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DRAHÍ PRATELIA,

"Bemanos povedal o konvertitech, že "sa plancú lučbm popod nohy"....
Nuž faktom je, že váaka mimoriadnym okolnostiam poznám pravdu o najdiskutovanéjšom případe
a o najstaršom procese: BOH JESTVUJE. JA SOM SA S NÍM STRETOL.
Stretol som sa s ním neočakávane - povedal by som náhodou, ak možno přiznat náhodě miesto
pri takomto dobrodružstve - a zažil som přitom prekvapenie ako chodec, který by za rohom
niektorej pařížskéj ulice nezazrel známe námestie alebo křižovatku, ale s úžasom by zistil,
že nikdy nevídané more siaha až po prahy domov a rozprestiera ša před ním do nekonečna.
Bola to chvíla omráčenia, z ktorého som sa ešte nepřebral. Na jestvovanie Boha som sa dosial nevedel navyknut.
0 sedemnástej hodině a desiatich minutách, som vstúpil do istej kaplnky v Latinskéj štvrti,
hladajúc tam priatela. 0 pat minút nesk&r som vyšiel v sprievode priatelstva, ktoré nebolo
z tohto světa.
Vstúpil som dnu ako skeptik a ateista...Vstúpil som dnu ako člověk indiferentný, zaujatý celkom inými vecami a nie Bohom, ktorého popierat mi ani nenapadlo, lebo sa mi vidělo, že už
dávno patří do rubriky ziskov a strát ludských obáv a nevědomostí. 0 pár minút som stadial
vyšiel ako veriaci "katolík, apoštolský a římsky", ktorého sa zmocnila, uchvátila a povznášala vlna nevyčerpatelnéj radosti.
Vošiel som dnu dvatsatročný. Keá som vychádzal, bol som dieta hotové na krst, ktoré sa vyjavene pozeralo okolo seba, na zaludnené nebo, na město, ktoré nemálo ani tušenia, že sa
vznáša vo vzduchu, na osoby v slnečnom jase, ktoré robili dojem, že kráčajú vo trne a ani si
nevšimli, aká obrovská trhlina vznikla v tkáni ve světa. Moje city, v n ú t o m é zatišia a inte
lektuálně štruktúry, na ktoré som si už bol zvykol, razom sa stratili. Zmizli aj moje zvy
ky a změnili sa moje záíuby.
Dobré viem, ako takéto obrátenie bez přípravy m&že šokovat a zdát sa nepřípustným prednešnú mentalitu. Dnes sa dává přednost pomalej rozunovej
oeste před mystickými bleškami a priame Božie zásahy
do každodenného života sa cenia čoraz menej. Ved aj
ja by som sa rád prisposobil mysleniu našich čias.
Lenže nie som schopný podat psychologické dovody,či
už bezprostředné alebo vzdialené, tejto změny, jed
noducho preto, lebo ich niet. Ani nemožem popísat
cestu, ktorá viedla k viere, lebo vo chvíli,ked som
padol takrečeno do pasce, šiel som celkom iným smerom a myslel som na celkom iné věci. Preto v tejto
knihe nerozprávam o tom, ako som prišiel ku katolicizmu, keá zrazu bol som v ňom. Nejde tu o načrtnutie
rozumového vývoj a. Podávám tu skór referát nahodile j
události, čosi ako zápisnicu o nehode...Nič ma nepři
pravovalo na to, čo sa mi přihodilo a všetko je
dielom nezaslúženej božej lásky...."
Uveřejňujeme tuto kapitolu z knihy A.Frossarda: BOH
JESTVUJEj ja som sa s nim stretol - proto3 ze se
blizi české3 slovenské a mládežnické duchovni cvi
č e n i p ř i nichž se leckomu náhle otevře vnitřni zrak
a uvidi to, o cem snad dosud nemel tušeni a
co dává životu člověka smysl:Bozi pravdu a Bo
zi lásku.
Vaše
r e d a k c e
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NOVÝM S T .GALLENSKÝM BISKUPEM je farář Dr.Qtmar Maděr z Muolen. Narodil se r.1921, byl vy
svěcen 1937. Je oblíben u starých i mladých. Bůh mu pomáhej - nemá lehkou úlohu.
PO UZÁVĚRCE m.a.KLUBU došla smutná zpráva, že po nedlouhém utrpěné zemřel 15.2.Dr.hon.o.
Přemysl PITTER3 statečný bojovník slovem i činem za všechno dobré3 hluboce věřící a laska
vý člověk. Delší úvahu o něm uveřejňuje Zpravodaj.- At odpočívá v pokoji.
UPS von BALTHASAR měl duchovní obnovu pro kolínského arcibiskupa a 60 kněží.
KOLPINGOVO DÍLO věnovalo v NSR na misie min.rok přes půl milionů marek3 nejvíce Brazílii.
6.března isme vzpoměli prvního výročí smrti ved.slovenské duchovní služby v zahraničí
Dr.Msgra Štefana NÁHALKY, spolupracovníka biskupa Vojtašáka, mučedníka komun.vězení.
KOMUNISTÉ zneužívají naivních kněží Již.Ameriku, zejm.Kolumbie a Chile . k boji za své cíle.
Sociální práce doprovází hlásání slova Božího3 ale nemůže je nahrazovat.
ZLODĚJI CHRÁMOVÉHO POKLADU kolínské katedrály žádaií z Itálie 10 mil.marek za navrácení.
Poklad byl špatně střežen. Maně nás napadá, jak je asi střežen mnohem větší poklad, ne
smrtelné duše, těmi, kdo jsou za něj před Bohem odpovědni: kněžími, rodiči, učiteli a j.
S VATIKÁNEM navázalo diplom.styky 20 afric.států - poslední Ghana a Nigerie. V zemích Arab
ské ligy jsou křest.misie přísně zakázány3 každý pokus o hlásání víry Kristovy je povinen
mohamedán hlásit a následují přísné*tresty. Nejslavnější chrám Afriky3 býv.sídlo primasa
v Karthagu?Tunis/ je zdemolován3 dva obrovské kříže -dar generále De Gaulla. - leží v pra
chu na půdě3 zvony nemají lana3 dvířka svatostánku jsou urvaná. Tělo kard.Lavigeriho3 zakla
datele kongregace Bílých Otců3 bylo včas z chrámu odvezeno do Francie.
Chce snad Vatikán
dosáhnout tím3 že neuznal - jediný na světě - stát Israel a nenavázal s ním diplomatické
styky3 aby se tvrdý odpor vůči křestanským misiím v mohamedánských zemích zmírnil?- Afrika
má 557 obyv.3 z toho 155 mil.mohamedánů3 150 mil. křestanů a 64 mil.pohanů.
Podle článku 34,4.f. švýcarské ústavy musí programy zachovávat úctu k lidské osobnosti
a náboženskému přesvědčení člověka.
KRAKOVSKÉ ARCIB.WOJTÝLA protestoval , proti tomu3 aby se s věřícími ne zacházelo jako s méně
cennými občany.
Vietnamští biskupové při blahopřání ujistili předsedu vlády o tom, že Církev chce pomáhat
v budování země. Komunistický předseda je neujistil o ničem.
iMERlCTf BISKUPOVÉ podnikají kampaň proti umělému potratu. Jedna z kandidátek presidentství
si to dokonce dala
za svůj program.
PAPEŽ napomenul klérus římské diecéze, aby udržoval živý smysl pro Církev a pravé společen
ství. "Nejdříve musíme budovat Církv v sobě, pak v druhých."
2.března uplynulo 100 let od narození PIA XII. Sv.Otec sloužil 7.března za něho mši sv.
Pius XII.vládnul od 2.5.1959 do 9.10.1958. Pavel VI.býval jeho spolupracovníkem.
ZAČÁTKEM BŘEZNA se konaly porady katolických a židovských členů Mezinár.úřadu pro židovskokřestanské vztahy. Hlavní rabín Salomon Goren zvedl hebrejskou bibli a pravil:"Kniha knih
je magna charta Israele. Jsem víc než užaslý, že Vatikán dosud oficielně neuznal Israel!"
V UZAVŘENÝCH KLÁŠTERECH žije asi 80 tis.žen. Jejich počet stále stoupá.
CENU proslulého teologa Romana Quardiniho udělila Bavorská katol.akademie starostovi Jerusalérra a israelskému biblickému badateli S.Talmonovi. Cena 5000 DM se uděluje od r.1970.
NA ZÁVĚR 24.BISKUPSKÉ KONFERENCE uveřejnili španělští biskupové komuniké, v němž odsuzují
a zavrhují komunismus.
V ČSSR žije 690 dětí, jejichž rodiče - Češi, Slováci i Němci žijí v Německu. Opus bonům
apeluje na Ustř.komité něm.katolíků, aby se ujalo iniciativy ke spojení rozdělených rodin.
DUCHOVNÝ ZÁP.ŠVÝCARSKA vydali ekumen.knihu modliteb a rozjímání pro hluchoněmé , bohatě ilu
strovanou. Cenu za tisk - 10 tis.franků - uhradila postní obět.
ITALSKÁ KĚESŤ.DEMOKRAT.strana odmítla spolupráci s komunisty. Předseda Moro prohlásil, že
kompromis mezi křesťany a komunisty neexistuje. Spolupráci by komunisté zneužili k vlastním
cílům. "Levé" křídlo strany se bránilo nejen slovy, ale i pěstmi.
NOVÝM ARCIBISKUPEM V UTRECHTU, HOLANDSKO , se stal kardinál Jan Willebrands. Bude mít těžkou
práci3 nemá prakticky kněžský dorost a pokud má3 je daleko od ideálů Kristových.
EGYPTSKÝ PRESIDENT SADAT posílá svého syna do koptsko-katolické školy.
Od 17.-19.2 se v Bruselu konala 2.světová konference židovských obcí.
APOŠTOLSký administrátor litevské části arcidiecéze Vilno protestoval píseitně u litevského
min.předsedy proti svému nucenému vyhnanství, které trvá už 15 let.
NEAPOLSKÝ ARCIBISKUP kardinál Ursi se odvolává na Boží přikázání NEZABIJEŠ . když žádá faráře
svého obvodu3 aby se snažili přimět úřady k zlepšení sanitárních zařízení města.
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Když zemřela
matka, zdědili jsme spoustu solidního, ale zastaralého ná^bytku, trochu šperků, ložní prádlo a šaty. Sehnal jsem slušněho překupníka a zatím oo jsem na něho čekal v osiřelém matv
čině bytě, prohlížel jsem její psací stůl. Pod obálkami se záruč
ními listy, potvrzenkami a zažloutlými vysvědčeními ležel velký
sešit. Maně jsem jej otevřel.
"Sotva držím péro, ale musím..aspoň pár slov. Slávek přišel donů opilý.
Honzík roztrhal při hře úplně nové kalhoty. Alenka dostala špatnou znám
ku z matematiky. Jitka byla - prý u kamarádky - do rána a Zuzanka při
umývání nádobí rozbila víčko vzácné konvičky. Táta mi vytknul, že je
to moje vina. Mbjé vina - Bože rtůj Starala jsem se o děti, když opakoval celé právnické
studium, aby mohl být advokátem - jako doma. Vlastně - doma seděl pět let - já s malými
dětmi živořila, nebýt dobrých srdcí, které jsi mi, Pane, poslal...a pak umýval za pakatel
okna výkladních skříní. Tečí má vlastní kancelář, ale na personál dohlížím sama. Jsem se
svými silami v koncích, už nejsem nejmladší..Tak držím v ruce starý kříž po babičce, hrany
se mi zadírají do dlaní..Ty jsi vytrpěl mnohem víc - Pane - a nevinně. M ám své chyby, hubu
ji děti víc než snesou, není divu, že ztrácejí se mnou trpělivost a vyvádějí pak hlouposti.
A já mám o ně takový strach! Ukřižovaný Kriste, chraň mé děti, vezmi si i můj život, ale
děti mi chraň..iy můžeš, vždyt jsi za ně také zemřel a jsi Syn Boží..."
Zvedl jsem zrak. Nad stolem visel nevelký kříž. Tělo Kristovo se naklánělo kupředu. Byl už
mrtvý nebo ještě žil a dodýchával? Otočil jsem několik stránek.
"Můj dobrý Spasiteli, jak jsem štastná. Zuzanka udělala maturitu. Jitčin mládenec byl dnes
u nás. Obešla jsem hned, jak jsem se dověděla o její známosti, nenápadně známé, vyptala se
na rodinu a nakonec zašla i k nim. A kdo mi otevřel? Moje kamarádka ze studií. Objaly jsme
se. Byly bychom povídaly do rána. Obě máme stejné starosti. Obě jsme štastné, že se naše dě
ti našly. Jitka je snad trochu zbrklá, ale má dobré srdce. Děkuji ti, Pane, ale nezlob se,
že jdu znovu s prosbou - odvěcí Slávka ze špatné společnosti! Sama nemohu, vysmívá se mi a
je ke m ě hrubý, vždyt to znáš, lidé se ti také vysmívali, když jsi visel na kříži. Celý
týden jsem se snažila usmívat, mít dobrou náladu - pro Tebe a pro svou rodinu..."
Ano - maminka se usmívala skoro neustále. Kdo tušil, co ji to stálo a odkud čerpala svůj
úsměv. Jednou jsem ji zastihl v koutku u šicího stroje, jak tiše pláče. Usmála se na ime
skze slzy a vlídně se zeptala, kde jsem byl. Hrubě jsem odpověděl, že jsem dospělý a že jí
po tom nic není. Kdy to bylo? Den před jejím svátkem! Pěkný dárek k svátku, řekla tehdy
Zuzanka. I ostatní se na mne obořili.
Našel jsem rok a den maminčina svátku:"Ukřižovaný Ježíši, jen pohled na tvůj Kříž, na tvé
utrpení, mi dodává sílu. Nemít tebe, neunesla bych to. Snad bych si vzala všechny prášky na
spaní, .ne nechci se rouhat, ale sám víš, jak mě bolí srdce, když mluvím s dětmi, s mužem,
vlídně a laskavě, a oni mi odseknou. Nic mi po jejich starostech není! Nic mi není po tem
jak děti tráví čas. Copak jsi mi je nesvěřil? Proč nedůvěřují mé lásce? Asi proto, že jsem
pouhý člověk, ale ty jsi Bůh a tvé lásce důvěřuji, ze všech sil, z celé duše...!"
Zalistoval jsem dál. Byly to poslední stránky.
"Vím, že jsem nemocná. Nechci tím děti obtěžovat, mají se svými rodinami starostí dost. Jsem
vlastně štastná, že mohu, že smím trpět s tebou, Pane. vyslyšel jsi mě. Děvčata mají dobré
muže, chlapci dobré manželky. Dal jsi mi v těžkém životě tolik sil, ani jsem si to nezaslou
žila. Pane na Kříži! Má sílo! Muž zemřel, kdy už chlapec dostudoval a měl za sebou praxi a
mohl převzít kancelář. Co na tom, že umřu - půjdu konečně za tebou. Za hranicemi času už
nevisíš na kříži. Tam se smím přimlouvat za své děti - vezmeš-li mě k sobě - a za jejich
děti. Na zemi mě už nepotřebují - ale u tebe ano...Tolikrát jsem tě svírala v dlaních, to
likrát tě tiskla k tváři, tolikrát jsi mě posílil, proměnil slzy v úsměv, dodal naděje...
rrůj Kříži..."
Pohlédl jsem udiveně na kříž. Nebyl ani umělecký, nic, poutová památka po babičce. Co s ním?
Odložil jsem deník. Někdo zazvonil. Ovšem - překupník. Prošel kvapně bytem - ná prý ještě
přebírat pozůstalosti tří nebožtíků - řekl dost drsně. Pak napsal nákupní cenu. Pokrčil
jsem rameny. Stačilo to na to, abych nechal dát byt do pořádku, malování a tak dále.
"Chcete si něco z těch kráirů nechat," mávnul rukou překupník.
"Ne! Vlastně ano. Tenhle křížek a sešit. Zmenší se tím jmenovaná suma?"
"Co vás napadá? Taková hloupost? Starý kříž.." Hovořil dál, ale já neslyšel.
Ta hloupost, starý kříž, posiloval maminku v nejtěžších chvílích. Visí na čestném místě
v mém přepychovém bytě a když vidím skryté úšklebky hostů, řeknu hrdě:
"To je velmi vzácný kříž. Zdědil jsem jej po mamince."
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NAUČME SE CHÁPAT NEVĚŘÍCÍHO BRATRA!

