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čas dovoleniek ešte stále trvá, ale pomaly sa chýlí ku konců. Ostanu len
spomienky, fotografie a tiež pohladnice. Medzi mnohými inými dostala som
aj pohladnicu, na ktorú sa ktosi zabudnul alebo záměrně sa nepodpísal. Tátc
pohladnica ma zaujala najviac a dokonca som si ju aj odložila. Prečo? Prečc
sa vobec píšu pozdravy z dovolenky? Sú takí, ktorí chcú ukázat aj druhým
kde všade boli a čo všetko si možu dovolit, ale sú aj takí, ktorí sa svojov
radostou chcú podělit aj s tými, čo ostali doma, myslia na nich aj pri pře
žívaní krásných událostí; sú s nimi v ich radosti spojení.
Kedže tá prvá skupina nepatří do okruhu mojich známých, předpokládám tu
zvyšujúcu. Písatela tejto pohladnice som nenašla, ale priviedlo ma to k zamysleniu, kto mi čo doteraz poslal, kto ma najviac obdarúva - B O H.

Koíko podpísáných i nepodpísanych pozdravov mi on už poslal. Kolko krásy
v prírode a ludských duších mi on daroval! Nie len pohladnice, ale celé
krajiny, prírodu, tvorstvo.
Ba myslel na mňa aj vtedy, ked na mna všetci ostatní zabudli. Ako dobrodi
nec a gentleman nikdy nepodškrkoval svoje měno, ked mi niečo daroval.

Ked som sa nemohla podakovat tomu, kto mi tú pohladnicu napísal, podakujem
sa tedy u prameňa všetkého dobra a lásky
u BOHA - OTCA.
Chcem tým len povedat, že ked
budete niekedy odpisovat na
dary, pozdravy alebo dopisy,
podakujte v duchu aj Tomu, kto
sa na svoje pozdravy lasKy
nikdy nepodpisuje, ale vždycky
na nás myslí.

Vaša

redakcia

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
2 PŘI PŘÍLEŽITOSTI 79.narozenin SV.OTCE 26.9.zhodnotil jeho práci ředitel vatik.tisku P.Romeo Panciroli. Načrtl jeho reformní činnost a jako důkaz, že sv.Otec zvládnul pokoncilní
krizi uvedl, že extremní progresisté i tradicionalisté nají vůči němu námitky. MODLEME
SE ZA Sv.OTCE, NÁSTUPCE SV.PETRA, JAKO SE I ON MODLÍ ZA NÁS.
STOUPÁ POČET MLÁDÍCH LIDÍ, KTEŠÍ SE HLÁSÍ NA TEOL. FAKULTY a chtějí se dát vysvětit na kně
ze. 7 Německu stoupnul počet proti r.1972 q třetinu. Zdá se, že to není jen následek neza
městnanosti, ale odvrat od hmotařských ideálů £ věčným hodnotám. Také evangelíci budou
mít brzo dostatek dorostu. Modlitbám za kněze je zasvěcena sobota.
V Ugandě-z katedrály v Masale^-byl při mši odvlečen kněz .Jeho mrtvola se našla u silnice na
jih od města. Stejně byl zavražděn domorodý bratr z Knozi, protože protestoval proti vy
hoštění dvou kanadských misionářů. Protikatolická kampaň pokračuje.
OBSERVÁTORE ROMANO, o fic.cirk.list, ostře protestoval proti zavedení sexuální výuky na
všech stupních^italských skol. Raimondo Manzini prohlásil, že y e n vyucovanz mechaniky
sexu bez doprovodu mravní výchovy vede k pozdější prostopášnosti.
V ARGENTINĚ byl uvězněn 14 dní P.J.M.Weeks, prý měl~ marxistickou literaturu. Stejně pět
seminaristů. Ale kniha "Jsem komunista obsahovala křesťanskou kritiku komunismu, sociál
ní nauku křesťanství a napsal ji biskup.
WURZBURGSKÍ BISKUP J.STANGEL obvinil hamburgského advokáta z urážky na cti - nebot advokát
ho žaloval pro zabití A.Michel, která byla považována za posedlou, biskup na dobrozdání
znalců povolil exorcismus, ale dívka odmítala potravu i pití a zemřela.
NÁSTUPCEM kard.Dopfnera - tedy předsedou německé biskupské konference - se stal kolínský
arcibiskup J.kardinál Hoffner, známý svou pastýřskou horlivostí a zbožností.
BÍV .ARCIBISKUP Z HUE-VIETNAM-jehcž bratři byli popraveni^omunisty a který vysvětil ve Špa
nělsku bez dovolení sv.Stolice několik kněží a biskupů a byl proto exkomunikován, byl ny
ní přijat zpět do Církve. Biskupa může světit biskup jen se souhlasem sv.Stolice - tím se
má zabránit, aby diktátorské ateistické režimy nenutily biskupy /hlavně v Číně/světit bis
kupy vládě oddané a spolupracující na zničení Církve.
300 švýc.lékařů podepsalo memorandum, v němž se staví proti uvolnění provádění potratů.Staví se i proti soc.indikaci, řešení je úprava soc.poměrů, ne zabití nenarozeného dítěte.
POLŠTÍ BISKUPOVÉ žádají amnestii pro dělníky, odsouzené za to, že protestovali v červnu
proti zvýšeným cenám. Předseda strany požádal katol.Církev o spolupráci na blahu Polska.
Zřejmě má Církev uklidňovat obyvatele, rozhořčené nedostatkem a drahotou potravin.
V ŘÍMĚ - třetím komunistickém velkoměstě - se setkal? u pří 1.35.výr.obrany Říma gener.vikář
Ugo Poletti s komun.starostou věčného města G.C.Arganem. Toho snad přijme na svátek Ne
poskvrněného Početí Panny Marie - 8.prosince - sám sv.Otec.
Britský min.předseda J .Vallaghan se postavil proti filmování pornofilmu Sexuální život Ježíše Krista v Anglii. Režizer je tam"velmi nevítaným návštěvníkem^.Poslanec Bránie zahájil
proti filmu kampaň. Přidal se primas katolické Církve kard.Hume i arcibiskup z Cantenbury.
Sovětský vládní list Izvěstija obviňuje arcib.Lefebvra z neofašismu a pravičáctví a z toho,
že se staví proti dialogu Církve s různými režimy /zřejmě zejm.komunistickými/.
Laicizovaný opat Fran^oni neuznává svůj trest za to, že se přidal ke komunistům. Prý není
zapsaný ve straně a nevěrecký materialismus odmítá.
V Bernu promluvil k členům parlamentu /asi 60 ti/ prof.H.Kůng o různých hnutích v Církvi,
pod názvem Postavení teologie a Církve. Žurnalisté byli z'přednášky vyloučeni.
Sv.Otec přijal v soukr.audienci litevské biskupy Liudase Povilonise Romualda Kriksciunase.
V Paraquai se vytvořila ekumen.skupina křesťanů, kteří chtějí hájit vězně a jejich rodiny,
i rolníky, vyhnané ze svých statků policií, protože byli obviněni z polit.subverze.
Církev v Lybii se nyní zmenšila na dva kostely, 6 kněží a 120 sester. Kostely jsou v Tripolis a v Bengazi. Katedrála v Tripolis byla změněna v mešitu. Je tam asi 20 tis .katolíků,
většinou zahraničních techniků a dělníků. Všichni kněží jsou františkáni.
i Nedostatek kněží v Norsku, Dánsku a švédsku je tím svízelnější, poněvadž katolíci jsou roz| troušení mezi protestanty a je těžké o ně řádně pečovat. Je tam asi 110.000 katolíků.
Když se vrátili tři biskupové, kteří byli zavřeni v Equadoru, do Chile, byli přivítáni de
monstrací a obviněni, že jsou marxisté. Chilská biskupská konference demonstranty exkomunikovala/vyloučila z Církve/, ale je-li obvinění pravdivé, nepřešetřila.
Účastníci katol-luter.setkání studentské koleje v Collegeville žádali tak zv.interkomunion,
prý i luteráni věří v pří temnost Kristovu v Nej sv. svátosti. To zatím není dovoleno. Luterá
ni učí, že kněz svolává Krista do chleba a vína, katolíci, že proměňuje chléb v Tělo a víno,
v Krev Kristovu.
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Když jsem se vrátil z práce, měla ještě
dobrou náladu. Při polévce jí zářily oči,
pak jiskry pohasly a na tváři se jí roztáhly mraky. Vůbec neposlouchala, co jí
povídám o obtížích v práci. Otráveně, mlčky uklidila nádobí ze stolu. Slyšel
jsem, jak je v kuchyni hlučně umývá a uklízí.
Sedl jsem k novinám. Přistihl jsem se, že čtu, ale nevnímám. Proč se nezají
má o mé obtíže? Divné! Ani jsem nepostřehl, že se vrátila do pokoje.
"Kolik je hodin?" zeptala se trochu vlídnějším hlasem.
"Máš troje hodinky,"odsekl jsem,"snad jsou aspoň jedny v pořádku!"
Otočila se na podpadku. Slyšel jsejn, jak se v předsíni obléká. Pak
hlučně práskly dveře. Tak hlučně, že z příborníku spadl kovový ko
níček.
Zvedl jsem koníčka a zamyslil se. Moje žena je pohledné stvoření. V poslední době se zvlášt
pečlivě obléká. Přistihl jsem ji před zrcadlem. A jak listuje v módních časopisech.
Hrome!
Což ty účty za šaty v poslední době? Pro koho se parádí? Pro ime jistě ne! Ví, že ji mám
rád, i kdyby chodila v hadrech a měla křivý nos. Pro koho tedy?
Zapomněl jsem na své starosti a začal listovat v mozkových buňkách. Můj důvěrný přítel Hon
za? Světlovlasý krasavec, sportovec, ideál žen od třinácti do devadesáti? Ale je zasnou
bený, za měsíc má svatbu. Jeho nevěsta je manželčina kamarádka. Ne.
Jirka také nepřichází v úvahu. Je o dvacet centimetrů, menší než moje žena.
S kamarádovou manželkou by si nezadával, má pevné mravní zásady. A ženy ho nezajímají.
Přešel jsem několikrát pokoj. Roztržitě jsem bubnoval prsty na okno a najednou jsem si
všimnul, že je neobyčejně pečlivě uklizeno. Je to něco nového - nebo se u nás všechno
leskne čistotou už delší dobu? Nevěděl jsem. Nevnímal jsem to. Ale zmocnila se mě úzkost.
Slyšel jsem, že než svědomitá manželka opustí muže, všude vzorně uklidí. Je to pravda?
Výše! jsem na balkon. Kolem dokola kytky, na zemi v krabicích zelenina, v koutě pytel s
odpadky. A složené lehátko. Na stoličce kniha. Maně jsem ji vzal do ruky:"Jak získat a
udržet náklonnost muže," četl jsem. Kterého muže? KTERÉHO MUŽE?
Tečí už jsem neřekl "hrome!" Už jsem řekl: "Bože můj, Bože můj!" Z osmého poschodí jsem vi
děl hlavy, kutálející se po chodníku, mizející v obchodech a zase se vynořující, některé
s kočárky. Kočárky! Snad ji hněte, že nemáme dítě!? Jsme spolu pět let. Už nebo teprve?
Pět let! Prý jsou to nejkritičtější léta. Začínají hádky, rozpadají se manželství. Zamrazi
lo mě v zádech, na čele mi vystoupil pot. Mně se naše manželství líbilo. Jí snad ne, snad
si vyhlédla jiného. Ale koho, koho? A proč? Udělám všechno, co jí na očích vidím. V posled
ní době jsem ovšem nevrlý. Ten starý paprika, přednosta, je čím dál senilnější. Zakroutil
bych mu nejraději krkem, ale není to dovoleno. Také nesnáším pohled na krev. Za měsíc jde
do důchodu, tak se na nás vyžívá, peskuje nás jako malé kluky.Podrážděni jsme všichni.
Kdo to s ním má vydržet!
A kdo to má vydržet se mnou? Jsem také podrážděný.
Klesl jsem na pohovku a nervózně přebíral prsty. Osm hodin. Devět. Deset. Jedenáct. Pro
Boha! Snad opravdu neutekla? V duchu jsem viděl hotelový pokoj, růžové světlo, cizí pánské
pyžamo...Nebo si něco udělala? Skočila do řeky? Snad právě pluje její tělo, bledý obličej
na hladině, směrem k přístavu Ne!! Začal jsem se podvědomě modlit. Ne, jen to ne! At ra
ději uteče, ale at neumírá! Může se vrátit, ví, že ji mém rád Bože. .Prosím!
Přeslechl jsem vrznutí dveří, ale spatřil jsem v temnotě světlý proužek z ložnice. Vysko
čil jsem, klopýtl o židli, porazil stolek a otevřel dveře.
Manželka se obrátila, sevřela rty a práskla dveřmi do koupelny. Za pár minut vyšla v župa
nu, s bradou dopředu a zamířila do kuchyně.
"Co je s tebou, Madlenko?"zeptal jsem se pokorně. Chvíli mlčela. Pak se
náhle rozplakala, vběhla do ložnice, vrhla se na postel a usedavě kvílela.
Stál jsem bezradně nad zmítajícím se tělem: "Stalo se něco, Madlenko?"
Zvedla uslzenou tvář s narudlým nosem:"Stalo! Stalo! Mluvím s tebou vlídněl
Ty vrčíš jako pes. Nemáš mě rád. Máš určitě jinou.. "číhavě se odmlčela.
"Co. .jaký nesmysl? Jsem nevrlý, protože nás týrá starý v práci. Za měsíc
jde do penze, tak se vyžívá...Ale ty máš jiného! Přiznej se.!"
"No dovol?" řekla polo uraženě, polo vlídně,"ty ničíš naše manželství.^
Já byl protivný, ona urážlivá. Podezřívali jsme se navzájem. Kdyby
chom si byli hned upřímně pohovořili, nemusel jsem já jí a ona irně
připravit tolik trýznivých hodin. Ovšem - také ne sladké smíření.

