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otřesné hodnocení světové, zejména pak africké situace z péra Otty Habsburga uveřejňujeme
ne proto, abyste propadli lhostejnosti, strachu, melancholii nebo panice, nýbrž proto,
abyste si uvědomili, že malá skupina lidí, oddaná
tělem i duší jakékoliv myšlence, doká
že proměnit svět. Zatím několik procent komunistů v Angole hrozí zmocnit se celé Afriky,
jako se pár procent na život a na smrt odhodlaných lidí zmocnilo - díky nebdělosti a naivnosti Západu,celé Číny - a jakmile budou dost silni, vrhnou se na Evropu.
Konec? Nebo začátek? Musí projít celé lidstvo touto krvavou lázní? Nebylo to nutné - ale
to přenechme politikům a lidem moudřejším - než jsme my. Jedna věc je jistá. Jedinou zá
chranou dnešního člověka je Kristus. Rozumějme dobře: ne kněží, biskupové, papež - ale
Kristus, prožívaný se vší vášní, v pravdě a lásce - a dokonale, jak jsme jen na této zemi
schopni. Nezáleží na klopýtání - i sv.Petr klopýtl, ba všichni apoštolové - první biskupo
vé - opustili na Olivové hoře Krista před jeho utrpením - a přece prokvasilo křestanství
římský stát, který v době Kristova narození byl nejmocnější civilizací západního světa.
Záleží na PRAVDĚ a LÁSCE, které proudí z nadpřirozeného zdroje, tedy ze zdroje nepřemoži
telného, a které pokorně a statečně, vroucně a vášnivě přijímáme a které pak září z nás.
Ano - kvas v těstě. Kvas, který pomalu, ale vytrvale prokvasí všechno Kristem. Nejdříve
nás, pak svět kolem nás. Musíme ovšem Krista znát, abychom nepřijímali místo kvasu Kris
tova jed. . Dobrá náboženská kniha a časopis, duchovní obnova, setkání, syrtpozia, pracov
ní kroužky v soukromí, dobří přátelé, dobrý, Kristovým duchem naplněný kněz. Poznáme ho
vnitřním citem - zprostředkuje nám pravého, živého Krista a my ho posilníme naší důvěrou
a oddaností.
I ten nej zaměstnanější člověk si najde chvilku, kdy se zamyslí, kdy se spojí s Kristem.
Jen od Něho máme sílu. "Nebojte se, já jsem přemohl svět," řekl Pán apoštolům, kterým se
zdálo neuskutečnitelné aby oni, prostí rybáři z opovrhovaného národa,dobyli světa. Ne me
čem - ale duchem Kristovým. A přece ho dobyli! Ne úplně, zůstala ještě práce pro jejich
nástupce - i pro nás. Pro Církev nebude nikdy existovat nezaměstnanost!
Nespoléhejme na nikoho, ani na sebe ne - jen na Krista. Jsme silní jen v Kristu. Sotva
od něho nepatrně myslí odstoupíme, začínáme slábnout. Všechny pády silných začínaly tím,
že mezi Kristův kvas vpustili jed sobectví. Jak krvavě kvasí křestanský duch v
samém jádru ateismu, v SSSR! My budeme odpovídat za to, jak
jsme kva
sili Kristem sami! JÁ JSEM NEJD0LEŽITĚJŠÍ OSOBOU NA SVĚTĚ!
Rádi se přeceňujeme, ale jde-li o odpovědnost, podceňu
jeme se."Vždyt mých pár lahviček dánského piva nedonutí zemi, aby zakázala pornografický film o Kristu."
Tak mluví tisíce lidí - a ňábel se směje!
Jedinci jako kvásek měnili dějiny: sv.Ignác, sv.Do
minik, sv.František, sv.Don Bosoo. Ne svati s vy
vrácenýma očima z primitivních obrázků, ale vroucně
milující, prokvašeni láskou ke Kristu, žijící svou
vírou - hlubokou, neotřesitelnou a moudrou vírou.
Budeme-li se o to snažit, nemusíme se bát. Ničeho!
Kristus bude skrze ime stále prakvašovat okolí, i kdy- i
bych se octnul na Sibiři. Bude mi dodávat sílu a štěstí.
Nebudu mít strach! "Nebojte se, jsem s vámi až do konce
světa!" S kým? S námi, kteří jsme s ním!.r v
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JAK SE DOVÍDÁME ZE SPOLEHLIVÝCH PRAME3Sl8, rozšířily se metody, dosud uplatňované proti přivržencům Dubčeka, v posledních měsících i na kněze, především katolické. Při domovních
2 prohlídkách,
za nepřítomnosti kněze a vzdor protestům osob, u nichž kněz bydlí, zabavuje
bezpečnost knihy, zvi.cizojazyčné nebo české ze zahraničí, rukopisy, poznámky, dokonce i
psací stroje a to i důchodcům. Mnoho knězi je voláno k výslechům a jsou často vyšetřováni
několik dní - což dříve nebývalo - a pak propuštěni, vyslýchaných se ptá bezpečnost na
jiné kněze, s kterými se znají, zejména pak na styk se zahraničím, především Vatikánem
včetně Sv.Otce. K výslechu musí i kněží, kteří byli několik let ve vězení. Kněží se také
ptají na bohoslovce, přijaté se souhlasem stát.ůřadů na teol.fakulty. Velmi vhodné podmín
ky pro další jednání s Vatikánem o jmenování dalších biskupů pro Československo!
PAŘÍŽSKÝ ARCIBISKUP kardinál Martu navštívil Afriku, kde se setkal s několika křesťanský
mi společenstvími. Zúčastnil se otevření teol. fakulty v Abidian3 na jejíž vybudování při,speli také pařížští věřící. Byl i při zasedání západoafrické biskupské konference.
PEVNÝ POSTOJ POLSKÉ KATOL.CÍRKVE v čele s kardinálem Wvszinskim měl úspěch. Vlída se roz
hodla, změnit návrh ústavy ještě před zasedáním polského sněmu. Nová ústava ve znění, pro
ti kterému se kardinál postavil, by mohla vést u věřících ke konfliktu se svědomím.
BELGICKÝ KARDINÁL SUENENS bul vyznamenán Templetonskou nadací 80 tis.dolaru za to3 ze se
snaží přiblížit náboženství v dnešních dobách zmatku a pochybností modernímu člověku.
PAVEL VI.ZNOVU ZD&RAZNIL nerozlučitelnost manželství. - Je nutné podotknout, že děti,
zvláště pak mladí lidé, mají být už od mládí vychovávání k zodpovědnému manželství a ro
dičovství jak rodiči, tak společenskými institucemi, zejména pak Církví, která má praco
vat na této věci ve všech jí dostupných oblastech a nejmodemějšími i nejúčinnějšími pro
středky. - "Láska, "pravil sv.Otec, "je silný podnět k plnění úloh a povinnosti manželského
soužití."
RÁDIO VATIKÁN vysílá v 32 různých řečech. R.1975 mělo 24.180 vysílání v 8322 hodinách3
hlavně na krátkých3 ale i na středních a ultrakrátkých vlnách. Vysílačky byly v provozu
dohromady 32 tisíc hodin. 100 hodin zabraly projevy sv.Otce. Mimoto bylo 316 společných
vysílání o 190 hodinách s četnými zeměmi Evropy3 Ameriky3 Asie a Austrálie. Technický
personál odpracoval 6330 hodin. Hlavně při montování tlampačů3 přenosů z různých sálů
Vatikánu na nám sv.Petra a v římských basilikáčh3 a záznamech všech papežských audiencí
a ceremonií.
BISKUP MAMTE Z FREIBUPGU se kladně vyjádřil k apoštolskému dopisu Sv.Otce o evangeliza
ci světa a k dokumentu kongregace víry, v němě Církev připomíná věřícím i kněžím učení
o sexuálních vztazích a o těžkém hříchu. Vzhledem k reakcím - zejména na dokument o etice
sexu - je vidět, jak těžké je o těchto základních věcech mluvit a ještě těžší je uvádět
je v život.
DOSAVADNÍ APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR v Ostřihomu v Madarsku. 65-letý Laszlo Lekai3 byl
jmenován papešem sídelním arcibiskupem - místo zesnulého kardinála Mindszentyho. Tím se
stal primasem Madarska. Celá věc byla dohodnuta s min.předsedou Lazarem 13 .listopadu m.r.
při návštěvě u Sv.Otce. Žurnalistům prohlásil Lazar3 ze "nejsou teoretické překážky pro
řešení" - zřejmě náboženských problémů. Bylo by lépe3 kdyby byly překážky teoretické3 ne
však praktické - a těch je v komunistických zemích víc nez dost3 neboť hlavně v této
oblasti se diametrálně liší komunistická teorie "svobody" od praxe pronásledování.
V DOPISE ČASOPISU LA NAZIQNE ve Florencii si stěžuje manželka atom.fysika Sacharova paní
Jelena na to, že její muž i ona jsou úplně isolováni. Nikdy dosud nepocítila - jak píše že žijí vlastně v obrovském lágru. Všechny dopisy západních přátel byly zkonfiskovány,
telefonovat také nemohou a nesmějí se ani přestěhovat.
PROF.J.BOCHEESKI.O.P. jeden z nejlevších znalců komunismu. hovořil v něm.svazu katol.stu
dentstva Teutonia ve Freiburgu o možnosti smíření křesťanství s marxismem. Je nutné přes
ně rozeznávat pojmy:pro křesťanství je podstatná víra v Boha3 spasení a tvorba osobnosti,.
Polit.učení ke křesťanské víře podstatně nepatří3 v něm je marxismus "vnitřně bohatší. "
Podle Bocheňského je marxismus "mrtvě narozené dítě křesťanstva. "Nejmocnější je marx-leninismus3 který také učí o zlu3 vykoupení3 oběti a závazné morálce3 sympatizuje s chudými,3
ale je formován diál.mater, a
náboženství3 podle něho3 upevňuje vykořisťovatelský systém,
proto škodí společnosti3 a vychovává k sobecké3 pasivní morálce. "Kdo horuje pro smíření
křesťanství a marx-leninismu3 je bud hlupák nebo člověk zlé vůle." Neomarxtsté hlásají3ze
člověk si sám stačí a múze se vykoupit. -Abstrakt.marxismus má. učení3 které nepochází, od
Marxe3 nýbrž jeho předchůdců. Kdyby oslabil učení o třitdním boji3 byl by s křes.slučitelný.

MODRÝ M ED AILO N
Ordinace skončila. Umýval jsem si ruce a uvažoval, co si dám v restauraci
k večeři, když jsem jej zahlédl pod židlí, na které sedávali pacienti.
Otřásl jsem vodu z rukou, rychle se utřel a zvedl jej. Oslnil mě lehký
lesk z odrazu lampy a zároveň se ve rmě rozhrnula opona času
Snaživý studentík s ohryzkem a fůrou skript v nadmuté aktovce. Líbezná, modrooká princezna se zlatými vlasy, cupitající po jeho boku. 0 čem jsme hovořívali? 0 něčem
krásném asi, protože nádhera těchto rozhovoru - pravděpodobně velmi prostinkých - se táhla
přes léta zkoušek, praxe v nemocnici, svatby s bohatou dědičkou, vlastní ordinace, zklamá
ní v nevěrné, povrchní a pyšné ženě, dvě nevydařené děti, několik poměrů se ženami, které
čas vymazal z mé paměti - ale tuto dívku nevymazal. Jen odsunul do pozadí.
Obracel jsem medailon v ruce. Parněnkově modrý, jako její oči, se zlatou obrubou, jako její
vlasy. Ta sentimentalita, ušklíbl jsem se a zavolal sestru.
"Některá pacientka tu vytrousila tenhle krám, "řekl jsem drsně.
Sestra vzala ozdůbku do ruky a prohlížela si ji.
"Roztomilá brožička," řekla zasněně. "Ne, nepamatuji si, že by ji některá pacientka měla.
Snad si v ordinaci odložila svetr a pod ním,na halence byla brožka__ "
Poškrabal jsem se po pleši.
"Vezmu ji zatím k sobě, zeptáme se.. Ach," napadlo mi náhle, "rád bych si prohlédl seznam
pacientů, které jsem dnes ošetřil."
Sestra mi hbitě donesla kartoteční lístky. Zavřel jsem za ní dveře.
Můj zářivý sen se jmenoval Marie. Ano - Maruška, Mařenka, Mánička, Marietka.. Přebíral jsem
se v padesáti kartách. Bylo tam osm Marií. Tři docela mladičké, dvě mladé matky, jedna
stařenka - zbývaly dvě, jejichž věk by souhlasil s věkem mé bývalé dívky. Jednu jsem po
slal bez prohlídky do nemocnice, druhá tu byla poprvé. Zanítil se jí palec u nohy. Rozřízl
jsem ránu, vyčistil a nařídil, aby okamžitě přišla, kdyby měla bolesti. Ale nepamatoval
jsem si na víc než na žilnatou, vrásčitou nohu. Obličej jsem nevnímal. Na obličeji vřed
nebyl, že?
Týden se táhnul jako syrup. Nejednou jsem se přistihl, jak se před mým vnitřním zrakem
vynořuje cesta k rybníku, po cestě jdou dva mladí lidé, muž se rozhání rukama v zaníceném
rozhovoru, dívka kývá nebo kroutí hlavou a pak najednou mě vyrušil hlas pacienta nebo
sestry a vidění zmizelo. Večer - před usnutím - jsem se snažil vylovit ze ssutin minulosti
vzpomínku na to, o čem jsme hovořili, jak jsme se sešli, proč jsme se rozešli - m a m ě .
Dívka vstoupila nějak do mého života a zase jej nějak opustila a zanechala v něm zářivý
pruh, jakési jemné teplo, něhu. Proč jsem se s ní neoženil? Nechtěla na mne čekat? Opustil
jsem ji sám? Ovšem - pokračoval jsem ve studiích v hlavním městě a tam je i dokončil. Snad
jsem byl tak zamilovaný do své vědy, že jsem nesáhl včas po modrém, zářivém medailonu,
nesevřel jej pevně v ruce, dokud byl čas.
Při snídaní jsem si položil medailon vedle šálku s kávou, při obědě v restauraci sahal
každou chvilku do kapsy, je-li tam ještě.
V den, kdy měla přijít Marie se zanícenou nohou, jsem těžce potlačoval vzrušení. Každou že
nu, která překročila práh ordinace, jsem si pátravě prohlédl. Žaludek, plíce, játra,ledvi
ny, krk, nos - všechny části těla pochodovaly přede rmou jako každý jiný den.
Slunce už prodlužovalo stíny - moje Marie se stále neobjevovala. 0 pěti se místo ní obje
vil hromotluk se zlomenou rukou.
"Přišli všichni objednaní pacienti?"zeptal jsem se lhostejně sestry.
"Ano..totiž ne, paní Marie X.nepřišla."
"Ta se zanícenou nohou, že?"
"Ano. Telefonovala její dcera. Zánět trochu zanedbala, noha jí bolela, ale nechtěla k vám
za žádnou cenu, že prý nebude obtěžovat...opravdu divně se vymlouvala, říkala dcera, jako
by se s vámi nechtěla setkat. Pak ji odvezli záchrankou do nemocnice, už blouznila. Srdeč
ní infarkt - dnes brzo ráno zemřela."
"Zemřela?!"
Co říkala sestra dál jsem nevnímal, vytáhl jsem modrý medailon a uvažoval, mám-li jej vrá
tit pozůstalým. Divné! Rozčarování, zklamání - a člověk myslí normálně. Pohodil jsem hla
vou. Snad to nebyl ani tentýž medailon! Jistě jich vyrobil klenotník víc! Snad jej ne je
zlatovláska někomu věnovala.
Umyl jsem si ruce, převlékl se, nasadil klobouk a vyšel do deště. Když jsem šel kolem řeky,
hodil jsem náhle medailon do vody. Ale jeho medré, líbezné oko svítilo a věděl jsem, že
mě bude zahřívat a bolet do konce života.
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ČISTOTA