MODERNÍ KŘESŤANSTVÍ

Když se křesťan rozhoduje, nemá to lehké. Ale rozhoduje-li se jeho nevěřící bratr,
má to ještě těžší. Svět vidí jako množství věcí a lidí se spoustou vztahů, vazeb,
závislostí. I on sám je zapojen do svého okolí vztahy sympatií, nenávistí, užitečností dnes tak, zítra jinak. Snaží se orientovat, aby míra nepříjemných vztahů byla co nejmenší.
Člověk je stále nucen rozhodovat se mezi možnostmi, před které ho život staví-ať chce či
nechce. Jde nejen o volbu povolání či politického směru, o nenávist nebo odpuštění-tedy o
rozhodnutí, která považuje za důležitá. Častěji jsou to rozhodnutí, která považuje za drob
ná, ta však svým množstvím vytvářejí návykovou základnu pro rozhodnutí zásadní.
V této spleti otázek má křesťan mravní vodítka, řád, kterému důvěřuje. I nevěřící bratr má
vodátka, v zásadě stejná, protože pocházejí ze stejného zdroje, ale o tomto zdroji neví a
proto je jeho důvěra nejistá. I on má představu o tom, co je "více"a co "méně", co je prav
da, co nepravda, oo správné a co nesprávné. U něho není však tato zákonitost zakotvena v
důvěře v Boha-zákonodárce, proto se snadno podle situace není. Je relativní. Možností vý
běru je mnoho a člověk má jen omezenou možnost se v nich vyznat. Odtud zdánlivá mnohost
"pravd", konflikty v nitrech jednotlivců i mezi nimi - nejistota.
Nevěřící o Bohu neví. Nemůže tedy pochopit jako celek množství často protikladných jevů.
Skutečnost má stále rozloženou do detailů, které vnímá jen smyslově. I on má však duši, a
ta chce jistotu, tlačí na jeho podvědomí, zneklidňuje ho. Nevěřící se tedy pustí do hledá
ní pořádku v zdánlivém zmatku toho, co vnímá.
Stejně i věřící. Ten však vidí v přírodních zákonech, které objevuje, dílo Boží a praktic
kou orientační pomůcku, zatím co pro nevěřícího jsou cílem, jakoby bohem, jehož představou
se snaží utišit svou bouřící se duchovnost. Nepochybuje o jejich existenci, jako věřící ne
pochybuje o existenci Boha. Zapochybuje-li věřící, utíká se k agnosticismu; jeho věřící
bratr spěchá do zpovědnice.
Smyslem křesťanova života je splnit úkol, který mu Bůh dal a pak spočinout v lásce Boží.
Úkol přesně nezná, ale ví, co má dělat, aby jej splnil: Milovat Boha a lidi, a této lásce
přinášet oběti. Činí-li tak, je mu dobře. Nevěřící vidí smysl života jen v tom, aby se měl
dobře. S ostatními ho spojují jen společné zájmy a nestálé sympatie.
Uvědomělý křesťan je přesvědčen, že společenskému zlu se nedá úplně zabránit, protože po
chází z nedokonalosti, t.j. z porušené lidské přirozenosti, s kterou se každý člověk rodí
a kterou se snaží s pomocí Boží napravit. Zlo je však pro něho životní výzvou. Považuje za
svou povinnost mu bránit a ničit je tím, že koná co nejvíce dobrého. Vyplývá to z Božího
příkazu lásky k bližnímu. Nevěřící vidí příčinu společenského zla v chtivosti některých li
dí, skupin či tříd. Patří-li ke slabým, vidí zlo u silných - utiskujících, patří-li k sil
ným, vidí zlo u slabých, kteří jej neposlouchají. Podaří-li se mu však společnosti vnutit
řád svůj - jako za Železnou oponou - je podle něho řád dobrý, ale lidé jsou špatní.
Křesťanovi je nej vyšším pojmem Bůh, Otec lidské rodiny - nevěřícímu člověk, především on
sám. Láska ho nezavazuje. Proč by také měla? Nakonec ho nezavazuje nic. Je to na jedné
straně příjemné, na druhé však nepříjemné, poněvadž ho nic nevede, nic nepodpírá, nechrání.
Nemůže se spolehnout ani na to, co by tolik potřeboval, když se dostane do úzkých - totiž
na lásku druhých.. Jen na křesťanskou lásku věřícího bratra. Pak se většinou rozpadávají i
ty největší přehrady. Znáte neodolatelnou sílu pohledu, který je zároveň pohlazením? Znáte
sílu gesta mlčenlivé pomoci tanu, kdo si ji vůbec nezaslouží? Znáte slova Kristova:"Co dě
láte zvláštního, když milujete ty, kdo milují i vás? Což to nedělají i pohané?" I myšlence
o velikosti křesťanství je třeba po sokratovsku jen "pomoci se narodit". Ne rvát ji nási
lím z těla, které jí snad vůbec ještě neotěhotnělo a je možná zarím jen nemocné neodbytnou
touhou po jistotě!?
Křesťan ví, že jistota, vyspekulovaná ze zákonitostí přírodních a společenských jevů je
pouze omezená. A i ta musí být nakonec opřena o víru či důvěru aspoň k údajům našich smys
lů. Kdo uvažuje, pozná brzy, že musí existovat něco mimo toho, oo vnímáme smysly, tedy ně
co za jejich přehradou. Změní-li se toto podezření v přesvědčení - je to jakoby člověk pře
kročil práh. Pak - dřivě či později - si uvědomí nekonečnou obecnost jsoucna, nabývá důvě
ry v jeho smysl, v Boha, který je určuje a v obecnou, Bohem zjevenou pravdu. Pak se nevěří
cí bratr dostává na křesťanský břeh. Tam už mu pak nevadí, že dosáhnout Boží pravdy není
ani snadné, ani nebolestné, že ji stále hledáme, ale nikdy se k ní úplně nedostaneme. Neva
dí mu to proto, poněvadž hned na začátku této cesty stojí jistota, po níž nejvíc toužil.
Realista řekne:"Jak to udělat, aby lidé k tomuto prahu přistupovali a překračovali jej,
místo aby od něj utíkali?" Člověk, který má zkušenosti, odpovídá:"TRPĚLIVOST, VYTRVALOST,
ÚSILÍ." Tedy VSTŘÍCNOST, PŘÍNOSNOST, ČISTOTA. Pokřesťanění dnešní společnosti je především
práce od člověka k člověku.
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2.4.
- Naši se vrátili opáleni a veselí, oož nechápu, vzhledem k brácho
vi. Mamka hned zalezla do atelieru, posnídali jsme bez ní a mluvili o
všedních věcech. Před koncem školy mě zatáhla Zuzi stranou a řekla tajem
ně, že má pro mne velké překvapení. Popotáhla jsem nosem - mám právě rý
mu - ale Zuzi opakovala znovu, že je to senza překvápko, at jí odpoledne,
neuteču, že mi to ukáže. A ukázala! Šly jsme spolu asi dvě ulice, pak
jsem viděla, že z jedné strany vyšel brácha, z druhé Alena, brácha ji
vzal kolem ramen a šli - či spíše škobrtali - k vilové čtvrti. Zahlédly jsme, jak mizí ve
vile, pak se vrhnul na mříže obrovský hafan, ale Zuzi ho uchlácholila, takže nakonec vrtěl
ohonem. "To je senzačka, co?" poskakovala Zuzi po chodníku, ale mně bylo smutno. Nezdá se
mi, že by to bylo vůči Aleně fér! Fakt! Buá měl brácha trochu počkat, až bude po maturitě,
a pak se s ní oženit..nebo...ne, tohle - tohle ne!!
3.4. Je mi trapné sedět vedle Aleny, ale nevím, jak se přesadit, sedíme spolu od primy.
Tají to před námi, tedy vědí, že dělají něco špatného.. A její táta a m á m a — snad je to
dědičné? Jsem z toho celá pryč a nemohu se dočkat zítřka.

