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jeden mladý muž si posteskl:"Řeknu-li v práci či ve společnosti, že jsem křesťan, považu
jí mě za_mírně pomateného člověka."- Tuto zkušenost má leckdo z nás. Kristus nám dává radu:
"Podle toho všichni“poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."
/Jan 13,35/.
Nezmiňujme se o tom, že jsme křesťané. Dokazujme to! Ochotou, obětavostí, trpělivostí, po
zorností., a když se druzí po čase začnou divit, podotkněme, že je to křesťanské!
"Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky.. ."/Mat 5.16/. Ano světlem naší víry je dobrý skutek z lásky k Bohu.
Namítnete: Pán přece poslal apoštoly do světa, aby hlásali radostnou zvěst. Apoštolově by
li první biskupové. Biskup a kněz jsou povinni nejen žít podle slov Páně, ale také víru
Kristovu hlásat. Mají moc odpouštět hříchy a proměňovat chléb v Tělo a víno v Krev Páně.
Biskup má moc světit kněze.
Nejúčinnějším hlásáním víry je u všechlaiků i kněží - život z Krista a vzá
jemná láska. Bez lásky je pravda Páně
hluchá.
"Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane..ale
kdo plní vůli mého Otce.."/Mat 7.21/
Jakou vůl i? "Miluj Boha nade všecko a
bližního jako sebe samého. To je nej vět
ší přikázání."/Mat 5,43, 19.19, 22.37./
Na kněze a laiky, kteří se hlásí ke
křesťanství, ale podle slov Páně neži
jí, se vztahují slova Kristova:"Běda
člověku, skrze něhož pohoršení přichá-.
zí."/Mat 18.7./Pohoršení, lhostejnost,
ba nenávist - jsou horší než smrt. Přís
ná slova! Právem přísná. Vyznávám-li ví
ru Kristovu, či jsem dokonce povinen ji
hlásat - musím se snažit podle ní žít.
Nevěstkám, zlodějům, celníkům Kristus’
ochotně odpouštěl, farizeje tvrdě od
suzoval.
Křesťan je hrdina všedního dne. V kaž
dém vidí více méně jasného Krista. V
někom je Pán zatemněný zlými skutky, v
jiném září víc, či dokonce oslňuje.
Bude-li zářit v nás, zapálí každého,
kdo s námi přijde do styku - a nemusíme
o Kristu, o svém křesťanství vůbec mlu
vit. Naše skutky, naše láska, Kristus
v nás budou mluvit sami.
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S v. Otec varoval před náboženskou Lhostejností či tvrzením, že všechna náboženství jsou
stejná. Také varoval před extrémními skupinami. Uznává, že leccos je nutné v Církvi kriti
zovat, ale být proti Církvi, ke které patřím, si protiřečí. Tito lidé nepomáhají Církvi,
ale ničí křesťany. - Podíváme-li se blíže na život těchto "cpozičníků z povolání" najdeme
nemalé mravní trhliny. Jedinými účinnými reformátory Církvejsou světci. Nemá-li kdo poko
ru, ducha chudoby a mravní čistoty, jsou jeho "reformy" jen patologickým, tedy ničivým vy
žíváním se mravně nebo duševně narušeného člověka.
Stovky 'katolických školek v Itálii musely byt zavřeny, protože komunistické představenstvo
obce jim zastavilo nebo omezilo příspěvky.
Kolínský arcibiskup kard.Hoffner varoval před lehkovážným prohlašováním za posedlost zlým
duchem to, co maže být nemoc, duševní choroba či parapsychologický zjev. K případu student
ky, u které dal k vymítání zlého ducha souhlas wurzburgský biskup po dobro zdání nej lepšího
znalce tohoto oboru jesuity P.A.Rodewyka a která zahynula na nedostatek jídla a pití - se
nevyjádřil. Kněz-exorcista, byl suspendován. Dívka nebyla totiž dostatečně vyšetřena léka
ři - protože sama nechtěla a jako zletilou ji k tomu nikdo nemohl přinutit. Proti biskupu
Stanglovi byla podána řada trestních oznámení, ačkoliv postupoval přesně podle předpisů zřejmě snaha advokátů po popularitě.
Švýcarská Charita hledá pracovníky pro oblast, postiženou v Itálii zemětřesením.
Vzdor papežskému zákazu sloužil arcibiskup Lefebvre v rodném městě Lilie mši sv. za přítomnosti asi 6000 věřících. Většina se zpovídala kněžím, arcibiskupem vysvěceným. Sv.Otec,
který už je ochoten arcibiskupa přijmout, vyslovil lítost nad touto událostí a vyzval
všechny katolíky, aby se modlili za vnitřní mír v Církvi. V den, kdy obdržel Lefebvre
suspenzi, byl prý v Econu kardinál Dopfner, který dva dny poté, v den vyhlášení suspenze,
náhle zemřel. Modleme se i ny za to, "aby všichni jedno byli" jak si přál Kristus.
Místo tragicky zesnulého rektora benediktinského gymnasia v Einsiedeln jmenoval opat rektorem P.Ruperta Rúhstallera. Tato Škola prý má nejvyšší úroveň všech katolických škol ve
Švýcarsku - po stránce učební i výchovné. Po ní následuje jesuitské gymnasium v Brigu.
Práva na natáčení pornografického filmu o Kristu prodal dánský režizer Thorsen do Ameriky,
kde se bude natáčet ze soukromých prostředků. V Evropě nejdříve laici, později i biskupové
proti natáčení ostře protestovali. Doufejme, že nyní bude protestovat proti hanobení Syna
Božího Světová rada církví a vedení katolické Církve s biskupy, nástupci přátel Kristových,.
Zástupce Kristův na zemi jistě k ponížení Kristovy osobnosti mlčet nebude!
V DPR se upálil na protest proti pronásledování víry 47 letý pastor Oskar Brúsewitz. Při
jel autem před kostel, rozvinul transparent s nápisem: Církev žaluje komunismus z pronásle^
dování, polil sebe i vůz benzinem a zapálil jej. Jeho žena byla v noci 5 hodin vyslýchána
policií. Noviny prohlašují duchovního za abnormálního člověka./Kdyby totéž udělal komunis
ta na protest proti pronásledování komunistů, byl by prohlášen za hrdinu/.
Reformy bez ducha svatosti, které v minulých desítiletích propagovala církev v Holandsku,
nesou ovoce. Tkni jedno řeholní povolání a málo kněžských. Proto se zabývala biskupská konference v Utrechtu projektem, návody a modelem pro službu laiků při bohoslužbách. Dále se
zabývala vztahy mezi pravě a levě orientovanými katolíky. - Pro kvalitu katolíka není důle*
živá pravá či levá orientace, ale hluboký, intenzivní život z Krista.
Čínské noviny oslavují otce, který při zemetřešení nechal zahynout své dvě děti, volající
o pomoc, a šel raději zachránit sekretáře strany.
Eucharistického kongresu ve Philadelphii se zúčastnili z Evropy také Otec Jaroslav škarvaďa, vedoucí české duch.zprávy v Římě a Otec Křištan - Dr.A.Heidler z Mnichova. Ten oslavil
letos25 let,duchovní služby krajanům a 35 let kněžství. Blahopřejeme.
Příští školní rok smějí být přijati na teol. fakultu v Litoměřicích jen dva kandidáti z kaž+
dé diecéze. Letos bylo vysvěceno celkem 25 českých a 36 slovenských kněží - což zdaleka ne->stačí nahradit úbytek kněží at smrtí, penzionováním nebo zbavením souhlasu. Prosme Pána,
aby aspoň těch 61 nových kněží žilo svatě!
U Pána máme nové přímluvce; Otec Metod NEČAS, člen řeholní rodiny Bratří Nejsvětější Svá
tosti, dlouho vězněný pro víru, pak v továrně, od r.1968 na faře. Infarkt. 62 let a 6 měs.
Dr.Helena GARAYOVÁ, matka tří dětí. Dlouhá léta rakovina lymfatických žláz, od vánoc v ne
mocnici. Vzor katolické ženy, vědátorky a nátky. Dík patří Dr.Czechové z Verein fur Krebsforschung z Arlesheimu, která poslala drahé léky - bohužel nezabraly.
K Pánu odešel bratr paní Husákové, manželky našeho obětavého Ing.Husáka z Winterthuru, pan
Ant.HUNĚK po těžké nemoci - 50 let. - Ať odpočívají všichni v pokoji.

ROZHOVOR S

TETIČKOU

Šoupání nohou. Divoký zvuk jedoucího křesla. Ilonka je
zřejmě přitahuje ke gauči. Nechce sedět vedle tety.
Teta: Víš, proč chci s tebou hovořit soukromě, Ilo?
Ilonka: /drze/ Nevím! Nejsem jasnovidec!
Teta: Ale tušíš to?
Ilona:/drze/ Co je mi po tem. Lidé toho nazvaní...
Teta: Nejde o lidi. Jde o tvou dobrou pověst. Jsili dost inteligentní - jde o vývoj tvé osobnosti.
Ilona: /drze/ Nevím, co tím. .ovšem že rozumím. Žije
me v moderní době...a já chci něco užít, .totiž...
Teta: Tobě se líbí tento druh užívání?
> Ilona:/opovržlivě/ Nechci zůstat na ocet jako teta Karolina.
Teta:/mírně a vyčítavě/ Víš, že se Karolina obětuje pro své pa3
''ícienty. Každý ji má rád a váží si jí. Kdo si váží tebe?
'Ilona: Klukům se líbím. Je to něco špatného? Jsem hezká...
Teta:/zamyšleně/Na svatební cestě v Japonsku se strýčkovi líbily lehké dívky, které sedě
ly před svými domečky. Byly hezounké. Ale vzal si mne; takovou dívku by si nevzal, i kdy
by byla Evropanka. Byla bys hrdá na tetu, která bývala lehkou holkou?
Ilona:/rozpačitě/ Strejda je prima.
Teta: Má tě rád. Co ternu řekne, až se vrátí z Ameriky a doví se...
Ilona: / drze a hlasitě/ Co se doví?
Teta:/mírně/ Že se nechováš jako dobře vychovaná mladá dáma. Víš, co si chlapci říkají?
Ilona:/nejistě/ To...to je mi jedno!
Teta: Tomáš mi to pověděl. Vysmívají se ti a čekají na vhodnou příležitost.
Ilona:/pyšně/ To se načekají. Nejsem pro každého.
Teta: Ale chováš se tak. Říkají, že jsi hloupá koketa. A to mě bolí.
Ilona: /chvíli mlčí - pak tiše/ Proč tě to bolí, tetičko?
Teta: Protože tě mám ráda. Vím, že jsi inteligentní a dobrosrdečná, máš však pocit méněcennosti. Strach, že se nevdáš. Proto zkoušíš, jak zabere tvé vyzývavé chování u chlapců.
Skoro každé děvče v tvém věku se podceňuje. Byly jsme s maminkou stejné, ale nesnižovaly
jsme se tak, jako to děláš ty.
Ilona: Nesnižuji se. Dělám si z kluků dobrý den.
Teta: To si nyslíš ty. Pozorovala jsem tě na tanečním večírku. Zesměšňuješ se!
Ilona: / zlomyslně/ To říkáš proto, že Milena. ./Zarazí se. Ticho. Pak bolestný hlas./
Teta: Že je Milena hrbatá, chceš říci. Nemůže do společnosti. Znáš Jirku K.?
Ilona: Ovšem. Letos dělá doktorát.
Teta: Po doktorátu si Milenu vezme. Jsou už dva roky zasnoubeni.
Ilona: / užasle/. Tetičko, to nemůže být... já myslela.. .byla jsem si jistá...
Teta:Říkám ti to proto, že opravdu kvalitní muži si dívek, které se chovají drze a koketu
jí - nevšímají. Ti druzí si jich sice všímají, ale neberou si je za manželky. Zůstane jim
jen brak, který je jim nevěrný. Proč by měl být věrný bezcenné ženě?
Ilona: / plačtivě/ Nejsem bezcenná žena. Podceňuješ mě, tetičko. Chci jen...chci...
Teta:Aby se kluci kolem tebe točili. Nejsi bezcenná,ale děláš ze sebe bezcennou dívku a
nepřestaneš-li hned, budeš chlapcům pro smích a maminka si vypláče oči. Jedna paní mi ne
dávno povídala, že zakázala svánu chlapci s tebou se stýkat. Že jsi hloupá koketa. Vymlu
vila jsem jí to. Ale neznám všechny maminky všech chlapců. Sama o tom začít - to je trap
né. Chápeš to? /Dlouhé ticho a několik vzdechů, zřejmě Iloniných/.
Ilona: Tetičko, .nyslím. .že máš pravdu. Líbí se mi Honza, ale..chová se divně. Chce, abych
k nim přišla, až nebudou rodiče dona. Nemiluje mě./Vzlyknutí/.
Teta: Půjdeš tam? Máš ho ráda?
Ilona: Už ne., je sobec. .Já. .já se pokusím, ale maminka mě pořád kárá, jakobych byla malá..
Položila jsem scénář zpět na stůl svého muže. Mají to těžké, naše děti. Svět se vysmí
vá jejich čistotě a ze všech sil se snaží zavléci je do špíny, do své vlastní špíny,
nebot čistota popuzuje jeho nelidskou obludnost a tvrdost. Rodiče je odrazují stálým
káráním, zlobením, napomínáním. Jsou ták zoufale samy. Kdy si najdou rodiče čas k přá
telskému rozhovoru, aby dětem, jako mladším přátelům, předávali své zkušenosti, i s chy
bami, kterých se sami dopustili, abrali od nich jejich nejistotu,pochybnosti,klopýtání..?
Na okno narazil pták, zapištěl a padl do truhlíku s květinami. Vzala jsem vyděšené mládě
do dlaní, hladila je,až se ztišilo. Pak zatřepotalo křídly a vzneslo se k zářícímu nebi.
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Důkazem, že nej sne dokonalí, je naše touha po štěstí. Prostředky mohou být
různé, ale cíl je jediný - vlastní štěstí. V čem je hledat? Jsme štastni, dosáh
neme-li toho, po čem toužíme.. A jsme nešťastni, nemáme-li úspěch. Každé lidské jednání
končí štěstím a spokojeností, nebo smutkem a bolestí.

