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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
chudoba je náramně nepopulární slůvko. I mnohý křestan má za zády raději vkladní knížku
než Boží lásku. Jakoby se nemohla mocná bankovka stát cárem papíru a vkladní knížka makulaturou!
Postava sv.FRANTIŠKA - letos jsme oslavili 750 let od jeho smrti - je pro nás pohádková.
Divná. Nesmyslná. Směšná. Bohatý syn se vzdává majetku, jde do poustevny a opravuje polo
rozpadlé kostelíky. Doslovně plní slova Páně o chudobě, pokoře a pokání.
Viděli jste už obraz lakomce? Zachmuřený, sešlý, číhavý zrak...Žije bídně, aby měl víc
majetku - o který ho připraví smrt. Svatý František žil také bídně, ale z lásky k chudému
Pánu, který neměl, kam by hlavu složil. Proto je světcem radostným. Jde za velkým, ušlech
tilým ideálem.-Takoví lidé jsou vždy veselí, prostí, milující, vyrovnaní - a nakažliví.
Přidává se k němu řada mládenců a papež Inocenc III. schvaluje jejich řád. Ne boháči, ne
inteligence, ale prostý, milující chudáček Boží zachraňuje rozpadající se Církev.
Svatý František nebyl knězem. Považoval se za nehodného přijmout svátost, jejíž nositelé
mají překlenout propast mezi Bohem a světem. Tak si svátého kněžství vážil.’ Kolik kněží
dnes ztrácí smysl svého kněžství, odkopnou své sliby Bchu, kolik jich hlásá od oltářů mís
to spásy sociální nauku či politiku nebo dokonce lži! Protože_ neznají smysly svého poslání,
kněžství joro_ně neznamená nic! A žít beze smyslu své existence
je jedno z největších a tSieř nesnesitelných utrpení člověka.
Svatý František nekázal, nepoučoval - jen dával příklad a miloval.
Skláněl se k nejubožejším, s prostotou tak samozřejmou, že Pán
tohoto muže v pytlovině prvního v dějinách Církve vyznamenal ra
nami svého utrpení - stigmaty.
Manželé - nyní už rozvedení, se přiznali, že nejkrásnější chvíle
svého manželství prožili na začátku emigrace: v chudobě, s nejistou budoucnosti. Tehdy měli jen svou lásku. 0 tu je oloupil blahobytný život.
Pán řekl:"Spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do králov
ství nebeského."Nemusí to být milionář. I prostý člověk může
lnout celým srdcem k těm několika frankům, které vydělává.
Představme si, že by katastrofa nebo válka zničily vše, co máme.
Zůstali bychom u vypáleného donu v jediných šatech, bosi... Pak
bychom, zvětřili každou jiskru lásky v druhých srdcích. Všechny
malicherné hádky, alergie, zlomyslnosti by se přepadly do rozbi
té země. Pak by se v nás snad rozhořel nádherný pocit opravdové
ho života a vroucí lásky, který dnes - možná - jen smutně doutná
pod nadmutou vkladní knížkou.
Svatý Františku, prosíme, dej nám svého ducha svaté chudoby
a vroucí lásky!
Vaše