Čistotou rozumíme vědomou snahu smýšlet, mluvit a jednat stejně a v mravním sou
hlasu s příkazy Evangelií - bez postranních úmyslů. V denním styku člověka s
člověkem i ve stycích mezi národy a státy. Jsou to vlastně základní lidské ctnosti, čest
nost, poctivost, otevřenost, pravdomluvnost - dovršené křesťanskou láskou k bližnímu.
Jednoduché je to ve styku se sympatickými lidmi, kteří mají stejné názory jako rty. Složi
tější je to u druhých. A přece je důležité právě před nimi i před vlastním svědomím "zacho
vat tvář". A také pomoci "zachovat tvář" tomu druhému. Jak velké je umění se nezatvrdit a
nez a tvrdit toho druhého - naopak ho k sobě přiblížit, aby nám naslouchal a věřil - to víme
všichni z denní zkušenosti.
Platí to však i pro styk mezi společenstvími - národy a státy? Západem a Východem? Jistě ale je to ještě těžší. Takt se tu mění v taktiku, riziko neúspěchu a zneužití je větší.
Chybí totiž přímý lidský kontakt, pohled z očí do očí. Všechno je zprostředkované - sdělova
cími prostředky,diplomacií. Hrají tu roli tradice, odpor, předsudky, protože historie ná
rodů a států jsou mnohem delší než životy lidí. Ale na druhé straně národy sány jsou ochot
ny naslouchat hlasům, nabízejícím upřímné přátelství a jako celek mají dobře vyvinutý cit
pro politickou čistotu. Ovšem i naopak. Jediný oiryl ve vysílání exulantské vysílačky nadě
lá tolik škody, že ji ani rok nezávadného vysílání někdy nenapraví.
Proto druhá strana tak ráda a silně útočí proti mravní čistotě, exulantských organizací a
institucí. I když národ sám ví, proč a kam vane vítr a pomluvám nevěří, bývá taková "mani
pulace" úspěšná u obyvatel země, která exulantům poskytla asyl či jim nějak pomohla. Zvláš
tě žijí-li v nich exulanti bez živého kontaktu s problémy hostitelské země a neúčastní se
jejich řešení.
Správně jednají exulanti, kteří se podílejí na řešení starostí svých hostitelů podle křes
ťanského principu. Jsou často jediným účinným mostem mezi národy, které jsou od sebe oddě
leny železnou oponou nebo velkými vzdálenostmi či rozdílností kultur a ras. Jak velká věc
by byla, kdyby se exulantům podařilo zúčastnit se též jednání příslušných vlád! A je vůbec
logické, že se těchto jednání exulanti zúčastnit nesmějí a že vůbec nesmějí oficiálně mlu
vit?! Zásada nevměšování? Jaká je ale logika této zásady? Jaká je v ní mravnost? Nestálo
by za to, pokusit se i na mezinárodním fóru o trochu víc čistoty?
Ale co dělat, když všechno selže a jsou opravdu pramalé vyhlídky, že by se podařilo sebe
čistším čelem prorazit železnou oponu, za níž musí žít v útisku a nesvobodě naši bratři,
spoléhající na naši pomoc?Je v takovém případě křesťanu dovoleno použít aspoň lsti? Si
vis paoem para bellům - křesťan musí být především silný. Existuje ale kromě toho také
lest, která by byla v souladu s křesťanskou čistotou? Odpovídáme - ANO. Je přece v napros
tém souhlase s její definicí, oslovím-li tyrana tváří v tvář:"Jsi posedlý mocí! Utiskuješ
mé bratry a mou povinností je jim pomoci. Lžeš těm, kteří žijí se mnou ve svobodném státě,
podrýváš jejich důvěru ke imě, otravuješ jejich duše nespravedlivým hněvem. Nebudu s tebou
válčit. Nesmím zabíjet - nehledě na to, že bys do první linie stejně nastrčil druhé. Proto
proti tobě použiji lsti. Moji zpravodajové vyslídí tvé záludnosti. Budu o tobě vědět všech
no a všechno o tobě řeknu - jen pravdu, samou pravdu. Za tvými zády se spojím s trpícími,
budu jim sdělovat všechno o tvých slabostech a budu jim dodávat mysli a sil. Dříve či poz
ději ti nezbude nic jiného než kapitulovat a prosit je samotné o milost!"
Vstřícnost, přínosnost a čistota jsou mravní zásady křesťanstva, života ve společenství
s bratry věřícími či nevěřícími. Předmětem jeho zájmu a mravní péče jsou především ti ne
věřící, poněvadž ji - pochopitelně - více potřebují. Křesťanský mravní přístup jej přive
de nepochybně až těsně k nim. Věříme, že mu nakonec dovolí vstoupit až do nitra své duše.
Ale co teči? Dokážeme je pochopit?
K

Z A M Y Š L E N Í

"Veverka nikdy netrpí konplexem strachu, že za deset let bude nouze o oříšky. "F.J.Sheen.
"Tělo je dobré, ale špatné je opustit Stvořitele a žít JEN podle této stvořené hodnoty."
F.J.Sheen

DENÍK NEROZHO D N É DÍVKY
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2 8 . 3 . - Večer jsme byli s Martinem u mladého kněze. Martin naslou
chal pozorně, ale já tuze nerozumněla, užíval slov, jejichž význam
neznám - milost, vykoupení, svátost a mnoho jiných. Udělala však na
mne dojem chudoba jeho příbytku; má dva pokojíky, do druhého byly
pootevřené dveře a viděla jsem dřevěnou, starodávnou postel a přes
peřinu přehozenou ručně háčkovanou, nevkusnou pokrývku. Asi ji od někoho dostal, možná, že
mu ji uháčkovala maminka. Nad postelí visel zašlý kovový křížek. Také v místnosti, kde
jsme byli - plné knih a papírů a sešitů - visel na zdi velký kříž, od kterého jsem nemohla
odtrhnout oči. Možná, že ani nebyl umělecký, ale bolest a úzkost zakrvaveného obličeje na
mě hluboce zapůsobila.
29.3. - U Alenky bylo veselo. Její otec nám dal několik lahví vína. Martin a jeho sestra
nepili, já pila jen trošku, zato bratr si dával, je asi zvyklý ze staré party. Oči mu jisk
řily jako kocourovi. Kněz tam tentokrát nebyl - ani ho nikdo nepostrádal - snad jen já,
protože mám v jeho přítoimosti pocit bezpečí, vím, že mi neublíží - ani pohledem ne. Tan
čili jsme skoro stále, na debaty jsme zapomněli a nakonec řekl bratr Martinovi, at mě od
veze domů sám, že se ještě zdrží. Martin má maličké, pomačkané autíčko, které mu někdo vě
noval. Martin odvedl bratra do kouta a chvilku spolu vzrušeně hovořili, ale nakonec mě
Martin domů odvezl sám. Už je půl jedné, po bratrovi ani slechu.
30.3. - Ráno byla děsná scéna s rodiči. Zuzi se podřekla, že slyšela k ráno v předsíni
šustot a myslela, že je to zloděj. Pak si oddechla, když viděla, že je to bratr. "Tys byl
ale zřízený úplně pod obraz, bráško!" povídá svým rozmarným tónem. Rodiče ztuhli. A pak to
začalo. Kde b y l , proč tam byl, co tam dělal.. úplný výslech. Bratr trucoval a nakonec řekl,
a co je komu do toho, kde v noci je, že se o nás stejně nestarají, proč je to ted zají
má, že nemusí doma vůbec bydlet, že je plnoletý a že se nenechá tyranizovat. Bouchnul za
sebou dveřmi až okna zařinčela. Šla jsem po chvilce za ním, balil si kufry a na mé otázky
vůbec neodpovídal. Dívaly jsme se se Zuzi z balkónu, když kráčel, prohnutý pod tíží dvou
kufrů, k zastávce autobusu. Zuzi najednou vzlykla, chytila krabičku s úsporami, utíkala do
lů a viděla jsem, jak mu cpe peníze do kapes a bratr sebou odmítavě trhá. Vtom přijel
autobus, bratr do něj vyskočil a odejel . Utíkala jsem do školy. Pootevřenými dveřmi do
jídelny jsem viděla, jak rodiče se sklopenou hlavou sedí ještě u stolu, ačkoliv otec už
měl být dávno v ordinaci. Ach - bratříčku! Proč?
31.3. - Vypravovala jsem Ali, co udělal brácha a že bych ráda věděla, kde asi je. Pokrčila
rameny a řekla, že je to dospělý člověk a ví si rady. Což bylo divné. Jestli ho má ráda,
měla by být znepokojená, pátrat po něm a má-li on ji rád, měl by se jí ozvat, mají přece
telefon. Zmínila jsem se o tou. "Bude-li telefonovat,"řekla zaraženě,"nezradím ho." Pak
odešla na chodbu a vrátila se ve chvíli, kdy vstupovala do třídy profesorka. Od té doby
se mi vyhýbá. Asi už jí bratr telefonoval. Určitě!

1.4. - Zuzi mě vyvedla aprílem. Prý má máma v ateliéru modelku, úplně nahatou. At se jdu
podívat klíčovou dirkou. Na to jsem nenalítla. Pak řekla, že modelka už je oblečená a mám
jí donést trochu kávy. Poslechla jsem. Ateliér byl úplně prázdný. Zuzi mi se smíchem řekla,
že naši odjeli jako obvykle do hor a měla mi to vyřídit,protože jsem dlouho spala. Tedy
budeme zase bývat celou neděli samy. Víc než samy. I bez bratra. Kde je? Asi u kamaráda.
Najednou mi bleskla hlavou hrozná myšlenka. Co když bydlí u Aleny! Myšlenka mě tak ohromi
la, že jsem se nemohla hnout z místa. Komu se svěřit? Martinovi? Vysměje se mi. Zuzi? Ta
si také dělá ze všeho legraci.Mimoto by to řekla rodičům. Knězi? Ne, vypadá tak slušně,
červenala bych se. Učitelce hudby? Má dost svých starostu At budu mlčet nebo mluvit,
vždycky to bude špatné. - Neděle byla strašně nudná. Uvařila jsem pro nás dvě a šla do ki
na. Hráli blbý film o milencích. Na zpáteční cestě jsem potkávala celé rodiny a záviděla
dětem, které se mohou rodičům se vším svěřit. Doma jsem se pustila do dějepisu, ale je to
divná věc - lidé se zřejmě ani za tisíciletí nemění, mají své vášně, utrpení, zklamání,
slabosti..Nakonec jsem padla na postel, dala se do pláče a usnula. Ted hledám útěchu u te
be, můj trpělivý deníčku...

PROČ NEMÁME VŠICHNI STEJNÉ NÁZORY ?
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Teplo rrůžeine proměnit v pohyb a v elektřinu, elektřinu v teplo, světlo
a pohyb, z atomů mažeme čerpat energii, ale nikdy neproměníme fysikální a chemickou energii v myšlení. Hmotu neproměníme v ducha. Náš duchvedomí, myšlení, cítění, vůle - je vázán na hmotu našeho těla - aspoň
pokud žijeme. Tato hmota se dá vážit a měřit, ale ducha vážit a měřit
nemažeme, i když se mluví o "hlubokých"myšlenkách či"vznešených citech
V žádné lékárně nám neprodají čtvrt kila hudebního nadání či deset de
ka čistého svědomí. DUCH NENÍ TOTÉŽ 00 HMOTA!
Spojení nehmotného ducha s hmotným tělem je tajemství. Přijmeme-li
však tuto skutečnost, mažeme uspokojivě vysvětlit, jak vlastně

me.
Kdyby mezi tělem, t. j. hmotou, a duchem nebyl podstatný rozdíl, musel
by krásný člověk mít dobrý charakter, vznešené city, musel by být inte
ligentní. Ale nezáří často dobrotou a moudrostí nevzhledný stařec? Neznáme ošklivé genie?
Nebo nemocné světce?
Proč se však rozcházíme v názorech? Proč se mýlíme? - Naše poznání není totiž jen pasiv
ním odrazem okolního světa v našem vďdomí. Není ani pudem, jaký mají zvířata. Člověk doká
že svým duchem pud zkrotit, ovládnout - pud sebezáchovy, pud pohlavní. Zvíře to nedokáže.
POZNÁNÍ NENÍ AUTOMATICKÝ PROCES - P O Z N Á N Í
JE
Č I N !
Svět působí na naše vědomí prostřednictvím smyslů. Tak se tvoří PŘEDSTAVY. Odmyslíme-li
si od subjektivních představ všechno nahodilé /tak zv. případky/, vznikne POJEM. Můj otec
je představa, otec vůbec, t.j. ten, kdo někoho zplodil, je pojem. Pojmy tvoříme sami, ne
jsou pouhým marxleninským "odleskem" či "odlitkem" hmoty. Jinak by každý pod jedním pojmem
chápal totéž. Ale jak rozdílné je např. chápání lásky? Od zvířecího aktu, přes sex, eros,
k duchovní lásce k Bohu!
Jak často se mýlíme! Vždyť i učenci se rozcházejí v hodnocení stejného jevu, který vnímá
každý z nich stejně - ale hodnotí různě.
Tvrdit, že duch je jen "odraz" hmoty je lehké, ale těžké je podle toho žít, myslet a jed
nat a nemožné je to dokázat prostě proto, že to není pravda.
V lidském světě existuje pokrok - technický a daleko za ním - bohužel - pokulhávající pok
rok kulturní, zejména kultury charakterního jednání. Ve světě zvířat pokrok ducha neexistu
je. Zvíře snad po miliónech let změnilo velikost - ne však pud. Zvíře nemá ducha - duši.
Protože duch a hmota jsou tak rozdílné, nemůže se stát duch hmotou a naopak. To je základ
křesťanské filosofie. Pro marxistu je duch zjennělou hmotou. Marxismus nepopírá existenci
ducha, popírá však jeho samostatnost. Marx zde vyšel z Hegela, ale jeho učení převrátil.
Hegel předpokládal, že od věčnosti existuje jakýsi "Duch", který se vyvíjí a poznává ve
svém vývoji, v kterém pak vytváří sám ze sebe svůj protiklad - hmotu, přírodu. Hmota je pro
Hegela pouhým snížením ducha. U Marxe je tomu naopak - duch je "odrazem"- antitézí, proti
kladem hmoty a je na hmotě závislý.
Hegelovo učení je těžce srozumitelné. Hegelovi šlo o to, aby popřel osobního Boha Stvořite
le, proto si vymyslil závratné dobrodružství Ducha, jenž se z "téže" stává "antitézí" a
pak"syntézí". Marx a Hegel hlásají, že duch a hmota jsou sourodé, stejné. Hegelova filoso
fie začíná startem Ducha, Marxova startem hmoty. Dialektika je stejná.
Marx je materialistický monista, Hegel je monista idealistický. Křesťanství se staví proti
oběma. Křesťanská filosofie je "dualistická".
I když duch a hmota nejsou stejné, shodnou se lidé na řadě všeobecných a neměnných pojmů.
Na kterých? Na pravidlech logického myšlení, např.nic nemaže zároveň být a nebýt, na vše
obecně uznávaných ctnostech a mravních vadách atd. Odkud se tyto pojmy vzaly? Je-li duch
rozdílný od hmoty musíme uznat, že duch každého jedince vznikl zvláštním tvůrčím aktem, sa
mostatným stvořením ducha, který je nástrojem k poznání pravdy o světě. Proto vlil Stvoři
tel duchu určité poznávací kategorie pro hodnocení smyslových představ o světě. Mýlíme seale mýlit se nechceme. Člověkem zmítá touha po poznání a tento neklid je příčinou a zákla
dem lidského pokroku. Vzdor rozdílnosti a neopakovatelnosti každé lidské bytosti člověk
uznává řadu absolutních pravd. - Není-li duch z hmoty, nepodléhá změnám, tedy ani zániku.
Nemáže-li se duch rozpadnout, nemůže přestat existovat. JE TEDY DUCH NESMRTELNÝ.
S.Ghelfand

