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TRPEZLIVÝ je pán Boh, velmi trpezlivý. Pomaly ho výtiskujú z rodin i veřejného života.
HÍadaju za něho náhradu. Jeho svata vóla sa nerespektuje. Mravné zákony sa stavajú hoře
hlavou. Čo je hriešne - je žiadúce, čo je svaté, je reakčné a zastaralé. tudské životy sa
hasia prevratmi, vojnami i lekárskymi nožmi. Ide o tisíce i milióny.

Žasném nad trpezlivostou božou. Neslýchaná trpezlivost i milosrdenstvo spolu.
Milosrdenstvo i preto, lebo prostredníctvom svojej matky Panny Márie nám ponuka záchranu.

Matka božia prehovorila k světu v Lurde i Fatime. Lucia, jedno z troch dětí - dnes 69 ročná, žije v karmelitánskom kláštere v Coimbre v Portugalsku. Turisti, ktorí navštívia
Coimbru počujú jej hlas pri večernej modlitbě v chore.

Dojímavé, skutočnostou a pravdivostou prekypujú jej PAMK.TI, ktoré napísala.
Matka božia v zjaveniach ponuka íudstvu
záchranu. Tebe i mne. Zabúda na minulost,
odpúšta nám všetko.

Dna 10.dec.1925 podává Lucii toto po
selstvo :
"SÍubujem v hodině smrti tým luóom po
třebné milosti k spáse, ktorí
-

pat prvých sobot sa vyspovedajú
přijmu sv.prijímanie
pomodlia sa růženec
a čtvrthodinku porozjímajú o 15.tich
tajomstvách růženca

a to s úmyslom smierenia mojho nepoškvrneného srdca."

Skutečné minimálně požiadavky, ktoré nám
Matka božia ponuka.
My sme však nemohúci, nemáme dostatek
vóle či ochoty.
Prosíme Ťa preto, Matko božia, Tvoje nepoškvmené srdce, uprav naše srdce, po
hni našu volu, aby sme Tvoju ponuku, Tvoju pomocné ruku přijali. Nie v Tvojom,
ale v našom záujme.

Urob nám to a ja budem štastný, ak na
Tvoju přímluvu čo i len jediný člověk
podmienky prvých sobot přijme a uskuteční
Ty, Matka božia, Královná mája, to doká
žeš!
v
Vasa
redakcia
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VELIKONOCE byly pro katol.Církev v Polsku příležitostí k projevu nevole nad chováním stá
tu vůči Církvi. 10.dubna strhli vojáci v nalé vesničce kapličku, kterou si obyvatelé posta
vili bez souhlasu úřadů. Na protest sloužil kardinál Wyszynski velikonoční mši v dřevěné
nouzové kapli ve Varšavě. Chtěl tak upozornit také na nutnost stavět nové kostely.
P.ARMANDO ZAVATTA, jehož vzpomínky z ruských koncentračních táborů jsme svého času uveřej
ňovali v KLUBu/ještě rozmnožovaném/, zemřel na mozkovou mrtvicí 22,dubna v Tessinu. Dříve
působil ve Wallisu, ze zdravotních důvodů odešel do Tessinu. V příštím čísle přineseme ukáz
ku z jeho díla, kterým chtčl otřást svědomím západních křestanů. At odpočívá v pokoji.
LIBANONSKÝ PATRIARCHA, kardinál A.Ribeiro řekl k volbám v Portugalsku: "Církev nemá svou
stranu ani ji mít nechce. Katolíci mají volit s ohledem na obecné blaho. To nespočívá jen
v hodpodářských a sociálních hodnotách, ale i v hodnotách kulturních a náboženských. "Kato
lík smí s čistým svědomím volit stranu, která upřímně hájí náboženskou svobodu a hodnoty.
BISKUP Dr.P.RISCH z Innsbrucku se vyjádřil k poradám Dna voce, že je nutno se snažit o jed
notu Církve. K případu Lefébvre-Econe podotknul, že domnívá-li se arcibiskup, že nemůže
papeži důvěřovat, musí z toho také vyvodit důsledky. Apoštolský nuncius vyslovil naději,
že Una voce zůstane i v budoucností věrná papeži a rakouským biskupům.
ITALSKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE vydala k hluboké krizi dnešní Itálie prohlášení, kde m.j.
vyzývá katolíky, aby účinně pomáhali nastolit ovzduší zdravého usuzování a důvěry. Shro
máždění biskqpů se koná od 17.-21 .května v Římě a bude se mj.zabývat otázkou potratu.
Při příležitosti vydání knihy Christ sein italsky uspořádal Hans Kung, její autor, v Římě
tiskovou konferenci. Když ho několikrát zvali do Říma jeho představení, aby vysvětlil
nejasná místa své nauky, posměšně odmítnul. Sláva a peníze jsou zřejmě větší hodnoty!
BYL UKONČEN "dokumentový proces" t.j. průzkum zanechaných písemností po berlínském pro
boštovi B.Lichtenbergovi. Zahynul r.1943 v Dachau. R.196O byl zahájen proces o blahořečení.
SV.OTEC SLÍBIL, že vyhoví pozvání 2 mexic.kardinálů a navštíví 12. října t.r. mariánské
poutní místo Quadalupe, kde bude vysvěcena nová basilika.
TURINSKÝ ARCIBISKUP kard.Pelegrino vysvětil 4.4. na kněze 19 ti letého studenta teologie
Césara Bisognina, který má od r.1974 rakovinu kostí. K svěcení dal souhlas sv.Otec, jinak
smí být vysvěcen na kněze jen 25 ti letý muž s dokončeným teologickým studiem.
NEAPOLSKÍ ARCIBISKUP kardinál Ursi vyzval v pastýřském listě k modlitbám za odstranění ne
návisti, korupce, atentátů na nenarozený život a absurdních urážek sv.Otce a Církve.
DQMINIKÁN P.Mehrle už v Eoonu nepřednáší. Studuje tam 110 studentů, polovina všech studen
tů teologie v celé Francii.
KARDINÁL SLYPIJ vysvětil na kněze Zenona Chruše, uniata, otce tří dětí a syna uniatského
kněze, pro diecézi Luov. Uniatští katoličtí kněží se smějí před vysvěcením oženit. Biskup
může světit kněze jen pro určitou diecézi nebo náboženský institut, např.řád. Je malá na
děje, že by se uniatští kněží vrátili na Ukrajinu. Nový kněz působí zatím ve Venezuele.
Také čeští a slovenští kněží se světí pro některou diecézi v naší vlasti nebo řád a nadě
je, že se vrátí do vlasti je také nepatrná.
JEHOVOVI úspěšně získávají nevědomý a nábožensky nevzdělaný lid v Itálii. Jejich
horlivost a obětavost je neuvěřitelná. O dějinách a učení Svědků Jehovových vyšla v Křes
ťanské Akademii velmi dcbrá brožurka od P.Engelharta.
91 procent Irů chodí nejméně jednou za týden na mši sy, A já?
Dr .Rudolf Krause, který provádí umělé potraty, nesměl být biřmovacím kmotrem, protože pod
le církevního zákona - canon 2350 - je vyloučen z Církve. Sdělil mu to biskup z Lince.
SJEZDU SLOVENSKÉ KS koncem března předcházela silná protináboženská kampaň, týkající se
hlavně věřících učitelů a žáků. Posměch šel tak daleko,že 12 ti letý hoch si vzal život.
BISKUPSKÁ KONFERENCE Anglie a Walesu rozhodla, že použije pro britské katolíky povolení
sv.Otce, možnost splnit nedělní povinnost také v sobotu večer.
JIHOAFRICKÁ biskupská konference rozhodla, že od r.l9?7 budou spojeny první tři ročníky
bohoslovců černých i bílých v Katol.institutu. Dosud byli černí a bílí studenti oddělení
v semináři sv.Petra a semináři sv.faráře z Arsu. V novém institutu budou studovat také
učitelé náboženství, laičtí teologové a jáhni.
VI. jmenoval dosavadního apošt.administrátora v Gyor/MaSarsko/Msgra K.Patakyho, biskupem téže diecéze.
Sv.Otec přijal návštěvu egyptského presidenta Sadata a jeho choti.
V BRITSKÝCH DIECÉZÍCH Srewsbury a Nbttingham chtějí biskupové usnadnit generální absoluci
/odpuštění hříchů/ katolíkům, kteří už dlouho nepřistoupili ke sv.svátostem.

UMĚLEC
"Hermínka má nového ctitele," podotkla maminka při obědě, pošilháva
jíc do dlouhého dopisu naší tety, opřeného o solničku.
"Doufám, že není zase rozvedený, ženatý, že nejde po penězích, no za krásou nejde určitě," se suchou jedovatostí podotkl tatínek a po
sloužil si z košíčku dalším krajícem chleba k polévce.
"Maj hoch,"četla maminka, zatím co jí pára z polévky ovívala tvář,
"je nesmírně čestný člověk, pravý rytíř. Nelitoval námahy a když jsei
zapomněla v telefonní budce sešit s adresami, vyhledal mě v bytě a
odevzdal mi jej. Nabídla jsem mu zdvořile šálek kávy, rozhodl se
však pro kapánek vína - je to znalec vína!"
"Aha - nějaký ochmelka, "řekl zamyšleně otec, řfeminka na něho vyčíta
vě pohlédla a pokračovala:"Brzo jsme se rozhovořili a pozorovala jsem, s jakou úctou si
prohlíží náš starobylý příborník po prabábě, jak obdivuje mé šálky na kávu— "
"Tak jde přece po penězích!" vítězně vykřikl otec. "Jako předminulý. Nebo předpředminulý?"
"Ukázala jsem mu sbírku mincí po otci, ale nevěnoval jí pozornost. Díval se jen na mne
a před odchodem se nesměle zeptal, mám-li chuE se s ním v neděli trochu projít a dokončit
náš velice zajímavý kulturní rozhovor. Je to skutečný poklad mezi muži. Dosud jsem takové
ho nepotkala - výjma ovšem Tvého muže, drahá sestro. Je jemný, laskavý, zdvořilý—"
"Asi mu učarovala sbírka mincí. Je zatraceně drahá," zabručel tatínek polichoceně,
řfeminka povzdechla, nabrala několik lžíc polévky a pokračovala.
"Představím vám jej v neděli. Dovolila jsem si pozvat ho k vám na oběd."
"Cože?" odložil otec lžíci. "Jde to teirpem. Kdykoliv k nám měli jít ti ostatní, vždycky se
nějak vymluvili a pak se vypařili do neznáma."
"Mažná, že je to skutečně ten pravý. Ideální muž." Phminka se lítostivě podívala na tatín
kovo bříško, na jeho pleš, pak vzdechla a poslala Minku pro další jídlo do kuchyně.
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Než se objevil pozoruhodný muž, teta Hermínka telefonovala. "Prostě poklad mezi muži,"sly
šela jsem, protože jsem stála těsně za maminkou."Umělec. Skutečný umělec! Jakoby vystihl,
co mě zajímá. Ano, umění je má láska!" Vzpomněla jsem si, že u minulého budoucího strýčka
byl její láskou sport. Kýchla jsem, maminka se ohlédla a poslala mě do mého pokoje.
Oznámila jsem novinku sourozencům."Je-li opravdový umělec, má vousy a dlouhé vlasy!"
"Třebas by nám namaloval výkresy do školy," řekla praktická Minka.
"Nebo draka!" ozval se Jaroušek "Představte si, mít draka od opravdického umělce!!!"
"Mažná, že není malíř, nýbrž hudebník. Přiučoval by nás hře na klavír. Nebo sochař!"
"Nebo spisovatel; psal by nám slohové úlohy," zasnil se Jaroušek. Nadšeně jsme vzdychly.
V neděli jsme pomáhaly mamince strojit oběd pro velkého umělce. Minka vpravila stůl, já
byla "mamince k ruce", Jaroušek natrhal tak velkou kytici květin, že ho za ní nebylo ani
vidět. Sotva bylo všechno připravené, zadrnčel energicky zvonek.
"Teta Hermínka! A pan umělec!" vykřikli jsme všichni.
Otec šel otevřít. Stáli jsme v pozoru a napjatě kolem přistrojeného stolu.
Slavnostně vstoupila hrbená teta Hermínka s drdolem a brýlemi. Za ní škobrtal o půl
hlavy menší mužíček.
"řtí břicho jako táta, ale o trochu níž," šeptla Minka.
"A vlasy nemá vůbec!" podivil se Jaroušek.
Rodiče přivítali srdečně tetu Hermínku a s velkou úctou malého, plešatého pána.
"Umělci mohou být také plešatí," povznesla naši naději Minka.
Otec nás popostrčil, abychom daly tetě Hermíně pusu a malému pánovi potřásly rukou. Byl
v rozpacích. Měl moc hezké, vlídné modré oči a dobrosrdečný úsměv.
"Tak pojámě ke stolu," řekl tatínek, když se odbyly formality vítání a seznamování.
"Dovolil jsem si," řekl rozpačitě dobrosrdečný pán,"maličkost. .Pro děti..Vím že rády—"
"Skutečná unělecká díla!" řekla hrdě teta Hermínka.
Malý pán předával třesoucí se rukou mamince krabici a pomáhal jí rozvázat pentli. Nahrnu
ly jsme se kolem a natahovaly krky,
"Jé..to je...to je..děkujeme pane...moc děkujeme!"vykřikl Jaroušek a sáhl do krabice.
Maminka však přikryla krabici víkem. "Minka to rozdělí...po obědě!"
Minka dělila spravedlivě. Preclíky! Malé, velké, čokoládové, makové, cukrové, všelijak pokroucené, a tak dobré, že jsme je po obědě hned snědly a na rodiče nezůstalo nic.
"Vidíte, děti, jaký je váš budoucí strýc umělec,"řekla teta hrdě,"má velké pekařství a tam
vyrábí různá umělecká díla z těsta. Budete-li hodné, smíte si u nás občas něco vybrat,
že Vincenci?" Náš budoucí strýček - umělec - se začervenal, několikrát horlivě kývnul
a stisknul jí šEastně ruku.