redakce
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

KOLÍNSKÉ BISKUPSKY VIKÁŘ Dr.JOSEF TEUSCH zemřel ve veku 74 let. Bojoval pro
ti nacismu, zejm. proti Rosenbergově knize Mythus 20.stol./autor popraven v Norimberku/,
spolupracoval se "lvem z Múnsteru" biskupem von Galenem. Založil dílo Misereor a Adveniat,
z jehož výtěžků se podporuje 3.svět. Rada jihoamer. universit a tokijská universita ho /jme
novali čestným doktorem. Kazatelský cyklus o Archipelu Gulag vysel pod titulem Hořte des
Herm. Posledně kázal o tom, co říká víra o satanovi. Také vyšlo tiskem. Horlivý apoštol!
Novým ředitelem sbírky MISEREOR v NSR byl něm.bisk.konfer.jmenován Msgr L. Schwarz.
KOMUNISTICKÝ PRCMINENT ARNOŠT KOIiWJ napsal Brežněvovi otevřený dopis, kde vysvětluje,proč
vystupuje ze strany. Je mu 84 let - 58 let byl členem strany. Vstupoval do ní v domněnce,že
strana bojuje za lepší život. Dnes ze strany vystupuje, jeho setrvání by bylo zradou ideálů
sociální spravedlnosti, lidskosti a budování lepší společnosti. - Kolik let potřebuje inte
ligentní člověk k tomu, aby poznal, že dělá chybu? Zkušení a dlouholetí komunisté stranu
opouštějí a katoličtí laici a kněží si bojem za pochybné komunistické ideály snaží nahradit
mrtvou víru, udupanou hloupostí, nevěrnostmi a naivitou. A Pius XI. varoval....
NŽKTERÉ NOVINY přinesly zprávu, že s.v.Otec poslal arcibiskupu Lefebvrovi dlouhý dopis, kde
ho vyzývá, aby se vrátil do lůna tradiční Církve, předal Vatikánu své semináře a j.díla
i od věřících vybrané peníze. Každý kritický člověk pozná, že dopis je při nejmensím zne
tvořen. Arcibiskup se nemusí vracet do Církve, protože z ní nevystoupil. Protože jeho dílo
bylo postaveno mimo díla církevní, je soukromým majetkem, stejně i peníze věřících, věnova
né na určitý ucel, se bez jejich souhlasu nemohou věnovat jinému. Když vypukla bouře protes
tů, noviny, které tento nesmysl nekriticky uveřejnily, tvrdí, že dopis znetvořili sami pří
vrženci Econu. Jak to, že v hrubém a nesmyslném slohu nepoznala redakce, že se nemůže jed
nat o dopis velmi slušného a ohleduplného sv.Otce? 0 nelogičnosti ani nemluvě.
OPUS SECURITATIS- je novou pensijní pokladnou asi 10 tis.starých kněží. Každý dostane min.
měs.80 US dol. Dílo je důkazem, že je třeba se starat především o problémy vlastní rodiny.
Z 25 tis .misionářů v Africe, Asii a Oceánii je téměř polovina bez starobního zabezpečení.
V BASILICE SAN MICHELE v Madridě přijalo 8.srpna 30 členů OPUS DEI kněžské svěcení z ruky
granadského 'arcibiskupa. Kněží nejrůznějších národností mají už akademické tituly - lékaři,
profesoři, inženýři a pod. Po vysvěcení se vrátí do svých vlastí pracovat jako kněží.
KATOL.I PROTESTANTSKÉ ženy sev.Irska protestovaly v Belfastu koncem srpna proti teroru.
REDAKCE KATOL.NOVIN MUNNO v Uqandě-Kgmpala, byla z nařízení presidenta Idi Amin Dada uzav
řena. Žurnalisté jsou v pověstném vězení v Naguru, obviněni, že šířili letáky, žádající
odstoupení Idi Amina.
ARCIB.GABINO-DIAZ-MERCHAN z Ovieda varoval před vyvražděním obyvatel Sahary Marokánci.
Přes 60 tis.domorodců je v uprchlických táborech, bez vody, bez mýdla, v nebezpečí nakažli
vých chorob, španělská Charita hned poslala zdravotní personál,ambul.a pojízd.nemocnici.
II, FRANC. TELEV,PROGRAM připravuje ve spolupráci s izraelskou televizí a rozhlasem 26 hod.
sérii o bibli. Scénář napíší biblisté na základě archeol.nálezů a prací.
POČET KATOLÍkS V ANGLII A WALESU rapidně klesá, stejně i počet kněžských povolání. Tento
zjev se přisuzuje rychlým reformám v Církvi. Počet křtů klesl z r.1965 do 1975 na polovinu.
VEDOUCÍ PAPEŽSKÉ Školy PRO CÍRK.HUDBU /vede ji již 31 let/ prelát Prof.Dr.Ferdinand HABERL
dostal kulturní cenu svého rodného města Rezna. Byla mu předána na řezenské universitě.
KONGR.PRO učení VÍRY vydala dekret o veř.sloužení mše sv.v katol.kostele za zemřelé nekato
líky. Smí se sloužit na žádost příbuzných, přátel či zaměstnanců, nevzbudí-li pohoršení
a při mši se nesmí jmenovat jméno zesnulého.
VE SPLITU A SPLÍNU se zúčastnilo sto tis.poutníků 1300 letého výročí pokřestanění Chorvat
ska a Slovinska. Slavnosti se zúčastnilo také mnoho zahraničních biskupů.
ŘEZENSKÝ BISKUP GRABER posvětil a otevřel 10.října Institut pro východní Církve.
BRAZILSKÉ ARCIBISKUP prý odmítl na Euchar.kongresu ve Filadelfii boj proti komunismu, ale
odsoudil fašismus. Je těžké věřit, že by arcibiskup neznal encykliku Divini redemptoris
a cirk.zákoník. Byl by ipso fakto vyloučen z Církve, protože vyzývá k tomu, aby katolík
nebojoval proti ateismu. Tuto zprávu uveřejnily komun.noviny - tedy malá věrohodnost!
PŘI PŘIJETÍ POVŘŘOVACÍCH LISTIN nového franč.vyslance u sv.Stolice G.Galichova vyzval pa
pež fran.katolíky, aby "setrvali v jednotě s apoštolskou stolicí." Ve Francii je 25 proč,
úplných nevěrců, díky dlouholetému úsilí svobodných zednářů a v novější době komunistu.
Sv,OTEC přijal min.předsedu komunistické Angoly, Lobo Do Nascimento.

