí ti tito naší spolupracov
n íci tvůj úkol - sláva jim!
Starej se hlavně, aby mu nenapadlo: "Když se sám považuji i se svými chybami za dobrého
křestana, proč by chyby sousedů v kostelní lavici či kněze měly být důkazem toho, že náboženství je jen pokrytectví a podvod?”
Lidem to na štěstí sotva napadne. Proč? Protože se jim nechce myslet, ani nyslet neumějí.
Jen ho vezmi do práce a uvidíš! Není ještě dlouho v táboře NEPŘÍTELE a o skutečné pokoře
nemá ani tušení. Klečí sice, bije se v prsa a říká:"Pane, nejsem hoden.."ale to je jen pa
pouškování . V nitru se nadýmá, jak je dokonalý - chacha! Jen ho při té myšlence udržuj. Pý
cha - a tahle skrytá zvlášť. - je odleskem naší milé vlasti v hlubinách.
Mnoho zdaru přeje tvůj kamarád a strýc:
Z L O T Ř I L E C
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Jak vysvětluje dialektický materiaMisJři dialektiky, Engels a Lenin

H M O T A
lismus naše poznávání skutečnosti?
praví:

Pro poznání světa je rozhodující, že
duch /"vědomí"/ a hmota mají stejnou
podstatu. Účinek našich činů dokazuje, že umíme správně hodnotit a měnit v nysli představy
v poj rty. Není tedy zásadní rozdíl mezi lidským duchem a hmotou kolem nás. Rozdíl je pouze
ve stupni vývoje hmoty. "Hmota" našeho vědomí poznává hmotu světa. HMOTA SE TEDY ODRÁŽÍ V
HMOTĚ. Naše poznání je "odlitkem" /"Abguss"/, "zrcadlením"/"Abspiegelung"/, "odrazem" svě
ta v našem duchu. Smyslové poznatky jsou v našem vědomí uspořádány v těch souvislostech,
ve kterých existují ve skutečnosti. Duch a hmota jsou vlastně stejné, proto jsou příčinou
našeho správného poznávání. Nebýt této rovnosti nepoznávali bychom svět správně.
To je tvrzení marxistické teorie poznání.
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Marxistická nauka o poznávání /odborné noetika / má ovšem radu správných bodu.
IDEALISTICKÁ teorie tvrdí, že stran, který vidíme, existuje jen v našem vědomí. Můžeme
strom ohmatat, ochutnat plody, vdechovat vůni květů - ale to jsou jen NAŠE vjemy, které
NÁM zprostředkovaly NAŠE smysly. Bez NAŠEHO subjektivního já by strom neexistoval.
Od tohoto tvrzení je k popření existence vnějšího světa jen krůček. V minulém století je
vyznávali t.zv.solipsisté a jejich teorii uvedli do praxe anarchisté. Ohlasy solipsismu
najdeme např. v tak zv. existencialismu.
Kdy začala tato podivná filosofie? Už staří Řekové - a to sofisté - popírali svět, pohyb,
všeobecně platné mravní a jiné zásady atd. Není ovšem těžké popírat existenci holícího
mýdla a žiletky a tvrdit, že tyto předměty existují jen v mém vědomí. Obtížnější je podle
tohoto tvrzení jednat a holit se třebas banánem nebo gramofonovou deskou. Každému, kdo po