MODERNÍ KŘESŤANSTVÍ
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VYTVÁŘET
KŘESŤANSKOU ATMOSFÉRU
Společenskou atmosférou myslíme názory a návyky, které ovládají určitou společenskou oblast v určité době. Dnešní atmosféru můžeme nazvat smyslovou či materialistic
kou. Sociolog a filosof Sorokin ji charakterizuje jako senzualistický socio-kultumí systén, v němž se lidé pídí především - ba výhradně - po hodnotách, které uspokojují jejich
smysly. Tato jednostrannost je hlavní důvod nynějšího špatného stavu světa.
Boj o smyslové štěstí je tak prudký, že rozkládá lidskou osobnost a její strukturu. Právo
je tam, kde je moc. Vznikají diktatury. Míra osobní svobody se stále zmenšuje. Lidská prá
va zůstávají stále víc jen na papíře.
V této atmosféře hlásat křesťanství je skoro totéž, jako plout proti proudu. Rádi bychom
ji viděli nahrazenu atmosférou křesťanskou. Podle logiky historie a toho, co víme o dvojí
podstatě člověka, k tomu dříve či později dojde. Vynutí si to zanedbávaná, ba popíraná du
chovní složka člověka. Společnost onemocní touhou po duchovních hodnotách, po jistotě v Bo
hu, po teplé blíženecké lásce, po čistotě života a světa. Kdy? Za jakých okolností? Jaké
katastrofy postihnou před tím lidstvo, bude-li vývoj ponechán sám sobě?
Moderní křesťanství se nám tu představuje jako hnutí naprosto pokrokové a přináší světu
právě to, co mu chybí, poněvadž si to zachovalo z minulých dob a v takové formě, která se
může dál vyvíjet. Je ušlechtile konservativní i revolučně pokrokové. Uvědomujeme si to?
Na Východě, kde je všechno křesťanské pronásledováno, určitě. Zdá se, že do jisté míry už
i na Západě.
Avšak cesta je dlouhá. Je třeba vytvořit pojetí novodobého křesťanského státu a nadstátních
forem, nové pojetí sociální jistoty v souladu se zásadou svobodného rozvoje osobnosti a
požadavkem uchování důstojnosti člověka. Je třeba mít jasno v představě o moderním křesťan
ském právu, hodpodářství - ale i umění, školství, informačních struktur. I když tu není
křesťanství nováčkem, neobejde se vývoj bez křesťanského úsilí - od člověka k člověku i
ve společnosti - individuálního a institucionalizovaného.
V této bojoví situaci je třeba spojů, kterými se dobří lidé povzbuzují. Důležitý a užiteč
ný by tu byl kontakt mezi křesťanským Východem a Západem. Za Železnou oponou potřebují
pomoc, duchovní i hmotnou. Potřebují vědět, že se zde na ně nejen myslí, ale i za ně boju
je. Houževnatost, odvaha, obratnost zmůže mnoho i proti "vědecky" školeným a dobře place
ným protikřesťanským pracovníkům, kteří chrání komunistické země před "křesťanskou náka
zou. " Většina politiků i veřejných pracovníků ve svobodném světě jsou křesťané. Kdyby
se tak snažili prosadit aspoň trochu náboženské svobody pro věřící bratry na Východě!
Aspoň vyučování dětí náboženství a vyloučení jejich diskriminace - která trvá většinou po
celý život! Není to jen věc Vatikánu či Světové rady církví. Je to věc nás všech.
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NAKLADATELSTVÍ Libreria Editrice Vaticana vydá II.sv.promluv Sv.Otce o učení víry v němec
ké reci za rok 1975. I.sv. - promluvy z r.1974 - je téměř rozebrán. V l.díle jsou promlu
vy z audiencí, v 2. promluvy na významných slavnostech sv.roku, svatořečeních a blahosla
veních ap., v 3.díle jsou apoštolské listy o křesťanské radosti a evangelizaci světa.
KNIHA HANSE KONGA - CHRIST SEIN , v níž mluví o Ježíši jako o pouhém člověku - vyšla nyní
italsky. Podle kritiky P.Galota, SJ., prof.na Gregoriánské universitě, vědí křesťané na
štěstí lépe než pověstný profesor z Tubingen, kdo je Ježíš z Nazareta. Podle Galota kniha
nepřispívá ani k vědeckému bádání o evangeliích, ani k lepšímu poznání postavy a učení
Kristova. Ježíš, jak nám ho představuje Kung, se podstatně liší od Ježíše katolické víry.
Dále poukazuje na prohlášení německé biskupské konference, že kdo chce zůstat křesťanem,
pro toho není Ježíš jen vzorným člověkem, ale věčným Synem Božím, který se silou Ducha
sv.zrodil z Marie Panny. - Kritický čtenář se ptá: Jak může profesor teologie, hlásající
vylovené bludy o základních pravdách víry, učit další generace kněží na teologické fakul
tě? Připustilo by vedení lékařské komory, aby profesor medicíny učil na lékařské fakultě,
např. že pro nemocné cukrovkou je cukr lékem? Múze být svoboda ve lži?
ANGLIKÁNŠTÍ A KATOLIČTÍ BISKUPOVÉ Jižní Afriky se ve společném prohlášení shodli na tom,
že papež "má jisté přednostní postavení, " a to na základě historických důkazů. "Všichni
uznáváme, že římský biskup má svou autoritu z evangelií," řekli doslovně.
MEZI ŠPANĚLSKOU VLÁDOU a VATIKÁNEM začala nová tajná vyjednávání o revizi konkordátu
z r.1953.

DENÍK NEROZHODNÉ DÍVKY
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8.4. - Už podruhé sami. Zuzi šla ke své bohaté kamarádce. Pozvala mě,
ale cítila jsem, že o mou pří temnost tuze nestojí. Na procházce jsem ma
ně zamířila k domu, kde bydlí bratr s Alenou. Skrze keře, které ještě nemají listí, jsem viděla ohromný trávník a vzadu temnou houšE stronů. Bylo
mi smutno. Držela jsem se křečovitě mříží a úplně jsem zapomněla na zlého
psa. Místo jeho štěkotu jsem zaslechla skřípání písku. Na cestičce za keři se objevila Ali a bratr. Cb jímali se a něco si šeptali. Po chvilce váhání jsem na ně zawlala. Bratr se otočil a zamračil:"Co tu chceš?" procedil skrze ztby.
"Je nám po tobě smutno." Zarazil se: "Komu?" "Zuzi a mně. Rodičům jistě také... ""Jsou doma?
"Ne..jeli do hor," vykoktala jsem. Hořce se zasmál. "Vás nechali doma, jako obvykle, co?"
řekl posměšně,"od malička jsme stále sami, vlastně co zemřela babička. To je nějaká rodina? Stydí se za nás? Až se s Alenkou vezmeme," pohladil ji po zádech," budeme se o své dě
ti pořádně starat." Alena stála dosud zády ke imě. Nyní se otočila, rudá ve tváři a doda
la chvějícím se hlasem:"Ano, budeme se o své děti pořádně starat. Ne jako rodiče o násl"
”A tohle, .ted. .je dobrá pří prava? "vyhrklo ze mne. Cba se zarazili. "Nevíš, co je láska,"
vzal bratr Alenu za ruku. Vzpomněla jsem si na Martina. Vyhrkly mi slzy, otočila jsem se
a odcházela. Bratr za rmou volal, lomcoval mřížemi, ale já zrychlila krcky a nakonec jsem
se rozběhla domů.
9.4. - Včera jsem šla brzo spát. Zuzi už ležela a četla jakési nábožné povídání. Ráno však
na mne vychrlila novinky o své nové kamarádce. Je strašně bohatá, ale nešťastná. Nemá si
s kým povídat, je úplně sama. Afeminka hraje v neslušných filmech, které její tatínek vyrá
bí. Jednou prý kamarádka viděla kus toho filmu a od té doby se za rodiče stydí.
"A^slím, že se maminky štítí," tvrdila Zuzi slavnostně a namazala si třetí krajíc chleba
s marmeládou. "Vidělas už nemravný film?""Ne," zabručela jsem,"jsou prý hrozně slabomysl
né. To pro chytré lidi není..." ""Také o ně nemám zájem, ale Heiby je mi líto. Divné
jméno - z jména Herberta, legrační, co? Nemá vůbec človíčka, jen mne..!"řekla hrdě s plný
mi ústy. "Máme se strašně rády. Slíbily jsme si věčné přátelství. Vykládala jsem jí o Pá
nu Ježíši a myslím, že ho bude mít také za kamaráda jako já. Líbí se jí. Je prima, když
má člověk kamaráda, kterého nemůže ztratit a který ho fakt nezklame a tak dále, že jo?"
Kývla jsem. "Dá to ale fušku, když chce být člověk dokonalý, ale takový kamarád ti pomů
že, to je jasné." Polkla poslední sousto, dopila kakao, dala mi pusu, chytla tašku a pá
dila do školy. - Msto, kde sedávají rodiče je prázdné. Uklidila jsem nádobí, jen jejich
šálky jsem tam nechala, napsala si těchto pár řádků a jdu také do školy. Atím od devíti."

