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první na zahrádce vyráží’plevel. Řekneme-li zahradníkovi, že pleyeli se musí dopřát volný
růst, vysměje se vám. Směšné je i tvrzení, že se má nechat svobodný vývoj všemu, co vězí
v dítěti nebo v člověku vůbec.
Plevel se má vytrhávat od začátku. Jedna Svýcarka si hrála na zahrádce každý den s půl met
rem půdy. Do čisté půdy nasázela květiny a zeleninu. Kdo chce mít dobrou úrodu, musí si o
zahrádce něco přečíst, vyslechnout moudré zahrádkáře a má i své zkušenosti.
Tak je to i s rodiči. Chtějí-li dobře vychovat děti, přečtou si kvalitní knihu o výchově,
zeptají se zkušených rodičů, snaží se nedopustit dvakrát stejné chyby. Každé dítě - jako
každá rostlinka, je jiné. U některého nespravíme nic bez výprasku, jinde stačí zvednout
obočí, u dalšího zakázat televizi. Malé děti obvykle potřebují silnou zábranu. Běhájí-li
bezstarostně po ulici, hrají si s ohněm, berou druhým hračky, lžou, jsou sobecké - nezbývá
než je plácnout. U větších dětí pomáhá spíše rozhovor. Třebas ve formě pohádky. Dítě se
vžije do pohádkového hrdiny, je-li sympatický, snaží se ho napodobit, je-li nesympatický,
nemít ty vlastnosti, které má on.
I my se můžeme nad zahrádkou zanyslit. Podívejme se na zelený cípeček, vyčnívající z půdy!
Zatáhneme za něj - nic, nejvýš se přetrhne. Zaryjeme do půdy - a hle, pod zeleným cípečkem
je hustá sít bílých silných kořenů, na nichž se bělají další poupata plevele.
Proto je zdravé časté zpytování svědomí. Zabrání zaplevelení zahrady naší duše. Které ne
hezké vlastnosti na satxTpozofuji? Hovořím jen o sobě? Jsem ješitný? Upovídaný? Mnoho řeči
nebývá bez hříchu - říká Písmo sv. Jsem líný? Proč? Zaryjeme rýčem upřímnosti do svého
svědomí-podvědomí. Snad má cípeček špatné vlastnosti jen chabý kořínek, ale snad se pod
ním skrývá nebezpečná sít hlubokých kořenů a jejich odstraňování je bolestné.
Je sedm kořenů, z kterých vyčnívají někdy nepatrné cípečky špatných vlastností. Najednou
zaprší, t.j. přijde vhodná příležitost. Cípečky vyrazí na povrch a dobrý člověk se zhrozí.
Tolik špatnosti bylo ve mně, a já se považoval za slušného člověka! Pýcha, lakomství,
smilstvo, závist, nestřídmost, hněv, lenost!
Hřích není jen nechat" v Sobě^bujet plevel špatnosti - at pod povrchem nebo nad ním - ale
také nesázet do duše dobré vlastnosti. Ty se pěstují dobrými skutky, co nejčastějšími.
Co je platné, namlouvá-li si někdo, že je pokorný a urazí
se, protože ho někdo nepozdraví? Je pilný a tráví hodiny
u televize? Že je zbožný a nejde na mši ani se nenodlí?
Někdy se lopotíme - a úroda nevalná! Zahradu je nutné
zalévat. Duši zaléváme svátostmi. Svátost smíření - /
zpověd, je spalovna kořínků plevele. Za ně dostává
me sazeničky dobrých předsevzetí. Eucharistie je'
závlaha duše. Přijímat Tělo Páně v těžkém hříchu je i
jako zalévat zahrádku žiravinou - zničí všechno!
I
Malá zahrádka - a ke kolika úrodným myšlenkám nás P
vyprovokovala! ŽIJME PINÝM ŽIVOTEM! Ze všeho kolem i
sebe čerpejme semena a vláhu pro zahradu naší duše. .
Při pohledu na krásnou zahradu říkají lidé:"Ta nádhe-\ I
ra!" Ve vaší přítomnosti jim také bude dobře a mile. \
Ani si neuvědomí, že jak krásná zahrada, tak ušlechtilý\
člověk jsou výsledkem houževnaté práce a závlahy Boží
s nebe.
Vaše
redakce
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kardinál A.Porna, předseda italské biskupské Konference, ostře kritizoval zradu pěti pro
minentních katolíků /jeden z nich je býv.šéfredaktor katol.listu,/kteří budou kandidovat
pro komunistickou stranu Itálie jako nezávislí. Tedy lidé, kteří si říkají křesťané, bu
dou kandidovat pro nepřátele Boží. Jak sdělil biskup Fausto Vallain z Alby, z 250 biskupů
40 s odsouzením zrádců souhlasí, 40 nesouhlasí s formou odsouzení a 10 až 15 biskupů se
postavilo ostře proti postoji kardinála. Také Vatikán zradu odsoudil. Knězi a katoličtí
/?/ dělníci podepisují prohlášení solidarity se zrádci.
ZA OCHRÁNCE SVÉHO DÍLA si zvolil P .Werenfried van Straaten - Speckpater - také statečného
vyzvanače Kristovy víry - kardinála Mindszentyho.
OTEC BISKUP HNILICA prohlásil na kongresu v Bologni, že komunismus s lidskou tváří není
možný.
Podle údajů Vatikánské ročenku 1975 -počet katolíků za minulý rok stoupnul o 11,7 milionů,
tedy na 565 mil. Počet knězi klesl z 544000 na 339000. Lépe deset svátých knězi než tisic
lhostejných nebo bojovných bludařů či nevěrců.
V 19 letech vysvěcený seminarista zemřel v Turině na rakovinu kostí. 4.dubna mladého Césa
ra Bisogniniho vysvětil chvatně na kněze - se souhlasem cirk.úřadů - turinský arcibiskup.
Záhřebský arcibiskup Pránjo Kuharic vydal pastýřský list o cudnosti jako sexuální důstoj
nosti křestana. Arcibiskup ze Splitu si stěžuje na náboženskou lhostejnost země. Na venko
vě jsou pokřtěny všechny děti, ve městech sotva 10 proč. Jen polovina manželství je uzavře
na svátostné před knězem a polovina lidí se dává církevně pohřbít.
Proti společnému přijímání Nejsv.svátosti členy anglikánské a katol.Církve v Cippenhamu se
postavil jak katolický biskup, tak ekumenická komise. Kněží, kteří veřejně prohlásili, že
od Zeleného čtvrtku už není rozdílu mezi anglikánskými a katolickými bohoslužbami, museli
své svévolné prohlášení odvolat.
Papežský ceremoniář oznámilyže 24.května se konala tajná konsistoř, při níž jmenoval
Pavel VI. 21 nových kardinálů, jednoho "in pectore"-tajně.
Osservatore Rcmano uveřejňuje seznam maďarských biskupů. Všechna biskupství jsou nyní
obsazena. Nejmladší je řecko-katol.světící biskup S.Kereztes - 43 let.
V promluvě na Zelený čtvrtek varoval kardinál Dopfner v Mnichově před církevním rozkolem,
který by mohly zapříčinit nové liturgické předpisy při slouženi svaté oběti.
Příští rok oslaví universita v Tiibingen 500 let trvání. Založil ji r.1477 hrabě Eberhard.
9.října bude mít slavnostní promluvu pověstný Hans Kung. Tento rok - 22.října - vzpomene
universita 100 výročí od narození vynikajícího teologa Karla Adama, dogmatika, jehož kni
ha Podstata křesťanství vzbudila i v nekatolických kruzích pozornost. Na rozdíl od Kungovy knihy Christ sein nejsou v ní žádné bludy.
Primas kardinál Nyszinski vytýká polské vládě, že vede "politický boj proti Církvi. " Před
30 tis.posluchači v Czenstochowé vysvětlil, že polské vládě jde o to, aby odstranila ná
boženství a nahradila je laicizací, nevěrou a duchovni i duševní lenosti. - 0 totéž se
snaží - s větším úspěchem - komunistické kádry na Západě.
Kardinál Dopfner navštívil za třítýdenního pobytu šest afrických zemí. V bavorské televi
zi odmítl domněnky, že jeho cesta po Africe sloužila politickým účelům. - V jak dokonalém
duchovním stavu musí být diecéze biskupů, kteří si mohou dovolit svěřené stádo opustit!?
Ve Vídni se konala evropská konference kněžských rad. Zúčastnili se ji delegáti z 16 zemí
a 6 vídeňských biskupů. První tři dny byly věnovány výměně zkušenosti. Kardinál Konig oce
nil práci delegátů. Příští sezeni kněžských rad se bude konat r.1980.
V Lucernu se konalo od 20.4.do 2.5, zasedání katol.publicistů, jehož se zúčastnilo téměř
100 žurnalistů z BRD, Švýcarska a Rakouska.M. j .se hovořilo o tisku a informacích ve Vých.
Evropě a o tom, co zůstalo z impulzů koncilu pro hromadné sděl.prostředky, dále o svobodě
tisku, redakčních statutech a o zachycení matrikových katolíků katol.tiskem.
Basilejský biskup vysvětí 30.5.prvního švýc.stálého jáhna - pro farnost Brugg/AG. Jmenuje
se Willy Zuber, nar.1912, je ženatý a má 3 děti. V dohledné době budou vysvěceni další 3.
Biskup Mamie založil Nadaci kard.Journeta. Má shromáždit publikace, dopisy a rukopisy,kte
ré zemřelý zanechal a ty budou dány k dispozici kněžskému semináři, universitě a kantonální knihovně.
Německý luteránský biskup Helmut Class prohlásily že členství v komunistické straně a vy
konávání duchovních funkci jsou neslučitelné.
V Římě byl otevřen nový mezinárodní dům pro kněze s 92 pokoji a byty. Řídí jej Msgr Maurice Bonneric, odpovědný za francouzské vydání L Osservatore Ronrano.

KAŽDÝ
Když položila své pěkné, pevné
úsměv, byl okouzlen. Považoval
Při jejím povídání se naklonil
tě všichni!" Nebyla danýšlivá,

MĚ

MÁ RÁD!

nožky přes sebe a přidala k tomu svůj
jej za nejčistší úsměv, jaký kdy viděl. O
a vnímal slova:"Všichni mě nají rádi. Pros
vůbec ne. VždyE jí nebylo víc než tři roky.

Sladkými a tichými sliby ji dosud nikdo neoklamal. Nikdy neslyšela hlas
diktátora, který dnes uspává zemi mírovými ukolébavkami a zítra ji probou
zí rachotem bomb. To ještě neprožila.
Jen zazpívala:"Táta mě nechytne!"a už začal lov.S divokým výskáním a
křikem u neviditelné překážky. Dvě kola kolem jídelního stolu - přes
ně podle pevného plánu. Pak ji zachytil v kuchyni. Hbitě ji zvednul
ze země a postavil
na kuchyňský stůl. Stála na krajíčku a če
kala na pokračování hry. Nebyla to oby
čejná hra na schovávanou. Jejich hra byla
jako obřad. Stůl byl vyšší než byla ona
sama.
"Skoč, jen skoč, tatínek tě zachytí!" vola
la vyzývavě. Společně počítali - jeden,
dva, tři a při trojce skočila. V posledním
okamžiku rozpřáhnul paže. To patřilo
ke hře.
Pak ji zachytil.

Tuhle hru hráli už přes rok a přece neztratila svou přitažlivost.
Vidíš, jsem tu stále, abych tě zachytil, když padáš - to byl vý
znam té hry. S každým skokem rostla její důvěra.
Právě začali se svým obřadem, když přišla sousedka s pětiletým
synkem Billym.
"Dobrý den, pane Steevers," řekla," mohla bych nechat, prosím vás, chlapce na chvilku
u vás? Odskočím si něco nakoupit."
"Samozřejmě. Jen a£ tu zůstane. Jak se daří, Billy?"
Ale nešlo to od srdce. Měl tohle jediné odpoledne v týdnu sám pro sebe a každé vyrušení
ho zlobilo. Mimoto se domníval, že Billy vyroste v ten typ mužů, které nesnášel. Drsný,
dobře vypadající chlapík, na svá léta pěkně urostlý, vyzývavý a nedětský. Nejhorší však
na tom bylo, že jeho dcerka Billovy chyby vůbec nepozorovala. Jakmile ho spatřila, za
pomněla na hru.
"Brý den, Billy," zvolala, rozběhla se k němu a objala ho.
"Chtěl bych placku," řekl Billy.
"Ano! Tatínku, prosím tě, placku nebo pár keksů pro Billa."
Najednou se změnila v hostitelku. Když odcházel do špižírny, slyšel její roztomilý smích
a baryton Bidlová řehotu. Právě vyšel s krabicí keksů ze špižírny - a najednou z trnul.

Stála připravena ke skoku - na okraji stolu. Bili stál pod ní, jak to vídala u svého
tatínka.
"Skoč! Chytím tě!" řekl Bili. Se smíchem, plná důvěry a jistoty, skočila. Ale ruce, kte
ré by ji zachytily, se nerozpřáhly. Její otec to viděl ve dveřích a znovu prožil děs,
který poprvé objevil při pohledu na parašutistu, j-emuž se nerozevřel padák. Spadl tehdy
jako brouk a země ho rozdrtila jakoby ho přivřel někdo mezi okenicemi.

Ležela a plakala - víc zklamáním než bolestí. Běžel k ní, zvedl ji. Nikdy nezapomene na
výraz jejího obličeje - nový výraz - nedětský, zahořklý .
"Nenávidím tě! Nenávidím tě!" volala na Billa mezi hysterickým vzlykáním.
Teč aspoň ví, iryslel si otec, že patří k nám. Zná strach a zradu. Teč se musí naučit
nahradit nevinnost odvahou.
Tiše plakala. Věděl, že tento pláč je přirozený a nutný, jako pláč nově narozeného dítě
te. Když konečně promluvil, řekl trochu drsněji než chtěl:"Nu, přestaň už plakat. Vždyt
jsi už velké děvče. Taková maličkost tě přece nesmí bolet!"
Budd Schulberg
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DĚLAT
KŘESŤANSKOU
POLITIKU
Za poslední století k ní připravily půdu sociální encykliky, z nichž vychází
sociální nauka Církve. Nejsou to pevné předpisy, spíše ukazatelé cesty, kterou může křes
ťan volit v různých situacích, když vytyčuje zásady pro svou politickou aktivitu.
PRVNÍ ZÁSADOU JE DEMOKRACIE, nejkřesťanštější politická forma lidského společenství na
určité mravní a intelektuální úrovni. Umožňuje totiž nejlépe každému člověku se rozvinout
a v nejvyšší míře uplatnit.
Dále PERSONALISMUS - společenství je povinno zaručit každému občanu plný respekt k jeho
osobě.
SOLIDARISMUS - společenství má právo žádat od každého osobní angažovanost a solidární ocho
tu ke spolupráci a k pomoci ostatním.
SUBSIDIARITA - podle které v hierarchii společenských institucí - jednotlivec, rodina,
obec, stát - přejímá vyšší instituce jen ty úkoly, na které nestačí nižší. Základním
prvkem je jednotlivec, všechno ostatní ho pouze zastupuje. Ideální by bylo, kdyby se ke
křesťanským politickým a mravním zásadám hlásily všechny demokratické politické strany.
V současné politické praxi se sice řada demokratických stran nestaví ke křesťanství zápor
ně, ale křesťanské ve výše uvedeném smyslu nejsou. Ani strany liberální, ani socialistické
či sociálně demokratické, ani strany orientované stavovsky nebo třídně. Otázkou je, do ja
ké míry potřebuje současná politická struktura vysloveně křesťanské či křesťansko-demokratické strany, které by nejen dělaly politiku podle popsaných zásad, ale byly také strana
mi všech složek lidu v zemi - tedy stranami lidovými.