ZÁHADNÁ PŘÍČINA SMRTI
Okresní lékař a vyšetřující soudce jeli za krásného jarního
jitra k ohledání mrtvoly. Soudce roztržitě pozoroval koně:"V přírodě je mnoho
záhadného, doktore. I ve všedním životě se setkáme se zjevy, které je těžko vy
světlit. Znal jsem na příklad inteligentní dámu, která předpověděla svou smrt.
V jistý den zemřela a nepřišlo se na to, proč."
"Nejsou následky bez příčin, "mínil lékař. "Každá smrt má příčinu. A proroctví ne
ní nic zvláštního. Mnoho žen má dar předvídání a předtuch'."
"Snad. Ale tato dáma byla výjimka. Její předpověd nebylo pouhé žvanění. Představ
te si kvetoucí ženu, půvabnou jako bříza, se zářícíma, smějícíma se očima, krás
nými rty a nádhernými vlasy. Byla předobrá, o všem přemýšlela, vyzařovala z ní
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radost a bezstarostnost. Může zde člověk mluvit o předtuše či nysticismu? Tomu
se tato dáma jen vysmívala!" - Lékařův vůz zastavil u studně. Oba muži utišili
žízeň, protáhli zdřevěnělé údy a čekali, až kočí napojí koně.
"A na co ta dáma zemřela?" zeptal se lékař, když se dal vůz znovu do pohybu.
"Za podivných okolností. Jednou vstoupil muž do pokoje a řekl, že ted, na jaře, je čas pro
dat starý vůz a koupit lehčí. Vyslechla to a řekla:"Dělej, co chceš. Je mi to jedno. Na ja
ře už budu na hřbitově." Manžel pokrčil rameny a nedůvěřivě se usmál. "Nežertuji,"podotkla,
"říkám vážně, že brzo zemřu.""Co znamená-brzo?""Až se narodí dítě. Pak zemřu."Manžel to ne
považoval za důležité. Nevěřil v předtuchy a věděl, že ženy v těhotenství bývají pochmutné
a rozmarné. Druhý den se o tom zmínila žena znovu a tak to šlo den ze dne; její muž se tomu
smál a žertoval, že se chová jako pověrčivá bába. Ale mladá žena odvětila: "Hned po porodu
umřu. Nechce se mi tak mladé do hrobu, ale je to osud." Také s přítelkyněmi o tom hovořila.
' Vážné, se ztrnulým úsměvem na rtech a nepřipustila námitky. Dříve bývala hezky upravená.
Ted se zanedbávala. Nic nečetla, nic neplánovala jako dříve. Dokonce jela s tetou na hřbi
tov a vybrala si místo pro hrob. - Porod není lehká věc. Může se při něm i umřít. U této
dámy však bylo vše v pořádku. Proto šly její věčné řeči o smrti jejímu muži na nervy. Jed
nou při obědě řekl nevrle:"Poslyš, Natašo, nech už těch hloupostí.""Nejsou to hlouposti.
( Mluvím vážně." - K porodu zavolal manžel nej lepší porodní babičku z města. Bylo to první
dítě - a lehký porod. Když bylo po všem, chtěla mladá matka dítě vidět. Pak řekla: "Ted mo
hu klidně zemřít!" Se všemi se rozloučila a za půl hodiny vypustila ducha. Do poslední mi
nutky byla při vědomí. To je vše. Zemřela tak, jak předpověděla."
Soudce se odmlčel a ptal se: "Co si o této historce myslíte? Čestné slovo, nic jsem si nevy
myslel, všechno se stalo tak, jak vypravuji."
Lékař zamyšleně pozoroval nebe: "Měli ji pitvat!""Proč?""Aby zjistili příčinu smrti. Dáma
nemehla zemřít na proroctví. Asi se otrávila." - Soudce se otočil k lékaři zády a zavřel
oči:"Z čeho soudíte, že se otrávila?""Netrvám na tom - jen to předpokládám. Mimochodem,by
lo manželství té dány šťastné?" "Nu, ne úplně. Po svatbě se vyskytlo nedorozumění. Nešťast
né okolnosti. Mladá žena přistihla manžela s jinou dámou. Ale jeho přestupek mu brzo odpus
tila." "A co bylo první: její proroctví nebo manželův přestupek?"
Soudce překvapeně pohlédl na lékaře, sejmul klobouk, otřel si čelo a řekl:"Počkejte, ano,
krátce po té příhodě začala mluvit o smrti." "Vidíte. Už tehdy se rozhodla, že se otráví,
ale nechtěla vzít dítě sebou, proto sebevraždu odsunula po porodu." - "Ale to je nemožné.
Přece mu odpustila!""Podezřele rychle. Mladé ženy tak rychle neodpouštějí."
Soudce se smutně usmál a aby zakryl vzrušení, zapálil si cigaretu. "To není možné. Mimoto
on tak moc vinen nebyl. Divné okolnosti, sám nechtěl. Jednou v noci přišel darů plný něž
ných citů, ale žena byla v jiném stavu..Tu mu vběhla do cesty žena, která tam byla na
návštěvě, hloupá, ošklivá ženština. Ani to nevěra nebyla. Jistě to i mladá žena tak viděla.
Proto mu odpustila. Už se o tom nemluvilo." "Lidé neumírají bez důvodu,"řekl lékař.-"Jistě.
Ale nevěřím, že se otrávila. Ani mi to nenapadlo. Všichni užasli, že se proroctví splnilo.
Nemohla se otrávit! Ne!!"
Až k cíli cesty soudce mlčel. Ani při jednání mu nedaly myšlenky na záhadnou smrt klid.
"Existuje jed, který by zabil za čtvrt hodiny - bezbolestně?" ptal se lékaře. "Jistě. Tře
bas morfium.""Hm. Divné. .Nevzpomínám si, že by něco takového měla. .Přesto, nevěřím! "Soudce
se chytl za hlavu: "Co jsem vám vypravoval, se stalo s mou zemřelou paní. Dobrá, jsem vinen,
zranil jsem ji..Ale je smrt lehčí než odpuštění? Čistě ženská logika, strašná, nelítostná
logika. .Ach, byla i za života strašná! Ted chápu, vše je mi jasné!"
Znovu trhnul rameny a sevřel hlavu v dlaních. Myšlenka lékařova ho zmátla, dostal pochybnos
ti. - Když se vrátili zpět, rozloučil se s lékařem, ale nezmínil se o společném obědě,který
si den předtím umluvili.
A.P.ČECHOV