pírá existenci vnějšího světa poradte, aby si lehl na "neexistující"koleje a počkal, až
jeho "neexistující" tělo přejede "neexistující" vlak.
Tyto a podobné filosofické nesnysly křesťanská filosofie odmítá. Křesťanství nebojuje s ma
terialismem tím, že hmotu popírá, jako anglikánský biskup Berkeley. Jeho tvrzení jsou lo
gicky a věcně neudržitelná a popírají i základní nauku o VTĚLENÍ, bez něhož by nebylo ani
VYKOUPENÍ. "A Slovo Tělem učiněno jest..." /Jan 1,14/. Jinými slovy: "tělo"t.j. hmota,svět
existují skutečně a nezávisle na nás a na našem vědomí. Příroda a světový řád existovaly
miliardy let před příchodem člověka.
Je proto marxistická reakce na idealistické nesmysly v jistém smyslu reakcí zdravého rozu
mu proti bláznovství. Marxismus i křesťanství vyznávají "umírněný realismus". Strom vidíme
proto, že existuje. Materialismus má pravdu, když mluví o "odlitku" a "odrazu" vnějšího
světa v našem vědomí. Nemá však pravdu, tvrdí-li, že z poznání vnějšího světa vyplývá, že
tento svět a naše "já" mají stejnou podstatu.
Od každé vědecké teorie se žádá, aby všechny jevy a souvislosti ve svém oboru vysvětlila.
Např.teorie nedělitelnosti atomu vysvětlovala uspokojivě všechny chemické pochody až do
konce min.století, kdy byly objeveny radioaktivní prvky, které se samočinně rozkládají a
tak dávají vznik dalším prvkům až do konečného ustálení. Objev radia pohřbil tedy Daltonovu atomovou teorii a dnes už nauku o nerozbitnosti atomu nikdo nehájí. Tak můžeme i ny žá
dat od marxistické teorie poznání, aby vysvětlila všechny známé jevy a souvislosti.
DIALEKTIKA tvrdí, že svět poznáváme správně proto, že se hmota světa odráží v "hmotě"naše
ho vědomí. Ale jak vysvětlí materialismus skutečnost, že např.dva stejně učení badatelé po
zorují stejný jev a přicházejí k různým závěrům? Je-li naše poznání jen pasivní zrcadlení,
jak to, že se stejná hmota "zrcadlí" u každého jinak?
Marxismus namítne: Je to zaviněno různými stupni vývoje ducha u lidí.
Budiž! Ale jak je možné, že všichni lidé od nej starších dob a všude měli společné pojity
dobra a zla, krásy a ošklivosti, pravdy a lži, příčiny a účinku, celku a části? Jak to, že
Desatero poznávali a vyznávali Židé - prostí zemědělci a pastevci, i nejpokrokovější a nejučenější lidé moderní doby? Jak vysvětlí, že víra v jednoho Boha je původním náboženstvím
všech národů a kmenů? Je-li "hmota vědomí" u každého- jinak vyvinuta, jak se lidé mohou
vůbec na něčem shodnout? - Dialektika nevysvětluje, proč se lidé liší v názorech nebo mají
názory stejné.
V příštím čísle si povíme něco o křesťanské nauce o duchu a hmotě.
S.GHELFAND