Křesťan za Železnou oponou nepochybuje, že jeho povinností je politicky se angažovat, neli veřejně, tedy tajně. V jeho vlasti mu totiž politiku s křesťanstvím spojili sami jeho
dočasní političtí vládcové. Za třicet let nesvobody se mu nezdálo divné uvažovat o křes
ťansko politické koncepci jako o opaku toho, co celou jeho vlast dusí - a o křesťanské de
mokratické straně jako o jedné z nejspolehlivějších záruk - jestliže se z toho jednou se
zdravou kůží dostane.
Ve svobodném světě má křesťanství možnost působit na společnost svobodně a dost intenzivně
z mnoha stran. Církevními a studijními institucemi, tiskem, křesťanskými odbory, vzdělaný
mi jednotlivci. Rozhodující v pluralitní demokratické struktuře je však vždy politická
strana. Tak docházíme k závěru, že by tu moderní křesťansko-demokratická strana měla být
zárukou politické svědomitosti a spolehlivým strážcem dobra pro všechny - ať ve vládě ne
bo v opozici. Tím spíše, že taková strana je v každé zemi současně místem, kde se může ne
jen pěstovat aplikace křesťanství na politické vztahy, ale také vyvíjet a jaksi zkoušet.
Křesťansko-demokratická stranická koncepce je ze všech koncepcí nejnovější. Všechny ostat
ní moderní politické strany pocházejí z doby před I.svět.válkou. Je pravda, že i křesťan
ská demokracie má svůj počátek v předválečných lidových stranách. Ale po II.svět.válce
prošla na Západě tak základními změnami, že ji můžeme považovat za stranu novou.
Ale leccos jí ještě chybí. Je tu a tam zatížena konservativní minulostí, někde i vazbami
k určitým společenským skupinám. Jako formace t.zv.středu náboženským a tedy nadstranickým základem, zdá se někdy nemít vyhraněnou politicko-stranickou zásadovost - pak je vnitř
ně nejednotná a neurčitá. V zápalu politického boje propadá někdy politikaření jako strany
ostatní a není pak vždy zrovna nekompromisně křesťanská. Její pozice jako strany pro všech
ny není ovšem snadná. Tím méně, že je tu proto, aby dělala křesťanskou politiku, což žádat
od politické strany v zatím stále nekřesťanském světě, je nemálo. Všichni její odpůrci se
však ze všeho nejvíce bojí, že křesťanskou politiku dělat bude a že se jí to vždor všem
nepřízním a obtížím podaří.
Na závěr úvah o úkolech křesťana v současném světě je nutné znovu si připomenout obrovskou
integrující sílu křesťanství-právě dnes. Nedejme se mýlit tím, že leckde na Západě vzniká
nedůvěra, projevující se vystupováním z církví. Není to spíše výzva nežli důvod k resignaci? Ani se nedejme mýlit vnitřními spory, které-jak se zdá-nahlodávají dosavadní konstantinovskou budovu Církve. Což to není naopak důkazem oživení, na které křesťanství už dlouho
čeká? Moderní křesťanství má v sobě všechny hodnoty, které dnes lidstvo potřebuje, co pova
žuje za ušlechtilé, po čem touží. Je připraveno stále se očišťovat od všeho nekřesťanského,
co snad na něm někde lpí či ulpí. Je schopné a připravené otevřít se dokořán a najít ve
své atmosféře místo pro všechny-i pro jinověrce, pro všechny, kdo nějakým způsobem věří v
Boha-i pro nevěrce. Je "povoláno"a s ním jsou do "činné služby" povoláni všichni křesťané.

DENÍK NEROZHODNÉ DÍVKY
10.4. - Žiji jako ve snu. Ráno jsem vyhledala ve škole bratra a
řekla mu, co je s rodiči. Zblednul, zachvěl se a po chvilce vykok
tal, že to není jeho vina. Jak souvisí jeho útěk s jejich neštěs
tím? "Porad nám! "vykřikla jsem, až se ředitel, který šel kolem,
ohlédl."Jsi nejstarší!" Bratr chvíli mlčel a pak řekl, že se vrátí danů. 0 přestávce mlu
vil pod schody s Alenou. Měl hluboce skloněnou hlavu, jakoby plakal. Alena ho hladila po
rukávě. V poledne se vrátil. - Martin mě prosil, at neztrácím hlavu. Po návratu ze školy
jsem se tak dlouho rozhodovala, mám-li zajít do kostela, že když jsem tam konečně přišla,
kostelník právě zavíral. Chodila jsem dlouho kolem kostela a úpěnlivě opakovala:"Pane Bože,
zachraň nám mámu a tátu," až jsem zpozorovala, že za mnou chodí jakýsi pásek s blýskavými
korálky na krku a rozběhla jsem se úprkem danů.
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11.4. - Martin mě povzbudil, abych šla na hodinu. Byla jsem slabá jako moucha. Kněz hovo
řil o utrpení. Někdy je to připomínka, abychom se vrátili na dobrou cestu, jindy smíme
trpět s Kristem za duše. Že je to vyznamenání. Svatá Terezie prý říkala: "Trpět - nebo ze
mřít!" To je moc divné. Kněz mi půjčil její vlastní životopis. Pobízí mě Pán Ježíš k něče
mu nebo s ním smím trpět? Asi obojí. Mám chyby, které se dají vymazat jen gumou utrpení,
např.moje nerozhodnost. Tohle přirovnání mi právě napadlo. Modlím se zuřivě za rodiče.
12.4. - Mámě jsou ze sádry vidět jen oči a rty. Dívá se zoufale. Zuzi dělala opičky, až
se maminčiny bledé rty trochu usmály. Brácha ji ujištoval, že se o všechno stará - lhář!
Tatínek se vrátí příští týden. Nemá vnitřní zranění ani zlomeniny, jen oděrky. Vyslyšel
Pán Bůh mou modlitbu? Když mluvil s asistentem o svých nemocných, šli jsme na chodbu, ale
ošetřovatelka nechala pootevřené dveře a slyšela jsem, jak táta asistenta prosí, aby
ještě jednou upozornil důrazně lékaře, ze máma je schopná spáchat sebevraždu, kdyby
se dověděla, že nebude nikdy chodit. Co to znamená? Chtějí mamince amputovat nohu?

13.4. - Zvykla jsem si na to, že maminku budeme vozit ve vozíčku. Zvykne si i maminka? Je
tak citlivá! Prohlížela jsem v obchodě vozíky, některé jsou úplně mechanické jako auto.
Má-li maminka ruce v pořádku, může se oddat své vášni, kreslení, bez výčitek svědomí!
14.4. Ležím na gauči a píši. Mozek mám úplně prázdný. Nejraději bych usnula a už se nepro
budila. Bez rodičů je to pusté. Brácha šel za Alenou, slíbil, že se vrátí. Zuzi se stroji
la na schůzku kamarádek, je dnes u té, která chtěla spáchat sebevraždu. Už prý je veselá
a diví se, jak mohla být tak hloupá. - Ted se Zuzi vrátila a vypravovala mi, že se učily
modlit růženec - a modlily se za maminku. "Jen Herby se neumí ani kapánek modlit," řekla
a pokrčila starostlivě rameny. "Ani neví, že je Pán Bůh. Bude s ní hrozná práce, ale má
dobrou vůli a je strašně dobrosrdečná. Má nás děsně ráda, donesla obrovský dort. Dnes je
Velký pátek a všechny se postíme, tak jsme řekly, že držíme dietu. Hernajs - to je hřích!"
Rozesmála jsem se, ale Zuzi se zlobila. Jen chviličku, pak se uklidnila a povídá:"Zítra se
sejdeme a dort sníme. Chceš si také pošmáknout?""Ale Zuzi, neříká se pošmáknout, nýbrž po
chutnat si!A co řeknou tvoje holky, když tam přijde tak stará ženská!""Už jsem tě avizova
la, gramatikářko," zazpívala Zuzi a šla umývat nádobí. Ta se umí přenést přes maléry! Já se
do nich bořím jako do bahna. Bratr se nevrátil.

15.4. - Mezi těmi děvčátky, honícími se za dokonalostí, to bylo prima. "Chceme být strašně
moc a úplně dokonalé," prohlašuje s oblibou Zuzi. Rozjímaly. Kdo je tomu naučil? Marta nejmenší - přečetla z evangelia, jak se Pán Ježíš ukázal po zmrtvýchvstání Marii Magdaleně.
Žasla jsem, jak má bujnou fanzazii a kolik myšlenek v tom našla. Že Pán stojí blízko každé
ho, ale my ho nepoznáváme, jako Marie Magdalena nepoznala Krista. Že v některém má Pán víc
místa, v jiném méně - a chceme-li se mu podobat, musíme mu v sobě uvolnit co nejvíc místa
a pak budeme dobří a budeme jednat skoro jako Kristus Pán. Každá z děvčat pak připojila
svou myšlenku. Zuzi podotkla, že se někdy Pán objeví člověku, který je "strašně moc hříšný"
a ten pak hříchů nechá, ale nafoukanci, kteří si myslí, že jsou dokonalí, ho nepoznájí.Bratr už přišel, celý schlíplý, a donesl hromadu řízků a bramborového salátu. Snažila jsem
se udržet kouzlo schůzky, ale pomalu vyprchalo. Jen ze mne! Zuzi jiskřila a zářila optimis
mem!
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ZĚMĚTŘESENÍ VE FRIAUL v sever.vých.Itálii otřáslo také svědomím Italů. Ka
tastrofa může ovlivnit i nastávající volby.
Krev sv.Januaria, zachycená po deho stětí r.305 jeho přáteli do dvou ampulek a uložená v
Neapoli, první sobotu v květnu nezkapalněla - poprvé od r.1941 , kdy vstoupila Itálie do
války. Předtím r.1835 - epidemie cholery, r.1569 - hladomor, r.1526 až 1528 - mor. Vědecké
výzkumy tento podivuhodný zjev - krev je jinak celý rok zaschlá - nevysvětlily. Italové,
kteří jdou 20.a 21.června k volbám, tento zjev považují za předzvěst těžkých dob.
KŘESŤANŽTÍ DEMOKRATÉ ITÁT.TE rozhodně odmítli pomoci komunistům i nepřímo k moci. To vítá
silně protináboženská soc.demokratická strana. Komunisté počítali s "historickým kompromi
sem", t.j. vládní koalicí s křest.demokraty, skrze niž by byli nastolili diktaturu. Tím,
že získali za kandidáty 5 prominentních "katolíků" hrají nyní na kartu "klerokomunismu."
SV.OTEC, JAKO ŘÍMSKÝ BISKUP, vydal k italským volbám toto prohlášení: "Není dovoleno nepo
užít své volební povinnosti, právě proto, že je spojena s vyznáním věrnosti nezadatelným
zásadám a hodnotám, i když ouskutečňování těchto zásad a hodnot se dá v mnohém ohledu dis
kutovat a jejich obránci nejsou vždy dokonalí. - Za druhé: ještě méně odpovídá, občanské,
morální, společensÍčé~a~náboženské povinnosti, aby se někdo - a to ještě veřejně - připojil
k politické straně, jejíž ideologické cíle a historický vývoj se podstatně liší od naše
ho náboženského světového názoru. " - Protože papež je stále nejvlivnější osobností Itálie,
obhajují - jaký paradox - komunisté jeho odsouzení pěti zrádců. Jak? Tvrdí, že stárnoucí
/t.j. neschopný/ papež je obětí ultrakonservativních kardinálů. Tak se snaží vzbudit v pri
mitivních voličích dojem, že jsou věrnými stoupenci sv.Otce a skutečně křestanskou stranou!
7 Itálii žije řada prominentních komunistů z naší vlasti - Jiří Pelikán, absolvent vysoké*
školy politické, s dlouholetou praxí, jak zneužít nevědomých, nespokojených občanů, jak
zastřít pravé úmysly, znalec politických triků, obratného zpracování davů. 30 proč.kněž
stva v Itálii spolupracuje s komunistickou stranou - přímo nebo nepřímo a nezřídka místo
náboženství vyučují laické morálce' a mářx-leninismu. Nyní se probouzejí duchovní pastýři
Itálie z dlouholetého spánku a vidí, kolik koukolu nasel na jejich pole člověk-nepřítel,
zatím co spali - ba přátelili se s ním. Ted už hrozí nebezpečí jim samým - ne vzdáleným
zemím pod komunistickou diktaturou. Peníze proudí do švýcarských bank tak mocně, že bylo
nutné tento proud přibrzdit. Hodnota liry klesá den ze dne. Nejhorší je, že na nebdělost,
naivitu a slepotu špatných pastýřů budou doplácet i dobří biskupové, kněží a věřící.
Jakmile se dostanou komunisté k moci, zbývají jim jen tři cesty: do vyhnanství, do vězení
nebo musí kolaborovat s bojovnými ateisty - proti Kristu, kterému kdysi slíbili věrnost.
Mají odvahu, prosit o záchranu a pomoc kardinála Mindszentyho, kterého kdysi - aby si nepohněvali komunisty - vypudili z Říma?
V NEDĚLI, věnovanou kněžím, t.j.9.května v 19 hodin vysílal 3. program německé televize
rozhovor Dr.Horsta Jankowského s katolickým knězem - komunistou, pod názvem Christ sein
und DKP. Kněz - který vypadal spíš jako playboy než duchovní Otec - dokazoval, že křestan
musí spolupracovat i s komunisty. Zřejmě na šíření ateismu a přípravu diktatury. Doufejme,
že biskup tohoto kněze vyvodí z tohoto skandálu důsledky. Kněz je ipso fakto exkcmunikován.
UNA VOCE HELVETICA, Sdružení sv.Karla Borromejského, Sdružení katolických laiků a Svaz
víře věrných katolíků ve Švýcarsku sdělili arcibiskupovi Lefebvrovi ve společném komuniké,
že "jsou s ním spojeni ve věrnosti k nezcizitelnému pokladu víry katolické Církve." Záro
veň prosí papeže "aby přijal a vyslechl arcibiskupa Lefebvra, což se zatím vzdor snahám
arcibiskupovým neuskutečnilo."
Sdružení katolických laiků se distancuje od tak z v. "Poselství světu", což má být údajně
soukromé zjevení, které však odporuje katolickému učení. Distancování se týká zejména
tvrzení, že sv.Otec je "zajatcem", "pod vlivem drog", "tajně nahrazený jiným" a pod. nesnysly.Proti tomu se postavil i P.Werenfried - jehož článek uveřejňujeme - a který se
osobně se sv.Otcem už dlouhou řadu let stýká.
VEŘEJNÍ DOPIS, adresovanýbaselskému biskupu A.Hangimu, cituje kázání Vikara Reinera
Kriegra z farního kostela Sv.Antonína v Triebschen-Lucem, v němž se tento kněz hrubě
vysmívá tajemství Nejsvětější svátosti, popírá přítomnost Kristovu v proměněném chlebě
při mši sv. a vysvětluje tento článek víry úplně jinak než církevní dogma. Kacířské kázání
vzbudilo ve městě velké pohoršení a pisatel žádá jménem ostatních věřících, aby biskup
obhájil pravdy svaté víry a prakticky nevěřícího "kněze" zba\'il úřadu.
TISKOVÝ MLUVČÍ SV.STOLICE Prof.F.Alessandrini pro své stáří se vzdal úřadu. Zatím pověřil
sv.Otec vedením úřadu P.Romea Panciroliho.
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SOFISMUS NAUKY O NADHODNOTĚ
CO ŘÍKÁ MARX? - Bohatství společnosti, které soukromé podniky vyrábějí na prodej, spočí
vá v nesmírné zásobě zboží. Protože zboží je základním prvkem bohatství společnosti, mu
sí rozbor začít rozborem pojmu zboží.
CO JE ZBOŽÍ? - Věc, určená ne pro toho, kdo ji vyrobil, ale pro trh, t.j. pro směnu za
peníze. Za peníze se něco kupuje. Tedy zboží se vlastně vyměňuje za zboží. Každé zboží
uspokojuje nějak lidské potřeby, t.j. má UŽITNOU HODNOTU.
Ale v užitných hodnotách dvou výrobků je něco společného. Není to přírodní vlastnost či
chemické složení zboží, je to poměr, v kterém se jedno zboží vyměňuje za druhé. Směnná
hodnota v penězích je tržní cena. Společnou vlastností všech věcí je LIDSKÁ PRÁCE.
Ta je původcem směnné hodnoty, čili při směně jednoho zboží za druhé porovnáváme vzájem
né množství lidské práce, jíž bylo použito pro výrobu zboží.
NENÍ TO OBJEV MARX0V. Toto učení pochází od Adama Smitha a Davida Ricarda. Marx a jeho
škola tento liberalistický původ svého učení ne za tajovali. Naopak, vůdce německých mar
xistů August Bebel /184O-1913/ nejednou škodolibě poukazoval na to, že liberalisté sami
ukuli pro Marxe zbraň, kterou rozbíjel pak jejich pevnosti.
Stanovisko liberalistické školy je dávno překonané. Víme ze zkušenosti, že cena zboží se
neřídí množstvím práce na jeho výrobu. Argumentace Marxova je čirý sofismus. Tvrdí:
1. směna dvou druhů zboží dokazuje, že oba mají něco společného
2. to společné nemůže být vlastností fysikální nebo chemickou
3. společné je, že obojí je produktem lidské práce!
Je pravda, že každý druh zboží má své vlastnosti. Ale že společná mezi nimi je jen lid
ská práce, to by museli marxisté teprve dokázat. Stejně bychom mohli tvrdit, že společ
nou vlastností zboží je jeho užitečnost. Např. stejné množství práce vynaloží kuchař na
úpravu bifteků a jater, a přece platíme víc za bifteky.
Společné také může být, že oba druhy zboží jsou soukromým majetkem, že se z nich platí
daně a dávky, že se prodávají v obchodě atd. Mezi dvěma druhy zboží existuje mnohem víc
společných věcí než pouze lidská práce.
V III.sv.Kapitálu, vydaném Engelsem 11 let po Marxově smrti, t.j. 1894, zamotává se Marx
do vlastní teorie o směnné hodnotě tak, že musí nakonec připustit i vliv tržní nabídky a
poptávky na tvorbu cen a tak vlastnoručně vyvrací základní nauku v I.sv.Kapitálu o prá
ci, jako jediném tvůrci hodnoty zboží.