NEZAKOTVENÝ ČAS
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Dnešní dobu můžeme nazvat vykořeněnou a uštvanou.
Sníh se kupí do závějí tak, jak věje vítr. Stejně se
v určitých dobách nechávají lidé unášet různými nauka
mi a teoriemi. Chybí jim měřítko, kterým by posoudili
a ocenili to, co vidí, co slyší, co na ně působí. Někteřítomu říkají náhoda, jiní osud. Ať to nazývají jakkoliv, poddávají se vnější síle a nechají sebou zmítat
sem a tam. "Proč stavět dům? Bude zase válka a zničí
ho!" Neusilují, aby poznali příčiny těchto obtíží.
Rozdíl mezi křesťanskou, smyslovou a naší pokřesťanskou kulturou spočívá v tom, že křesťanská kultura po
važuje svět za lešení, po němž se šplhají duše k Bohu.
Až opustí lešení poslední člověk, lešení se spálí - ne
proto, že by bylo špatné, ale protože už splnilo svůj
úkol a pomohlo nám k Bohu. To znamená, že existovaly
vždy hodnoty a soudy, podle nichž se posuzovalo politické, hospodářské a sociální dění. Tato měřítka byla rozdílná od světa, ve
kterém působila asi tak, jako se metr liší od tkaniny. Každý věděl, dělá-li
pokroky či ne, poněvadž tu byl pevný bod, ke kterému se měl člověk dostat.

V dnešní době tento pevný bod zmizel. Nebo je to snad okouzlující slovo
"pokrok"? Mohu hrát košíkovou, když se košík přenáší stále z místa na mís
to? Jednou se podaří do košíku trefit, ale o vtěřinu později se košík pře
místí jako umělý králík při loveckých cvičeních. Vypadá to, že si nikdo ne
ní jist, jaký je vlastně cíl života. Proto ztrácejí mnozí chuť a odvahu k
životu. Pochopitelně - jedeme-li na výlet a nemáme cíl - pozbývá výlet při
tažlivosti .
Tento pocit uhoněnosti pochází z nesmyslného tvrzení, že smysl světa je ve
světě samém; že existence žárovky se dá vysvětlit bez vynálezce Edisona;
že smysl básně je ve verších; smysl obrazu v barvách. Tato podvědomá touha,
ztratit se bez cíle, smyslu a otázek po původu světa v proudu přírody je
důvodem, proč Chesterton lakonicky napsal:"Ach, kéž bych byl létající ry
bou a nemohl spadnout na zem!"

Je-li člověk ponořen do proudu doby, je jedním z nejhorších následků to, že
nemá zákon, podle něhož by soudil, smí-li tam zůstat nebo ne. Přejímá-li
člověk svou víru výhradně z kultury, ve které žije, nikdy neví, je-li tato
víra správná nebo ne. Pak se neliší v moři utonulý člověk od ryby; oba ple
vou s proudem a není důvodu, proč by tam jeden z nich měl být a druhý ne.
Nemůže-li člověk odvozovat zákony odjinud, než z pohyblivého písku, na němž
žije, pak ho nepřimějeme k tomu, aby si vystavěl dům na skále.
Východisko z nezakotveného bloudění najde člověk tehdy, až se osvobodí od
zmatku světa, v němž žije, až pochopí obrovský rozdíl mezi tím, co dělá a
co dělat má, mezi ideály a činy, mezi tím, co je v jeho situaci žádoucí a
co ne. Svět se žene k válce proto, že je dost lidí, které ho k ní ženou,
nebo že jsou lidé omámeni nějakým opiem, takže věří, že vše, co se děje,
spočívá na okolnostech, jež se vymykají
kontrole obětí.
Chce-li se člověk dostat ze sněhové závě
je, musí si uvědomit, že do ní nepatří.
Chce-li se dostat ze zmatku světa, musí
vědět:
1.NEBYL STVOŘEN PRO HONIČKU, ALE PRO SVÉ
ZDOKONALENÍ A ŠTĚSTÍ
2.SVÉ ŠTĚSTÍ M8žE ZNIČIT, BUDE-LI SOU
HLASIT S NEDOKONALOSTÍ, ZLEM, HŘÍCHEM.
3.1 PAK JE VÝCHODISKO - ÚTĚK K BOHU. TO
OVŠEM NENÍ UŽ POLITIKA, NÝBRŽ SVATOST.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Začínáme uveřejňovat deník Alji Rachmanové, jejíž knihy "Studenti, láska, Čeká a smrt" a
"Továrna na nového člověka" byly přeloženy do češtiny. Deníkovou formou líčí autorka ži
vot své rodiny v emigraci, ve Vídni, v době vrcholné nezaměstnanosti. Jejž statečnost je
pro nás vzorem. Při četbě si určitě vzpomenete na podobné zkušenosti vlastní emigrace.
5 Do Vídně jsme dojeli brzo ráno. Otmar uchopil oba kufry, já vzala chlapce. Byl ještě ospa
lý a vyděšeně se rozhlížel. Dav nás vynesl před nádraží a pak se rozptýlil na všechny
strany. Na řadu lidí čekali příbuzní. Na nás nečekal nikdo. Nevěděli jsme, kam jít. Zašli
jsme do blízkého parku a usadili se na lavičce, lehce pokryté jinovatkou. Mé duše se zmoc
nil pocit hluboké opuštěnosti. Ze všech stran sem zaléhal hluk velkoměsta, auta troubila
a parkem spěchali lidé s balíčky, někteří nesli malé jedle. Bylo cítit blízkost vánoc.
"Zebou mě ručičky," řekl chlapec."Chci domů!"
Domů! Jak nesmyslné, fantastické slovo!
"Máme celkem dvěstěpětatřicet šilinků. Na levný hotel," prohlásil po chvíli Otrrar.
"Chci papat a nožičky mi už úplně zmrzly,"znovu plačtivě zahořekoval Jurka.
Zvolna jsme se zvedli a kráčeli širokou, střízlivou Laxenburgskou ulicí. Před jedním hos
tincem jsme se zastavili a po chvilce váhání jsme vstoupili do výčepu. Naši objednávku
přijala mlčky tlustá, ospalá žena v modré, špinavé zástěře a po delší době nám donesla
objednané mléko. Mladé, stejně ospalé děvče, rachotilo stoly s obrácenými židlemi nahoře.
"Chci k dědečkovi a k babičce,"rozplakal se chlapec."Zde bydlet nechci!"
Pustili jsme se do hledání vhodného hotelu. Na 'ulicích ani prášek sněhu; vanul teplý vítr,
tu a tam mžilo. Město pokrývalo šedivé nebe. Ještě před několika dny v Moskvě - tam 3CP
pod nulou a pokud oko sahalo - sníh a nic než sníh____
Pokoj, který jsme najali v dalším hostinci byla dlouhá, polotemná místnost s dvěma obrov
skými postelemi. Byla tam zima a nevlídno.
Položila jsem chlapce na postel. Okamžitě usnul.
Otmar mě vzal za ruku.
"Nyní musíme uvažovat, co uděláme, "zašeptala jsem."Není možné, aby dva mladí, zdraví lidé,
kteří chtějí pracovat, zahynuli. Zajdi za přáteli, které tu máš, jistě ti něco poradí. Po
kusím se psát. V Rusku mi říkávali, že mám talent. Snad napíši nějakou povídku - něco o
Rusku. To přece musí zdejší lidi zajímat."
"Jsem také jistý, že něco najdu,"řekl Otmar pevně."A mám tebe; proto bude všechno dobré!"
Otmar mě objal a dlouho jsme mlčky seděli a dívali se na naše spící dítě. Jak zhubnul,
jak špatně vypadal! Nemoc a dlouhá cesta ho vyčerpaly.
„
.
21.prosince 1925.
Jak často jsem od maminky slýchala slova: "Peníze můžeme ztratit a majetek také. Ale vzdě
lání je věčný kapitál. Proto dopřeji své dceři studia, aby nikdy nezůstala bez chleba."
Nyní se ukázalo, že si se svým vzděláním nevydělám doslovně ani na kousek chleba. Co jsem
z toho měla, že jsem ukončila universitu, že jsem celý život studovala, učila se? Zde,
v cizí zemi, jsou všechny doklady o mém drahocenném studiu bezcennými cáry papíru. A stej
ně u Otmara. Než stačil dokončit studia ve Vídni, byl odveden, musel do války. V Rusku
sice svá studia ukončil, ale zde tato vysvědčení neplatila. Musí tedy začít znovu; jak
má však studovat, když neví, z čeho zítra uživí svou rodinu?
„„
.
,
22.prosince 1925.
Otmar se právě vrátil z jedné potulky městem. Unaveně sedá na postel, na níž spí chlapec.
Výraz jeho obličeje je tvrdý a smutný. Obešel už všechny přátele, ale nedověděl se nic
potěšitelného. Dostat místo je téměř nemožné, vydělávat literární prací skoro vyloučené.
Několik článků nebo fejetonů by se snad udalo, ale pak konec. Redaktoři jsou rukopisy za
sypáni. A všude je třeba protekce! - Napsala jsem povídku, Otmar ji přeloží a pokusíme se
uplatnit ji v některých novinách.

...PANE, ČÍ BUDE ČÍNA ?
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sv.František Xaverský