SLAVNÉ ŽENY
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JAK PAVEL KE SVÉ ŽENĚ PŘIŠEL

Pavel se přihlásil v cestovní kanceláři na zájezd do Vídně. Peníze že za
platí vedoucímu výpravy před odjezdem.
Přesně v určený den a hodinu stál Pavel - vnitřně i vně připraven - na
místě, odkud autobus startoval. Ale ukázalo se, že Pavel odejet nemůže.
Proč? Inu, vedoucí neměl jeho cestovní papíry, jeho přihlášku - prostě
nic. Jakoby neexistoval. Autobus byl do posledního místečka obsazený, li
dé se bavili a těšili - ale Pavel se pochopitelně rozzuřil! Který lotr
mu překazil zájezd, na který se tak dlouho těšili Ten at se těší!
Autobus odejel bez něho a Pavel se rozlícené rozběhl k cestovní kanceláři.
Ohlásil se u vedoucího a v jeho kanceláři spustil! Vedoucí - zřejmě dob
A.os.zájm.obraceJ rý psycholog “ ho asi deset minut poslouchal a když Pavlovi došel dech i
ně, žena, kterou slova, zazvonil na slečnu, která přijímala přihlášky na zájezdy. Ukázalo
Daniel osvobodil se, že slečna sice přihlášku přijala, ale někam založila - a tím pokazila
Pavlovi dovolenou! Pavel nevnímal vyděšený obličej íček, ani úzkostlivé
z obviněni. B.
i
Přís lov. urč.mís oči, ani spoustu narudlých vlasů a hezkých, rozpačitě
ta, pohostinná žepřešlapujících nožek - neviděl nic, jen konec autobu
na ve Filipách. su, mizící v aleji rozkvetlých lip - směr Vídeň!
Konečně se podařilo vedoucímu kanceláře Pavla uklidnit.
C.zn. dusíku,
sestra Mojžíšova Celou věc pečlivě vyšetří a vinník bude potrestán.
obr.£pojkaj)te ta Pavel vyrazil polo spokojeně, napůl otráveně z kance
Panny Marie, pís láře. Toulal se chvíli městem, podíval se na napínavý
fotbalový zápas, koupil si zmrzlinu, vybral si v obchod
menko, které
vzniklo z C.E. Žením domě dvě nové košile, zašel na večeři do nejlepší
na Jakubova3 ob ho podniku města - však ušetřil za zájezd, mohl si to
dobí. F. ženské dovolit - a na celou věc zapomněl. Spokojeně se vracel
dortů. Sotva odložil v předsíni klobouk, ozvalo se ne
jméno3 spojka.
smělé cinknutí zvonku. Za dveřmi stála smutná posta
Emicko! G. úhoř
něm., žena Abra vička s rudými vlasy. Pod očima kruhy, v ruce rozpači
tě mačkala slzami prosáklý kapesníček.
hámova, lira.
Pozval ji dovnitř.
1. Matka Panny
"Je to strašně nepřijemné...pane..pane..a tak strašné.
Marie3 ženské
Vedoucí se moc zlobil..moc. Prý budete všude vypravovat,
jméno. 2. Ukazov-,
jak jsme vám pokazili výlet a ztratíme zákazníky..Myslím, že mě vyhodí.
zájmeno, sestra
Určitě! Zítra dostanu výpověcí. Je to hrozné...a mně se tam tak líbilo!"
Boleslava II."Co mohu dělat já?" zeptal se udiveně Pavel.
zaklad.I. ženské
"Mohl byste...třebas říci našemu vedoucímu..že o tom nikde nebudete mlu
ho kláštera u
vit, že se nezlobíte. Chcete, abych ztratila místo? Jste tak krutý? Ne!"
nás. 3. Nedobrá,
Tak krutý ovšem Pavel nebyl a být nechtěl. Ve skutečnosti byl mírný jako
souhlásky buchnu
beránek, tak mírný, že dosud ani dívku nenašel. Jeho zuření trvalo vždyc
tí, předložka
ky chvilku - a pak už nic nevěděl.
před jménem slav
Dívka se rozplakala. Najednou si Pavel všimnul, že má vlasy jako jeho ne
ného amer. zločin
božka maminka. A oči, zalité slzami, úplně zelené - jako horské jezero,
ce. 4. psí hlaskde byl loni na dovolené.
5.pád., byv.před
"Slečno, neplačte. Zajdu zítra za vedoucím - hned jak otevřete kancelář,
seda kongr.pro
v devět, že? A řeknu mu, že nikde nic nepovím, .řeknu mu všechno, co si
jednotu krestanů.
přejete. Jen neplačte! Spolehněte se na mne. A kdyby vás přesto ten kruspojka. 5. před
£as vyhodil..tak. .tak..tak se s vámi ožením!" vyhrknul odvážně.
ložka, zn. titulUi
Dívka na něho zírala s otevřenými listy. Zelená jezírka přestala slzet. Na
odmítnutí, 1. že
jednou ho děvče objalo a přitisklo k sobě.
na Jakubova. 6.
Tak skončil zármutek dvou mladých lidí a změnil se
láskt Místo po Víd
zápor, také-latii
ni chodil Pavel s dívkou večer kvetoucí alejí nebo lesem ntoo ji pozval
sky, zn. teploty.
do přepychové restaurace s mosaznými klikami a plyšovými křesly na oběd.
7. Zápor, sestra
"Bylo to odvážné!" divili se přátelé, když jim vypravoval tento příběh.
Lazarova. 8. Že
"Vůbec ne!"prohlásil Pavel,"v jejich očích jsem viděl jasně její duši!"
na Davidova /vdo
"A já", odpovídá na stejnou námitku jeho žena,"jsem viděla jeho duši v je
va po Nabalovi/.
ho odvážné velkoryslnosti. Jinému muži bych kolem krku určitě nepadla!"
?

?

?

?

?

?

A.B.