BEZÚTĚŠNOST A JEJÍ KOŘENY

Zajímá-li se národ víc o to, aby protichůdné zásady znal než aby je hodno
til, nadešla pro něj doba k novému zpytování svědomí. Když v ringu zápasí
ctnost a neřest, láska k vlasti a zrada, špína a čistota a diváci se zají
mají jen a jen o to, která které vymlátí mozek z hlavy - pak už jim není
nic tak svaté, aby jim stálo za to obětovat život a nic tak špatné, aby se
tomu postavili ze všech sil na odpor. - Kteří psychologičtí a duchovní či
nitelé přivádějí národ do takového stavu? Rozdělíme je na dvě skupiny:
1. ZTRÁTA IDEÁl8, CÍl8 A HODNOT
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2. Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ PRÁZDNOTA A OSAMĚLOST SRDCE
Co se stane, ztratí-li člověk cíl? Je-li inženýrovi vodárny lhostejné, do
dá jí-li pumpy obyvatelstvu vodu nebo ne, pak nechápe, proč lidé zuří nad
prázdným potrubím. Vrah, který odmítá zásadu, že lidský život je posvátný,
ten se diví, proč se vůči němu chová společnost tak "mstivě". Řidič vlaku,
jenž se domnívá, že může "velkoryse" jezdit kam mu napadne, nechápe, proč
cestující se zlobí, když nejezdí podle jízdního řádu.
Ztratí-li tedy lidé cit pro smysl a hodnotu života, nikdo je nepřesvědčí,
proč by mělo být právo důležitější než bezpráví. Pak klesá etika na úroveň
sportovního zápasu nebo nového typu auta či ledničky.
Nemáme-li už cíl a důvod k životu, přejde zájem na volbu prostředku. Potom
je ovšem síla a moc důležitější než etika. Naše schopnost použít atomové
energie je větší než naše mravní síla, její použití správně usměrnit. Po
kud lidé vědí, že židle je tu proto, aby se na ní sedělo, mohou přátelsky
žít ve stejné místnosti. Jestli však se na účel židle - řekněme při rvačce
zapomene, pak se ze židle udělá zbraň. Někteří myslí, že se hodí k rozmlá
cení nábytku, jiní se domnívají, že jsou dobré, aby se jimi druhým rozmlá
tily hlavy. Takový boj - lhostejno, kde se odehrává - může zajímat jen ty,
kdo ztratili mír a řád svého nitra a zapomněli, jaký je jejich nejvyšší
životní cíl.
Druhým důvodem pro přecenění názorových bojů je PRÁZDNOTA SRDCE. Vnitřní
svět člověka je nesmyslný - proto bolestivý a plný zklamání. Aby to člověk
vyrovnal, snaží se udělat kolem sebe stejný nepořádek,jaký je v jeho nitru
Franz Werfel píše, že se odvracíme od vlastního vnitřního světa proto, po
něvadž jeho prázdnota je trapnější než prázdnota světa vněišího, která se
dá při nejmenším zmírnit. Ztratí-li duše svůj řád, stává se
prostředkem ničení. Kde si člověk váží Boha a svých bližních,
tam panuje vnitřní mír; jestliže se duše odtrhne od nadpři
rozeného řádu, stane se s ní to, co s letadlem, od něhož
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se oddělil motor a vrazil do kabiny: vznikne zmatek a ne
pořádek. Prázdný dům je bezútěšný proto, že se v něm nikdo
nestará o pořádek. Je-li duše prázdná , zbývá jí jen smutek.
Je totiž stvořená pro nekonečno a proto ji nic konečného ne
může uspokojit. Vládne-li v ní však láska - ne náladovost a
milkování, které chce člověk také ospravedlnit - pak cítíme
hluboký vnitřní mír a štěstí. Mír je klid, který vyplývá z
pořádku. Řád chce, aby se smysly podřídily rozumu, rozum
víře, tělo duchu a celá osobnost Bohu.
>
Rozpad nastává, jakmile člověk nechce pochopit své posta-/
vení ve vesmíru. Zajímá se o Neronovy melodie, ale ne o
hořící Řím. Lidé se hádají a bojují, protože neznají
smysl svého bytí. Tak řeší problémy násilím místo zása
dami .
Stane-li se demokracie bitevním polem, na kterém se věnu
je velká pozornost bojovným chlapíkům, pak pozor! Může se
stát, že brzo zůstane naše demokracie ležet bezmocně na
zemi, ubitá svými nepřáteli!
J.F.Sheen

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ

Mladá Ruska s manželem, Rakušanem a synkem Jurkou museli opustit SSSR. Přijeli do Vídně
v době nezaměstnanosti, s nepatrnou hotovosti, těsně před vánocemi. Co bude dál?
23.prosince 1925.
Celý den jsme hledali podnájem. Prošli jsme skoro celou Vídní. Hotel je příliš drahý, 5
šest šilinků za den. Najít byt je těžké proto, poněvadž bývají volné k prvnímu nebo pat
náctému. A navíc jsou drahé. Konečně jsme našli něco jakž takž vhodného, u zvěrolékaře bez
praxe. Pokoj - 70 šilinků měsíčně. Zůstaneme tu, dokud se nevyskytne něco levnějšího.
24.prosince 1925.
V bytě našich domácích vládne hřebové ticho. On, ona a dvě děti sedí v pokoji, ale nikdy
je není slyšet mluvit či dokonce smát se. Žijí jen z nájeimého a to ovšem nestačí. Oba
jsou nesmírně zatrpklí. Když jsem dnes vstoupila do kuchyně, abych si uvařila čaj, ptala
se mě paní:"Jak jste jen mohli opustit Rusko, kde se tak báječně žije? Kde jsou lidé
aspoň svobodni a není tam nezaměstnanost. Ti si to správně zařídili: všechny buržousty po
věsili a proletariát dělá, co chce. Jsme komunisté a nenůžeme se dočkat, až bude i u nás
sovětská republika. Pak se postaráme, aby se všem buržoustům podřízly chřtány! Všichni
musejí poscípat, všichni do jednoho!"
Když mluvila, jiskřily její oči nenávistí a mladá, hezká tvářička vyzařovala zvířecí
krve lačnost.
"Nu, vypravujte mi něco o Rusku," prosila. "Myšlenka na Rusko je to jediné, co nás ještě
drží. Je to jediné místo na světě, kde nůže člověk ještě dýchat!"
"Kdy se zase do Ruska vrátíte?" vmísil se do hovoru zvěrolékař. "Nemohli byste nám nějak
pomoci, abychom se tam také dostali? Jistě máte známosti. Kam se vlastně má člověk obrá
tit, chce-li do Ruska?"
Úžasem jsem zkameněla. To jsou lidé svobodné země! U nás všichni sní o západní Evropě
a její svobodě a zde touží po Sovětském svazu. Konečně mi zvěrolékař poradil:"Zabalte si
věci a vraňte se do Ruska, pokud vám platí vizum. Zde práci nenajdete. Zde se mají dobře
jen kapitalisté, ostatní umírají hlady. Vezměte na příklad ime: za celý měsíc jsem měl
jediného pacienta, kočku se zkaženým žaludkem. Řekněte, nůže celá rodina žít z jediné ne
mocné kočky? Pronajímáme pokoj: nůžeme však žít ze sedmdesáti šilinků měsíčně? Ne! Řekně
te, co dělat? Nezbývá, než se stát komunistou. Všem buržoustům patří podřezat chřtány,
jinak lépe nebude!"
25.prosince 1925.
V bytě panuje nepříjemné ticho. Rodina zvěrolékaře sedí mlčky kolem stolu...
"Musíme najít východisko," řekla jsem Otmarovi. "Prohlédněme si znovu noviny."
Vzala jsem do ruky noviny, podle nichž jsme našli tento pokoj.
"Zde - celá řada oznámení. Podívej se: "Kdo je pilný a energický, nůže mít skvělý měsíční
příjem. Nouzový provoz Vienna."- Vidíš, tam to zkusíme. Pojdme hned!"
28.prosince 1925.
Aby člověk získal "skvělý měsíční příjem" dostane noty, z jejichž prodeje si nůže pone
chat určité procento. Znamená to chodit dům od domu, ale noty nikdo nechce koupit, pro
tože nemají cenu.
Abychom se "zapracovali" jak říká Jurka, vydali jsme se všichni tři na cestu. Nechtěla
jsem za žádnou cenu pustit Otnara samotného. Co bych také doma dělala? V bytě je stej
ná zima jako venku, neboi ani ny, jako jiní nájemníci, nemáme peníze na uhlí.
Tak obešel Otmar několik donů a ny čekali u východu. Ale nadarmo, neprodal ani jediný se
šit. Unaveni, hladoví a vymrzlí jsme se konečně vrátili donů. "Půjdeme se každý den "za
pracovávat"?" ptá se starostlivě Jurka. Jen aby nenastydl. Pokoj jsme zaplatili předem, má
me něco přes sto šilinků. Co si počneme? Co se s námi stane?