V 7.st.přinesli do Číny nestorianismus syrští mniši. R.845 začalo pronásledování a r.988
úplně zaniknul. Nový rozkvět začal za vlády Mongolů, jak svědčí Marco Polo i archeol.vykopávky. Ve 13.st.přinesli křesťanství františkáni. Jan z Montecorvina přel. 1294 do mongolštíny liturgii, Nový zákon a žalmy. R.13O7 se stal arcibiskupem v Pekingu. Nacionální politi
ka dynastie Ming křesťanské misie úplně vyhladila.
Do konce 16.st.byla Čína Evropanům uzavřena. R.1598 se dostal do Číny slavný astronom, je
suita Matteo Ricci. R. 1601-10 tam založil misii. Vzdor občasnému pronásledování stoupal po
čet pokřtěných - r.1638 jich bylo 248.180. Když však byl r.1704 uveřejněn edikt, kterým
Klement XI.zakázal tak zv.čínské obřady, nastal rozštěp mezi státem a Církví, který skončil
r.1724 zákazem křesťanství. Od r.1811 se zavíraly kostely v Pekingu a od r.1814 se trestal
pobyt misionářů smrtí. 1815 bylo 89 číns.kněží, 80 zahr.kněží a přes 220 tis.katolíků.
Nankingskou smlouvou r.1842 o otevření svob. pří stavů, náboženskými edikty r.1844-46, mírem
Tientsinským r.l858/svoboda náboženství/, a mírem Pekingským r.1860 se otevřely misionářům
cesty do Číny. Ale výsostná práva Evropanů vedla k zahořklé nenávisti, jež vyvrcholila krva
vou lázní v Tientsinu r.1870 a boxerským povstáním r.1900. Bylo vyvražděno tisíce křesťanů.
Teprve po I.svět.válce se podařilo zorganizovat Církev tak, aby její práce vedla k misij
ním úspěchům. R.1939 tam bylo přes 3 mil.katolíků. 0 něco více jich bylo r.1946, skoro 200
tis.čekatelů na křest/katechumenů/, 5788 kněží /z toho 2698 čínských/, 7463 sester /5112
čínských/ a 924 stud.teologie. 4446 škol s 319 444 žáky, university v Pekingu, šanghaji
a v Tientsinu.
PRONÁSLEDOVÁNI začalo dekretem o Potlačování kontrarevoluční činnosti z 23.7.1950. Veřejné
■potupné procesy, mučení, věznění, zákaz katol.tisku, vyhnání internuncia a výzva, aby kněží
i laici vstoupili do Římu nepřátelského hnutí t.zv. troj autonomního: sebeudržování, vlastní
správa, vlastní šíření. Hnutí bylo vůči Římu tak zaostřeno, že je Pius XII.18.1.1952 encyk
likou Cupimus nimis a 7.10.1954 Ad Sinarum gentem odsoudil. R.1958 bylo v Číně 30 Římu věr
ných biskupů, mnoho kněží a věřících ve vězení. Nyní prý je v Číně 123 jesuitů.
ÚSTAVA sice dovoluje věřit, ale šířit se smí jen ateismus. Protože původní čínské nábožen
ství je směs různých názorů, zejm.budhismu, který je prakticky ateistický, komunismus se
lehce uchytil. Ve starých spisech je jediný nábož.pojem - nebe. Konfucius, společenský re
formátor je považován za ateistu. Výrazu "Bůh"použil jedinkrát, kdy proklíná Šank-ti, t.j.
vládce nahoře, při smrti oblíbeného žáka. Lao Tse a jeho učení o Tao je filosofie, hlásají
cí odpoutání se od společnosti a návrat k přírodě. Během staletí se ke všemu přimíchaly
alchymistické prvky. Např.střel.prach znali už v 3.st.př.Kr.,pouzíváli ho na prskavky a
ohňostroje, k válce až v 13.st.po Kr. Když Američané ustupovali ze sev.Číny, vykupovali a
vylupovali kláštery a knihovny. Jejich vědci našli v knihách mnoho objevů, které znali Čí
ňané už před 2 tis.lety. Silný kult je kult předků. Každý Číňan je povinen uctívat předky,
ovšem jen muž, proto chce mít Číňan syna. Znak pro syna a ženu je znakem pro dobro.
Číňané mají tisíce mučedníků,' řada je jich povýšena na oltář. Jen v provinciích Hunan a Šansi zahynulo při boxerském povstání 2411 mučedníků, z nichž 29 prohlásil Pius XII.za blaho
slavené. Doufejme, že smrt mučedníků bude i pro Čínu semenem křesťanů, i když situace vypa
dá beznadějně. Jiskřičky víry se zachovaly v rodinách a malých kroužcích, návštěvníci jedi
ného kostela v Pekingu jsou přísně sledováni.
OBJEKTIVNĚ je nutno uznat, že od r.1960 nejsou v Číně hladomory. Čínský komunismus je jedi
ný, který pro široké vrstvy opravdu něco udělal. Každý dostane dvoje oblečení ročně a pár
jenů, za které si může koupit šicí stroj, kolo a pod. Vzdělaným lidem - velký Mao dal vy
vraždit asi milión vzdělanců - to ovšem nestačí. A křesťanům také ne.

URS VON BALTHASAR :
KOMISAŘ A KŘESŤAN
KOMISAŘ: Soudruhu křesťane, můžete mi na
lít čistého vína? Co se to s vámi, krestany děje? Co tu vlastně na světě ještě chce
te? Jaký máte důvod k existenci? Jaký je
váš cíl?
KŘESŤAN: y podstatě jsme lidé3 kteří spolu
pracují na výstavbě budoucností.
KOMISAŘ: Že jste lidé vidím, ale že byste
spolupracovali na výstavbě budoucnosti?
KŘESŤAN: My jsme se totiž nyní "otevřeli
7 světu." Někteří z nás se dokonce k světu"úplně přiklonili".
KOMISAŘ: Klerikální žvanění! Nebylo by správnější, kdybyste vy, "lidé jako jiní" žili nej
dříve životem hodným normálního člověka? Tak k věci! Proč jste dosud křesťany?
KŘESŤAN: Ted jsme dospělými křestany. Myslíme a jednáme podle své vlastní mravní odpověd
nosti.
KOMISAŘ: Pochopitelně, když se vydáváte za lidi. Ale slyšel jsem, že věříte v leccos, co
je dost podivné.
KŘESŤAN: To všechno je podřadné. Dá se to převést na jediné slovo 3 bořící všechny přehrady:
láska k bližnímu. To je hlavní. Kdo miluje blizního3 miluje i Boha.
KOMISAŘ: Kdyby ovšem Bůh existoval. Ale protože neexistuje, nemilujete ho.
KŘESŤAN: Milujeme ho implicitně /ve vsem/t i když si ho konkrétně, objektivně nepředstavu
jeme.
KOMISAŘ: Tedy vaše víra nemá vlastně předmět. Už jsme se dostali dál. Je to jasnější.
KŘESŤAN: Ták jednoduché to není. Věříme v Krista.
KOMISAŘ: Také jsem o něm kdysi slyšel. Historicky o něm víte zatraceně málo.
KŘESŤAN: Prakticky nic. Proto nevěříme ták v Krista historického3 jako v kerygmatického.
KOMISAŘ: Co je to za slovo? Čínské?
KŘESŤAN: Řecké. Znamená hlásání nových věcí. Cídíme se zasazeni činem slova3 zvěstováním
víry.
KOMISAŘ: A co hlásá ta vaše zvěst?
KŘESŤAN: Záleží na tom3 jak je jí kdo zasazen. Někdo z ní má najednou jistotu3 ze jsou mu
odpuštěny hříchy. Určitě to byla zkušenost prvotní Církve. Tuto zkušenost vzbudily udá
losti kolem historického Krista3 o němž si opravdu nejsme jisti3 jestli opravdu....
KOMISAŘ: A tomu říkáte obrácení ke světu? Jste stejní trráři jako jste bývali. S tak ne
jistým žvaněním se odvažujete spolupracovat na výstavbě světa?
KŘESŤAN: / vytahuje poslední triumf/ Máme Teilharda de Chardin. V Polsku má velký vliv!
KOMISAŘ: V Polsku máme vliv ny také. O ten nemusíme prosit vás. Konečně, jc hezké, že
jste se už dostali tak daleko. Jen odhodte ty mystické pitomosti, které nemají s vědou
nic společného a už můžeme spolu začít mluvit o vývoji. Na ostatní historky nenaletím.
Když o nich víte tak málo, nejste už nebezpeční. I kulky je pro vás škoda! Ušetříte nám
ji. Na Sibiři máme vzorné tábory, tam můžete ukázat svou lásku k bližnímu a spolupraco
vat na pokroku. To vám prospěje víc než ty vaše německé katedry. /Teologické, pozn.red./
KŘESŤAN: /poněkud zklamaný/ Podceňujete eschatologickou dynamiku křesťanství. Připravu
jeme přicházející království Bozi. My jsme skutečná světové revoluce. Volnost3 rovnost
a bratrství - to vyšlo původně od nás.
KOMISAŘ: Jenže jiní museli za vás irakat, co? Dodatečně by si každý rád přihřál svou po
lívčičku. Tohle křesťanství nestojí ani za fajfku tabáku.
KŘESŤAN: Vy patříte k nám. Vím kdo jste! Myslíte čestně - jste anonymní křestan.
KOMISAŘ: Nebud hrubý, hošíčku. Vím už dost! Sami jste se zlikvidovali a tím jste nám
ušetřili pronásledování. Zmiz!
Parodie slavného basilejského teologa Urse von Balthasara na modernístické, progresistické a levičácké teology, budující na základech, které sami zničili, totiž na Kristu,
v jehož existenci nevěří. Jako větev, odtržená od kmene - Krista - nenesou tito teologo
vé plody, proto nejsou nepřátelům víry nebezpečni, ale prakticky jim pomáhají k vítězst
ví. Na štěstí Kristus historický, Kristus jako mystické Tělo - Církev a Kristus v Nejsvětější svátosti existuje. Ten je základem, na kterém se může budovat to, co přerůstá
čas do věčnosti - totiž zdravý křestanský život.

Věra Lúcia stojí nesměle před služebnou a ptá se:"Je
doma stařenka Aurea?" Služebná kývne a Věra Lúcia se
táže, je-li dona Aurea ta vdova, co loni ztratila man
žela. Služka Manuela ji ujistí, že manžel stařeny už
zemřel před deseti lety a jmenoval se Gustavo. Věra
Lúcia se zdvořile omluví a jde o číslo dál.
Copacabana je elegantní rijská čtvrt. Všude je plno bohatých vdov. Jejich přepychové "apartamentos" působí na podnikavou mysl šestnáctileté dív
ky jako nagnet. Ještě před rokem žila v zapadlé vísce brazilského vnitrozemí.
Věra Lúcia neztrácí naději. Určitě i dnes najde svou "stařenku". Konečně stojí v nádherném
bytě a dovídá se, že stařenka dona Emília jela s dcerou Anou do hor a vrátí se za týden.
Pohotově a plačtivě oznamuje služce, že ona a její bratři právě dojeli z daleké Bahie, na
návštěvu za stařenkou, příbuznou z matčiny strany - a ted tahle nepříjemná situace. Ani se
ještě neupravila a potřebuje zaskočit na toiletu. Služebná svoluje a zatím co Věra Lúcia
odchází se "upravit", poslouchá napínavým historkám obou bratrů o nebezpečné cestě vnitro
zemím do Ria. Joao a Carlos umějí vyprávět báječně. Mají své historky propracované do nejmenších podrobností____
Konečně se Věra Lúcia "upravila". Slibuje, že se za týden všichni vrátí. Pak důstojně mladé
trio odchází."Domovník v protějším paláci mě sice ujistil, že dona Amálie už tam nebydlí,
ale odstěhovala se do báječného bytu o dvě čísla dál," hlásí bratrům Věra Lúcia.
"Ti padouři nevědí, co na stará kolena s penězy,"rámusí elegantní Joao,"zatím co člověk se
tu plahočí ulicemi velkoměsta, žiji si se služkou jako o posvícení." Odvážný Carlos při
takává. Věra Lúcie však oba ujišťuje, že to není beznadějné plahočení za trochou obživy a oba umlkají.
"Zítra si vyjedeme novým sporťákem do hor. Nebo na pláž u Cabo Frio?" utěšuje bratry Věra
Lúcia. "Táta musí nejdříve za Izákem do Madureiry předat zboží,"dodává Joao. Carlos navrhu
je, že by si mohli zahrát "buraco" jen ve třech ...Nebo jít na lov mořských štik.
Slunce zapadá za horou Hrbáč a naše povedené trio, má za sebou šest úspěšných návštěv u mo
vitých stařenek. Dnes tedy dost! Vracejí se domů ve sportovním voze - poslední model! osprchují se a pak spokojeně popíjejí whisky z křišťálových pohárů, pohodlně rozvaleni v
přepychových křeslech moderně zařízené vilky. Před půl rokem ji koupili za hotové.

PODNIKAVÁ
TROJKA
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"Představte si,"vypravuje holohlavý komisař Vanderlei,"ta podnikavá holota ještě loni suši
la hubu v zapadlé vesnici. Najednou táta Pásek zjistil, že to tak dál jít nemůže. Je nutné
něco podniknout. Úroda uschla - a tak se rozhodli zkusit štěstí v nedalekém Rio de Janeiro.
Přijeli před rokem s ubohým majetečkem a usadili se na sousední favele. Sousedé mě právě
ujistili, že tam spali jeden na druhém v chajdě z bedýnek a vlnitého plechu. Špatné hnízdo
ve smradu a pekelném vedru. Nu-v přepychově zařízené vilce to bylo podstatně lepší. Nebýt
poslední služebné, která nám hned po jejich zdařilé návštěvě telefonovala, koupili letos
další dům...Člověku při pohledu na jejich přepych lezou oči z důlků: záclony, křesla, led
ničky, klimatizace. Když jsme odvezli celou rodinu antónem na policejní stanici, povídám
Páskoví: "Jak jsi to, opelýchaný kocoure, ze své ošuntělé lebky vypotil?" Víte, co řekl?
"První čas jsme dřeli jako diví. Máňa prala dámám z Copy jemné prádlo, Věra šila košile na
šicím stroji, koupeném na dluh, kluci dělali poslíčky v bance a já prodával na bulvárech
piškoty. Ale co z toho? Máma skuhrala, kašlala krev, udření kluci snili o sportáku, já z
horka skoro zblbnul a hlad mi zžíral útroby. Byli jsme bledí jako lilie a dluhy za světlo
a jídlo na mě ležely jako olovo. Tu se dcera postaví přede mne a před mámu a tvrdí, že
přišla na to, jak obtíže vyřešit. Nevěřil jsem uším, ale plán byl prostý, každý trouba by
ho pochopil. Hned se ujala vedení podniku a za pár dní bylo opravdu po bídě!"
"Ted vás ale všechny zašijí - na pár let," ujistil jsem Páska. Zesmutněl a povídá:"Na chudej lid muší bejt přísnost."
Pak komisař novinářům vysvětlil prostý dívčí plán, jednoduchý a účinný. Děvče předem zjisti
lo, kde je "stará křehká vdova" doma. Byla-li, mělo děvče po ruce vhodnou báchorku. Ale
dlela-li stařenka mimo dům, šla se se svolením služky"upravit"na toiletu a bratři-rošťáci
bavili služku napínavým příběhem. Děvče prošlo zatím všemi pokoji, sebralo peníze a šperky,
které staré vdovy nechávají na toiletních stolcích či v zásuvkách, nacpala si všechno do
šortek pod sukní a pak celé trio důstojně odplulo. Celý plán měl jedinou chybu: trio se
specializovalo na nejbohatší čtvrt. To jim muselo být osudné. Táta nosil šperky k překupní
kům a inkasovali až deset tisíc denně.Horší jsou, co přepadávají a mordují. Včera sem
vpluli cestující jen v podvlíkačkách a kombiné. Lupiči je obrali i o šaty, aby zneriožnili
pronásledování..." Novináři smutně kývají chundelatými parukami. Je to jeden z mnoha pří
padů usouženého komisaře, běžný ve velkoměstě, které už ztratilo svůj morální obzor.