m alárie
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Pan Potápka nemusel po svatbě udržovat oheň a chodit na dříví,
tuto práci dostal na starost jiný a on chodil s ostatními na
lov do pralesa nebo do řeky, staral se banánovníky, o tabák,
sladké brambory a aipim. Všichni ho měli rádi a on si pomalu
zvykal, manželku miloval a ani si nevzpomněl, že je válka a že
existuje také jiný svět.
Když se jednou vrátil z lovu, který nebyl nijak snadný, lovili
totiž v bažinách jacaré, začala jím lomcovat zimnice. Uvědomil si,
že je to asi malárie, v bažinách bylo spousta komárů a kousali ne
milosrdně. Lehl si do sítě a manželka, celá ustrašená, mu dávala
pít kašasu. Jenže horečka stoupala a večer musela zavolat čaroděje.
Prohlédl ho a hned řekl, že je to malárie. Odešel a přinesl náruč
zeleného listí, které vonělo tak ostře, že za chvíli tyl v chýši
vzduch téměř nedýchatelný. Čarodějník, ho zabalil do listí a pak ješ
tě obalil kožešinou. Potápka byl vůní listí tak omámen, že za chvíli
ztratil vědomí.
Ráno se probudil, listí bylo zvadlé a jako uvařené a kapal z něho pot.
Manželka mu pomohla vyházet listí ze sítě, obrátila kožešinu pod něho
a tak ležel dál. Cítil se strašně unaven a zimnice přestala. Celý den
pil čaje, které čaroděj nařídil, ale k večeru se zimnice vrátila. Zno
vu přišel čarodějník, obrátil ho v síti na břicho a ostrým diamantem
mu naříznul několikrát záda. Do krvácejících ran mu rozetřel nějaké listí, pak ho obrátil
a udělal totéž na jeho prsou. Znovu ho zabalil do listí jako den předtím, obalil kožešinou
a odešel. Potápka cítil chvíli strašlivé pálení na zádech a na prsou, manželka u něho stá
la a plakala. Viděl ji vlastně poprvé plakat a tak poznal, že je s ním zle. Celou noc
blouznil, zdálo se mu, že je ve válce, ale k ránu usnul a spal ještě dva dny. Když se ko
nečně probudil, necítil kromě slabosti nic. Rozřezaná záda a prsa jen svědila. Sám vy
lezl ze sítě a posadil se na kmen, který tečí vypadal jako opravdová lavice. Brzo po svat
bě k němu totiž přidělal opěradlo. Když to šejk viděl, moc se mu to nelíbilo, ale Potápka
mu udělal totéž a ještě lépe - pak byl šejk spokojen.
Manželka seděla nyní vedle něho, byla celá přepadlá a od ní se dověděl, že po celou tu do
bu nezamhouřila oko a také si teprve nyní všimnul, že je v jiném stavu. Projelo jím jaké
si zamrazení a zároveň radost. Zdálo se mu, že poslední, skrytá naděje, dostat se jednou
odtud dexnů, mizí. Bude to přece jeho dítě i
V noci spát nemohl. Předně byl vyspalý a pak se mu pletly myšlenky jedna přes druhou. Ne
mohl zjistit, cítí-li radost či smutek. Manželka však spala spokojeným, klidným spánkem.
Však si to zaslouží - nyslel si. Když usínal, najednou ucítil - jak bylá na něho manželka
přimáčknutá, že se dítě v jejím lůně pohnulo. To ho znovu vzkřísilo. Začal přemýšlet, jak
asi bude dítě vypadat. Rád by je byl i pokřtil, byl rozhodnut je pokřtít - ale vždyť se
dítě nikdy pořádně nedoví, co to křesťanství jel On sám byl sice mizerným křesťanem, ale
trochu křesťanského citu v něm přece jen zůstalo. Konečně usnul také.
Brzo se uzdravil úplně a život mezi Indiány pokračoval.