Tatínek Když jsem se v poledne vrátila domů, stály šálky od snídaně dosud na stole. Hroz
ně jsem se lekla. Ještě jsem se nestačila vzpamatovat když telefonoval asistent, co prý
je s otcem. Atí plnou čekárnu lidí, sám na to nestačí. A jestli by přišla maminka děvčatům
pomoci, jinak bude ordinovat do noci. Začala jsem koktat, až ze mne vytáhl, že se rodiče
vůbec nevrátili. Ptal se, vím-li, kam jeli. Nevěděla jsem. Naši nám to nikdy neřekli.
Když jsem položila sluchátko, začala se mi chvět kolena. Padla jsem do křesla. Co se sta
lo? Vtom přiběhla Zuzi, jako obvykle v báječné náladě, ale když viděla opuštěné hrníčky,
zarazila se. "Kde je máma? Kde je táta?" vykřikla, jakoby to byla má vina. Afelátně jsem
řekla, co jsem věděla. "Mísíme je hledat! Třebas je někdo zavraždil!""Ta tvoje fantazie,"
odsekla jsem chabě a rozplakala se. Zuzi je rbřečená, ale pláče-li někdo jiný, ví si rady.
Doběhla pro noviny ve schránce, rychle přelétla nápisy na straně Zprávy z daňová. "Zde je
to," vykřikla,"zřítila se lavina. Je pod ní spousta lidí. A moc jich odvezli do nemocni
ce v T." Hodila mi noviny na klín a hledala v telefonním seznamu. Za chvíli měla někoho z
nemocnice na drátě. "Ano, ano..." říkala neustále, když oznámila naše obavy. Položila slu
chátko a sklopila hlavu. "Co je!?" vyskočila jsem z lenošky. "Naši jsou v nemocnici.
Strhla je lavina. Afeminka...je těžce zraněná, obě ruce zlomené, táta také ještě není při
vědomí...." Stane-li se velké neštěstí, člověk se jakoby octne v jiném světě. To se děje
jen v novinách, v televizi - ale nemůže se to stát mně!Malátně jsem vstala a zavolala do
ordinace. Byl chvíli ticho, pak řekl, ať počkáme, že odřekne pacienty, kteří nepotřebují
hned pomoc a pojedeme společně do T.
,1.4. Ote už byl při vědomí. Otřes mozku, vnitřní zranění, polámané nohy a žebra. Kýval
na asistenta a pak mu něco zašeptal do ucha. Asistent kývnul hlavou. K mamince nás nepus
tili. Večer jsem volala bratrovi, nebyl doma. Asi šli někam tančit.
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NOVÝ OSTŘIHOMSKÝ ARCIBISKUP - primas Maďarska - dostal od sv.Otce palium
CHRURSKf BISKUP posvětil 4.4.v kostele v Sachseln nový oltář k úctě sv.Mikuláše z Flue.
Večer předtím bylo otevřeno muzeum sv.Mikuláše z Flue - bratra Klause - také v Sachseln.
BRITŠTÍ BISKUPOVĚ zaslali poslanecké sněmovně žádost o ochranu života nenarozených dětí.
Ee ŽENSKÝ DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR - v katedrále - Reqensburqer Domspatzen - slaví své tisíci
letí.
POPRVÉ za dva roky navštívil římský světící biskup komunitu býv.benediktinského opata
od sv.Pavla za hradbami, Dona Franzoniho.
NA OPRAVU KAPLE SV.VOJTĚCHA V ŘÍMĚ CHYBÍ JEŠTĚ 1,500.000 LIR 1 !
4 dny po začátku sbírky postní oběti 1976 se sebralo 5*6 mil, franků, z toho věnoval nezná
mý dárce z Curychu 10 tis. franků a jiný ze stř. Evycárská 25 tis. franků.
VATIKÁNSKÝ ROZHLAS vysílal obřady svátého týdne v 15 řečech, též slovenský a česky.
Patronem - ochráncem - sklenářů je sv.Lukáš.
MONSTRANCE z Lorety, zvaná Pražské slunce, je nejcennějším a nej známějším předmětem v
Praze. Byla zhotovena v r. 1698-1699 ve Vídni ze silně pozlaceného stříbra. Je posázená
6222 diamanty, vysoká 89,5 cm, široká 72 cm, váží přes 12 kg.
V Pražském metru zachytila vlaková souprava asi 30 ti letou ženu, a smrtelně ji zranila.
V úterý ve Sv. týdnu se všichni věřící Velké Británie modlili za Irsko.
LISABONSKÝ PATRIARCHA přísně odsoudil skupiny jako je např.Křestané pro socialismus. Ty
to skupiny mají připravovat půdu komunistům a oslabovat víru křesťanů.
930 misionářů - mužů i zen - z Polska* pracuje v misiích.
V Norsku je deset tisíc katolíků.
V BUŘME se znovu objevil mor. Špatná hygiena je úrodnou půdou pro rozmnožování se krys.
Hlavní město Rangoon má 2 mil.obyvatel a 5 miliónů krys a jim podobných zvířat.
y březnu slavil anglický rozhlas BBC 30.výročí svého vysílání do SSSR.
Msgr. Wladyslav RUBÍN* světící biskup kard.Wyszynského pro pastoraci Poláků v zahraničí*
a gener.tajemník biskupského synodu byl vyznamenán v březnu na francouzském vyslanectví
u Sv.Stolice rytířským křížem Eestné legie.
KARDINÁL OTEAVIANI, protektor Nepomucena v Římě, slavil v březnu 60 let svého kněžství.
Je už skoro slepý. Býval prefektem Svatého Oficia - dnes kongregace pro nauku víry.
Luterská církev augsburgského vyznání má poprvé ženského církev.inspektora v ElsaskuLotrinsku. V USA má luterská církev svého prvního ženského vojenského duchovního.
V Madarsku žije asi 400.000 luteránů.
Na území státu města Vatikánu byla zvýšena cena benzinu - 240 lir za 1; v Itálii 400 lir.
27.-28.března se konal v Bordeaux mezinárodní katolický kongres cikánů.
V Japonsku je na 100 mil.obyvatel 373.803 katolíků.
EECKO potřebuje 850 nových četníků. Podmínka: být pravoslavným křestanem. Protože je to
podmínka protiústavní* protestovali proti ní řecko-katoličtí biskupové a organizace.
Znalci Shakespeara a jeho díla se sešli 19.-25.dubna ve Washingtonu a zúčastnili se
také ekumenických bohoslužeb v tamější katedrále.
Ve Florencii bylo zřízeno křestanské středisko* které má pomáhat homosexuálům.
Otto Habsburgský měl konferenci v Římě. Jedním z témat konference byl fakt, že křesťan
ství je základem evropské kultury.
V Lourdech je 600 obchodů s náboženskými předměty a suvenýry /většinou velmi nevkusnými/.
0 velikonocích bývá v Římě nejvíc poutníků. Zloději rádi. Konsuláty mají plno práce s vy
stavováním nových průkazů. Doporučuje se nosit u sebe jen fotokopie osobních dokumentů.
Britské hnutí pro zachování tridentské mše sv.má stále víc přívrženců.
V klášteřích rakouských benediktinů se připravuje na řeholní život 48 kandidátů.
V USA se zvýšil prodej náboženské literatury.
^Jménem křesťanských církví chce švédská luterská církev protestovat proti natáčení porno
filmu o Kristu ve Švédsku.Díky velkým protestům zejm.Neue Bidlpost v Německu, nedostane
režizer Thornsen podporu dánské vlády ani povolení filmovat v Dánsku.
PAVEL VI. jmenoval dva další madarské biskupy.
Pařížský arcibiskup se má sejít s předsedou Svazu francouzských ateistů.
Matce Terezii z Kalkuty byl udělen čestný doktorát jedné indické university. Část obyva
tel Madurai v Indii se rozhodla* ze se vzdá ve prospěch chudých nedělního oběda.
Nově vysvěcený ukrajinský kněz Chruš - viz str.2. - byl suspendován.
Paraquaiská vláda vyvlastnila jesuitskou školu CHRISTO REY /Kristus Král/.

BAMBUSOVÁ OPONA
KAMBODŽA - MĚSTO D U C H Ů
Za několik hodin po pádu Phncmpenhu - 17.března 1975 dostali obyvatelé dvoumilionového města rozkaz k vykli
zení města. Večer se podobalo městu duchů - strašidel.
Tak aspoň vypovídají cizinci různých národností z francouzského vyslanectví, kteří byli
později nákladními vozy vyvezeni ze země.

PADLA!

nešetřili
nikoho.. . . .
Příbuzní a přátelé odnášeli na zádech tisíce raněných a nemocných. Některé pošupovali v
postelích ulicí nebo odváželi traktory mimo město.
V La Croix podávají zprávu dva misionáři:" Sotva obsadila rudá armáda nějaké území, okam
žitě vystěhovala od samého začátku občanské války všechno obyvatelstvo. Nejen města, ale
i vesničky, ba dokonce samoty systematicky vyprazdňovali od lidí a hned spálili. Nový
člověk se měl odloučit úplně od minulosti a zapomenout na dosavadní kulturu.1'
VZÁCNÁ KNIHOVNA V PLAMENECH!
Za obět rudým plamenům - mimo jiné knihovny - padla i Bibliotheque d 'Extreme Orient
s desetitisíci vzácných a nenahraditelných knih. Vyvrcholením komunistické "kulturní re
voluce" bylo, že každý musel přijmout nové jméno. Odosobnění, které znemožňovalo rozptý
leným rodinám, aby se znovu našly.
Kolik lidí zahynulo při pochodu smrti? Opatrní pozorovatelé míní - mnoho set tisíc.
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"VYŠŠÍ ORGANIZACE."
T.j. popravy. U Battanbagu
zůstali z 350 důstojníků na
živu jen 3./Viz Katyn!/
Obyvatelé, při velmi skromné
obživě, museli do vyčerpání
pracovat na polích - a k tomu
ještě "praní mozků".
Po vítězství rudé armády do
šlo k rozporům s Vietnamem.
Zdá se, že Hanoi upevnil svůj
vliv proti Číně. Prodloužená
ruka Číny je princ Sihanouk,
jemuž vojsko důvěřuje. Má
však jen malý vliv. Je vlast
ně jmenovaným velitelem, se
sídlem v Phncmpenhu.
Otřeseno zpustošenou zemí,
odešlo do exilu 52 jeho prů
vodců. Jsou nyní v Evropě.

RADIKÁLNÍ MENŠINA
Proč odmítá země pomoc ze zahraničí? Zdá se, že chce být úplně nezávislým zemědělským
státem extrémního ražení. Nepatrná menšina radikálů udělala chudé ještě chudšími a vnutila
národu jho, v němž muže národ zahynout. P.Ponchaud upozorňuje na to, že kdysi obrovské
stavby v Angkoru přemohly národ a zruinovaly středověkou Kambodžu. A jak se ubrání vykrvá
cený národ mocnému sousedu - Vietnamu?
0 maličké skupince křesťanů se z rudé klece prodere na západ jen málo zpráv. Na základě
rozhlasových zpráv a zpráv obyvatelů pohraničí Tailandu může P.Ponchaud sestavit zprávy o
událostech v Kambodži. Byl deset let misionářem v zemi a také tlumočníkem francouzského
vyslanectví, dokud poslední cizinci neopustili zemi.
Tři dny před pádem Phnonpenhu byl vysvěcen nový biskup Chmar Salaš. Másel - jako ostatní opustit město a od té doby o něm není zpráv.
NEZVĚSTNÍ NEBO USMRCENI
Apoštolský prefekt Bittanbangu I^fegr Tep je prý ještě naživu. Vesnice, kde s několika věří
cími a sestrami pracoval, byla vyklizena. Poslední misionář, P.J.Badré, byl zavražděn
začátkem května u Sisophonu.
W.HUNGER

TŘÍDNÍ

BOJ

Je-li možné poskytnout zaměstnanci v soukromém podniku vy
sokou mzdu a účast na všech vymoženostech lidské kultury a
civilizace - je vůbec nějaký důvod k třídnímu boji? Proč
se má propagovat třídní boj ve státech s vysokou životní
úrovní a ne např. v Sovětském Svazu, kde je životní úroveň
ubohá? Proč převádět majetek do vlastnictví státu - VELKÉHO
VYKOŘISŤOVATELE - a jediného vykořisťovatele, před nímž ne
ní úniku, když soukromník hospodaří lépe a má větší zisky?