CHÓR

ZLOČINCŮ

Meyer znovu křižoval Krista do vlhkého písku na březích zátoky nedaleko Chica
ga. I kdyby věděl, že je to jeho poslední umělecké dílo života smíchaného
ze snů, sochaření a whisky, nebyl by do něj vložil víc něžnosti a obratnosti.
Pracoval s rezavým kbelíkem a hůlkami i lopatkami vyvolával v písči
tém břehu úzkost a krásu.
Právě začal tvořit cheruby, když nedaleko zastavilo auto a vystoupili
čtyři mladí muži s golfovými vaky. Snad byly jejich ruce poskvrněné
krví. Měli tvrdé, nervózní obličeje, svetry a flanelové kalhoty hráčů
golfu. Na kožených vacích zasvištěly zipy. Muži vyňali ošklivé, krátce
nabroušené pušky a peníze. Peníze Meyera nezajímaly. Pokračoval v práci klidně jako ponrava.
"Borelli vyčistil kasu první," řekl Augue Shertz.
"Ke všem čertům," zavrčel Borelli,"vždyť, to byl P e b e P e t e přisvědčil:"Dal jsem do vaku
dobrých dvacet tisíc." Vytáhli hromadu třepotajících se bankovek. Některé byly přehnuté,
některé pomačkané, dvacítky i stovky.
"Byl jste první,"zavrčel Shertz na Borelliho,"proklatě, proč jste stříkl tu starou dámu?"
"Chtěla vyběhnout ze dveří!"
"Nehrňte se do vůdcovství, když to neumíte. Jednoho dne budete sedět!"
"Honem, honem," pobízel Pete,"není to snad společná loupež? Casey oddělal pokladníka a
starého bankéře."
Shertz odhadoval prohnanýma, blýskajícíma se očima:"Vypadá to na šedesát, sedmdesát tisíc.
Ale neměli jsme nechat stříbro v tom prvním voze..."
"Půjdou za ním,"prorokoval Borelli,"a za námi také. I když jsme třikrát změnili auto..."
"Převlékli jsme se. Na kraji golfového hříště se rozejdeme,"řekl Thertz,"každý se vrátí do
města sám. Nikomu nezklouzl kapesník z obličeje. Měli jsme rukavice.Vše je v pořádku!"
Vtom Casey vyhlédl z vchodu do zátočiny, sáhl po pistoli a řekl něco koutkem úst. Ostatní
muži se obrátili s připravenými pistolemi a našli Ukřižováni Da Vinciho v životní velikos
ti, vytvořené na teplém písku, s polo vymodelovanými cherubínky, zvedajícím tváře pod
obratnými prsty umělcovými. Muži přiložili modrá ocelová ústi k Meyerově hlavě.
"Ani se nehni nebo jsi mrtev, rozumíš? Pokračuj v dlabání písku a pak zazpíváš!"
"Pošlapali jste mou sochu," zvolal Meyer.
"Pusťte to do něho a hoňte ho do křoví," navrhnul Casey.
"Počkat!" řekl Borelli,"rozdělíme se. Pak...je času dost..."
"Studoval jsem v Římě," řekl Meyer," a v Paříži a v Miláně a také jinde..."
"Ano?" Shertz ukopnul nohu ležící sochy až se rozlétl písek. "Ale nestudoval jsi nikdy v
Asburském parku, ty starý hejle! Kdyby ti napadlo dělat tyhle sochy z písku jinde než zde,
mezi plevelí, byl bys žil déle."
Meyer vysvětloval:"Písek je tak čistý, tak jasný...Dělám velkou sochu Ukřižováni. Ale nik
do se na ni nepřijde podívat. Je mi to jedno." Úzká ramena se chvěla pod špinavou košilí.
"Je to ořech," řekl Pete,"podívejte se na nápis:"Věnujte niklák chudému umělci!"A kolem
dokola jsou jen šneci a jiná havět!"
Augie Shertz nechal zklouznout pistoli zpět.
"Opravdu, je to ořech. Ale dlouho zpívat nebude. Rozdělíme knedlíky a pak.."
Dělili se. Ani jeden vůz nezahučel na opuštěné stezce. Meyer pracoval dál schoulený do mi
lovaného písku, pozoroval a pracoval. Bál se těch mužů, ale ještě větší měl zlost, že rozbi
li nohu jeho sochy a mluvili bez úcty. Opravil nohu a pokračoval v modelování chóru nebes
kých obdivovatelů. Doufal, že ti krutí muži budou potrestáni za to, že pošlapali věc, kte
rou tvořil a o které věděl, že je krásná.
Když byly peníze spočítány a rozděleny, čtyři mladí muži opustili ukradený vůz, prošli
opuštěným křovím býlí a lesa, a vmísili se do davu města, jako hráči golfu, kteří strávili
příjermé odpoledne na veřejném hřišti. Než odešli, zabili Meyera. Udělali to rychle, ale
on už předtím dokončil své dílo Ukřižováni.
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Druhý den kolem třetí vpadli do restaurace Chez Vienna tři skupiny detektivů a zatkli
Caseye, Shertze i Feteho. Byli by zatkli i Nicka Borelliho, ale když mu někdo vstrčil pod
nos blýskavý odznak, sáhl po pistoli. Než padl na zem, měl v sobě tři kulky. Ti, které
cpali do hranatého vozu, vyli a koktali:"Nic na nás nenajdete. Za hodinku nás pustíte!"
"Včera byla vykradena banka - tři mrtví. A také byl zabit starý tulák,"řekl seržant Kahn.
"Než zemřel, vytesal čtyři cheruby. Jejich tváře měly tentokrát vaši podobu, vy krysy!"
McKinlay Kantor

J E N P R O L ID I S O D V A H O U
Touha zbavit se viny a touha po čistém svědomí vede nekatolíky často
zpět do katolické Církve. I reformované církve zavádějí někde osobní zpověá - nebo jak se přiléhavěji říká - SVÁTOST SMÍŘENÍ.
Proč však je nutný kněz jako mezičlánek mezi milosrdným Bohem a litujícím
člověkem?
H Ř Í C H ?
N E E X I S T U J E !
Pokání, vina hřích - modernímu člověku nesynpatická slova. Jsou teologové,
kteří hřích vůbec popírají. Nový dokument kongregace víry připomíná proto,
že vina existuje - vždyí se modlíme v Otčenáši "odpust nám naše viny", a že
existuje i těžká vina, smrtelný hřích.
Známe výraz "provinil se proti předpisům" např.dopravním, a dostal pokutu.

8 Proviní-li se značně,

dostane se do vězení.
"Pokrokoví" teologové tvrdí, zároveň s ateisty, že vědomí viny prý bylo v lidech vypěstová
no tlakem veřejného mínění a náboženskou výchovou.

P O D Í V E J M E
SE
U P Ř Í M N Ě
DO
S V É H O
N I T R A !
Nevykonáme-li nějaké dobro, které jsme vykonat mohli, nejednáme-li podle vlastního přesvěd
čení, přistihneme-li se při závistivých, zlomyslných a vůbec špatných myšlenkách, stydíme
se - pokud máme ovšem zdravé svědomí. Skrytá vina, s kterou se člověk nevypořádal, může být
příčinou nemocí - komplexů, neuróz, deprese atd.
Je pravda, že není všechno hřích, o čem lidé myslí, že hřích je. Proto je tak důležitá osob
ní zpověd, kde kněz - jakýsi lékař duše, odborník - nám při upříímém vyznání vysvětlí, kdy
se dopouštíme viny a kdy ne - a jak nabýt zase zdraví, varovat se dalších selhání, např.
vyhýbat se příležitosti ke hříchu.
Ublížíme-li někomu, klameme-li manželku, obelháváme manžela atd. - určitě nám vinu nikdo
nevsugeroval. JE TO SVOBODNÝ SOUD NAD SEBOU SAMÝM!
V I N A
P O R U Š U J E
V Z T A H Y
L I D Í
Tedy netýká se jen nás. Dobře si to lidé uvědomují při tak zv.Bussandacht, kdy kněz s lid
mi v kostele zpytuje důkladně svědomí. I nejosobnější, nej soukromější vina porušuje duchov
ní ovzduší mezi lidmi, narušuje Boží plán se světem a s lidmi. KAŽDÁ VINA JE PORUŠENÍ NAŠE
HO VZTAHU K BOHU. Tomu říkáme hřích. Uvědomíme si jej dobře, když se postavíme před Boha.
Proto se někteří lidé Bohu vyhýbají. Bojí se ho - nemají a nechtějí mít čisté svědomí.
Ale nedostatek svědomí svědčí o nedostatečné víře. b 9 h NÁS TOTIŽ MILUJE VÍC NEŽ MY SAMI SEBEÍ
K O M P L E X Y
vznikají, když se člověk snaží vinu potlačit, uzavřít ji v sobě, nepřiznat se k ní. Když
přátelé nebo manželé odstraní neshodu nebo člověk nahradí škodu - cítí ulehčení. Komplex
zmizí. Jakoby se uzdravil. Svěří-li se se svou vinou člověku, kterému důvěřuje, ten jeho
stav pochopí, dá mu radu, jak chybu napravit, už je chybujícímu lépe. Potlačená vina je ja
ko špatná strava v žaludku. Jsme neklidni, je nám špatně, jakmile ji zvrátíme, uleví se nám.
S T A Č Í
L I D S K Á
R O V I N A
K
O D P U Š T Ě N Í
V I N Y ?
Vina je nejen narušení vztahů mezi lidmi, ale především vztahu k Bohu, vztahu k mravnímu
řádu, který mažeme přirovnat k přírodním zákonům. Porušíme-li je, nastává katastrofa. I
kdyby nás nikdo neviděl. I kdyby to bylo úplně soukromě, v duchu. NAPRAVIT VINU NEMJŽE
ČLOVĚK, NÝBRŽ B0H. Ale Bůh ji nenapraví bez spolupráce člověka. Bůh je připraven, čeká na
nás. Volá nás různým způsobem /říkáme tomu milost pomáhající na rozdíl od milosti posvěcu
jící, kterou má člověk bez těžkého hříchu/. "Nechci smrt hříšníka, ale aby se obrátil a
žil" /Ez 33,11/ praví Bůh už ve Starém zákoně.
KRISTUS JE DŮKAZEM, ŽE HŘÍCH EXISTUJE - I KDYBY JEJ VŠICHNI TEOLOGOVÉ A LIDÉ POPÍRALI
Přišel proto, aby nás od hříchu osvobodil. Hřích je totiž jakési otroctví. Cítíme svou ne
svobodu, když se dopustíme něčeho špatného. Cítíme svobodu, máme-li čisté svědomí. Za své
ho života vyhledával Pán nevěstky a jiné hříšníky. "Nemocní potřebují lékaře a ne zdraví,"
odpovídá na pohoršení farizeů. "Synu, odpouštějí se ti hříchy /Mt 2,5/ říká ochrnulému.
Odpouští hříchy Magdaleně, zapření Petrovi a hlavně - předává tuto moc apoštolům - CÍRKVI:
"KOMU ODPUSTÍTE HŘÍCHY BUDOU ODPUŠTĚNY, KOMU JE ZADRŽÍTE, BUDOU ZADRŽENY"./ Jan 2o,21-23/
Odpouští je Kristus, Syn Boží, Bůh - ale jeho prostředníkem je z nařízení Kristova kněz.

nebezpečná žena

M USÍ T O B Ý T JEN PEČÍNKA?

Člověk nemaže být nikdy dost opatrný! Zvláště
cestuje-li daleko! Tuto zkušenost získal Hans
Petermann, když jednou směle oslovil mladou
dámu na lázeňské promenádě.
"Mohli bychom se jednou sejít, slečno?"
Dáma zavrtěla hlavou a přívětivě řekla:"Nejsem
slečna!"
"Opravdu?škoda!"
"Snad!"
"Tedy jste provdána. Je tu váš manžel?"
"Manžel je dona. Jsem tu sama."
Hans Petermann měl pocit, že se situace obra
cí k lepšímu.
"Pak bychom se snad mohli...?"
Mladá žena se zatvářila vážně.
Půst od masa vznikl v dobách, kdy maso bylo
"Ne. To bychom nemohli. Předně takové věci vů
přepychem. p A s T je dobrovolné zřeknuté se ně bec nedělám. Za druhé v lázních vědí, že jsem
čeho příjemného, co nutné nepotřebujeme k tě provdaná a že jsem tu bez manžela. Co by tomu
lesnému či duchovném zdravé a neškodíme tém
lidé řekli, kdybych se najednou objevila s vá
ostatném - a to z lásky k Bohu.
mi?"
PROČ SE POSTÍME? - Abychom se naučili ovládat "Mohlo by se rozhlásit, že jsem váš manžel a
tělo i ducha. Chceme přidat ke Kristovu utrpě že jsem k vám přijel náhle na návštěvu. "
né za naše chyby či opomenuté dobrého pár vý Mladá žena se zastavila.
kupných "franků" denného života. Chceme zapla "To by nebyl špatný nápad, mladý příteli."
tit část dluhů za své drahé, vyprosit na Pánu, "Tedy ujednáno!"
aby byli nejen milovanými, ale i milujécémi
"Ne. Nemožné. To nejde!"
sourozenci Kristovými - dětmi Božími.
A přece k tomu došlo...
Vidéme v televizi krasobruslaře a lyžaře. Ne Když Hans Pettermann vstupoval za tři hodiny
stali se mistry přes noc. Cvičili řadu let,
do hotelu, kde Irena už tři neděle bydlela,
den co den.
ptal se:"Objednala pro mne moje paní pokoj?"
Ani světci se nestali svátými hned. Z ateistů, "Ano. Ve druhém poschodí!"
odpůrců Krista, zhýralou, opilců atd. jsou
"Děkuji."
dnes svaté - ale po obrácené nastala pro ně
V radostné náladě zanesl Hans Petermann svůj
dlouhá cesta cvičené, klopýtáné, blouděné...
kufr nahoru, převlékl se a objevil se za
Surové drahé kameny se nelišé příliš od oby
chvilku nato v příjemném očekávání a s rozzá
čejného kamené. Když se očistí, vybrousé a vy řenou tváří - muži jsou přece tak hrdi na
lešté, žasneme! - KAŽDÍ Z NÁS JE DRAHOCENNÝM
svá malá vítězství - v jídelně hotelu.
KAMENEM! Muséme jen dovolit Bohu, aby nás svou Vrchní mu vyšel vstříc.
láskou očistil, obrousil utrpěném - dobrovol "Chtěl bych povečeřet se svou paní na terase,"
ným pokáném nebo ochotným při,jetém utrpěné,
pravil Hans Petermann."Je to možné?"
které posélá Bůh. Neřékne-li člověk ochotně^
"Bohužel to možné není."
ANO, utrpěné ho znetvořé a zatvrdí. NAŠE vA l E "Není žádný volný stůl?"
JSOU DVEŘE, KTERÉ SE OTVÍRAJÍ JEN ZEVNITŘ, ZE "Jeden stůl bych měl ještě k dispozici,"odvě
VNĚ SE OTEVŘÍT NEDAJÍ.
til číšník, "ale milostivá
Všimněme si lidé, kteří' mnoho vytrpěli. Nékte- paní před chvílí odcesto-^
řé jsou hádavé, popudlivé, nevrlé ap. Utrpěné val a. "
nepřijémali s upřémným ANO, OTČE. Jiné se dali "Odcestovala?"
vybrousit ostrým brouskem utrpení dobrovolně. Hans cítil, že mu kořist/
V jejich přítomnosti máme pocit něčeho vzácné unikla.
ho, ryzého, vyzrálého.
"Odcestovala,"opakoval
To jsou výsledky pokání - zřekneme-li se sami "a nic tu nenechala?"
příjemných věcí nebo přijmeme nepříjemné - bo "Ale ano, "kývnul číšník
lest, hlad, utrpení - z lásky k Bohu. Tém se
"svůj účet za tři týd
připojíme s křiízem, vyrobeným vlastní rukou,
ny. Řekla mi: Dejte ten
k průvodu, který jde za křížem Kristovým na
účet dnes večer mému mu
Kalvari.i. - Odtud vede cesta K SVOBODĚ, VZKŘÍ ži, který právě přijel."
ŠENÍ - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ!
Jo Hanns Rösler
Uvažuj 1 Co dobrého vykonáš v postní době přec?
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velikonocemi? V čem se zdokonalíš?