VYSTŘIŽENO...

TICHÁ CHVILKA

"..Jinak 5.-9.7.byly rozhovo
ry v Praze mezi msgr.Poggim
a zástupci sekretariátu
"NEM Á M
ČAS..."
pro věci církevní. Skoda,
ze člověk není mouchou, aby slyšel
Většina z nás má hodně práce.
ten cvrkot. Mnoho si od toho neslibuji
V zaměstnání se dělají přesča
9 a osobně se domnívám, ze zatím není v pastosy’, s dětmi je třeba se učit,
^raci osobnost, která by byla zralá pro úřaa
hovořit s nimi, je práce v dobiskupa a byla pevným kormidelníkem. Nemá
mácnos t i ....a 1e1
smyslu tam mít jen někoho, kdo není jasně vy
Jakmile se objeví něco, co nás
hraněný a nemá Ducha Letnic. Jistě je to
silně zajímá, co nás těší, najednou čas je!
obtížné, ale nebude-li mít biskup autoritu
Místo fráze:"Nemám čas", by leckdo měl říci:
či nebude ji moci z jakýchkoliv důvodů úplat "Pro_vás _nemáij čas ! ""Raděj i si odpočinu, budu
nit, at jsou raději stolce prázdné. Na různé se dívat na televizi, půjdu na výlet."
parády a pod.stačí povedení kanovníci...."
Některé podniky ztroskotají proto, že pořada
ČSSR
telé si neuvědomí nepřítaž 1 i vost těchto pod
"...Poslední operace proběhla v úžasném dia niků, jejich nudu a všednos t, jiné se konají
logu s Bohem...Věřte, tvoříme velké spole
v době pro zájemce nevhodné, jiné pořádá člo
čenství Bozích dětí..a záleží jen na nás, co věk nepřítaž 1 iyý, ba protivný, jiné jsou v
můžeme a chceme svobodně nabídnout z toho,
místě, kde je málo zájemců či se jim dělá ne
co jsme obdrželi. Mám před sebou jeden z Do vhodná nebo malá propagace nebo byla minulá
pisů pro Tebe" ZMĚNÍME SVĚT MODLITBOU? a
propagace nepravdivá, už se jim nevěří....
podtitulek "Práce, ne modlitba!" Zde je můj
Představme si, že by nás k sobě pozvala anglic
názor. Práce by měla být posvěcena modlit
bou, t.j. všechno budu dělat z lásky k Bohu ká královna! Odsunuli bychom televizi, knihu,
vycházku, návštěvu, vzali si vzácnou dovole
s prosbou např. o posvěcení křestanů. Tím,
nou a slavnostně oblečeni přijeli do Londýna.
že si tento úmysl při práci několikrát zo
pakuji, pomáhá mi to, že se při ní nerozči Každou neděli nás prosí o návštěvu Bůh, Stvo
luji, nereptám, nejsem obtížný spolupracov řitel vesmíru, i světa, který existuje mimo
níkům. Kdo tvrdí, že lidé se modlí proto,že čas. Můj Stvořitel, dárce všeho dobrého, pří
tel, nad něhož nemám věrnějšího, mocnějšího,
se jim nechce převzít iniciativu, ten se o
nic pořádného nikdy nepokusil. Což není nej laskavěj š ího. ..
větším vítězstvím přemoci sám sebe? Kdyby
A já nemám čas!
práce byla cílem a smyslem života, proč oa
Někdy i Noupý program v televizi, nudná náv
ní lidé utíkají? Kolik lidí by pracovalo,
štěva jsou záminkami, abychom nejvzácnějšímu
i kdyby nemuseli?...."
ČSSR
”..prostriedky, ktoré používala Církev prea
koncilom, boli neúčinné, aspoň podlá mojich
životných skúseností. Mnohí úprimne hladajúci komunisti přestali nenávidiet Cirkev
právě pod vplyvom osobnosti Jána XXIII. Že
vstůpili do komunistickéj strany talianskí
veriaci - iste "poloveriaci" - bez obavy,že
budú exkomunikovaní, je to stále lepšie,ako
keby boli vstúpili už úplné neveriaci, bez
vztahu k Církvi, kašlúc na to, či budú ex
komunikovaní alebo nie. To by sa bolo sta
lo, keby na našej straně nebol nastal ob
rat. Konzervatizmus a všetký s ním spojené
prostriedky - to patří minulosti. Mládež
dnes hladá "čisté víno" - o nikom si nero
bí ilúzie, ale ani neznesie, ked sa o niekom a niečom hovoří s predsudkami. U nás
mnohí kňazi vynikajúco kážu a sú přitažliví
pre mládež - veaú ju k hlbokej zbožnosti a
přitom nepotrebujú /ani nemožu/ štvát pro
ti režimu. Skór to robia ti starší, aby
zakryli před ludmi svoji polovičatost
a nedoslednosti.... "
SLOVENSKO

příteli řekl i .-"Nemám pro tebe čas!"
Návštěvu u anglické královny bychom rádi pro
dloužili na celý den. Představte si! Královna!
Přijala mě královna, celý den jsem ztrávil
s její rodinou! - A pro toho, který nám dal
všechno štěstí, nemám ani hodinku čas!
Co kdyby služebník Boží-kněz-řek1:"Nemám pro
vás čas!" Ten pro nás čas mít MUSÍ! Co kdyby
Bůh k našim úpěnlivým prosbám řek) nevšímavě:
"Nemám pro tebe čas!"
Země je skoro nic ve vesmíru. My jsme skoro
nic mezi čtyřmi miliardami lidí. Ale Bůh má
pro každého z nás čas. I když ho odmítáme.
I když my pro něho čas nemáme!
Ale - upřímně - není to nesmírný nevděk a ne
zdvořilost - NEMÍT PRO NEJLEP5ÍH0 PŘÍTELE ČAS?
Pro Tebe, můj Otče, budu mít vždycky čas!
VŽDYCKY! Stejně, jako Ty máš čas pro mne!

MALÉ CHYBY VELKÝCH LIDÉ JSOU MNOHEM

HORŠI' NEŽ VELKÉ CHYBY MALÝCH LIDÉ

CO

NOVÉHO

VE

SVĚTĚ
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KOLUMBOVI RYTÍŘI, svaz katol.mužů v USA/zal. 1882 kaplan Mac Givney/ věnovali loni 7 mil.ho
din veř.službám a 14 mil.dolarů chudině. Čísla udal nejvyššl rytíř J.Mc.Devitt.
FRANCOUZŠTÍ BISKUPOVĚ prohlásili, že euthanasie/smrt z milosti/je strašnější než problém,
který řeší. Je to proti víře a naději postiženého.
P.F .SIPITEK z Tasmánie je prvním knězem kmene Masaiu. Tento kmen přijal nedávno křestanstvl.
Blah.biskup Jan Nepom. Neumann, pův.Cech, bude asi příští jaro svatořečen. Druhý zázrak,
nutný ke svatořečení, sv.Otec výjimečně prominul.
DOMORODÍ BISKUPOVÉ Laosu prosí venkovany, aby se pod vedením starších nebo sester shromažaovali ráno či večer k modlitbám. Cizí knězi byli vypovězeni, domorodých je málo.
BELGICKÝ KARD. SUENENS prohlásil při převzetí Templetonovy ceny: "Díky nevěře zápasí svět se
smrtí. Lidé musí pochopit, že existuje mocnější síla, než síla atomu, síla Boží lásky."
BOHOSLOVCI V SAIGONU si vydělávají na živobytí tím, ze vyrábějí pneumatiky v dílně, zříze
né arcibiskupem Nguyen Van Binh při kněžském semináři.
KATOLICKÁ UNIVERSITA V LOVANI oslavila letos 550 let své existence, od r.1426.
BISKUPSKÉ SBOR zavedl v Keniy Rok rodiny. Cil - upevněni křest.rodinného života, který trpí
tím, že se kmenové zvyky setkávají s moderním životem. Založí "Sdruženi křest.rodin".
PROMLUVY Dr.J.Teusche o Solženicynově Archipelu Gulak v kolínském domě pod názvem Slova Pá
ně byly přeloženy do řady jazyků - pro Brazílii, Japonsko, Vých.Afriku a Nigerii. Něm. vydání za 2 DM si můžete objednat: Presseamt EK, Marzellenstr.32, 5000 Koln 1. BRD.
V RAKOUSKU jsou 2/3 ženských lékařů proti potratům. Jen 10 z 86 gynek.klinik provádí potra
ty. Ve Švýcarsku je proti 90 proč.lékařů. Také sestry odmítají při potratech asistovat.
POSLEDNÍM EXKOMUNIKOVANÝM FRANC.BISKUPEM byl de Talleyrand - r.1791. Oženil se a věnoval
pochybné a dosti špinavé politické karieře. Těsně před smrtí svého činu litoval.
SV.OTEC PROHLÁSIL, ze naše víra musí zakořenit hluboce v tradici, tedy ze názor progresistů, ze Církev a společnost musí začít od bodu_nula - je nesprávný.
LETOS SLAVILO HNUTÍ Moralische Aufrusťung/Mravní obnova/ 30 let Caux u Montreux. Za tu do
bu se ve středisku .vystřídalo asi 200 tis.lidí všech národností a stavů.
LISTEM "ROMANIS SUMONIS" z 30.6.t.r. založil Pavel VI.nadaci Latinitas k podpoře latiny.
SCHŮZE REKTOR^ seminářů z něm.hovořících zemí se letos konala v červenci v Choru.
KAPUCINI v Bavorskou zavírají 4 kláštery, 2 v r.1979. NemajI dost členů. Zato v Argentině
počet kněžských povoláni přibývá. R.1975 bylo v Japonsku 377 tis.katolíků a 820 jap.kněží.Na Novém Zélandě je půl mil.katolíků, 808 kněží a 2.255 řeholnicrV Římě je 2000 zvonů.-Far
nost Nova Hutá u Krakova, 120 tis.obyvatel, je největší v Evropě.-Za posl.rok bylo pokřtěno
milión katolíků, celkem 710 mil.katolíků. Kdyby jen setina se snažila poctivě o svatost!
Od 14.-17.9.se konal v Curychu svět.kongres mezinár.křest.svazu podnikatelů./UNIAPAC/.
SESTRA TEREZIE z Kalkuty byla hostem komunity v Tajze. Celkem je 1300 Dcer křest.lásky.
V LORETIĚ byla náhle při mši uzdravena dívka, od narození ochrnulá. Sestoupila z vozíku a
sla k oltáři. V zákristii se ukázala býv.sekr.Jana XXIII. Mons.Capovillovi, lorets.prelátovi
Ses.vysíláni vatik.rozhlasu věnovalo program pro nemocné dějinám Švýcarské gardy.
Po čtyřech
letech skončila restaurace posledního Rafaelova díla PROMĚNĚNÍ. Pracoval na
něm do své smrti 6.4.1520. Obraz bude zase vystaven ve vatikánských muzeích.
V BELGICKÉM FRANT .KLÁŠTEŘE St.Trond oslavil P.Lambertus Conina sté narozeniny.
TRADICIONALISTA a přívrženec Econu P.Ducaud-Bourget člen a duchovní rádce franč.svazu Maltézských rytířů byl tímto řádem suspendován - zbaven své hodnosti.
Pavel VI.zaslal benátskému patriarchovi list k 400.výročí úmrtí malíře Tiziana.
VE VÍDNI se konala 3.neofic.koňsuítace mezi teology vých.ante-chalcedonských církví a římsko-katolíky.-Od 25.do 31.8.se konala v Dublině svět.metod.konferenceůia téma DEN PÁNĚ.10.-19.9 se konal XI.kongres protest.lékařsko-sociálního sdružení ve Štrasburgu na téma:
"Lékařství bídy a bída lékařství."-R.1977 se bude slavit 400 let od narození P.P.Rubense.I.mezinár.kongres křest.umělců se konal 22.-26.10. v Brugách-Belgie na téma:"Křestanský
umělec v měnícím se světě." - V srpnu se konal v Německu každoroční mezinárod.kongres ka
tolických inženýrů agronoirů a národohospodářů.-24.10.se setkala v Curychu švýc.dvojčata.Na podzim zahájí svou činnost evangelická teologická fakulta v Zábřehu. - V Belgii se sla
vilo 5O.výr.mechelenských rozhovorů - kardinál Mercier a lord Halifax. - 30.8.-5.9.se seš
li zástupci římsko-katol.a východokoptské církve.-Festival v Beyreuthu slaví sté výročí.
SLOVINSKO-Jugoslávie, má letos 4JJ^£3Xý£%ěžI. Od II.Vaticana bylo vysvěceno 512 kněží.
ALBÁNSKÁ autokefální/samostatná/pravoslTcírkev slavila 6.7. 50.let své samostatnosti.
Mormonská církev má 3,610.000 členů, Armáda spásy 2,750.000 členů.