SVOBODNÍ ZEDNÁŘI
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Vznikli ve středověku, jako
společnost zedníků, kteří stavěli středověké chrámy. Považovali se za členy
velkého církevního společenství. Každé bratrstvo mělo svůj tajemný znak, slo
vo, pohyb, podle toho, šlo-li o učně, tovaryše nebo mistra. Začátkem renesan
ce, příp.reformace, se měnila bratrstva v Anglii ve společenské kluby /lodgechýše/ - lóže. Kolem r.1700 vnikly do náboženských a společenských bratrstev
racionalistické a deistické prvky. 24.6.1717 se 4 londýnské lóže spojily ve
. velkolóži s velmistrem v čele. Datum bylo zvoleno proto, že patronem lóže
íi byl sv.Jan Křtitel. Dosud se třístupňová lóže jmenuje Janovo svobodné zedJ/ nářstvo, také "modré" - neboř, má ve znaku modrou barvu.
R.1723 vydalo svoji konstituci "Staré závazky". Sestavil ji presbyterián
ský duchovní v Londýně James Anderson. Pak se svobodné zednářstvo rychle
rozšířilo. Napomohla tomu náboženská lhostejnost, ta jemnost a vzájemná po
moc. Už r.1725 vznikla lóže v Irsku a v Paříži, r.1728 v Madridě, 1730 v
Kalkutě, 1733 v Bostonu v USA.
iBenjamin Franklin vydal konstituci pro USA a uvedl do pařížské lóže Les Neuf
Isoeur Voltaira. R.1752 vstoupil do lóže Washington. R.1735 vznikla lóže v
.UWl^Lisaboně, Haagu a Stockholmu. Od r.1773 se jmenovala francouzská lóže Grand
^Orient de France a měla silný vliv na románské země. Už r.1737 vstoupil do
i jKHlWlóže člen angl. vládnoucího rodu. Tentýž rok vznikla lóže Absalon v Hanburgu,
'|BHj®do níž vstoupil r.1738 Bedřich II. R.174O vznikla lóže Zu den drei Welt^xyHřkuqeln v Berlíně. Pak se rozšířilo svobodné zednářstvo do severských a slo"rvanských zemí. R.1844 vznikla lóže ve Švýcarsku. R.192O v ČSR. Naposledy
■
r.1923 v Rumunsku.
za nacismu, který jako komunismus zednáře ostře pronásledoval, bylo na ce
lém světě asi 4,6 mil.zednářů - většinou na špičkových místech. R.1959 měly zednářské ló
že asi 8 mil.členů v 135 velkolóžích. V Německu byla znovu založena lóže r.1949 v chrámu
sv.Pavla ve Frankfurtu n.M.
Jednotné vedení lóží neexistuje, i když se dělaly pokusy, např.1875 v Laussane, r.1905
v Baselu, r.1921 v Ženevě. R.1958 se spojily lóže v Německu ve velkolóži - s 18 tis.členy.
Základem názoru svob.zednářů jsou v podstatě ty prvky náboženství, ve kterých se všichni
lidé shodují, tedy přirozeně etický liberalismus. Ateisté jsou vyloučeni. Názor na Boha je
deistický, t.j.Bůh svět stvořil, ale dál se o něj nestará. Jejich názor spočívá na třech
sloupech: moudrost, krása, síla. Proto se při přijímání nesmějí ptát na náboženství
kandidátovo. Tyto podmínky se udržují dodnes jen v anglo-saských lóžích. Poslední angličtí
králové a státníci byli zednáři např.Churchill.Ve skandinávských zemích a v Německu má se
svými znaky apoštolů svob.zednářstvo takřka ráz rytířského řádu. Patřili k němu: Vilém I.,
Bedřich II.i III.,básníci Herder, Klopstock, Wieland, Goethe a j. Také Mozarta Haydn, v
nové době Truman a polovina presidentů USA. Polovina členů amer.lóží jsou černoši.
Románské lóže a lóže latinské Ameriky se obnovily r.1952. Jsou většinou ostře protinábo
ženské, zejm.francouzská lóže Grand Orient de France.
CÍRKEVNÍ POSTOJ V 8 Č I SVOBODNÝM Z E D N Á Ř 9 M
Katolická Církev odsuzuje zednářství pro jeho humanisticko deistický názor, cíl na tomto
světě a někde i ostrou protináboženskou činnost. Od r. 1738-1918 bylo vydáno přes 12 papež
ských bul, zakazujících přísně členství v lóžích. Podle cirk.zák.2355 jsou všichni katolí
ci, kteří jsou zednáři, vyloučeni z Církve a nemají nárok na církevní pohřeb. Do Církve
je může přijmout zpět jen papež. Protože tato fakta se zamlčovala, právě tak jako vylouče
ní komunistů z Církve, byli často i vysoce postavení duchovní a laici zednáři, např.jeden
z pražských arcibiskupů min.století, který byl pak suspendován.
Dobu rozkvětu má zednářství za sebou, ale členů přibývá. V Evropě asi 681 tis. Velká dob
ročinnost se vztahuje jen na členy lóží, příp.za koho se přimluví. V budoucnu bude Církev
asi víc zápasit s pátou kolonou komun.agentů ve svých řadách a komun.světovým názorem; v
protináboženské činnosti zednáři pokračují. 0 tom svědčí stále vzrůstající snahy i v Círk
vi postavit člověka - místo Boha - do středu zájmu, zlaicizovat posvátné kněžské poslání,
věnovat zájem 3.světu ale ne rozpadu světa kolem nás atd. Zednáři severských a anglosas
kých zemí nejsou protináboženští, zato zednáři románských zemí - tedy i Itálie - jsou
ostře protináboženští a snaží se získat členy i mezi vlivným duchovenstvem.
Podle: LEXIKON FUR THEOLOGIE UND KIRCHE