CO ŘÍKÁ MARX 0 KAPITÁLU? - U primitivů se zboží vyměňuje za zboží. V kapitalistické se
vyměňuje za peníze plus zisk. Ttmuto zisku říká nadhodnota. Tento pohyb: peníze-zbožípeníze je neomezený a vynáší při každém obratu nový přírůstek původní hodnoty, novou
NADHODNOTU. Tyto pohybující se peníze jsou KAPITÁL.
Tato teorie není vědecká, nýbrž slouží propagandě. Národohospodáři označovali a označují
za kapitál vyrobené výrobní prostředky, t.j. továrny, stroje, materiál a pod. Marxova
definice se dá aplikovat na kapitál obchodní, nestačí však na kapitál sloužící výrobě,
t.j. investiční, provozní atd. Místo toho říká penězům v továrních zařízeních a materiá
lech kapitál "stálý", peníze ve mzdách jsou kapitálem "proměnlivým.
PROČ? - Při analýze úlohy obchodního kapitálu přichází Marx k závěru, že se přírůstek
hodnoty čili nadhodnota nezvoří ve směně, která podle něho nemůže vytvořit reálný pří
růstek společenského bohatství. Nadhodnota vzniká již ve výrobě - to je základní věta
Marxovy ekonomiky. Obchodní kapitál se prostě dělí s výrobcem, jenž musí část nadhodnotyzisku - dát bankovnímu kapitálu ve formě úroků, majiteli pozemků ve formě nájemného atd.
Nadhodnota-zisk se tedy produkuje ve výrobě a z tohoto přírůstku společenského bohatství
žijí všichni, kteří se sice přímo nezúčastní výroby nadhodnoty, jsou však společensky za
pojeni do cirkulace zboží.
NADHODNOTA, ZISK, VZNIKÁ V L0NĚ VÝROBY.
S.G h e 1 f a n d
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IDEOLOG A KŘESŤAN

Světový názor se hlásá druhým misionářsky.
Ideolog káže a poučuje.

Věřící člověk žije podle svého světového
názoru nenápadné a nevtíravé.

K druhým světovým názorům je zásadné neto
lerantní, agresivní

K jiným světovým názorům je snášenlivý

Jiné světové názory a jejich hodnotu cha
rakterizuje s despektem.

Člověk se snaží objevit positivní hodnoty
druhého světového názoru a je ochoten se
z nich néčemu naučit.

Strohá poslušnost zákonů, a předpisů, na
venek osvědčovaná. Svédoml závislé na
externí autoritě, náboženský formalismus.

Zúžené mravní povědomí. Rigcrismus. Chlad
né, křečovité, násilné chováni, bezcitné
a mnohdy rutinované.

náboženský a mravní život je plný lásky a
tkvi harmonicky v lidské osobnosti. Lidské
vztahy nejsou blokovány vnějšími principy
a předpisy.
ýsill hlouběji milovat, snaha vytrvale
trpět a touha po osobni spravedlnosti a tc
nejen podle zákona.

Pocit nadřadénosti, především k lidem ji
ného přesvědčeni.

Pocit rovnoprávnosti s jinými, také s lid
mi jiných vyznáni.

Tendence k osobité neústupnosti a k rozumbradovstvl.

Schopnost naslouchat druhým
se od nich poučit.

Přecitlivělost ke kritice vlastni osoby.

Pohotovost uznat kdykoliv a především svoi
vlastni vinu.
Připravenost respektovat představené přes
jejich chyby a nedokonalosti.

Tendence ke konfliktům s představenými.

a ochota dát

Odtažitý poměr k bližním. Tendence k osob
nímu podivlnstvl.

Procítěný, láskyplný vztah k bližním.
Lidská vzájemnost.

Lidské vztahy se utvářejí především na zá
kladné společné příslušnosti k téže ideo
logii.
Potíže v intimních vztazích s přáteli samozřejmé také v manželském životním
společenstvl.

Lidské vztahy vznikají a zraji z konkrét
ních setkáni s druhými.

Obohacující a naplňující přátelské vztahy.
Láskyplné společenství především v manžel
ství.

Úryvek z přednášky Dr.R. HAVLA: Problény kulturně a politicky porobeného národa z psy
chologického hlediska na Symposiu křest.pracujících v Zurzachu 30.IV.-2.V. 1976.
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KDO JE “STAATEINLOS„ ?

Švyc.spol.soud rozhodl r.1972 ve věci udělení švýc.stát.občanství dítěti švýc.matky a po.
ského bezdomovce. To prejudikovalo švýc.soudní a úřední praxe v udělení nebo neudělení
stát.příslušnosti dětem uprchlých cizinců ve Švýcarsku a to v tom smyslu, že dovoluje vol
nější výklad článku l.odst.5.švýc.zákona o nabytí a ztrátě švýc.občanství manželského dít
te Švýcarky/která si ponechala své občanství/ a uprchlíka - nemůže-li dítě nabýt občanští
jiné. - Přísný výklad zákona před shora uvedeným soudním rozhodnutím nedovoloval úřadům
přiznat dětem švýc.občanství , jestliže otec nemohl PROKÁZAT, že je bezdomovec. Tento prů
kaz byl těžký hl.pro uprchlíky z Východu, protože své občanství útěkem automaticky nepozk
vaji, ale musí o ně zažádat v rodné zemi, která může, ale nemusí ztrátu občanství potvrdí
Volnější výklad nežádá již důkaz o pozbytí stát.občanství uprchlíka pro poskytnutí švýc.
občanství dítěti švýc.manželky. Stačí domněnka, že prakticky občanství např.dlouhým poby
tem ve Švýcarsku ztratil, asimiloval se, politicky se vůči původnímu státu angažuje ap.
Pak ho MOHOU švýc.úřady prohlásit za uprchlíka bez státní přislušnosti/staatenlos/a dítět
udělit občanství po švýcarské matce.
To se vztahuje jen k uvedenému článku zákona, ne k jiným právním ustanovením, týkajícím
se uprchlíků žijících ve Švýcarsku. Zůstávají pro švýc.úřady nadále de jure příslušníky
svých původních zemí.
J.K.

DVANÁCT LET V SOVĚTSKÉM RÁJI
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Nedávno zemřel náhle P. A.ZAVATTA, kněz, který strávil dvanáct let v sovětském ráji.
Překlad jeho knihy jsme uveřejňovali v III.ročníku KLUBU. Zde malá ukázka.

SETKANÍ

S

MÍŤOU

"Nechte děti přijít ke umě a nebraňte jim, nebot
jim patří nebeské království." /Luk 18, 16/
Jednou, kdy jsem se jako obyčejně odebíral do práce, přiběhl ke mně jeden mladík a ptal se:
"Nepoznáváte mě?"
Zpytavě jsem na něj pohlédl.
"Jsem Míťa," řekl,"váš přítel z minulosti."
Když jsem zaslechl jméno a poznal mládence, padli jsme si do náručí. Dlouhý čas jsme ani
mluvit nemohli, jen jsme si leželi v náručí a oči se mi plnily slzami.
V duchu jsem se vrátil do doby, kdy jsem ještě býval na své farnosti v Bolšoj Fontán.
A z mých vzpomínek se vynořil téměř zapomenutý obraz, něžná postava dítěte, které hledalo
víru... Avšak z chlapečka vyrostl mezitím statný a silný muž. Asi sem přišel pro svou víru.
"Míťo," řekl jsem něžně, když jsem se konečně vrátil do přítomnosti, "máš stejné oči jako
dříve, jsi stále ještě dítětem."
"Ne, Otče, stal jsem se mužem. Mužem schopným snášet utrpení a týrání pro víru, které jste
mě vyučili. Nejsem už dítětem. A tihle psi okusí jednou mé svaly...!"
"Jen, prosím tě, nezapomeň, že Bůh nás učil, abychcm byli milosrdní a odpouštěli."
Často jsme s Míťou vzpomínali na ono krásné odpoledne, které jsme spolu strávili před le
ty na mé faře. Tehdy stál přede mnou chlapec, nyní však silný muž. Měl však v sobě pravou
a hlubokou víru a byl ochotný pro ni přinést jakoukoliv oběť; ano, byl připraven za ni i
zemřít, kdyby to bylo nutné. Byl symbolem křesťanské čistoty, která trpí v celém Rusku,
ale komunistické jho ji nedokáže zlomit.
Jeho život se změnil v té prosté vesničce, kde se hlahol zvonu prolínal s hučením moře a
v jednom souzvuku zněly až k jeho rodnému domku...
Ano, v Rusku existuje křesťanská elita hluboce věřící mládeže, která odporuje marxismu.
Ale co zmůže ten malý hlouček proti náporu ostatních, vychovaných pod znakem srpu a kladi
va? Avšak tato mládež existuje, a to je nesporná pravda. Žádá se od ní neomezená úcta a
láska k Sovětskému svazu. Před touto úctou ke státu musí ustoupit i láska a oddanost dětí
vůči rodičům. Musejí dát přednost vlasti - straně - jak to marxismus žádá.
Ve středu Moskvy je pěkný park, v němž stojí socha dítěte; je to Pavlík Morosov. Všechny
děti a mladí znají jeho historii. Bylo o něm napsáno mnoho knih, článků, vystavěli mu pom
níky, nafilmovali jeho život, podle něho nazvali ulice, školy, ba i jedna opera má jeho
jméno. Stát dává toto dítě za vzor pro jeho "opravdu hrdinský čin"! Tento chlapec udal
vlastního otce u sovětských úřadů, protože skryl pro svou rodinu několik kilogramů obilí..
Otec byl odsouzený na deset roků do žaláře a Pavlíka rozhořčení občané zlynčovali.
Myslím, že komentář je zbytečný.