ZPRÁVY
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ZPRÁVY

V Lucernu se konala pracovní schůzka mezidiecézní katechetické k a m se. Její vývoj nastínil
farář Robert Fuglister. Podle referátu O.Freie se katecheze nemaže omezit jen na
vyučování náboženství, ale vykonávat všude, kde děti, mládež a dospělí přijdou do styku
s katechety, kněžími nebo laiky. Za biskupy promluvil biskup Anton Hanggi ze S o l o t h u m u a
poukázal na to, že vyučování náboženství není jenom zprostředkování vědomostí, ale jde o
svědectví křesťanského života a uvedení do života svátostí. - Měla by se tedy zvláštní pé
če věnovat výchově charakteru kněze či katechety a nepřipouštět k tak důležité funkci lidi,
kteří sice mají vědomosti, ale charakterové jsou méněcenní nebo bezcenní.
ÚSTREDIE SLOVENSKÁCH KATOL.INTELEKTUÁLOV yořddd ve dnech 20. - 21.března tr. SYMPOZIUM na
téma:NAS ŽIVOT z hladiska -psychologicko zdravotného, sociologicko-ekonomického a duchovné
ho v DULLLIKEN /pri Oltene/ Bildungszentrum Franziskushaus. Začátek v sobotu 15 hod., konec neděle 14 hod. Přihlášky: Dr.Ján GUNČAGA, Spitzackerstr.80, 4103 Bottmingen /CH/.
Cena 40 frs. Sympozia se také zúčastni Otec biskup Dr.D.Galata.
V TRIPOLISU se konal od l.do 6.února dialog mezi katolíky a mohamedány na téma: Podstatné
rysy společné oběma náboženstvím. Maže být náboženství ideologií pro život jednotlivce?
Sociální spravedlnost jako plod víry v Boha. Cesty k překonání předsudků.Libyjský předseda
vlády vyzval křesťany a židy v přítoimosti papežského zástupce, aby žili dokonaleji podle
Písma sv. Pak je požádal, aby uznali pro toká Mohameda. Řekl, že "svátou válku" mají vést
mohamedáni jen proti nevěřícím. Všechny obtíže pocházejí z toho, že ani židé, ani křesťané
podle Písma sv.nežijí. Kdyby se jím oni i mohamedáni řídili, dala by se odstranit všechna
nedorozumnění. Kardinál Sergio Pignedoli předseda sekretariátu pro nekřesťany, pozval jmé
nem sv.Otce řečníka do Vatikánu. Dialogu se zúčastnil i patriarcha z Moskvy a řecko-pravoslavný bisku z Libanonu.
SUPERIOR papežského institutu vro misie na Filipínách. P.Dr.Alessi. bul v Manile zatčen a
během několika hodin vypovězen ze země. S ním byl vypovězen i P.Luigo Cocquio. Důvod - pře
stoupili zákaz vlády, podle něhož se nesměji cizinci věnovat řemeslu. Oba Otcové navštěvo
vali chudou čtvrt Manily a ujímali se chudých. Případem se zabývá biskupská konference. By
la zatčena také řada knězi, řeholníků a seminaristů, která před vyslanectvím jižní Koree
protestovala proti pronásledování katolíků. Po policejním výslechu byli na intervenci bis
kupské konference propuštěni.
PŘEDSEDKYNÍ FARNÍ RADY byla zvolena v Kelsterbachu u Frankfurtu Češka Dr.M. Čuprunovová,
aktivní členka výboru Opus Bonům. Je to první a jediný případ v NSR. BLAHOPŘEJEME!
NA PROTEST proti zákazu zabití nenarozeních dětí - umělému potratu - ze strany Církve.
spálily studentky před biskupským sídlem v Brescii loutku převlečenou za Pavla VI. Pachatelkám hrozí až tři roky vězení za urážku hlavy cizího státu a tupeni státního náboženství.
PRO PORADY A DISKUZE si vybrali madridšti pracující kostely - jiné místnosti totiž nemají
k dispozici. Policie proti tomu dříve ostře zakročovala, nyní ochabuje. Zbožným lidem nez
bývá nic jiného, než se modlit růženec v parku - podotkl jedem Madriáan.
PODLE SDÍLENI tiskového zástuyce sv.Stolice Fr Alessandriniho dostal arcibiskup Lefěbvre
od biskupa ze Siónu Adama napomenutí, aby se podřídil přání sv.Stolice, vyjádřené v osob
ním dopise sv.Otce arcib.Lefebvrovi dne 29.7.m.r. Zároveň biskup Adam popírá pověstí,že
arcibiskupa povzbuzuje k činnosti, která je v rozporu s přáním sv.Otce.
TŘI NOVINÁŘI pařížského časopisu Quotidien, kteří předstírali ~zpově5, žádali od zpovědníků
vysvětlení dokumentu kongr.víry o sexuálních otázkách a odpovědi zpovědníků uveřejnili,by
li vyloučeni/exkornunikování/ z Církve. Zpovědní tajemství chrání Církev neobyčejně pečlivě
a každé porušení nebo zneužití trestá nej vyšším trestem - exkomunikací.
VA.TIKÁNSKÍ L 'OSSERVÁTQBE ROMANO vovírá tvrzení milánského deníku Corriere della Sera, že
americká tajná služba věnovala na sv.Rok 1950 papeži Piu XII. 3 mil.dolarů. Stejně odsoudi
la sv.Stolice obviněné milánského plátku Panorama, že americká vláda financovala poutě ame
rických, německých a francouzských katolických organizací k minulému sv.Roku do Říma.
RODNOU VESNICI BENKEN navštívil světící biskup z Rio de Janeira Dr.Josef Romer. Po kaplano
vání v Sargans a v St.Gallenu pracoval 12 let v Brazílii, nejdříve ve čtvrtích chudiny, pak
na universitě v Riu, kde vedl národohospodářské a politické kurzy. Pro chudé zřizoval so
ciální střediska a řemeslnické kurzy. V Riu jsou mino biskupa 4 světící biskupové, ačkoliv
oblast, o kterou pečují, má dvakrát tolik katolíků jako Švýcarsko.
BYLO ZJIŠTĚNO, že řada řidičů naklad.aut z vých.států je zároveň špiony, kteří podávají
zprávy o voj.objektech, manévrech a pod.,příp.vybírají "mrtvé schránky" se zprávami špionů
v NSR. 0 svých pozorováních musejí po návratu vyplňovat dotazníky.
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L YD IE

/Skt 16, 13-15, 40/
Vedla odborný obchod: nákup cenných surovin, jejich zpracování a prodej: kromě znalosti
materiálu a řemeslné dovednosti patří k tomu i obchodní duch a zdatnost: obchod s nachový
mi látkami je citlivý na trh, je v něm investováno mnoho peněz. Musí-li žena vést takový
obchod a nést celou odpovědnost za personál, nezbude jí mnoho času. Ale přesto si udělá
jeden den v týdnu čas! K účtování? Ke spánku? Nebo aby navštívila lázně a pobavila se tam,
či šla na jinou zábavu? Ne - jde do shromáždění obce, aby se zúčastnila společných modli
teb. Je tu vlastně jen hostem, nemusí na bohoslužby.
Obchodnice zavalená prací, odpovědností a starostmi se stará o Boha, udělá si pro Něho čas.
Velmi zaměstnaná žena nepřemýšlí v době bohoslužby o potížích s personálem, ale celým
srdcem se účastní obřadů a poslouchá pozorně, zvláště dnes, kdy přišly sice jen ženy, ale
dva potulní kazatelé nepovažují za zbytečné mluvit k ženám. Během jejich řeči se událo to,
co dodnes čteme s tichým obdivem:"Pán jí otevřel srdce", - nedotkl se jen jejího jasného
a bystrého rozumu, ani jen srdce hladovějícího po pravdě, ale byla zasažena hlubina její
osobnosti. Lydie se otevírá Bohu tak, že se mu úplně oddává.
Co to však znamená - toto dokonalé oddání?
Přijímá křest. Tb je první krok. Ale nespokojí se jen tím, že našla spásu pro sebe. Při
jala křest ona a všichni domácí, služebnictvo, zaměstnanci a snad i příbuzní, kteří byd
leli v jejím domě. Nepřijímají jej proto, že by je chtěla duchovně dirigovat a usměrnit,
"zglajchšaltovat" ty, kteří jsou na ní závislí. Jde jí o to, aby se všichni podíleli na
stejné milosti, kterou dostala ona. Ba víc: cítí za ně odpovědnost i za hlásání radostné
zvěsti ostatním.
Vždyt je to tak strašně málo, že jen ona a její dům se stali křestany - a snad ještě ně
kolik z místní židovské obce. Celé město musí slyšet Pavlovo, Lukášovo i Silasovo kázání,
a misionáři musí být úplně volni pro tento úkol. Zhrozí se, když se dovídá, že Pavel a je
ho průvodci si pronajali ubohé a stísněné obydlí a sám Pavel nadto ještě hledá" práci, aby
si vydělal na živobytí. Rozhodnutí je rychlé. Jde za misionáři a prosí je:"Pojcite bydlet
do mého domu!"
Neodůvodňuje ani, že chce sama něco vykonat, nýbrž vyprošuje si tuto službu evangeliu ja
ko milost:"Považujete-li ime za věřící v Pána, pojčíte bydlet do mého domu!" Tak je nutí
svým pokorným naléháním, že i Pavel, který si všude zachovává svou hrdost a vydělává si
sám na živobytí, aby nebyl obcím na obtíž, zde udělá výjimku. Přijímá Lydiino pohostinství
a podporu od obce; ano, důvěrný vztah k obci ve Filipách zůstává i po jeho odchodu. "Sami
dobře víte, jednu věc, moji Filipané..že žádná církevní obec si se mnou nevyrovnala vzá
jemně příjmy a vydání, jen vy."/Fil 1,15/.
Lydie tak našla způsob, jak
se podílet na apoštolátě.Je- *
jí dům se stává hlavním síd- (
lem misionářů. Pavel tu má
Ij
dost možností k duchovním
B e l a VERNEROVA: M A G I E
rozhovorům s filipskými křestany i s těmi, kteří se jimi
Do p o z d n í ' n o c i p o d z im n í '
teprve chtějí stát a Lydie
z k o t i in se mlhy v a l í '
byla jistě při tom často pro-'
o k o l o l u n y d o tmy
střednicí. Její dům se stává
a k o le m s t í n y s p ě c h a j í
místem shromáždění. Pavel tu
do p o z d n í n o c i p o d z i m n í
káže, všichni se tu společně modlí a slaví eucharistii;
S t r a c h voda podem ílá
první evropský kostel v domě první evropské křestanky.
l a v i n y v i n do n í p a d a j í
Lydie nemyslí na to, jak její ochota dát vše do služeb
po s p l a v u p á d í v d á l
apoštolů narušuje její obchod. Neptá se po obtížích,po
ruchu v domě, na ztráty, na čas a síly, kterou ji to
do p o z d n í n o c i p o d z i m n í
stojí. Její srdce se otevřelo.
dům mágů v e ř e j o t e v í r á
v s a m o t á c h t em ných p o l í
Jak Sas to my "nemáme oas"! Jak je nám za těžko přebírat
odpovědnost za druhé! Vzít na sebe námahu, obtíže! Roz
Neboj s e k o h o p o t k á š d u š e b í l á
hodující není dobré rozdělení povinnosti Si technika
za p o z d n í n o c i p o d z i m n í
práce, ani obratnost našich rozhovorů, ale slova:
"PÁN JÍ OTEVŘEL SRDCE." Kéz tentýž Pán otevře i naše
srdce pro víru a pro službu bližním!
ALICE SCHERER: ŽENY V BIBLI /Křest.akademie, Řím/
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SKAUTI NA AN DĚLSKÉ H O Ř E
iVAP?;*'
Tam se sešlo koncem roku asi 40 našich
Ijf
skautů a skautek ze Švýcarska, z Německa,
g
Z Holandska a z Itálie. Pod vedením zkuše
ného lyžařského instruktora br. Štefana se
přes den hlavně lyžovalo, potom byly hry,
zpěv, zábava, skautská výchova. Před spa
ním četba z Lady, z Poláčka či vyprávění.
Tam se zrodila další sloka písně z letní
ho tábora Severka:
Andělská hora v klínu Alp do oken se nám
kouká - sjíždíme dolů po stráni, každý
z nás píseň brouká; - Hory a slunce máme
rádi, červení modří a bílí. - Den co den
stoupat nahoru, to naše svaly sílí-uf,ufl
Při soutěži ke konci tábora vznikla tábo
rová příloha ke skautskému časopisu TAM
TAM. Všechny texty napsaly - hlavně děti v naší mateřštině. Pak se probíraly s mla
dými autory, kteří sledovali své pravopis
né a stylistické nedostatky a ochotně pře
pisovali, už gramaticky správně - podle
zásady VÝCHOVA HROU. Nakonec byli nej lepší
odměněni a všichni předčítali své příspěv
ky. Tak prožili ve zkratce znovu Štědrý
den v nebi, lyžování, skládání zimních odborek, společné vycházky i andělský Sil
vestr. Pochybujete? Zde je vysvětlení:
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Hora Hahnen či ENGELBERG /2600 m/ připomí
ná opravdu velkého anděla, je-li na nebi
několik obláčků. Chata švýcarských roverů,
naše zimní tábořiště /1300 m/, irá krásný výhled do údolí na turistické středisko Engelberg.
Naši měli tedy ANDĚLSKOU HORU nad sebou i pod sebou - a cítili se jako v sedmém nebi. Přeč
těte si úryvek z táborové přílohy, zvaný USÍNÁNÍ ANDĚL0 :

12 Krysaě uz odtroůbil

večerku a ŠEK nám přijde předčítat, potom zhasne světlo a mělo by být
ticho, jenže...u kluků se vyhlásila polštářová válka a je to slyšet v širý kraj! Ani hol
ky nezůstávají pozadu: Budulínek, Šipka, Jojo a Myška si vyprávějí vtipy a straší jiné,
Šrámek skřípe zuby a Delfín chrápe. Zatím Holandan vyzpěvuje..bům..bům. bum..A Jirka někde
trápí kytaru. Najednou je po legraci, protože ŠEK vrazil dovnitř a hrozí, ze nás vyhodí
z okna do sněhu. Všechno ztichlo a nastala andělská noc!