Je štěstí v BOHATSTVÍ? - Herodot praví, že díky bohatství se může oddat člověk svým vášním,
tomu, co ho těší. Jsou tedy peníze prostředkem k cíli. Velké bohatství vzbuzuje žádosti
vost po ještě větším majetku. I když má člověk vlasů plnou hlavu, bolí to, i když se jedi
ný vytrhne. Duch žádostivosti zatvrzuje srdce. Proto Pán varuje:"Spíše projde velbloud
uchem jehly než boháč do nebeského království. "Čím je boháč majetnější - tím je chudší,
stále mu něco chybí. Avšak ti lidé, kteří složili slib chudoby, jsou stále spokojeni.
Kdyby nám bohatství patřilo, mohli bychom si je vzít na onen svět. Po smrti si však bere
me sebou jen dobré skutky - nic víc.
Je snad štěstí ve SLÁVĚ, X^ŽNOSTI, POPULARITĚ ? Ty závisí na druhých, štěstí však musí
Být v tom, co nám nikdo nemaže vzít, jinak máme o ně strach. Lidé hledají ne čest ze ctnos
ti - ale popularitu. Ta je jako vítr. Dokud vane, dá se využít. Jako míč, který se kutálí.
Jakmile ustane, začne se do něho kopat.
Velikost doby se měří tím, jací jsou její hrdinové. Pro mladé je nejnebezpečnější úcta k
falešným hrdinům. Příští století poznají z kvalit těch, které naše doba uctívala, jak jsme
byli barbarští. Hitler, Stalin, Mussolini a řada menších bůžků.
Svět o nás mluví obvykle příliš špatně nebo příliš dobře - tedy nepravdivě. Jeden slavný
muž řekl:"Jak levně se dostane člověk k dobré pověsti! Plat dluhy, netrap kočku, zdrav na
ulici, neruš v kostele - a jsi dobrý člověk. Kdyby o mě druzí věděli to, co o sobě vím já,
vyhýbali by se mi jako moru." Sv.Filip z Neri při pohledu na popravu zvolal:"Nebýt milosti
Boží, jsem dnes na popravíšti já."

Popularita vybuchne jako raketa a padne dolů jako kámen. Stačí senzační článek v novinách,
trochu potlesku v divadle - všichni se přidají, ale stejně rychle přestanou. Kdo je opravdu
štastný, nestará se o to, co si o něm druhý myslí. Záleží totiž na tem, co si o nás myslí
Bůh. Po smrti oprýská pozlátko popularity a zůstane jen to, co je kvalitní. Mnozí svati
byli za života skoro neznámí, čím víc plynula léta, tím se stávali slavnějšími. Sláva
Kristova se objevila po jeho ukřižováni, Neznámý žid, o kterém se za jeho života oficielně
nic nevědělo - a dnes? Žijí a žili podle Něho a z Něho milióny!
Z božských úst slyšíme nejostřejší slova proti těm, kdo hledají popularitu: "Dělají vše,
aby je lidé viděli. Dělají si široké modlící řemeny a velké střapce. Milují první místa
na hostinách a přední místa v synagogách a rádi se dají na tržištích zdravit lidmi."
spočívá v cíli života, který nás dokonale ovládá a v překonávání sobectví, životní
cíl musí uspokojit touhu člověka po životě, pravdě a lásce. Po věčném životě-nesmrtelnostipo celé pravdě-ne filozofování či abstraktní formě-ale popravdě osobní. "Já jsem pravda,"
řekl Pán. Vůle najde uspokojení v lásce bez nenávisti a přesycení. To jest - v BOHU.
Naše JÁ stojí v cestě k správnému cíli. V pekle jsou JÁ, která se uzavírala vůči druhým a
bezohledně prosazovala své zájmy. Peklo se skládá z dokonale sobeckých JÁ. Kdo musí žít se
sobci, zná už předchuí pekla.
Ani člověk, ani Bůh nemůže do nás vstoupit, dokud nevyvěsíme tabulku:"VSTUP DOVOLEN."
Teprve když vyprázdníme skleněnou trubici, mohou jí procházet paprsky X, prosycující tělo
a mozek, i když je nevidíme. Dokud v nás zůstává sobecké JÁ, máme pocit rozervanosti. Po
něvadž je těžké, osvobodit se od pýchy, smilstva, závisti, hněvu, lakomství, žádostivosti
a lenosti, kráčíme ke štěstí velmi zvolna. Kousek po kousku se posunujeme skrze bránu
štěstí. Někdy dosáhneme na okamžik pocitu dokonalého štěstí, pak zase přijdou boje, tmy,
které se zarývají do masa a odrazují nás, abychom pokračovali. Kolik lidí nastoupilo s
nadšením cestu za Pánem a zastavili se v zvykovém měštáctví, odpadli, odvrátili se, dali
se odlákat. Pán řekl a to platí dodnes:"Vezmi na sebe svůj kříž a následuj mě!"
Boj se sebou - to je cesta ke štěstí. Je těžké zkrotit v sobě divokou bestii. Ale dosáhneme-li toho, získáme radost a mír, které sobec nepochopí. Čím víc je míč našeho sobectví
proděravěn, tím mocněji proudí do něj Boží milost, světlo a láska. Lidé se diví, odkud be
reme sílu a trpělivost v utrpení a těžkostech. Nemají tušení, že nej sne cisternami, které
se sány plní a pak vysychají, ale nádržemi, do nichž se vlévají prameny z nebe. Není-li
šíasten ten, kdo chce být štasten, tedy proto, že hledá štěstí na nepravém místě a zdarma.
Je to divné, ale pravdivé:
Podle F.Sheena

Štěstí

DENÍK NEROZHODNÉ DÍVKY
Od posledního zápisu vplynula řada měsíců. Některé scény z minulosti vi
dím před sebou dosud jako živé.
Klečím před svatostánkem v prázdném kostele. Na barevná okna bijí dešťo
vé kapky, kdesi tlumeně hřmí. Nabízím svůj život za maminčino zdraví.
Mne nepotřebuje nikdo, myslím si - ne bez kapky hořkosti. Maminku potřebuje otec, Zuzi, bratr. A lidé, kteří budou obdivovat její ilustrace.
Pak vidím lékaře - je to Siamec - jak mi oznamuje, že mamince nohu neuříznou. Bude trochu
kulhat, ale jinak, .všechno v pořádku. Mléčnými skly oken září slunce. Ve mně také. Mléčný
mi skly strachu. Bůh přijal moji oběť. Umřu.
Vracím se autobusem darů. Přistoupí pan kaplan, když mě zahlédne, protlačí se ke mně.
"Máte radost, že jde Martin do semináře, že? Zítra odjíždí. Bude určitě dobrým knězem..."
Ostatní slova neslyším. To je tedy oběť’, kterou přijímá Bůh za maminčino zdraví. Budu žít
dál - ale bez Martina.
Tentýž večer tančíme s Martinem v klubu mládeže. Na zdi fotografie filmových a beatových
hvězd, lampa se otáčí a vrhá na nás barevné jiskry. Tančíme klidně, mlčky.
"Věděl jsem, že mi to nebudeš mít za zlé," slyším náhle Martinova slova těsně u ucha. Má
horký dech. "Ještě bych byl rád, kdybys i ty měla radost. Neztratíš mě přece a já neztra
tím tebe. Tobě se žádná žena nevyrovná. Víš," jeho hlas zní náhle vášnivě,"když člověk
něco dává, má to dát celou duší. Chci být věrným a dobrým knězem. Nej lepším, jakého chce
ze mne Bůh udělat. Neřeknu mu nikdy Ne. Aspoň se budu o to snažit. Budeš se za mě modlit?"
Kývám hlavou, ale v očích mi stojí slzy.
"Jsi úžasná, Miládko! Ted vidím, že mě máš opravdu ráda. Vzdáváš se mě dobrovolně, vid?"
Chvíli tiše tančíme. Dobrovolně - Bože nůj! Nabídla jsem život a Bůh mi bere Martina - vra
cí se znovu stejná myšlenka.
"Nebo.. .nebo chceš, abych zůstal s tebou?" ptá se Martin úzkostlivě.
Nejsem tak hloupá, abych nevěděla, co by to znamenalo. Strhla bych ho na jinou stranu,
než kam patří. Byl by nešťastný celý život. Jaké by to bylo manželství? Dívat se denně do
očí člověku, kterého zajalo mé sobectví.
"Vzdávám se tě dobrovolně," šeptám pevně. Najednou je mi lépe. "Vždyť v duchu zůstaneme
spolu."
"Já s tebou ano, ale ty si najdeš muže a vdáš se. Pokřtím vaše děti."
Vrtím mlčky hlavou. Tento pohyb vypadá, jakoby patřil k tanci.
"Ale ano. Snad bude některé z vašich dětí také knězem." Plaše na něho pohlédnu. Oči mu
září. Je daleko přede mnou, tak daleko, že tam za ním už nemohu.
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Vracíme se vlahou nocí domů. Martin vypravuje o svých plánech. Oči mu jiskří. Nevnímá mě.
Jeho vášní je jeho poslání.
"Vím ovšem," řekne náhle střízlivě,"že budou překážky. Podezřívaví věřící, nevděční, div
ní představení, bratři, kteří nebudou žít z Krista, ale z peněz, ze slávy, z hříchu.. .Ale
to není pro ime důležité. Důležité je, abych já žil z Krista. Víš, jak nám nedávno pan
kaplan říkal, abychom vrůstali do Krista tak hluboko, že námi sice bouře zalcmcuje, ale
nevyvrátí nás. Mám pevnou vůli, musím se však cvičit v mírnosti, v laskavosti..."
"Vždyť jsi laskavý! Vždycky jsi byl laskavý," protestuji.
"K tobě. Protože tě miluji. Ale ne k lidem, kteří jsou mi odporní. K strýci - odpadlíkovi,
k jeho zlé ženě. Je zlá, protože je nešťastná. K pomlouvačně sousedce. K přízemnímu bra
trancovi. K mělké sestřenici. Ke kamarádům z komunistického kroužku. Vždyť někteří nic
jiného neznají a domnívají se, že se obětují pro dobrou věc. ..Musím se učit chápat všech
ny lidi, abych je mohl milovat - skoro jako tebe. Skoro."