Od té chvíle jsme se scházeli s Míťou tajně - v mém baráku. Byl právě národní svátek, a
tak jsme mohli strávit několik hodin ve vzácném klidu a důvěrně si povídat - i když tyto
rozhovory byly velmi smutné.
Mohli jsme se však setkávat jen několik dní. Jakmile dozorci zpozorovali naše přátelství,
hned mladého muže přeložili.
Nejen v koncentrácích brání lidem, aby
se přátelili. Je to systém celého občan
ského života v SSSR. Pod znakem srpu a
kladiva musí zmizet slovo "láska" a na
hradit se nenávistí a terorem. Jen tak
může splnit komunismus svoji úlohu.
Loučili jsme se bolestně. Dodnes vidím
jeho bledou tvář a vlhké oči. Pomalu
odcházel - až mi zmizel z očí.
S Bohem, Mí£o! Snad už jsi mezi množ
stvím mučedníků u Pána a tam se jednou
zase uvidíme! Přimlouvej se za své brat
ry, kteří trpí jen proto, že chtějí svo
bodu.

APOKALYPTICKÝ DENÍK
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22.4.1969.
Dnes jsem měl asi po třech letech opět podivný sen. Viděl jsem
na obloze hořící trosky obrovské stálice či trosky celé hvězd
né soustavy. Pohybovaly se odleva doprava za ustavičného mihotání plamenného proužku kolem každé částice. Pohybovaly se na
první pohled pomalu, jako když v dálce letí letadlo. Když jsem
však ve snu uvážil, v jakých nesmírných dálavách trosky této
soustavy letí, uvědomil jsem si, jaká to musí být obrovská
rychlost. Byl jsem v nějakém domě a snažil jsem se dostat zce
la nahoru, abych tento úkaz lépe viděl. Prošel jsem rychle
místností v mansardě a přede mnou se otevřel pohled na temnou
hlubinu vesmíru s letícími troskami. Byla ve mně touha zvědět,
co to všechno znamená. Proniklo mnou poznání smyslu vyjadřující se ve třech slovech: Hněv
živého Boha. Když jsem ráno přemýšlel o snu, přišel mi na mysl pohybující se vroucí kotel,
který se zjevil Jeremiášovi na počátku jeho prorocké dráhy. Vroucí kotel představoval blí
žící se pohromy.
15.5.1969.
Předvečer sv. Jana Nepomuckého.
V čem se projevuje dotek Boha živého? Skrze dění každé vteřiny, každé minuty se mne dotýká
živý Bůh. Každá vteřina mého života je utvářena vůlí Boha živého. Skrze dění každé vteřiny
Bůh formuje mou duši. Skrze hořkost a úzkost, jez naplňuje vteřiny mého dne, Bůh dotváří
mou duši. Ony jsou součástí tajemství kříže, na němž mám svou účast. Jestliže je každé nad
přirozené poznání ovocem na stromě kříže, pak skrze současnou hořkost a úzkost Bůh připra
vuje mou duši k hlubšímu poznání Apokalypsy.
Přijetím dění každé vteřiny je třeba se kořit Bohu. Dokonalost křestanova se projevuje v
naprostém souhlase s tímto děním. Je třeba si navyknout viset na kříži vteřin.
Úvodní vidění postavy podobné Synu člověka se v mé mysli spojovalo vždy s děsem a třesením.

11.2.1970.
Stálá rozepře mezi progresisty a tradicionalisty odvádí pozornost od toho, co je nejdůležitější - od setkání s Kristem. Sv.Pavlovi se zjeví Kristus na cestě do Damašku. Jeho život
nabude jiný směr. Všechny jeho zkušenosti, všechny jeho vědomosti se začnou pořádat kolem
nového středu a v novou syntézu. Totéž vidíme u sv.Augustina, totéž u Pascala. Pascal mluví
o tomto novém pořádání ve svých Myšlenkách, když praví: "Říkají, ze jsem nepověděl nic nové
ho. Uspořádání věcí je nové." Setkání s Kristem následuje období mlčení, období pouště.
Sv.Pavel po svém obrácení krátce káze, brzy nato však odchází do arabské pouště, kde ztráví
pět let. Sv.Augustin pobude určitý čas na svém statku. Pascalova poušt - to jsou ona dlouhá
léta nemoci a mlčení v tichu pokoje. Každý, kdo se setká s Kristem, cítí potřebu zmlknout,
naslouchat, všechno v sobě probrat, přebudovat, rozvinout ve světle toho, s kterým se set
kal a který sám je světlem - Dnes je málo lidí - jak mezi progresisty ták mezi tradiciona
listy, kteří by se podobným způsobem setkali s Kristem. Málo mi pomůže, jsem-li široce obe
známen s velkými změnami, které ve světě probíhají; málo mi pomůže, setkal-li se s Kristem
můj otec, můj děd či praděd, nesetkal-li jsem se s' Kristem já sám.
Je půlnoc, ticho. "Obrátil jsem se, abych se podíval. A když jsem se obrátil, uviděl jsem.,
postavu podobnou Synu člověka, oblečenou do řízu a přepásanou okolo prsou zlatým pásem. Je
ho hlava a vlasy jasné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako ohnivý plamen, jeho nohy jako
z mosazi vyžíhané v peci, jeho hlas jako hukot množství vod..."/Zj 1,12-16/. - Tento obraz
září stále v mé mysli. Soustřeďuje na sebe veškerou pozornost mé duše. 7 něm a skrze něj
vidím veškeré dění světa.
Poznámka Sáldova o teolozích: "A ještě slůvko o těch teolozích, že celá řada teologů stará
se o to, aby nám božské věci spíš zakrývala než objasňovala a přibližovala, toho dokladů
mohl bych uvést s dostatek. Nestačí, aby měl teolog pravdu; to je konec konců velmi zapráše
ný akademický pojem. Všechno záleží na tom, aby měl ŽIVOT, život v duchu a pravdě; aby živo
tem prodchl a životem nám naplnil i představy nej vzdálenější a nejabstraktnější...

Z díla Vladimíra Neuwirtha:APOKALYPTICKÝ DENÍK. Vyjde v Křestanské akademii, Rím.

KAŽDÝ

VEČER S MUŽEM ROZJÍMÁME

Nejdříve se snažíme úplně uklidnit. Když mě v
práci naštvala lenošná Mirka, řeknu si, že s
ní soukromě přemluvím - a vztek zmizí. Vladko
se uklidní rychle. Vezme mě za ruku, podívá se
mi do očí a je klidný. I mne to uklidňuje.
Jeden z nás přečte kousek z evangelia. Potom
chvíli tiše přemýšlíme. Mívám hlavu v dlaních
a zavřené oči. Představuji si, maminko, např.
ženu Samaritánku u studny Jakubovy. Měla špatnou minulost. Střídala muže. Ale panečku,
nosit každý den vodu ze studny, to musela být fuška! Psalas, jaké je ve Svaté Zemi horko.
Teá sedí u studny Pán Ježíš a prosí ji o trochu vody. Má žízeň. Napadá mi, že ještě víc
žízní po duších. I po duši lenošné Mirky. Vždyň proto přišel na svět. Samaritánka se diví.
Žid, můj nepřítel, a žádá o vodu? Byla asi dobrosrdečná, když neodsekla a neotočila se zá
dy. Pán Ježíš na ni udělal dojem. Když je člověk plný dobroty, jako naše teta, dělá na
lidi dojem, ani mluvit nemusí. Vzpomínám si, že mě lenošná Mirka žádala o volno na pondě
lí. Řekla jsem, že o tom budu uvažovat. Chce navštívit svého milence, vím to. Říká mu:můj
přítel Ferda. Dovolím-li jí volno, ukáži jí svou dobrotu, protože práci musím odpracovat
za ni. Stejně Ferdu nenechá A Kristus Pán se zde také snížil k ne moc mravné ženě, jen
že on žádá něco po ní, ne ona po něm. Udělal na ni jistě dojem, když si skoro považovala
za čest, že Žid žádá od Samaritánky vodu. Asi měli Samaritáni pocit méněcennosti, tušili,
že spása výjde ze Židů. Kristus Pán jí to také řekl.
Vidíš, maminko, je to jen kousíček, a kolik je v něm dobrých myšlenek. Povzbuzuje mě to,
abych byla dobrá i k lidem, kteří nežijí slušně, protože je nikdo nevychoval, nepovzbudil,
naopak, třebas je kazil, sváděl, dával špatný příklad. Mirka vyrostla v Dětském domově.
Ve čtrnácti letech utekla a našli ji u jednoho pána. Toho pak zavřeli. Pořád utíkala a
utíkala. Říká, že tam byly protivné sestry. Možná, že Samaritánka také ztratila rodiče,
nebo si jí nevšímali. Umiňuji si, že si přečtu důkladně knihu o výchově dětí, kterou jsi
mi poslala. A budu ještě lepší, aby měly dobrý vzor. Vladko je hodný. Děti ho zbožňují.
Sama jsem přísnější, kázeň musí být, že, maminko? Však také Pan Ježíš Samaritánce jemně
vyčte, že žije neslušně. Ale ona je tak ohromena tím, jak zná její minulost, že utíká
do vsi a vypravuje všem, že mluvila s Vykupitelem.
Lidé, kteří nežijí dobře, mohou také udělat mnoho dobrého, když se setkají s člověkem,
který v sobě přepustil hodně místa Pánu Ježíši. Potom se v nich probudí kousíček dobra,
který je v každém člověku - jak jsi říkala - a rozroste se. Jsou plni horlivosti - jako
Samaritánka, která utíká do vesnice a každému o Pánu Ježíši vypravuje, takže ho pozvou
a zůstane u nich dva dny.
Vladko uvažuje jinak. Říká, že živá voda - to je živá víra. Kdo pevně věří, oživí kolem
sebe i uvadlou víru v srdcích jiných lidí. Kdo správně věří, umí i věrně milovat. Živou
vodu - víru - můžeme čerpat jen z Krista Pána. Však řekl, že bez něho nemůžeme nic udělat.
Vladko je štastný a rád rozjímá. Nic o těchto věcech nevěděl, až se setkal se mnou a
kněz nás připravil na svatbu. Říká, že člověk má být živým evangeliem, jinak nikoho ví
rou neoživí, protože v něm nebydlí Kristus Pán. Nesmí si dát všechno líbit, má bojovat
za dobro, jako za ně bojoval Kristus. Vladko rád chodí ke sv.přijímání, rád se zpovídá,
protože nechce, aby Pán Ježíš přišel do špinavého domu duše. Ve špíně ani zdravá víra ne
roste, jen plevel. Špína - to je zlo, špatnost, naše slabosti a nedokonalosti, to, co
dobrého jsme měli udělat a neudělali a také pohoršení. Lidé čekají, kdy křesfan nebo kněz
udělá chybu, aby se měli na co vymlouvat. Vladka svádějí, aby kradl, aby pil, ale nechce.
Vysmívají se mu. Výsměch je zbraň zbaběl
ců. Ježíš si toho nevšímal. Dal nám přík
lad - to je živá voda, síla, abychom vydr
želi. - Pak se pomodlíme, podíváme se na
děti, které spí, a jdeme také spát. Jit- I
ka měla spálu, já nepříjemnosti s ředitel-l
kou, tchýně si zlomila ruku - ale při roz-|
jímání se všechno uklidní a zahojí.
Proto
každý večer s mužem roz j ímáme..! i

11

neřesti a ctnosti

JSTE RANNÍ
NEBO

NOČNÍ PTÁČE
Jsou lidé, kteří jsou či
perní hned po ránu, mají
dobrou náladu, ale jsou i
lidé, kteří jsou ráno ne
vrlí, nedůtkliví, hádaví,
pak pomalu roztávají a ve
čer mají nej lepší náladu.
KE KTERĚMU TYPU PATŘÍTE VY ?

1 . Vstanete hned po probuzení čilí a odpočinutí?
ano - 1 ne - O
2 . Máte ráno špatnou náladu a jste jakoby rozbití?
ano - 0 ne - 1
3 . Jste při snídaní hovorní?
ano - 1 ne - 0
4 . Zaspíte při večerní televizi?
ano - 1 ne - O
5 . Jdete často do postele před půlnocí? ano-0 ne - 1
6. Dokážete usnout i při světle?
ano - 1 ne - O
7. Máte rádi červenou barvu?
ano - 0 ne - 1
8. Uklidňuje vás zelená barva?
ano - 1 ne - O
9. Jezdíte na dovolenou nejraději na jih?
ano - 0 ne - 1
10.Jste družný a činný?
ano - 0 ne - 1
11.Považujete pravidelné vycházky za
nudné?
ano - 0 ne - 1
12.Těšíte se každý denna snídani?
ano - 1 ne - O
13.Zdá se vám, že staří lidé nemají
moc ze života?
ano - 0 ne - 1
14 .Máte často děsivésny?
ano - 0 ne - 1

1.Neřest dáblů, nálada, první zahra
da. 2. Zn.kyslíku, skutilství, 3 sa
mohlásky. 3. Otázka, sex, spojka,po
štovní s lužba. 4. Sekna, odmítnutí, ne
přejícnos t,angl.mnoho,5.stejná pís
mena, hřích labužníka. 6. Zloba,předl.
nechut k práci, souhl. lecha. 7.Výkřik
bolesti, zápor, nadávala, zn.aut Bel
gie,nem. rosa,předl. 8.Zn.sodíku, ra
dostné překvapené /2.p./,předl.,sou
hlásky sody. 9.Obveseluj, domněnka,
předl., zvratné zájm.,předl.jihoafric
peníz. 10.Posv.byk,předl.,těl.jed
nota, zkr. továrny, něm.jestliže.11.
ryzost, 2 souhl.,předl.,stát. 12.
něm.starý, zlá odměna, předl.zkr.mí
ry .13.2samohl., zastarale matka, zn.
12 - 14 bodů: Jste vysloveně ranní typ, který vyřizu
dusíku, obratnost.