POKROK

NAŠE BOHOSLUŽBY

Š V Ý C A R S K Ý PLÁN
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BŘEZEN- CASIES-"SETKÁNÍ PŘÁTEL", kteří se
dosud neznají. Kdo je tu sám a rád by
AARAU-St.PETER u.PAUL KIRCHE
strávil 14 dní v krásném domě, krásné
sob. 14.a 28.2 .,13.a 27.3.-18,30
krajině3 mezi dobrými lidmi, má zde
Vi ARBON-farní kostel, neděle 19,00
příležitost
od 1 . do 14^3.
BADEN-St.Sebas tianskapelle-krypta,n eá. 11,15
BASEL-Sacré-Coeur,Feierabends.68.,nečí. 18,00 DUBEN - DUCHOVNÍ OBNOVA V BETHANII. - Povede
BERN-Dreifaltigkeitskirche,krypta, sob. 18,00
**
P.T.ŠPIDLÍK, prof.slavné Gregor.univ.
CURYCH-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr. 46.
V *
** v Římě. Přihl.P.Birka;večer 1.- 4.4.
česká - neděle a 1.pátky
19,00
CASIES. JARNÍ PRÁZDNINY MLAPJČHslovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachpřihl.P.Simčík
3. - 12.4,
str.15. I. patro - neděle
9,30
SETKÁNÍ V QUARTENU - v moderním domě
CQRTATT.TQD— 10 kra na juh od Neuchatel, směr
nad Wallensee. Povede Msgr.Škarvada
Yverdon, 3.ned. ,vo far.kostole sv.Petra
z Říma. Cena cca 45 frs. Přihl.
na rozcestí od Kablovky
10,00
P.Birka, P.Vondra,
večer 9.do 11.4.
FRAUENFELD-V klášteře, I.scb.v měsíci 16,00
DUCHOVNÁ OBNOVA. MORSCHÁČH. prihl.
FRIBOURG-I.ned.-v 10 hod.- v kaplnke MariaP.Baník
od. 9. do 11.4.
nistov, Rue de Faucigny
CASIES - SETKÁNÍ RODIN. od 11.do 18.4
CHUR - každou II.sob.v měsíci - HeiligkreuzDUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁĎEZ-EINSIEDELŇ.
kirche, Masanserstr.161
15,30
povede P.KUNERT. Přihl.P.Birka
JONA -15 a 29.2., 14.a 28.3.farní sál
9,30
4
od 30.4.-2.5.
LAUSANNE-každd 4.ned.vo Boulevard de
23.5 ~
Grancy 29., na 1.poschodí
9,30 KVĚTEN- SLAVNÁ POUŤ V EINSIEDELN
CASIES - Setkání rodičů
-----LUCERN-St.Peterskapelle, neděle
19,00
s vychovateli
od 26. - 30.5.
r D t i - 22.2. , 7.a 21.3.
Ruti-Tann
9,30
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
ČERVEN- V. SETKÁNÍ MLÁDEŽE
SQIOTHURN- 22.2., 7.a 21.3.
SpitalPřihl. D-8421 Rohr-Abtei od 4.-9.6.
kirche, neděle
10,15
CASIES-II.roč.kurzu asistentů,
ST.GAT.t .
e n - Galluskapelle při Dcáně,
přihl.P.Simčík
od 4 - 7.6.
vchod z nádvoří,
sobota
19,00
JARNÍ POUŤ POD SÁNTISEM ” J_3 á[^_
WINTERTHUR-S t .Ulrichkirche-Rosenberg,s .19,00
POUŤ DO SV.ZEMĚ-ISRAELE. povede P.Jos.
ŽENEVA-II.ned. v mes. - kostol sv.Bonifáce,
KREJČÍ, přihl.u misionářů, cena
14.Avenue du Mail, 2 patro
18,30
cca 1000 frs, - v II.pol.června
ČERVENEC-CASIES:I .t u m u s děts.tábora. pro dě
ti od 9 - 14 let. Přihl.P.Šimčík
P .Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrutistr.26.,
od 29. 6.-17,7_.
*tel.041-312635
**
CASIES: II. t u m u s tábora pro mládež
P.Ján Pius KŘIVÝ, O.P.-4058 BASEL, LindenVy
nad 15 let. Přihl.P.Šimčík 19.-30.7.
berg 21., tel. 061-321944
SRPEN - CASIES: I I I.t u m u s tábora, děti
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 ZÚRICH, Feldstr.109
od 9 do 14 let. Přihl.P.Šimčík 2-21.8.
tel. 01-235025 - pro Čechy
ZÁŘÍ ~ AKADEMICKÝ TÝDEN - Hunefeld u Fuldy,
P.Anton BANÍK, 8004, ZORICH, Feldstr.109
setkání krajanů z celé Evropy,13.-19.9.
tel.01-234455 - pro Slováky. V utorok,
CASIES: DUCHOVNÍ OBNOVA
26.-29.9.
středu, piatok od 16-18,30 Wolfbachstr.15.
SLAVNÁ SLOVENSKÁ P O U f V EINSIEDELN
P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES, La Longeraie,
K MATCE BOŽÍ SEBMIBOLESTNÉ - asi 2.nečt.
' tel.021-714417

OTCOVÉ-MISIONÁŘI

P.Vilám VONDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26., tel. 071-279631 /KLUB/
P.Petr ELIÁŠ, 6600 LOCARNO, Via S.Jorio 44.,
cel.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, zpověčt,
VČAS u uvedeného nebo svého misionáře, do CASIES
zaopatření nemocných, svatba, vyučování
VELEHRAD,1-39030,S.MARTIN IN GSIES, tel./0474/
náboženství doma, návrat do Církve a pod.
78425. Dají vám podrobné informace! Většina pod
U českých se můžete hlásit na české pod
niků, zejm.tábory a setkání či duch.cbnovy, jsou
niky, poutě, exercície a pod., v. sloven
velmi brzo obsazené!
ských na slovenské. U P.Mazáka a P.Vondry
na oboje.