Zvolňujeme kroky. V našem domě svítí jediné okno. Zuzi. Čeká na mě. Na zprávu o mamince.
Srdce mi stoupá k hrdlu. Stojíme proti sobě. Dívám se do jeho milých očí. Jak se změnily!
Z číhavé nenávisti v studánky klidu. "Chci, abys byl šťastný!" Cítím vřelost svého hlasu,
ale chlad v srdci. Martin se blaženě usmívá. Pak mě lehce políbí na čelo, udělá křížek.,
a náhle se světlé okno otevře. Zuzi se vyklání v noční košili nad truhlíkem s květinami
a křičí na celou ulici: "Co je s mámou? Uříznou jí tu nohu nebo ne?"
"Neuříznou! Uzdraví se!" voláme oba, pak se na sebe usmějeme a já se rozběhnu k domu.
Když se ve dveřích otočím, Martin je už pryč.
KONEC

LESK A

BÍDA HEREZÍ

Dějiny herezí jsou dějinami lidských omylů.. Kristus řekl apoš
tolům: "Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal." Cír
kev chrání poklad zjevených pravd. Heretikové si z nich vybí
rají, co se jim hodí, ostatní zavrhují. Cyperský biskup Epifanius vyvrací ve svém díle 120 herezí, sv.Augustin 80.
^Největší herezí křesťanského starověku bylo ARIÁNSTVÍ.
Alexandrijský kněz Arius začal učit, že Logos-Slovo, které
mají křesťané za druhou božskou osobu, je stvořená bytost.
Skrze ni stvořil Bůh vše ostatní. Tím popřel dvě největší
tajemství: trojosobního Boha a božství Kristovo. Slovo prý se vtělilo tím, že se spojilo s
tělem Ježíšovým a nahradilo v něm lidskou duši. Bylo to ohřáté učení starých gnostiků, po
hanů a racionalistů. Neochota lidského rozumu, sklonit se před tajemstvím - VĚŘIT.
Biskup Alexandr ho vyloučil r.321 z Církve. Arius začal hlásat své bludy mezi kněžími i lai
ky, slovem i dopisy, skládáním písní, přemlouváním. Byl to Afričan z Libye, vysoký, hubený,
uměl se obratně přít a diskutovat a tak získával přívržence. Jinak byl úskočný, ctižádosti
vý a pyšný a neštítil se sebe horších prostředků. Sám se nazýval Ariem Velikým.
Škodolibě a s pohoršením sledovali pohané hádky křesťanů. Ariánství prý propadly tehdy asi
dvě třetiny kněžstva.
Když se stal r.323 Konstantin pánem Orientu, svolal do Nice je všeobecný sněm. Předsedal mu.
Byl to začátek cesaropapismu na východě, císař byl hlavou státu i církve. Sešlo se 300 bis
kupů a rmoho kněží. Ze západu jen cordobský biskup a dva zástupci papeže Silvestra I. Akta
koncilu se nedochovala. Byli tam i vyznavači s jizvami mučení na těle. Nejnadanější byl já
hen Athanasius. - Áriový bludy byly odsouzeny a zavrženy, on sám byl stižen klatbou a pos
lán do Ilyrie. Stejnému trestu přepadlo asi 20 jeho stoupenců.
Učení o Kristu bylo vyjádřeno takto: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zplozený, ne stvořený, rovný Otci, skrze něhož bylo vše stvořeno...vyznání podepsal císa
řův poradce, zástupci papežovi a řada biskupů-i ti, kteří.ariánství přáli. Ti také vymohli
povolení od císaře, aby se Arius směl vrátit z vyhnanství.
Mezitím se stal v Alexandrii biskupem Athanasius. Ten heretika přijmout odmítnul. V Tyru
se však sešla r.335 synoda, která Athanasia suspendovala a císař ho vypověděl do vyhnanství.
Lid zůstal víře věrný a Aria z města vyhnal. Když však Arius podepsal nicejské vyznání a
složil na ně přísahu, nařídil císař, aby ho přijal byzantský biskup Alexandr zpět do Církve.
Svatý muž se celou noc modlil, nechtěl vpustit vlka do svého stáda a nabízel Bohu život.
V neděli r.336 byl veden pyšný Arius slavnostně ulicemi k hlavnímu chrámu. Na náměstí se mu
udělalo nevolno a za chvíli ho našli na záchodě v kaluži krve s vyhřezlými vnitřnostmi.
Heretiky tato smrt ohromila. Viděli v tom Boží soud. Konstantin dovolil i Athanasiovi vrá
tit se do vlasti. Alexandrijští ho přijali s jásotem.
Císařovi tři synové byli také nakaženi herezemi, nejvíc Konstantin II., který se stal pá
nem říše r.35O. Měl kolem sebe jen biskupy ariány, hereze byla prohlášena za státní nábo
ženství. Věrní biskupové byli suspendováni, na jejich místa přišli ariáni. I papež Liberius šel do vyhnanství v Makedonii. Aby se směl vrátit domů,podepsal prý poloariánské
vyznání víry. Nebyl v něm blud, ale ukázalo se, že i papež může být slabý.
Nastala pravá iranie ve svolávání synod. Bojovalo se pérem i mečem. "Celý svět vzdychal, že
se stal ariánským,"naříká sv.Jeroným a sv.Hilarius píše, že by raději žil za Nerona.
Lidé však zůstávali v podstatě pravé víře věrni. Heretikové byli svorní jen v boji proti
Athanasiovi, když měli vypracovat nové vyznání víry, nastal znatek a spory.
R.361 zemřel císař-opora bludu. Julián-Odpadlík dovolil, aby se suspendovaní biskupové vrá
tili. Doufal, že se vnitřními spory křesťanství zničí samo. Jen Athanasius "nepřítel bohů",
musel opustit město. Jako zázrakem ušel smrti. Plul na lodičce po Nilu a když se ho proná
sledovatelé ptali, jestli neviděl Athanasia, řekl:"Viděl, není daleko."
Smutně skončil Konstantinův rod. Syn sektář, synovec odpadlík. Úpadek hereze nezadržel ani
císař Valens, který také věrné biskupy a kněze pronásledoval. R.367 žádalo 59 východních
poloariánských biskupů o přijetí zpět do Církve.
Sv.Athanasius zemřel r.373. Dočkal se skoro úplného vítězství pravdy nad herezí, která ja
ko jed rozhlodávala celou Církev. Dvacet let strávil ve vyhnanství. Je učitelem Církve.
Tedy - podíváme-li se na heretické nauky některých dnešních teologů - nic nového pod
sluncem.' Smetí a odpadky zahynou - a pravá víra zvítězí. Ne sama - pomocí Bozi skrze
věrné a statečné křestany.
/Podle Církevních dějin Blažeje PÁČKA, S.J./
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KRISTUS

VELKÝ HYPNOTIZÉR ?

Břetislav KAFKA,
věřící hypnotizér, rozebírá zázrak
v Káni Galilej-J
^ské, první zázrak Páně, proměnění
vody ve víno. *
"Bylo tam posta- ■ .
véno šest kamenných štoudví, z nichž
každá měla dvě nebo tři míry. Řekl Ježíš: "Naplňte štoudve vodou." Jan 2 1-11.
Při slově "vodou"
se musela každému vybavit v mysli představa vody .Kdyby chtěl Pán v myslích vyvolat před
stavu vína, obě představy by se zkřížily a neměl by úspěch. Dále: slovo je mocnější než
pouhá představa. Zde by se tedy smyslový klam nepodařil.
Služebníci poslechli a viděli jen vodu. Evangelium pokračuje. "Ježíš jim řekl: "Nyní nalij
te a neste správci svatby." I nesli. - V této chvíli se musel stát zázrak. Jak? Slovní
sugesci Pán neupoužil. Byl to snad smyslový klam, kterého by Pán užil,kdyby telepatickou
cestou ovlivnil služebníky? Musel by telepatie užít těsně po rozkazu. Co se však stalo
dál? "Jakmile správce svatby okusil vody proměněné ve víno - nevěděl, odkud je, ale slu
žebníci, kteří čerpali.vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu:"Kazdy člověk před
kládá nejdříve dobré víno a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval
dobré víno až do této chvíle." To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš vy
konal a jeho učedníci v něj uvěřili." Jako praktik rozvedu krátce celý příběh.
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1. Kristus neužil přímé slovní sugesce.
2. Kdyby chtěl ovlivnit lidi telepaticky, musel by ovlivnit všechny. To je absolutně ne
možné ve společnosti pro telepatii nepřipravené. Ani u 4-6 osob. Na svatbě jich bylo
víc, vždyť Kristus sám přivedl pět učedníků. Nikdo Kristovu moc dosud neznal.
3. Jistě tam bylo několik magnetických osob, které se v bdělém stavu nedají ovlivnit te
lepatickou sugesci, ani slovem ne. Psycha je ovšem nakažlivá a strhne někdy celé masy
lidu, který je předem disponován, připraven. Tato společnost však byla klidná, nevin
ná, nepřipravená. Zkuste takovou společnost psychicky ovlivnit!
4. Sugesce by se podařila, kdyby ve společnosti byli nemagnetičtí , vyzkoušení a střízliví
citlivci. Ale hosté už byli podnapilí. Také hojným a častým pitím se otupují nervy.
5. Kdyby se vzdor tomu Kristu podařilo oklamat smysly, po několika dnech by lidem před
stava vína vyprchala nebo oslábla a klam by ustoupil pravdě. Sám jsem docílil při
podobném pokuse klamu slovní sugesci u 14 střízlivých subjektů. Ale po čase mě někteří
usvědčovali z podvodu, u jiných dojem klamné sugesce zůstal.
6. Podvodu by se přišlo na kloub, kdyby se ve společnosti náhle objevila cizí osoba, kte
rá by ušla pozornosti Ježíšově. Ta by podvod jistě vyzradila.
7. Džbánů bylo šest, každý nejméně po 40 - 60 litrech - snad i víc. Dohromady nejméně
240 1, nejvíc 684 1. Takové množství se už týž den určitě nevypilo. Další den by se
na zbytku poznalo, že jde o podvod. Vždyť kolem dokola se mluvilo o divu, jistě se
našly nedůvěřivé osoby, které druhý den šly víno ochutnat a zbytky prozkoumat.
8. Kristus nežádal předem od přítomných víru - nemohl je tedy ovlivnit. Jen jeho matka
věděla, že Ježíš může pomoci v nesnázi a tu více méně Pán odbyl a jistě se vrátila
k ženám do kuchyně. V evangeliu však čteme:" Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v
něj uvěřili."
Člověku, který dobře zná parapsychologické zjevy a pracuje s nimi, se za stejných podmínek,
jaké byly v Káni, nikdy podobný pokus nezdaří. Tvrdí-li někdo opak, maže to být jen laik.
NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE /zkráceno/.

CO JE PRO MĚ POZEMSKÝ ŽIVOT?
"Pozemský život je pro mě jen malou částí lidské existence. Podle mě je nynější život za
čátkem posmrtného, totiž duchovního života. íijeme-li dobře na světě, podle přání Božího,
budeme po smrti žít s Bohem. Kdo žije sobecky a nemyslí na Boha, bude žít jako duch bez
klidu, stále hledající něco, co nikdy nenajde. Víme-li o této radosti v Bohu, máme ted
možnost konat dobré ostatním lidem a nevěnovat velkou pozornost pozemským, hmotným rados
tem. Člověk nemůže žít vyrovnaně bez víry v existenci Bytosti, která přesahuje fysické
zákony, Boha, člověk nachází posilu v modlitbách. Ke komu se obrátí nevěrec?
Věří-li člověk pevně v Boha, začíná už zde, na zemi jeho štěstí. Ví, kam půjde po smrti,
ateista to neví. Sám se budu snažit využít každé příležitosti, konat dobro. "
Student IV. třídy gymnasia -14-15 let

REVOLUČNÍ ROMANTIKA
A SKUTEČNOST
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Marx učí: v továrně je stálý kapitál - stroje, materiál atd., a proměnlivý kapitál - pra
cující za mzdu. V hodnotě výrobku je vtělená hodnota nateriálu, opotřebování strojů a mzda.
Stroje a nateriál nejsou tvůrci zisku-nadhodnoty, jejím tvůrcem je dělník, který prodává
svou pracovní sílu jako zboží. Ta ná hodnotu toho, čeho je třeba k jejímu udržení-jídlo,
byt atd. Snad vyrobí ekvivalent své mzdy za pět hodin. Ale musí pracovat osm. Pět hodin je
práce "nutná", tři hodiny nadpráce, původce nadhodnoty, vykořisťovatelská - nezaplacená.