Příčinu nenávisti vůči soukromému podnikání vyčteme z mar
xistické nauky o povaze a původu podnikatelského zisku.
PODLE RARXOVA UČENI PRAfENÍ TENTO ZISK JEN Z VYKOŘISŤOVÁNÍ
ZAMĚSTNANCE. Spravedlivá mzda ani existovat nenůže, protože

by podnikatel neměl zisk. Existence kapitalistické třídy je
tedy nutně spojená s vykořisťováním proletářů. Obě třídy
jsou nutně v protikladu, tedy i v boji.

rozebírá Marx podrobně vznik podnikatelského zisku, jeho vykořisťovatelský pů
8 Vvod,KAPITÁLU
vznik a růst společenského bohatství, distribuci a koloběh kapitálu, různé formy zis
ku a jeho výši. Učení o podnikatelském zisku je základem a vrcholem materialistické dialek
tiky. Všude a vždy bude vymáhat proletariát zespolečenštění výrobních prostředků a odstra
nění soukromé iniciativy. Nedá se vykořisťovat! Hodnota toho, co dělník sám nebo pomocí
strojů vyrábí je vždy větší než jeho mzda. /V komunistických zemích také!/ Celá moderní ci
vilizace spočívá na vykořisťování dělnické třídy. To je pak příčinou nesmiřitelného boje
mezi dělníky a kapitalisty ve státě i mezinárodních konfliktů, které pramení z imperialis
tické rozpínavosti kapitálu, jenž hledá umístění a nové možnosti vykořisťování.
Chápete nyní, proč se stalo komunistické hnutí vášnivou vírou miliónů? Společenské proti
klady, třídní boj, třídní nenávist, to znamená, že ten, kdo patří k vrstvě zaměstnanců, je
už svou sociální příslušností odsouzen k tomu, aby nenáviděl svého zaměstnavatele, ba je
povinen ho nenávidět, jinak je to "třídní desertér", "odpadlík", "odrodilec". Proto také
spílal Marx vztekle všem, kdo se snažili o spravedlivou sociální reformu, proto nenáviděl
Lenin, Plechanov, Luxenburgová všechny, kteří třebas jen nepatrně zapochybovali o vykořisťovatelském původu podnikatelského zisku!
Nemá-li totiž ^hrx pravdu a zisk majitele výrobních prostředků může vzniknout i bez vyko
řisťování, pak je se socialismem konec! Pak je možný spravedlivý sociální řád a dělník ne
má důvod k nesmiřitelné nenávisti vůči svému zaměstnavateli a nemá důvod k tanu, aby tou
žil po zespolečenštění majetku, který slouží výrobě. Celá stavba socialismu by se pak roz
sypala jako domeček z karet, protože by to nebyla ani jediná mocná pohnutka k třídní nená
visti a zmizely by i citové a patetické prvky pro přípravu socialistické revoluce.

Nejlépe to bylo vidět po válce v Západní Evropě. Tam Marxova teorie o vykořisťovatelském
původu zisku ztratila tehdy své stoupence a zmizel revoluční elán, tak typický před první
světovou válkou. Severoamerický dělník se vysměje každému, kdo mu začne vypravovat, že
je "vyděděncem společnosti".
Komunismus je v podstatě společníkem a průvodcem hospodářské a sociální zaostalosti, které
jsou mezi sebou spojeny asi jako močál a malárie.
Jak to, že dnes nachází na Západě komunismus nové stoupence? Propagátoři komunismu odsunu
li stranou nauku o "proletariátu" , ale postavili do popředí ideál společnosti, kde nebude
strach z nezaměstnanosti, kde se bude žít krásně, každý se bude mít dobře. Tento poněkud
mlhavý ideál podněcuje hlavně mladé lidi k propagaci komunismu a práci pro něj, protože
potřebují nějakou ideu, iryšlenku, cíl, pro který by žili, náplň života. Nacismus a fašis
mus ukázal svůj konec - konec, který je příznačný i pro komunismus, ale zatím jej známe
jen ny, z Východu. Na Západě tanu nevěří, nechtějí věřit, chtějí smysl života! A křesťan
ství? Tak, jak se podává dnes, není příliš lákavé a jeho kvality poznají jen lidé opravdu
inteligentní, kteří jdou po stopách do předkoncilního křesťanství. Kněz se dnes v podstatě
snaží "zapasovat" mezi lid, zbavit se odpovědného vůdcovství, protože nechce být vzorem a
nežije často tím, co hlásá. Lidé to poznají. Proto sáhnou mladí po něčem sice zde nevy
zkoušeném, ale nadějném a netuší, že se obětují proto,, aby nás i sebe dostali do obrovské
ho kriminálu.

ŽENY V BIBLI

TICHÁ CHVILKA
"..ŽÁDNÝ Z VÁS, KDO SE NEZŘEKNE VSEHO, CO MÁ, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM.'

1.Matka Boží, jedovatá by li
9 na
3 značka měření teploty.
2. Teta Panny Marie, zn.ruthenia, začat.písmeno matky,
všech živých. 3.lid.souhlas\
egyptský bůh, zena Abrahamo\
va, zkr.německých železnic.\
4. Předložka, starobyle ro-l
zum, souhlásky testu,
uchechtnutí, tón. 5. konec
řeky u moře, baby l. sumerský
bůh, spojka, lat.a3 zn.ka- I
lia. 6. Nemrít, dvě stejné I
souhlásky, tři stejné sou -I
hlásky, citoslovce. 7.heb
rejsky Otče3 mužské jméno,
spojka, kmen. 8. Muž'AbigaiU
hrubý pastýř, jehož žena za l
chránila před Davido
vou pomstou,
mezinárodní den invali-\
dů, dvě samohlásky. 9. Snad
moje, nota, latinsky "jděte
druhé písmeno abecedy. 10. I
Matka Šalomounova f obchodní}
dům za l.rep. 11. společnosti
národů, předl., tři samohláa
ky, výrobek z mléka. 12.zn.l
vodíku, kajícnice.
A.íferiánský měsíc, cudná žd
na, Stvořitel. B.vonná rosd
lina, it.ano, vod.nádrž,mí-|
ra.C.souhl.rži,prabába Davi
dova,dívka, kterou sv.Petr
vzkřísil z mrtvých/5.p./,
spojka.D.spojka, souhlas,
sestra Mojžíšova, nepři tel I
/g-k/,E. spojka, kniha S.Z.,
vlaje,spojka, k-lat.F.rnuž. I
jméno, tanečnice,kožešina, I
G. pečlivá žena, prodavačka!
purpuru NZ, fr.on.H.nota, I
žena Jakubova,žens. jméno
zvr.zájméno,CH.stateč.že- I
na SZ,citosl.nota,potomek I
I.žena Izákova, prorokyně

Luk.14.33.
Tvrdá podmínka! Angažuje-li se kdo
ve sportu, jsou podmínky úspěchu
stejně tvrdé. Cvičit, cvičit, cvičit!
Chce-li být někdo dobrým umělcem, mu
sí obětovat všechno, aby dosáhl doko
nalosti. I přechodnou popularitu. Ne
bylo málo učenců, kteří se vzdal i ro
dinného života, protože chtěli věnovat čas bez omezení vědě.
A co je sport, umění, věda proti lásce k Bohu a skrze lás
ku k Bohu i lásce k člověku, Bohem tak milovanému?
Koho povolal Bůh k svátosti manželství ví, kolik obětí musí
přinést, aby povahy do sebe zapadaly jako ozubená kolečka,
aby se netřely, neskřípaly. .Kolikrát musí k vůli dětem nemocným, prožívajícím své dětské krize, potřebujícím pomoc
při učení - zavřít televizi, odložit knihu, odříci návštěvu!
Kolikrát musí ovládnout hněv a v klidu si pohovořit s dítě
tem! Jak těžké je stát se partnerem dorůstající dcerce či
chlapci, ovládat netrpělivost při pohledu na jejich vzdor
a uvědomit si, že vzdor je jen projev bezmocnosti, bezrad
nosti kolísajícího mláďátka.

Jiného povolal Bůh ke kněžství a chce, aby se svému duchov
nímu otcovství, svým duchovním dětem, věnoval cele a věrně.
Zradí-li nás, své děti...?! I když je jeho poslání posvát
nější, neboE jen skrze kněze rozdává Bůh svůj život ve svá
tosti Oltářní, je rodičovské poslání stejně záslužné, stej
ně důležité. Největší procento mladých zločinců, nemanžel
ských matek, je z rozvrácených rodin.
Obě poslání žádají připravenost k oběti. Hovoříš s mladými
přáteli a volají tě k umírajícímu - musíš jít, duchovní
Otče. Posloucháš hudbu v rozhlase a rozpláč se dítě - mu
síš jít, maminko! Chtějí po tobě něco, oo st aesrovnává s
posláním věrného kněze? Masíš odmítnout! Na 'chodě tě če
ká vězení, na Západě posměch! Zalíbí se ti jr.iá žena, jiný
muz, než kterým jsi slíbil věrnost - musíš říci pevně a
rozhodně "NE"!
"Zříci se všeho" znamená připravenost k oběti pro Tt>ho,kdo
nás nesmírně miluje. Připravenost k oběti znamená cvik,
opatrnost, bdělost, modlitbu. Jinak zůstaneš troskou bez
páteře, která zničí své poslání - a£ rodinné nebo kněžské!
Stavíš totiž do středu svého života sebe, ne Boha a skrze
Něho a pro Něho druhé lidi.

Zdá se, že poslání křesEana je těžké. Ale jakmile řekne roz
hodné a pevné ANO, pozná, že jsou pravdivá slova Pána:"Maj
kříž je lehký a mé břemeno je sladké!" Nezapomeňme, že Bůh
nás neuvěřitelně silně miluje - vždyE k vůl i nám poslal
svého Syna na svět, aby se dal ponížit, umučit - ale také
aby nás učil pravdě. Nikdy nám nenaloží těžší břemeno,než
mažeme s jeho pomocí unést.
AE neseme kříž manželský nebo kněžský či kříž svobodného
stavu, jsme šEastni, že má náš život smysl, že náš život už
není prázdnota a zmatek ničivého NE, ale plodné, líbezné
ANO-OTCE !
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DNEŠNÍ NABOŽENSKÁ SITUACE.
DNEŠNÍ NÁBOŽENSKÁ SITUACE SE VYZNAČUJE RYCHLE SE ŠÍŘÍCÍ

nejistotou ve víře a

MRAVNOSTI !