4.4. Martin se mnou úplně souhlasí, ale říká, že se nedá nic dělat, bratr je plnoletý a
Alenin otec v tom nevidí nic špatného, mimoto na tři měsíce odcestoval, - Tentokrát jsem
knězi trochu rozuměla. Hovořil o smyslu života. Že každý živočich to má v sobě a jedná
k cíli, ke kterému je určen, automaticky, ale člověk musí svůj cíl hledat, jemu nestačí
jen jíst, rozmnožovat se a mít svůj pelíšek. Vzdychla jsem:"Chtěla bych mít svůj pelíšek,"
řekla jsem maně. "Budeš mít, Miládko," odvětil kněz soucitně,"až se setkáš se svým druhým
já." Zavadila jsem zrakem o Martina, ale uhnul očima. "Člověk ti nebude stačit,"pokračoval
kněz,"člověk je smrtelný a nedokonalý." Pak hovořil o Kristu, Synu Božím a našem bratrovi
tak nadšeně, že i já jsem se nadchla, ačkoliv jsem všemu nerozuměla. Když jsme vycházeli
z domu, napadlo mi, že bych se obešla i bez Martina. Byla to bolestná myšlenka, ale ne tak
bolestná, jak jsem očekávala. Divné? Mám ho přece ráda?
5.4. - Je čtvrtek. Nešli jsme k Aleně. Neříkala sice nic, člověk to však vycítí. Prostě
už o nás nestojí. Má bratra a on má ji. My bychom tam byli zbytečni. - Sešli jsme se
u Martina a znovu hovořili o tom, co nám říkal kněz - totiž o smyslu života - o tom, který
je pro všechny lidi a o tom, který je pro každého z nás. Jeho sestra mlčky naslouchala.
Měla jsem dojem, že choe odejít, dokonce jednou vstala, ale zase si sedla. Martin umí
velmi poutavě vypravovat. Její mládenec poslouchal napjatě a i mně se to zdálo úplně nové,
ačkoliv jsem to už jednou od kněze slyšela. - Jak to, že o těchto věcech naši nikdy nemlu
ví? Jaký oni mají smysl života? Tatínek medicínu, maminka kreslení, bratr Alenu, Zuzi ach, Zuzi! Ta je asi na správné cestě. Stále ji drží honba za dokonalostí! Co bude dělat
otec, až zavře ordinaci? A máma, kdyby nemohla kreslit? Co kdyby bratr ztratil
Alenu?
Vždyt je strašně bohatá, její otec jí jistě najde také boháče, - Ne, v takových věcech
nemůže být smysl života. Musí být v lásce k Bohu, jak to kněz říkal. Musí! Ale kdo je Bůh?
6.4. - Martin mi půjčil knížku. Na první stránce je jeho jméno a před ním písmenko P.
Ptala jsem se, co to znamená. Martin vpadl do rozpaků, začal koktat, že jeho druhé jméno
je Pavel, pak hrozně zrudnul. Chvíli bylo ticho. "Miládko, tečí jsem ti zalhal. Ale neptej
se mě, prosím tě! Je to největší bolest mého života. Věř mi! Máš mě přece trochu ráda?
Proto se neptej! Nech to zapadnout!" Poslední větu řekl tiše a k tomu dodal:"Já. .já to
nemohu nechat zapadnout...Můj Bože!" Sevřel hlavu v dlaních. Honem jsem začala hovořit o
tom, že naši jdou zase na hory a že budeme se Zuzankou sami. Navrhnul, abychom šli
společně bruslit. Do kryté haly.
7.4. - Byla jsem si zabruslit. Abych věděla, jak je těžké, naučit se tak krásně poskako
vat po ledě. Když jsem tak kroužila dopředu a dozadu, napadlo mi, proč lidé věnují tolik
péče tomu, aby byli ve sportu dokonalí,ale nevěnují péči tomu, aby byli dokonalými
lidmi. V čem je vlastně dokonalost? myslela jsem si, zatím co jsem objížděla kluziště.
V bezvadných úlohách? Nebo abych všechny povinnosti dělala bezvadně? Ne, ne - to určitě
nestačí! Chtěla bych, aby mě měl někdo rád a já mohla mít někoho ráda. Snad je dokonalost
v lásce? V lásce k nějakému člověku? To se mi zdá málo - i kdyby to byl Martin. V čem f
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DOKUMENT KONGREGACE VÍRY o křesťanské sexuální etice a existenci těžkého
/smrtelného/ hříchu, rozbouřil vlny odporu tam, kde se zásady Božího řádu
v této oblasti utlumovaly, přehlušovaly - ba dokonce popíraly. Církev jako bdělá matka - připomenula svým dětem - včetně kněží - že hřích je hřích a ctnost je
ctnost.
"VŽDYŤ TAK ŽIJE SKORO KAŽDÝ!" - Přestala by být krádež krádeží, kdyby kradl každý? Okradeli někdo nás, budeme krádež považovat za správnou? Choroba nepřestane být chorobou jen pro
to, že jsou všichni - např.za epidemie - nemocni. Jako lékař nemaže tvrdit, že tělo je
zdravé, je-li nemocné, nemaže Církev tvrdit, že ty činy, které duši ničí, jsou správné.
Kdyby celý svět křičel, že dvakrát dvě je pět, bylo by to vždycky čtyři.
"MRAVY SE MĚNÍ. CO LIDÉ DŘÍVE POVAŽOVALI ZA HŘÍCH. M S HŘÍCHEM NENÍ." U církevních přiká
zání a discipliny se mění leccos podle potřeb člověka v určité době. Ale jako normální
člověk cítí, kdy je zdravý a kdy ne, cítí normální člověk také, kdy dělá něco dobrého a
kdy něco mravně špatného. Jsou nenormální lidé, kteří neuznávají svou duševní chorobu.
Jsou i lidé, kteří považují zlo za dobro a naopak. Když umíral vrah AI Capone řekl:"Jaký
dobrodinec lidstva to ve mně umírá!" Duševně zdravý a normální člověk má SVĚDOMÍ. Bůh však
počítal s tím, že svědomí se nuže narušit špatnou výchovou, špatným prostředím, špatnými
sklony. Proto dal DESATERO PŘIKÁZÁNÍ. Šesté zní:Nesesmilníš, t.j. plný pohlavní život je
zdravý jen v manželství. Mimo manželství je podle okolností více méně těžkým hříchem, te
dy je nezdravý. Člověk tím ubližuje tomu, o němž tvrdí, že ho miluje, ubližuje svým dětem,
ubližuje druhým lidem - dává jim totiž špatný příklad, pohoršení.
Kristus řekl:"Kdo pohlédne na ženu, aby ji požádal, už s ní zhřešil ve sván srdci." Tedy
nejen zákaz činu - jako v DESATERU - ale i předcházení zlému v myšlenkách. Málokdo se do
pustí těžkého hříchu hned napoprvé. Začne to nenápadně, někdy skoro ctnostně. Proto zaká
zal představený kapucínů duchovní porady a návštěvy žen v celách kapucínů - většinou kon
čily odpadem, pohoršením, ztrátou důvěry k věrným kněžím. Předkoncilní Církev nebyla hlou
pá, měla k dispozici mnoho draze vydobytých zkušeností a proto - jako Kristus - varovala
i před zdánlivě nevinným začátkem hříchu. Mezi základní ctnosti patří PROZÍRAVOST.
Mění se móda, mění se školy, mění se rodinný život. Ale základy mravnosti - právě jako zá
klady zdraví - se nemění. Co by se stalo lékaři, který by chtěl získat klientelu a tvrdil,
že chřipka není nemoc? Ztratil by diplom a nemocným by ublížil. Doufejme, že ti profe
soři teologie, kteří hlásají a píší bludy / a z těchto knih také nesmírně bohatnou/ brzo
na sebe upoutají pozornost zodpovědných představených,t.j. biskupů. Jato profesor na lé
kařské fakultě nesmí učit lékařské bludy, jinak vyškolí špatné lékaře těl, vyškolí špatné
lékaře duší i profesor teologie, který hlásá bludné u č e n íí!Podle ovoce je poznáte!" řekl Pán.
Církev je víc než lékař - je matka nesmrtelných duší - která včas a někdy i nevčas varuje své děti, jato to dělal Kristus, apoštolově, svati a dělají dosud věrní kněží.
"VŽDYŤČLOVĚK ZA TO NEm B ž E. RODIČE SE 0 NĚJ NESTARALI, OKOLÍ SVÁDÍ.." Míru viny zná sám Bůh.
Dobrý zpovědník ji může jen odhadnout a pomoci .Je pro nás zlé, že se osobní zpověd stále víc
zatlačuje do pozadí, ba i zesměšňuje. Svátostí smíření pcmáhá Bůh prostřednictvím kněze
'nemocné duši. Oceňují to i psychologové. Bussandacht ?
Co byste řekli lékaři, který by
vstoupil do čekárny, přečetl soupis nemocí a pak řekl:"Každý si vezme třikrát denně Aspi
rin1
."Jako zpytování svědomí je Bussandacht výborná, jinak však potřebuje člověk radu, povz
buzení, poučení - o smíru s Bohem, který zpovědník zprostředkuje - ani nemluvě. Tělo Páně
je posilou. Člověk s těžkým hříchem se dopouští nového těžkého hříchu - svatokrádeže přistoupí-li bez zpovědi k sv.přijímání. Přijímá Pána do zaneřáděného domu duše-nedůstojně*
HOMOSEXUALITA JE NEMOC!" - U jistého procenta lidí je vztah k druhému pohlaví narušen.
Vzpomínáte na román Studna osamění? Matka si přála chlapce, přišlo děvčátko s chlapeckými
sklony, stvoření, hodné soucitu, osamělec mezi muži i ženami. Většinou však je homosexua
lita naučená, tedy hříšná. V každém případě nenormální.
'ONANIE JE NUTNÁ PRO ZDRAVÍ 1( - Je to snad zjev častý, ale ne správný. Proč by se za to lidé
stydělii Není však dobré ztrácet důvěru. Ztráta důvěry a naděje je neodpustitelný hřích ne však poklesek proti mravnímu řádu. Pomluvu, lež, nenávist bude Bůh soudit asi mnohem
přísněji než klopýtnutí dospívajícího chlapce proti šestému přikázání.
Protože sexuální pud je vedle pudu sebezáchovy nejsilnější a může lehce rozvrátit lidskou
osobnost /proto se komunisté na Západě snaží zničit mladé právě v této oblasti!/ snaží se
Církev své děti chránit a kdyby přece upadly - léčit je. Můžeme být šťastni, že máme mou
drou Matku Církev, která nedopustí, abychom zabloudili v mravním pralese dnešní doby a zni
čili či narušili štěstí své i štěstí těch, které milujeme.

ROSTOU

NOVÍ HRDINOVÉ

V prosinci byli vládní zástupci ČSSR u sv.Stolice. Suchá zpráva sice sděluje, že
se bude v jednání pokračovat, nemůže však zatajit, že se rozhovory odehrávaly na
tvrdší půdě. Msgr Casaroli zřejmě zahájil jednání o věcných otázkách, ale ty pova
žuje ministr KLUSÁK za "vměšování se do vnitřních záležitostí země,"a nemíní o
nich hovořit. Strana chce prostě získat co nejvíce materiálu pro svou zdánlivou
svatozář, aby lovila pro komunistické přesvědčení důvěřivé a nevědomé katolíky. Po tom,
co vyšly paměti kardinála MINDSZENTYHO, kniha SOLŽENICYNOVA a dílo LUĎKA PACHMANA uloví
jen vyslovené hlupáky. Ale i těch je ještě dost. A malé ryby jsou také ryby.
Ve skutečnosti zahájila strana v naší vlasti ostré náboženské pronásledování, vyrůstá to
tiž nová, otužilá generace katolíků a té je třeba podetnout žíly. Ale jak? Vězení se už
nebojí - o ztrátě majetku či místa ani nemluvě - a dělat nové mučedníky by bylo dnes, kdy
popularita komunistů v Evropě značně poklesla a ochladla, krajně škodlivé.
V r.1976 je tedy plánován protináboženský boj. Tvorba, Nové slovo /slovenské/ a Tribuna na
bádají v nekonečných článcích čtenáře, aby se zřekli víry. V článku o právu matky na výcho
vu dětí píše soudružka HLMLOVÁ, že Církev je spojencem fašistických vlád ve Španělsku a v
Chile. Duchovní pastýř však sděluje, že TASS chválí chilského kardinála Henriqueze a chil
skou Církev za to, že se staví proti juntě - hle - dialektika. /Duch.pastýř č.l./
Kněz, který slouží bez dovolení mši svátou - i doma - může být odsouzen k roku vězení,
kněz, který by mu půjčil kostel či kapli, ke dvěma letům. T.č. je 600 katolických kněží
a 70 pastorů bez státního souhlasu a jejich počet stále stoupá. Dvěma kněžím od sv. Ignáce
v Praze byl odňat souhlas proto, že pracovali s mládeží. Jeden z nich - 60 ti letý - dělá
v podzemní dráze. Je to snad Otec Mikulášek, jezuita, známý z monstrprocesu po r.1948,
kdy kněží dostali injekce, aby vypovídali tak, jak si přáli vyslýchající?
Počet ateistů musí stoupnout do června ze 13 na 25 procent a počet děti v náboženství
klesnout o 50 proč. Všichni věřící se mají vyzývat, aby vystoupili z Církve a nechodili
do kostela, věřící úředníci a vyšší zaměstnanci budou propuštěni a křestansky vychované
děti vyloučené ze středních a vysokých škol.
Není divu, že si Tribuna stěžuje na hluboký pokles morálky - imoží se konkubináty, bezo
hlednost, pomluvy, krádeže, spory atd.
Hlasy z Říma upozorňují mimo jiné na to, že Katolické noviny vynechaly podstatnou část ře
či Msgra CASAROLIHO v Helsinkách, tu totiž, která je nepřijeimá pro komunistickou diktatu
ru, a vynechanou část otiskují.
Z různých částí Slovenska se hlásí nové a nové policejní akce proti věřícím. STB zatkla
mnoho katolíků, hl.učitelů, vědců a studentů. M a m ě se snažila zatčeni utajit. Mezi zatče
nými je nej známější matematik a fysik Ivan Gróf. Prý vychovával mladé lidi k víře. Byl dva
dny ve vazbě. Mezitím mu zabavili náboženské knihy a je pod dohledem. Jeho přítel, Gustav
Štoll, musel do vazby pro šíření náboženské literatury. Tři dny byl u výslechu. Policie
obsadila pedagogický institut v T m a v ě a vyslechla tam 24 studenty. V Muráni překvapila
policie skupinu studentů při tajných exercíciích. Vedoucí exercícií, P.Javorský, je ve
vazbě. Osmnáctiletá dívka obvinila v dopise vatikánskému rozhlasu vládu ČSSR z teto, že
musela písemně prohlásit, že nebude vykonávat své náboženské povinnosti.Prosí Vatikán o
radu. Z bezpečnostních důvodů rozhlas její jméno neuvedl.
Pohraniční stráž NSR pozorovala dalekohledem, že řidič nákladního auta z Pašova, Ludwig
Scholler, byl dlouho u prohlídky. Vezl sestrám ve Strakonicích dar pasovských sester,
20 modlitebních knih. Ty byly zabaveny, Schollerovi pohroženo vězením, nakonec po 12 ti
hodinovém čekání dostal do pasu poznámku, že už nesmí na území ČSSR. U pasovských sester
vzbudila událost nesmírný údiv, dosud totiž posílaly tyto knihy bez překážek poštou a ve
Strakonicích je sestry dostaly.
V prosinci byl v Rimé po boku Hrůzově téměř neznámy soudruh CINODR. Hrůza3 kruté pronásledujici Cirkev před r,19n8s přesunul po tomto roce vinu na bedra strany. Soudruh CINODR
stoji mnohem výše nez Hrůza, prý má přimo spojeni s Moskvou. Je zřejmé odpovédný za pro
následováni i Cirkvi nepřátelskou politiku. Tedy sedá eminence Hrůzova - bezohledný a
tvrdý fanatik.
22.12.m.r. se sešli kardinálové a preláti římské kurie, aby si popřáli požehnané vánoce.
Sv. Otec se zmínil o těch, kteří "vlivem nepřátelství svého okolí "se nemohli zúčastnit Mi
lostivého léta. Hovořil o tem, proč poslal do Helsink svého zástupce v naději, že duch
Helsink by mohl přijatelně rozřešit to, na co věřící v těžkých poměrech už dávno čekají.
Na prvním místě jmenoval ČSSR, pak Rumunsko.
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Při jedné z loveckých výprav pan Potápka zabloudil. Loáku měl
plnou ptáků, naučil se totiž bezvadně střílet šípem, zastře
lil asi patnáct arrará, hromadu menších papoušků a jiných ptá
ků, jejichž jména ani neznal, ale cestu zpět najít nemohl.
Zdálo se mu, že jede proti proudu a zatím se po proudu stále
víc vzdaloval od tábora. Třetího dne spatřil v jedné zátoce
loáku a v ní muže s dlouhými vousy. Má-li vousy, není to urči
tě Indián. Probudila se v něm neznámá touha po civilizaci.
V hlavě mu bušilo - pustil se rychle tím směrem. Byl od něho
asi padesát metrů a volal na něho indiánsky, ale neznámý muž
spustil německy:"Herr Gott, was machen sie hier!"
Potápkovi se třás la b rada a nemohl ani hned o dpovědět .-To— za—
klení ho zmátlo - však se doma také kleje německy. Ani nevě
děl, jakou řečí na něho spustil. Konečně se domluvili německy.
Byl to německý misionář.
Měli si toho hodně co povídat, nevěděli ani, kde začít a kdy skončit. Misionář se mu svě
řil, že by se rád dostal pryč. Potápku to překvapilo. Zamyslil se a pak řekl:"Já jsem tuto
myšlenku už zahnal, mám už šest dětí a manželku. To bych si na svědomí nevzal, kdybych je
opustil - takový zbabělec nejsem!"
Misionář na něho pohrdavě pohlédl:"Co mám říkat já. Mám jich už třináct, ale musím se od
tud dostat stůj co stůj!"
Potápku to pohoršilo. Snad si od té doby kněží moc neváží. Ale probudilo to v něm touhu
po civilizaci. Dověděl se, že misionář se dostal k Indiánům skoro stejným způsobem jako on,
jenže Potápka utíkal před válkou a Pater Kraus chtěl misionářům hlásat evangelium. Na
konec na víru nikoho neobrátil, mši sloužit nemohl, protože tam neznají ani chleba, ani
vína a mým výkladům se šejk vysmál. "Za měsíc mi dali ženu a jako ženatý kněz jsem vylouče
ný z Církve. Dostat se odtud musím za každou'cenu!"
Potápka to nechápal, ale zdálo se mu to divné.
Konečně mu misionář ukázal cestu, kudy se dostane zpět, na loáku si vyřezali tolik čárek,
po kolika dnech se zase měli sejít, misionář ho ještě upozornil, aby sbíral diamanty a dra
hé kameny na cestu, vyložil mu, že diamanty používají Indiáni na řezání a na škrabání
zeleniny a jiných věcí. Fialové že jsou ametysty, žluté topasy a zelené akvamariny.
Potápka ujížděl k domovu. Byl tak nervózní, že se bál, že to na něm manželka pozná. V tá
boře si už o něho dělali starosti, a byli velmi potěšeni jeho věrností. Od té doby se o
něho vůbec nestarali.
Potápka začal sbírat drahé kameny a schovával je v tajně v měchu v pralese. Manželka nic
netušila, byl k ní ještě milejší než dříve a na vyřezaných čárkách na loáce počítal dny,
kdy se má vydat na cestu. Připravil si zásobu šípů. Nejstarší syn chtěl, aby ho vzal sebou.
Přesvědčil však manželku, že v okolí je už všechno vystřílené, že musí hodně daleko a to
by chlapec nevydržel. Jel tedy zase sám.
Třásl se na celém těle a věděl, že třesoucí se rukou nic nezastřelí. Bojoval v sobě straš
ný boj, stále ještě nebyl rozhodnut s misionářem uprchnout. VždyE jsou to moje děti, opa
koval si stále. Pak si vzpomněl na misionářova slova, že všechno bylo z donucení, tak to
není závazné a i když se mu to nezdálo, řekl si, kněz přece studoval morálku a ten tomu
rozumí jistě lépe než já.
V takovém zamyšlení si ani neuvědomil, že dojel na smluvené místo. Teprve misionářovo vo
lání ho probudilo jakoby ze sna. Zůstali spolu celý den a kuli plány. Pro Potápku nebyl
problém uprchnout, ale pro misionáře ano. Jeho kmen sídlil dva dny cesty po proudu a tudy
se museli dostat k moři. Ale brzo přijde doba deštů, pak se mohou proplést pralesem poměr
ně daleko od vesnice. Zase si vyřezali na loáku dny, které je dělily od rozhodného data,
rozloučili se a jeli každý jiným směrem. Potápka proti proudu, misionář po proudu.
Potápka sbíral dál diamanty, zjistil, že i ve struhadlech jsou zasazené diamanty a nenápad
ně je vyměňoval za ametysty. Dny utíkaly a pořád ještě se nemohl Potápka rozhodnout, aby
rodinu opustil. Děti byly na tátu pyšné, manželka ho milovala, jak jen primitivní člověk
milovat dovede - a to bylo pro něho imoho.
Kněz spatně vadit Potápkovi, jak jsme psali v minulém čísle. Sám chybil hned na začátku,
ze se dal oženit. Ale když uz měl děti, byl povinen se o ně starat. Zdravé svědomé správ
ně Potápkovi našeptávalo, ze místo obou otců je u rodiny. Kolik škody natropí neinformova
nost!