Francouzský marxista Fournier o tom napsal:"Marx rozvinul svou teorii hodnoty ne proto, aby
zlepšil hospodářské a sociální poměry. Naopak. Učení o hodnotě a nadhodnotě je výbušnina
a nástroj zničení."
Liberální kritikové popírají vykořisťování vůbec. Avšak dělníci byli a jsou někde dosud
opravdu vykořisťováni. Tento fakt působí přitažlivě na idealistickou mladou inteligenci.
Rakouská škola - marginalismus - tvrdí, že původ tržních cen je v subjektivním hodnocení
prodávajícího a kupujícího. Objektivní hodnotu zboží nemá, proto neexistuje objektivní pří
růstek hodnotě ve výrobním procesu a podnikatelský zisk neplyne z "nadhodnoty", kterou dá
vá výrobku dělníkova neplacená "nadpráce". Výrobek a služba se hodnotí jen podle významu,
který má při směňování.
I tato teorie je vratká. Má-li jednotlivec příjem podle tržní stupnice společenské užiteč
nosti, pak je výrobce lupičského nářadí tak užitečný jako vědec - vydělají oba stejně.
Bezohledný zákon vzájemného vyrovnávání užitečnosti ovšem existuje. Víme, jak lidé v dobách
nouze šmelí se vším možným. V době nezaměstnanosti běhalo za zaměstnavatelem deset neza
městnaných. Ale marginalismus platí jen v určitých podmínkách. Jinak zasahuje všude stát
nařízením o mzdách, kvalitě zboží a pod. Liberalismus je dávno překonaný.

Zavrhuje ho i křesťanství. Ekonomika není věda deskriptivní, má vliv na lidské vztahy - te
dy je to věda mravní. Národ.hospodářství není fysikální jev, ale lidské zřízení, které nůže být dobré nebo špatné. Pius XI.píše v Quadragesimo Anno, že liběralistická ekonomie je
"jedovatý zdroj společenské nemravnosti." Tedy kromě části historické a deskriptivní se mu
sí ekonomika zabývat problémem správního národ.hospodářství v daných a možných podmínkách.
Tam však musí mít lidská práce - tedy i výrobek - objektivní hodnotu, protože člověk a jeho
práce mají hodnotu nezávisle na trhu a jsou účelem ekonomické činnosti. Církev se vždy sna
žila o stanovení kriteria spravedlnosti i v životě hospodářském. Jeden z hříchů do nebe vo
lajících je "neplatit spravedlivou mzdu ." Má být stanovena objektivní stupnice hospodář
ských hodnot. Marx měl pravdu, že hodnota a nadhodnota jsou objektivně vtěleny do výrobku.
Neměl však pravdu, že by měřítkem směnné hodnoty bylo jen množství lidské práce, použité k
výrobě nějakého zboží. Ptáme se: kdo vyrobil onen přírůstek hodnoty, která je pramenem pod
nikatelského zisku?
Už před I.svět.válkou byly továrny s úplně automatizovaným provozem. V Munkačevě připravil
majitel octámy suroviny a láhve a odešel. Večer si přišel pro hotové výrobky. V USA jsou
továrny, kde krčmě několika
strojníků není živá duše.
Jestliže podle Marxe pramení í
zisk jen z vykořisťování děli
níků, z čeho pramení v továr-'
S.Ghelfand
nách, kde dělníci nejsou?

APOKALYPTICKÝ DENÍK
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MOUDROST se představuje v Písmech v po
době ženy-nevěsty a manželky, pošeti
lost v podobě nevěstky. "Pošetilost je
žena rozpustilá, neumí leč svůdně lahoditi. Sedí ve dveřích domu svého v křes
le, na výšině města, aby zvala kolem
jdoucí, kteří chtějí jít svou cestou.
"Kdo je nezkušený, uchyl se ke mně, kdo
nemá moudrosti, toho budu učit. Voda
kradená je sladší, a chléb schovaný lé
pe chutná. " Člověk však nezví, že tam
jsou mrtví, "v hlubinách pekel její
hosté."/Přísl.9 15-18/. - V obrazech
dvou žen mudroslovných knih je podán
klíč k vysvětlení obrazů nevěsty a ne
věstky Apokalypsy.
DÍLO moudrosti se přirovnává k domu-domovu:"Moudrost vystavěla si dům, vyte
sala sedm sloupů. ."/Přísl. 9,1/. Domov
stojí na moudrosti: "Moudrostí dům sta
věn bývá, a opatrností upevňován; vědě
ní naplňuje komory všelikým zbožím dra
hým a krásným."/Přísl. 24 5-4/
MOUDROST tradice je věrností domovu:"Ře
po sunuj mezníků odvěkých, které tvoji
otcové položili."/Přísl. 22,28/. Tato věta by mohla sloužit jako motto k pojednání o tra
dici.

5.1.1970.
SVAZEK mezi Bohem a Izraelem je v Písmě viděn modelem domova. Bůh uzavřel manželství
s vyvoleným národem. Hněv Boží, který inspiruje prorocké texty, je hněvem Boha, hlavy to
hoto svazku, na cizoložnou manželku. Jeremiáš vidí ve svém Pláči zpustošený Jeruzalém
jako vdovu.
.
7.1.1970.
VĚCI nejzákladnější a nej samozřejmější se vynořují v mé mysli jako otázky, na které je
třeba odpovědět. Některé se objeví najednou, jako když se zablýskne. V minulosti mne ne
napadlo se nad nimi zamyslet. Nacházeje se na hoře samoty, položil jsem si jednoho dne
otázku: Co je to přítomnost? - Jiné otázky mne provázejí už po mnoho let. Tak otázku, co
je to cesta, si kladu už asi tři desetiletí. Prvním popudem k ní byl Stevensonův esay o
cestách, jehož překlad vydal Florian či Pour. Tyto staré otázky se vracejí a kladou s vět
ší naléhavostí. - Dnes ráno při modlitbě se vynořila ze tmy mé duše STAROST. Vynořila se
ze tmy nebytí. Co jsem se nastaral, ale nikdy mne nenapadlo položit si otázku: CO JE TO
STAROST? Tato otázka se neobjevuje v mé mysli jako otázka akademická. Vyvstala v pravdě
ze tmy nebytí. Jako když se narodí člověk. Nikdy tady nebyl a najednou je zde. A je to
ták samozřejmé, že je zde. - Její existenci už z mysli nevymažu.
2.5.1970.
"Bernanos rovněž odmítá vždy a stále živěji, aby byl pokládán za člověka revoltujícího
těmi ze svých obdivovatelů, kteří z toho chtěli pro něj vyvodit nárok na slávu: "Taková
slova, když se špatně pochopí, působí často, že jsem pokládán za člověka revoltujícího.
Nuže, člověkem revoltujícím rozhodně nejsem..V duchu člověka revoltujícího existuje prin
cip nenávisti nebo opovržení vůči lidem. Obávám se, že člověk revoltující není nikdy scho
pen, aby těm, které miluje, projevoval právě tolik lásky, kolik projevuje nenávisti vůči
těm, které nenávidí." Mějme se opravdu na pozoru, abychom nepovažovali oheň křestanství,
oheň kříže a mučedníka, za ducha revolty: "Nikdy jsme netvrdili, že první křestané byli
lidmi revoltujícími v úsudku teologa, prosíme však, aby nám bylo dovoleno poznamenat, že
byli pokládáni docela správně za takové v soudních výrocích /římské/říše, v úsudcích veš
kerého tradicionalistického smýšlení říšského. Co chcete? At je člověk sebe více odhodlán
neupadnout z jednoho extrému do druhého, je přece nepříjemné slyšet z úst dobrých tělnatých kanovníků o horské řeči jako o konservativním manifestu. " /Urs von Balthasar/
Úryvky z knihy, která vyjde v nakladatelství Křesťanské akademie.

S ODVAHOU DO BOJE !
DOPIS

Z

BRAZ I LIE

Problém Církve není v tom, že ji jedni pronásledu
jí a druzí za ni bojují a umírají, nýbrž ta drtivá
masa lhostejných křesťanů, kteří ji dělají ostudu
a sami opravdu ničí. Pronásledování budí ze sna
nové Pavly, lhostejnost je ale smrt.
Křesťan umí poplácat nepřítele po zádech, vždyť v
tom se od nekřesťanů často lišíme, mnozí z nich
umějí jen nenávidět. 7 apoštolátě se mohou dělat
kompromisy, tam je dovolen pluralismus, ne však
v dogmatech a v morálce. Zlý je zrádný polibek
křesťana, který se jako Jidáš ze všeho vyvlékl a
pěstuje si vlastní štěstíčko /ostatně velmi pochyb
né a dočasné/ a je neschopen se dát Bohu a lidem,
vzdor svému křtu, májovým, poutím, slavnému sv.při
jímání, biřmování atd. Zůstává tak ve starém světě,
neboť nedal volnou ruku Duchu Páně a není tedy "no
vým stvořením" - duchovní bytostí podle sv.Pavla.
Náš národ jistě trpí. Není to však utrpení zbyteč
né, jeho duch se čistí, obrozuje. Komunismus už
NÁŠ STATEČNÝ MISIONÁŘ - P. BUŇÁT
není doma přitažlivý - ani pro mladé ne. Bude na
Západě nepřítažlivá i Církev?
Církev si razí cestu k věčné vlasti všemi extrémy.
Křesťan je bytostí středu: vyrovnaný, klidný, posrdcem, neboť ví, že jen to je cesta k věčné Slávě. Cesta, kterou je Kristus, jenž
kojným
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bolestně volá k Otci:"Proč jsi mě opustil?" ale nevzdává se, neboť jen tak může vejít do
slávy a na svém vlastním osudu založit osudy Církve.
NENÍ TŘEBA ZOUFAT! Bůh má všude své bojovníky. Jen v slabosti lidí se projevuje Boží síla
tam, kde se člověk odevzdává do jeho vedení. Síla Církve není tedy v tom, že ten či onen
mluví hezky o Kristu, nýbrž JEN A JEN V JEHO NÁSLEDOVANÍ, neboť ták se křestan sám promě
ňuje v Krista a s ním se mění starý svět v nový: "Hle, obnovuji všechno!" Duchovní člověk
je jako Pán" vše trpí, vše doufá a nic ho nepohorší/ neboť ví, že poslední slovo má ne
beský Otec, jemuž se odevzdal.
Lidé i dnes vědí o co jde. Jako vždy a všude uhýbají Duchu, aby je nakonec "neofouknul"
a nezískal pro nebe! V tom je celá tragika duchovního boje. Nemá cenu lidi "přesvědčovat",
neboť ten, kdo Pána následuje - a jen on sám - je sám o sobě důkazem všem, s kterými přij
de do styku, že Bůh existuje. Život z víry, následování Krista ho uvádí do prostoru tajem
ství víry, otevírá mu oči k vidění a srdce k chápání a k činům víry. Pán to ostatně řekl
sám:"Kdo činí, čemu učím, zjistí sám, mluvím-li ze sebe či poslál-li mě Otec."/Sv.Jan/ Ta
ké Budha mluvil podobně: "Zpočátku musí učedník, mnich, věřit v cestu - příklad svého "guri" novicmistra, ten je jeho "božstvem" - u nás je jen na místě Božími až si osvojí ctnos
ti "duchovních stavů", víra ustoupí vidění a bude mít důkazy v sobě: nebude už muset vě
řit. Bude vědět. Kdo chce být jen "ctnostný před lidmi" neobstojí. Bez ctností sice spása
možná není, člověk víry je už nad ní, je bytostí STŘEDU! Neboť podle sv.Pavla v listě Říma
nům "království Boží je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svátém." tedy NE ve smyslových
pocitech tělesného tvora! Kdo se opravdu zrodil z Ducha, ví, co se s ním stalo a nepotřebuje
další důkazy, neboť celý jeho život, je-li
opravdu životem v Duchu a ne smyslech, je mu
důkazem o novém bytí v Kristu. Snažte se tedy
vést čtenáře spíše k tomu, aby se rozhodli pro
Krista a vedli bdělý život modlitby a skutků
víry - práce pro Boží království v Církvi a
nepolemizujte s nikým či omezte to na minimum.
Lidem nechybí světlo poznání. Spíše před ním
mhouří oči, aby neviděli, neobrátili se a ne
spasili se. Bořte zdi psychologických předsudků
za nimiž se skrývá zvrácená vůle konzumentů
světa - požitkářství. Jen tak zvítězí nakonec osvícený rozum pod vládou vule./sv.Augustzn/