A.Vyznamenání , hana,pozdrav.B.Jmé
no,otrávenost,pracovitost .C .Mládež,
odpor,míra.D.Bohyně, zkr.první ženy,
irská organ.,zkr.stovky, je vlastní
kem. E.Franc .král, předl., jiná předl.,
zdvořilost.F.Spojka, místnost na
zpracování obilí, největší božská
ctnost, rychlíky. G. Předl., dvě sykavky,teplota, dvě samohl.,zn.teploty,
H.Předl.foneticky, dvě souhlásky,
spojka, očekávání, ten. CH.Zkratka
před jménem dokonalého člověka,2
předložky,laskavost, předl. I.zájmé
no, předl, fon., odplata, lidská vlast
nost. J.Král franc., zkr.teploty,
tráva, lidská schopnost.K.Podiv,
řeholní vlastnost, souhl.tne. L.Výskot, jiná vlastnost řeholníků, zájm.
PROBLÉMEM DNEŠNÍ DOBY NENÍ ATOMOVÁ
BOMBA, ALE LIDSKÉ' SRDCE.
SVOBODU ČLOVĚK NEZÍSKÁ',

NEZMĚNÍ-LI

je všechno důležité hned ráno. Lidé,
kteří ponocují, jsou vám nesympatičtí.
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- 11 bodů: I vy jste spíše ranní typ a ráno ener
gičtější než večer. Večer považujete
za dobu odpočinku.

6-8 bodů:

3

~

Máte vyrovnanou povahu, nejste ani ran
ní, ani noční typ. Pracujete celý den
se stejným elánem.

5 bodů: Nejlíp se vám pracuje po obědě - tedy
patříte k večerním typům.

0-2 body: Jste vysloveně £iočn£ typ, s kterým se
ráno nedá skoro mluvit a špatně se vám
ráno pracuje. Nej lepší je pro vás povoláni, které začíná v odpoledních hodi
nách.
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TADY SE NEDÁ NIC DĚLAT’

VŠECHNO MOHU V TOM,

,
, L-, o
Heslo zbabělců
KTERÝ Ml DÁVÁ SÍLU
Sv.Pavel /Fil 4,13/

UMÍTE

SPRÁVNĚ DISKUTOVAT?

Chceire-li se vyhnout hádce, musíme připustit diskusi - Rozhovor v
rodině se často změní v hádku: zvýšíme tón hlasu, odporujeme, ne
cháme se strhnout ke zlostným slovům, která zaviní nedorozumění *
a kterých později litujeme. Stává se to mezi manžely, mezi rodi
či a dětmi, někdy i mezi přáteli...

CO
DĚLAT ?
Nejsnadněji se debatuje o věcech, které se netýkají osobního nebo
rodinného života; nikdo se necítí napaden. Proto je nutné právě
„Mamt, smi st jít Pepík poslechnout,
těmto diskusím věnovat čas; můžeme diskutovat o filmu, který
co bude tatínek fikat, ai uvidí, kolik
jsme viděli, o přečtené knize, o tom, co se nám přihodilo, co
neseš balíčků ...?’
jsme četli v novinách. Připusťme k hovoru i nejmenší. Zapomeňme
v té chvíli na své starosti a naslouchejme, co nám říkají druzí. Maminka a tatínek mají
vést diskusi tak, aby se všichni dostali ke slovu. Je to velmi důležité. Ten, kdo se ne
dostane ke slovu, nemůže se plně rozvinout!
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NĚKOLIK
PRAVIDEL
DOBRÉHO
ROZHOVORU.
1. Než vyslovím svůj názor, vyslechnu ostatní, ptám se. Tím dám najevo, že co říká druhý,
mě zajímá.
2. Než odpovím, žádám vysvětlení:"Proč tak smýšlíš?" Jakobych řekl: Jistě máš k tomu důvod.
3. Je-li naše odpověň negativní, začnu tím, že připustím vše, co bylo v dialogu positivní
ho: "Ano, souhlasím s tím a s tím, ale...."
’4. Když najdeme společný terén, vyslovím vlastní, odlišný názor. Druhý musí
z našich slov vycítit, že se nesnažím prosadit sebe, ale hledám pravdu.
5. Nikdy druhým svůj názor nevnucujme. Diskuse není souboj, není v ní vítěz
ani poražený. Každý má možnost zachovat si své mínění, i když opravené
vlivem kontaktu s myšlenkami druhého. I děti - a ještě víc dospívající
mládež - si musí uvědomit, že jejich názory respektujeme.
Diskuse, které jsou vzájemnou "kritikou" jsou těžší, ale mohou být vel
mi plodné. Je lépe si říci, co máme na srdci, než v sobě tutlat výčitky
a hněv; zatrpkli bychom a nedorozumění by mezi námi vytvořilo zed. Ten,
kdo neřekne, co má na srdci a soudí druhého, je přesvědčen, že druhý ne
ní schopen se změnit.
"Maminka není' doma.
PRAVIDLA
Myslím, že mě hledá!"

KRITICKÉHO
ROZHOVORU
1. Nej důležitější je na začátku souhlasit;" Myslím, že máš pravdu, když
jsi..." Tato věta z úst rodičů vytvoří okamžitě důvěrnou atmosféru.
2. Kritika nesmí být zaměřena osobně, musí být hledáním pravdy, dobra. Často protestujeme
jen proto, abychom v sobě ukojili sobecké požadavky, protože nás něco ruší, protože
druzí nejsou takoví, jaké je chceme mít. Krátce, náš názor je příliš vázán na naši
osobnost. K nezištnému hledání pravdy a dobra je třeba sebezáporu.
3.
Kritika nesmí být útočná, nesmí ani soudit, ani ponížit.. Např. řekneme r
se ti, že jsi to trochu přehnal, když ses tak rozlobil?" Tak naznačíme druhému, že mu
důvěřujeme. Jistě si to sám uvědomil a jsme tu dva, sjednoceni proti jeho zlosti..Dis
kuse je snadnější, dáme-li najevo, že se snažíme dorozumět se, že spolu chceme souhla
sit, ne být "proti sobě".
4. Nikdy se nestavme do pózy "soudce" bez poskvrny a vady. Vždyt i my máme spoustu chyb.
Kri ti zujeme-li, zahrňme do kritiky i sebe. Také po sobě vždy neuklidíme, děláme, co se
druhým nelíbí, jsme zbavělí, náme své těžkosti.
Zkrátka - je TŘEBA MNOHO LÁSKY! Náš rozhovor musí být
inspirován láskou a důvěrou.

Snažme se s dětmi a zvláště s mládeží co nejvíce disku
tovat. Jsou ovšem situace, kdy musí rodiče použít
autority. Pak je nejlépe říci na př:"Později se k to
mu vrátíme, až nebudeme rozčileni.." V takovém okamžiku
není diskuse ani možná, ani rádná.
,Mamt, hádě),
Kristus řekl: "Nesuóte,,Jak npžeš říqi svému bratru: do
vol, ať. ti vyjmu třísku z oka, máš-li ve svém oku trám?"

kolik krajíců chleba se namaie z tálkila mátla?

NÁŠ ÚHLAVNÍ NEPŘÍTEL
NÁŠ ÚHLAVNÍ NEPŘÍTEL

NÁŠ ÚHLAVNÍ NEPŘÍTEL
14 Dne 29.června 1972 prohlásil Svatý Otec:"Máme dojem,

že trhlinou vnikl do Božího chrámu
dým satanův." K ternu dodal 15.listopadu:"Jednou z největších potřeb Církve je odvrácení
toho zla, které nazýváme dáblem." K tomu vypočítal, co všechno dábel natropil: "Pochybnos
ti, nejistotu, neklid, nespokojenost. .. .Pochybnosti pronikly do našeho vědomí a vnikly
oknem, které má být otevřené jen světlu."

Nej důležitějšími okny, jimiž proniká světlo Boží do Církve, je Písmo svaté, učitelský úřad
Církve a teologie. Ale poslední z toho prohlašuje papež za věc pro Církev neblahou:"Kriti
ka a pochybnosti vyvstaly z té vědy, která nám má zprostředkovat pravdy, které nás nemají
vzdalovat od Boha, nýbrž podnítit, abychom Ho ještě víc hledali a důkladněji poznávali...
Vědci se zabývají nejpalčivějšími otázkami a závěr jejich bádání? Nevíme, poznání je ne
možné. . .A tak se teologie místo nauky jstává zdrojem zmatku."

V papežových přísných slovech je nemožné nevidět odsouzení těch kněžských seminářů, které
se nepráván odvolávají na II.vatikánský sněm, aby nerušeně podlamovaly víru a ničily
kněžská povolání. Ve slovech papežových cítíme zklamání:"Domníváme se, že koncil by měl
zářit jako slunce nad dějinami Církve. Místo slunce máme mraky, bouři, temnotu, tápání,
nevědomost. Vyzýváme k jednotě a stále víc a víc se od sebe oddělujeme..~ Trháme propasti,
místo abychom je zasypávali.. Vnísila se do toho nepřátelská moc. Její jméno je áábel...
Věříme v tuto mimopřirozenou bytost, která přišla na* svět* aby vnesla zmatek a zničila
ovoce koncilu."

Když 15.listopadu 1972 podrobně vysvětlil učení o zlém duchu, řekl sv.Otec m. j.:"Narážíme
na hřích, který je nejhlubší příčinou smrti, protože nás dělí od Boha, pramene života.
Hřích poskytuje zlému duchu příležitost k účinnému zásahu do nás a do našeho světa...
Neboř zlo není jen nedostatek, ale skutečná moc, živá duchovní bytost, zkažená a kazící,
strašlivá skutečnost, tajemná a děsivá...Zlý duch stojí na začátku první závislosti lid
stva.. Je nepřítelem číslo jedna, zlým pokušitelem, který je stále při práci se svou vra
žednou prohnaností. Je skrytým nepřítelem, který seje zmatek a neštěstí do dějin lidstva.
Je vrahem od samého začátku a otcem lži. Je to rafinovaný intrikán, který ničí smyslovou
rovnováhu člověka. Je to zrádný a prohnaný čaroděj, který se umí vetřít do našich snyslů,
fantazie, touhy, do samého myšlení, aby nás svedl na bludnou cestu..."
Někdy se mi předhazuje, že svádím komunismus a jisté zlořády v pokoncilní Církvi na vliv
zlého ducha. K tomu slova papežova:"vycítíme jeho nezdravé působení všude tam, kde se
Bůh radikálně, ostře a absudně popírá, kde se pokrytecky a mocně tvrdí lež proti jasné
pravdě, kde se láska ničí chladně surovým sobectvím, kde se bojuje proti jménu Kristovu
vědomou a vzpurnou nenávistí, kde se odkazuje duch evangelia do říše pohádek a popírá se,
kde je posledním slovem pochybnost.”

V tomto seznamu zločinů, které téměř bez výjimky odpovídají v naší společnosti skutečnosti,
musí být satanova moc nesmírně silná. Ještě silnější je odpovědnost řady kněží a profeso
rů teologie, kteří jeho existenci plánovitě umlčují nebo popírají. Zvětšují tak jeho moc.
Jejich falešnou teologickou kouřovou clonou zakrývají nejútočnějšího ze všech vrahů - ne
boř. je to "řvoucí lev, který obchází a hledá, koho by pohltil"- očím jeho obětí.

Ochromují bdělost. Sabotují odboj proti největšímu protivníku Kristovu. Jsou spolupracovní
ky dáblovými. Jsou to hrobaři Církve.

Těchto slepých nebo zločinných zrádců je mnohem víc, než tušíme. Jedním z nich je rektor
jednoho řádu. Dovolí mi hovořit o našem díle pod třemi podmínkami: Že nebudu kázat sám,
nýbrž někdo jiný. 2. Že text nejdříve zkontroluje on. 3. Že v textu nesmí být zmínka o
zlém duchu. - Divíte se pak tomu, že moje Echo lásky /Echo der Liebe, čtvrtletník P.Werenfrieda, věnovaný zemím za Železnou oponou/ nazval Echem nenávisti?

Ve svých důsledcích je však závažná skutečnost, že kněz, který mi měl pomáhat v mé duchov
ní korespondenci jako sekretář, nebyl vedoucím řádu, který se zmítá v krizi, uvolněn, pro
tože podle názoru vedoucího nemá tento kněz zdravé názory. Pročetl jsem pečlivě všechny
jeho spisy a nenašel jsem žádný blud. Odborník - teolog, došel ke stejnému závěru. Ve sku
tečnosti se snaží jeho vedoucí tohoto kněze všemi prostředky ubít, zničit - neboř svým ži
votem a věrností Církvi je pro mnohé /řádové spolubratry p.red./ pohoršením a výčitkou. Je
ho spolubratři ho považují za_hloupého, protože napsal v otevřeném dopise čtenáři, že exis
tuje peklo s Sáhly a zavržením a protože radil čtrnáctiletému chlapci, aby proti pokušení
ke hříchu proti čistotě bojoval modlitbou, jak to dělali svati. Papež měl jistě důvody,
proč hovořil o. zlém duchu k modernismem přiotrávené Církvi.
/Kněz, o kterém P.Werenfried mluví, je P.Wild, jesuita. Podotýkáme, že česká a slovenská
jesuitská provincie doma i za hranicemi dosud modernismem - pokud víme - poničená není a
doufejme, že ani nebude. Jedná se zejména o jesuity v německy mluvících oblastech, oriento
vané modernisticky, levičácky,u nichž jsou odpady kněží velmi časté, protože se tam prak
ticky živá, silná víra udupává" pochybnostmi a nevěrou. Jesuitský řád byl vždycky řádem
silným, není divu, že pozornost jak komunistů, tak zlého ducha, se upoutala na tuto býva
lou baštu Církve a snaží se ji uvolněním kázně, zničením pevné víry a vpašováním komunis
tických dobře vyškolených agentů zničit. Kněze typu P.Wilda nemůže taková společnost po
třebovat - snad by"svedl" některéhó~ž mladých jesuitů ke ctnosti./

Jak se můžeme zlému duchu bránit? Papež pravíVšechno, co nás chrání před hříchem, chrání
nás také před neviditelným nepřítelem. Milost je a zůstane rozhodující obranou. Svoboda
od hříchu se projevuje zároveň jako síla."

Ale sami musíme pomáhat a namáhat se také:"Křesřan musí být bdělý a statečný, musí občas
pěstovat i sebezápor a tak odvrátit útoky zlého ducha. Sám Ježíš nám doporučil tento
lék - modlitbu a půst."

Nemůžeme prostě odstranit půst a nahradit jej sociálními činy lásky k bližnímu. Je třeba
toho i onoho. Aniž bychom se chtěli vyhnout povinnosti lásky k bližnímu- vždyř naše dílo,
Qstpriesterhilfe/Kirche in Not - trvá už 29 let! - chceme plnit své povinnosti zvlášř důk
ladně, abychom modlitbou a postem vyhnali zlého ducha, který se dnes tak nestoudně prohání
světem. Chceme se s novou odvahou varovat hříchů. A s neotřesitelnou věrností chceme stát
po boku našeho opuštěného papeže, který nás posiluje ve víře, že musíme zlomit moc satano
vu za Železnou oponou, v úpadkovém svobodném světě, v Církvi v bídě a nesnázích a ve sván
vlastním neklidném srdci. Jen tak odvrátíme neštěstí, které hrozí lidstvu.
P.