FILOSOFIE NENÁVISTI
Nejpodstatnější částí marxistické filosofie je teorie revolučního vývoje v pří
rodě a společnosti. Podle marxismu má vše ve světě v sobě svůj vlastní proti
klad a je s tímto protikladem v rozporu: z toho pak vzniká něco nového, co není
ani původním "kladem"/těží/, ani protikladem /antitézí/ ale skladem /syntézí/,
který je vyšším stupněm vývoje. Tato syntéze má v sobě též svůj protiklad a tak to jde do
^ n e k o n e č n a . Tedy vývoj je klikatý, ve zlomech, zvratech, t.j. revolucích.
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BEDŘICH ENGELS SE POKOUŠEL VYSVĚTLIT názorně všeobecnou zásadu bojů protikladů - m a mě. Ani
jedna učebnice marxistické "filosofie" to nedokázala. T.G.Masaryk v Otázce sociální označil
marxistickou i hegelovskou dialektiku za "hokus-pokus". Že základní fysikální a jiné záko
ny se řídí touto poučkou, k tomu je třeba velké víry. Věřící marxista namítne, že dosud o
tem věda nic neví, ale bude vědět snad za dva tisíce let. Čili - nej vědečtější teorie je
vlastně materialistická a revoluční mystika. Strana a revoluce tuto antitézi potřebují a tím je spor ukončen.
PROČ? KAŽDÁ VĚTA MARXISMU MÁ DVA HROTY: jeden obrácený k filosofii, druhý k praktickým po
třebám. Revoluční třídní boj proletariátu proti kapitalistům je nevyhnutelným společenským
jevem a musí skončit socializací výrobních prostředků - alfa a omega komunismu. /Boj pro
letariátu vyškrtli nyní francouzští komunisté ze svého slovníku. Proč?/
Masové hnutí musí mít pro svůj čin silné pohnutky. Ale materialismus, ateismus atd.nemůže
roznítit vášně miliónů. Proto filosofie má u komunistů význam podřadný. Lenin sám označil
"marxismus" za "návod k činu" t.j. učení o tom, jak se revoluce připravuje, uskutečňuje a
zabezpečuje.
ALE JAK RDZDMYCHAT REVOLUČNÍ POŽÁR? Jakou strategií a taktikou? Jak zabezpečit revoluční
vymoženosti? Nastupuje HISTORICKY MATERIALISMUS.
Je to vlastně marxistická sociologie, učení o vývoji lidské společnosti, aplikace dialek
tického principu na společenské jevy. Každý člověk je především výrobcem, pracovníkem.
Někteří výrobci jsou zároveň majiteli výrobních prostředků, jiní však mají jen svou pracov
ní sílu a pracují za mzdu na cizích výrobních prostředcích.
PODLE TOHO, JAKÝ MÁ KDO VZTAH K VÝROBNÍM PROSTŘEDKEM se tvoří třídy. V naší době jsou to
"kapitalisté",t.j. třída soukromých podnikatelů, a "proletariát". Celý duchovní a kulturní
život je závislý na hospodářských a "výrobních silách", na výrobních vztazích, a tvoří myš
lenkovou a duchovní nádstavbu na ekonomické základně. Marx píše, že ve společenské produk
ci vcházejí lidé v určité, na jejich vůli nezávislé vztahy, které odpovídají určitému
stupni jejich hmotných výrobních sil...Na určitém stupni vývoje se octnou materiální výrob
ní síly společnosti v protikladu s výrobními vztahy, t.j. se vztahy vlastnickými. Pak zač
ne sociální revoluce.
PRO MARXISTU JSOU DĚJINY jen dějinami třídních bojů a sociálních převratů. Dnes je to boj
mezi proletariátem a kapitalisty. Komunistický čtenář vidí každou událost ve světle boje
imperialistů proti proletariátu. Věří v nemožnost smíru mezi třídami - třídní boj prostě
MUSÍ existovat. Kdo smír připustí, je "zrádcem" a "odpadlíkem".
MARXISTICKÝ FANATISMUS všeobecné platnosti revolučního vývoje je dílem samotného Marxe,kte
rý potíral každou nyšlenku smíru. I.sv.Kapitálu vyšel r.1867. V Německu tehdy působil vel
ký sociální reformátor biskup Ketteler. Jeho činnost sledoval Marx s nenávisti a v dopise
píše Engelsovi:"Ten katolický pes nám odvádí dělnictvo od revoluce." Německá s oc.demokracie
koncem min.století ostře odmítala všechny sociální návrhy, hlasovala v říšském sněmu proti
zákonům o nemocenském a starobním pojištění, proti zákazu dětské práce a noční práce žen,
odmítala úrazové pojištění a všechna zařízení ve prospěch dělníků. Proč? Zajištěný a spoko
jený dělník nepůjde do revoluce a nebude bojovat za socialismus. "Čím hůře, tím ]épe!"bylo
heslem něm.soc.demokracie. Všechna základní sociální zařízení v Německu byla uskutečněna
jen díky německým katolíkům a proti hlasům marxistů.
MARXISMUS JE NENÁVIST SAMA. Pravý marxista nenávidí ty, kdo nechtějí nenávi
dět. Leninovi selhával hlas vztekem když r.1920 mluvil ke komun.mládeži o ame
rickém dělnictvu, které je"zkaženo" blahobytem a nechce o revoluci ani slyšet.
Mluvil nenávistně i o anglických odborech, které se staraly o zvýšení mezd a
zlepšení pracovních podmínek a nic nedělaly pro socialismus. Dnes by některé
asi pochválil - ve Francii jsou i katol.odbory částečně v moci komunistů.

MÁTE ČAS NA ROZHOVOR S DĚTM I ?
"ALE KDE JEJ VZÍT?" zni první námitka i omluva.
Otec početné rodiny se zamyslil:"Nepromarníme
čas, který patří dětem, často snad užitečnými,
ale ne nezbytnými pracemi?"
ROZHOVOR S RODIČI je jedním z nejdůležitějších
výchovných prostředků. Výchova dítěte je bez
cenná bez důvěrné rozmluvy mezi dítětem a dospě
lým. Musíme se však vzájemně dobře znát. Jak
však chceme poznat své děti, když je nevyslech
neme, nezajímá nás, oo nám vyprávějí, nemluvíme
s nimi, neodpovídáno na jejich otázky?
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pozornostiI"
BYT K DISPOZICI!
Není vždy snadné, přemoci únavu, zavřít knihu, nechat rozdělanou
práci. Je to však nutné, chceme-li dát dětem trochu svého času, za
hrát si s nimi nějakou hru, nebo je prostě vyslechnout, pozorovat,
odpovědět na jejich otázky. Jen tímto způsobem se s nimi totiž oprav
du sblížíme. - Navíc je nutné vytvořit "atmosféru". Jestliže dítě cí
tí, že"maminka je nervózní", tatínek "nemá čas", potlačí v sobě otáz
ky či poznámky. Protože s rodiči není řeč, bude hledat odpovědi jin
de, nebo zůstane samo. Bude-li se situace opakovat častěji, uzavře
se úplně.
Nemáme-li pro dítě nikdy čas, nebereme-li dětské vyprávění vážně, odpovídáme-li vyhýbavě, dítě se vůči nám uzavře a ztratí k nám důvěru.

.. a tatínek vás prosí, abyste
mě moc nevyvolávala, proto li
se nesmí rozčilovat..

BÝT UPŘÍMNÝ1
Je velmi důležité zachovat si upřímnost jak ve způsobu, jakým se zajímáme o dětské řeči,
tak v odpovědech na jejich otázky. DĚTI MUSÍ MÍT JISTOTU, ŽE JIM VŽDY
ŘEKNEME PRAVDU! Tto je jedna z nejdůležitějších zásad ve výchově. Průpo
vídky jako:"Jsi ještě malý a nechápeš",nebo "to ti vysvětlím, až budeš
větší" dítě nepřijme. Dítě má právo na pravdu, ovšem pravda musí být
podána způsobem, vhodným jeho věku. Často dítěti neřekneme pravdu buá.
z falešného studu nebo z lenosti, přizpůsobit své vysvětlení jeho věku.