TULIPÁNY SIRA ARTHURA CONANA DOYLEHO

Sir Arthur Conan Doyle se líně protáhnul, odsunul polopopsaný arch papíru a zabručel po
horšené: "Příliš naivní!"
Povstal a procházel pracovnou. Ne - rozhodně tak prostoduše a přímočaře nemohl dovolit
11 Sherlocku Holmesovi odhalit tajemství záhadné vraždy v Tunbridge Wells. Přistoupil k oknu
a zahleděl se do zahrady. Na skalce rozkvetly první arabisy. Sir Arthur sešel do haly, od
ložil župan a obul solidní zahradnické boty. Podél cesty se bělaly jabloně. Došel až ke
svahu u brány a zarazil se. Promnul si oči a tupě zíral na prázdný záhon.
Zloději! První setkání slavného autora detektivek se zločinem, nebylo příliš důstojné.
Sir Arthur chvilku postál nad zpustošeným záhonem s výrazem dokonalého zoufalství. Pak
se jeho jednání stalo hluboce
lidským a dům se otřásal neanglickým neklidem. Všichni dostali svůj
díl, že jsou nedbalci. Pak posicii služku
čekat déle, než bývá v jeho detektivkách
Abigail pro strážníka. Museli
Anglii nebyl strážník v době nouze k nazvykem. Ani ve staré dobré
káte, jedete-li nedovolenou rychlostí
lezení. Ale jistě se s ním setnebo se chováte na ulici příliš
hlučně.
vstoupila do jídelny služebná s mohutným
Když už se sir Arthur uklidnil,
mužem, kterého vysoká helma a
obrovské boty činily ještě hřmotnějším.
Zdálo se, že zaplnil polovinu pokoje.
"Nadstrážník Roberts, pane," představil se. Sir Arthur mu stručně vylíčil, co se stalo.
"Přivezu si tulipány až z Naardenu a nějaký lotr si myslí, že jsem je přivezl pro něj,"
skončil klidně, jak se na britského gentlemana, byt okradeného, sluší. Leč pod klidným
povrchem doutnala obava, zda toto uniformované nemehlo dokáže vystepovat zločince, který
vztáhl ruku na jeho tulipány. Ne nadarmo bývali spolupracovníci Sherlocka Holmese aspoň
komisaři nebo inspektoři.
"Upřímnou soustrast, pane,"odvětil důstojně Roberts."Podíváme se do zahrady."
Za deset minut se zdvořile odporoučel s ujištěním, že se po pachateli podívá. Sir Arthur
se cítil doslova podveden. U plotu objevili stopu nohy, další řadu stop na záhonku, kde
ještě včera kvetly tulipány. Ale vyšetřování nadstrážníka Robertse Sira Arthura rozladilo.
Nevyslechl ani nanželku a služebnictvo, ani nepořídil otisky step a prstů.
Pobouřeně zalezl do své pracovny. -Tak neschopní lidé! Není divu, že se zločinnost vzmáháponyslil si. Deduktivní metodou jistě zločince odhalí sám - jako Sherlock Holmes! Kdo je
vůbec podezřelý? Po chvíli zjistil, že všichni a nikdo. Soused, najor Bidwell? Ne - maji
tel zahrady by se zmocnil ne květů, ale cibulek. Ty zůstaly v zemi. Jaký byl tedy motiv?
Strážník se po něm neptal, tvářil se, že je mu vše úplně jasné. Od motivu je k pachateli
krůček. Tedy - květiny potřebují milenci. Služebnictvo by si nic takového nedovolilo, na
né podezření nepadá. Pachatelem musí být muž, protože muži dávají ženám kytice, ne naopak.
Ted se zmenšil počet podezřelých na polovinu. Zloděj ná špatný vkus, přinést milované ky
tici tulipánů je nehoráznost. Bud je výstřední nebo slepě zamilovaný - což je skoro totéž.
Nebo - sir Arthur se zarazil - je to pomsta. Ze vzpomínek na osoby, které by ho nejraději
utopily.na lžíci vody, ho vyrušil oběd. Po něm fantazie, podnícená asi nedovařeným masem,
pracovala na plné obrátky. Když zasedl s nanželkou k čaji, byl jist, že si banda lupičů
tímto rafinovaným způsobem ověřovala, je-li dům dobře střežen. Nebo - vysvětloval manželce,
budou tulipány nenápadné vetknuté v knoflíkové dírce jako poznávací znamení zlosynů, paše
ráků omamných jedů. Manželka však jevila trestuhodný nezájem. Jeho výklad přerušovala kon
venčním - opravdu? nebo ironickým: Jak by to řešil Sherlock Holmes? Po čaji odešla.
Kolem šesté, když odcházel s manželkou na návštěvu, spatřil sir Arthur nadstrážníka Robert
se. Dva kroky před nimi se zastavil, ztmul ve služebním postoji a s úsměvem hlásil:
"Tak už ho mám!"
"Koho?" zeptal se nechápavě sir Arthur.
"Přece toho, kdo vám otrhal ty tulipány, pane!” Sira Arthura zamrzelo, že nepoužil aspoň
slova "odcizil" nebo "uloupil". "Byl to Angy Gilmore, hned mi to napadlo. Ta ženská, co
s ním žije, prodává v noci po hospodách kytky a tak je musí Algy ve dne ukrást. Za tyhle
utržila skoro tři šilinky, pane!" Sir Arthur ucítil u srdce ledový chlad. Jeho tulipány
byly prodány opilcům a děvkám! Kdyby aspoň banda zločinců! "Děkuji vám, pane..."
"Roberts, nadstrážník Roberts,pane," hlaholil obr a důstojně odcházel.
Doyleovi pokračovali mlčky v cestě. Sir Arthur cítil v srdci ledový chlad a neméně ledové
pohledy své ženy. Cítil, že jako gentleman a autor detektivek by měl něco říci. Zastavil
ušlechtilým pohybem drožku a suše poznamenal: "Bohové hrnce nelepí!" Čímž myslel pochpitěl
ně sebe.
K.K.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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24. 7.zemřel náhle Julius kardinál ábpfner v 62 r.na srdečný infarkt. Narodil se 26.8.1913
v Hausenu u Wurzburgu. Po maturitě na biskupském gymnásiu studoval do r.1941 na Gregoriáně v Římě. R.1939 byl v Rýmě vysvěcen na kněze a od r.1941-1944 byl kaplanem v různých far
nostech tiurzb.diecéze. R.1944 se stal prefektem chlapeckého semináře sv.Kiliána ve Wiirzburgu* r.1946 vicerektorem kněžského semináře. 11.8.1948 se stal wúrzburgským biskupem-v 35
letech! R.1957 se stal biskupem v Berlíně. 15.12.1958 byl jmenován Janem XXIII.kardinálem.
3.7.1961 se stal arcibiskupem mnichovským a freisingským* od r.1962-65 moderátorem II.Vaticana. 2.12.1965 byl zvolen předsedou něm.biskup.konfer. - Něm.televize mu věnovala v I.
i II.programu vzpomínku z úst kolínského kardinála Hbfnera a mžn.Vogela. Před smrti si při
pravoval kardinál telev.vysýláný Setkáni s Bohem. Netušil* ze se s nim ták brzo setká sám.
Mluví se o případné exkomunikace arcib.Lefebvra. Poslední v exkomun.zemřelý franč.biskup
byl Talleyrand, který odpadl a oženil se. 8 vynikajících franc.umělců prosí sv.Otce o odvo
lání suspenze. Rozpor je uvnitř Církve, kde se BEZTRESTNĚ trpí bludařské názory a podivné
"mše",které s novou mší nenají nic společného. Podřizují se sv.Otci. Bohoslovci z Econu se
dávají světit v Římě. - Rakovina na jednom místě se dá vyléčit, roztroušená je však smrtelná

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ V LOCARNU

MADONNA DEL SASSO ve 12.hod,mše

3.října
P, E L I ÁŠ

sv-promluvu ma' otec

K obviněný Mezinárod.komité na obranu katol. viry * ze mezi kardinály jsou zednáři* sdělil
informátor švýc.bisk.konfer.B.Holtz* ze členové zednářských lozí jsou z Církve vyloučeni...
Kdyby komité podalo důkaz* má církev. vrchnost možnost uplatnit patřičná opatřený. - Z dě
jin víme* ze mezi vysokými cirk.hodnostáři byla řada zednářů - např.jeden pražský arcibis
kup min.stoletý* který se proto musel vzdát své hodnosti.
Polský kard.primas Wyszynski se dožil 75 let. Poněvadž za něho není náhrady, asi ho Vati
kán požádá, aby v úřadě setrval. Hlubokou zbožností a úctou k Panně Marii si získal srdce
národa, jeho odstoupení by zapříčinilo velké nepokoje. Polsko je jediná země, kde jsou kos
tely, semináře a kláštery přeplněny-vzdor komun.vládě. Nové obřady přijal kardinál váhavě.
Ke zprávě* ze jesuita F. Garda Salvě je členem kom, stranyt prohlásil asistent gener.předst.
jesuitů P.Catves* ze svůj řád opustil uz r.1969. 0 exkomunikaci komunistů se pýše stejně
málo* jako o exkomunikaci zednářů* takže nevzdělaný duchovný byli a jsou nezřídka obětmi
těchto dvou ostře protináboženských organizaci.
Sv.Otec odsoudil polit.násilí a vraždy kněží a řeholníků v Argentině. Zatím není známo, byli-li kněží popraveni pro věrnost víře nebo pro levičáckou politickou činnost.
Tři západní výzkumné ústavy prohlásily* ze i po podpisu v Helsinkách "jsou odpírány věřlczm zakladnz práva." V SSSR trvá stále náboženská diskriminace.
V posledním roce bylo pokřtěno milión katolíků. Z 4 miliard je 710 miliónů katolíků.
Býv.arcibiskup Rohracher-jehoz promluvu o svátostném kněžství jme uveřejnili*zemřel v 85 l.
Ve Schwařzwaldu jsou automaty, z nichž po vhození 15 marek vypadne malá Lutherova bible.
Rektor katol.gyrnn.v Einsiedeln P.Dr.L.Ráber se v Itálii zřítil s horského hřebenu a zemřel.
Španělsky min.zahr.Oreja a sekr.Vatikánu Villot podepsali 28.7.změnu konkordátu z r. 1953.
Kněží podléhají soudům, ale vláda se vzdává práva navrhovat biskupy /trvalo od 15.stol./
Rvýc.biskupové dovoluji platnost ned.mše sv.celé sobotní dopoledne nebo den před svátkem.
Katolíci Vel.Britanie smějí přijímat Tělo Páně do dlaně. V Americe je to zakázáno, neboř,
proměněných Hostií - Těla Páně - zneužívají ctitelé Satanovi při orgiích a hanobí je i Vědí,
že je Kristus v Nejsv.Svátosti. Tuto pravdu katol.víry popírá leckterý katol.teolog!
Nový ostřihomský arcibiskup je pro návrat koruny sv.Rtěpana z USA. Kard.Mindszenty byl proti
Polské úřady zavřely informační středisko katol.hnutí ZNAK.
V Holandsku byl vysvěcen první stálý jáhen* ve Velké Británii čtrnáctý.
Sv.Stolice nemíní povolit kněžské svěcení žen, které propaguje Hans Kůng.Sv.Pavel řekl:"Pro
ženu se nehodí, aby mluvila v shromáždění."/církevním/1.Kor.14,35,
Ve Rvédsku žije 80 tis.katolíků* z toho 60 tis.přistěhovalců.
Kanadský kard.Léger dostal cenu International Club Variety za pomoc nejpotřebnějším.
V Assisi začaly práce na horní basilice sv. Františka. Restauruji se Giottovy fresky* pak
přijde na řadu Cimabue atd. Práce budou trvat dva roky.
Protože škody na kupoli florentské katedrály Sta Maria del Fiore se zvětšují,nesmějí těžká
vozidla jezdit v okolních ulicích.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
"MICHAEL A JEHO ANDĚLÉ SE DALI DO BOJE S DRAKEM: DRAK I JEHO ANDĚLÉ SE POSTAVILI PROTI NIM,
ALE NEOBSTÁLI A PĚIŠLI O SVOJE MÍSTO V NEBI!* - Zjevení sv.Jana 12 7,8.