ĎÁ

ĎÁBLŮV KAMARÁD

C.S. LEWIS.
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DRAK - STARÝ HAD, NAZÝVANÝ DABEL A SATAN, SVŮDCE CELÉ ZEMĚ - BYL SVRŽEN NA
ZEM A JEHO ANDÉLÉ BYLI SVRŽENI S NÍM." Zjevení sv.Jana 12, 9.

Zkušeny Bábel poučuje nezkušeného o vyprahlosti duse po prvnzm nadšenz z poznané vzry.

MILÝ ČERVOTOČI, myslíš opravdu, že Tvůj hoch ve víře ochabuje. Nikdy jsi asi
dosud neslyšel o vlnivém pohybu, že?
Člověk je napůl duch, napůl živočich. Rozhodnutí Nepřítele stvořit tak odporného míšence
byl jedním z důvodů, proč mu Náš Otec v Hlubinách odepřel poslušnost. Lidský duch patří k
světu bez času, ale zvíře v nich je smrtelné. Duch se může zaměřit k věčnému cíli, jejich
tělo, vášně a představy se však stále mění. Žít v čase znamená měnit se. Jednou jsou blí
že duchu, pak klesnou ke zvířeti. Tyto vlny najdeš u svého chlapce v práci, v přátelství,
v tělesných choutkách. Pokud žije, budou se střídat doby plnosti, fysického a duševního bo
hatství s dobami vyprahlosti a prázdnoty. Nynější nezájem není Tvým dílem, domýšlivče! Je
to přirozený úkaz a prospěje nám jen tehdy, pokud ho chytře využiješ.
Nejdříve zjisti, co zamýšlí Nepřítel - a pak se snaž přivést chlapce k opaku. Budeš se di
vit, že Nepřítel tak touží po úplném uchvácení duše a přece staví na bodech nejhlubších
víc než na nejvyšších. Někteří z jeho vyvolených prošli temnotami a propastmi ducha, které
jinak nikdo nepozná. Proč? Pro nás je člověk potravou; snažíme se, abychom pohltili naší
vůlí jeho vůli a zvětšili v- něm náš životní prostor - na úkor prostoru Nepřítele. Posluš
nost, kterou žádá Nepřítel, je jiná. Jeho řeči o Jeho lásce k lidem a o svobodě člověka,
který, je v jeho službách, nejsou propaganda, nýbrž děsivá pravda. Nepřítel chce naplnit
svět tvory sobě podobnými. Proto chce, aby se lidé pro Něho rozhodli svobodně, aby se je
jich vůle připojila k vůli Jeho. My však potřebujeme dobytek, žrádlo. On hledá služebníky,
kteří se stávají jeho dětmi. My je vyssáváme. On dává. My chceme naplnit svou prázdnotu.
On přetéká plností. Naším cílem je svět, z něhož by náš Otec v Hlubinách vyssál všechny by
tosti do své prázdnoty. Nepřítel chce svět plný bytostí, které jsou s ním spojeny.
Divíš se, proč Nepřítel používá tak vzácně moci, dávat duši najevo svou přítomnost? Jeho
plán mu totiž zakazuje používat neodolatelnosti své lásky a nepopíratelnosti své pravdy.
Nechce přelstít lidskou vůli. Chce člověka získat, ne ho znásilňovat. Aby se vlk nažral a
koza zůstala celá. Tito odporní lidé s ním mají tvořit jednotu - ale zároveň zůstat sami
sebou. Na začátku jim sice trochu pomáhá, dává jim vědomí, že existuje - nebot když pozna
jí jeho pří temnost, může je vést na cestu, která je sice nenápadná a prostá, ale jim se
zdá krásná, plní je štěstím a jistotou,že snadno přemohou pokušení. To netrvá dlouho. Náhle
se Nepřítel odtáhne, t.j. postaví se mimo jejich dohled, bere jim všechny opory a podněty.
Pak má tvor z vlastní vůle plnit povinnosti, které se mu zdají šedivé, odporné. Asi jako
milující se nenželé pár let po líbánkách.
Ne v době nadšení, ale právě v těchto namáhavých obdobích vyrůstá člověk v bytost, kterou
z něho On chce mít. Proto Nepřítele nejvíc těší modlitby, ke kterým cítí člověk odpor, nechu£. A v tomto období se musíme snažit, člověka stálými pokušeními přivést do našeho
chřtánu. Čím častější pokušení, čím častější pád, tím lépe pro nás. Nepřítel nemůže pokou
šet lidi ke ctnostem jako my ke hříchům. Chce, aby se lidé naučili jít k němu samostatně proto od nich odtahuje na čas svoji ruku. Má-li člověk dobrou vůli, těší Nepřítele dokonce
i jeho klopýtnutí!
Tedy pozor, Červotoči! Je pro nás nebezpečné, ztratí-li člověk touhu, ale má předsevzetí
sloužit Nepříteli!Kdy se mu zdá, že zmizel poslední stín Jeho přítomnosti. Ptá se, proč
je opuštěn - ale přece Nepřítele poslechne. ZvlášE se snažíme vzbudit v kněžích pocit zby
tečnosti. Začnou-li zanedbávat duchovní život, změní-li své poslání v pouhé zaměstnání,
nebo dokonce odpadnou - naruší silně vůli těch, které jim Nepřítel svěřil - a máme boha
tou žeň! - Pro dnešek dost, včas Ti napíši pár rad, jak využít doby vyprahlosti svého
svěřence.
Tvůj
ZLOTŘILEC

ODMĚNA A TREST
Pan Potápka a mtszonář, kteří se dostali z
indiánského zajetí z pralesa, si opatřili doku
menty a chystají se k rozchodu.
Když byly dokumenty hotové, dali panu faráři
hrst kamenů a šli do přístavu. Cestou koupili
ještě jeden kufřík, rozdělili přesně peníze i
kameny a ještě téhož dne nastoupili na lod,
která je měla vést do Bělém do Pará. Byla to
kocábka - pro ně však přepych. V Bělém do Pa
rá vystoupili oba, ačkoliv Potápka mohl jet
lodí dál. Po dlouhém hledání našli misionářova
přítele. Bydlel špatně, v napůl spadlém baráku,
se starou černoškou. Manželka mu před deseti
lety zemřela a o dětech vůbec nevěděl. Z těží misionáře poznal, ale hned ho pozval, že může
u něho bydlet. Protože si oba staří přátelé měli hodně co povídat, Potápka se rozloučil a
slíbil, že dá o sobě vědět, jen jak se někde uchytí. Lod toho den nejela, ale on měl doku
menty i peníze, vyspal se spokojeně v hotelu. Už se neměl čeho bát.
Druhý den sehnal obchodní lod do Santos, která měla zastavit i v Rio de Janeiro. Stavěla
však skoro ve všech přístavech a v Aracajú se zdržela dokonce dva dny. Využil toho a spě
chal navštívit svého přítele, poděkovat mu za osla a případně mu za všechno dobře zaplatit.
Chalupu sice našel, ale už dávno tam bydleli jiní lidé. Ptal se po svém příteli a dověděl
se, že musel do války a tam padnul. Vyptal se na jeho manželku. Bydlela o kousek dále, v
malé světničce v podnájmu. I ona si na něho ještě pamatovala a nechtěla ani věřit, že vše
přežil. Pak se rozplakala:"Můj manžel se tolik té války bál a přece tomu neušel. Mě zde
nechal v bídě." Potápka vytáhl z kapsy několik cruzeirů, pak jí dal hrst kamenů a řekl:
"Budete-li to umět dobře prodat, můžete si pár let přilepšovat."
Ani na děkování nečekal a vracel se do přístavu.
Cesta nebrala konce. Konečně přece jen jeho lod do Ria dojela. Vystoupil, rozhlížel se ko
lem dokola, bylo mu tuze dobře a vzpomínal na všechno, co zde prožil. Díval se směrem k
líha das Cobras, ale ostrov vidět nebylo.
Pak si uvědomil, že by si měl nejdříve jít vyřídit účty s židem, který jej dal zavřít. Ted
se mu už nic stát nemůže, je svobodným občanem. Ale je žid ještě naživu? A bydlí na stej
ném místě? Ulici si ještě pamatoval: Rua do Acre. Ale číslo už nevěděl. Pustil se ulicí
a pozorně si prohlížel všechny obchody. Hodně se od té doby změnilo, ale zastrčený obchů
dek židův přece jen našel a v něm žida. Vešel dovnitř, žid se ukláněl a čím prý může poslou
žit. Hned mu ukazoval, co všechno má na skladě, prodává věci nové i staré a to nej levněji
v celém Rio de Janeiro.
Potápka chvíli poslouchal, pak se na něho přísně podíval a zeptal se:"Tak ty padouchu si
už na mě nepamatuješ, co? Ted si vyřídíme své účty!" Žid si opravdu nemohl honem vzpome
nout, zřejmě měl víc takových, kteří si s ním chtěli vyřídit účty, pak si ale vzpomněl.
Brada se mu klepala, ale celkem zachoval duchapřítomnost. Otevřel pokladnu a třesoucím se
hlasem řekl:"Vezměte si třeba všechno, ale nechte mě na živu."
Potápka se podíval po paklíčích peněz. Měl v úmyslu mu vlastně jen vynadat, ale
pak si uvědomil, že má jen pár cruzeirů a kdo ví, jak pochodí s prodáváním
kamenů, proto se rozhodl využít příležitosti. Nařídil židovi, aby vzal
papír a napsal:"Jako částečné odškodnění za škodu, kterou jsem panu Vác
lavu Potápkovi způsobil tím, že jsem ho bezdůvodně předal policii, ode
vzdávám mu..." ted ukázal Potápka na jeden paklík bankovek a nařídil mu,
aby mu je spočítal. Žid musel tuto sumu napsat na papír a podepsat a ješ
tě připsat datum.
Potápka strčil peníze do kapes, složil pomalu papír, zastrčil jej do šosu,
řekl židovi, že zatím je věc vyřízena a odešel. Žid byl najednou celý či
perný, vyběhl za ním na ulici a děkoval mu, že mu to nikdy nezapomene.
Potápka se ubytoval v hotelu. Peněz měl na dlouhou dobu, ale uvažoval, co by
podnikl. Měl chuf jet domů do Čech, ale pak si řekl, co by tam podnikal, vždyt vlastně
nic dělat neumí. Několik dní se toulal po městě, díval se po obchodech, přemýšlel a přemýš
lel, ale na nic kloudného nepřišel.
ť
P.Adolf Němec

SNAŽME SE POZNAT, CO MLADÉ LIDI TÍŽÍ A ZNEKLIDŇUJE !
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NEJDŘÍVE JE TŘEBA MLADÉHO ČLOVĚKA VYSLECHNOUT A POZNAT HO.
Z JEHO SLOV POZNÁME I JEHO NÁZOR NA VYCHOVATELE A NA ŽIVOT.

DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ A RODIČE
Najednou si nevíte s vašimi dospívajícími rady. Často vás vyvedou z míry. Máte je stejně
rádi - ale nemůžete je poznat. Chtěli byste, aby byli stateční, silní, snášenliví, dobří
a věrní křestané.
Zamyslete se nad nimi. Musíte je lépe pochopit, poznat, "uhádnout" jejich problémy, nebot
naši mladí jsou často velmi uzavřeni. Zdá se vám, že se od vás vzdalují, že pro ně nemůže
te nic udělat. Ale je to jen zdání. Musíte to vzít za jiný konec.
Především se musíte změnit sami! Pro náročnou výchovu dospívají
cích dětí neexistuje recept či trik. Musíte s nimi jednat jinak.
Tento ncvý styk s mladými vám pomůže, abyste se sami stali mladý
mi duchem, dívali se nově na svět.

COPAK RODIČE NECHÁPOU/ ŽE UŽ NEJSME DĚTMI?z
Ano - uvědomte si, rodiče, že s dospívající mládeží nesmíte jed
nat jako s dětmi. Dvanáct, třináct, čtrnáct - hloupá léta - ale
právě v těchto letech musejí mít mladí možnost uplatnit svůj ná
zor, říci, co si myslí.

CO SI 0 VÁS VAŠE DĚTI MYSLÍ
"Často se mi zdá, ze dospělí zapomněli na vlastní mládí a vůbec nás "děti" nechápou..."

"Rodiče a vychovatelé by měli větší úspěchy, kdyby se odhodlali sestoupit se "svatostánku"
dospělých a stali se našimi kamarády."
"Mám dojem, že maminku dost neznám; je mi s ní dobře, když si večer povídáme, a ráda po
slouchám, když mi vypravuje, co dělala, když byla tak stará jako já."

"Když se mnou jedná maminka jako s přítelkyní a svěří mi nějaké tajemství, jsem štastná
a pyšná. Až budu mít třináctiletou dceru, budu s ní jednat také ták. "

"Naši rodiče nám dost nedůvěřují...."
"Snad byla přísnost nutná k minulé generaci neposlušných dětí /!/.Dnes ta přehnaná kontrola-s kým se stýkám, co čtu, co dělám ve volném čase-ve mně vzbudí odpor,pro test, přetvářku."

"Starostliví rodiče jsou největší tyrani..."
"Vyčítám rodičům, ze se mnou jednají jako s děckem. Např. nejsem dost oblečený, bude mi
zima, dost jsem se nenajedl, budu mít hlad atd... "
"Rodiče a profesoři se o nás pečlivě starají, ale rádi bychom trochu klidu, ne věčné rady.
Když jsem byl malý bylo to normální. Ted bych rád trochu svobody. Jdu do školy a maminka:
"Nezapomněl jsi kapesník?"Vím, ze jej nesmím zapomenout, maminka má pravdu, ale když to
stále opakuje, dráždí mě to...."

"Vůči dítěti je třeba mít důvěru. Chce-li pomoci, neodhánějte ho:To není pro tebe.-Kdy se
pák má naučit uvařit oběd, uklidit? Neodmítejte, ale pomozte dítěti, aby bylo ochotnější."
"Rodiče jsou často protivní. Tatínek, pokud jde o práci, maminka v oblékání:"Udělal sis
úlohy? Rozuměl jsi všemu ve škole? Naučil ses slovíčka?""Je zima, oblékni si vestu, sálu,
pulovr.. "Mám rodiče rád, mají pravdu. Ale ke svým dětem budu ohleduplnější... "
"Tatínek se mnou jedná jako s malou holčičkou. Což nevidí, že jsem vyrostla? Rodiče mě ma
jí rádi a jsou hodni, ale teči, kdy jsem větší, chtěla bych trochu víc svobody..."

"Tatínek přede mnou zamyká knihovnu. Když slyším zvuk zámku, mám chut rozbít sklo pěstí.
Až budu velká, nebudu mít v domě knihu, nad kterou by se mé děti mohly pohoršit... "
Máte nyní odvahu říci:"Něco na tom je!"? I když je vašim dětan teprve osm či devět, uvě
domte si už nyní, že vyrostou. Musíte se připravovat na to, že jim bude třináct a čtrnáct
a už nyní jim projevovat svoji důvěru.
B.Babin a J.Vimort

POLROČNÁ KLASIFIKÁCIA
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národní

Sedím nad polročnýmí vysvedčeniami svojichdvoch synov.
Jedna mater dve rožne dětí porodila. Jedno
světci
svědectvo biele, druhé čierne. Jeden neuvě
řitelný úspěch, lahko3 normálně, s prímeranou zdravou pilnostou. 4 druhý? Slabé,všetko slabé-ale tiež s prímeranou pilnostou.
Ako to mám ohodnotit ja, co pochválit, čo
pohanit? To prvé poskrabkáva moju rodičov
ská pýchu3 to druhé najradsej utajit. Ták
sa mi to aspoň vidí na prvý pohlad.
A tu raz oživa jedna zo spomienok mojho
světice
detstva. Svojimi duchovnými očami vidím sa
1
.
Patron
české
země,
jeho
babička,
spojka.
ako malé dievčatko3 sedem ročné dieta, dru2.Zájmeno, arabský filosof, jihoafrický peníz.
háčka. Cítím to nové ovzdušie vokol seba.
3.Zaniklá tvrdá poloslabika,předložka,příbuzná
Zdá se míj že
/5.pád/, cizí ženské jméno. 4.Bankovní výraz
to boto íba
před nedávnom, /množ.číslo/,křest.jméno tří českých světců,
co sme sí bolí patron-poustevník,libra.5.Zn.dusíku, církevní
trest, potěšení, 2.písrn.abecedy. 6.Světec zpo
V dětských
hrách3 na mest- vědního tajemství, odpor.7.Část kněžského rou
cha, zvuk spáče, řecké jméno našeho věrozvěsta,
kom ihrisku}
brána-něm.8.Umělé světlo, moravský mučedník
vsetky dětí
zpověd.tajemství, tuna.9.hlas vrány, příjmení
rovné. Asi aj
- rovnako štastné. patrona Vídně-čes.původu, komun.Gestapo, nota.
10.spojka, pražská karmelitka, jejíž tělo se
Tu v triede je to ínak. Tu sú jednotkári,
po smrti nerozpadlo, stupnice. 11.Patronka
ale aj pátkari. Tu sa delíme na dobrých a
slabých žíakov. Tu už cítit tú smotánku na českých natek-členka III.řádu sv.Dominika,
vrchu. A ja žíal patřím na chvost triedy a spojka, popravčí, egyptský bůh.12.americký blažial vo svojich tríednych rokoch si myslím3 hoslavený-původem Čech, uctíti. 13.křestní jmé
no patrona Vídně, světec-král.
že to je to najdoležitejsie z doležitého.
Sestrička3 nasa vyučujúca3 ráz zavolá jed- A.Slavný herec3 křest, jméno3 vada, dusík,před
ného a obdaří farebnými obrázkami, ínokedy ložka. B.světice-královská dcera, něm.hluk/fon./
druhého. Bolí ma vedomie3 že na mna isto ne frans.předl. C .Věrozvěst, lat.zkratka pro pasi
vum, koho milovali nejvíc svati?3 tří samohlás
dájde. Na mňa s mojimi chabými známkami,
ky .D.jméno, staré zájm.3 Seveřan, předl.3dvě
i sto tne níe3 to je iba pre smotánku.
A tu hla div divúcí, aj na mňa došlo. Krá- stejné souhlásky. E.Spojka, nás 2.biskup,sykavka, cítosl.hnusu3nota3 samohláska. F.svátý3je
čam ako vo sne, očiam neverím3 do tmavěj
klástorjen miestnosti, kde ma sestřička ob- muž je zasvěcen první český chrám3 něm.předl.3
daruváva farebnými obrázkami a ja cítím, že citosl.při zastaveni koní, franc.kněz-foneticky3
to za to3 že som bola dobrá. Nie jedničkár- staré zájm.,neutrum. G.LÍra, hodnota, barva,
ka, ale tichá a pokorná. Ureje ma toto po- spojka3 první žena/5 .p./, tuna. H.předl.3lat.
spojka, cítosl.,svýc.národ.světec, předl.
znaníe v dusí.
(3 Bože, po kolko rokoch si spomínam na tá CH.Do r.l9?l zkr.pro angl.pencí 3 čes.spisovatel,
to zdánlivo bezvýznamná příhodu. Na oko bez cítosl.bolesti3 egypt.búh, dvě stejné samohl.3
významnú3 pre mňa velmi významná. Podvíhla ženské jméno/5.pád/. I.Nás věro zvěst,kov, zn.
moje upadajáce sebevedomie a vieru v dobro. teploty3 dvě stejné souhlásky, spojka, tvrdá
Vo svojich síedmych rokoch som to nevedela souhláska. J.Evropan, sídlo zraku, souhlásky
klády, stroj3 metr. K.kus pole, rovnoběžky3
slovné definovat3 ale cítila som sa nevý
příbuzná, osob.zájmeno3 předložka. L.zápor,
slovné štastná. a vdačná. Nevedela som ani
to, že si táto událost zachovám na celý ži zkr.před jménem, zákl.premonstrátů, neutrum.
M. něm.jméno sv.Vojtěcha. no ta,přísaha - něm.
vot.
A preto sa i dnes zberám z gauča a ídem do KDO JE PATRONKOU SLOVENSKA? JAK SE JMENOVAL
hračkárstva. Prosím dvoch úplné rovnakých
PRVNÍ SLOVENSKÝ SVĚTEC? KTERÝCH SVĚTcQ BYL
kovbojov a dvoch úplné rovnakých Indianov. ŽÁKEM? KTERÝ SLOVENSKÝ BÁSNÍK V ZAHRANIČÍ
Obaja sú stastní. Jednako boli snaživí,jed MÁ JMÉNO SLOV.SVĚTCE V PSEUDONYMU?
nako odměnění. Aj mňa Boh odmění nie za samé jedníčky3 ale snahu a obětavost. M.O. 'MSGCZAEOYVRDRROIMAIAIBOZLNICLEDMKSTEYNATOD