BYT DISKRÉTNÍ A PROZÍRAVÝ!
Rozhovor je výměna názorů mezi dvěma osobami. Je k němu třeba ochoty na
" P ř e č t e t e mi po
straně rodičů i dětí. Chybí-li důvěra, čas nebo ochota k rozhovoru, nemá hádku, pak vám
cenu naléhat. Nešikovné výslechy mají vždy neblahé následky! Důvěrné
řeknu, kde j s o u
sdělení se nedá vynutit. "Nesnesu, klade-li mi někdo otázky o tom, oo
š p e r k y . 11
si myslím," řekla čtrnáctiletá dívka. Tak ztratila její matka dcerčinu důvěru. Kdyby byla
matka diskrétní a uměla ji trpělivě vyslechnout, respektovat a vysvětlit i uplatnit její
zdánlivě hloupé výroky, byla by se dívka vůči ní otevřela.
DOVOLIT DĚTEM. ABY MLUVILY 0 TOM, CO JE ZAJÍMÁ!
Často se snažíme hovořit s dětmi o věcech, o které bychom v nich chtěli vzbudit zájem! Něk
dy je to možné, riskujeme však, že jejich problémy nepoznáme. Náš rozhovor bude bezcenný.
Čím častěji výjdeme z úvah, života, zájmů, práce a her dítěte, tím bude mít nás hovor
větší výchovný účinek.
VYUŽIJME PŘÍLEŽITOSTI!
Náš nedostatek času je často nechuík rozmluvě s dětmi. Ale i při domácích pracích se výtorná příležitost k užšímu kontaktu s dětmi a k důvěrnému rozhovoru. I otcova práce o prázdni
nách je někdy vhodná k důvěrnému pohovoru s chlapcem. Procházka s dětmi bude snad delší,
ale nebude přerušena návštěvou, telefonem a pod. jako doma. Pravidlo, že děti u stolu nema
jí mluvit, nejsou-li tázány, je lépe zrušit. Právě při jídle se může vytvořit plodné ovzdu
ší a dobrý dialog rodičů s dětmi. Večer, po práci, je čas pro rozhovor o nejdůvěmějších
věcech nejvhodnější.
My/ křestanští rodiče, máme v Církvi poslání vychovávat děti, svěřené nám Bohem. Skrze nás
objeví dítě Boží i lidské věci. Rodina je pro dítě první křestanské společenství, v ní se
dítě poprvé setkává s Bohem. UMÍME využít čas a dát jim svůj zájem a slova, která od nás
očekávají a na která mají právo? Umíme probudit a vést jejich duše?

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS.

"PANE DOKONCE I ZLÍ DUCHOVÉ SE NAM PODROBUJÍ

KDYŽ VYSLOVÍME TVÉ JMÉNO,"

17.
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Zlotřilec radí v tomto dopise příteli Červotoči, jak naučit svého svěřence spatné, neták účinky modlitby.

_ účinné modlitbě a tak zmařit jak jeho duchovní rozvoj,

I IM I L Ý
Č E R V O T O Č I , tvé návrhy jsou naivní. Vůbec nechápeš, jak bolestná je pro
nás MODLITBA 1 A raně, zkušenému svůdci, nepředhazuj, že se mé rady, týkající se modlitby
Tvého svěřence za jeho matku neosvědčily. Proč svaluješ vlastní vinu na mne? Za svou
hloupost musíš a budeš trpět jen Ty sám!
Tvůj chlapík se nesmí naučit správně modlit! Nejvhodnější metoda je zábrana. Jako dítě
jistě papouškoval Otčenáše a Zdrávasy - to v něm vzbudilo odpor. Nebyla to modlitba dítěte,
ale dospělého a měla stejný účinek, jako když něžné dětské nožky obuješ do tvrdých bot
dospělého. Boty jeho nohy rozedřou. Vyvolej v něm vzpomínku na odpor k modlitbě v dětstvía půl práce je hotovo.
At považuje modlitbu za něoo citového, bez formy a pravidel. Začátečník myslí, že stačí
zbožná NÁLADA, která se soustředěním vůle a ducha při správné modlitbě nemá nic společné
ho. Goleridge řekl, že "se snaží dostat do Stavu dokonalé lásky" a ostatní přenechává PO
CITU ZBOŽNOSTI! Podobá se to sice modlitbě světců, nad kterými už nemáme skoro moc, proto
že jsou naplněni NEPŘÍTELEM, ale jen podobá! Využij tohoto klamu u začátečníků!
Zapomínají také, že vše, co dělá tělo, má vliv na duši. Proto jim vštěpuj, že je lhostejné
jestli při modlitbě klečí, stojí nebo leží v posteli. Víš - kamaráde - ta lidská zvířata
se domnívají, že jim našeptáváme zlé věci, ve skutečnosti jim spíše zatajujeme to, co je
od nás odvádí do náruče NEPŘÍTELE.
Soustředí-li se jen na NĚHO, je naše práce m a m á . Proto se snaž, aby se soustředili jen
na sebe. Např. at se snaží vyvolat v sobě POCITY lásky, zbožnosti, statečnosti atd. At
neprosí o určitou vlastnost, ale o POCIT této vlastnosti. To ho uspokojí, ale nepomůže mu
to. Nesmí si však všimnout, že je úspěšná jen tehdy, modlí-li se jen podle toho, jak se
cítí. Správná modlitba nedbá na to, je-li člověku tělesně či duševně dobře nebo špatně.
Když se člověk modlí, zasáhne NEPŘÍTEL vždycky. Nás, ryzích duchů, si nevšímá, tato mod
lící se lidská zvířata zahrnuje hned jasem sebepoznání. Sáhni k jemnějším prostředkům.
LIDÉ NEPŘÍTELE PŘÍMO NEPOZNÁVAJÍ. Nevidí, necítí ten strašný jas, bodavou a pálící zář,
která nás věčně trápí. Jejich představy o NEPŘÍTELI jsou pokrouceny. Vidí ho jako vousaté
ho dědečka v oblacích nebo se domnívají, že je jaksi vtělený v kříži, před kterým klečí.
Nechápou, že kříž, obraz, jméno, jsou pomůcky, jak se dostat k NEPŘÍTELI. Jsou často modlo
služebníky a nevědí o tom. At zdobí kříž květinami a myslí si, že se tak blíží k NEPŘÍTELI.
At ctí obraz MATKY BOŽÍ, ale neblíží se skrze něj a skrze ni NEPŘÍTELI - který prolíná
všechno láskou - jen nás, ryzí duchy - svou palčivou spravedlností.
Kdyby si uvědomil, že předměty, před kterými se modlí, jsou jen pomůcky, jak se snadněji
dostat k NEPŘÍTELI, byli bychom ztraceni. Ano, tato lidská zvířata se hrozí spálit starý
kříž, zničit svátý obraz, ale nezhrozí se své nenávisti, závisti, pomluv, lží atd.
Kdyby prošel duch tvého svěřence těmito subjektivními pomůckami a dostal se do přítomnosti
ryzího Ducha, kdyby si uvědomil jeho PŘÍTOMNOST v sobě, v místnosti, kde žije, pracuje,
spí, jí, raduje se - pak by bylo s námi zle. Od tohoto poznání ho odváděj všemi silami jinak se můžeš vrátit zpět a zde dostaneš svou odměnu za nesplněný plán.
Na štěstí si mnozí myslí, že se modlí, ale pečlivě se vyhýbají myšlence na to, že jsou
proniknuti NEPŘÍTELEM, že je JÍM proniknut celý vesmír i nekonečno, že žije v duši nejodp o m ě j š í h o zločince, nejprotivnějšího člověka, hlupáka i nafoukance - a tyto citové vzta
hy jsou pro nás výborné! Pěstuj v jeho duši cit, ale snaž se, aby nebyl napojen na zdravý
rozum a pevnou vůli. Nemůžeš-li tomu zabránit přičiň se, aby toto spojení bylo slabé a
aby cit sebe menší porucha - špatná nálada, averse, pomluva, nedorozumnění - od rozumu a
vůle oddělila a tak se Tvůj svěřenec aspoň částečně od NEPŘÍTELE odpoutal.
Citová modlitba -dále tlumení rozumu a vůle, a hlavně oddělení všech tří od vlivu NEPŘÍTEle - to je náš cíl. AĚ se považuje za hluboce zbožného, ve skutečnosti je hříčkou v našich
rukách! Příkladů je dost. V kostelních lavicích i mimo ně.
ZLOTŘILEC
Tvůj milující Tě strýc a kairarád

NOVÁ
V E L IK O N O Č N Í

TICHÁ C H V IL K A
CO JE PLATNÉ ČLOVĚKU, KDYBY CELÝ SVĚT ZÍSKAL, ALE NA DUŠI
UTRPĚL ŠKODU ?

12 A.S kopců,

pohoří, ocas. B.
Co milují ženy, zájm. ,tm,
předložka s háčkem,C. titul
/obráceně/, písmenko ze dvou
souhlásek, úroda, malí létav
ci. D. tuberkulosa, dvě samo
hlásky, postava Starého záko
na, leze ze země, předložka.
E.Nový měsíc, na bále,nota
bene. F.přísl.času, půjdemlidově, mužské jméno, souhl.
slůvka nic, spojka.G.slečně,
koruna, slovenský jak,lat.zkr.
právě tu.H.první necl. vel ikon.
týdne. CH. italsky ano, osla
va Zmrtvýchvstání Páně. I.zá
bava chlapců na vel.pondělí,
zárodky rostlin.

I. neděle před květnou nedělíf
samohlásky "doko strne ", 2. nej
větší svátek v roce3 toěící
se voda. 3. pěstování mladých
telat3 číslovka3 předložka3
spojka.4 .Mariánská modlitba,
zkr.těl. závodů^ předložka.
5. Dvakrát konec modlitby3
předložka. 6 .Prům.rostlina.
Předložka3 řemeslník3 zn.tri
tia. 7.začátek předvel.postu3
spojka. 8.Tvrdé písmeno3 den
v týdnu, dětsky - znovu3 9.
mužské jméno3 spojka vák3
pújdem - lidově. 10. Citosl.
posměchu3 zvr. zájmeno. kdo
jediný unikl potopě, zápor.
II. zájmeno3 kožich malého
zvířátka/2.p./ neutrum3 12.
zn.dusíku3 politik3 ženské
jméno.

Každý chce být štastný.
Ze nejsme štastni dokazuje3 ze
nejsme dokonalí. Pascal řekl: "Všichni se snaží být štastni3
bez výjimky. Ale prostředek3 který k tomu pouzívají3 múze
být různý. CÍL JE STEJNÍ! "
Kde najdeme štěstí? Cítíme se štastni dostaneme-li to, po
čem toužíme a nešťastni, jestliže to ztratíme. Souvisí tedy
štěstí s naším přáním a naši snahou.
Jako na konci lidského jednání najdeme radost a spokojenost
nebo smutek a bolest, tak na konci lidského života najdeme
věčnou blaženost nebo věčné zavržení.
Najde člověk štěstí v bohatství? Bohatství má mnoho výhod.
Herodot pravil3 ze, bohatý člověk se múze oddat svým vášním.
Bernard Show hovoří o moci peněz:"Peníze mluví3 peníze dáva
jí do pohybu tiskárny3 hovoří skrze rozhlas3 peníze panují. "
A přece nedají peníze člověku štěstí. Proto říkal Pán, že
život člověka nespočívá v bohatství. Držíme-li malou minci
blízko oka, zakryjeme i zář slunce. Nenirli člověk bohatý,
nemusí být nešťastný. Mezi boháči je víc rozvodů a vnitřní
bídy než mezi chudáky."Má-li kůň zlatý chrup, není proto
lepší."
Příliš velké bohatství mění člověka v chamtivce a lakomce.
Thomas Jefferson řekl:"Nezjistil jsem3 ze by se cest člově
ka bohatstvím zvětšila. " Boháč chce mít stále víc a nechce
ztratit nic z toho3 co má. Je to podobně jako z vlasy. I
kdyby jich měl člověk plnou hlavu3 stačí vytrhnout jediný
a uz to bolí. Duch chamtivosti zatvrzuje duše3 takže Pán
řekl právem:"Spíše projde velbloud uchem jehly nez boháč
do království Božího. "/Mat 19324/. "Běda vám3 bohatí! Uz
zde na zemi máte své potěšení! "/Luk 63 24/.
V bohatství je zvláštní protiklad: čím je boháč chamtivější,
tím je chudší, poněvadž mu stále něco chybí. Lidé, kteří se
zasvětili Bohu a složili slib chudoby, jsou bohatší než
všechni milionáři dohromady; nepřejí si nic a mají vše.
Jak je nerozumné vkládat štěstí do toho3 co musíme jednou
opustit! Patří— li nám bohatství3 proč si je nemůžeme vzít
sebou? Po smrti si každý vezme jen tolik3 kolik zůstane po
potopené lodi. Nic! Shakespeare řekl:"Jsi-li bohatý3 jsi
chudý: nebot jako osel3 jehož hřbet se prohýbá pod břemenem3
vlečeš své bohatství jen jeden den cesty. Potom ti je smrt
sejme. V poslední den se sejdou příbuzní a přátelé u smrtel
ného loze boháče a zeptají se:"Kolik toho zanechal?" Ale
Bůh se zeptá: "Kolik si toho přinesl?"
"Boháč měl velkou úrodu. Uvažoval a řekl:"Co dělat? Nemám,
kam bych žeň uložil!" A řekl si:"Strhnu sýpky a vystavím
větší; tam dám své zrní a svůj majetek. Pak řeknu duši ^'Du
še, imoho roků sis odříkala dobré věci. Tečí si pohov, jez a
pij a vesel s e ."Ale Bůh řekne:"Blázne! Ještě dnes v noci po
žádám tvou duši, a komu budou patřit věci, které sis na
shromáždil?"
UVAŽUJME: Lpím příliš silně na majetku? Dávám přednost
penězům, výdělku - před věčnými hodnotami? Dávám chudým,
přispívám na zaručeně dobré podniky Boží? Nezotročují mě
peníze? Nenutím děti, aby si vybraly proti svému přání
povolání, které nese hodně peněz? Co mě dělá štastným?