Chápete už, že to byl tábor nad tábory - nad jiné vysoko a andělský? Mažete se o něm Vy a
hlavně Vaše děti dočíst mnohem víc a ještě se potěšit vtipnými obrázky v lednovém čísle
časopisu TAM-TAM /Verband der Tschechoslowakischen Pfadfinder.in der Schweiz, CH-8021
ZÚRICH 1, Postfach 296/.
Nebo byste rádi svému dítěti dopřáli něco podobného? Ve Švýcarsku jsou dnes již ČTYŘI
skautské oddíly / také v St.Gallenu! / jejichž členové se pravidelně scházejí a jezdí na
tábory. Bližší informace: Tschechoslowakische Pfadfinder i.d.BRD, 609 Russelsheim,PF 1742.
Máme už také jeden tábor v Holandsku a v NSR tábory tři.
- Cookie -_______

ZPRÁ VY - Z P R Á V Y

- ZPRÁVY

- ZPRÁVY - ZPRÁVY -

ZPRÁVY

V OBROVSKÉM NAKLADU vyšla ve Švýcarsku brožurka, která označuje Svět.radu církví za "ná
stroj Moskvy, kterou financuje naivní Západ". SRC se "vzdala každé náboženské motivace a
činnosti a je jen politickým bojovým nástrojem světové rady sovětů". Mnoho osobností bro
žurku odsoudilo, nebot škodí politickému ovzduší demokracie. — Všimneme— li si proslovů a
činnosti SRC uděláme si my, znalci rafinovaných sovětských metod, úsudek sami—bez brožurky.
1.UN0RA BYL VYSVĚCEN V SOLOTHURNU sídelním biskupem A.Hánggim na světícího biskupa P.Otto
Wust. Měl promluvu o radosti, vyplývající z lásky k Bohu.

VÁLKA V ANGOLE
už nepřipouští pochybnost o výsledku. Vítězství komunistické MPLA
Dra A.Neto je prakticky jisté. Zbývá otázka, jak dlouho budou ob
s a zena poslední území prozápadními hnutími FNLA a UNITA.
V dramatě Angoly, začínající portugalskou revolucí 25.4.
m.r. hrál Západ smutnou roli. Na začátku stála politi
ka komunisticky orientovaného vojenského vedení,zejm.
"admirála"Rosa Coutinho, které vědomé odevzdalo všechnu
moc v Angole malému černému marxisticko-leninskému hnutí
MPLA. Končí postojem USA, které-vzdor mohutnému vměšová" n í cizích sil /Kuba, SSSR, DDR/-zastavily pomoc prozápadním si‘T.ám, protože se vláda bála možného pokřikování písálků "Washington Post"
^
nebo třetiřadých afrických potentátů.
Na začátku bylo víc než 90 proč.obyvatel v táboře prozápadních hnutí, socdemokratické
FNLA Holdena Roberta a konservativní UNITA Jonáše Sawimbi. Ty kontrolovaly celé území s výj.
'několika městských čtvrtí,kde se usadili pod kontrolou portug.kulometů MPLA - komunisté.
V té době měli komunisté nejvýš 2000 mužů a mohli oslovit jen ty černochy, kteří byli vylou
čeni z kmenového společenství. Poněvadž v Angole byly kmeny jedinou politickou realitou,
zdály se naděje MPLA téměř nulové.
V polovině 1974 začínala sovětská pomoc. Vzdušný most z Prahy před Brazzaville do Luandy do
pravoval zbraně. Pokud se dá zjistit, první "dobrovolníci" z Kuby se objevili koncem 1974.
Jejich předvoj přišel z lid.rep.Kongo, kde pracují Castrovi vojáci už 3 roky jako voj.porad
ci. Budování sil pokračovalo v první pol.1975 stále rychleji. První Rusové a vých.Němci se
ukázali - zdá se - v únoru 1975, ačkoliv se dalo tušit, že tam byli už dříve.
Od jara 1975 posílala prozápadní osvobozenecká hnutí podrobné zprávy o sovětské práci našim
vládám. Když se vojenská rovnováha přesunula ve prospěch komunistů, prosili o zbraně. Odpo
vědí byl divoký pokřik mnoha západ.sdělov.prostředků, že budou nasazeni žoldnéři proti MPLAv době, kdy na komun.straně stály celé jednotky Kubánců. Zaleknuti nářkem neudělali Američa
né a Evropané nic, Jižní Afrika se omezila na ochranu hráze Cunene blízko svých hranic.
To mělo na průběh osudný vliv. MPLA začala útok nejmodemějšími zbraněmi, vyzkoušenými ve
Vietnamu, podporována pancéři a raketovými jednotkami, řízena 7500 Kubánci, 750 Rusy a 930
vojáky z NDR - i když byla v nepatrné menšině. A tak zvítězily zbraně nad národem!
|Při těchto událostech se díval Západ jako začarován jiným směrem. Vlády se nejdříve utěšova
ly, že sousední státy-Zaire a Zambia-nedovolí, aby se komunisté chopili moci. Nebrali na
vědcmí, že armády obou států nejsou schopny bojovat a že nejsou ani spolehlivé.
Dnes se říká, že důležitější než Angola jsou rozhovory SALT. Zde nůžeme prohlásit: kdo taovým hanebnostem věří, ten naletí opravdu na všechno!
ěstane-li se div, bude Angola komunistická, t.j. ruská /kolonie, p.r./ Za několik let to
znamená úplnou změnu rovnováhy ve světě.
Rusové tak získají v Angole nejdůležitější strategické postavení v již.Atlantickém oceánu.
Budou kontrolovat plavbu lodí kolem Mysu Dobré naděje “t.j. 51 proč.lodního obchodu. Budou
mít silné základny na spojovacích linkách Jižní Amerika-Afrika, a mohou ohrozit lodní do
pravu ze severu do Jižní Ameriky.
(okolní státy - Zaire, Sairbia a Malawi - dlouho neodolají. Jejich režimy-s výjimkou Malawijsou vnitřně slabé. Týž vývoj rozhodne boj o moc v Mozambiku ve prospěch proruského vice
presidenta Dos Sanzos. Oportunista Julius Nyerere z Tanzanie se připojí k silnějšímu vítězi.
To zaviní neudržitelné postavení v Jihozáp.Africe-v řeči UNO Namibia. A tak - dříve či poz
ději - přijde na řadu také Jižní Afrika.
A to je pro Evropu i Ameriku jeden z posledních velkých producentů surovin, s ním rrůže Zá
pad ještě počítat. Padne-li tento zdroj do rukou nepřátel, může nastat největší vydírání,
proti němuž byla olejová krize jen slabou předehrou.
Určití lidé v Evropě se už te3 zabývají plány, jak evakuovat Němce z Jihozáp.Afriky, Angli
čany z Rhodesie, Holanáany, Židy a Angličany z Jižní Afriky, aby nemuseli ještě jednou pro
žít chaos, který povstal následkem postoje lisabonských nocipánů při vycestování bělochů
z Angoly.
Bylo by lépe, kdyby se západní vlády vzmužily, aby v poslední hodině zabránily úplnému
uchvácení moci Sovětským svazem v jižní .-/a možná i celé p.red./ Africe.

13

t

OTTO HABSBURG: KATASTROFA V AFRICE

14

ZDVOŘILOST

"Nezapomeň pozdravit, poprosit, poděkovat! Chovej se slušně u stolu!"na
pomínáme před návštěvou děti, aby známí neřekli, že jsou špatně vychované.

" P r o p u s t i 1 i me z uče-

NEDĚLEJME SI ILUZE 0 ZDVOŘILÉM CHOVÁNÍ, které lichotí rodičovské lásce!
Nejlépe vychované dítě není vždy to, které se hezky ukloní a pozdraví.
Ani nemusí být špatně vychovaný chlapec, který hrdě
opakuje hrubá slova nebo se "vytáhne "obhroublou his-j
torkou. Nepohoršujeme se nad ním. Čím méně scén
budeme k vůli tomu dělat, tím spíš je to přejde.

m'. že ;ie roz ezn á m más- pRAV£ ZDVOŘILOST JE PRAVÁ LÁSKA; a to je mnohem,
lo od m a r g a r i n u . "
mnohem víc než jen "vnější nátěr!
Zdvořilosti se dítě učí - není mu vrozená. Čím dříve, tím lépe. Tříl
létá Martina nedostane koláč, dokud zdvořile nepoprosí. Když se
/
čtyřletý Jirka vrátí ze školky, oběhne všechny pozdravit, od baj/
bičky až k iralé sestřičce.
Děti vycítí, že je nutná určitá forma ohleduplnosti ve styku
s druhými. Pochopí, že k příjemnému soužití ve společnosti je
nutné respektovat vžité zvyky.
NĚKDY NEJSME K DĚTEM DOST NÁROČNÍ.
"Já si nedělám starosti,"říká jedna maminka, "k nám jsou děti ne-'
l"Do p r a s a t k a j s e m dal vo d u
zdvořilé, ale před druhými se chovají bezvadně!" Zaslepená sebe-l
a nechal zm rznout, a b yste
láskou se spokojí touto pochybnou a krátkodobou zárukou. Ví ta
!z n ě h o
n e b ra li penfze”
ké, že její děti si ani rodičů příliš neváží.
Nebo: otec rodiny chce, aby s ním děti jednaly jako s kamarádem:"Ty jsi
úplnéj blázen, tati!"hlaholí elegantně osmiletý synek.
Vůči představeným a podřízeným budou děti jednat tak, jak byly zvyklé
jednat doma. V rodině se učí společenskému životu. Tam se učí
brát ohled na druhé, respektovat člověka, at je jeho situace a
společenské postavení jakékoliv.
CHCEME-LI MÍT ZDVOŘILÉ DĚTI, BUĎME PŘED NIMI A K NIM TAKÉ
ZDVOŘILÍ !
Uvažujme, jak my jednáme s lidmi: s prodavačem, poštákem,
elektrikářem..Snad si vzpomeneme, že jsme nedoprovodili ke
dveřím instalatéra. Nepoděkovali mu. Vidí děti, že my, ro
diče, jednáme se sebou ohleduplně? Děti si všimnou všeho, po
slouchají naše řeči, napodobují naše jednání. Je u nás zdvoři
lost běžnou ctností? Pravá, taktuplná zdvořilost?
JAK SE CHOVÁME K DĚTEM? To je snad největší kámen úrazu. Chceme,aby
si pospíšily, honíme je, postrkujeme, křičíme na ně. Vytrhneme
jim z ruky věc, pro kterou jsme je poslaly: neposloucháme, když
k nám mluví. Žádáme od nich, aby poděkovaly, poprosily. A my?
Řekneme "děkuji""prosím"? Chceme, aby se omluvily, když někoho
vyruší. Omluvíme se my jim, když jim ukřivdíme? Nejlepší lekce
zdvořilosti dávají tatínek a maminka, když dětem za sebe menší
službičku zdvořile poděkují.
KRISTUS VYČETL APQŠTOL0M JEJICH NETRPĚLIVOST s dětmi, řekl, že
si z nich máme vzít příklad. Přijímal děti s otevřenou náručí.
Snažme se, aby se děti naučily upřímné zdvořilosti. Konvenční
pozdrav prohřejeme úsměvem. K "děkuji" přidáme milý pohled.
Jak často nás trápí v soužití s druhými malicherné, stálé nešetmosti, popichování. V jakémkoliv vztahu má být laskavá úcta jednoho dí
těte Božího k druhému. Pak je zdvořilost projevem opravdové lásky
Boží, která proniká naše chování, podmiňuje naše reflexy.
"Boží způsoby" se tak trochu stanou i našimi způsoby.
"KDO PŘIJME JEDNO Z TĚCHTO MALIČKÝCH, MNE
PŘIJÍMÁ.."

P O LITIC K É SM ĚRNICE PRO
ČINNOST SDRUŽENÍ KNĚŽÍ PIT V ČSR
Vydalo tyto směrnice Sdružení samo nebo mu byly
dodány úřadem X k uveřejnění? Co vlastně mají
kněží dělat, aby byli státem uznanými pastýři
svých věřících?
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1. Účinně se zapojit v ekonomické oblasti nového
pětiletého plánu.
2. Angažovaností se připojit v období příprav
XV. sjezdu KSČ. V textu je to vyjádřeno cudně
a pokrytecky: v období příprav XV. sjezdu ve
doucí síly ve státě!
3. Pomáhat v přípravách na celostátní volby 1976
4. Trvalý mír: mírová spolupráce a plnění závěrů
světového kongresu mírových sil v Moskvě a mí
rového Desatera v Helsinkách.
Takové směrnice vydává 11.prosince 1975 Ústřední výbor Pit. Podepsán je generální tajermík
kanovník F.HOCHMftNN. Tento spolek sám sebe nazývá Sdružením katolických /spíš kolaborantských, pozn.r./ duchovních, jejichž úkolem by měla být práce náboženská, ne politická,a
to zvláště v době, kdy u nás žádný kněz nesmí vyučovat náboženství ani v kostele, ani na
faře a že školy je rafinovanými způsoby vyháněn. V době, kdy je zakázáno kdekoliv a jakko
liv shromažďovat věřící mimo bohoslužby. V době, kdy kněz nesmí bez výslovného souhlasu
státního církevního tajermíka sloužit pro věřící mši sv. v jiné než ve své farnosti.
V lednu 1976 se sešlo předsednictvo federálního výboru Pit. a ve 4.čísle státních Katolic
kých novin z 28.ledna mažeme číst další definice a poučení pro kněze od kanovníka Hochmanna. Podrobnější pokyny k znásilňování kněží pro práci ve prospěch XV. sjezdu naší "vedou
cí síly ve státě". Jak krásně to zdůvodňuje:"Úkolem křesťanů je podporovat a poznávat
všechno, co ie v lidské společnosti pravdivé a spravedlivé, dobré a krásné."
To je jistě nesmírně poučné pro všechny křesťany vůbec a katolické zvláště.
Do jaké míry je KSČ spravedlivá k Církvi a k náboženství vůbec? Snad je to všem obyvate
lům jasné. Zvláště tonu, kdo byl zbaven lepšího zaměstnání a přeřazen na manuální práci
za to, že posílá děti do náboženství, nebo když nemaže chodit učitel do kostela proto, že
by ztratil místo. Strana je dobrá jen pro ateisty, ale ne pro křestany. Na Třebíčsku se
neodvážil jít do kostela na svatbu své dcery člen SNB, snad proto, aby se na něm neproje
vila spravedlnost a dobrota STRANY? Jen proto, že jeho dcera měla svatbu v kostele, má být
zbaven místa.
To všechno je jistě nejpustší politický klerikalismus a zneužití náboženství pro účely po
litické a ještě k ternu ateistické, kdy veškeré úsilí státní politiky směřuje k vyhubení
jakéhokoliv náboženství na území Československa.
K tomu pomáhají - při nejmenším svým mlčením - biskupové, kteří byli jmenováni v posled
ních letech. Nač se kněží - aktivisté z Pit - budou jednou vymlouvat zde na zemi? Snad
na to, že čekání bylo v kontextu dějin příliš dlouhé a únavné?
A nač se chtějí vymlouvat jednou při posledním soudu, na který mnozí jistě ještě věří?
Dr.Anastáz O P A S E K
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PODLE RAKOUSKÉHO TÝDENÍKU Die Furche klesl počet dětí, navštěvujících vyučování náboženství
na Stř.Slovensku z 78 proč. r.68/69 na 27 proč.r.75. V okrese Báňská Bystrica je už 25
škol, kde se náboženství neučí. Mimo propagandy užívají komunisté obratných triků, např.
při odevzdávání přihlášky musí být oba rodiče, ale doba se stanoví tak, aby se nemohli
uvolnit ze zaměstnání. V neděli organizují učitelé schůzky a výlety, aby děti nemohly do
kostela. V kostele jsou špiclové, kteří kontrolují děti a ty pak dostanou horší známky.
Rada, vysokoškolských profesorů. navř.Kdai. Daumli a Aubert. v telegramu Brežněvovi vyjádři
la nesouhlas s tím, jak se jedná s VI.Bukovskym, jenž je téžce nemocen a byl přeložen za
trest do nevytopené cely. Jeho zdravotní stav je velmi vážný.
Ve Steinachu u Arbonu poranilo auto, které řídil mladík bez řidičského průkazu, smrtelně
oblíbeného 68 letého faráře Justina Oswalda. Pohřbu se zúčastnilo asi 300 kněží, biskup
a mnoho věřících. Příbuzní žádali místo květin příspěvky na dobročinné účelv. R.i-n