Čemu ještě mane věřit? Čemu musíme ještě věřit? Co dosud platí? Je falešné vše, co se dří
ve ušilo? Neplatí už Boží zákony a přikázání Církve? Mění se se vším, co se změnilo v po
slední době v Církvi, také víra sama? Kde vznikla tato nejistota? A to právě u národa,
obdivovaného nekatolíky , kteří mu záviděli jeho jistotu a jednotu víry.
VŠIMNĚME SI!
1. Šíří se populárně vědecká teologie, která se vzdaluje pravd víry, nestará se o učitel
ský úřad Církve, hlásá a praktikuje věroučný pluřalismus^ctery podemílá katolická dogma
ta. Teologie se neomezuje jen na vědeckou diskusi mezi teology, ale šíří se milionovými
náklady knih, časopisů a brožur mezi lidem. Vítá ji rozhlas a televize.
Popírá veřejně nebo zastřeně Božství Kristovo. Jinak vykládá zmrtvýchvstání. Racionalisticky vykládá Písmo sv. Popírá skutečnou přítomnost Kristovu v Nejsv.Svátosti. Popí
rá panenství Panny Marie. Popírá nebo jedná proti nej vyšší a přímé moci papežově a je
ho neomylnosti. A tak dále a tak dále.
Tuto napůl či zcela bludařskou teologii přijímají dychtivě kněží a hlásají ji z kazatelen
jako novou moudrost - více či méně zřetelně. Věřící posluchači cítí nejistotu a zmatek,
v nej lepším případě rozhořčení a hněv.
Při vyučování náboženství se tu a tam svádí mládež falešnou “náboženskou svobodou", přiká
zání Boží i církevní se relativizují a chybí moderní katolický katechismus.
Nesčetné diskuse v televizi či rozhlase, nedělní články v tak zv.katolických časopisech
/skutečné katolické časopisy už téměř neexistují/, dokogce i ve farních věstnících, jdou
stejně falešným směrem. /Předpisu, že se nesmějí prodávat v kostele knihy a brožury bez
církevního schválení, leckterý duchovní správce nedbá!/
2. Mnohem nebezpečnější než přímé popírání víry je její umlčování. Jsou kazatelny a třídy,
kde se nikdy nemluví o dědičném hříchu, o existenci dábla, o věčném pekle, osobních andě
lích, přítemnosti Kristově v Eucharistii, o mši svaté jako oběti, o óSistci, o hříchu atd.
Co se zamlčuje, mizí zvolna z povědemí víry věřících a nevstoupí do vědomí víry mladých.
3. Mlčení nebo slabá reakce učitelského úřadu Církve na otevřené či skryté útoky proti
víře a znetvoření víry. Slyšíme:"Proč nezasáhnou biskupové?" Nesmí-li učitel říci:"Tento
výpočet je špatný a falešný", pak zanikne násobilka!
4. Průměrný věřící má logiku, která se neshoduje s logikou vedoucích církevních úřadů.
Příklady: Odstraní se svátek Božího Těla, střed lidové pobožnosti. Z toho odvozují:
Nemusí-li se slavit tento svátek/a jiné/, nemusí se světit ani obyčejná neděle.
Nebo: Svatostánek není na oltáři, monstrance se neužívá, mizí klekátka a pokleknutí, sv.
přijímání se uděluje bez úcty a kázně.- Následek? Je opravdu Kristus ve Svátosti oltářní?
Nebo: Odstraní se mariánské svátky, cmezí májové, nsnodlí se veřejně růženec. - Je pro
křesťana nutná úcta k Matce Boží?
Nebo: Nové uspořádání kající liturgie, kolektivní absoluce - bez těžké nouze, "zpovědní
rozhovor" a p. - Tedy - těžký hřích neexistuje. Zpověd je překonána!
Nebo: Jisté výrazy Synody 72 jsou dvojsnyslné, např. o předmanželské čistotě ^ homosexuali
tě a podivně váhavý postoj hierarchie k "případu Pfurtnerově", špatné publikace církevně
podporovaných svazů mládeže a j. posilují v lidech falešnou představu: dnes neplatí stejná
morálka, jako dříve. Rodiče se cítí církevními orgány zaskočeni, ne podporováni.
Ještě mnoho jiného svádí věřící k pochopitelným, ale falešným závěrům. V oblasti víry a
morálky nepotřebuje věřící diskusi - ale vedení.
5. Zvláště nebezpečné je svým účinkem: libovolné, ba přímo divoké aanarchigti^^
liturgie. Bohoslužba nevědomky ovlivňuje lid jak svým dobrým, tak špatným rozvínuťZmr^i
na lid vetší vliv než kázání a vyučování, neboť ho zachycuje ve všech vrstvách osobnosti,
osloveny jsou oči, uši, rozum i cit. Vůči heretickému kázání se informovaný věřící ohradí,
ale vůči liturgii, kde se užívá např. "hostina"místo "oběť" či "stůl slova"/!/, proměňování
je něco vedlejšího atd.,nebo se vynechávkami zkresluje - tam je věřící bezbranný. Ani to
nepozoruje, a jeho víra se mění. Bohoslužbami se tvoří víra. Zákon modlitby - zákon víry.
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CO BUDE ZÍTRA?
1. Zatím platí: Katolický lid si v průměru zachoval svou víru. Žije ještě z dřívější jisto
ty a dřívějšího církevního smýšlení. Ale co až vymře generace, která ještě zažila solid
ní vyučování a řádné bohoslužby?Až nabudou převahy ti katolíci, jimž již v mládí chybě
la jistota víry a radost z víry, kteří se nenatoili pokleknout před Bohem a nedovedou
se zpovídat, poněvadž to nikdy nedělali, kteří vůbec neznají vřelou mariánskou úctu?
Těm hrozí smrtelné nebezpečí!

2. Dnes je velká většina kněží ještě pravověmá a má církevní anýšlení. Bude totéž platit
u dnešních studentů teologie, z nichž jen někteří se dají vysvětit na kněze? Nesedí
mnozí u nohou učitelů, kteří hlásají bludy? Nevedou tito studenti někdy nevázaný život,
nežijí ve špatném, nemravném duchovním prostředí?
~
Jak tomu bude, až takto vychovaný - či lépe nevychovaný - bohoslovec se stane knězem,
přijde na vlivné místo? Naše biskupství nepotřebuji teology, hlavně ne~ teologické "
marxisty, antimilitaristy, měniče systému atd. Naléhavá starost o kněžský dorost není
jen a hlavně otázka poctu, nýbrž jakosti. Potřebujeme svaté kněze!
3. Nechci být prorokem, ale uvažme ještě. Až roztaje hospodářský blahobyt, mají radikální
hnutí snadnou práci v hospodářskán a státním životě. Je-li pravda to, čeho se obávají
politici i směrodatní lidé v Církvi, totiž že ateistický komunismus v nejbližší době
ovládne Evropu jak politicky, tak vojensky, hospodářsky, duchovně a mravně, jak se pak
osvědčí národ nejistý ve víře, spolu se slabě věřícím či nevěřícímknežstván v ostrém
pronásledování?
Z toho plyne pro Církev ve Švýcarsku, a také pro naše biskupství; Národ se otřásá v krizi
víry. Víra je ve stále větším nebezpečí.

Část rozboru situace Církve a víry ve Švýcarsku z péra P. Viktora Schenkerg, čtena Katolic
kého kolegia, které má právo při volbě biskupa škrtnout tři z šesti navržených kandidátů.
Byl zvolen ten, kterého si vroucně přáli a na Bohu vyprosili pokrokovější i konservativnější směry v St.Gallenském biskupství, P. Dr.Otmar MKDER. Bude mít těžkou práci, nebo^
situace, kterou popisuje P.Schenker, podemlela základy - dogmata - víry v celém světě s výjimkou Církve v ateistických komunistických zemích. Kdo tuto situaci zavinil? Příčin
je jistě mnoho, jednou a hlavní z nich je pebdělost pastýřů, kteří odpovídají za Bohem
jim svěřená stáda, za věřící, jejich bázlivost, neznalost reálné situace, zejména metod
komunismu, špatní rádcové, pronikání komunistů na vlivná místa Církve, blahobytný život
věřících i kněží, lhostejnost a hlavně - život bez spojení s Kristem.
Ještě je čas k záchraně - máme mnoho zbraní - modlitbu, oběti, pevnou víru, apoštolát,
svátosti - ale nechají-li nástupci apoštolů své věřící na holičkách - at se připraví na
stejný osud, který čekal na naše věrné a statečné biskupy: utrpení a ponížení. A k tomu
ještě výčitky svědomí - protože mají dosud svobodu a moc k činu; naši ztratili svobodu
a^jnoC-k činu v samém zárodku - zůstalo jim j ev^j^jpejjjjí
KLUB

HALO! SVATOJANSKÁ
POUŤ V TIČINU!

NENÍ K ZAHOZENÍ

OBSAHUJE HODNOTNÉ ČLÁNKY,
KTERÉ MAJÍ NEJEN DOKUMENTÁR
NÍ CENU, ALE POUČÍ A POBA
VÍ, ÚPLNÝ ROČNÍK SI MŮŽETE
DÁT SVÁZAT U FIRMY:

CARL OESCH,

M

NEDĚLI

y KARL!

16,KVĚTNA

VE 12 HODIN

SViJANA NEPQMUCKEHO

CORCAWu LoT^T

KM ZA INTRAGNA
KAPLE JE ASI 10 M OD SILNICE SMĚREM Z LOCARNA DO
ITÁLIE CENTOVALLI“SMĚR DOMODOSSOLA. PARKOVIŠTĚ U ŽE
LEZNIČNÍ STANICE OBCE VERDASIA.

informace:P,ELIAŠ, t. 093-314188

brúhlbleichers,4.
9000 ST.GALLEN,

tel.

071-24-75-45

POMOZTE NÁM
ROČNÍK 1973
ROČNÍK 1974
ROČNÍK 1975

za
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frs,

ZKOMPLETOVAT:
- CHYBĚJÍ Č.l-4,
- CHYBÍ Č,1
- CHYBÍ Č.8-10

RÁDI VÁM ZAŠLEME
TA ČÍSLA, KTERÁ"
CHYBÍ DO KOMPLETU VAM.

ZMĚNA

Když jsem se dověděla, že můj snoubenec mě klame š rozkošnou dívkou, pozvala jsem je oba do svého bytu a řekla jsem zkopmělému
Billovi:"Odjíždíš na dva měsíce do Brazílie. Jistě máš strach o svou novou
dívku. Jsem ochotna ji vzít do svého bytu a dát jí vše, po čem zatouží."
Bili zrudnul, pak mi začal koktavě děkovat a anlouvat se, zatím co jeho sleč
na přehazoval a žvýkačku z jedné strany úst na druhou a krčila se v křesle
jako svůdné zvířátko.
Obě jsne doprovodily Billa na nádraží a zvířátko mu vtisklo vášnivou pusu. Když se obrátil
ke mně, podal a jsem mu maku a popřála mnoho úspěchů. Jako fotograf je Bili jedinečný.
Jeho slečna se nastěhovala se spoustou hadříků a krášlících prostředků do jednoho z mých,
pokojů. Ráno mi připravila snídaní, většinu - hlavně dorty - snědla sama, pak shodila svůj
růžovoučký župan a zalezla opět do postele. Já spěchala do redakce.
Poprvé v životě jsem vytáhla z redakčního stolku zaprášené zrcadlo a prohlížela svou tvář.
Úzký obličej, trochu šikmé oči, hnědé, krátce ostříhané vlasy, intelektuální rty - jak
jim říkal šéf - a energickou bradu. Jak zrcadlo postupovalo dolů, viděla jsem rolák kolem
tenkého krku, tvídovou sukni, hrubé punčochy a mužské polobotky. Žádná sexbcnba!vzdychla
jsem. Prohlížela jsem se tak několik dní, než jsem se odhodlala vytočit číslo solidního
salonu a ob jednat se na dopoledne, kdy jsem měla volno.
Když jsem po druhé odpoledne vstupovala do redakce, zastavil mě přísný vrátný:"Ke kcrnu
jdete, mladá dáno?" olízl si rty. Vrátný obdivoval vše, co bylo dobré - jídlo a pití a vše, co bylo krásné - ženy určitého typu.
"Přece mě pustíte do mé kanceláře, pane Brwn?" zasmála jsem se.
"Slečno M.tnicková, hrome - no tohle! Promiňte! Tisíckrát promiňte!!" Několikrát se uklo
nil a sáhnul po telefonu. Než zmizím ve výtahu, ohlásí změnu mého zevnějšku všem kancelářím.
"Tak se mi líbíte, Ann," řekl šéf pochvalně. Kolegové se mohli přerazit v poklonách a na
příští poradě jsem
slyšela víc lichotek , než na všech minulých dohromady.
Billova slečna si mé změny nevšímala. Ládovala se cukrovím a šlehačkou, celý den trávila
bud v posteli, nebo zevlovala s balkónu a bavila se četbou pitomých románků. Jak si mohl
Bili "něco takového" vybrat? A jak já si mohla vybrat muže, který si "něco takováto"
vybral?
V ničem jsem jí nebránila. a£ žije tak, jak to odpovídá její úrovni. Za měsíc přibrala
štíhlá plavovláska, která si dosud musela vydělávat běháním po fabrice se vzkazy a drobný
mi pochůzkami, dobrých osm kilo. Jemné křivky obličeje povadly v ducatých tukových nádo
rech, zářivě modrý zrak táněř zakrývala odulá víčka.
"Ještě měsíc, a Bili tě nepozná," myslela jsem si bez zlomyslnosti."A mě asi také ne."
Abych neměla výčitky svědomí, zvala jsem zvířátko na procházku. Vždycky se vykroutila. Od
Billa dostávala sáhodlouhé dopisy, které mi pečlivě, byt koktavě, předčítala.
"Jak jsem mohla chodit s takovým hlupákem,"myslela jsem si, zatím co jeho slečna hrdě skrý
vala dopis, ozdobený srdíčky a pusinkami, do výstřihu na stále vzrůstající vnady.
čas mi v práci utíkal. Konečně mi vydali knihu o novinářské etice. Kniha měla úspěch.
Náměstek ministra uspořádal menší slavnost na počest naší redakce a hlavně k vůli mé knize,
o níž se pochvalně vyjádřil.
Tentokrát jsem strávila v salonu krásy trochu delší dobu a pečlivě vybírala šaty v módním
salonu. Ne k vůli náměstkovi, ne k vůli knize, ale na večírek měl přijít také Bili. Ozná
mila mi to slečna i šéf. Poprvé za dva měsíce sundala slečna župan a zjistila, že se do
žádných šatů nevejde. Zašla jsem s ní do svého závodu a požádala je - abych neměla výčitky
svědomí - a£ jí vyberou něco opravdu apartního. I v tem vypadala jako dosloužilá přítelky
ně četných mužů - ale to nebyla má vina.
Nezapomenu na chvíli, kdy jsme vstoupily do sálu. Slečna se kutálela vedle mě.
Bili, se sklenkou v ruce, hovořil s kamarádem. Rozběhla se k němu a začala
ho vášnivě líbat. Stála jsem vedle ministra a pozorovala úžas v Billových očích, když mě spatřil, a jeho zděšenou obranu proti slečně.
"Kdo je ta dáma?" zeptal se náměstek se stínem pohrdání.
"Snoubenka mého kolegy. Věrně na něho čekala dva měsíce. Hodné děvčátko!"
Zavěsila jsem se do rámě náměstka, které mi zdvořile podal a odešla d
vedlejší místnosti. V zádech jsem cítila toužebný Billův pohled.
Ale už bylo pozdě.
Dostal to, po čem toužil. Zvířátko.
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C.S. LEWIS.
5

"VIDĚL JSEM SATANA JAKO BLESK PADAT Z NEBE." Luk.10,18
V tomto dopise poučuje starý a zkušený dábel nezkušeného, že utrpení múze mladého muže, '
o kterého nezkušený zlý duch pečuje a svádí ho,přivést k Bohu.