E X I S T U J E NEBE?
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Studium náboženských motivů v malířství je bez
pochyby užitečné pro psychologii náboženského
cítění. Téma nebe a nebeské blaženosti je jedno
z nejchudších. Prakticky se opakuje málo výraz
né, spíše mlhavé zobrazení. Křesťané věří, že
jejich cílem je nebe a přece o něm mají neurči
té pojetí.
V křesťanských tajemstvích musíme rozlišovat
představivost od pojetí. Přílišná názornost tu
bývá obyčejně na škodu. Vždyť i obrazy pekla,
které bývají tak názorné, pravý smysl tajemství
spíš zatemní než objasní. Plastické znázornění nebeské blaženosti by působilo dojmem toho,
čemu se lidově říká "turecké nebe" a způsobilo spíš odpor než nadšení.
Co doopravdy víme o nebi? Vždyť o něm mluvíme jen v neurčitých narážkách. Denně se modlíme
"Otče náš, jenž jsi na nebesích" a nevíme, co bychom o domě nebeského Otce řekli. Kazatelé
si často nevědí rady. Ani dospělí se nedovedou vybavit z představy, že nebe je krásné mís
to kdesi nahoře.
A přece musí mít tato představa positivní smysl, protože je tak všeobecná. JE TO VEŘEJNÉ
VYZNÁNÍ, ŽE SVĚT NEODPOVÍDÁ NAŠIM PŘÁNÍM, ŽE NENÍ IDEÁLNÍ, TAKOVÝ, JAKÝ BYCHOM SI HO PŘED
STAVOVALI. To je přesvědčení věřících i ateistů. Ti často obviňují Církev, že ukolébává li
di svými útěchami, takže zavírají oči před hroznými sociálními nespravedlnostmi. Vyzývají
se proto všichni, aby pracovali na vzniku nového, lepšího světa, jakéhosi pozemského ráje.
S touto výzvou můžeme synpatizovat. Nechceme překážet těm, kteří se snaží zlepšit podmínky
na této zemi. Neoprávněná je námitka, že křesťanství lidi od této snahy odvádí. Prý se li
dem slibuje nebe po smrti, mlhavá vidina, která se do tohoto světa nehodí, působí jako
opium, ochromuje práci o zlepšení společnosti.
Na této námitce vidíme, jak u dospělých stále působí primitivní představa, zakládající se
na symbolismu směrů nahoře a dole. Nahoru umisťujeme všechno krásné, šťastné, dolů vše
špinavé, nízké, nedokonalé.
Křesťanský ideál však dává od samého začátku tomuto symbolismu správný smysl. Kristus ne
přišel nebe od země oddělit, ale oddělení překonat. Sestoupil na zem, aby zemi povznesl na
nebe, obnovil Boží království na zemi. Zjevení sv.Jana líčí nadšenými barvami toto posled
ní stadium dějin, kdy bude nová země a nové nebe.
N^be je kratičké slovo, v němž je plnost křesťanské naděje. Doplňujeme je výrazy: Boží krá
lovství, nebeský Jeruzalém, obnovení ráje, nová země atd. Je to přechod náš i celé země ze
stavu
porušenosti a hříchu do stavu svobody Božích dětí. do stavu stvoření tak, jak vy
chází z Boží lásky v neporušenosti a kráse.
Jsou lidé, kteří se spokojují s "rájem na zemi", s lepší sociální spravedlnosti, s prací
a obživou, s mírem a relativní spokojeností. Dosažení toho je snad v lidských silách. Usilo
vat o víc se jim zdá jen mlhavou vidinou. A přece - VELIKOST ČLOVĚKA SE MĚŘÍ PODLE VELIKOS
TI JEHO NADĚJE. Křesťan i ateista usilují o přetvoření země. Zásadně se však liší mírou,
plností tohoto ideálu, a ovšem i v prostředcích, kterými chce cíle dosáhnout.
MÍRA NAŠÍ NADĚJE JE NEKONEČNÁ. Proto se nebi říká i věčný život, kde hodnoty se stávají
skutečnými hodnotami, nejen relativním odstínem štěstí, krásy, pravdy.
Prostředek k cíli je JEŽÍŠ KRISTUS. Uskutečnil nebe ve svém těle. V něm je všechno lidské
proniknuto Bohem a má božskou sílu. Proto jeho ruka žehná, dotykem uzdravuje nemocné, slovo
pronesené lidskými ústy křísí mrtvé. Dokonce i třásně jeho oděvu stačí k tomu, aby z nich
vyšla moc a vyléčila ženu s krvotokem /Mt 9,20/.
Podstata nebe je v tom, aby všechno dosáhlo nejvyšší dokonalosti, aby se svět stal chrámem,
aby hnota měla účinky duchovní. K tomu může dojít jen tehdy, až bude Kristus ve všech a ve
všem. Je-li takový náš cíl, naše nebe, odpovídají mu i prostředky, které k němu vedou. Pra
cujeme na vytvoření nové země,když v životě, okolí, společnosti uskutečňujeme Krista podle
jeho učení a příkladu, jeho metodou, v jeho mystickém těle. Pozvolna, jako růst hořčičného
semene, jako nadouvání kvasu v mouce. Je plno dramatických napětí a přeměn, protože je ne
myslitelné bez tajemství Kristovy existence,t.j.bez kříže a zmrtvýchvstání. Tato dramatičnost budí dojem nesmiřitelnosti dvou protiv, smrti a života. Je to však jen velký nesoulad,
disakord v symfonii, který-připravuje poslední soulad, Stánek Boží mezi lidmi:"A toto město
nemá zapotřebí ani slunečního, ani měsíčního světla, protože Boží velebnost je ozařuje. Je
ho zdroj světla je Beránek."/ Zjev 21, 23/.
D r .T .ŠPIDLÍK:NA DRUHÉM BŘEHU / mírně zkrác./

HLAS ZA Z ÁDY
Bylo jaro. Slunce zářilo tak vábně, že Kristýn
ka neodolala. Oblékla nový kostým a svěžími krůčky zamířila k parku. Usedla na prázdnou lavičku,
zvrátila hlavu k obloze, přivřela oči a přestala
myslet - což jí nepůsobilo mimořádné obtíže. Oddala
se kouzlu jarního slunce, štěbetání ptactva a líbezné
vůně. Najednou zaslechla tlumený mužský hlas:
"Promiňte...slečno.."
Srdce se v ní zachvělo. Kdo to může být? Co chce? TakO'
vá dětinská otázka! Co maže chtít za nádherného jarní
ho dne mladý muž? Vycházku, pohled do očí..chce se s
ní prostě seznámit. Ale neirůže dát najevo, že o něho
stojí. Nechá oči zavřené a bude blaženě očekávat....
"Promiňte, slečno.." opakoval sametový, teplý mužský
hlas. Zněl ještě naléhavěji. Podle hlasu by hádala na
bruneta, .ačkoliv, proč by i blondýn nemohl mít tak mi
lý hlas? Snad se podobá Jeanu Maraisovi..Za chvíli ji
pozve na procházku.. Představí se...Jistě je to milý,
slušný chlapec, když ji tak jeimě oslovil.
Proč by s ním nemohla promluvit? Snad je souzeno, že
se z tohoto rozhovoru vyvine známost! Pak by bylo směš
né se bránit...Jistě si všimnul i jejího nového kostý
mu. Za chvíli jistě řekne s obdivem:"Slečno, máte vel
mi krásný kostým.." a ona odpoví:"Myslíte, že je hez
ký?" Nemaže přece přiznat, že bude kostým ještě půl
roku splácet? Co je vlastně taková obě t , složená na
oltář jara...lásky? Pak se zeptá:"Co děláte dnes ve
čer?" Odpoví zdrženlivě:"Večer jsem zadaná, bohužel!"
On se zeptá na zítřek. To bude volná. Nejraději by šla
hned, ale dívka musí zachovat zdrženlivost, je to půso
bivější. I když má sebe modernější zásady! Věc psycho
logie! Tak tedy zítra__ ! Zítra půjdou k řece. Voda
se bude třpytit v měsíčním světle, ovane je vůně jasmí
nu. .z dálky k nim dolehne...
"Slečno!" uslyšela těsně nad hlavou,
vyskočila! A spatřila stařičkého dědečka s hůlečkou.
"Slečno," opakoval stařeček," chtě] jsem vás jen upo
zornit, že ta lavička je čerstvě natřená!"

14

CHLADNÁ
KREV

Tiché kroky utichly. Ruka opatrně
stiskla kliku3 do temné místnosti
vklouzla mužská postava a přikrad
la se k lůžku. Háhle zaslechl její
vášnivý hlas:
"Same3 nerozsvěcuj. Nechci uz vi
dět tvou tvář! Vím vše! 0 Miriam3
0 Stelle3 o všech! Nechci uz být
tvou snoubenkou! Nedopustím3 aby
sis hrál s mým citem - ne!!"
Rita ztišila hlas-."Miluji tě a bu
du tě stále milovat. Ale odpustit
ti nemohu. Mezi námi je konec!"
Znovu se odmlčela a vzlykla:"Tečt
chápu3 proč jsi mě v poslední době
zahrnoval tolika šperky! Spatné
svědomí3 ze? Ale já se koupit ne
dám. Všechny tvé jidášské šperky
leží na nočním stolku. Vezmi si je
a odejdi. Ač zmizí všechno...co mi
připomíná naši velkou lásku...mo
ji velkou lásku! S Bohem navždy!"
Pak se Rita otočila na lůžku a uká
zala temné postavě záda. Muz zahu
čel nesrozumitelná slova , pak při
stoupil k nočnímu stolku3 shrábl
šperky a rychle opustil místnost.
Za několik vteřin se hlučně zavře
ly dveře hlavního vchodu.
Kristina Žiwulska
Na nejblizším rohu se lupič zasta
vil.
N E Z A P O M E N U T E L N Ý
M U Ž
"To byla ale snadná práce. Zřejmě
Strýček Max byl známým právníkem. Když zemřel3 by
mě povazovala za svého nevěrného
lo mu 80 let. K pohřbu dostal tolik květin3 ze se
snoubence! A já měl v pohotovosti
ani nevešly na pohřební vůz. Zvlášt jeden byl ob
1 svůj zabiják3 " poklepal si na
rovský. Poslal jej jakýsi František Euber.
kapsu. Pák zmizel za rohem.
V předvečer pohřbu stál vedle már v pokoji zesnu
V osamělé vilce stála u okna slavná
lého dosti ošumělý muž a upřeně zíral na strýčko
herečka. Chvěla se dosud strachem.
vu tvář. Byl to pan Euber.
"Muselo to se stát právě ted3 kdy
"Jsem městský zametač3 paní3 " představil se tetě3
je pryč služka i šofér!" Po chvíli
"dvacet let jsem každé ráno cekal na pana obhájce3
se uklidnila a tiše se zasmála:
pák jsme šli kousek spolu3 zatím co já zametal..
"Ten se bude divit, az zjistí, ze
Celý život mi nikdo neřekl jinak nez "Francku".
šperky jsou falešné - jen pro hru
Jen pan obhájce mě vždycky oslovil "pane Euber. "
v divadle -----"
N.P. A engler
A takový slavný člověk - advokát. Měl jsem vždycky
tak krásný pocit3 ze na něj do smrti nezapomenu..'
Ruth Michaelis

Leckdo se může zdát charakterní a velkodušný, štědrý a snášenlivý a přesto může být v nit
ru rozežírán skrytým hříchem. Proto se staří modlili:"Osvobod mě, Pane, od mých skrytých
vin!"

CO SE P Ř I P R A V U J E ?
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Č T V R T É
K Ř E S f A N S K O - D E M O K R A T I C K É
S Y M P O S I U M
Čsl. svazu křes i.pracujících Švýcarska se bude konat v lázních ZURZACH ve farním sále
FÓRUM, Hauptstrasse 40a, od patku 30. dubna /zač.v 16,00 hod./ do neděle 2.května
/konec v 13,00 hod./ Na témata z oblasti náboženství, filosofie, politiky, ekonomie a umě
ní promluví a budou diskutovat: Dr.BUNŽA, Řím, Dr.B.GORSKI, Fribourg - Bochum/německy/,
Dr.A.HEIDLER, Mnichov, Dr.R.HAVEL, Ginsburg, J.KAPOUN, lic.oec, Fribourg, J.KUSÍ, Mnichov,
Dr.M.LEVÍ, Fribourg, Dr.J.KELLER, Ziirich /německy/, Dr.J.PECHÁČEK, Mnichov, Ing.F.PINĎÁK,
Rotterdam, E.ŘEHÁK, Paříž, Dr.R.STRÚBINGER, Koln - Deutsche Welle.
Podrobný program a další informace si vyžádejte :ŘSKP, Schlosstalstrasse 64, 8406 WINTERTHUR, tel. 052/238311. Tam si můžete zajistit ubytování. Účast je zcela volná.

CHCETE

STRÁVIT

L E V N OU DOVOLENOU

VE WALLISU?

LEO BURGENER/ KOSTELNÍK/ 3901 SAAS BALEN/ TEL.028 A 86 12/ PRONAJÍMÁ ZAŘÍZE
NÉ BYTY/ ÚSTŘEDNÍ' TOPENÉ/ TEPLÁ VODA/ KOUPELNA/ MODERNÍ ZAŘÍZENÁ ELEKTRICKÁ"
KUCHYNĚ/ BLÍZKO LYŽAŘSKÝ TERÉN A LY2.VÝTAH/ KOSTEL/ U DOMU PARKOVÍSTÉ~6 FRS.