RECEPT NA RYCHLÉ ZHUBNUTI

VELIKONOČNÍ

Postači-li vám zhubnout jen asi
o 2 kg, stačí zmenšit svůj denní pří
děl potravy. Při snídani si vezmeme
jen půl housky či chleba, potom po
lovinu svačiny, a v poledne i večer
polovinu své normální porce bram
bor. Jen se nesmí místo housky
sníst koláč, nebo místo brambor
knedlíky a šlehačka či jiné sladkosti.
Prostě je nutno omezit uhlovodany
tj. cukr, brambory, rýži, těstoviny,
pečivo. Za 3— 4 dny vám bude sukně
v pase volnější a za týden budete-li
vše přesně dodržovat — ukáže váha
o 1 kg méně

KŘÍŽOVKA

16

Nad ránom lezie do bytu cez okno akýsi rn.!A?Zbadal ho člen verejnej hlladky.
Čo to tu vystrájate, občan?
Vraciam sa domov.
Ale prečo cez okno?
Lebo pri dverách stojí manželka.

I. Zrádce Kristův, žid.velekněz v době
Kristově. 2. Jeho tchán, šik, zraky. 3.
chem.zn.dusíku, pere se, indický čaroděj,
ÍVe voze m i hulit nebudeš! /^
zn.tritia. 4. citoslovce při sypání zrní
kuřatům, zn.ionia, město, z něhož pocházela
známá kajícnice, 5. Asiat, ruský koblížek,
italská měna /má mnoho.../, 6.dav, přísluš
ník zbožného národa, dusík, italský státník.
7. slov.jak, vida! Řek, franč.zkratka pána,
i8. nevěřící apoštol-lidově, zkratka zaokrou
hleného čísla, citoslovce bolesti, sloven
"Len jednu ste chytili ? A ja tri I
ský mše. 9. vzor, co je mi po tom, tuna,
vylévat. 10. neexistuje, dusík, překáží mi.
►Vieš iste, že sme na autostrádé
Je tam bar?
II. zn.teploty, vykupitel, Honzíku! 12.muž
Nie, súkromný byt.
ské jméno, dobrosrdečná žena, která podala
Ved volám bar. Máte azda to isté číslo ako bar?
Nie.
Muž príde so svojim psom k hodinářovi iKristu na křížové cestě plátno na utření
Tak prečo dvíhate slúchadlo?
krve z obličeje.
— Priviedol som vám Azora.
— A načo? — čuduje sa hodinář.
- Neviem, čo sa s nim stalo. Každých
páť minut sa zastavuje.

1

Neznegokoiuit^sa^ I ja to vidím!
— Ale ved teraz 'neprší—

tí

•o i

Istý pán v hostinci popíja. Známy ho osloví:
— Vermi sa čudujem, že pijete víno, keď ste-°tajomník protialkoholického spolku.
— Áno, tajomníkom som, ale právě som na —
dóvolenke.
ZÁZRAČNÁ PREMENA

r ;/L _ ! I I
' Čo si sa zbláznil, že striefaš na huby?
. Ja som vegetarián.

|A. Nejmilejší apoštol, soudce Kristův, ná
pis na kříži. B. ještě jednou nápis na kří;ži, přítel Kristův, který ho pohřbíval,
předložka. C. muž, z jehož rodu Kristus po
cházel, oblast /a - e/,předložka. D.zkrat
ka Alexandry, omaimý jed, přesmyčka asi,
předložka. E. písmenka s háčky, drahocenná
mast, kterou potřeli Kristovo tělo v hrobě,
zn.liry, slov.ne. F. město, kam Kristus
často chodil, příslušník divokého národa.
G. zkr.Adolfa, kopec, kde byl Kristus ukři
žován, sykavka s háčkem, předložka. H.hlas
osla, předložka, souhlásky dýhy, šlechtický
znak, tělocvičný spolek za l.rep.,neutrum.
jCH. zn.fluoru, zajuchnutí, vonná pryskyřice,
|výkřik Kristův při umírání, podívejme se!
plošná míra, ryba, vážím si, dusík, před
ložka. J. oděv, město, z něhož pocházel
Josef, který pomáhal uložit Kristovo tělo
do svého hrobu, spojka.

JI.

K zamyšleni:
Mnoho křesťanů je ochotno jit s Kristem do
- Č o si to dovolujete, pane. oslovovat ma na večeřadla, ale jen velmi málo s nim chce
ulici! To ste sa vo mne poriadne pomýlili.
— Teraz to vidím, ale zozadu to nevyzeralo také ■nést jeho křiž a jit s nim az na Golgotu.
zlé.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S. LEWIS
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"SMRT PŘIŠLA NA SVĚT ĎÁBLOVOU ZÁVISTÍ, A UTRPÍ JI TI, KTEŘÍ MU PATŘÍ." /Moudr 2, 24/
V tomto listě nabádá Zlctřileo kaimráda Červotoče, aby se snažil rozvrátit vztah mladého
muže k matce i k jiným lidem.
M I L Ý
Č E R V O T O Č I !
Jsi chlapík! Ze vztahu Tvého chlapce k matce se dá něco vytěžit. Jen buá mazaný! NEPŘÍTEL
totiž pracuje ze středu navenek a pomalu tak přeučuje chlapce pro jiný život. Nesmíš do
pustit, aby NEPŘÍTEL ovlivnil i chování chlapce ke staré paní. Domluv se s Lotrasem, kte
rý se stará o jeho matku, a svorně se snažte, aby oba měli jen zvyky, které vedou k hád
kám a neshodám. Např.denní popichování, podezřívání, špatná nálada atd.
Zde Ti předávám ze své vlastní zkušenosti pár užitečných pravidel:
1. Snaž se, at svou pozornost věnuje jen vnitřnímu životu. Utvrzuj ho v tom, že jeho obrá
cení se týká jen jeho nitra. Nesmí si uvědomit, že k duchovníma životu patří plnění den
ních povinností! At se věnuje jen vnitřnímu pokroku a duchovním snahám. K všedním povin
nostem musí mít odpor. Bude třebas hodinu rozjímat - to nevadí - hlavně když si neuvědomí,
že rozjímání ho má vést k dokonalejšímu, laskavějšímu chování k lidem v jeho okolí.
2. Aby se za matku nemodlil, tomu nezabráníš. Snaž se jeho modlitby zneškodnit. At jsou
abstraktní, duchovní, at se zabývá jen stavem své duše, ne však revmatismem své matky.
Tak si všinne jejich chyb a bude považovat za hříchy všechno, co mu jde u ní na nervy. Bu
de se za ni modlit, ale zároveň myslet na rány, které - jak si myslí - mu způsobila. Je
to strašně zábavné - věř mi! Protože posuzuje její auši povrchně - tedy nesprávně - bude
se modlit za někoho, kdo existuje v jeho představě. Snaž se, aby se tato představa stále
víc lišila od skutečnosti - od jeho matky s ostrým jazýčkem. Časem mezi nimi vznikne tako
vá propast, že z myšlenek či citů při modlitbě za vymyšlenou matku se nic nepřenese na
matku skutečnou. Nevěříš? Měl jsem hodně svěřenců, kteří se modlili vroucně za dítě či
manžela nebo manželku a po modlitbě bez nejmenších výčitek svědomí je bili nebo jim nadá
vali.
3. Žijí-li lidé spolu dlouhá léta, stávají se některé věci na druhém nesnesitelné, dráždi
vé. Výraz tváře, slovo, posuněk. Prostě hlouposti. Postarej se, aby si chlapec stále jas
něji uvědomoval ten pohled své matky, který nenáviděl už v dětství. At si myslí, že se tak
matka dívá úmyslně, aby ho podráždila. Budeš-li obratný, ten hlupák ani nepozná, že je to
nesmysl. Hlavně nedopusť, aby si uvědomil, že i jeho zvyky a pohledy jsou jiným protivné.
Sám sebe nevidí a neslyší - tak nemáš těžkou práci.Sebe má raději než ty druhé.
4. Mezi vzdělanými lidmi vznikne často nenávist nevinným slovíčkem, které však za určitých
okolností nebo v určitém okamžiku působí jako políček. Tahle pekelná hra je velmi důleži
tá, proto se starej, aby každý z těch dvou hlupáků měřil podle jiných měřítek. Syn musí
chtít, aby jeho matka přijímala jeho slova bez předsudků a dcxnněnek. On sám musí být ke
slovům své matky nedůtklivý; at ji stále podezřívá, že má vedlejší úmysly. Tak se po každé
hádce rozejdou s vědomím, že každý z nich je úplně nevinný - že vinen je ten druhý. Znáš
to přece! "Jen se zeptám, kdy budeme jíst, a už je oheň na střeše!" Tento zvyk musíš pod
něcovat tak dlouho, až začne tvůj chlapec říkat leccos s výslovným úmyslem druhého urazit,
a pak si stěžuje, že se druhý opravdu urazil.
Ještě něco. Příště mi napiš, jaký má ta stará dáma vztah k náboženství. Je žárlivá na změ
nu v životě jejího syna? Dotklo se jí, že teprve nyní ho jiní lidé poučili o tom, o čem
ho měla poučit sama nebo k čemu mu dala - podle jejího názoru - doát možností? Domnívá se,
že chlapec dělá s náboženstvím mnoho povyku - nebo že si všechno velice usnadňuje?
Mohla by tu hrát roli staršího žárlivého bratra z příběhu našeho NEPŘÍTELE o marnotratném
synu! Její žárlivost by se dala využít! Očekávám zprávy!
Tvůj kamarád ZLOTŘILEC

RUČÍ M A N Ž E L K A Z A D LU H Y S V É H O M U Ž E ?
Tato otázka napadne manželku zvláště tehdy, když si její muž
otevírá živnost nebo příliš utrácí.
Podle švýcarského práva manželka v principu za jeho dlune NERUČÍ, konkrétně se však může odpovědět na tuto
otázku podle stavu jejího majetku. Neurčuje-li smlou
va jinak, sňatkem se stává obvykle majetek manželů
majetkem společným - který smí spravovat a uží
vat jen manžel. Vyjděme s tohoto právního stavu.
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Je-li majetek společný, NERUČÍ manželka za dlu
hy svého muže ani svým věnem /Frauengut/, ani
zvláštním majetkem, t.j. předměty osobní potře-j
by a hlavně vlastním výdělkem /Sondergut/. Oba l
tyto majetky a třetina společného rodinného
majetku, který oba manželé nahospodařili behem manželství, náleží v poměru k třetím oso
bám jen jí. Chce-li manžel tento majetek své
ženy prodat nebo zastavit, potřebuje její sou
hlas. Protože však spravuje majetek rodiny muž
sám, může se stát, že na právo své ženy zapomene. V tom
případě musí manželka věřitelům prokázat, které části
společného majetku jí patří. T.j. předložit např. smlouvu
s manželem nebo jím podepsanou inventární listinu, ve
které je jasně uvedeno, které části společného majetku ro
diny jí patří.
Nerrůže-li to prokázat, je její část společného majetku
úmyslným nebo lehkovážným jednáním manželovým - příp. je
jím vlastním, ale s jeho souhlasem - ohrožena. Věřitelé totiž
mohou v dobré víře předpokládat, že manželem prodávaný nebo
zastavovaný majetek rodiny je jeho vlastní majetek; třetí
osoby nemohou rozeznat, co patří manželovi a co manželce.
Proto je dobré, když si manželky svou část společného majetku rodiny právně zabezpečí.
Především si mohou opatřit průkazní doklady o svém majetku nebo si majetek - je-li to
možné, uloží v bankovním tresoru nebo na konto, znějící na její jméno, jehož užívání
manželovi jen propůjčí. Tak zůstane manželovo právo spravovat a užívat společný majetek
nedotčeno, ale vůči třetím osobám je nanželčin majetek jasně oddělen od majetku manželova.
V případě, že manžel s tímto uspořádáním - na které nemá manželka právo - nesouhlasí,je
dobré, když se v určitých časových intervalech informuje o stavu svého majetku, spravova
ného a užívaného manželem. Muž je povinen jí dát pravdivé informace o jejím majetku.
V určitých speciálních případech manželka za dluhy manžela RUČÍ:
- za dluhy vzniklé vedením domácnosti, nestačí-li k úhradě jeho majetek. Manžel ručí
první, protože je povinen řádně živit rodinu.
- za dluhy manžela, které dobrovolně převzala smlouvou. Taková smlouva platí však jen se
souhlasem Poručníckého úřadu /Vormundschaftsbehorde/.
- za dluhy zděděné po manželovi, jestliže jeho celé dědictví neodmítla. Pak ručí nejen
přebytkem toho, co zdědila, ale celým svým majetkem.
CELÝM MAJETKEM RUČÍ MANŽELKA ZA DLUHY:
- které udělala před sňatkem,
- které udělala se svolením manžela,
- které zavinila svou pravidelnou pracovní činnosti nebo vedením živnosti,
- dluhy, které zavinila nedovoleným jednáním /např.krádeží, poškozením majetku atd./
ZVLÁŠTNÍM MAJETKEM RUČÍ ZA DLUHY:
- které zastavila svým zvláštním majetkem,
- které způsobila bez svolení manžela,
- které^ zavinila jařekjgčejg£m j v é h ^ práva zastupovat rodinu.
J.K.
BLAHOPŘEJEME všem Josefům, Jo šéfkám, Jozkůrr,, Jozům, Jozům, Pepíkům, Pepanům a Pepičkám!