PROZRAZENÉ TAJEMSTVÍ A HADRI
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Nadporučík Hulák zažil pořádný šok.
Na zámeckém nádvoří zastavilo auto s proviantem, řízené frajersky vy
padajícím civilním občanem. Hulák, konzumující právě protekční ří
zek, vystartoval z jídelny,a vybízel hlouček vojíAů, aby ho násle
dovali. Měl od šoféra převzít zboží.
"Ahoj, Pepíku!" ozvalo se náhle od volantu."Jak se máš, ty pod
výživo? A hele, von už né tři hvězdy, to ti teda gratuluju! Dnes
ka udělají lampasákem každýho blba! Pepíku, ty to snad dotáhneš
na generála!"
Nadporučík se zamračil, vztekle si změřil šoféra, potom skupinu po
ťouchle se usmívajících vojínů a ledově prohlásil:"Pane, zřejmě si mě s ně
kým pletete! Nepamatuji se, že bychom se kdy v životě viděli!"
"Ale,Pepíku," rozchechtal se šofér. "Jen si vzpomeŇ! Přece verpánek. Ver pá - nek! Seděli jsme vedle sebe a flokovali boty! Mistr tě řezal potěhem,
protože jsi byl levej jako turecká šavle! No, Teá to máš samozřejmě lepší!"
Nadporučík zrudl jako krocan, cosi blekotal, ale zapírat se už neodvažoval. Přihlížející
vojíni se báječně bavili a ani to příliš nezakrývali. Konečně Hulákovi došla trpělivost.
"Yy frajeři!" zavřeštěl na tlemící se vojíny, "vy pitomí, liboví frajeři! vy si iryslíte, že
jsem tu pro srandu králíkům? Já s vámi zatočím, lumpové, že se vám budou dělat bubliny u
nosu! Inteligenti! Vodě dneška si na vás budu dávat bacha, hajzlové jedni! Syčáci!"
Poněkud ho ten projev vyčerpal, nebot jeho dýchavičnost už byla ve stadiu, kdy ji vyvoláva
lo každé vybočení z normálu. Ale na druhé straně se přece jen trochu uklidnil. Znovu se
obrátil k vojínům a řekl téměř laskavě:"Soudruzi! Je třeba si uvědomit, že provokace zde
nejsou na místě! Náš soudruh president, soudruzi, byl přece truhlář!"
"Macháček!" zvolal nadporučík Hulák."Jídelna se má lesknout jako zrcadlo! leskne
Machá
ček?"
"Neleskne se," odpověděl doktor dle pravdy.
"A proč se neleskne, vy chlape líná?" vyjel důstojník,"proč to tu vypadá jako ve chlívě?"
"Já jsem nikdy neměl příležitost navštívit chlív," usmál se Macháček,"a tudíž ne..ám možnost
srovnávat. Ale tu jídelnu jsem zametl."
"Zametl!"ušklíbl se Hulák. "To je nějaká práce, pošimrat podlahu koštětem? Vaší povinností,
Macháček, je jídelnu pořádně vyšůrovat, rozumíte?"
"Rozumím, "odvětil doktor, "ale musím vám s hlubokým politováním sdělit, že mi byly neznámým
pachatelem odcizeny hadry."
"Nelžete, člověče!" zlobil se nadporučík. "Kdo by vám kradl hadiy? Nejspíš jste je někam
schoval, abyste se vyhnul plnění svých povinností! Ale na mne si nepřijdete! Na mne ne!"
Rozkročil se a zařval z plných plic:"Hochman! Vojín Hochman ke mně!"
Dozorčí kuchyně vojín Hochman přistoupil k nadporučíkovi.
"Hochman," řekl Hulák,"tady Macháčkovi někdo ukradl hadry a on, chudák, nemůže šůrovat.
Skočíte do skladu a přinesete dva hadry."
"Provedu!" odtušil Hochman."Ale potřebuju, soudruhu nadporučíku, bumážku. Jinak mi je
skladníci nevydají!"
Důstojník se zamračil. Byl líný dělat cokoliv, ale psaní přímo nenáviděl.
"No dobrá," zachrčel po chvíli,"dám vám tedy bumážku."
vytrhl z notesu list papíru a těžkým kostrbatým písmem napsal: "Žádám 2 hadri - " a předlo
žil to dozorčímu.
"Stačí to, Hochmane?" zeptal se, "já myslím, e je to stručný a jasný."
"To jistě," ošíval se Hochman,"ale kdybyste se neurazil, soudruhu nadporučíku, tak ve slo
vě hadry píšeme tvrdé y . "
Nadporučík se zamýšlel. "A víte, že máte pravdu, Hochman?" řekl po chvíli. "TeS si jasně
vzpomínám, že hadry jsou ve vyňatéjch slovech. Už jsem pár let ze školy venku a tyhle volovinky člověku snadno výletěj z hlavy. Ukažte, já to opravím."
Nadechl se jako před zvednutím stokilové činky a funě při každém písmenu napsal:"2 hadry
na mití. Npr.Hulák." Hochman už necekl ani slovo a odkvačil do skladu.
"A vy, Macháček," obrátil se nadporučík znovu na doktora, "budete šůrovat, aby z vás spo
lečnost měla taky nějakéj prospěch! Já se vám. divím, chlape, že se nad sebou trochu nezanyslíte!"
Válčili jsme za Čepičky.