SKAUTI
E V R O P S K Ý

P O R A D N Í

pořádá tyto tábory:
S t ř e d ...........
Jih
...........

K R U H

V Ů D C Ů

ČSL.E X I L O V É H O

S K A U T I

N GU

0BLAST yEMECKO:

11. - 31.7. v
1. - 21.8. v
OBLAST
3. - 24.7. v

NSR
vede Stasa, Janašovi
Bavorsku
vede Balú, Ivo
HOLANDSKO:
Rakousku
vede Radek, Olda, Káj, Řek, Cipa
oblast Švýcarsko:
I.odd.Baden 17.-31.7. Srub Tobel + louka SG
Jestřáb, Mrož, Eva, Modráček
Odd.Bern, Effretikon, St.Gallen, 11.-31.7. - Kozí louka u Churu - Vlk, Pirátka, Pavel
Máma, Cookie
Putovní tábor pro zkušenější skautu a skautku Naprtč Schwarzwaldem — Honza Kuchař, Stána
ASTF SF
U SVÝCH VEDOUCÍCH NEBO
DO 30
U EVROPSKÉ RADY ČESKEHO A SLOVENSKÉHO

Hl

BUň

~

A -

EXILOVÉHO SKAUTINGU/ POSTBUS 2980/ UTRECHT/ HOLANDSKO. - POČET NOVÁČKŮ OMEZEN f________

J A R N Í S V A TO V O JTĚ Š S K Á P O U Ť V TESSINU
N E D Ě L E 2 5 . d u b na - B A S I L I K A M A D O N N A D E L S A S S O - LOCARNO
MŠE SV. - 12 hod. - po ní společný oběd v charakteristickém
ticinském "GROTINU". Inf., příp.zajištění ubytování:
. P.Petr ELIÁŠ, tel. 093/314188
BASILIKA MADONNA DEL SASSO je nej známější poutní místo Ticina
Založ.r.1487, v krásné poloze nad městem, odkud je vidět téměř
“ celé Lago Maggiore s okolím.
příjezd:z L o c a m a směr ORSELINA. Lépe je nechat auto ve městě
a jít asi 20 min.,nebo sednout do kolejové lanovky, asi 300 m
od nádraží a na požádání zastaví u Madonna del Sasso /5 min.cesty/.
^iOSTELY VE MĚSTŘ: sv.Viktora - románský, sv.Františka - pův.gotický, pře
stavěn v XVI.st., Chiesa Nuova - barokní, Santa Maria in Selva/fresky z
'r.1410/, sv.Kateřina - barokní, sv.Antonín, sv.Roch a Šebestián. Zbytky hradunyní muzeum - sbírky moderního umění sochaře Jean Arp.
V OKOLÍ: Ascona - Collegio Papio, zal.sv.Karlem Boromejským - fresky z XV.st.
Brissagské ostrovy /Isole di Brissago/ - botanická zahrada - subtropická květena.

velikonoční
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KVĚTNA

NEDELE /

V

Z EL EN Y

bohoslužby

s v ě c e n i ' r a t o l e s t i ', p a š i j e , b o h o s l u ž b a

WlNTERTHUR

1 0 , DUBNA V 19 HOD.

ZURICH

11, DUBNA

Č T V R T E K - 15. d u b n a :

19

V

HOD.

ustanoveni'

památka

Ne j s v ě t ě j š í

SVÁTOSTI A MŠE SVATÉ
ZijRICH - SLAVNÁ BOHOSLUŽBA JEN V 19 HOD,

VELKÝ

P A T E K - 16. d u b n a :

v y k u p i t e l s k e ' sm rti

den

Kr i s t o v y

NA KŘÍŽI. - VELKOPÁTEČNl' OBŘADY, ČTENÍ
PAŠIJÍ,UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE ^
J E N V ZÚRICHU V 17 HODIN.

B I L A

S O B O T A - 17, d u b n a :

svěcení velikonoční s v íc e, která symbo
l i z u j e ZMRTVYCHVSTÁLEHO KRISTA, Č TEN Í

Z B IB LE ,

LIT A N IE

VA V Z K K

íš

KE VŠEM SVATÝM A OSLA"

E N f PŘI MŠI SVATÉl

OBŘADY B ÍLE SOBOTY JEN V ZURICHU"19 HOD

V E L I K O N O Č N Í _ ft.E.D E L E . -

největší

katolický

svátek

v rocf

18 DUBNA - DEN ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVA
SLAVNÉ BOHOSLUŽBY JSOU:
WlNTERTHUR

V

7 ,3 0 HOD.

SCHAFFHAUSEN

V

RUTI-TANN

V

ZURICH

V

9,00 HOD.
11,00 HOD.
19,00 HOD.

KDE B Ý V A J Í BOHOS L U Ž B Y ?
ZtÍRICH

- v kryptě k o s t e l a Božského Srdce Páně ^
A e m t l e r s t r .45 / W i e d i k o n /
WlNTERTHUR
- v kapli kostela sv.Ulricha,
S e u z a c h e r s t r .1.
SCHAFFHAUSEN - v kapli sv.Antonína u
kostela St.Maria
P r o m e n a d e n s t r .2 3
RUT I - T A N N - ještě v p r o v i z o r n í m í s tnosti v I.posc h o d í

u k a t o l .k o s t e l a

ČAS, KTERÝ VĚNUJEME BOHU, NEBUDE NIKDY ZTRACENY.
POZNÁME TO, AŽ SE PŘED NÁMI BUDE OTEVÍRAT VĚČNOST,
ZV U

VAs K O S L A V Ě

VELIKONOC

V R O D N Ě ŘEČI.

P . Jo s e f

Š I M Č Í K

S T .G A L L E N S K Ý M I S I O N Á Ř M Á B O H O S L U Ž B Y J A K O N O R M Á L N Ě , V E L I K O N O Č N Í C H O S L A V
SE Z Ú Č A S T N Í S O S T A T N Í M I K N Ě Ž Í M I V C H R Á M U SV. O T M A R A

SANREMQ. - Moderní, romantický, dvoupokojový byt, 5 lůžek, velký balkon
s vyhlídkou, 5 min. lanovka na horu Bignone, 1300 m, samoobsluha vedle.
Nájem za týden 250 frs. ev.prodám: Olga BRAUN, 8400 WINTERTHUR, Postf.1135

LUZERN

EINSIEDELN

- 1 5 , 4 . z e l e n y Čt v r t e k
MŠE sv. V 17,30

1 6 .4 .

VELKÝ PÁTEK
OBŘADY V 16,00

1 8 .4 .

HOD BOŽÍ
VELIKONOČNÍ
m s ě sv. v 19,00

BASEL - 1 5 .4 . z e l e n y

Čt v r t e k

MŠE SV. V 18,00
v LINDENBERGSKAPELLE

18.4. HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
MSE SV. V 18 HOD.
/HEILIGGEISTKIRCHE/

BERN
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DUCHOVNÍ OBNOVA MLADÝCH

23.-25.4.

Kdo se této obnovy zúčastnil loni, tomu ji nemusíme
doporučovat - loni se všichni rozjížděli spokojeni a
nadšeni. Otec Kunert Vám pomůže rozřešit Vaše osobní
problémy, odpoví na Vaše otázky. Obnova je pro dospě
lejší mládež.
p .Jan BIRKA. 6OO 6 LUZEKN, Sctódrutistr.26.,
p ř i h l . a i n f . 'tel.041-312635____________________________
S E T K Á N Í
M L A D Ý C H
M U Ž 8 od 15 do 30 lei
Od 14. do 19 dubna 1976 v domě Otců saleziánů ve
Waldwinkeln. Účastníci platí jen jednu cestu - druhá
jim bude uhrazena.- a 25 EM. Otázky víry, hudba, reci
tace, dia a film. Přihlášky a informace:
P.Alois FRYDRYCH, Waldwinkel, 8261 ASCHAU,
[
tel. 08638/4070 nebo 4071 /švýc.předčíslí/

ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY

LENINOVU CENU MÍRU dostal za organizaci veřejného mí
nění ve prospěch komunistů clen belgické Pax Christi3
kanovník R.Goor. Jaká cena ěeká na něho po smrti?
NA MEZINÁR. EUCHARCSTICKÉM KONGRESU V USA přemluví také
Matka Terezie z Kalkuty. Nedávno otevřela v mohamedánské čtvrti v Bcmbayi dům pro 100 umírajících. Chce prý
NAŠE BOHOSLUŽBY
rozšířit své dílo i na Tanzanii v Africe.
AARAU-St.PETER u.PAUL KIR2HE
sob10.a 24.4.-18,30 Berlvrskú biskup karainál Benasch byl oficiálním hos
V i ARBON-famí kostel, nedále 19,00 tem kolaboraniakých knězi Litvy. Věrní knězí se o jeho
BADEN-St.Sebastianskapelle-krv.3tc.neá. 11,15 návštěvě dověděli příliš pozdě, proto ho nemohli přiví
BASHL-Sacré-Coeur,Feierabends.68.,neň. 18,00 tat a v dopise se mu za to omlouvají a vysvětlují proč.
BERN-Dreifaltigkeitskirche,krypta,sob. 18,00
VÝBOR M1IOSTIVÉHO LÉTA skončil pasivem 759 miliard lir.
CUKyCH-Hex^: Jebu Kirche, Aemtlerstr.46.
česká - neděle a 1.pátky
19,00 Švýcarskj vrof. Max Frei objevil rostlinné důkazy o
slovenská-kaplnl.č. Kolpinqhausu, Wolfbachpravosti leninského plátna.
str.15. I. patro - neděle
9,30 V SALZBURGU vznikla z iniciativy několika univ.profesom R T A T T i m -io km na jiii od Neuchatel, směr
rů "Akce pro udržení tridentské mše." Nová mše je naří
Yverdon, 3.ned.,vo far.kostele sv.Petra
na rozcestí od Kablovky
10,00 zená od 7.března v německy mluvících oblastech. Vedou
FRAUENFELD-v kláš+jeře, I.set).v měsíci 16,00 cí hnutí odůvodňují akci tím, že povolením staré mše
FRIBOURG-I.ned.-v 10 hod.- v kaplnke Maria- se zabrání rozkolu. Kardinál Konig prý prosil sv.Stoli
nistov, Rue de Faucigny
CHUR - každou TI.sob.v měsíci- Heiligfcreuz- ci o povolení této mše svaté.
kirche, Masanserstr.161
15,30 SV.OTEC dal souhlas uveřejnit svůj doyis stát.sekretáři
JONA 25.4. farní sál
9,30 J .Villotovi, kde píše, ze sekretář nebrán-il arcibiskupu
IAUSAMNE-kazdu 4.ned.vo Boulevard de
Lefebvrovi, ved.econského hnutí, v setkání s papežem.
Grancy 29., na 1.poschodí
9,30
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle
19,00 Sv.Otec žádá, aby arcibiskup podal důl<azy, ze se podři
Rt)TI11. a25.4 .-Riiti-Tann
9,30 zuje autoritě Církve, pak prý ho přijme. Arcibiskup pro
SCHAFFHAUSTU - rozesílají se pozvánky
hlásil, ze uznává autoritu sv.Otce a chce být věrným
SOLGIHURN11.a 25.4. Spitalsynem Církve. Jeho přednášky v řadě švýcarských měst
kirche, neděle
10,15
byly přeplněny - pouze pozvanými lidnri.
ST.GALLEN - Htrz Jesu Kapelle-DÓm
vchod z nádvoří,
sobota
19,00 Křesť..demokr.strany Evropy chtějí založit za účelem spo
TO'TERraU!M>t.mricv 'irche-Rosenberq,s.l9.00 lupráce a plánování společných cílů Unii.
ŽfCEVA-II.ned. v mes - kostol sv.Bonifáce,
14.Avenue du Mail, 2 patro
18,30 NOVÝ MAĎARSKÝ PRIMAS- arcibiskup Las zlo Lekay byl kon
cem února slavnostně uveden v úřad v katedrále v Ostřihomu. Býval sekretářem kardinála Mindszentyho.
ŠVÝCARSKÝ TISK píše o protináboženském zaměřeni organizace Křesíané pro socialismus. Členo
vé mají pokyn vetřít se na významné pozice Církve a manipulovat k socialismu a ke komunis
mu každého, kdo se dá. První úspěch, prohlášení biskupů k hlasování o iniciativě spoluroz
hodování, jež mezitím propadla, a která nesouvisí ani s vírou, ani s mravy. Podvodná hra
hnutí byla včas odhalena a Justitia et pax, pověřená biskupy k studiu etických, sociálních
politických a hospodářských otázek prý už byla od těchto živlů očištěna.
JIŽNÍ VIETNAM má uz svou Národní frontu, v niz zastupují všechna náboženství lidé úrovně
zrádce Plojhara. Jménem věřících odsuzují vše, co se komunistům nelíbí.
V Granadě natáčejí film o životě sv.Jana z Boha, zakladatele Milosrdných bratří._________