MILÝ
ČERVOTOČI,
očekával jsem věcnou zprávu a Ty zatím "šílíš" radostí, že se Evropané dali do války. Jsi
opojený nadějí na dobrou žeň. Poprvé jsi ochutnal opojné víno, které je jedinou odměnou na
ší houževnaté práce - totiž- strach a zmatek lidské duše. Ano - strach a zmatek- to je onen
opojný nápoj, který dosud neznáš, vždyt jsi ve svádění lidí začátečník a nemáš zkušenosti.
Pochopitelně, že Tvůj chlapec reagoval na představy, které jsi mu ukázal: krev, strádání,
nebezpečí smrti atd. Za svůj strach se stydí, lituje sám sebe a utěšuje se tím, že dosud
se mu vedlo dobře. Ale trochu bodání kolem žaludku cítil určitě. Svoji roli jsi zahrál zna
menitě, chápu, že jsi štastný, pokud vůbec můžeme být štastni v té hrůzné bezvýchodnosti,
Misím Ti však připomenout, milý Červotoči - že povinnost je na prvním místě!Kdyby nám ko
řist unikla jen proto, že se opájíš vínem prvních úspěchů, žíznil bys po něm navždy.
Tedy - vytrvalost, píle, chladná rozvaha - to jsou zbraně, kterými musíš pracovat na spou
tání jeho duše, aby se stala navěky naším vlastnictvím. Z tohoto kalichu, plného zoufal
ství, zděšení a strachu, pak irůžeš pít,kdy se Ti zachce!
Zatím se nedej přechodným vzrušením odvrátit od hlavního úkolu: podkopat víru a udupat
všechny ctnosti - ale tak, aby se Tvůj chlapec domníval, že žije ctnostně a že věří!!
V příštím dopise napiš, jaký má Tvůj chlapec názor na válku, jestli je lépe působit na ně
ho, aby se stal šovinistou nebo pacifistou. Zneužít mažeme všeho, lásky k vlasti i lásky
k míru. Víš sám, že milovat národ je pro nás bolestné, ale přimísíš-li do této lásky
odpor či nenávist k druhému národu, vedeš duši bezpečně do naší náruče. Snažit se o mír ach - to je bolestná věc, ale kdo se snaží o mír a nedbá o spravedlnost, mění mír v lež,
vězení - a tam sklízíme bohatou úrodu sami.
Na začátku války máme radost z trápení a úzkostí těch, kteří jdou do války, nebo jejich
milých. Je to sice příjemé, jenže této bolesti může využít také Nepřítel. A my musíme
jeho plány překazit tím, že udržujeme své svěřence v stálém neklidu, odporu, strachu prostě ve vhodném prostředí, z kterého jdou pak při smrti rovnou k Našemu Otci v Hloubi.
Vidí-li však lidé, že jejich život visí na vlásku, vidí-li, že jejich drazí jsou v nebez
pečí, loví také Nepřítel. Mhozí, kteří o Nepříteli v dcbě blahobytu a klidu nechtějí ani
slyšet, se najednou k němu vracejí, modlí se - a někdy u něho vytrvají i když se mají pak
zase dobře. Viděl jsem už hodně vojáků v zákopech modlit se tu nenáviděnou modlitbu k
matce našeho Nepřítele, k té Nenáviděné Ženě, která rozdrtila naši moc. Viděl jsem
sluhy Nepřítele, jak očišťují naše kandidáty v bunkrech od toho, co vede ta hloupá zvířa
ta k nám a čemu říkají hřích. Pro nás je hřích největší radost!
V bubnové palbě, za náletů si najednou uvědomí, že jsou vyšší hodnoty než televize, dobré
jídlo, postel, zábava, sport a nevím co ještě. Nepřítel je lstivý. Válku neschvaluje, ale
loví ty, kteří v ní bojují, ačkoliv nasazují často život za věc, kterou Cn nepovažuje za
dobrou. Mazaně tvrdí, že tito lidé ji za dobrou považovali, netušili, že je to zlo, šli
do ní s nej lepším svědomím. Tak jsou často ve válce lidé připraveni na smrt, lépe než v
míru.
Bylo by lépe, kdyby všichni lidé umírali v nemocnicích, ukolébaní lžemi lékařů, sester
a přátel, které podporujeme v mínění, že jednají ohleduplně, když pacientovi nebezpečí
smrti zatají. Vychováváme-li dobře své pomocníky, nezavolají včas kněze, který by pomohl
nemocnému z našeho zajetí a prozradil mu pravý stav věci. Ale za války je láska k světu
bezcenná. Za války žádný člověk nevěří, že nemůže zemřít.
Někteří z našich vidí ve válce příležitost k útoku na víru. Je to přehnané. Nepřítel řekl
jasně, že utrpení je částí jeho spásy. Člověk může ovšem zakolísat, vyděsit se - ale jakmi
le začne volat Nepřítele o pomoc, musíš vyklidit pole!^^ str^c zlotřilec

"Vezmi si z tatínka pří
klad.
Dnes ho pan ředitel
SEX A VÝCHOVA
pochval i11"
At nás tato otázka neuvede do rozpaků. Je-li v naší rodině zdravé
=
ovzduší, vyřešíme ji snadno. Mlže nám dokonce pomáhat zamyslit se nad
našimi výchovnými metodami. Cbjevíme leccos nového, ale musíme tuto
otázku rozšířit a hledat smysl života v lásce, ve vzájeimých vztazích
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1. JE TŘEBA DÍTĚTI VYSVĚTLIT ROLI MATKY I OTCE!
Příliš často se s malými dětmi mluví jen o matčině úloze. Řekneme
např.:"V matčině těle je malé vajíčko, v kterém je život." Nebo:"Bůh
vložil do těla maminky malé vajíčko." Dítěti vysvětlíme úlohu otce
až když je mu 11 let. To není normální.
Od začátku, od první rozmluvy o těchto věcech, je třeba mluvit i o otci a nečekat na otáz
ky dítěte. Mluvíme-li o tom, jak se děti rodí, můžeme jim hned zdůraznit, že dítě je ovo
cem lásky mezi otcem a matkou, aby vycítily, že život dítěte, jeho bytost, je spojena
stejně s tatínkem jako s maminkou.
Opomeneme-li to, svedeme hned na začátku všechno na scestí. V sexuální výchově je tu mezera. Rhtka je středem, otec má druhotnou, minimální úlohu.
2. dQležité je vysvětlit, jak každý fysický úkon je výrazem toho,
00 SE ODEHRÁVÁ V DU^I.
Jsme-li v rozpacích, nevíme-li, jak se vyjádřit, je to možná proto, že pro nás samé nejsou věci našeho
těla dost proniknuty láskou, duchem...
AĚ je to mezi manžely nebo s dětmi,
naše gesta, naše něžnosti, naše polibky
všechno, co děláme tělem, musí být naplněno hlubokým citem, respektem,úctou.Í"Tat"i ."nemohl i bychom
Vysvětlení sexuálních vztahů nesmí
místo angreštu nasadit
zůstat čistě fysiologické. Je třeba penízovník?"
zároveň mluvit o smyslu sexuality a úloze, kterou v ní
hraje láska.
3.NESTAČÍ MLUVIT 0 BOHU
Mami, chtěl jsem pomoci
Mezi fysiologickým vysvětlením a náboženským názorem na sexuapanu natěrači !"
litu obvykle chybí lidské pojítko:láska a něha mezi manžely.
Např.mluvíme o otci, který vloží malé zrnko do těla maminky, řekneme, že to dělá proto,
aby měli děňátko; obvykle se nezdůrazňuje, že je to z lásky, že je to znamení něhy mezi
manžely.
Vysvětlujeme-li, jak se dětátko narodí z těla matky, je třeba vysvětlit podrobně: "Děíátko
je již. schopné samostatně dýchat a jíst. Aby mohlo růst a stát se dospělým člověkem, musí
se narodit, musí opustit tělo maminky...
Je třeba ukázat pojítko mezi každou fysickou skutečností a INFORMATION
jinými projevy lásky v životě. Sexualita ne- I
existuje sama o sobě, mimo život... Tímto
způsobem dostanou snysl všechny projevy respektu, bratrství, jemnosti mezi chlapci a "
dívkami, i mezi malými. Slova sedmileté
ho chlapce :"S holčičkami se nesmíme moc
prát, protože až vyrostou, budou z nich
maminky; budou nit děti."
4. NEPŘIROVNÁVEJTE KE ZVÍŘATOM!
MáZ? Elnstetn pr^ takt propadl Nepoužívejte ve snaze usnadnit pochopení
""Protože se nerad holím!"
počtůt*
toho, oo se děje mezi rodiči, přirovnání se
zvířaty! Je to ponižující. Ani neberte příklady ze světa rostlin. Je
třeba zůstat cele na úrovni lidské láskv. v celé její velikosti.

22 .března t.r. zemřel po 31 leté kněžské činnosti správce fary v Žalobíně u Vranova na
vých.Slovensku, P.Dr.Vojtěch JENČÍK. Bylo mu 56 let. Začal studium jako uniatský bohoslovec, během studia přešel k římskému ritu. Stal se nejoblíbenějším kaplanem košické
katedrály, vynikající kazatel, hluboce zbožný kněz. Řadu let strávil pro svou víru v ko
munistických vězeních. Statbčpv vyznavač yírv< vzor moderního, obětavého kněze. R.i.P,