WERENFRIED VAN STRAATEN /SPECKPATER/
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ZACHOVÁ SE JEDNA Z POSLEDNÍCH PEVNOSTI, V NÍŽ SE VYCHOVÁVAJÍ HLUBOCE VĚŘÍCÍ KNĚŽÍ?
Při jmenování 21 kardinálů se zmínil sv.Otec o možnosti- vyloučení arcib.Lefebvra z Církve.
Arcibiskup tvrdí, že II.vatik.koncil není závazný, že víra je jeho reformami a směrnicemi
"
ohrožena a že je povinnost odepřít poslušnost, aby byly_ zachovány určité tradice. Myslí-li v
tradicemi výchovu k hluboké víre a mravnosti budoucích kněží, jistě by s ním z*papež souhla
sil. Jde vsak zřejmě o. tridentskou mši sv.Pia V. Její překotný zákaz vyvolal u věřících od
por - ba nebezpečí rozkolu. Příznivci tridentské mše namítají, že existují různé druhy mšíuniatská, řecko katol. ap., proč by nemohla vedle nové mše existovat i tridentská, zabrání
mi- se^ýejzÍTÁpovo^ením desetitisícům odpadů? - Nový kardinál Hyacinthe Thiandoum z Dakaru,
kdysi arcib.Lefebvrem vysvěcený, prohlásil na tiskové konferenci v Římě, že se bude snažit
o smíření Vatikánu se zakladatelem semináře v Econu, kterého si velnrl váží a zastává se ho
z důvodů osobních i pastorálních. Podle jeho názoru je nutné, aby se biskupové přimkli těsně
k papeži, který je velkorysý a proto je tu naděje, že se celý problém s pomocí Boží vyřeší.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS.
PROTI SOBĚ ROZDVOJEN, JAK OBSTOJÍ JEHO KRÁLOVSTVÍ?/Lk 11,18/
že vůle-srdce, je středem dobra a zla. Synovec se má snažit, aby jeho
svěřenec miloval vzdálené a neskutečné, ale nemiloval ty, s kterými se denně stýká.

JE-LI SATAN SÁM
16 Zlotřilec
dokazuje,

Milý Červotoči,
snad našeho chlapce vezmou na vojnu. Zatím at se zmítá v nejistotě o budoucnost, at každá
představa-dobrá či zlá-v něm vzbudí strach nebo naději. To jsou nejlepší hradby proti Ne
příteli. Ten totiž chce, aby se člověk plně věnoval přítomnému úkolu a starost o budouc
nost přenechal jemu. My chceme, aby mařil čas a síly tím, že si láme hlavu, co se stane.
Tvůj chlapík ovšem ví, že se má trpělivě podřídit vůli Nepřítelově. Nepřítel chce, aby
své strasti, např.nyní nejistotu a strach, snášel trpělivě. Ty se zase snaž, aby chlapec
tyto strasti nepovažoval za kříž, který má trpělivě nést, ale aby se prostě bál.
At považuje za kříž vyhlídky na nebezpečí, ne však svou nejistotu a strach. At mu prostě
ani nenapadne, že je nemožné, aby se stalo všechno to, čeho se bojí. Takovým "statečným"
lidem Nepřítel málo pomáhá. Ale přijmou-li současné utrpení, např.strach či nejistotu,
už je Nepřítel na místě a okamžitě mu pomůže.
Pamatuj si VELMI D0LEŽITÝ ZÁKON DUCHOVNÍHO ŽIVOTA. Už jsem Ti vysvětlil, že při modlitbě
musíš odvrátit pozornost svého chlapce od Nepřítele a obrátit ji na jeho duševní stav.
Stejně tak budeš mít úspěch, když odvrátíš jeho pozornost od předmětu strachu a obrátíš
ji na strach samotný. Zapiš si za uši pravidlo: Kdy naši věc duševní činnost - myšlení,
vůle, city - podporuje, posiluj svěřence, aby se vyhýbal sebepoznání a soustředil se na
předmět. Kde bys však viděl, že může účinněji pracovat Nepřítel, tam se snaž, aby iryšlenky kroužili jen kolem jeho vlastního JÁ. Příklad: někdo tvého svěřence urazí. At mu ani
nenapadne:"Tak hluboko jsem klesl, že mě ovládá hněv!" At si namlouvá, že má vroucí cit
pro spravedlnost. Nebo: uvidí nahou ženu. At nepřemáhá touhu po rozkoši, která se ho po
chopitelně zmocní, ale at si říká:"Jak umím hluboce milovat!" Prostě a£ vidí jen a jen se
be, nikdy at nemyslí na našeho Nepřítele nebo na ostatní lidi.
Pokud jde o nenávist k vůdcům nepřátel, je to jen jevištní vášeň. Nikdy je osobně nepozJsou to slamění strašáci tisku, obětní beránci. Proto nebývají výsledky této neskutečné
nenávisti valné. Lidé sice hlučně křičí, že nepřátelé a jejich vůdcové patří na šibenici,
ale prvnímu nepřátelskému letci, který zaklepe na jejich dveře, nabídnou jídlo a cigaretu.
Pro nás je tato nenávist skoro bezcenná.
Zloba a dobrota kvetou v duši každého člověka těsně vedle sebe. Pro tebe je důležité,
abys zlobu svého chlapce namířil na konkrétní osobu, kterou třebas denně potkává, s kte
rou se často stýká, ale dobrotou a£ oplývá k lidem, které nikdy v životě nepotkal a nikdy
nepotká. Lehké je milovat chudáky v Indii nebo pronásledované za Železnou oponou, ale těž
ké milovat protivného šéfa, hádavou ženu, neposlušné děti, pomlouvačnou sousedku, jízlivé
ho kolegu. Proto se snažíme ze všech sil, aby se pozornost křesťanů obrátila do vzdálených
zemí, vzbuzujeme soucit s ubožáky za oceánem, ale lidi, kteří stojí vedle sebe v kostele,
sedí v kancelářích společně, bydlí ve stejných domech, oddělujeme hradbami neporozumění,
nedůvěry, nelásky. Tak se snaž usměrňovat i svého chlapce. Bude se cítit dobrý a laska
vý, ani mu nenapadne, že odstranit kyselost mezi ním a matkou je důležitější než jít na
film o bídě v Jižní Africe. Prostě - jiskrám zloby proti nejbližším kolem sebe nevěnuje
pozornost. Jakmile by lidi ve svém okolí začal lépe poznávat - a tak i lépe milovat - je
s námi konec. Tomu musíš za každou cenu zabránit!
Představ si ho jako kruhy. Ve vnitřním je vůle, pak rozum, dále cit a fantazie. Okamžitě
neodstraníš vše, co páchne Nepřítelem, vytlač ctnost do obvodu fantazie, neřest do obvodu
vůle.Ctnosti jsou nebezpečné jen ve vůli, tedy v tom, čemu říká Nepřítel srdce. Ctnosti
ve fantazii přivádějí lidi blíže k Otci v Hlubinách. Podaří-li se ti to, budeš jednou s
ďábelskou radostí pozorovat, jak tvůj chlapec přestupuje hranice Času rovnou do naší ná
ruče.
Tvůj strýc
ZLOTŘILEC

VE SPÁRECH CIVILIZACE
Pan Potápka utekl po mnoha letech z indiánské vesnice a zanechal tam
dobrou zenu a několik dětí. K útěku ho pohnul misionář3 který měl podobný osud a zatoužil po civilizaci.
Potápka s misonářem vjeli znovu do proudu a hnali se dál. Znovu se
nad nimi rozklenula noc, ale měsíček svítil na cestu, tak nechali
spaní a snažili se dostat o kousek dál. Druhý den zahlédli na břehu
řadu chatrčí. Nevypadaly jako indiánská obydlí. Přirazili ke břehu.
Vyřítila se na ně smečka psů a za nimi se vyloudali muži. Všichniaž na děti, byli oblečeni. Domluvili se portugalský. Řekli jim, že
žili řadu let u Indiánů a ted se chtějí dostat do Gurupá. Za chvíli
přišel i farmář, starý Portugalec, kterému patřil prales, plný gumovníků a tito kaboklové byli jeho zaměstnanci.
Požádali ho o nějaké šaty, třebas i starší. Chtěl jim dát nové ale mohou mu zaplatit? Misionář vytáhl pytlík s drahokamy. Portugal
ci zajiskřily oči, ale rychle se vzpamatoval a s odmítavým obliče
jem řekl, že je to za nové šaty málo. Ted zase na něho koukal mi
sionář s otevřenými ústy a už už se chtěl vrátit na lodku.
Portugalec ho zavolal zpět, že prý mu za ten pytlík šaty dá. Donesl
obyčejné šaty do práce. Ted ale začal misionář vyjednávat. Všechny
kameny mu dát nemůže, protože se musí dostat z Gurupá do Bělém a
neměl by čím zaplatit lod. Konečně se Portugalec spokojil s polovi
nou, oba muži natáhli na sebe kalhoty, vlezli do loděk a plavili se dál.
Ted jim bylo veselo. Byli rádi, že neukázali také druhý pytlík a začali si vypravovat
své zážitky, jakoby to, co prožili nedávno, patřilo dávné minulosti.
Potápka mu vypravoval o léčení nalárie a jak Indiáni štávou z jedné rostliny balzamovali
mrtvé.
K večeru přijeli k jiné farmě. Přivázali lodky, strčili si pár drahokamů do kapsy a pytlí
ky přivázali pod břeh a vystoupili. Hledali farmáře. Byl někde na cestách, přijal je tedy
jeho zprávce. Požádali ho, aby se směli u něho vyspat a najíst. Každý vytáhl z kapsy pár
drahokamů, protože prý nemají peníze a zadarmo by nocleh a jídlo nechtěli. Správce vyva
loval na drahokamy oči a hned poznamenal, že tolik ten noclek a večeře stát nebudou. Po
ložili na stůl asi patnáct kamenů. Správce řekl, že zbytek kamenů od nich odkoupí, ale
že nemá při sobě tolik peněz. Pak jim ukázal místnost, kde budou spát a na večeři že je
zavolá a že budou jíst s jeho rodinou pohromadě.
Po večeři přinesl několik obleků. Byly krásné, i když některé nebyly úplně nové. Řekl, at
si vyberou podle chuti. Obleky že jim přidá k penězům, protože tolik peněž, aby všechny
obleky zaplatil, u sebe nemá. Vyzkoušeli si obleky a které jim byly dobře, dali stranou.
V noci - když byli sami - začali nadávat na Portugalce, který je vzal tak na hůl a za
mizerné pracovní šaty vzal tolik drahých kamenů.
Ráno je správce zavolal k snídaní a položil na stůl 250 cruzeirů. Omlouval se, že víc do
ma nemá, aby mu však řekli, kde se usadí, že jim pošle další peníze. Ted byli zase oni
překvapeni nad slušností správcovou. Řekli, že jim nic už posílat nemusí, že jsou mu vděč
ni za pěkné šaty a za milé přijetí. Stál však na sván, že. je velkým dlužníkem a že je
aspoň dá zavést motorovým člunem až do Gurupá. S tím souhlasili. Člun měl být připraven
za půl hodiny. Šli mezitím ke svým člunkům, vybrali tajně těžké kameny z vody a čekali.
S trochu těžkým srdcem se loučili se svými lodkami, ale museli je tam nechat. Rozloučili
se se správcem a jeli. Kaboklo, který řídil člun, měl rozkaz, dopravit je až do Gurupá
do přístavu.
Jeli celý den bez přestávky a ještě celou noc, bez jídla a pití, kterého měli stejně na
několik dní. Když se jednou k ránu blížili ke Gurupá, vytáhli zase asi čtyři kameny a
nabídli je kaboklovi, prý za to, že je tak dobře vezl.
P. A. N É M E C

17

VODOU,

KTERÁ UZ UPLYNULA, NEUVEDEME MLÝN DO POHYBU.

JAKMILE MÉ NÉKDO PŘESTANE NAPADAT,

PŘESTANU MU PŘEDHAZOVAT MINULOST.
Lincoln

MODERNÍ

DOBA

Stal jsem u výtahu vedle neznámého
muže. Když vám řeknu, že se čekání
nekonečně vleklo, neprohřeším se pro
ti pravdě. Místo na hodinky jsem se
podíval na kalendář. Píšeme rok 2000.
"Stiskl jste přivolávač?" ptán se.
"Zajisté,"odvětil neznámý.
Kde ten výtah asi trčí?"
Po chvilce mlčení ujal se neznámý
slova:"Co říkáte na novou pracovní
dobu?"
"Volný čtvrtek? To bude fajn!"
"Já ještě pamatuju, když zavedli vol-í
né soboty - to byl začátek.”
"Neděle je strašně málo, za den si člověk neodpočine. Se
sobotou to bylo lepší, dva dny na čerstvém vzduchu.."
"Když přidali volný pátek, mohl se člověk vypravit dál.."
Nic nenasvědčovalo tomu, že se výtah brzo objeví.
"Čtyři volné dny v týdnu. Bude to prima. I do ciziny si člověk může zajet!"
"Ten volný čtvrtek přišel jako dar s nebe," souhlasil neznámý.
"Díky technickému pokroku, zmechanizování výroby__ Stroj nahradil člověka."
"Do nedávná tomu nikdo nechtěl věřit. Co myslíte, dočkáme se volné středy?"
Zamyslil jsem se: "Vyloučené to není. Ani úterek ne!"
"Cože? K volné sobotě, pátku, čtvrtku a středě ještě úterý?"
"Proč ne? Při takovém rozmachu techniky se dá leccos očekávat..."
To je všechno hezké, pomyslil jsem si, ale konstrukce a provoz značně pokulhávají za
všeobecným rozmachem. Výtah nepřijížděl.
"Tak co je s ním!" vykřikl jsem rozhněvaně."Čekáme tu strašně dlouho."
"Ano," souhlasil neznámý a vytáhl hodinky."Jsem tu už čtyři hodiny."
"Cože? Čtyři hodiny? To je hrůza! Neuvěřitelné!"
"Já v tom nevidím nic divného."
"Čtyři hodiny je, milý pane, snad přece jen trochu moc."
"Je to normální. Máme ted zdokonalený vynález, velká vymoženost, můžeme být hrdi.."
Pozorně jsem na něho pohleděl. Není ten člověk trochu tento? Nebo si utahuje?
"Povím vám to. Výtah není poškozený, ale je to speciální výtah se zpomaleným provozem."
"Cože? Takový vynález? A k čemu je to?" zeptal jsem se nedůvěřivě.
"Díky vynálezu, jezdí výtah strašně pomalu. Vám se to nepáčí, ale uvažte, co bychom děla
li s takovým množstvím volného času?"
Něco na tem je. Není snad čekání nejlepší prostředek, jak zabít fůru volného času? Já
však jsem zastáncem pohybu, pořád musím něco dělat, tak jsem nechal neznámého u výtahu a
rozběhl jsem se po schodech do stosedmdesátého poschodí.
Janusz OSEKA
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Doburácel potlesk, žongléri se uklonili nu všecnny strany a vyběhli z arény. Na řade bylo
vrcholné číslo, magie stavbyvedoucího. Vstoupil do
arény za zvuku fanfár a pomocníci mu postavili k no^nářTbeanu hřebíků. Odplivl si a přikryl je plachtou. Vytáhl z
kapsy lejstra, něco si poznamenal, odhodil hadru - bedna fuč!
7 první řade zatleskal kapitán bezpečnosti, po něm celý cirkus.
A už tu byla plechovka barvy, role linolea a umavadlo. Hlediš
tě zatajilo dech. Kouzelník znovu přikryl všechno plachtou,
uů&lal pár klikyháků v lejstrech, odhodil plachtu - sál
v vydechl překvapením. Nikde nic - jen z kapsy stavbyve
doucího čouhaly tři láhve prvotřídní vodky- Za potlesku
vjely do arény dva náklaďáky, výfuky zamořily přední řa
dy, v jednom cihly, v druhém prkna. Zlatý hřeb programu.
Personál složil materiál, vozy odjely, zhasla světla,
^zavířily
bubny - a když reflektory opět zazářily 'Ty konzervy jsou čím dál větší!
všecko, všecičko pryč! Stavbyvedoucí se ukláněl
ohromenému publiku a za potlesku opustil manéž!