AUGIÁŠŮV CHLÉV
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"Občané athénští!" hřímal řečník Šikulión
na agoře, potřásaje pytlíkem jedlých bobů," že vám není hianba natáhnout do měst a opustit
matku naši-rodnou půdu! že se nestydíte, utíkat ze zemědělství!" Po něm vystoupil další
řečník, který rozestřel před řídnoucím davem temné perspektivy hladu - trest za útěk z ven
kova. Jiný, z církevních kruhů, hrozil nelibostí boha orby. Střídal se řečník za řečníkem.
Jeden radil dovážet sezónní dělníky z daleké Kapadokie, jiný doporučoval dovážet více bravu a tak to šlo dokolečka.
Herkules poslouchal plamenné projevy s otevřenými ústy. Ze zbožného naslouchání ho vytrhl
muž, zřejmě lodník, který si odplivl, otočil se na opánku a odcházel s poznámkou:"Kdyby
šli raději okopávat boby!"
Vyplašený Herkules se rozhlédl po temném náměstí. Posluchačů bylo už méně než řečníků. Her
kules, plachý venkovan, vycouval nenápadně z náměstí, nechtěl zůstat jako poslední.
Když vycházel druhý den athénskou branou rozhodl se zanechat toulavého života a věnovat se
zemědělství.I zamířil do vinorodé oblasti. U dvacátého milníku spatřil u studně krásnou
dívku, jak střídavě pláče a lelkuje. Byla v pláči i lelkování tak krásná, že Herkules zapom
něl na přísloví, nehasit, co člověka nepálí, přitočil se k dívce a ostýchavě se dal do řeči.
I dověděl se, že kráska Lalagé je dcerou rolníka Augiáše a že ji čeká zlý osud. Její oteczřejmě nepříliš pilný rolník-statečně zanedbával nejen úklid ve svých rozsáhlých chlévech,
ale i krmení jinak dobromyslných přežvýkavců. Hladem týraná dobytčata zdivočela, okousala
dřevěné žlaby a jejich hladové bučení se rozléhalo celou vískou tak dlouho, až byl Augiáš
předvolán na úřad a tam mu přikázáno pod hromem zabití, vnésti pořádek do chlévů a mezi do
bytčata alespoň na nevysoký průměr péče v kraji běžný. I rozkatil se tatík Augiáš a marně
hledal v domácnosti někoho, kdo by přikázané práce vykonal. A tak dnes večer Lalagé místo
veselých hrátek s družkami - o hrůzná to představa!
Co líčit dále? Herkules byl dobrák a ženské to s ním uměly. Vyčistil nejen Augiášův chlév
a nakrmil hladem mátožná dobytčata, ale přislíbil otci Augiášovi i nadále svou pomoc.
Minula středa. I čtvrtek přešel a Herkules z práce nevycházel. Neměl ponelu ani čas se za
milovaně točit kolem nyní již jen lelkující Lalagé, zato starý Augiáš si spokojeně mnul ru
ce. Ze samé radosti otevřel ve sklepě soudek dvacetiletého vína, které chtěl na podzim obetovati bohům a to - činiti neměl. Snad právě tím byl učiněn první krok ke kolisi, která mě
la v pátek přerůst v tragédii.
Zanevřeli bohové olympští na hltouna, který sám popíjel vínko chutné a Herkulovi do loňské
ho ještě vody doléval. A tak se již blížil trest v podobě souseda Archíbóla, který Augiášo
vi záviděl pomocníka v domě až závistí zelenal .A tak se v pátek přitočil k Herkulovi, kte
rý kutil cosi s vidlemi za humny a takto Istne zahovořil:
"Chlapče, chlapče, kams dal rozum? Dřeš tady tomu mezulánovi Augiášovi pro nic za nic a
myslíš si, že si zato vezmeš Lalagé! Kdepak, můj zlatéj. Ta už má vážnou známost s nějakým
Krucipískiónem, polírem od kameníků, co stavějí v Athénách Akropol. A starej Augiáš se je
nom těší, že až vyvdá dceru, že to tady všechno zabalí a přestěhuje se k němu do města."
Herkules stál chvíli jako opařený a soused Archíból vida, že Herkules má delší vedení, ode
šel a zanechal ho chmurným myšlenkám.
A tu z kolny, kde choval víno z letošní sklizně, zavolal pantáta Augiáš hlasem již značně
vínem rozněžnělým: "Herkule, Herkulínku, bude třeba jít krmit!"
Herkules odpověděl neopakovatelným slovem a dodal:"Aí jde krmit Krucipískión!
Pak mohutným rozmachem hodil vidle přes chalupu. A tu z kolem se nesoucích
, nosítek vykoukl muž a nadšeně zvolal:"Chlapče, chlapče, to byl hod! S po
řádným oštěpem a při náležitém tréninku bys musel udělat rekord! A co
až se naučíš házet diskem! Jsem tajemníkem sportovního sdružení
Spartafogos Athény. Musíš závodit za nás! Místo ti seženeme!"
I plácli si po starém athénském obyčeji a ještě téhož večera prochá
zel Herkules athénskou branou, kterou před nedávném vycházel. Pravda,
o nějaký ideálek lehčí, zato ale s pevnou smlouvou se sportovním
klubem Spartafogos Athény. Na agoře řešili řečníci spletité otázky,
hrozili hladem i nepřízní boha orby, leč Herkules odvrátil hlavu
a klusal statečně kariéře poloprofesionála vstříc.
K.K.
PRACOVAT A MLČET JE TĚŽKÉ. JEDNODUŠŠÍ JE O PRÁCI MLUVIT.

BESEDA

O ZÁKLADNÍCH OTÁZKÁCH

ve Vzdělávacím středisku /Bildungzentrum/ v Quartenu nad Walensee /žel.stanice Unterterzen/

PROGRAM - 30.10. - 9,30
11,30
12,15
15,30
LIDSKÉHO
16,30
17,00
18,00

- I.přednáška - OSUD NEBO v9lE?
- II.přednáška- SRDCE A ROZUM V NAŠEM ŽIVOTĚ
- oběd - po obědě volno
- III-přednáška-šTĚSTÍ A SMYSL UTRPENÍ
-káva- není započítána v ceně
- IV.přednáška - MANŽELSTVÍ A PŘÁTELSTVÍ
- večeře - po ní volno, zpěv, debata, vycházka a pod.

31.10 -

8,30 - snídaně
9,30 - V.přednáška - OSOBNOST A JEJÍ VÝCHOVA
11,00 - pro zájemce mše sv. s promluvou: JAK~ČÍST PÍSMO SV.
12,15 - oběd - po obědě volno
ŽIVOTA
15,30 - VI.přednáška - NAŠE VZORY 16,30 -káva- není započítána v ceně
17,00 - VII.přednáška - SMYSL ŽIVOTA CENA CELÉHO POBYTU VČETNÉ JÍDLA A JEDNOHO NOCLEHU:jednolůž.50 frs, dvoulůž.92 frs, pro
mládež 39 frs. PÉIHL.DO 23.10.:F.TOMÁNEK, 9230 FLAWIL, Lorenstr.36.t.071-832866. Kdo se
zúčastní jen přednášek, má vstup vo^y. At to poznamená na přihlášce či řekne v telefonu.
Kdo chce přespat z pátku na sobotu či neděle na pondělí, obstará si nocleh sám na
tel.085/41616 /Bildungszentrum/ nebo 085/41205, 085/41566 /místní hotely/.
Přednášející Dr.V.NEUWIRIH je doktorem kultur .věd. Byl přes 7 let vězněn pro své přesvědčení/r.1961 odsouz.na 14~let/. Založil v NSR kult.instituci QPUS BONŮM, která pořádá Akade
mické týdny. Jeho vzdělání a schopnost poutavě přednášet i o těžkých tématech přiměly
VÝCHODOŠVÝC.SKUPINU KŘEŠÍ.PRACUJÍCÍCH zahájit BESEDOU s nÍEtSypu činnost.
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MÁME NOVÉHO PŘÍMLUVCE U PÁNA-BISKUPA HOPKO!
29.července t.r. byl pohřben Dr.Basilius HOPKO, poslední biskup 350.000 řecko-katolíků/uniatů. Byl vysvěcen na biskupa r.1947 v Prešově. 20.dubna 1950 nařídila vláda, aby se uniaté
'připojili k pravoslavné církvi. Kněze, kteří se vzepřeli, bud pozavírali nebo odvezli do
pohraničí, kde pracovali ve chlévech a pod. Diecézní biskup Goýdič a světící biskup Hopko
několik dní internování, pak uvězněni. Biskup Gojdič dostal doživotí a zemřel ve vězení
jako mučedník. Po biskupech šli do vězení téměř všichni řeholníci a mnoho světských kněží.
Zločin řecko-katoliku byl vždy stejný: riechtě/li se stát pravoslavnými. Jejich kostely za
bavili pravoslavní, i když jich bylo ve vsi pět či šest.
V šedesátých letech byl bisliup Hopko amnestován a musel do domova pro staré kněze v pohra
ničí. Teprve r.1968 se dostal na svobodu a do Prešova. Mučení ve vězení na něm zanechalo
hluboké stopy. 13. 7.1968 byl odvolán zákaz řecko-katol.církve. Pravoslavní se zdráhali vrá
tit okupované kostely. Docházelo k bojím, zejména k těžkostem s kněžími vyslanými z SSSR.
Diecézi vedl Msgr Jan Hirka. Stát odmítl povolit jeho vysvěcení na biskupa. Tak byl biskup
Hopko podřízen svému podřízenému. "Psychologická péče" a "zbytečné léky" ve vězení podlomi
ly jeho síly natolik, že se^už nezotavil. Dlouholeté utrpení a strach před novým pronásledo
váním Církve-které se bohužel uskutečnilo-přivodily jeho smrt. Tak zemřel poslední biskup
řecko-katolíků na Slovensku'. Nezanechal literární díla, nebyl zvláštním řečníkem ani mimo
řádným biskupem. Zůstal však
i v nej těžší situaci věrný
svému kněžskému a biskupské-'
mu poslání.
A měl smysl pro humor. Zde
jeden z jeho vtipů:"V SSSR
marně hledají lidé rajský
strom poznání dobrého a zlé
ho. Proč? Aby si z něj utrh
li ovoce a vyhodili je ze
sovětského ráje!"

VLASTA BURIÁN
C.K.
POLNÍ

MARŠÁLEK

NEJLEPsTtlLM NEJLEPŠÍHO
ČESKÉHO KOMIKA UVIDÍTE
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NAŠE BOHOSLUŽBY

AARAU - každou druhou SOBOTU v Peter u.Paul-Kirche
11.9., 25.9.,9.10.,23.10.,6.11.
18,15 hod.
ARBON - farní kostel, každou neděli
19,00 hod.
BADEN - Sebastianskapelle-krypta, neděle
11,15 hod.
BASEL - Heiliggeistkirche,
neděle
18,00 hod.
BERN - Dreifaltigkeitskirche-krypta,sob. 18,00 hod.
CURYCH- česká - HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr .46.,
neděle a první pátky
19,00 hod.
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15. I.patro
nedela
9,30 hod.
CORTAIT J Op-10 km na juh od Neuchatel, směr Yverdon,
far.kostel sv.Petra na rozcestí od Kablovky,
- každú 3.nedelu
10,00 hod.
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
- každú l.nedelu
10,00 hod.
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.p.-4.ned. 9,30 hod.
LUZERN - Peterskapelle,
neděle
19,00 hod.
ŘĎTI - Ruti-Tann,katol.kostel, 17.října
9,30 hod.
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
gOLOIHURN-Spitalkirche. 3.10. ,17.10. ,31.10., 10,15 h.
ST.GAT1EN-GAT.TJISKAPET,T,F při domě, vchod
z vnitřního nádvoří,
sobota
19,00 hod.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche,Rosenberg,sobota 19,00 h.
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14 Avenue du Mail
I.patro 2.nedelu v mes.
18f3O hod.

22.ŘÍJNA VE 20.HODIN

VE FARNÍM SÁLE ST.ULRICHKIRCHE
rctsenberg

wiNTERTHUR

14.listopadu - AUSLÁNDERTAG vecerní~mše sv.ve WINTERTHURU
společná se švýcarskými věřícími!
POZOR!
Reklamace a stížnosti na televizní
a rozhlasové programy můžete posí
lat na tuto adresu:_________________
RÁDIO UND FERNSEHEN DRS, Reschweroestelle, Postfach 8052, ZtÍRICH. Stíž
nosti se mohou vztahovat pochopitel
né jen na program, ne na technickou
nebo právní stránku.
VE VLASTI odeSel k pánu JEHO VYZNAVAČ
P.B. NĚM ĚANSKf, premonstrát,
farář v Bmě-Židenicích3 dlouhá léta
trpící ve vezení pro víru. Odtud vy
sel s podlomeným zdravím3 ale ne zlo
meným duchem a věrností Kristu.
V tohoto statečného kněze se maně
ptáme:modlit se za něho ěi k němu?

V SRPNU ZEMŘEL V ŘÍMĚ vedoucí sloven
ského vatikánského rozhlasu
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, Schadriitistr. 26.t.041-312635 P.Stanislav P O L Č í N, S.J. Byl
dlouho nemocen, ale _skale dobré mysli
P.JAN PIUS KRIVY,O.P.-4O58 BASEL,Lindenberg 21.,
tel.061-321944
a pilně pracoval na místě, pro které
ho/Pán určil.
P.JOSEF ŠIMĚÍK, 8004 ZpRICH, Feldstr.109,t.01-235025
P. ANTON BANÍK, 8004 ZORICH,Feldstr.109,tel.01-234455
POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME, SVATÁ
středu,piatok od 16-18,30-Wolfbachstr.15./pro Slováky, BOŽÍ RODIČKO, PROSBAMI NAŠIMI NE-<^£
P.MARTII4 MAZÁK,1100 MJRGES, La Longeraie,t.021-714417
ZHRDEJ V POTŘEBÁCH NAŠICH,ALE ODE *
P.VILÉM VONDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26.,
VŠEHO NEBEZPEČENSTVÍ VYSVOBOĎ NÁS
tel.071-279631 /KLUB-red.a administrace/
VŽDYCKY - SLAVNÁ, POŽEHNANÁ PANNO

OTCOVÉ-MISIONÁŘI

Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech duchovních
záležitostech - křest3 zpověd3 svátost nemocných3
svaťba3 vyučování náboženství doma3 návrat do Cír
kve a p.U českých. knězi se můžete hlásit na české
duchovní podniky-exercície3 duch.obnovy ap.- u slo
venských /P.Křivý, P.Baník/ na slovenské. U P. Mazáka
a P.Vondry na oboje.