Zlotčilec poučuje červotoče, jak je důležité, aby lidé v zlého ducha nevěřili a jak je nut
né rozdělit Církev na vzájemně se nenávidějící skupinky.

Milý

červotoči,
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ptáš se, má-li vědět Tvůj chlapec o naší existenci. Velitelství rozhodlo, že v této fázi
boje ne. Stojině před velkým rozporem. Nevěří-li lidé v naši existenci, ztrácíme příjemné
výsledky naší hrůzovlády a nezískáme nikoho pro černou magii. Věří-li v nás, pak z nich
neuděláme materialisty a pochybovače. Snad se nám časem podaří promísit jejich vědy emoce
mi a mytologiemi tak, aby se do nich vpašovala víra v nás - ovšem ne pod naším jménem a jejich srdce zůstane víře v Nepřítele uzavřeno. Např."prášily života", velebení a propa
gace sexu a sexuálních zvráceností - pokud možno už u dětí - či určité druhy psychoanalysy.
Podaří-li se nám vychovat materialistu, který zbožňuje "prášily života" a existenci duchů
popírá - bude to úspěch. Moderní člověk musí vidět v dáblech směšné figurky čertů z pohá
dek. Kdyby snad tvůj hoch trochu zapochyboval o naší směšnosti, ukaž mu ve fantazii rohaté
ho, chlupatého chlapíka s vyplazeným jazykem a přesvědč ho, že v existenci něčeho tak leg
račního věřit nemůže. Je to tak zv. METODA MATENÍ POJM0, proti které bojovala dnes už na
štěstí řadou teologů odkopnutá scholastika Nepřítelova přítele Tomáše Aquinského. Matení
pojnů a hlavně metody NEJASNOSTI užíváme s úspěchem v pastýřských listech a jiných dokumen
tech. Lidé si vyberou ze slov svých pastýřů co se jim hodí. Náš Nepřítel má ovšem metodu
JASNOSTI. "Vaše řeč budiž ANO ANO - NE NE." Naše metoda "jain" je výborná zbraň proti zdra
vému, jasnému rozumí - a to se ovšem projevuje i v činech.
A ted k vlastenectví a pacifismu. Vše přehnané - s výjimkou lásky k Nepřítelovi - musíme
podporovat. V dobách, kdy jsou přesycení lidé vlažní, musíme je ukolébat do ještě větší
lhostejnosti. Jakmile se však lidé do sebe pustí - podporujme stranictví, šovinismus. Kaž
dá skupinka, která má společný zájem, má také sklon udržovat ve skupince skleníkovou teplo
tu vzájemného obdivu, navenek pak projevuje pýchu a nenávist, za kterou se nestydí, proto
že je na ní pláštík "objektivity". Může to být i skupinka, která původně sloužila zájmům
Nepřítele. V dějinách bylo pro nás mnoho plodných sporů mezi řády. Díky žárlivosti jiných
řádů na jesuity se nestala Čína před několika sty lety katolickou. Úspěch, co?!
Chceme, aby se Církev rozdělila na skupinky a ty mařily vzácnou energii vzájemným osočová
ním, podezříváním, zapomínaly na vzájemnou lásku a vyhýbaly se zdravému přátelství s Nepří
telem. Pokrokáři a tradicionalisté, levičáci a pravičáci - všechno jedno, jen se nesmějí
milovat a chápat - a hlavně nevrůstat do našeho Nepřítele, škoda, že se nám asi nikdy nepo
daří udělat z Církve politickou stranu! Vždycky se najdou pošetilci, kteří budou nenávidět
lež, ale milovat stejně komunisty jako fašisty, nevěrce i hříšníky - jako Nepřítel.Ti naše
dílo ničí.
Zaved chlapce mezi pacifisty, kteří odmítají každou válku a neuvažují o tom, že je i válka
spravedlivá, která brání ohrožené hodnoty. a£ pacifisté citují vytržená místa z Písna, slo
va světců nebo papeže. Ovšem POZOR! Musíš v něm nechat maličkou pochybnost. Bude-li stopro
centně přesvědčen, že plní přání Nepřítelovo, je naše námaha k ničemu. Nepřítel ho uchrání
od následků jeho sektářství. Pak ho zapleÉ do citové krize, z které vyjde jako nejistý šo
vinista. Prostě - svůj pacifismus a vlastenectví musí považovat za nejdůležitější část své
ho náboženství.Po krůčcích ho doved k tomu, aby považoval náboženství jen za část pacifis
mu nebo vlastenectví. Povede-li se Ti, aby byl svět jeho cílem a víra pouhým prostředkem,
náš ho! At je jeho cíl jakýkoliv! Jen když to není Nepřítel! Znamenají-li pro něho schůze,
letáky, protesty, politika víc než modlitby, svátosti, láska k druhým, patří nám. Mohl bych
ti tu ukázat plnou klec zajatců svého "přesvědčení" na němž jen jako bezvýznamný a neúčin
ný přívěsek visela víra v Nepřítele.
milující Tě strýc
Zlotřilec

N
A
Š
E

1.Stvořítel. Vykupitel.Posvětítel. Franc,
mužský člen, opak dobra. 2.Přívlastek Bo
ží trojice,byl střízlivý.3.Společný ná
zev Otce,Syna,Ducha sv., Čím se zbavuje
me dědičného hříchu?- Přívlastek dokona
losti/zkratka/, předložka-foneticky,tón.
4. Dvě samohlásky,kterou svátostí se stá
váme bojovníky za víru, ypsylon, mužské
jméno, spojka. 5.špatnost, jiný název pro
špatnost, hrůza, zn.teploty. 6. Nový ná
zev pro sv.zpověd, měkká souhláska, tis
ková kancelář.7.Příd.jméno 3.svátosti.
Jiný název posvěcené hostie. 8.Sedmá svá
tost, vysvěcený bohoslovec, starodávné
zájmeno, předložka. 9. Nástupce apoštolů,
dům Boží, stůl, na němž se slouží mše sv.
10.Předložka, zbožný rozhovor s Bohem,
Modlitba Páně, předložka. 11.Pozdravení
andělské, ženské jméno. 12.Vyznání víry,
opakování poslední večeře, jiný název
pro mši sv. 13.Tři božské ctnosti, smích.
14.Jak oslovil sv.Jan Křtitel Krista,
vypěstovaná dobrá vlastnost. 15.Nepřítel
Boží, opak ducha, moje, nevědomá nepravda.

K
Ř
Í
Ž
O
V
K
A

A.Zájmeno, úkon při šachu, slov.zájmeno,
šéf, zkr.značky automobilu, hlas včely.
B.dehet', kůň, pohyb vlajky, spojka, metr,
boží-latinsky, mužský clen franc. C.5.pís
meno abecedy, zápas, hlas osla, souhlásky
tenisu, předložka, čtyři stejné souhlásky
/2.s háčkem/, tvrdá samohláska. D.kandi
dát věd, zájmeno, stejná, hlas slepice,
hlas osla, lat .předložka. E.sykavka,zmí
tej se, oceán, byt včel, předložka, zn.
metru, zn.dusíku, pobídka. F.tvrdá samohláska, začátek jména pramáti, zn. uhlíku,
souhl .Marsu,zn.hliníku, lne, l.něm.
básnířka, povzdech.G.dusík, jméno, necht,
spojka, sport.klub,TSB, nota, předložka,
zn. tritia, H.pokrývek,zn. Volkswagenu, spor
tovní výraz, jestliže něm.,dětsky moje,hlas
kozy.CH.strýc slov.,čitosl.rachotu, dusík,
zájm., vodní sport, dvě noty, vodík, souhlas
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JSTE PŘECITLIVĚLÍ ?
Modemí lékařství může odstranit či zmírnit
utrpení a bolesti lidstva. Ale nějaká bolest
zůstane. Přesvědčme se, jak jsme vůči ní odol
ní.
1. Zdají se vám směsní ti, kteří při sebe
menší bolesti utíkají k lékaři? Ano-O, Ne-1
2. Je vám protivné, mluví-li lidé ve společ
nosti jen o nemocech a bolestech? Ano-O, Ne-1
3. Považujete dnešní mládež za změkčilou?
Ano-O, Ne-1
4. Máte'u sebe stále nějaký lék? Ano-1,Ne-0
5. Rádi sí pospíte, jen abyste unikli obtí
žím zítřejšího dne?
Ano-1, Ne-0
6. Smějete se hodně a rádi?
Ano-O, Ne-1
7. Vyhýbáte se různým potěšením proto, že má
te strach o své zdraví?
Ano-1, Ne-0
8. Vypravuje-li někdo o nemoci, hledáte stej
né příznaky i u sebe?
Ano-1, Ne-0
9. Máte často bolesti hlavy?
Ano-1, Ne-0
10. Nerad navštěvujete nemocné? Ano-1, Ne-0
11. Vyhýbáte se tělesné námaze jen ze stra
chu před přepracováním?
Ano-1, Ne-0
12. Bojíte se panicky zubaře? Ano-1, Ne-0
13. Jíte rád syrovou stravu?
Ano-1, Ne-0
14. Berete měsíčně víc než 5 tabletek proti
bolestem?
Ano-1, Ne-0
15. Domníváte se, že je dobré být úředníkem?
Ano-1, Ne-0
16. ' Dokážete se občas zřící spánku, můžete-li
pobýt ve společnosti přátel?
Ano-1, Ne-0
17. Byl jste nebo jste sportovci? Ano-O,Ne-1
14-17 bodů: Jste vysloveně bolestínský typ,
neustále naříkáte nad životem a jeho požadav
ky.
10-14 bodů: Také patříte k bolestínským ty
pům, každé námaze a domnělému ohrožení zdra
ví se vyhnete
4-9 bodů: Jste normální, ani ne tvrdý, ani
naříkavý.
0-3 body: Berete život jak jde a statečně
snášíte jeho rány.