PRVNÍ DÍTĚ
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Když se pan Potápka uzdravil, pokračoval život u Indiánů jako obvykle. Dny ani nepočítal
a byl náramně překvapen, když mu manželka oznámila, že budou mít rodinu. Víc mu neřekla.
Vzpomněl si, jak se dona vždycky připravovali na takovou událost a uvažoval, co by měl
udělat. Vědél, že neirůže zavádět velké novoty, a tak upletl šejkovi v jeho chýši obyčej
nou houpačku, šejk už stejně děti mít nemohl, byl příliš starý, proto udělal houpačku pev
nou a nic se nedivil, že šejk měl velkou radost a z houpačky se ani nehnul. Pro sebe
upletl pěkný koš a pověsil ho na provazy uprostřed chýše. Manželce vyložil, že v něm bude
spát jejich budoucí dítě. Měla z nápadu velkou radost, pak se ale strachovala, co řeknou
ostatní ženy, jak jí budou závidět. Když řekl, že něco podobného udělal i šejkovi, uklid
nila se.
Potápka byl čím dál nervóznější. Věděl, že se tu za tu dobu narodilo několik dětí, ale
tuze si toho nevšímal. Teá však šlo o něho. Vzpomínal, že doma volali vždycky porodní bá
bu a dělal si starosti, kdo zde bude pomáhat. Snad kouzelník? Nebo dokonce on sám? Než
se dověděl něco určitějšího, přistoupila k němu jednou jeho manželka, políbila ho a řekla
mu, že se blíží její hodina. Pak odešla do pralesa. Byl z toho celý zmatený a nevěděl, co
si o tom má myslet. Tuto noc zůstal sám, ale ani oka nezamhouřil.
Ráno - ještě si hověl v síti a snažil se najít nějaké vysvětlení - se objevila manželka
a položila mu do klína v kožešině zabaleného syna. Byla zesláblá, pobledlá, ale držela se
statečně na nohou. Dítě spalo. Byl to syn, a byl na něho velmi podobný, neměl na sobě nic
indiánského.
Potápkovi tekly dojetím slzy po tváři, vyskočil ze sítě, položil syna opatrně do košíku,
pak vzal manželku a položil ji do sítě. vyndal synka z košíku a položil jí ho do náruče.
Potom běžel k ohništi a sháněl všechno možné k jídlu a nutil ji, aby se posilnila. Nebrá
nila se, bylo vidět, že má hlad. Pak usnula a probudila se teprve, když dítě začalo pla
kat.
Teprve po několika dnech se od manželky dověděl, že u nich je zvykem, že žena jde sama
do pralesa a vrátí se, až se dítě narodí.
Bylo mu to trochu divné a také se podivil, že událost nikoho nevzrušila. Jen šejk se při
šel po několika dnech na chlapce podívat. Když viděl, jak Potápka manželku obskakuje, přís
ně ho napomenul, že to u nich není zvykem a kdyby to ostatní ženy viděly, nikdo by s ni
mi nevydržel.
Ani ne za rok se narodil druhý syn, po roce dvě děvčátka, pak zase syn a zase děvče. Chý
še se plnila dětmi, a všechny byly zdravé. Ostatní ženy jim to záviděly, nebot
jim vždycky víc než polovina dětí zemřela. Potápka se začal smiřovat s tím, že
je to zde jeho úděl a zde že také skončí svou životní pout.
První děti tajně pokřtil, ale ty ostatní už nekřtil, říkal si, vždyt zde
žijí lidé tak pěkně, jako žije málokterý křestan, tak se stejně dostanou
do nebe. Pak měl o tom přece jen pochybnosti a ostatní děti pokřtil
také.
Když jel na lodičce sám na lov a trochu víc se vzdálil, všimnul si,
že ho hlídají. Přece mu jen nevěřili a měli obavy, že jim uteče. Časem,
ho ale nechali v klidu, vždyt byl někdy i víc dní na lovu a vždycky se
vrátil. Mimoto měl houf dětí a ty by jistě neopustil.
A Potápka na útěk ani nepomyslil. Byl mezi dobrými Indiány, mezi hodný
mi dětmi a s milou manželkou spokojen.
P.Adolf N Ě M E C
Čtenáři se asi ptají, bylo-li manželství' pana Potápky s Indiánkou platná. Manželství totiž svátost manželství - si uděluji snoubenci sami. Je-li v m?'stě kněz k dispozici, je
nutná k platnosti manželství' jeho přítomnost. Není-li v místě delší dobu a není naděje, ze
přijde^ udělí si svátost manželství snoubenci sami a kněz ji pak jen obnoví. Ovšem pan
Potápka byl k. manželství přinucen! A svátost, kterou člověk přijme z přinucení, je neplat
ná. Ano - to je pravda. Jak však vidíme z vypravování, časem si pan Potápka, manželku zami
loval a s manželstvím souhlasil. Tak se stalo jeho manželství platným. Jeho povinností
bylo starat se o své děti. Jistě chodil pan Potápka do náboženství, vzdyt znal důležitost
křtu a uměl křtít. 0 manželství se však ve škole nic neučili. Jak uvidíme z dalšího vy
pravování, ani kněz nebyl o své víře dobře informován. A nedostatek informací - vědomostíje velkým zdrojem utrpení pro nás i pro druhé.

JAK SE CHOVAT
K NEPŘÁTELŮM
? ? ?
Můžeme se bránit?
Jak? Člověk, kte
rý se k nám chová
jako nepřítel, chce nám ublížit, pomlu
vou, spory ap., rrůže být a často je
ovlivněn námi samými. Stále na něj mys
líme a tato rryšlenka nás dráždí,zlobí.
Opatřeme si jeho fotografii, nebo si ho
aspoň živě představme/dáme obličej do
dlaní/. Této představě dávejme pevné
a živé rozkazy:"Cítíš hrůzu ze svého
jednání, prohřešuješ se proti imě, při
každé myšlence na mne máš strach. Ne
budeš si mě už všímat, nemáš odvahu se
mnou mluvit, tvé vyhrůžky jsou ti pro
tivné, odporné, nemůžeš proti mě nic
zlého udělat!" a tak dále. Musíme se k
těmto myšlenkám úplně soustředit a o vý
sledku nesmíme ani trochu pochybovat.
Nejlépe ovlivníme svého nepřitele,když
spí, neboř. pak je duše nejvíc přístup
ná dojmům. Dokud nedosáhneme cíle, ne
smíme se se svým nepřítelem stýkat,ale
také k němu nesmíme cítit nenávist,od
por, nepřátelství. Naopak, vzbuzujme
k němu lásku a přátelství. Tím docílí
me, že jeho duše pozná v podvědomí-kde
nás nenávidí-náš dobrý úmysl, uzná jej
za správný a přijme naši snahu ve vy
slané sugesci, která zakotví v esplanech /nejméně hmotných buňkách, viz
min.číslo/. Vznikne v něm k jeho vlast
nímu špatnému jednání odpor a hnus.
Hypnotizér má snadnější práci, ale tu
to schopnost má málokdo a ještě méně
lidí ji vycvičilo.
V člověku je totiž dvojí žádostivost vyšší - duchovní a nižší - tělesná. Me
zi nimi je napjetí, spor. Má-li člověk
dobře vycvičenou vůli a řídí se zdra
vým rozumem, zmocní se časem nad nižší
žádostivostí úplně vlády a tak do jis
té míry vyrovnává neustále porušený
soulad. Jestli však pustí nižší - tě
lesné žádosti z uzdy rozumu a vůle,
vzniká nepokoj, děláme to, co nechceme,
jsme nešťastni, otrávení a nakonec i
lhostejni. Nemáme radost ze života, kte
rý je krásným darem Božím.
Proto se snažme poznat rozumné, dobré
věci a posilujme svou vůli, aby jednala
podle rozumu a netěkala bezradně sem a
tam.
Podle: B. Kafka:NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMEN
TÁLNÍ PSYCHOLOGIE.
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T IC H Á C H V IL K A
" Z A J E Ď
NA
HLUBINU..."
"..řekl Petrovi: "Zaječí na hlubinu a spustte sítě.
Petr mu odpověděl:"Mistře, celou noc jsme se lo
potili a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo
spustím sítě!" Když to udělali, zahrnuli tak vel
ké množství ryb, ze se jim sítě málem trhaly."
/Luk 5,4/
"Zaječí na hlubinu!"Slova Kristova prvnímu z apoš
tolů jsou návodem, jak se dostat z dnešní krize.
Z krize osobnosti, z krize společnosti, z krize
rodin, z krize náboženské.
Petr odvětil, že se namáhali celou noc, ale nic
nechytili. Práce se jim nedařila, protože s nimi
nebyl Ježíš, jenž později řekl:"Beze mne nemůže
te nic učinit. "/Jan 15,3/. Lidové přísloví moudře
praví:"Bez Božího požehnání, marné naše namáhání'.'
Kdo žije z víry ví, že jeho práce nese užitek
jen tehdy, koná-li ji s vědomím, že pracuje s
Kristem a pro Krista - i kdyby byla sebevšedněj ší
NAŠE STOLETÍ SE ODVRACÍ OD BOHA. Války, vzpoury,
teror, únosy, vraždy, podvody..to jsou plody tem
not, neozářených Bohem. A oo kdyby se odkryla po
krývka lidských zábran, přetvářky a zdvořilosti!
Kolik se pod ní svíjí červů zloby, špatnosti,a
snaží se dostat na povrch. Pravdu měl Dos to jevský:BEZ BOHA NENÍ ANI ČLOVĚKA.
Petr poslechl:"Byl ohromen obrovským úlovkem, pa
dá Ježíšovi k nohám a volá:"Pane, odejdi ode ime,
neboř jsem člověk hříšný."/Luk 5,8/.
Petr byl svědkem zázraků: uzdravování, vymítání
zlých duchů, rozmnožení chleba, vzkříšení z mrt
vých. Kdyby byl lékařem, ohromilo by ho uzdrave
ní němčeného. Kdyby byl hrobníkem, klesl by Pánu
k nohám při vzkříšení mrtvého. Petr byl rybářem.
Věděl, že nechytil-li ryby v noci, tím méně je
chytí ve dne. Proto ten nesmírný úžas a pokora.
"Neboj se. Ode dneška budeš lovit lidi."/L 5-10/
Bohatý rybolov byl náznakem poslání Petrova i
jeho nástupců - papežů.
ZAJEĎME I MY NA HLUBINU! Na hlubinu života s
Kristem, podle evangelií, života ze svátostí.Na
rozdíl od Petra nemůžeme zajet do hlubin hnedbyl by to stejný zázrak, jako onen rybolov. V du
chovním životě neplatí mechanická pravidla, stej
ně jako v přírodě nevyroste strom okamžitě.
Sáhněme po Písmu, po dobré duchovní četbě. Pře
mýšlejme o tom, oo čteme. Porovnejme to se svým
životem. Pohovořme si s Pánem. Slyší nejen naše
slova, ale především naše skutky. Odpovídá také
skutky. Naplní nás vnitřním klidem, dá nám svou
moudrost. TÍM ZAP0SOBÍME NA DRUHÉ. Staneme se ry
báři lidí už svou existencí. Věrnost a hloubka
naší víry nás prozáří tak, že nemusíme mluvit a
získáme Kristu nové přátele.
Poznejme svou víru a ž ijíte podle ní. Neznalost a
farizejství jsou naši největší nepřátelé. Nezna
lost a odmítání Krista je krize víry a krize víry
je krize člověka.
AB

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

NAŠE BOHOSLUŽBY

DUBEN -

AARAU-St. PETER u.PAUL KIRCHE
sob.13.a 27.3., 10.a 24.4.-18,30
Vi ARBON- f a m l kostel, neděle 19,00
BADEN-St.Sebastianskapelle-krypta,než. 11,15
BASEL-Sacré-Coeur,Feierabends.68.,n eá. 18,00
BERN-Drei faltigkeitski rche,krypta,sob. 18,00
CURYCH-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.
česká - neděle a 1.pátky
19,00
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15. I. patro - neděle
9,30
p o r t a tt ,TOD -10 km na juh od Neuchatel, směr
Yverdon, 3.ned.,vo far.kostole sv.Petra
na rozcestí od Kablovky
10,00
FRAUENFELD-v klášteře, I.sob.v měsíci 16,00
FRIBOUPG-I .n e d .-v 10 hod.- v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
CHUR - každou II.sob.v měsíci - Heiligkreuzkirche, Masanserstr.161
15,30
JONA -14.a 28.3., 11.a 25.4. farní sál
9,30
LAUSANNE-každú 4 .ned.vo Boulevard de
Grancy 29., na 1.poschodí
9,30
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle
19,00
RflTI- 7.a 21.3,ll.a25.4.-Ruti-Tann
9,30
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
SOLOTHURN- 7.a 21.3,11.a 25.4. Spitalkirche, neděle
__
10,15
ST.GAT.T.EN - Herz Jesu Kapelle-DÓm
vchod z nádvoří,
sobota
19,00
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg,s .19,00
ŽENEVA-II.n ed. v mes. - kostol sv.Bonifáce,
14.Avenue du Mail, 2 patro
18,30

OTCOVÉ -M ISIONÁŘ I
P .Jan BIRKA, 6006 LUZEKN, Schadriitistr.26.,
'tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ, O.P.-4Q58 BASEL, Lindenberg 21., tel. 061-321944
P. Josef Š b CÍK, 8004 ZO ř í c h , Feldstr.109
tel. 01-235025 - pro Cechy
P.Anton BANÍK, 8004, ZURICH, Feldstr.109
tel.01-234455 - pro Slováky. V dtorok,
středu, piatok od 16-18,30 Wolfbachstr.15.
P .Martin MAZÁK, 1110 M ORGES, La Longeraie,
'tel.021-714417
P.Vilám VONDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26., tel. 071-279631 /KLUB/
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DUCHOVNI OBNOVA V BETHANII.
St.Niklausen; od 19 hod. 1.4. do
nedele 4.4. - Povede P.Tomáš ŠPIDLÍK.
prof. na papežském orientálním ústavě
v .
Ěírně. Cena za 3 dny 120 frs. Kdo
nemůže zaplatit celou penzi, at sdělí
P.Birkovi, kolik zaplatit múze. Platí
se v Bethanii sestrám Dominikánkám.
Obnova /exercície/ jsou obdařeny
plnomocnymi odpustky!

SETKANÍ Y QUARTENL)

- V moderním novém
dome Schonstaatskych sester nad
Wallensee. Od 18,30 hod.9.4. do cca
16 hod. 11.!T. /Květná neděle/. Povede
P.Jaroslav ŠKARVADA, vedoucí českých
katolíků v zahraničí a byv. sekretář
kardinála Berana. Celková cena za oba
dny 45,- az 50 frs.
Přihlášky na oba podniky P. Birka
nebo P.Vondra /adresy ve vedlejším
sloupci/.