PRO ŠTÍHLOU LÍNII
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VAŘENÉ HOVĚZÍ S KŘENOVOU OMÁČKOU
500 gr hovězího, sáček světlé omáčky, 2-3 lžičky strouhaného křenu,
stává z pot ..citrónu, cukr, smetana, sůl. - Maso uvaříme v osolené,
okořeněné vodě, s cibulkou a 2 mrkvičkami. Z vody po uvaření masa
připravíme bílou omáčku s křenem, citr.šťávou, cukrem a smetanou.
Podáváme s vařenou fazolkou a bramborami.
HAWAISKÝ S M Á T
1/8 1 oleje, 5 Iztc citr.štávy, cibulka, sůl, pepř, cukr, svazek
petrželky, 1-2 natvrdo vařená vejce, 200 g ananasu z dózy, 125 tangust, balíček zmrzlých
hrášků /450 g/, 150 g uvařené rýze, příp.prášek curry. - Připravit salátovou omáčku z ole
je, citr.štávy, pepře, cukru, do toho m í c h a t rozsekaná vejce a petrželku. Do toho opatrně
zamíchat ananas, langusty, hrášek a rýži. Podle chuti přikořenit curry a nechat prosáknout
omáčkou. Pak znovu ochutnat a příp.okořenit.
DUŠENÉ LEDVINKY
2 ledvinky cibule, mrkev, kousek slaniny, 2 bobkové listy,
1/4 lžičky tymiánu, 40 g margarinu, sůl, pepř, lžíce rajského
protlaku, 1-2 lžíce Madeiry. - Tenounce nakrájenou cibuli a
mrkev se slaninou, bobkovým listem a tymiánem s horkým
margarinem, na to osolené a opepřené ledviny a při silném
žáru asi 10 min.bez pokličky opražit. Pak hrnec přikryje
me a asi 20 min. dusíme při slabém ohni. Poté přidáme raj
ský protlak a Madeiru a ještě 10 min.dusíme. K ledvinkám
podáváme rýži či brambor,
kaši a salát či zeleninu.
" A to bys mela
vidět
t e p r v e mého muže j a k umí
vařit!"

FRANCOUZSKÝ SALÁT
180 gr.americké dtouhoz m n é rýze, 0,4 1 vody,
3/4 lžičky soli, 100 gr strouhaného sýra, 0,15 1 kyselé
smetany, lžíci citr.štávy, 1/2 celeru, 1/2 okurky, sva
zek ředkviček, svazek šnitlichu, sůl, pepř, 4 rajská a
kopr. - Do vařící osolené vody dát rýži, přikrytou při
nízké teplotě uvařit. Oloupaný celer syrový nebo vařený
jemně nastrouhat. Okurku nakrájíme na kostičky, ředkvič
ky na proužky, rajská na plátky. Smícháme strouhaný sýr
/Cheddar/ s kyselou smetanou, rozsekanou pažitkou, solí
a citron.šťávou. Do toho přimíchat uvařenou ryží a něja
kou dobu nechat stát. Předkládáme ve sklenicích nebo miskách, posypané koprem a ozdobené
plátky rajských.
OBLOŽENÝ JAZYK.
1/8 1 bílého vína, 7/8 1 vody, sůl, telecí jazyk, petržel, cibule, 20 gr tuku, 375 g raj
ských. - Do vařící osolené vody smíchané s vínem vložit jazyk a asi 1 a 1/4 hod.vařit.
Upražit nakrájenou cibuli, přidat oloupaná a pokrájená rajská a osolit. Jazyk oloupat, na
krájet po délce na plátky, dát na teplou míru a rajskými obložit nebo dát na jazyk. Ozdobit
petrželkou. Příloha - rýže a mladý hrášek.
PAŠTIČKY S KR&TÍM MASEK
4 paštičky /Vasteten/, 20 g margarinu, 20 g mouky,
1/4 1 vývaru, 1/8 1 smetany, lžíce citr.štávy, kopr,
sůl, pepř, cukr, malá do za žampionů, 100 g mražených
krabů, 250 g krůtího masa, žloutek. - Paštičky asi
*' Ta s i d o ž í v á k l i d n é s t á ř M 10 min. v troubě přepéct. Mezitím připravit z margari
nu, mouky, vývaru a smetany světlou omáčku a ochutit
u l d c e r y , a l e co my ? "
ji citrónovou šťávou, koprem, solí, pepřem a cukrem.
Rozpůlit žampiony, smíchat s rozpuštěnými kraby a na
jemno krájeným krůtím masem a povařit v omáčce. Zahustit žloutkem, plnit
paštičky a podávat.