řím.50.I.Zn.Švýcarska, sport.tenis, zápor,já
něm, také to, egyptský bůh, nota, začátek So
fie. J.Nota, juchnutí, zn.směru, citosl.úde
ru, předl.,zájmeno,presovač.K.souhlásky vína,
dvě zn.metru, učiti/něm.bez koncovky/,50 řím.
doba,spojka, zkr.civil.L.Bory, zájm., tři samohl.,háj, zájm.M.2 noty, zrak, it.souhlas
/obráceně/, předl. 3 lpí, o tvor .N.Vyzn. hříchů,
otec, dva, zkratka omylu,hlavní část sv.
smíření, něm.předl, město v OSSR,nedávej mi.
P.předl. ,50 říms., spol.kře stanů, křičet,
necht. řím.50.
Pomůcka: F.AVA

SLÁVA, JE PO VÁLCE !
Před městem kaboklo zponalil jízdu a zeptal
se jich, nemají-li takových kamenů, které sám
dostal za svoji službu, ještě víc. Zarazili se a
nevěděli, co odpovědět. Řeknou-li, že ano, nůže je
kaboklo zamordovat a nají po radosti. Ten pozoroval
jejich rozpaky a vysvětlil jim svou otázku: "Máte-li těch
kamenů víc, nepovezu vás do přístavu, tam by vám je přístavní po
licie sebrala a ještě by vás zavřeli." Teprve ted šli
s pravdou ven. Zastavili člun pár kilometrů před pří
stavem, kaboklo člun přivázal a vedl je do jakési
chatrče. Chvíli hovořil s majitelem, pak jim po
přál štastné pořízení a vracel se ke člunu. Jeho
přítel vyvedl ze stáje tři osly, ukázal na ně, oni na
sedli a pomalu jeli dál ke Gurupá.
Kaboklo je zavedl do středu města. Zeptali se, co jsou
dlužni. Řekl si klidně o jeden cruzeiros. Pozvali ho tedy do putyky na kašasu, aby mohli
nenápadně proměnit padesáticruzeirovou bankovku, vypili několik skleniček, ale když vi
děl hospodský tak velkou bankovku, zhrozil se. Tolik peněz nazpět nemá. Odběhl hbitě do
blízkého obchodu a přinesl drobné. Zaplatili kaboklovi - ale pak nevěděli, co si počít.
Uvědomili si, že nemají žádný dokument a jestli je chytnou s pytlíky drahokamů, jistě je
zavřou a na jejich povídání, odkud přicházejí, nikdo nic nedá.
Bylo právě poledne. Zašli tedy do nejbližší restaurace, dali si hovězí maso - před tím
ovšem feijao. K masu bylo hodně zeleniny, cenoura, rajská a nabo. K tomu pili pivo a pak
si dali ještě jako zákusek abacate. Ani se jim nechtělo pryč, vždy£ nevěděli, co si dál
počnou. Zdálo se jim hloupé chodit po ulici s koženým pytlíkem, koupili si tedy malý dře
věný kufřík a do něj své poklady zamknuli.
Konečně došli ke kostelu. Vešli dovnitř, aby se pomodlili a pak misionáře napadlo, že by
snad mohli navštívit pana faráře, snad jim aspoň ten bude věřit. Pan farář ještě odpočí
val po obědě, ale za půl hodinky vyšel. Když se misionář představil, pozval je pan farář
dovnitř. Mluvil jen misionář, pan Potápka poslouchal. Najednou zbystřil pozornost. Na
zdi visel kalendář: 21.března 1923. Zíral dlouho na toto datum a napadlo mu, že snad už
bude po válce. Vmísil se do hovoru a zeptal se pana faráře, jak pokračuje válka.
"Jaká válka? Nebylo dost té jedné, která skončila před pěti lety? Už byste chtěl další?"
Tu teprve misionář panu faráři vyložil, že Potápka byl také dlouho mezi Indiány a nyslí
ještě na válku r.1914. Pan farář vytáhl napu Evropy a ukázal jim, jak se Rakousko rozpad
lo a kolik je ted z něj nových států. Potápka skoro vykřikl:"Tak už nejsem rakouským obča
nem. Už jsem československým státním příslušníkem." Do očí mu vyhrkly slzy.
Pak je pan farář nechal o samotě a šel na policii zjistit, jestli by oběma nevyhotovili
zatím nějaké prozatímní dokumenty. Za chvíli se vrátil se zprávQU, že se to dá zařídit,
aby šli s ním. Nechali kufřík na faře a šli. Pan farář ručil za všechny údaje. Úředník
se jich ptal, mají-li fotografie, pak si uvědomil, že podle jejich vypravování fotogra
fie mít nemohou a řekl jim, že musejí k fotografovi. Když byli ve dveřích upozornil je
ještě, že si mají dát oholit vousy, jestli je nemíní nosit stále tak dlouhé.
Holič se nad nimi zhrozil, ale dal se hned do nesnadné práce. Když odcházeli, zdálo se
jim, že jim něco chybí, brady jim studily vzdor nesnesitelnému horku. Potápka si koupil
hned košili a vázanku, misionář dostal od pana faráře starou, propocenou a páchnoucí
kleriku. Pak šli oba k fotografovi.
Přespání jim nabídl pan farář také. Dal každému spací sít, ale jim se spát nechtělo. Doj
mů bylo přece jen mnoho. Protože pan farář chodil kamsi na jídlo, zašli se navečeřet za
se do restaurace. Po večeři pili pivo a radili se, co kdo podnikne. Misionář měl namíře
no do Bělém do Pará, kde prý má dobrého přítele, který ho na cestě pralesem několik dní
doprovázel. Jestli žije, ubytuje se zatím u něho, než si svou záležitost vyřídí s církev
ními úřady. Potápka už neměl chut hledat starého Kanárka - vždyt bylo po válce. Rozhodl
se, že první lodí se vrátí do Rio de Janeiro.
ť________________________________________________ P< Adolf NĚMEC_______
Bez boje není vítězství a teprve když bylo vítězství dosaženo, dostává se vítězi koruna.
Lodník se pozná v bouři a bojovník v bitvě. Snadno se to holedbá, když není nebezpečí.
Bojem s tím, co nám odporuje, se zkouší pravda.
Sv.CYPRIÁN
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BESEDA

O ZÁKLADNÍCH OTÁZKÁCH LIDSKÉHO ŽIVOTA

Přednáší a diskusi vede DR,VLADIMÍR NEUWIRTH , z Frankfurtu. Přednášky na témata:
pravda - lež - omyl, láska - nenávist - lhostejnost, spravedlnost - křivda, statečnost zbabělost - přetvářka, utrpení - štěstí, přátelství - manželství, dav - osobnost - výcho
va osobnosti, jak číst Bibli, a j.
Beseda se koná v moderním Vzdělávacím středisku /Bildugnszentrum/, Quarten, u silnice z
Curychu do Churu, u Wallensee / kde bylo Setkání /.

Začíná 30.října v 9,30, končí 31.října odpol.
Plná penze 35,- až 45,-frs denně. Kdo chce
přijet jen na přednášky, má vstup vol
ný a nůže pojíst v domě.
Besedou zahajuje svou činnost
východošvýcarská místní skupina

ČSL.SVAZU KŘESŤANSKÝCH PRACUJÍCÍCH
Přihlášky těch, kdo nají zájem o nocleh
a stravu přijímá pan Fr. TOMÁNEK,
9230 FLAWIL, Lorenstr.36.,tel.071-832866
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Doporučujeme všem, kteří se zajímají o základní otázky lidského života, o smysl svého
života, o jasné a důkladné řešení životních problémů, rodičům, mladým lidem, vychovatelům.
Přesný program uveřejníme v příštím čísle.

TOUŽÍTE PO SPOLEČENSTVÍ ?
Na dochov.obnově v Bethanii navrhla jedna z účastnic, abychom si vybudovali^ duchoyní^spo^čenství. Ne spolek, ne hnutí, ne společnost - ale volné společenství lidí Čobré vůle,kte
ří si budou vědomi, že patří k sobě - že_nejsou sami. Společenství, do něhož můžeme vstou
pit a vystoupit svobodně, bez odhlašování a přihlašování, bez placení příspěvků, bez schůzí.
Je to víc než krásná myšlenka. Vědomí, že je nás víc, kteří chceme žít lidsky důstojně a
zajet na hlubinu. Mnozí začínají, jiní jsou zkušenější - ale všichni společně.

JAK SE ZAPOJIT DO TÉTO VELKÉ RODINY? - Kdo chce s námi, pomodlí se každý den Zdrávas Krá
lovno nebo Svatý Michaeli, archanděle, udělá nejméně jeden sébezápor a dobrý skutek denně.
Kdo chce ze společenství vystoupit, závazek prostě přestane plnit. Nikdo nezná jména členů
ani jejich adresy. Chceme yybudgyat pevné duchovní jádro, ^Qpýlí^ohíQJi j^^obě^ i v těch,
kterým je ještě zima*z"~nedostatku lásky a kteří jsou v temnotě, pro neznalost pravdy a
s kterými přijdeme do styku. Abychom všichni prožívali život plně,, s láskou, s vědomím, že
máme přátele - největším je Bůh-Otec a nejvěrnějším náš bratr Kristus.

JE TO MÁLO? - Jen se pokusme - uvidíme, že je toho víc než dost. Své přátelství můžeme
prohloubit duchovními
Místo už máme - nedaleko Curychu a levné - i vhodné kněze
nám Bůh pos Lc^^Svevč^omos^ Či můžeme rozmnožit a vůli posílit četbou nepravidelně vycháze
jícího buletinu. ^Bude~oÉsáhovat klasickou i moderní duchovní četbu, rozjímání, kapitoly ze
života mistrů duchovního života, zejm.svátých, rozhovory atd. Minimum jsou tři výše uvede
né požadavky: jedna z modliteb, sebezápor a dobrý skutek denně.

IDEÁLEM JE DUCHOVNÍ RODINA V KRISTV!
Snad nás bude jen pět, deset, dvacet. Vždyt Kristus řekl, že je i s dvěma nebo třemi, kte
ří se sjednotí v jeho jménu - kteří se budou mít rádi tou láskou, kterou On miloval nás.
Nezáleží na počtu, ale na ochotném a radostném vědomí, podporovaném činy, že patříme
k sobě v Kristu.
Pokud bude místo, věnujeme i v KLUBU odstaveček našemu přátelství -^TIC^^CHVILKA^

POZOR!

OD 2,10.-16.10.

TÁBOR MLÁDEŽE V CASIES - SEVERNÍ ITÁLIE
INFORMACE P.ŠIMČÍK, TEL.(Jl-235025

PODZIMNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA V ŽENEyĚ

9.-10.října
Povede ji asi
P.T.ĚPIDLÍK^.J.,
z Gregoriánské *
university
v Římě.

Podrobné informace:
P.M.MAZÁK, tel.021-714417

BOHOSLUŽBY
17AARAU NAŠE
- každou druhou SOBOTU v Peter u.Paul-Kirche

SVATOVACLAVSKA

11.9., 25.9. ,9.10. ,23.10. ,6.11-.
18,15 hod.
POUŤ
ARBON - farní kostel, každou neděli
19,00 hod.
BADEN - Sebastianskapelle-krypta, neděle 11,15 hod. A PICNIC V PňÍRODÉoc ...
BASEL - Heiliggeistkirche,
neděle 18,00 hod.
Zb.zari
BERN - Dreifaltigkeitskirche-krypta,sob. 18,00 hod.
CURYCH- česká - HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr.46.,
12.hod.mše sv.
neděle a první pátky
19,00 hod. v ekumenické kapli
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachve Schwágalpu pod
str.15. I.patro
nedela 9,30 hod. Sán tisem. Mši sv.
CORTATT <T Op- 10 km na juh od Neuchatel, směr Yverdon,
a promluvou se
far. kos tel sv. Petra na rozcestí od Kablovky,
s námi rozloučí
- každá 3.nedelu
10,00 hod. P.PETR E L I Á B
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
z Locarna. Odjíždí .
- každá l.nedelu
10,00 hod. jako misionář pro naše krajany
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.p.-4.ned. 9,30 hod. do Austrálie.
LUZERN - Peterskapelle,
neděle
19,00 hod. Po mši sv.piknik v přírodě ROTÍ - Ruti-Tann,katol.kostel, 12.9.
9,30 hod. při špatném počasí v restauraci.
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
Rozlučme se s Otcem Eliášem
SQLOTHURN-Spitalkirche, 5.9. ,19.9., 3.10.ned.10,15 h.
všichni - at ho známe či ne
ST.GAT,T.EN-GAT,T,nSKAPET.T.R při domě, vchod
známe, at si odnáší na nás do
z vnitřního nádvoří,
sobota
19,00 hod. Austrálie hezkou vzpomínku!
WINTERIHUR-St.Ulrichkirche.Rosenberg,sobota 19,00 h.
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14 Avenue du Mai 1
I.patro 2.nedelu v mes.
18,30 hod.