RUMMjfl ORNOVA-WRSCHňCH
ve stejné době jako v Quartenu.
Přihl.a informace P. Baník
Každý z nás se občas zanyslí nad různý
mi životními problém/. Vedoucí těchto
tří setkání nám v několika promluvách
odpoví na základní otázky lidského ži
vota. V debatě nám dají odpovědi i na
naše dotazy. Každý si s nimi nůže pro
mluvit soukromě nebo jejich prostřed
nictvím přijmout svátost smíření.
KAŽDÝ, KDO SE PŘIHLÁSÍ, DOSTANE PODROB
NÝ ROZVRH A NÁVOD, JAK SE AUTEM NEBO
VLAKEM DOSTANE NA MÍSTO.
Casies - SETKÁNI RODIN. nd 7 7- do 18.4.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO llflDEŽ -5 0 A -2 .5 ,
EINSIEDELN. Povede P.KUNERT3S.J. jako loni. Kdo se jí už zúčastnily to
mu ji nemusíme doporučovat - loni se
účastníci rozjížděli spokojeni a nad
šeni. Otec KUNERT Ván pomůže rozřešit
Vaše problémy, odpoví na Vaše otázky.
Pro dospělejší mládež 3 studenty a vy
sokoškoláky. - Podrobné informace a
přihlášky P.BIRKA.

P.Petr ELIÁŠ, 6600 LOCARNO, Via S.Jorio 44., KVĚTEN- SLAVNÁ POUŤ V EINSIEDELN -_______ 23.5.
■zel.093-314188
CASIES. - Setkání rodičů s vycho
vateli
o d 26. - 30. 5.
Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech
duchovních záležitostech - křest, zpověd,
zaopatření nemocných, svatba, vyučování
náboženství doma, návrat do Církve a pod.
U českých se můžete hlásit na české pod
niky, poutě, exercície a pod., u sloven
ských na slovenské. U P.'4azáka a P.Vondry
na oboje.

Na podniky, které Vás zajímají, se přihlaste
VČAS u uvedeného nebo svého misionáře, do CASIES
VELEHRAD, 1-39030,S.MARTIN IN GSIES. tel./0474/
78425. Dají vám podrobné informace! Většina pod
niků, zejm.tábory a setkání či duch.obnovy, jsou
velmi brzo obsazené!

NUDNÁ

NEDĚLE
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"Kam půjdeme dnes hodit udičku?" otázal se Ciml jedné slunné letní neděle. Jeho hlas zněl
dost nejistě, nebot členové družstva PDA ÚDER, na které se obrátil, měli přímo katastro
fální nedostatek financí, jako vždycky pár dní před vyplácením žoldu.
"Kam půjdeme?" opakoval Voňavka a chystal se s gustem odpovědět, ale pak jen mávl rukou
a hlasitě zívl.
"Tyhle problémy na pracovištích nejsou," hučel Vrtiška,"tam teče pivo proudem!"
"Rum taky," řekl zasněně Vlačiha. "Dát si deset plzní, do každý panáka, to by bylo..."
"Ale musí se tam taky makat, pánové," upozornil je Kefalín. "Šeredně makat. A jak tak na
vás koukám, to by se vám itdc nechtělo."
"Já nemám ani vorla," prohlásil Voňavka otráveně,"a ve Dvorcích se tancuje. Dovnitř by se
možná dalo vlézt oknem, ale co potom? Motat se tam celý večer nasucho..."
"Třeba bys našel slečnu, která by to za tebe zatáhla," pravil sladce Ciml. "Takovéj lev
salónu jako ty má vždycky nějaký možnosti."
"Ty zločinecká palice moc neprovokuj,"žbrblal Voňavka. "Já tě už čtyři roky pozoruju, jak
házíš udičku, ale nic kloudnýho na ní ještě neuvízlo!"
"Až uvízne,"sliboval Ciml,"pak pukneš závistí."
"Pánové,"ozval se znovu Kefalín,"co byste říkali tanu, vypravit se dneska do Žinkov?"
Parta se zamyslela. Do Žinkov bylo něco přes hodinu chůze a nějaké zvláštní vyražení se
nedalo očekávat. Ale byl tam velký rybník, ve kterém se bylo možno vykoupat a do zámku
právě dnes přibyl nový t u m u s rekreantů a rekreantek ROH.
"Na tom něco je," ozval se Ciml."Jestli přijely nějaký hezký holky, mužem se uplatnit."
Také ostatní se přiklonili ke Kefalínovu návrhu a nabyli přesvědčení, že bez peněz je vo
jáku lépe v klínu přírody než na taneční zábavě. Vyrazili tedy k Žinkovům.
Cestu si sladili nadějemi o ztepilých a půvabných odborářkách. Ale skutečnost jim, bohužel,
nedala zapravdu. Před zámkem se procházeli obtloustlí tatíci s manželkami, a pokud zde by
ly nějaké dívky, lišily se značně od představ Cimla a ostatních. Navíc panovala mezi re
kreanty dost stísněná nálada. Před několika hodinami absolvovali společně seznamování, na
němž se vzájeimě představovali a kde došlo k třídnímu incidentu. Bývalý lomnický továrník
Jína, /který, jak známo, měl za patrona Antonína/, již pět let poctivě pekařil v socialis
tickém podniku a vzhledem k tomu, že podával dobré výkony, byl odměněn poukazem na rekrea
ci. Přijel do Žinkov s celou rodinou a netušil, že jeho přítomnost zde rozpoutá ideologic
ké vášně. Sotva se spolurekreantům představil, vyletěl ze své židle funkcionář Chlepoun.
"Nebudu pod jednou střechou s kapitalistickým vydřiduchem, "křičel,"který rdousil dělnickou
třídu! Protestuji, aby tyto pijavice měly nárok na rekreaci, a jestliže nebude podniknut
okamžitý zákrok, poženu to až na nejvyšší místa! Nebudu dýchat tentýž vzduch s těmi, kteří
tyli z našich mozků, sáli nám krev a dávali do nás střílet!"
Pan Jína se pokusil velice nesměle vysvětlit, že se střílením nemá nic
společného, nebot pouze pekl lomnické suchary, a že nyní již pátým
rokem výseko překračuje plán, ale Chlepoun prohlásil, že nehodlá
poslouchat imperialistickou propagandu. a £ se pan Jína klidí z
prostředí, do kterého se díky své úskočnosti vetřel, jinak pozná,
co je to železná dělnická pěst!
0 půl hodiny později odjížděla rodina Jínova zpátky do Lomnice
nad Popelkou, ale všeobecnému ovzduší to příliš neprospělo. Spíše
naopak. Rekreanti byli zamlklí a vystrašení, jen soudruh Chlepoun
si spokojeně popiskoval melodie masových písní.
Za této situace se nezdálo, že by vojíni ze Zelené Hory udělali v
Žinkovech díru do světa. Ciml sice začal koketovat s jednou ryšavou Svazačkou, ale dělal to jen proto, aby neutrpěla jeho pověst neodolatelného
svůdce žen. Většina vojínů se svlékla do trenýrek a naskákala do vody, což
bylo sice momentálně příjemné, ale nedávalo to odpověá na otázku, co s ne
dělním večerem! A ten se neúprostně blížil!
S nadcházejícím soumrakem vybalili tři hudbymilovní mládenci nečekaně harmoni
ku, kytaru a klarinet. Posadili se pod strom k rybníku a začali hrát šlágry
poslední doby: Kristýnku, Písničku za groš a Nelly Grey. Soudruh Chlepoun to
neslyšel rád a stále vykřikoval, aby hráli Čapajeva, Avanti popollo nebo Kubáňské kozáky, ale navzdory svému průraznému barytonu byl vždycky přehlasován.
Válčili jsme za Čepičky.
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VYZKOUŠENÉ RECEPTY

BRABANTSKK DORTÍČKY. - Umícháme 11 dkg másla, 8 dkg cukru, 8 dkg
strouhaných oříšků, 20 dkg hl.mouky, vypracujeme v hladké těsto,při
dáme 1-2 lžíce kakaa a opět propracujeme. Těsto rozválíme na stéblo
silně, vykrajujeme kolečka, která klademe nožem na málo vymazaný plech.
Upečeme do růžová, vychladlé spojujeme krémem.
KRÉM: Umícháme 20 dkg másla do peny3 přidáme 10 dkg cukru a smícháme
s vaječným krémem. Tři celá vejce šleháme s 18 dkg cukru v horké lázni3
přidáme vanilku3 rum nebo čokoládu. Vychladlý krém spojíme s máslovým.
POLEVA: Umícháme 8-10 dkg tuku nebo másla3 přidáme 2-3 lžíce kakaa a mí
cháme do pěny. Mezitím svaříme 30 dkg krystalového cukru 3 který
polejeme vodou3 aby byl potopen na nit. Uvařený cukr lijeme po
"K do s i objednal
malu do utřeného másla a stále mí
j e l e n a a měl p o c h y 
cháme az nám zhoustne a tím polévá
by, že je to j e l e n ? " '
me dortíčky. Zdobíme půlkami ořechů.
[VELKÝ DORT. - Šleháme 8 žloutků s 8 lžícemi vřelé vody do
tlusté pěny, pak přidáme 20 dkg cukru a ušleháme do hustá. Z
tbílků ušleháme sníh do tuha a po částech zašleháme 20 dkg
|cukru. Obě pěny smícháme dohromady, přidáme vanilku, 10 dkg
strouhaných vlašských ořechů smíchaných s 30 dkg polohrubé
mouky a lehce těsto obracíme. - Dort je velký a plní se obvyk
lým krémem.
KVĚTÁK SMAŽENÝ VE VINNÉM TĚSTÍČKU. - 2 květáky, 2 dal bílého
vína, asi 130 g polohrubé mouky, 2 vejce, sůl, tuk na smažení.
Květák lehce ovaříme v osolené vodě. Prochladlý rozebereme na růžičky, ty namáčíme v těs
tíčku a hned v rozehřátém tuku smažíme. Těstíčko z vína, vajec a soli musí být dost husté,
aby se na zelenině udrželo. K tomu brambory a tatarskou omáčku.

JPflnesie ml, prosím, porot elektronkovffčh mot

lečků:

RAJČATA DUŠENA S JABLKY. - 600 g rajčaty 300 g jablek3 200 g ci
bule, 80 g másla3 sůl3 pepř3 petrželka. - Na másle osmažíme na
plátky krájenou cibuli, přidáme oloupaná, na plátky krájená jablka a plátky rajčat. Opepříme, osolíme a podusíme do
měkká. Posypeme petrželkou a podáváme jako teplý
příkrm k masu. Můžeme přidat 1 - 2 zelené papriky.
PIKANTNÍ TELECÍ ŘÍZKY. - 4 řízky3 50 g másla3 4 tenké
plátky šunky3 4 tenké plátky eidamu3 kečup. - Naklepané řízky po obou stra
nách prudce opečeme. Do tukem vymazané ohnivzdorné misky dáme na dno plátky
šunky, pak pečené řízky a nahoru sýr. Vložíme do trouby a jakmile se sýr roztéká, polijeme kečupem a ještě chvíli pečeme. K tomu smažené brambory.
VEJCE S RAJČATOVOU OMÁČKOU. - 4 vejce3 4 rajčata3 lžíce hořčice3 půl lžičky
uvaříme na hniličku /4 min./ nebo natvrdo /9 min./, zchladíme ^ o l o u p e m e . Po délce rozkrojíme
a položíme na talíř. Rajčata rozmixujeme s ole-'
jem, hořčicí, cibuli, solí a kečupem. Vejce po
sypeme sekanou petrželkou a pře-{
lijeme touto omáčkou. Se salátem.

"N e z a p o m e ň n a l o oleje, čtvrt cibule3 sůl3 petrzelka3 lžíce kečupu. - Vejce
v i t k r a b y k ob ěd u

DUŠENE OKURKY. - Oloupanou salá
tovou okurku zbavíme jader, na
krájíme na kostky a osolenou
chvíli dusíme. Pak promícháme se"
sekaným koprem a jogurtem. Podá
váme k vařeným vejcím nebo jako
samostatnou večeři.
"P e č ín k u u k lid ím e ,
až se v r á t ím e ! "

d
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MANŽELSKÝ HUÍ
Baví se dva novomanž.
jen predvarený
hrách a predvarenou rýži.""Nezkoušel jste náhodou předvařené brambory?"_______________
Ptá se dívka vojáka: "Až odjedeš, budeš mi hodně psát? ""Ano
ale půjčila bys ml třicet franků na propisovací tužku."
Třikrát jste se v noci vloupal do téhož obchodu. Co jste
tam ukradl?" "Jen iedny šaty pro manželku. Dvakrát jsem je
musel vrátit, protože se jí nelíbily."
Rozčiluje se vedoucí: "Musíte mi, Aničko.
svým kafém pořád připomínat, v jaké jsem bryndě?"
"Pamatuješ si, drahoušku, na ten večer, kdy
Než skončil rozhovor
jsme se poprvé setkali?""Jistě. Má tvůj tatínek
s přítelkyní!
ještě tu hůl se stříbrným knoflíkem?"_______________
"Karlíčku, konečně jsme svoji. Ani nevíš, jak se teším na večer!""Já
také, jen aby neměl druhý program zase poruchy, jako posledně."
Kamarádi se ptali starého mládence, proč se dosud neoženil:"Hoši, hle
"Ještě se zeptáme
někde na Jaguára a dal jsem ideální ženu. Tu jsem našel teprve včera!""Tak přece bude svat
ba!'"^ ne, hoši, ona totiž hledá ideálního muže."_
Rol 1s-Royse."
"Moje žena chce mít vždycky poslední slovo!""No,to .isi na tom dost dob
ře. Moje chce mít vždycky poslední frank!"
"...A bude tvoje láska stále tak krásná a velká jako nyní?""Ano. Já jserr
strašně línej a nerad něco měním." _____________________________________
Obhájce se ptá obžalovaného: "Nevyčerpal vás příliš ten křížový výslech?
"Prosím vás, pane doktore, po dvaceti letech manželství..?"
"Chtěla bych, abys mě políbil na třech místech,"šeptá dívka svému nastá
vajícímu. ""Kde, drahoušku?"" V Římě, v Paříží a v
Londýně!"
______________
"Tak vy tvrdíte, že jste se do mé dcery zamiloval
na první pohled?" "Ne - na druhý. Při, prvním jsem "Tak pozdě? Už jsem
nevěděl, že jste ředitelem automobilky. "
chtěla volat policii'.'
"Vy ně slečno odmítáte? Mne, který jsem byl ideálem
všech žen?'"'V kterém roce, pane?"_______________________________________
"Neměl by ses před svatbou seznámit s mými rodiči .""Snad by stačilo,
kdybys mi je jen důkladně popsala. "
"Jak to, že spíte v pracovní době?""Ale náš malý řve celé noci. Vůbec
"Tyto šaty jsou tak
se nevyspím.""Dobrá, tak ho zítra přineste do práce!"__________________
levné, že jejich cenu
"Babi, zvětšují tvoje brejle. ""Ano, Mařenko. ""Ták si je sundej a ukroj
můžete říci manželovi'.'
mi ještě kus dortu!"______
'Už jsi řekla Karlovi, kolik je ti let?""Ano, ale jen částečně."
"Mluvíš jako hlupák, "zlobí se žena. "Ano, ale jen k vůli tobě!"
"Nemohu bez vaší dcery žít,"tvrdí mladík milionářovi."A bez které?
Mám tři.""To ponechávám úplně na vaší vůli."________________________
"Neprovdáte-li se za mne, nebudu milovat nikdy jinou ženu!""A provdám-li se za. vás, slíbíte mi totéž?"
"Tenis je obdivuhodná hra. Helenka ho začala loni hrát a už se bude
vdávat!"
___________________________________ "Můj muž se zajímá spíš
'Manželka se mi nějak nelíbí. Poslal jsem ji na kliniku. ""A myslíš,že spíš o techniku tele
ti ji tam vymění?"
vize."