D O B R É

C H U T N Á N Í

!

PPZCH26

MANŽELSKÝ HUMOR
Před svatbou měj obě oči otevřené. Po ní můžeš jedno
přimhouřit - řekl Benjamin Franklin.
Jeden pán se oženil s prodavačkou. Kamarád se ho po Sase
ptal, jak je spokojený. "Báječné! Jen jedna věc mě ruší.
Když dám manželce hubičku, ptá se: "A co si ještě přejete
"Ahoj! Čekal jsi
pane?"_____________
d 1ouho?"
"Už pětkrát jsem u vás koupila báječnou šunku,"říká mla। dá paní řezníkovi,"máte ji ještě?""Mám tu deset prasečích kýt.""Dobrá, jsou' li ze stejného prasete, prosila bych třicet deka."
1ůj muž je velmi "Miláčku, něco jsem ti před svatbou zamlčel. Jsem barvoslepý. ""To nevadí.
Já jsem černoška. "___
11 eduplný."
"Ty sis přece Jožku vzala? Myslela jsem, že s ním jen flirtuješ!""Jožka si
to myslel také."____
"Vidíš, ted jsi shodil mou kuchařskou knihu na zem a já nemám tušení, co vlastně vařím!"
"Ľhes je k obědu jen sýr?""Víš, kotletky se připálily, knedlíky rozvařily a polévkou
jsem musela hasit oheň."
'Ty ,7S^ ke mně roztomilá jen když potřebuješ pemze! A není to hodně často?
Zbohatlíci si najmou přepychový byt v hotelu. Prohlížejí pokoje až dojdou
do koupelny. "Škoda, že není sobota,"vzdychne paní.
"Jirka je dobrý žák, ale moc mluví, "připsala paní
učitelka k vysvědčení. "To byste měla teprve slyšet jeho matku, "napsal paní učitelce otec.
"Moje žena je strašně šikovná. Udělala mi ze
starého obleku vázanku.""To nic není. Moje žena mi udělala ze staré vázanky oblek!”
Mladá paní vyčítá manželovi nevalnou minulost.
„Copo* M to Mobo to ]mxd prtU
"Vyhodil jsi na noc
"Neměli bychom už nad tím zatáhnout závoj, "
Joitol tfBMVko?“
kocoura ven?"
navrhuje muž. "Závoj je tuze průhledný. Lepší
by byl norkový kožich. "
"Mám pro tebe velké překvapení, Martine.""Tak? A jak dlouho tu tvá matka zůstane?"
Služebná hlásí: "Pán leží ve mdlobách v předsíni, má papír v ruce a vedle něho je velká
krabice. ""Ach - to došel právě můj nový klobouk. "
^Jak to, že máš tak špinavé ruce?""Byl jsem doprovodit manželku na nádraží.""No a?""Musel jsem pohladit lokomotivu."
Svobodný muž:''Který je nejlepší měsíc pro ženitbu. ""Lednosinec. ""Ale takový měsíc neexis
tuje. ""Právě proto."
Arabský šejk telefonuje domů:"Zde je tvůj manžel. A kdo je u telefonu?"
"Myslel jsem, že si mě bereš proto, že jsem měl trochu peněz. ""Křivdíš mi. Byla bych si
tě vzala, i kdybys měl hodně peněz. "
"Má žena má nejhorší pamět na světě.""Copak? Na všechno zapomene?"
"Naopak. Nezapomene na nic!"
Anička se probudí ve dvě v noci. "Mami, vypra
vuj mi pohádku.""Chvilku počkej. Brzo se vrátí tatínek a bude nám oběma vypravovat pohádky
"Dnes jsem se octnul v trapné situaci. Přišel
jsem domů, žena se ptala, kolik je hodin a já
řekl že dvanáct. Najednou zakukala kukačka
v hodinách tři. Musel jsem sám zakukat ješ,T«khls «1 chc«S vypr»f kalhoty?
tě devětkrát. "
.Kdysi DOlOl padosit korunl"
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