OTCOVE'-MISIONAŽI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, Schadriitistr. 26.t.041-312635
P.JÁN PIUS KRIVY,O.P.-4058 BASEL, Lindenberg 21.,
tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK, 8004 ZpRICH, Feldstr. 109, t.01-235025
P.ANTCN BANÍK, 8004 ZURICH.Feldstr. 109,tel.01-234455
středu,piatok od 16-18,3O-Wólfbachstr. 15. /pro Slováky/
P. MARTIN MAZÁK,1100 MDRGES, La Iongeraie,t.021-714417
P.VILĚÍM WNDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26.,
tel.071-279631 /KLUB-red.a administrace/
Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech duchovních
záležitostech - křest, zpověd, svátost nemocných,
svatba, vyučování náboženství doma, návrat do Cír
kve a p.U českých knězi se můžete hlásit na české
duchovní podniky-exercicie, duch.obnovy ap.- u slo
venských /P.Křivý, P.Baník/ na slovenské. 0 P.Mazáka
a P.Vondry na oboje.

TENTO MĚSÍC SLAVÍ
SVÉ 65,NAROZENINY
PROF.DR.O.S T R A D A L
Z CURYCHU.náš spoluPRACOVNÍK

UPŘÍMNĚ BLAHOPŘEJETE!
SVATÝ MICHAELI ARCHANDĚLE, BRAŇ NÁS
V BOJI, PROTI ZLOBĚ A ÚKLADŮM ĎÁBLO
VÝM BUDIŽ NAM OCHRANOU, AT BŮH PŘI
KÁŽE JEMU,POKORNÉ PROSÍME, TY PAK
KNÍŽE VOJSKA NEBESKÉHO, SATANA A JI
NÉ ZLÉ DUCHY, KTEŘÍ KE ZKÁZE DUSÍ
SVETEM OBCHÁZEJÍ, BOŽSKOU MOCÍ DO

PEKLA SVRHNI. - AMEN.

VENKOVSKÁ TRAGÉDIE

"Voňavka,"pravil při obědě dozorčí kuchyně,"až
se najíte, máte přijít s Cimlem, Vrtiškou a

Vlačihou do kanceláře k Terazkymu!"
"No nazdar!" hvízdl Voňavka,"už je to tady!"
"A já si sjednal na večer rande,"stěžoval si Ciml. "Taková hezká blondýnka. Chudinka, už
se svýho vojáčka nedočká!"
"Co se vlastně stalo?" vyptával se Kefalín.
"Budeme úpět v temný báni,"tvrdil Voňavka."Bud rád, žes byl na dovolence, moh'jsi v tom
bejt taky. Ačkoliv ty mužnéjm půtkám neholduješ."
"Rvačka?" hádal Kefalín.
"Rvačka ani ne,"řekl Ciml,"přizabili jsme jednoho kolísajícího zemědělce, řekl bych spíš."
"To ti byla v neděli taková zvláštní atmosféra, "vykládal Voňavka, "naprali jsme se vepřový
a pak jsme vyrazili do ulic. V každý hospodě jsme udělali dvě, tři piva, a když už jich by
lo asi jedenáct, tak se najednou rozhlídneme a jsme v Dvorcích."
"A proti nám se žene chlap," doplnil ho Vrtiška.
"Ještě ne,"protestoval Ciml. "Napřed Vlačiha povídal, že by s chutí někomu rozbil držku.A
Voňavka se začal posmívat, že se mu to vytahuje, když ši
roko daleko není človíčka."
"Vtom se proti nám žene chlap,"tvrdil Vrtiška.
"Jako hora!"zdůraznil Vlačiha,"ruce by mu zá
viděla leckterá gorila a oči měl podlitý
18
krví. Hned jsem mu jednu vrazil."
"No a tím pádem jsme se do něj pustili všich
ni, "řekl Voňavka,"protože jinak by ten habán
VLačihu roztrhal. Pracovali jsme na něm
čtyři a měli jsme plný ruce práce. Trvalo
to dobréjch deset minut, než zůstal ležet."
"Dvakrát jsme nysleli, že už má dost, "dra
matizoval situaci Ciml,"ale von vždycky
vstal, zakoulel vočima, zaskřípal zubama a
zase se na nás vrhl. Takovou výdrž jsem
jaktěživ neviděl!"
"No a potom se tam objevili dva chlápkové
z Dvorců,"pokračoval Voňavka."Znali nás z
fotbalu a tak nemělo cenu utíkat. Tvrdili,
že ten pořez je pěknéj gauner a že jsme dob
ře udělali, když jsme mu vysekli roucho. Ale jelikož přej se nehodí nechat toho člověka
ležet na chodníku, poprosili nás, abysme jim ho pomohli vodnést domů."
"Chlap vážil skoro půldruhýho metráku,"tvrdil Ciml."Netáhli jsme ho daleko, ale pronesli
jsme se. Když jsme byli u domku, ve kterým bydlel, zase nám obživ a uzemnili jsme ho."
"Pak jsme ho donesli do baráčku, "řekl unaveně Vlačiha. "Ta jeho žena neříkala nic, jenom v
jednom kuse brečela. Kdyby jí kluci neukradli ze špajzu buchty, tak mohlo bejt všechno v
naprostým pořádku.
"Když my jsme byli děsně hladoví," omlouval se Ciml."Po pivu vyhládneš a při rvačce taky
ze sebe vydáš ňáký ty kalorie. A ten špajz byl otevřenej."
"No, v každým případě na nás asi čeká pěknéj flastr, "uzavřel debatu Voňavka. "Já to typuju
nejmíň na sedům ostréjch."
Ale Voňavka se mýlil. V kanceláři čekal na čtyři rváče usmívající se Terazky. V ruce třínal děkovný dopis od MNV Dvorce, v němž stálo, že odvážní vojíni Voňavka, Vlačiha a Ciml
zlikvidovali známého opilce, rváče a výtržníka, který se právě chystal, jak sám v hospodě
prohlásil, uškrtit vlastní ženu. Vzhledem k jeho povaze nelze vyloučit, že tento čin by
opravdu uskutečnil. Jedině díky odvážnému zákroku zmíněných vojínů lze děkovat, že nedošlo
k tragédii.
"Voják má byt chrabrý a uvědomělý,"prohlásil Terazky slavnostně."A prečo má být taký,
sudruhovja? Má byt taký preto, lebo je voják a nie vola jaký civil! Terazky, súdruhovja,
iróžte odíst za svojou prácoul"
Válčili jsme za Čepičky
ŠKOLNÍ PERLIČKA:"Na severním pólu je taková zima, že tam nejsou města vůbec obydlená."

ŠTÍHLÁ LINIE
NÁKYP Z LOSOSÍ ŠUNKY
©

"Vaříte si

sám?"

200 g chřestu /plechovka/, 50 g Šunky
z lososa/libové/, vejce, sůl, sladká
paprika, lžička másla, pul lžičky
pažitky3 toast. .- Šunku pokrájíme na
malé kostičky a s chřestem dáme do
ohnivzdorné nádoby. Smícháme sůl, vej
ce a papriku a přelejeme chřest. Naho
ru nakrájené máslo. V předtopené trou
bě pečeme asi 15 min. na 200 stupních.
Hotový posypeme pažitkou. K tanu toast.

"To je ten tvůj plášt

se vzorem rybí kosti!

PLNĚNÉ PAPRIKY

19 Zelená paprika, cibule, 100 g jemně umletého masa, sůl, bílý pepř, sladká paprika, Izičh
margarinu, trochu vody, polévka, 2 lžíce rýze. - Jemně nakrájenou cibuli smícháme s ma
sem a kořením. Vyprázdněné papriky směsí naplníme. V hrnci rozehřejeme margarin a v
něm opečeme papriku. Přilejeme trochu vody a dusíme přikryté 30 min. Vývar
ochutíme trochou polévky. Přidáme uvařenou rýži.
JÁTRA NA ROŽNI
100 g vepřových jater, zelená paprika,
cibule, voda, rajské,lžička oleje,
sůl, bílý pepř, sladká paprika, toast.
Rozkrájíme játra, papriku, rozčtvr
tíme cibuli a ve vařící vodě nechá
me 3 min.povařit. Rozčtvrtíme raj
ská a vše napichujeme střídavě na
bodec. Rozpálíme olej a rožeň při
stálém otáčení opečeme do hnědá.
Okořeníme solí, pepřem a paprikou.
K tomu toast.

JE TO NAŠINEC. ALE,
HNÍZDÍ PŘED
CUKRÁRNOU.

TALÍŘ S ROSOLEM

2 plátky různého sýra - netučného
kvačená okurka, rajské, trochu petr^d\'
zelky, 2 listy bílé želatiny, 0,2 l
netučné polévky/vývar/, sůl, bílý
pepř, krajíc černého chleba, lžička másla nebo margarinu.
Dva druhy sýra /resp.sýr a netučný salám/ do hlubokého talíře. Smíchat
pokrájenou okurku, rajské a petrželku a polít sýr a salám. Želatinu
rozpustit v polévce, ochutit solí a pepřem a přelít talíř. K vystydlé
mu a ztuhlému chléb s máslem
FILÉ MIQOJ S ŽAMPIONY
1 toast, 100 g hovězího filé, Ižičkd^
kečupu, lžička oleje, sůl, černý pepr&
150 g žampionů, sklenička jablečného
vína. - Opečeme toast. Hovězí filé
potřeme z obou stran kečupem resp.
kaší z rajčátka. 2 min.opečeme naso na oleji po obou
stranách. Posypene solí a pepřem a dáme do tepla.
Žampiony osmažíme do hnědá a okořeníme, přidáme k ma
su. K tomu skleničku jablečného vína /na pití/.

DOBRÉ CHUTNANÍ

A PĚT KILO DOLŮ!

"Musíte šlapat vodu, jinak se
nám připálíte!"
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LÉKAŘSKÉ ANEKDOTY
K psychiatrovi přišli manželé. "Muž je přesvěd
čen, že je automatem na žvýkačku.""Proč to
neřekne sám?""Má úst? plná mincí."
"Pane doktore, můj múz má rád bavlněné ponož
ky. ""To nenz nemoc. Já je také rád." Pacient:i
"Opravdu, pane doktore? S octem, olejem a
citrónem?"
"Tak co, přišly ti vhod nové brýle?""A jak!
Potkávám teči lidi, které jsem už léta ne
potkal !"
20 Domorodý čaroděj se vrátit do Afriky a vy
pravuje domorodcům nadšeně: "Představte si,
na velkou louku vstoupilo dvaadvacet mužů,
kopali do kožené koule a za chvilku oprav
du začalo pršet!"
Alfons měl těžký úraz. Pojišťovna nabídla
deset tisíc. Alfons chtěl padesát tisíc.
Ale tolik peněz se vyplácí, je-li člověk
stoprocentní invalida. Alfons se tedy ulo
žil do postele nadosmrti. "Prosím tě, snad nechceš ztrávit
v posteli zbytek života?" diví se přítel. "Samozřejmě že ne. Ale jsou tu ještě Lourdy!"
"Ze vás muž hovoří ze sna, není nic neobvyklého. Nehovoří však také, když je úplně sám?"
"Nevím, pane doktore. Když je sám ták s ním nejsem. "
Sovětský státník navštívil
USA a prohlížel si nejno
vější komputer. "Jak to bu
de vypadat v USA r.2OOO?"
ptá se Sovět. Nastavili
conputer: "Socialismus! ""A
ted zkusíme SSSR. "Za něko
lik vteřin tu byl výsledek
.Vtera jsem chy
tl
takovouhle
"To nemohu přečíst,"povídá
ybuť
Američan,"je to čínsky."
"Tvůj dobry muž zemřel
přzliž brzo," těší Skotka
.Táta vtera chy•11
takovouhle
Skotku."Máš pravdu. Ježte po něm zbyla medi
•ybuť
cína na celých ctrnáct dní."
Telefon:"Pane doktore, kamarád je v deliriu.""Copak? Vidí bílé iryšky?""Právě že ne.
Ale běhá jich tu plno!'^
„Vtera chytil pán tu
"Proč jste jmenova“
hle rybul“
li panů Novákovou
členkou vašeho abstinentního kroužku?""Měla tři muže a
všechny odnaučila pít. "
"Co se stalo vašenu manželovi? Autonehoda?""Ano. Zlomená noha. ""To jste měla ještě štěstí! ""Štěstí? Co si >■
myslíte? Úplně se mi zničil nový svetr!"
"Cože? Novákovi mají trojčata? A je už všechno v
;
,Kdyby ml někdo sháněl, tak že tady nejsem . -.
pořádku?""Ano, pan Novák už se probral z mdlob."