PO PROUDU
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Pan Potápka, kadet, který před válkou utekl do pralesů Brazílie a tam "byl oženěn" s
Indiánkou a měl s ní několik dětí, se setká na lovu s misionářem, kterého také Indiá
ni "oženili", měl třináct dětí, ale toužil po civilisaci. Domluvili se,že uprchnou.
Konečně našel rozhodný den. Potápka seděl celou noc s manželkou a před svítáním se chystal
k odchodu. Prosil manželku, aby děti nebudila. Líbilo se jí, že je k nim tak šetrný. Netu
šila, že měl jiný důvod. Bál se, že při pohledu na děti by se neodhodlal k útěku a mamě
by na něho misionář čekal. Rozloučil se rychle s manželkou, přála mu šťastnou cestu, rych
le odrazil od břehu a pustil se po proudu.
Když byl z dohledu, vyhrkly mu slzy. Trvalo dlouho, než se vzpamatoval a utěšil se misioná
řovou morálkou, čile na dně srdce cítil, že je to špatná morálka. Jednal proti svému svědo
mí. Misionář už na něho čekal a byl rád,že se Potápka objevil. Svěřil mu, že měl strach,že
vůbec nepřijede. Pustili se spolu po proudu, pak zahnuli hluboko do pralesa, voda se ani
nepohnula, proto museli pilně pádlovat. Svítil měsíc a oba se střídali v pádlování celou
noc. K ránu zamířili opět k hlavnímu toku řeky. Misionář ho upozornil, že už jsou mimo
nebezpečí a daleko od vesnice, kde prožil čtrnáct let. Vypravovali si a misionář pochopi
telně o válce nic nevěděl, když odjížděl z Evropy, byl všude klid a mluvilo se o věčném
míru. Potápka ani přesně nevěděl, kdy opustil lod v Rio de Janeiro, kolik let od té doby
uplynulo, počítal cestu do Aracajú, pak do vnitrozemí, pak roky svých dětí a hned mu vyhrk
ly slzy a odmlčel se. Misionář to viděl a odmlčel se také.
.Jeli celý den, večer zamířili do jedné zářtoky, přivázali loáku k mohutnému kmenu,
který ležel napůl ve vodě, snědli, co měli
s sebou a pak se dohodli, že každý z nich
>ude chvilku bdít, zatím co druhý bude spát.
Ráno vypluli po proudu a hnali se rychle
.vpřed. Občas zastavili, utrhli si nějaké ba
nány, také jacá byla někde docela nad hla
dinou a tak neztráceli sháněním jídla mnoho
času.
Asi za týden byli tak unaveni, že se rozhod
li vystoupit na pevninu, něco si ulovit a
zase se pořádně najíst. Věděli, že jsou už mimo nebezpečí, ale měli strach, aby je nepře
kvapili jiní Indiáni a historie by začala znovu. Po několika dnech odpočinku a celkem
dobrém jídle se posilnili a pustili se na další cestu.
Na řece nepotkali nikoho, i na břehu byl klid, řféli však u sebe stále zelené větvičky,
kdyby se přece jen Indiáni objevili a snažili se držet uprostřed řeky, kam indiánské šípy
nedostřelí.
Konečně potkali malý motorový člun, který se hnal proti proudu. Z dálky poznali,že v něm
sedí běloši. Pytlíky s drahokamy zastrčili pod sebe a zahnuli směrem k člunu. Byli v něm
tři mladí lidé, měli pušky a revolvery - zřejmě nějací dobrodruzi. Lámanou portugalštinou
se jich zeptali, jak daleko je ještě do Garupá. Mladí muži se dali do smíchu. Jsou docela
blízko - jen týden cesty. Když jim řekli, že jsou misionáři, dali se do hrozného smíchu
a jeli dál proti proudu.
P.Adolf NĚMEC

BUMERANG
Bumerang je lovecká zbraň australských divochů. Hodí jí po zvěři. Nezasáhnou-li
ji, bumerang se vrátí zpět. Také Spatné i dobré *iny člověka se podobají bumeran
gu. Dříve či později se vrátí k němu a odplatí mu :.lo nebo dobro, které vykonal.
Zde několik citátů z Knihy knih - z Písma svátého.
1. CÍM KDO HRESf, TÍM BÝVÁ TRESTÁN.

Moudr.11.14.

2. KDO KOPÁ JÁMU, SÁM DO NÍ SPADNE, KDO LÍCÍ SMYČKU, CHYTNE SE DO NÍ. Sir 27,26.
3. PROTO TAKÉ BEZBOŽNÉ, KTEŘÍ ŽIJÍ POŠETILÝM ŽIVOTEM, JSI TRÝZNIL JE
JICH VLASTNÍMI OHAVNOSTMI.
Moudr.12,23.

4. KDO JEDNÁ NESPRÁVNÉ, SKLIDÍ TO, CÍM SE PROVINIL.

Kol 3, 25.

SLAVNÁ JARNÍ POUŤ V EINSIEDELN

23.května
M 5 I

S V.

MISIONÁŘI

VE

12.HODIN

BUDOU SLOUŽIT NAŠI-

SPOLEČNĚ S VZÁCNÝM HOSTEM Z ŘÍMA

R DR.KARLEM SKALICKÝM,
KTERÝ BUDE MÍT PŘI

PROMLUVU.

MŠI

PŘEDE MŠÍ JE PŘÍLEŽITOST KE SV.ZPOVĚDI
SVATOSTI

-

SMÍSENÍ.

PO MŠI SPOLEČNÝ OBŘD A VOLNÁ ZÁBAVA V PŘÍRODĚ NEBO V RESTAURACI,
NÉ PROHLÍDKA KLÁŠTERA,

SRDEČNĚ VÁS ZVOU

y A $ J

PŘfpAD-

MISIONÁŘI
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DĚŤI NA TÁBOR!
OD 24,7.

do

14.8.

V GRAUBÚNDEN - OBERSAXEN

západně
PRO MLÁDEŽ OD 9

cena
NA TÁBOR MLÁDEŽE PŘIHLASTE SVÉ DĚTI

POZOR

BASEL;

NA ZADOST VĚŘÍCÍCH BUDOU V
BASELU BOHOSLUŽBY STŘÍDAVÉ
V SOBOTU A V NEDELI.
INFORMUJTE SE U P.KŘIVÉHO
TEL.061-321944
NOVA ÚPRAVA JE NA ZKOUŠKU
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OD CHURU
LET

220 frs.-Přihlášky
P.J.BIRKA - LUCERN

VČAS,

POČET MÍST JE OMEZEN

CO SE PŘIPRAVUJE ?
NAŠE BOHOSLUŽBY

KVĚTEN: SLAVNÁ P 0 U T
V EINSIEDELN

23.5
' AARAU-St.PETER u.PAUL KIRCHE
CASIES - SETKÁNÍ RODIČŮ
। sob. 8.5., 22.5., 5.a 19.6.-18,15
S VYCHOVATELI od 26.do 30.5
„ ARBON-farní kostel, neděle 19,00 ČERVEN:
SET K Á NÍ MLÁDÍCH 4.-9.6.
BADEN-St. Sebas tianskapelle-krypta, něčí. 11,15
v Rohrském opatství /ROHR-ABTEÍ P-8421
BASEL-Sacré-Coeur, Feierabends .'.68. ,neď. 18,00
Bude
se hovořit o problémech kulturBERN-Drei faltigkei tskirche, krypta, sob. 18,00
ních, historických a uměleckých, také
CURYCH-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.
s vysokými němec.úředníky o možnosti
17 česká - neděle a 1.pátky
19,00
získání občanství v Německu. Vzpomínka
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachna 100 výročí od smrti českého děje
str.15. I. patro - neděle
9,30
pisce
Palackého. Návštěva Řezna-Regens00RTATT.TOD-10 km na juh od Neuchatel, směr
burgu, kde sv.Volfgang založil před
Yverdon, 3.ned.,vo far.kostole sv.Petra
1000 lety pražské biskupství.
na rozcestí od Kablovky
10,00
PŘIHLÁŠKY: OPUS BONŮM, AllerheiligenFRAUENFELD-v klášteře, I.sob.v měsíci 16,00
str.52., 6 FRANKFURT 1
FRIBOURG-1.ned.-v 10 hod.- v kaplnke Maria^Setí<ánísekonávdoběsvatoá^sv^^/
nistov, Rue de Faucigny
CHUR - každou II.sob.v měsíci - HeiligkreuzCASIES - II.roč.KURZU ASISTENTŮ
kirche, Masanserstr.161
15,30
přihl.P.SlMČÍK
4 - 7.6.
JQNA - 9.a 23.5., 6.a 20.6. farní sál 9,30
JARNÍ POUT POD SÁNTISEM
13.6.
LAUSANNE-každú 4.ned.vo Boulevard de
Grancy 29., na 1.poschodí
9,30 ČERVENEC: CASIES - I.tumus dětského tábora
LUCERN-St. Peterskapelle. neděle
19,00
pro děti od 9-14 let
od 29.6.-17.7.
RtÍTI-rozesílalí se pozvánky-Riiti Tann 9,30
Il.tumus tábora, děti nad 14
let
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
od 19.7.-30.7.
SODOTHURN-9.a 23.5., 6.a 20.6. SpitalPřihlášky: P.SlMČÍK
kirche, neděle
10,15
ST.GAIJEN - Herz Jesu Kapelle-DÓm
SRPEN: CASIES: Ill.tumus tábora, děti
vchod z nádvoří,
sobota
19,00
od 9 do 14 let.Přihl.P.SlMČÍK 2-21.8
WINTERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg, s. 19,00
ZÁŘÍ:
AKAPEM
ICKÍ TÍDEN - Hunfeld u Fuldy,
ŽENEVA-II.ned. v mes. - kostol sv.Bonifáce,
kulturní
a přátelské setkání krajanů
14.Avenue du Mail, 2 patro
18,30
z celé Evropy

OTCOVÉ MISIONÁŘI
P.Jan BERKA, 6006 LUZERN, Schadrutistr.26.,
~tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ, 0.P.-4058 BASEL, Lindenberg 21., tel. 061-321944
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 ZORICH, Feldstr.109
tel. 01-235025 - pro Čechy
P.Anton BANÍK, 8004, ZÚRICH, Feldstr.109
tel.01-234455 - pro Slováky. V útorok,
středu, piatok od 16-18,30 Wolfbachstr.15.
P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES, La Lcngeraie,
'tel.021-714417
P.Vilém WNDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26., tel. 071-279631 /KLUB/
P.Petr ELIÁŠ, 6600 LOCARNO, Via S.Jorio 44.,
cel.093-314188

Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech
duchovních záležitostech - křest, zpověčt,
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. Mazáka a P.Vondry
na oboje.

13.-19.9.

CASIES - Duchovní obnova

26.-29.9.

SLAVNÁ SLOVENSKÁ POUT V EINSIEDELN
K MATCE BOŽÍ SEDMIBOLESTNÉ - asi 2. ned.

ŘÍJEN: PODZIMNÍ PRÁZDNINY MLÁDÍCH ZE SVÍCAR
Přihl.P.SlMČÍK
2. - 16.10.

CASIES: APOŠTOLÁT MLÁDEŽE 20. - 24.10.
Na podniky, které Vás zajínají, se přihlaste
VČAS u uvedeného nebo svého misionáře, do CASIES:
VEUHRAD,I-39O3O,S.mRTIN IN GSIES, tel./0474/
78425. Dají vám podrobné informace! Většina pod
niků, zejm.tábory a setkání či duch.obnovy, jsou
velmi brzo obsazené!

zprávy-zpra'vy-zprávy

ŘÍMSKÁ KONGREGACE pro katol.vzdělání vydala
dokument o teol.vzdělání budoucích kněží.Do
kument hovoří o situaci zesvětštělého a Lhos
tejného světa a o tem, že novým skutečnostem
je nutno přizpůsobit i formy řeč, které by
svět rozuměl. Věc je příliš těžká a vážná,
než aby se přenechala individuelní iniciativě

PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST
Když mužstvo PDA ÚDER rozdrtilo ne
bezpečná družstva z Nepomuku a Blovic,
byli kapitáni Ořech a Honec v sedmém
nebi.
"Probojovali jsme se na první místo v
tabulce, "řekl kapitán Ořech, "zejména dí
ky tomu, že naše bojová morálka byla vyšší než morálka civilních oddílů. Každý z vás se za
odměnu podívá domů, jak jsem vám slíbil, ale to není zdaleka všechno. Máme pro vás velice
radostnou zprávu. Snad je ještě předčasné to oznamovat, neboť. to nebylo schváleno s koneč
nou platností, ale jsem přesvědčen, že si to necháte pro sebe. Soudruzi! Na nej vyšších mís
tech naší lidově demokratické armády se uvažuje o změnách statutu našich jednotek, l^me být
v budoucnu považováni za řádné útvary se všemi právy a povinnostmi."
"To už se nebude makat?"zeptal se dychtivě Voňavka.
"řfekat se, Voňavka, samozřejmě bude," řekl kapitán,"ale každý vojín bude mít na rameni ozna
čení jako ostatní příslušníci armády. Nevím dosud ovšem, jak bude označení vypadat."
"Nejspíš to bude zkřížená lopata a krompáč, "ozval se Kefalín.
"To je možné," připustil kapitán,"ale snad i něco jiného. Třeba sbíječka, neboť mnoho útva
rů pracuje v dolech. Důležité je, že už nebudete nosit černé výložky. Soudruzi! Další vymo
žeností patrně bude, že za vykonanou práci nebudete dostávat potupnou mzdu, ale budete jako
příslušníci řádných útvarů pracovat uvědoměle a zdarma!"
"Hrome, to je pěkná vymoženost!"zachechtal se CimL"Kluci na pracovištích se smíchy neudržej'.'
"Nic není ještě rozhodnuto," pokračoval kapitán,"všechno se zkoumá, rozebírá a prověřuje.
Uvažuje se dokonce o tom, že budete připuštěni k ostrým střelbám."
Ani tato zpráva nikoho nenadchla. "Ted to stojí za houbec,"konstatoval Voňavka, "potom to
bude stát za dva. I s tím jejich označením."
Začalo foukat od strni šňat, kluci za Nepomukem pouštěli draky a Kefalín zesmutněl. Licinius,
Božetěch a Esmeralda vážili každý přes metrák a jejich osud byl zpečetěn. Bylo otázkou dní
a možná i hodin, kdy se velitelský sbor usnese povolat na zámek řezníka.
"Pašíci," říkal vepřům Kefalín,"vy si tu chrochtáte a skotačíte, protože ve své prasečí du
ši si neuvědomujete, co se proti vám chystá! Vaše bezelstné povahy si tu hrůzu ani nedove
dou představit! Spokojeně si mlaskáte, drbete si záda o strom a netušíte, že vás život co
nevidět skončí. A já k tanu musím nečinně přihlížet!"
Do toho se však Kefalínovi nechtělo. Stále intenzivněji si uvědomoval, že je v jeho silách
vepře zachránit. A když ne zachránit, tedy jim aspoň poskytnout šanci. Kolem dokola jsou
lesy a inteligentní vepř se v nich dokáže uživit. Kefalín četl o tom, že domácí prase, kte
ré uteklo z chlívka, zdivočelo, spřáhlo se s divočáky a po nějaké době od nirh nebylo k ro
zeznání. Proč by se touto cestou nemohli ubírat i Licinius, Božetěch a Esmeralda?
Večer se Kefalín rozhodl. Když se setmělo, důstojníci opustili zámek a mužstvo se odebralo
ke spánku, tiše zavolal své vepře. S přátelským chrochtáním se k němu přibatolili.
"Pojčíte za mou!" vykročil Kefalín rozhodným krokem z ohrady. Vepři poslušně za ním. Byli
asi nočním výletem udiveni, ale nedávali to najevo. Chovali se slušně a ukázněně, pochodova
li za Kefalínem v ukázkovém zákrytu. Kefalín vyšel z ohrady na silnici, směřující k Nepomu
ku, ale po několika desítkách metrů zabočil do lesa. Licinius, Božetěch a Esmeralda za ním.
Kefalín se prodíral lesním porostem a snažil se dostat na co možno nejodlehlejší místo. Ko
nečně se mu zdálo, že se mu to podařilo. Vepříci se s chutí pustili do rozrývání lesní půdy.
"Pašíci," řekl zastřeným hlasem Kefalín, "nyní mi dovolte, abych se s vámi rozloučil. Je mi
to strašně líto, ale nedá se nic dělat. Ode dneška se musíte starat sami o sebe. Jste nej
bystřejší a nej inteligentnější vepři, jaké jsem kdy poznal, a tak to jistě dokážete. Mihu
li vám radit, skryjte se v hlubokých hvozdech a vyhýbejte se civilizaci! Lidé jsou proradní
a při pohledu na vás se jim nevybaví váš intelekt, ale bůček, knedlík a zelí. Uvědomte si,že
člověk je vašim úhlavním nepřítelem. Jak zaslechnete jeho kroky, zmizte. Sbohem, pašíci!!"
Pak se otočil a utíkal k zámku. Najednou se zděsil. Zjistil, že vepři běží za ním jako psí
ci. Odháněl je, mamě - považovali to za laškování. Prosil, vyhrožoval, nic nebylo platné.
"Jak myslíte, pašíci,"vzdychl konečně,"ale nic mi nevyčítejte.Odmítáte žít na svobodě!"
Odevzdaně zamířil zpět k zámku a chrochtající vepříci si to hasili za ním. Netušili, že pro
marnili velkou příležitost a podepsali ortel nad svým životem.
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
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JEŠTĚ ŠTÍHLEJŠÍ
RÝŽOVÝ SALÁT - Půl druhého Miku dlouhozmné rýže, 2 rajská jablka,
2 natvrdo vařená vejce, 175 g libové šunky, lžíce sekaných kapar,
lžíce sekané petrželky, 2 lžíce sekané pažitky,
2 lžíce rost
linného oleje, 2 lžíce octa, Špetka mletého česneku, sůl, pepř,
4 velká rajská jablka. - Ve dvou litrech vody s 2 lžičkami soli
uvaříme rýži, necháme asi 15 min.bez pokličky vřít, dáme na síto 19
a propláchneme. Z octa, oleje, salátového koření uděláme omáčku,
ochutíme solí, pepřem a česnekem, necháme
odpočinout. Přidáme rozkrájenou šunku a
ostatní přídavky a plníme tím vyprázdněná,
osolená a opepřená rajská jablíčka./2 porce/

KVĚTÁK PO ARBTERODÁMSKU. - 250 g mrkve, sůl,
600 g květáku, 150 g pórku, 6 lžíc oleje, 3 lžíce kořeněného octa,
cukr, pepř, česnek, lžička ovocné stávy, hořčice, svazeček šnitlichu, 50 g naložených lišek /"kuřátka"-houby/. - Očištěné mrkve vařit
v celku asi 15 min.v slané vodě. Nakrájet na jemné kroužky pórek
a krátce povařit. Připravit z oleje, octa a koření pikatní omáčku.
Mrkev nakrájet, květák rozdělit v růžičky, přidat okapané lišky a
rozsekanou pažitku, polít opatrně salátovou omáčkou až prolne salát.
HERINKOVÝ SALÁT. - 4 velké herinky, 0,12 l bí
lého octa, 4 zrnka pepře, 2 bobkové listy,
cibulka, okurka, 2 červená jablka,0,15 l
kyselé smetany /nebo sladké s lžičkou
,
OHLEDUPLNOST
citronu nebo jogurt/, sůl. - vykucháme
herinky, srolujeme, vložíme do kastrolu,
přidáme ocet, pepř, bobkový list, nakrájenou cibulku a 0,4 1
vody, přikryjeme pokličkou a na lehkém ohni vaříme, asi 30 min.*Dáme ochladit, slejeme tekutinu. Oloupeme okurku a nakrájíme
na kostky. Neoloupané jablko zbavíme jader, jedno nakrájíme
^na kostky, druhé na plátky. Okurky a jablka smícháme se sme
kanou a osolíme. Na plochou dlouhou mísu dáme na kostky
rozkrájené okurky a jablka, nato rozdělíme herinky a
ozdobíme plátky jablek. /Pro 4 osoby/
PLNĚNÉ ARTYČOKY. - 4 velké artyčoky_
sůl, asi 200 g hrášku, 20 g másla, "Nestyda? Zenu nechá doma a sám
lžičky salátového koření, kscup.[vysedává do půlnoci v hospodě!"
Odkrojíme vršky artyčoků a listy přimáčkneme k sobe, vybere
me vnitřek a povaříme asi 25 min. Rozpálíme máslo s kořením,
přidáme hrášek, trochu vody, aby byl hrášek pokryt vodou,
posolíme a asi 20 min vaříme. Před dovařením odkryjeme
hrnec, aby se tekutina vypařila. Artyčoky naplníme hráškem
a polijeme kečupem./ Pro 4 osoby./
PLNĚNÁ JABLKA. - Cibule, červená a zelená paprika, 120 g
__________________
jemně nakrájené šunky, 20 g másla, lžička koření, 4 velká
cílná?11
jablka, pepř, sůl, paprika, několik černých oliv. - Jemně nakrájíme cibuli, vyprázdníme
papriky a natenko nakrájíme. Na rozpáleném másle podusíme cibulku, papriku a na kostečky
nakrájenou šunku. Vršek jablka odkrojíme, opatrně vy
prázdníme, dužninu je možné přidat k nádivce. Vnitřek
jablka vytřeme pepřem, solí a paprikou. Naplníme usmaže
nou šunkou a jablka vložíme do trouby - 200° - asi 30
min. Aby kůže jablka zůstala lesklá, natřeme ji před
pečením trochu olejem. Zdobíme olivami. / Pro 4 osoby/.

"Tak už věříte, že je ta
<áva

DOBRÉ

CHUTNÁNÍ
"Umělecké dílo, které se líbí všem."

jarní' úsměvy
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"Pročpak se dcma ani neusmeješ?" ptá se manželka. "Copak jsem u fotogra
fa?" zabručí muž.---------------------------"Jak se don, Honzíčku?" "Bylo by to dobré, dědečku, ala. „vuj syn zlobí. "
Šéf vypravuje vtipy. Zaměstnanci se smějí, jen starý účetní ne. "Copak nemáte smysl pro humor?" "Ano, pane šéf, jen to spočítám a pak se zasměju!"
Mistr rozkazuje: "Když dvakrát zabouchám na ze 3, tak přijdeš!""Ano, "kývne
učeň, "a když já zabouchám třikrát na zed, tak nepřijdu."__________________
"Dvakrát jsem v životě udělal chybu. Poprvé, když jsem se oženil.""A po- "Už jsem se lekl,
druhé?""Když jsem se ještě jednou oženil."
pane lupič, že
"Pro urážku veřejného činitele 500 dolarů.. Chcete něco dodat, obža je to tchýně!"
lovaný? ""Rád bych, ale při tak vysokých cenách budu raději mlčet. "
"Jak to, že váš pes pije alkohol?"ptá se číšník hosta. "Už je mu přes osmnáct let!
Na skotské svatbě se ptá ženichův otec hostí, chtějí-li trochu občerstvení. Když
hosté přisvědčí, povídá: "Tak já kapánek otevřu okno. "
_______________
"Představ si, Honza se hned po smrti své ženy oženil s její sestrou a teá vykládá, že mu zemřela švagrová!
Při rozvodu se ptá soudce:
"Přitahovalo vás něco k
vašemu muži, když jste
si ho brala?""Ovšem. Ale
už to
úplně rozházel'.’.
"Zase potřebuješ peníze?
"Máte pravdu, je to P!"
Nevěděl jsem, že studie
jsou tak drahé!""A přitom ani tak moc nestuduji."
"Jak skončil fotbal?""Nula nula""A poločas?"
"Koje žena chce zhubnout, proto stále jezdí na koni.
"A jaké jsou výsledky?""Kůň zhubnul o deset kilo."
"Je tvoje nastávající hezká?""Nevím. ""Jak to, vždyt se ví
dáte každý týden. ""Ano, ale vždycky výjde ze salonu krásy
"Prosím vás, oo je to za nový druh lesnického salámu?"
"Který?" "Ten zelený!"____________________
Matka vyčítá nápadníkovi své dcery:"Proč jste si napřed
nepromluvil se nm.ou?""Neměl jsem tušení, že mě také milujete.___________________ ________
"Kolik let je tvé přítelkyni?""Příští rok jí bude čtyřiadvacet.""A kolik je tobě?"
Loni mi bylo dvadvacet.11
Patrik se chlubí: "Utíkal jsem za elektrikou a ušetřil tak dva
šilinky. ""Kdybys byl utíkal za taxíkem, ušetříš dvě libry. "
"Pomáhá spánek proti předčas
nému stárnutí?""Ovšem. Pokut
TO dE
VYCPANÁ
neusnete za volantem."
ŽÍŽALA.'
"Kolik máš sourozenců?""Ne SUVENÝR
vím. Ale mám dva otce po
NA MOU
PRVNÍ LÁSKU.
první mamince a tři maminky po
prvním otci. f._
'Jak se cítíte? "ptá se lékař
jí pacienta. "Špatně. Už mi ne
chutná ani to, co jste mi za______________
kázal."_______
‘
"Ne, na Popradském plese jsme nebyli. Kdo by cho
dil v parném létě po bálech?"_____________________