- 17,4,

bi'l á s o b o t a
m š e sv . v 1 8 .0 0

A PŘECE ZVÍTĚZILI! !
Kolem koncertujících rekreantů se utvořil hlouček omladinyněkolik párků se pokusilo tancovat, ale vlhká tráva a pís
kem vysypané cestičky nebyly ideálním parketem. Ciml se
rozhlížel, ale dívky, které k něčemu vypadaly, se tisk
ly ke svým amantům a méně půvabné nesplňovaly Cimlovy
ročné normy ani normy kritika Voňavky.
Nálada, inspirovaná tichým večerem, začala lyričtět. Hu
debnici spustili sentimentální melodie. I soudruh Chlepoun se opřel o strom a dojatě hýkal: "V Hodoníně za vojáčka
ma vzali..."
"Zase jsme dopadli jak sedláci u Chlumce,"hučel Voňavka.
"Za všechno může Kefalín. vylákal nás sem, "prohlásil Vrtiška.
"Což ho hodit v uniformě do vody?"zeptal se líbezně Ciml. Že se ná
pad nerealizoval se přičinil blondatý mladík.
"Kluci,"zašeptal tajemně,"chcete si vydělat stovku?"
"Vo co de?" zeptal se Voňavka zpytavě, ale bylo vidět, že by zmíněnou sumou nepohrdl.
"Vo to, dát jednomu frajerovi do držky,"informoval ho blonňák, "co je opřenej vo volši..."
"Stovka jsou hezký peníze,"soudil Kefalín,"ale nejsme najatí vrahové. Nám nic neudělal."
"Nemůžeme mlátit lidi. Kor když jsme střízliví, "ošíval se Voňavka.
"Jen se nedělejte,"škaredil se mladík,"na vojně jste na doživotí, co se vám nůže stát?"
"Ty jsi nějak informovanéj," zamračil se Vrtiška,"ale takový řeči nerad slyším."
"Počkej,"krotil ho Ciml,"obchodní jednání má probíhat bez hádek a průtahů. Ta stovka by
byla samozřejmě předem, "obrátil se na mladíka.
"No... "kroutil se blonáák.
j
"Bez debat! "rozhodl Ciml. "Po činu se musíme h>ed zdejchnout! Kde tě pak hledat?"
"Tak dobře,"podal mu blonáák peníze."Přizabít ho nemusíte, jen mu pár vrazit."
"To nemůžem, kamaráde, zaručit. My jsme tvrdý hoši,"řekl Ciml. Blonáák byl spokojen.
"Hoši, tohle se mi nelíbí,"vzdychla Kefalín, "je to výnosné, leč poněkud podlé."
"Nech to na mně!" ušklíbl se Ciml. "Ty seš expert přes divadlo, tak se neplet do tajů a piklů zločineckýho podsvětí!"
Vojíni obstoupili malého, křivonohého pořízka. Bylo vidět, že na družbu s armádou nepomýšlí.
"Koukej bráško, znáš támhle toho bloráatýho krasavce?" zeptal se Ciml.
"No jo," kývl pořízek,"já mu přebral Mařenu Trojáčkovou."
"Tos neměl dělat, "řekl smutně Ciml. "Ta Mařenka je příčina, že se ti život stane peklem.
Jsme sami prvotřídní rváči, leckterej je přímo vyvrhel. Když ti rozbijeme ciferník, tak bu
deš těžko hledat doktora, ktere j ti ho dá zase do pořádku."
"Ale..jak to..proč,"koktal mladík,"já vám přece nic neudělal?"
"To víš že ne,"souhlasil Ciml,"my tě taky seřežeme jen s krajním odporem. Z povinnosti!"
"Jaká povinnost?"kňučel pořízek, "já vás vůbec neznám! K vůli Forejtovi mě přece nebudete
bít? Von je ve Svazu mládeže a já jsem reakcionář jako vy. Možná, že ještě větší."
"Politika nás nezajímá, "odvětil Ciml úsečně. "Ten tvůj přítel nám dal stovku, abysme tě vza
li trochu do prádla. Za takovéj peníz tě zlinýrujeme, že ani ze země nevstaneš!"
"To je svinstvo," kňučel pořízek," to přece nemůžete udělat!"
"Ale můžeme,"usmál se Ciml. "Za deset minut tě Mařena nepozná. Ani tak nejsi pohlednej..."
"Kluci,"úpěl pořízek. "Já vám dám taky stovku, když mě necháte. Tady je!"
Ciml se rozzářil a natáhl ruku po penězích. "No vidíš,"pravil, "že je možný se s námi dohod
nout. Úplatky my bereme s největší radostí. Kdybys nám přidal padesátku, tak bysme namleli
tomu blonňákovi!"
"Mám tady akorát třicet sedm korum, "vzdychl pořízek. "Kdyby vám to stačilo— "
"Sem s nima!" rozhodl Ciml. "A upaluj rychle domů, at s tím nemáš nic společnýho. Tady bude
strašlivéj mazec!"
Pořízek vyrazil směrem k Žinkovům, jako když ho někdo vystřelí.
"Tak co, pánové?" triumfoval Ciml."Tohle je už nějakej kapitál."
"Nemel,"nepřál mu slávu Voňavka,"už je devět pryč. Jestli chceme ještě něco mít z tý tancovačky ve dvorcích, tak musíme klusat!"
"Přijdeme tam akorát v nejlepším,"sliboval mu Ciml,"a to bude právě ta nejvhodnější chvíle
hodit udičku!"
Válčili jsme za Čepičky
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Z P R A B A B IČ Č IN Y KU C H Y N Ě
KOŘENNK VĚNEČKY - Dej na vál 1/8 kg tlučenéiio cukru, 1/8 kg roz
sekaných škvarků bez masa, 1/8 kg rozstrouhané žemličky, lžičku
skořice, lžičku hřebíčku a zázvoru, z 1/2 citronu strouhané kůr
ky. Do toho dej vejce a 10 lžic rumu. Velmi dobře vše propracuj
a vyválej mouku v tuhé těsto. - Těsto nech odpočinout, druhý den
dělej věnečky, posyp je mandlemi, klad na máslem vymazaný plech
a zvolna peč. Horké posyp cukrem.
CITRÓNOVĚ PRECLIČKY - Na míse utři 1/8 kg škvarků dobře usekaných
a vlažných s 5 na tvrdo uvařenými žloutky a jedním žloutkem syro
vým. Přidej k tomu 4 lžíce práškového cukru, drobně usekanou citrónovou kůru a 1/8 kg mou
ky. Dobře to rozmíchej a dělej na vále malé preclíčky, polož je na plech, pomaž rozšlehaným vejcem a posyp mandlemi a cukrovou krupicí a zvolna je upeč. Čím déle se pekou, tím
jsou chutnější.
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KOBLIHY - Dej na míru 1/2 kg prohřáté a prosáté mouky, vraz do hrnku 10 žloutků a jedno
celé vejce, k torna koflíček vlažné, nešvařené smetany, 4 dkg lisovaných kvasnic, 14 dkg ro
zehřátého másla, 2 lžíce cukru s citrónovou kůrou, trochu to osol, vše dohromady rozklokte;
a zadělej tím mouku. Těsto však nevytloukej, vše jen rozmíchej. Pak dej vždy kus těsta na
vál, rozválej na prst tlustě, vypíchej formičkou kulaté kousky
uprostřed každého vlož kousek zavařeniny, jiným lístkem to
přikryj, okolky prsty přitlač, ještě jednou formičkou vy
píchej a na ubruse, moukou posypaném, je nech vykynout.
Když jsou jednou tak vysoké, rozpal převařené máslo a
klad do něj kobližky spodní stranou vzhůru, aby měl každý
dost místa. Přikryj pokličkou. Jsou-li na jedné straně
dost červené, obrat je, ale už nepřikrývej.
ŠIŠKY -

Dej na misku kg pěkné mouky, vraz do ní osm žlout-.
ků, k tomu 4 dkg kvasnic, 14 dkg roz
puštěného másla, zalej těsto sladkou
.Celt) město fsem dával sousedovtc Barykovi jv a S l
smetanou, přidej do něho nakrájenou ny, a dnes Isem mu řek', aby sel se mnoucitrónovou kůru, 4 lžíce tlučeného cukru a trochu květu, udělej hezky
tuhé těsto až jde od vařečky a nech kynout. Když trochu zkyne, vlej do
něho koflíček dobrého vína, zase vypracuj, osol a nech kynout. Pak do
něho zamíchej 14 dkg rozkrájených mandlí, hezky je na vále vypracuj a
dělej z něho hezky tlusté šišky, nech je vykynout a pak zvolna smaž na
podlouhlé pánvi v másle, aby plavaly. Pak obal v práškovém cukru.

„Vidím, pane vrchní, že vaše poe ANYZOVÝ CHLEBÍČEK - Ušlehej v hrnku z pěti bílků sníh, přidej osm žlout
tická duš e se nezapře! “
ků, 14 dkg práškového cukru a míchej asi půl hodiny, pak lehce přiiníche;

14 dkg mouky a 2 kávové lžičky bud celého nebo tlučeného anýzu. vymaž podlouhlou formu más
lem, vysyp strouhankou, vlij do formy umíchané těsto a nech dobré půl hodiny péci. Pak to
vyklop a za dva dny nakrájej na tenké řízky a nech je v troubě po obou stranách osušit.
MAPCIPANKY - Utři na misce 6 dkg čerstvého másla, dej do něho 14 dkg práškového cukru, trochu tlučené skořice, 2 dkg hřebíčků, z půl citrónu drobně rozkrájenou kůru, 20 sladkých
a 4 hořké, na struhadle nastrouhané mandle, vraz do toho celé vejce, dobře to umíchej, pak
vmíchej 14 dkg mouky, načež dej těsto na vál moukou posypaný, rozválej je na dvě stébla
tlustě, nakrájej z něho čtyřnohé tabulky, klad je na plech bílým voskem pomazaný, pomaž je
vejcem, poklad rozpůlenými mandlemi a nech je zvolna péci.
KOLÁČ S JABLKY - 14 dkg másla a 14 dkg mouky na vále rukama
prohnět, přidej 10 dkg práškového cukru, 5 dkg strouhaných
mandlí, z půl citrónu kůru, štipec soli a zadělej to dvěma
žloutky a šĚávou z půlky citrónu, těsto dobře prohnět a pak je
rozválej na velký, podle talíře nebo mísy do kulata přistřiže
ný papír, kraje papíru kolem do výšky ohni, koláč hojně poklad
pěknými, na tenounké lístky nakrájenými jablky, posyp ho cuk
rem a drobně usekanými mandlemi a nech to pěkně upéci.
D O B R É
C H U T N Á N I

" P ro č se s t á l e p t á š ,
j e s t l i tě mi 1uj i ?
.Samozřejmě!"
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Náčelník lidojedů zkouší nového kucixcut.;
u^cx^ce, než připravíte pečínku?""Zeptám se
jí, jak ie stará!"
"Váš kuchař se dnes vyznamenal, pane vrchní. ""Chutnalo vám?""Ani ne,
ale V knedlících jsem našel medaili."___________________________
Paní žádá u řezníka přesně pět kilo nesa. Když jí uřízne pět kilo z
kýty, dobře si je prohlédne a pak praví:"Tak, můžete to
dát zase zpět. Ubrala jsem při odtučňovací kůře pět kilo
a chtěla jsem vědět, jak velký kus to je.
I ) "Celý tatínek, "povídá sousedka naklánějíc se nad kočár
kem. "Opravdu? Podle čeho soudíte? ""Když se mu vezme lá
Přesná práce.
hev, začne se zlobitľý__________________________
"Pane doktore, já sním jen o fotbale!""Nemohl byste myslet trochu tře
bas na děvčata?""To nejde! Musím dávat pozor na míč, aby mi ho nestřeli
li do branky!"
Frantík
s Mařenkou sedí na lavičce:"Františku, vzal by sis mě z lásky
"To j sem vyhrá 1!
nebo z rozumu?""No dopol! 0 rozumu nemůže být ani řeč!
"Proč u nás žádní zaměstnanci nevydrží?" ptá se šéf vedoucího.
"Víte, oni mají tolik přestávek na pití kávy, že pak nemohou usnout.
Petr vzdychá ze spaní :"Ach, Alenko!" Ráno se ho manželka ptá, kdo
je Alenka. "Ale to je kůň, na kterého jsem vsadil. "Večer mu manželka
suše oznamuje:"Ten kůň, na kterého jsi vsadil, dnes telefonoval. "
"Moje manželka není spravedlivá. Říká, že jsem každou sobotu opilý,
ačkoliv by měla říkat, že jsem šest dní v týdnu střízlivý!"
"Děti, proč tu tak křičíte?""Hrajeme si na Indiány. Jirka má dělat
bílou tvář a nechce se umýt!"_________
"Tati, učitel mi dal za trest pade
sátkrát napsat: Jsem nedbalý a nepo
zorný. A ty to máš podepsat!"
Rád bych tri negativy.
"Tatínek se ptá, jestli máte rád
kuřata. Že by vám jedno daroval, "
ptá se mladý Skot učitele. "Jistě." Po čase se ptá učitel,
co je s kuřetem: "Děkuji za optání, už je zase zdravé. "
Bernarda Shawa se ptala jeho ctitelka, smí-li dát jeho
jméno svému psovi. "Nemám nic proti tomu,"řekl Shaw,"ale
musíte se zeptat také svého psa."
"Doufán, "říká šéf nové sekretářce, "že nepatříte k těm, které rázem páté
nechají třebas uprostřed dopisu a jdou domů. ""Ne, já po čtvrté žádný dopis nezačínám.''
"Už jsme křtil hodně dětí,"uznale říká pan farář,"ale dosud se mi nestalo, že by dítě ani
jednou nezaplakalo. ""Víte, pane faráři, my jsme to našeho chlapce cvičili celý měsíc a polévali ho každý den vodou, až se naučil neplakat!'
Dva Arabové stojí smutně před výherní listinou. Zase nic nevyhráli.
"Víš, Mohamede, nebudme smutní. Hlavní je, že jsme zdraví a že naše
ženy mají práci."
______________________
Anička vejde do pokoje, kde se maminka baví s přítelkyní a popíjejí
kávu. "Mami smím dát zase na stůl špinavý ubrus nebo zůstane paní
Nováková ještě na večeři?"________
'Vyměním skoro nové plesové šaty za dětský kočárek. "
„X ste/ni jsi mi nepřesvědčili'