TRAMPOTY
JULIA VERNEA
Představeiií už dávno začalo a stovky těch, na které se nedostaly vstu
penky, se s mručením rozcházely. Divadlo bylo přeplněno k prasknutí.
Každý uměnímilovný Pařížan chtěl opět shlédnout po dlouhé nemoci slav
nou Sáru Bernardovou.
Mezi těmi, kteří neměli dost štěstí, prozíravosti nebo známostí, aby
si opatřili vstupenky, byl i Jules Veme. Rozhodl se, že si aspoň tro
chu zpříjemní dnešní mrzutý večer ve vinámičce U Kapucínů. A tam se
náhodou sešel se svým dávným přítelem Gustavem Foucauldem.
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"Víš, Gustave, bylo nás tam snad dva tisíce, na které se nedostalo.
A jistě další tisíce zůstaly doma, protože nepředpokládaly, že by se
mohly vůbec do divadla dostat." Napil se, prudce odstrčil sklenku a po
kračoval : "Kdyby tak někdo vynalezl stroj - takový dalekohled nebo hrací
k.k
Skříňku, který by mi umožnila vidět i to, co jsem vlastně vidět nemohl. A sly
šet, co už bylo dávno zazpíváno nebo řečeno!"
"Jsi snílek! Nenapravitelný snílek," usmál se Foucauld a objednal další láhev.
Ale té noci začal Jules Veme psát román Tajemný hrad v Karpatech. Trvalo ještě pěknou řád
ku let, než první gramofonová deska spatřila světlo světa a ještě řádku dalších let, než
první televizní divák zahuboval na program.

Potouchlá hřebenová vlna narazila do boku lodi a Mademoiselle Claire z baletu pařížské ope
ry překvapeně vpustila do vln Atlantiku jablko, které právě okusovala. "Pane Veme,"obráti
la se ke svému společníkovi,"vypadlo mi jablko!"
"Opravdu?"zeptal se Veme, který se zájmem pozoroval blížící se přístav La Rochelle.
"Jako dokonalý kavalír byste se měl pro ně vrhnout,"zašveholila Claire s lehkou výčitkou.
"Miláčku, moře je zde asi sto metrů hluboké! Dopřej rybkám, aby spočinuly svými tlamičkami
na stejných místech jako tvá úžasná ústa, "promluvila z Vemea neumírající francouzská dvor
nost. Ale miláček Claire se nedal jen tak lehce odbýt:"Někde jsem četla, že někdo - snad
to byl nějaký sultán nebo král z Thule - házel do noře prsteny a lidé se potápěli a lovi
li je."
"Zajímavá myšlenka! Když uvážím, miláčku, kolik pokladů musí být na dně moře! A nejen po
kladů, ale i jiných pozoruhodných věcí a živočichů. Mít tak lod, která by se potápěla!"
"Jules, něco bych si vypila,"přerušila jeho úvahy Claire a zamířila k lodní restauraci.
Vzdychl a resignovaně ji následoval. Ale již za několik dní začal psát o neuvěřitelných do
brodružstvích kapitana Nemá v jeho podmořské lodi Nautilu. Leč jemu samému nebylo dopřáno,
aby na vlastní oči shlédnul skutečnou ponorku.
Vlak namáhavě zdolával stoupání ke švýcarské hranici. Jules Veme se zeptal průvodčího,
zda vlak dojede včas do Ženevy. "Lituji pane, "odpověděl zdvořile železničář, "obávám se, že
budeme mít nějaké zpoždění."
Ta cesta nemá konce - pomyslel si hořce. A přece je to několik desítek kilometrů z Lyonu
do Ženevy. Jak dlouho by, řekněme, trvala cesta do Vídně a třebas ještě dál - do Budapešti?
A co až do Cařihradu?
Fantazie vyklouzla z dýchavičně se vlekoucího vláčku Lyon - Ženeva a rozlétla se širým svě
tem. Cařihrad, Bagdad, Persie, Čína, Indie..to by byla cesta! Ale jak dlouho by trvala?
začal tiše počítat.
A než dojel do Ženevy, propočítal, že na cestu kolem světa by potřeboval v nej lepším přípa
dě čtyři měsíce. Ještě nebyl spokojen. Uvažoval, počítal, hledal nejvhodnější spoje.
A snížil čas potřebný k cestě kolem světa na pouhých osmdesát dní a napsal o tom knihu.
Kdyby byl tušil, že za necelých sto let bude k této cestě potřebovat kosmonaut jen hodinu!
Na věži odbíjela desátá, když se Jules Veme probudil. Rovnýma nohama vyskočil z postele.
Jak mohl tak bezstarostně spát dnes, osmého září! Kdy má Blanche narozeniny, budou spolu
obědvat, pak si vyjedou za město, povečeří v nějaké vinámičce... zarazil svoji představi
vost. Čas nemilosrdně utíkal. Musí koupit růže, nejkrásnější, jaké budou na trhu! Koupil
nejkrásnější a cestou si je prohlížel. Blanche je skutečně klenot! Kdyby mohl, daroval by
jí diamant, který viděl nedávno v klenotnictví. Jak se jmenoval? Ano - Hvězda jihu. Tu už
zahlédl na protějším chodníku plavou hřívu, učesanou do uzlu. Blanche!
K Hvězdě jihu se vrátil za několik dní, kdy začal psát o pravých a umělých diamantech.
A dnes by za pár franků ozdobil ruce a šíji Blanche bižuterií, která by zářila jako Hvězda
jihu. - Možná, že Veme byl potomkem onoho Neandertálce, který první řekl druhům, že utlou
kat mamuta pěstí je zábava pro sebevrahy. Že by se mělo něco vymyslet. A vynalezl oštěp...