PŘÍPAD

GALILEI

Ked sa zamyslíme nad Galileho případem z odstupu niekolkých storocí a ked z odstupu bezmála dvoch tisícročí po
zorujeme akoby z vtáčej perspektivy dlhú a nelahkú cestu
k vědeckému světonázoru, prichádza nám na mysel napomenutie svátého Pavla: "VŠETKO NECH SA MEDZI VÁMI DEJE V LÁS
KEJ"/! Kor 16,14/. To se týká aj poznávania pravdy:"VĚRNÍ
PRAVDĚ VŠEMOŽNÉ VZRASTAJME V LÁSKE."/Ef 4,15/. Ak niečomu

dačim dat prvenstvo, tak všetko musí prenikat láska, aj
vedu: Scientia enim inflat, charitas autem aedificat -
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VEDA SAMA OSEBE NADÚVA, KÝM LÁSKA BUDUJE, POVZBUDZUJE, JE
VŽDY KONŠTRUKTÍVNA /I Kor 8,1/.

Istotne ani v Galileiho případe nechýbala v postoji zodpovědných vrchností voči němu lás
ka. Tí, ktorí Galileiho vyšetřovali a súdili správali sa voči němu křesťansky, ludsky,
napriek tanu, že mu neúnyselne křivdili, a tým mu sposobili tažké morálně utrpenie. Ohle
duplnost, s akou sa zodpovědní činitelia voči Galileimu pri vyšetřovaní a súdení správali,
bola prejavom ich křesťanskéj lásky, krestanskej ludskosti, křesťanského citu pre spraved
livost. Ale sa domnievame, že křesťanská láska nemala ani u Galileiho ani u jeho protivníkov to přednostně miesto, ktoré má mat v živote každého křesťana.
Pán Ježíš vo svojej eschatologickéj řeči krátko pres svojim umučením pověda!: "PRE VZRASTAJÚCU NEPRÁVOSŤ U MNOHÝCH OCHLADNE LÁSKA. "/Mt 24,11/.
Kedže v našich časoch vzrastá nepravost, Ján XXIII.,bedlivo pozorujúc "znamenia časov",
kládol velký doraz na potřebu lásky vo všetkom. Za svoje životné heslo si zvolil: "MUSÍM
BYŤ VĚRNÝ SVOJMU PREDSAVZATIU: CHCEM BYŤ DOBRÝ ZA KAŽDÚ CENU, VŽDY, KU VŠETKÝM. " To sa

prejavilo aj v Druhom vatikánskou všeobecnom cirkevnom sneme. A tomu musíme zostať věrní
i v tomto pokoncilovom období. Dnes ludstvo vzrastá vo vede priam závratnou rychlosťou.
Ale my krestania, my veriaci sa musíme zo všetkých sil usilovat o to, aby v rovnakej miere vzrostalo aj v láske. Krásné to vyjádřil polský primas kardinál Štefan Vyszinski na
Lublinskej katolíckej univerzitě pri příležitosti štyridsiateho vyročia založenia Vedeckej spoločnosti pri tejto univerzitě: "KEĎ ÍUDSKÝ UM, NAPOMÁHANÝ VIEROU, VYHLAŠUJE NEJAKÚ
PRAVDU, ROBÍ TO VEĚMI ROZVÁŽNÉ A V DUCHU LÁSKY. AK PRAVDA NEPRECHÁDZA CEZ FILTER LÁSKY,

STÁVÁ SA PRE ÍUDÍ BREMENOM A SÚŽENÍM, AKO SA TO ČASTO STALO V DĚJINÁCH MYSLENIA. "
Slovan, my veriaci, ny krestania, ny katolíci sa máme aj v otázkách světonázoru pridržat
příkazu evanjelia: HÍADAŤ PRAVDU V LÁSKE. Takto sa veda stane pre ludst
vo pramenem světla, ale aj šťastia a upevní bratrstvo medzi námi.

Poslední kapitola knihy Stanislava POLČINAj OD PTOLEMAIA KU GALIL EIMU.
Tuto knihu a knihu Pierra Teilharda de Chardina:PIESEŇ VESMÍRU vydali slovenští jesuité
v Kanadě a můžete si je objednat na adrese: THE SLOVÁK JESUIT FATHERS, BOX 600,
CAMBRIDGE, OSÍT. N1R 5W3 - CANADA

KAM, JEDEME ? NA POUŤ!

13.6.

SCHWAGALP
PODSÁNTTSEM!
ZAČÍNÁ

M Š í S V,

ve

12.hod.

PO MŠI SV. ZABAVA V PŘÍRODĚ,

ope'kaňí vuřtů atd.

VŠEM CTCNÁŘÍH PŘEJI PŘÍJEMNOU DOVOLENOU -

VAŠI MISIONÁŘI A KLUB

INFORMUJTE SE U VAŠICH MISIONÁŘŮ, KDY MAJÍ DOVOLENOU NEBO JSOU NA DĚTSKÝCH TÁBORECH

0 PRÁZDNINÁCH VYJDE JAKO OBVYKLE ROZMNOŽENÉ ČÍSLO

KLUBU,

JINAK SE

KLUB

OBJEVÍ AŽ V ZÁŘÍ

DOPISY ZE SLOVENSKA 20
"Mám za sebou 10 let vězení. Co je přede
mnou? Podle lidských měřítek šedá skuteč
nosty do níz dlouhá léta studií zapadnou
jako do moře-nejsou k ničemu. Nesmím totiž
pracovat na vinici Páně. Navíc jsem mlčen
livým svědkem hanebných činů jistých knězi,
kteří místo aby Církvi sloužili, ji ničí.
Ale nejsem pesimista. Ještě pevněji jsem
přesvědčen o tom, ze Církev čas od času
Červenec:
podobné zkoušky potřebuje. Občas to musí
postihnout i kněze, aby pravdy své víry
znovu vnitřně prožili a naučili se víc či
ny nez slovy svědčit o Kristu. Proto vím,
ze jeřáb, na kterém pracuji, je mou kaza
telnou, na kterou mě Bůh postavil, abych
z něj kázal svým spolupracovníkům... "
Slovenský jesuita, trojnásobný doktor,
bývalý student na Sorboně.

"Ne každý jde s Pánem celou Krizovou ces
tou. Někteří dojdou k Olivové "hoře, jiní k
Pilátovi, další před veleradu. Jedněm pomů
že Simon Cyrenský, další potkají soucitné
zeny. Mnohé podporuje matka či jiní příbuz
ní. Každý však musí nést svůj křiž. Pomá
SRPEN:
hejme si navzájem! Bučíme jeden druhému Si
monem Cyrenským, novou Magdalenou, kamaráaem v utrpení. Snad zítra i nás někdo na
ZÁŘ/:
naší Krizové cestě potěší... "
Slovenský kněz, řidič dodávkového auta
v mlékárně.

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schádrutistr.26.,
’tel.041-312635”
P.Ján Pius KŘIVÝ, O,P.-4058 BASEL, Lindenberg 21., tel. 061-321944
P.Josef ŠIMČÍK, 8004 ZÚRICH, Feldstr.109
tel. 01-235025 - pro Čechy
P.Anton BANÍK, 8004, ZURICH, Feldstr.109
tel.01-234455 - pro Slováky. V útorok,
středu, piatok od 16-18,30 Wolfbachstr.15.
P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES, La Longeraie,
tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 9000 St.GALT.EN, 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, zpověd,
zaopatřeni nemocných, svatba, vyučování
náboženství doma, návrat do Církve a pod.
U českých se můžete hlásit na české pod
niky, poutě, exercide a pod., u sloven
ských na slovenské. U P.Mazáka a P.Vondry
na oboje.

DĚTSKÝ TÁBOR pro mládež od 9-14 let
Graubunden-Obersaxen, 220, frs
přihl.P.Birka
od 24.7.-14.8.

Casies - I. tumus dětského tábora
děti od 9 - 14 let od 29.6.-17.7.
Casies - II. tumus děti nad 14 let
od 19.7.-30.7.

26.kongres KIRCHE IN NOT - pod heslem:MASSEN, MACHT und MEDIEN,/něm./
Přihl.: Haus der Begegnung, Kbnigstein/Taunus, Bischof Kallerstr.3.,
NSR. Přednášet bude také P.Werenfried, dále aktuelní zprávy o situa
ci Církve v Albánii a vých.státech.

Casies: III. tumus tábora, děti
od 9 do 14 let,P.Simčik,od 2 - 21.8.
VI.Akademický týden, Haus der
Oblaten, Klosterstr. 5. 6418 Hunfeld bei Fulda. - Téma: Obnova kul
turní, náboz.,národní. Poplatek za
týden 95 DM, stud.45 DM, manželé
175 DM. - Přihl.: OPUS BONŮM,
Allerheiligenstr.52,D-6000 Frank
furt/M. 1. Pak dostanete podrobný
program a závaz.přihlášku.
od 13.-19.září
Evropská konference na téma
Filosofie českých a sloven
ských dějin,pořádá švýcarská
skupina SVU, v hotelu Europe
v Interlaken
17.-19.9.
Přihl. do 15.srpna na adr.:
Dr.Zora Černá, Brunngasse 8.,
3011 BERN

ČTENÁŘI SE PTAJÍ, JAKÝ ÚSPĚCH MĚLY NAŠE EXERCI"
CIE - DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE A SETKANÍ V
QUARTENU. - BYLY TAK ÚSPĚŠNĚ, ŽE PŘÍŠTÍ ROK MÁ
ME V ÚMYSLU USPOŘÁDAT JEŠTĚ JEDNY, ABY SE MOH
LI ZÚČASTNIT VŠICHNI ZÁJEMCI. DATUM A MÍSTO ,
VČAS SDELÍME. ROVNĚŽ NA POUTÍCH VLÁDLO SRDEČNE
OVZDUŠÍ A POUTĚ V EINSIEDELN VYUŽILI MNOZÍ KE
SV.ZPOVĚDI-SVÁTOSTI SMÍŘENÍ. UPŘÍMNÝ DÍK NAŠIM z
OBĚTAVÝM OTCÚM-KNÉŽÍM A PŘEDNÁŠEJÍCÍM, P.ŠPIDLI_"WI, P.ŠKARVADOVI, P. KUNERTOVI A P.SKALICKÉMU.
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SLOVENSKA PASTORACNA RADA RfM.KATOL.MIS I E V BASEL

|oznamuje, že náš milý misionář P.JAN PIUS KŘIVÝ, OP.
*22.juna tohto roku sa dožívá 35-výročia svojej
vysviacky na kňaza.
Toto výročie oslávi konce 1ebrovanou sv.omšou
v sobotu večer dna 26.júla o 18.hod.v HEI LI GGEISTKIRCHE, Thierstei nera1 1ee 51, BASEL, na ktorú Vás
srdečne pozývame.
Po svatej omši v areáli farského úřadu ST.CLARA, Lindenberg 2l.,Basel naproti nasej misie - budeme mat malé posedenie s občerstvením, na ktoré
Vás priateTsky zveme. Svoju účast na tomto posedění račte láskavo písomne
oznámit do 13-júna na adresu: Alžběta SAFKO, Teichweq 17, CH-4142
MUNCHENSTEIN/BL . Tel. 061/46 68 02_______________________________________________

* ČESKÉ

BOHOSLUŽBY V CURYCHU V DOBĚ

V neděli dne 4.července nebudou večer, nýbrž dopoledne v 8,30 v Herz Jesu
Kirche, Aemtlerstr.46. v kryptě. Kostel je na křižovatce ulic Aemtlerstr.46
a Gertrudstrasse 59.

S LETU!

\

UPOZORNĚTE

NA

TO

SVÉ

PŘÁTELE

A

POZOR

Ú ČA S T N í K Y
SLETU 1

IV.SLET ČSL.SOKOLA V ZAHRANIČÍ
se koná v Zurichu ve dnech 2.-4. července 1976.
Začíná 2.června ve 20.hod.seznamovacím večírkem se zahraničními účastníky v
| Casino-Curich Horn
V sobotu 3.července v 8,30 voleybalový turnaj v Sporthalle-Almend. Závody na nářadí v Turnhalle-Schulhaus Doltschi
20 hod. Sletová akademie - Kongreshaus
V neděli 4.července ve 14 hod. hlavní sletové vystou
pení - stadion Letzigrund
20 hodin - Sletová veselice - Kongreshaus
10K0LSKÉMU SLETU PŘEJEME ÚSPĚCH A PĚKNÉ POČASÍ!

ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRAÁVY - ZPRÁVY - Z P R A..
VE VLASTI ZEMŘEL P.JIŘÍ HOLUB, 52 let, dlouholetý vězeň komunistických vězení, statečný,
dobrý kněz. Máme nového přímluvce v nebi. Aí odpočívá v pokoji.
Recko-pravoslavný kněz Papaioannou předložit bostonské universitě disertaci o zesnulém
ekumenic.patriarchovi Athenagorasovi I. Práce jedná o jeho vztazích s amer.řec.prav.církví.
W.Schwarzer z Innsbručku, zakladatel a býv.předseda hnuti UNA V3CE AUSTRIA se domnívá,
že by se mělo najít smírné řešení v záležitosti Econu. - S jinověrci i nevěrci hledají
představení Církve smíření, ale s vzorným seminářem, který pobloudil v pojetí II.vatikán
ského sněmu a odmítá novou mši - tedy ne věci víry či mravů - by smíření nehledali?
České vysílání BBC věnovalo pozornost čes.nábož.a kult.středisku VELEHRAD v Londýně3kte
ré bylo rozšířeno a 16.4.posvěceno. Den předtím byla posvěcena socha sv.Jana Nepomuckého3
kterou před válkou přivezl nějaký diplomat. Oslav se zúčastnil i P.Skarvada z Číma.
NA SLOVENSKU koluje otevřený dopis, obsahující vážné obžaloby proti kolaborantskému hnutí Pacem in Terris. Hnutí porušuje zájmy Církve i věřících. Byl předán biskupským ordinariátům, církevním institucím a vládním orgánům v naší vlasti.
17.května uplynulo 7 let od úmrtí kardinála BERANA. Nezapomínejme na nějs pomáhá nám.
V LAUSANNE založili švýc.odbočku cest.organisace - mezinár.a ekumenické RAPTIM /Římský
svaz pro dopravu misionářů/. Založil ji nizozemský Bílý Otec Gérard van de Ven. Má získat
pro misionáře /u nekatolíků i pro jejich rodiny/ nej výhodnější podmínky pro cesty letadlem.
Maltézští rytíři financovali v Senegalu ústav pro malomocenství.
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Druhý den přišel do ohrady kapitán Honec. Zálibně si prohlížel vepř
ře a spokojeně pomlaskával. "To bude ovárek,"liboval si,"řeknu vám,
Kefalín, že jste se vytáhl Tomu říkám prasata! V sobotu přijde
řezník a v neděli bude na zámku slavnostní oběd neboli žranice.
Slibuju vám, Kefalín, že dostanete protekční porci!"
Krmič vepřů však po tomto privilegiu neprahnul. Nedovedl si
představit, že by si mohl pochutnávat na Liciniovi, Božetěcho
vi nebo Esmeraldě."
"Soudruhu kapitáne, "pravil sklíčeně, "chtěl bych vás požádat na neděli o opušták.
"Kefalín! "rozpřáhl ruce kápitán."Vy chcete jet domů, když tu budou vepřový hody? Máte,
člověče, rozum?"
"Já vepřový nerad," prohlásil Kefalín. "Ne že bych byl mohamedán, ale nedělá mi to dobře.
Já jsem spíš pro dietu."
"Takovej mladej člověk a už máte zažívací potíže?" divil se Honec. "Nó, jak myslíte! Pro
tu dovolenku si přijáte ke mně do kanceláře!"
V pátek odpoledne Kefalín odjel, když své miláčky naposled podrbat za ušima. Odcházel na
dráhu a viděl, jak prostrkují rypáky oky drátěného plotu a chrochtají mu na rozloučenou.
Když se v pondělí vrátil, byla ohrada prázdná. V Ráji vepřů se popelilo několik desítek
kvokajících a nesympatických slepic.
"A jsem tu sám jak ten kůl v plotě," posteskl si Kefalín. "Kamarádi, jestli jste se dosta
li do prasečího nebe, odpusíte mi moje viny. Já tu beztak bez vás uschnu žalem."
Ale už odpoledne zastavilo před ohradou nákladní auto a z něho vystoupil kapitán Honec
s dvěma muži, kteří sundali z vozu velikou bednu. Odnesli ji do Ráje vepřů, postavili na
bok a odklopili víko, vyběhlo z ní šest hubených selat, kničících a bázlivých. Prasátka
vyděšeně pobíhala po ohradě a marně hledala nějaký úkryt.
"No, Kefalín, "řekl kapitán,"tady máte zase nějakou práci! Doufám, že opět využijete zís
kaných zkušenosti a splníte svou povinnost i tentokrát!"
"Provedu!" pravil dutě Kefalín a počal přemítat, jaká jména dá šesti nováčkům, kteří na
něho hleděli s krajní nedůvěrou.
Kefalín se pokusil po kapitánově odchodu nenápadně k nim přiblížit, ale mamě. Sotva ho
od některého z nich dělily dva, tři metry, nebohé prasátko vyděšeně vykviklo a prchalo
do kouta ohrady.
"Milí pašíci," řekl jim Kefalín," je vidět, že máte zdravé instinkty, škoda, že vám asi
dlouho nevydrží. Necháte se ochočit, přilnete k člověku a věnujete mu svou důvěru. Budete
se domnívat, že když vám nosí kýbly pane jí, má také na mysli vaše dobro. Ale to se šered
ně zklamete, velectění. Skončíte právě tak strašlivě jako Licinius, Božetěch a Esmeralda."
Během tohoto proslovu se dostavil do ohrady herec Černík.
"Mám takovej dojem," zívl,"že jsi moc sentimentální. Lkát nad zesnulým prasetem není hod
no naší veliké doby. Skutečnost je prostě taková, že vepře chováme pro jejich chutné ma
so a tví chovanci byli v tomto směru jedineční."
Kefalín se zasmušil.
"Ty jsi ovšem určitě přišel k vůli něčemu jinému," zahučel,"kolik vajec potřebuješ?"
"Nesmysl," mávl rukou Černík,"vejce mi už lezou krkem a navíc prý způsobují sklerózu. Ale
když už jsi začal mluvit o jídle, tak můžeme u tohoto zajímavého tématu zůstat. Co bys
řekl slepici?"
"Na paprice?" zeptal se Kefalín.
"Úpravu nech laskavě na raně,"usmál se herec,"já jsem jen chtěl vědět, jestli nejsi zásad
ně proti."
"Ne, to nejsem,"řekl Kefalín,"ale není co pít."
"Mám dneska v Nepomuku zkoušku a tak něco přinesu,"ujistil ho Černík. "Čekej mě kolem
desátý."
"Dobře,"kývl Kefalín."A co dělá Jiráskova Lucerna?"
"O umění až jindy," odvětil vyhýbavě herec,"a abych nezapomněl: v půl desátý postav na
plotnu vodu na polívku!"
M.Švandrlík:Válčili jsme za Čepičky

KDYBY MĚLA BLECHA DOMOV, NEMUSELA BY BYDLET NA PSU.

Lidové přísloví

GULÁŠ SE ZELENINOU

Z E LE N I N A

500 g kližky3 50 g slaniny3 sůl3 trochu knánu3 2 cibule3 4 rajcata3 4 ze
iené -papriky. - Hovězí kližku nakrájíme na kostky a osmahneme na rozškva
řené slanině. Přidáme pokrájené cibule, sůl, kmín a dusíme, mírně pod
lité, v přikrytém kastrolu. Když se stává vyvaří, malinko vždy pódii
_ jeme horkou vodou. K měkkému masu přidáme nakrájená oloupaná rajčata
očištěné, na nudličky nakrájené papriky a pokrm dusíme zakrytý ještě
I "Je vňi přes- asi 10 min. Nezahuštujeme. K tomu horké brambory nebo chléb.
^^^he hO žárovek! SAL^T z fonWENĚHO ZET.f A JART.EK
^^Půl středně velké hlávky červeného zelí, cibule3 sůl, pul kg jablek, cukr, pepř, ocet,
1-2 lžíce oleje. - Očištěné zelí zbavíme povadlých listů, nadrobno nakrájíme a povaříme
v nevelkém množství vody se solí. Za 10 min. necháme chladnout, hned do něj přidáme olou
panou, nadrobno nakrájenou cibuli a oloupanými, na plátky nakrájenými jablky, je-li nutné
přidáme sůl, dále pepř a konečně olej. Salát necháme odležet. K pečínkám, uzeninám,vejcím
RYBA S RAJČATY
4 porce ryby - kapr, filé a pod., trochu mléka, sůl, hladká mouka, olej, cibule, 4 rajča
ta, petrželka. - Očištěnou rybu navlhčíme osoleným mlékem, obalíme v mouce a na tuku osma
žíme. Na mále či oleji osmahneme rozpůlená rajčata a na kolečka nakrájenou cibuli. Na kaž
dou porci ryby dáme část osmažené cibule a rajčat a posypeme petrželkou.
SALÁT Z HLÁVKOVÉHO ZELÍ S KŘENEM A SMETANOU
Půl hlávky zelí, sůl, křen, ocet, čtvrt litru smetany. - Očištěné a
vrchních listů zbavené zelí nakrájíme na velmi tenké nudličky. Zalije
me malým množstvím vařící vody a necháme asi 5 min.stát. Pak doplníme
solí, přidáme očištěný, nastrouhaný křen a ochutíme octem. Úplně vy
chladlý salát zjemníme smetanou.
IpiuwťK
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MAĎARSKÉ FILÉ
500 g filé, 2 zel.papriky, půl feferonky, lžička pap
riky, 2 rajčata, cibule3 2 lžíce oleje3 citrón, sůl, "Podvod! Toh1e je
pepř. - Očištěnou zeleninu nakrájíme na proužky, du koňský chlup!"
síme na oleji a ochutíme paprikou a pepřem. Rybu posolíme a pckapeme citrónem. Na dno ohnivzdorné misky dáme připrave
nou zeleninu, na to porce ryby a v troubě asi 15-20 min.pečeme. Por
ce musí být v zelenině a šřávě potopeny. Zeleninu můžeme před zapé
káním zředit vodou. Podáváme s rýží. Peperonka dodá pálivou chut.

SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY A MRKVE S KŘENEM
1 kg červené řepy3 1 kg mrkve, sůl, křen3 1/4 l smetany. - Čistou řepu vaříme
v slané vodě den před podáváním salátu. Pak oloupeme, nakrájíme ozdobným nožem
na nudličky a pokapeme octem. Druhý den pstrouháme mrkev na jemno, dále křen, dobře vše
promícháme a přidáme sladkou smetanu. K vařeným masům. Salát vystačí na dvakrát.
DUŠENÉ KUŘE SE ZELENINOU
Kuře, sůl, 200 g mladé karotky, menší celer, 200 g malých perlových cibulek, 3 lžíce zel.
hrášku, 100 g másla. - Vykuchané kuře uvnitř posolíme a na itósle v troubě upečeme do měkká. Za pečení přeléváme vypečeným tu
kem a podléváme horkou vodou. Až je kuře skoro měkké, přidáme
k němu na nudličky nakrájenou karotku, hrášek,na kostičky po
krájený celer, cibulky a ještě chvíli dusíme, až je zelenina
měkká. Podáváme s vařenými novými bramborami.

PÓRKOVÝ SALÁT S MAJONÉZOU
' 1 kg pórku, sůl, 100 g majonézy, ocet, zelená petrželka. - Očištěný pórek
nakrájíme na 2 cm dlouhé špalíčky, krátce povaříme v osolené vodě, vychlad
lý scedíme /vývar použijeme do polévky/ doplníme octem, dobře promícháme,
přidáme majonézu a nakonec nadrobno nakrájenou zel.petrželku. Hodí se k
vařeným masům nebo k párku.
"Nevíš, kde ten no
DOBRÉ CHUTNÁNÍ !
vý dříve pracoval?"
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Zasnoubená dívka předčítá kamarádce dopis svého snou&
bence:"Drahoušku, myslím jen na tvé přirozeně
zvlněné vlasy, na modrošedé oči, na lehce vyj
čnívající lícní kosti, na jizvu na tvém zá
pěstí, na pravidelnou postavu..."
"Čím je tvůj snoubenec?" podivuje se
přítelkyně. "Ale je u policie!"_______
Ošetřovatelka si bere svého pacienta.
Na svatbě se objeví v normálních ša
tech. "Není tak rozkošná, jak jsem si
myslel, "povídá ženich, "poprvé ji vidím
"Slyšel jsem, že ve vašem od
v civilních šatech." A nevěsta šeptá
dělení bylo nějaké nedorozumě"A ted zhluboka na- kamarádce:"Už nemá to kouzlo. Dosud
ní. Je to pravda?"
dechněte!"
jsem ho vídala jen v pyžamu."
"Proč jsi zrušil zasnoubení s Mabel?""Ale byl jsem u nich na návštěvě
a viděl jsem na popelníku tři nedokouřené drahé cigarety. Nemohu si dovolit ženu, která
kouří tak drahé cigarety. Neuživil bych ji.
"Jestli se kdy ožením, povedu k oltáři
krásnou dívku a dobrou kuchařku. ""Ale to
je přece bigamie!"
Američanka a Francouzska mluví o lásce.
"Francouz je velmi jemný. Nejdříve políbí
Hledáme
špičky prstů, pak ruku, pak tvář..."
umělce na
"Za tu dobu už je Američan zpět ze svatebopatrování
ní cesty/1 vpadne jí do řeči Američanka.
(
dětí!!
"Chceš byt mou
ženou? ""Ano.
Ale smím dělat
vždy, co budu
chtít?""Ovšem! ""Smí u nás bydlet
moje matka?""Jistě! ""Vystoupíš z
klubu a budeš stále doma?""Samo
zřejmě. ""A dáš mi vždycky celou
výplatu.""Jak si přeješ.""Je mi líto, ale takového pantoflo
vého hrdinu nemohu milovat!"__________________ _____
"Moje nevěsta má styk se všemi nejlepšími rodinami ve městě.
"Vůbec to nebylo takové
Pracuje totiž v telefonní centrále." "Můj ženich má přístup
í jak to ukazovali ve filmu!"] do nej lepších domů ve městě. Je listonošem!"
"Tahle dívka má příliš vyvalené oci, " namítá budoucí ženich nad fotografií, kterou mu
ukazuje zprostředkovatel sňatků. "Ale na každém oku pětsettisíc.""Hm, milión dohromady..."
"Přece si to děvče nebereš pro peníze?""Jistě že ne. Ale nechci, aby zůstala starou pannou jen proto, že má peníze!"_______________________ __________________
"Honzo, tatínek nesmí vidět, když mě objímáš. ""Vždyt tě vůbec neobjímám,""Ale kdybys mě náhodou chtěl obejmout."_______________
"Až se vezmeme, budeš mít u sebe skvělou kuchařku. ""Netušil
jsem, že umíš dobře vařit.""Já ne, ale nastěhuje se k nám
maminka."
"Budete volat o pomoc, když vás políbím?"" Potřebu
jete pomoc?"________________________________________rC'.ODěíe, to ml prozraďte, kam na ty fóry chodíte.. .*
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