MARIA - PANÍ NAŠE, PROSTŘEDNIC? NA
ŠE, 0R0D0VNICE NAŠE. SE SYNEM SVÝM
NÁS SMIŘ, SYNU SVÉMU NÁS POROUČEJ,
SYNU SVÉMU NÁS OBĚTUJ. ORODUJ ZA NÁS
SVATÁ BOŽÍ RODIČKO, ABYCHOM BYLI
• HODNI ZASLÍBENÍ KRISTOVÝCH. AMEN.Vp

STŘELECKÉ UMĚNÍ SOUDRUHA MAJORA

Být majorem na tax velkém zámku skutečně nebyl leliký úkol. Z praco
višť. byly stále častěji hlášeny incidenty, které nebylo možno
velkoryse přejít a Terazky nenáviděl mimořádné události. Když
však poručík Mejda v Bechyni dal vykopat jámu, hodil do ní
spoutaného vojína a posmíval se mu tak dlouho, až nebožák
nastydl na ledviny, musel případ předat prokurátorovi. Stej
ně jako když tři opilí vojíni usnuli v zákrutu silnice a ne
chali se přejet ranním autobusem. Nebo když sedm vojínů po
píralo své otcovství a házelo je po sobě s takovým elánem z
že větší část z nich skončila v nemocnici.
"Lepšie dřevo rubat než také vojáky mít,"tvrdil Terazky zne
chuceně. Aby přišel na kloudnější nyšlenky, odešel na skálu
podívat se na Kefalínovu drezúru vepřů. Ani tady nebyl spoko
jen. Nová prasata byla dosud plachá a neučenlivá. Zato se Terazkymu zdálo, že v ohradě nějak ubývá slepic. "Kefalín, "houkl, "kolko máte tych kurov?"
"Soudruhu majore,"hlásil krmič,"dosud se mi je nepodařilo spočítat. Stále běhají!" 18
"Mate universitu a rátat neviete,"pravil major vyčítavě,"šestdesiat ich nie! Kdo ich zožral, Kefalín?" - "Zřejmě kuna, soudruhu najore, "odvětil Kefalín, "sám jsem ji dosud neza
hlédl, ale vojíni Strnad, Černík, Truc a Voňavka tvrdí, že ji tu zahlédli."
"Može byt, "připustil Terazky. "Třeba ju zastřelit!" - Neřekl však Kefalínovi, že se tohoto
úkolu hodlá ujmout sám. Tím větší překvapení bylo, když se večer dostavil do Ráje vepřů
ozbrojen dvěma malorážkami. "Som dobrý střelec. Tá kuna je už terazky mrtvá, "prohlásil.
Kefalín vzdychl, popřál majorovi úspěšný lov a odešel nocovat do zámku.
Té noci se v Ráji vepřů střílelo jako u Verdunu. Terazky pálil po každém stínu a nezřídka
i trefil. Byl dobrý střelec. Když ráno nastoupil Kefalín do zaměstnání, leželo před cha
tou jedno zastřelené prase, dva potkáni, jedna ropucha, tři slepice, lesní králík a šest
netopýrů.
"Ale ta kuna, Kefalín," pravil major lítostivě," ani nepřišla!"
Válčili jsme za Čepičky

Někdo ztratil konvalinky

Inženýr Nelin, člověk zasmušilý
a nespolečenský, se vracel domů. Četl jen vědecké knihy, chodil jen na vědecké filmy a
uznával jen Johana Sebastiana Bacha jako správného skladatele.
Byl zatvrzele svobodný a všichni ho považovali za suchého patrona. Nepopíral to.
Dnes se inženýr Nelin usmíval. Měl se svými výzkumy úspěch. Zdálo se mu, že všichni se na
něho usmívají. A najednou spatřil na chodníku kytičku konvalinek. Zvedl je a přivoněl k
ním. "Určitě je ztratila žena," řekl si a najednou se octnul v oddělení Ztrát a nálezů.
"Dobrý den. Někdo ztratil konvalinky. Našel jsem je." - "K čemu ta tráva,"řekl vousatý
zřízenec, "sem chodí lidé pro deštníky, knihy a tašky. Květiny nepřijímáme."
novinové inzerce:"Prosím o uveřejnění,"a podal inzerát:"Na
Nelin zašel do
ul.Gorkého se našla kytička konvalinek. Hlaste se na adrese.'.'
'Jste normální?" zeptala se úřednice. "Inzerát stojí čtyři
ruble a kytka rubl. ""Co když to má pro tu ženu, která ji
ztratila, cenu daleko vyšší?" - Náhle se oči úřednice
zalily smutkem. Nelin se vrátil domů a dal kytičku
. do skleničky vody. Ještě ji pokropil.
Druhý den někdo zazvonil. Žena. Asi třicetiletá.
"Vý jste dal ten inzerát? Dala jsem konvalinky
do sílovky, asi vypadly."
'Máte je asi od člověka, kterého máte ráda?"
'Ne.Koupila jsem je sama. Mám ráda konvalinky.
Večer řekl manžel: "Poslouchej, jak hloupý
Ú inzerát dal někdo do novin.""Byl to někdo,
Fkdo měl dobrou duši,"odvětila jsem. Chtěla
jsem vám stisknout ruku, poděkovat!"
"Za co?" mručel zmateně Nelin. - "Že máte dob
rou duši. Lidská duše i konvalinky potřebuje.
A mé vztahy k muži se kazí. NECHÁPE TOTIŽ TO
HLAVNÍ!" Pak s úsměvem a konvalinkami odešla.

TROCHU VÍC HUMORU!
Chodec v dobréj náladě vidí, ze kúsok za plo- !
tom leží na zemi chlap. Pýtá sa ho:"Prečo sa |
tu vyvaluješ?" A ten mu vraví:"Počkáj, len čo
sa skončí plot, budeš sa aj ty vyvalovat.!"
"Jamesi, zde to divně páchne. ""Ano, pane, zá
mek je v plamenech.""Strašné, Jamesi. Zavolej
"Sousedka prý je
.Prosím tě, )ak ses to oblékl do
hasiče.""Už jsou tu, pane.""Skvělé, Jamesi.
přírody?*
k1eptomanka!"
.Ale slavnostně, dnes zahajuji
.Požádej je, aby vstoupili."
provoz v dostavěné chatě*
"Tbto je velmi poriadna kaviaren. Raz som si
tu zabudol dáždnik, a o pol roka som ho tu našiel.""A vieš iste, že to bol tvoj dáždnik?"
"Neviem, ale aj tak je pekna táto poctivost'"
"Máňo3 ten chléb páchne po střelném prachu!""To jisté zase někdo hodil flintu do žita!"
"Ty, Franto, ta Afrika nemůže být tak daleko.""Proč myslíš, Honzo?""Ale u nás na stavbě
pracují dva černoši a přijíždějí každý den do práce na kole."
"Tati, jak je možné, že se svět pořád točí?""Jeníčku, ty ses uřežte dostal k mému koňaku!"
Selka Huberová jde do kostela a mino modlitební knížku nese v ruce umělý chrub."Prosím tě,
proč si nedáš svůj chrup do úst?" diví se sousedka."To není můj, ten patří mému starému.
Kdybych jej nevzala s sebou, tak by mi-než se vrátím z kostela- snědl půl pečeně.
Manévry."Chlapci, tecTpřeběhnete louku a budete se kryt tak, aby vás nik
do nerozeznal od pasoucích se krav.""Pane majore, co když přijde selka
krávy dojit?"
______________________
Selka jde do kostela a nese v ruce kus špeku. "Sousedko, proč si nesete
do kostela špek?" ptá se sedlák. "Pro pánička, ted jsem určitě hodila do
kyselého zelí svou modlitební knížku!"
"Ty jsi ale přepadlá?!" diví se přítelkyně. "Ale muž
je nemocný, musím u něho bdít ve dne v noci. "
"To si nemůžeš opatřit ošetřovatelku2. ""Ale tu
má, jenže právě proto musím dávat pozor. "
Dva občané kráčejí po náměstí."Pepíku, vidíš
na věži ty špačky?""Samozřejmě. A nejen vidím,
lett tu novff, Že ano.. .*
já je až sem slyším štěbetat!"
"Tak co, jak se cítíte po operaci?""Výborně, pane doktore.""To je dob
ře, dnes dělám stejnou operaci po druhé!"
V jednom závodě si stěžoval kontrolor kamarádovi:"Představ si, No
vák mě chtěl podplatit stovkou cigaret.""Tak se nerozčiluj. Neví,
že už nekouříš."_______________________________
Turista se ptá hajného3 proč je les plný papírů. "Ale u nádraží
,Vlš, ono manželce nevadl, Že kouřím, rozdávají letáky:"NEZNEČIŠŤUJTE LES!"
ale ona nesnáší ten kouř.. .“
"Miláčku, bereš si mě z lásky nebo z rozumu. ""Prosím tě. 0 rozumu
nemůže být ani řeč!"
"Ládo, proč se nepřipravuješ dnes do školy? ""Klid, mami, naše učitelka si dala závazek, že
letos nikdo z její třídy nepropadne!”_____ _____________
zízeň po vědomostech?"ptá
"Odkud má váš syn takovou
se učitel matky. "Vědomosti,
má po mě, žízeň po otci."
"Ty jsi úplně podobný na
otce, Mírečku. ""Ale ba
bičko, vždyt se každý
den umývám jeho houbou!"
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VŠECHNO DOBRÉ
NÁM BŮH DÁ.
JE VŠAK T03 CO
POVAŽUJEME ZA
DOBRÉ3 OPRAVDU
DOBRÉ?

PP Z CH 26
KATOLICKÁ MISIE PRO ČECHY
KATH. MISSION F. TSCHECHEN
8004 ZÚRICH
FELDSTR. 109
$ 01/23 50 25

DOBROTY Z JABLEK
JABLKA A LA PÓMPADOUR. - 8 jablek, 1/4 l vody, 75 g cukru, trochu
malin.zavař. a rumu, 1/4 l vanil.studeného krému, 1/8 l šlehané
smetany. - Jablka oloupáme, ohryzek odstraníme, pokapeme je
citrónovou štávou a ve vodě s cukrem
a citrónovou stavou domekka po
dusíme. Necháme je odkapat,
jmísto po vykrojeném ohryzku vyplníme zavařeninou,
pokropíme rumem, srovnáyne na mísu a polijeme
studeným vanil.krémem.
"Podívej se na kalen
Povrch ozdobíme šlehanou
dář, má-li dnes máma
smetanou.
opravdu svátek!"
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JABLKA A LA DUBARRY. - 8 jablek, citrón, trochu bílé
ho vína. - Jablka oloupáme, pokapeme citr.šíávou a bílým
Espreeso vínem. Srovnáme na plech nebo ohnivzdor .mísu a upečeme.

JABLKA PLNĚNÁ OŘECHY. - 8 jablek, citrón, máslo, 2/4 l šlehačky. Náplň: 150 g strouhaných
ořechů, 60 g cukru, 1/8 l šlehačky. - Vnitřky z oloup.jablek vydlabeme, pokapeme citr.štávou a plníme směsí ořechů, cukru a smetany. Pak srovnáme na ožni vzdor .misku vynazanou naslem a ve středně horké troubě upečeme doměkka. Při podání pokapeme smetanou.
ZAPEČENÉ JABLKOVĚ VYPĚ.-750g jablek, 40 g másla, 50 g cukru, žloutek, 30 g
strouhaných mandlů, citr.kůra, 2 bilky. -Jablka pokrájíme, rozvaříme a
prolisujeme. Smícháme s máslem, cukrem, žloutkem/
mandlemi a vmícháme dobře ušlehaný sníh z bílků.
Ve vymazané nákypové formě v troubě upečeme.

JABLKA S ČOKOLÁDOU. - 8 jablek, 50 g másla, 50 g
čokol.,40 g cukru 1/16 vody. - Pocukrovaná jabl
ka nakrájená na plátky opečeme na másle. Pro
chladlá přendáme do skleněné mísy a zalijeme čokoládovou omáčkou./Rozměklou čokoládu na teple umíchá
me s cukrem a vodou a přelijeme přes jablka/.
JABLKOVÉ KNEDLÍKY. - 3/4 kg polohrubé mouky, 2 žloutky, 1/4 l mléka, kg jablek, máslo na
polití. - Z mouky, žloutků a mléka vypracujeme těsto, přidáme do něj oloupaná na kostky
nakrájená jablka. Tvoříme knedlíky a házíme do vroucí vody. Vaříme asi 5-8 min, až vy
plavou. Odcedíme, na talíři posypeme strouhaným tvarohem nebo osmaženou strouhankou a poxapeme máslem.
JABLEČNÁ OMELETA. /Pro 1 osobu/ - 2 vejce, špet
ka soli, trochu cukru, jablko, tuk na pečení,
citrón. - V hrnku rozkvedláme celá vejce, sůl.
cukr a přidáme tence nakrájená loupaná jablka.
Na rozehřátou a vynazanou pánev vlijeme těsto
a upečeme omeletu. Sesuneme na talíř, hodně pocukrujeme a pokapeme citrónovou štávou.
DOBRÉ
CHUTNÁNÍ