VRÁTIL JSEM SE...

Spolupracovníci P.líERENFRIEDA jezdí sta
le za Železnou oponu a snaží se prozkou
mat situaci pronásledované Církve. Stý
kají se s biskupy a kněžími v duchovní
správě, s kněžími, kteří pro věrnost
víře nesmějí vykonávat své poslání a
konečně s tajnými biskupy a kněžími pod"l
zemní Církve, kteří jsou v některých ze
mích poslední nadějí budoucnosti. Tak I
může P.WERENFRIED zhotnotit situaci ve východních zemích. Z oslavované náboženské svobody
nenajdou návštěvnici téměř nic. Zato nacházejí nové způsoby, jak pronásledovaným bratřím
pomáhat. Také si ověří, je-li jejich pomoc účinná, co má přednost a jak zkorigovat program
své pomoci. Zde je rozhovor s návštěvníkem vých.zemí s redakcí časopisu Echo der Liebe.
MY: NARODIL JSTE SE VE VÝCH.EVROPĚ. NENÍ CESTA ZA ŽELEZNOU OPONU PRO VÁS NEBEZPEČNÁ?

ON: Jsem již občanem západoevropské zemé. Protože jako kněz bych nedostat vizum do ČSSR,
hlásím jiné povolání. Cesty jsou ovsem únavné, všude plno omezení. V Rumunsku se nesmí
bydlet u soukromníků a hotel stojí 15 dol.denně. Po 21 hod.se nedostane nic k jídlu. Rumun
nevyjde po této hodině z domu, cizinec také ne. Stálý dozor tajné policie3 která má armá
du úředníků, jde na nervy. Člověk musí být stále ve střehu.
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MY: MÁ CÍRKEV V KOMUNISTICKÝCH ZEMÍCH VÍC SVOBODY NEŽ DŘÍVE?

ON: Nesmíme se dát svést komunistickou propagandou. Mezi ní a skutečností je nebetyčný
rozdíl. Např.Polsko. Vidíte hodně kostelů, ale kolik jich chybí3 protože není povolení k
stavbě - to vidět není. Potkáváte mnoho knězi a řeholníků. V žádné zemí jsem neviděl to
lik řeholnic! Ale administrativní obtíže, které musejí snášet, vidět nejsou. Kostely jsou
ráno i večer plné věřících. Pokusy rušit bohoslužby ani riziko věřících vidět ovšem nejsou.
MY: JAK JE TO S CÍRKVÍ V ČESKOSLOVENSKU?

ON: Tam je pronásledování stále větší. V Čechách už není sídelní biskup, jen administráto
ři a kapitulní vikáři. Na Slovensku mohl Vatikán jmenovat biskupy jen vládní kandidáty z
hnutí mírových knězi. Tito biskupové dělají dojem komunistických loutek. Beze svědků se
neodváží mluvit ani s kněžími. Provádějí všechna proticirkevni nařízeni úřadu pro věci
církevní. Jsou pod dozorem vnucených sekretářů. Bez povoleni nesmějí nikoho jmenovat, ba
ani udělovat sv.biřmování. Směji světit jen ty bohoslovce, proti kterým stát nic nenamítá.
MY: A CO BISKUP KOREC?

ON: Statečný slovenský biskup Josef KOREC byl začátkem r.1975 odstraněn z duch.správy a
pracuje jako skladník firmy Tatratechna v Bratislavě. Není výjimkou. Stále častěji se od
mítá kněžím povoleni k výkonu jejich poslání, poněvadž jsou pilní nebo je jim 60 let. Po
čet farností bez kněží nesmírně vzrostl.
MY: JSOU KONTROLOVANÍ TAKÉ KNĚŽÍ NA VENKOVÉ?

ON: Každý kněz je povinen ihned ohlásit policii zahraničního návštěvníka a podat přesnou
zprávu o trváni pobytu a obsahu rozhovorů. Potřebují šestý smysl, aby unikli nepříjemnos
tem s úřady. Za povolení k biřmování musí kněz nejdříve podplatit vládního úředníka. Ne
zřídka se objeví auto na farním dvoře a hospodyně se musí postarat, aby neodjelo prázdné.
/Hospodyni může být jen blízká příbuzná nebo penzistka, jinak by ji musel kněz hlásit
jako konkubínu. A z čeho jí z nepatrného platu dávat mzdu? pozn.red./ V létě očekává ko
munista čerstvou zeleninu, v zimě maso nebo drůbež.
MY: MAJÍ OBČANÉ V ČESKOSLOVENSKU NÁBOŽENSKOU SVOBODU?

On: I katoličtí laici jsou čím dál víc pronásledováni. Oba rodiče musejí podepsat přihláš
ku dítěte do náboženství. Podmínkou vyšších studií je členství ve straně. Pro ty, kdo cho
dí do kostela, dají pokřtít dítě, měli svatbu v kostele, je uzavřena řada povolání.
MY: ROZHODUJE STÁT TAKÉ 0 TOM/ KDO SMÍ STUDOVAT NA KNĚZE?

ON: V ČSSR jsou všechny semináře s výjimkou Litoměřic a Bratislavy zrušené. Kapacita těch,
které jsou, je omezena. Kandidáti se přijímají i odmítají na základě politických kriterií.
Nejlepší se odmítají, průměrní a špatní mají přednost. Spojení se zahraničím a radia jsou

zakázána. Duch v seminářích je spatný. Mezi seminářisty jsou špiclové. Pro nemravný život
má vedení semináře porozumění. Loni bylo odmítnuto v Bratislavě svěcení sedmi bohoslovcům,
protože se nechtěli zúčastnit projevu mírového kněžstva.
MY: JE SNAD JEŠTE NĚJAKÁ JISKRA NADĚJE?

On: Ano. Církevní obnova, o které západní svět jen hovoří, je za Železnou oponou v plném
proudu. Mimo oficielní Církev, která je místy víc mrtvá než živá a často stojí úplně ve
službách komunistů, je ještě mnoho věrných kněží, odsunutých do zapadlých vesniček, nebo
bez povolení vykonávat své poslání. Ti dodávají věřícím morální podporu. Mimoto jsou na
východě podzemní Církve s tajnými biskupy a ilegálně vysvěcenými kněžími. Mimo malé sku
pinky zasvěcenců je nikdo nezná. Vyprávěli mi o jednom knězi, o jehož vysvěcení se dově
děli rodiče teprve po jeho zatčení. Ti pracují jako každý jiný občan. Tajný biskup je od
povědný asi za deset těchto kněží. Každý z kněží vede určitý počet rodin.
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MY: SETKAL JSTE SE TAKÉ S TAJNĚ VYSVĚCENÝM KNĚZEM?

ON: Jednou večer jsem takového kněze navštívil. Byl na cestách, aby připravil na manžel
ství tři mladé páry. Sloužil jsem s tímto inženýrem v noci mši sv. v jeho malém bytě.
V tomto obvodu pracuje ještě několik tajných kněží, kteří vedou sedm nebo osm skupin vě
řících. Děvčata a ženy, zdravotní sestry, úřednice, sekretářky ba i jedna lékařka jim po
máhají. Udělaly si pod vedením kněze noviciát a složily sliby. Ano - zde cítí člověk ži
vě ducha prvních křestanů.
MY: A JAK TO STOJÍ S MLÁDEŽÍ?

ON: Mimo Polska a Jugoslávie nesměly církevní úřady vydat směrnice pro náboženskou výcho
vu mládeže. Oficielní Církev se nesmí mladými zabývat. Každý kněz musí být proto vynalé
zavý a statečný, aby našel nové cesty, jak se o mladé starat. V mnohých vesničkách je vi
dět na půdě řadu slarmíků. Jsou pro mládež z velkoměst, která se tam schází koncem týd^e
nebo o prázdninách a navštěvuje z města vyhnaného kněze. Mnozí jdou do hor, kde kněží
bez státního souhlasu organizují v odlehlých chatách exercície - duchovní cvičení. Ták
se tvoří nadpřirozené buňky. Chlapci a děvčata, kteří byli vychováváni léta ateisticky,
jsou duchovně vyhladovělí a objevují slovo Boží v Písmě, poznávají Krista při lámání
chleba. Církev východní Evropy není mrtvá. Přežije jak zradu nehodných kněží, ták slabost
zbabělých biskupů. Žije ve svých hrdinech a světcích a dobývá nezadržitelně srdce mládeže.

SKOTSKÝ HRDINA
K Římě byl 17.října sv.Otcem prohlášen za svátého skotský
jesuita JOHN O G I L V I E.
Narodil se 1579 ve Skotsku. Byl kalvinistou, ale vlivem
P .Comelia a Lapide, rovněž jezuity a slavného vykladatele
viry se vrátil do katolické Církve - v Belgii v Lovani
r.1596. Ve studiích pokračoval v Řezně a v OLOMOUCI, pák
vstoupil do proslulého jezuitského noviciátu v Brně. Kdo
zná nádherný jezuitský barokní chrám v Brně, dovede si předsta
vit, jakou péči věnovali tehdy jezuité výchově svého dorostu.
Vyšší studia konal ve Štýrském Hradci a ve Vídni. Na vlastní přá
ní se odebral do své hornaté vlasti, kde pravá víra dohasínala.
Působil tam apoštolsky jen pět měsíců s neobyčejným úspěchem.
Na rozkaz glasgovského arcibiskupa byl lstivě zajat, 8 dní a 9 no
cí krůtě mučen, ze byl téměř bez sebe, ale neohroženost a humor
ho neopouštěly. Arcibiskup mu vyhrožoval, sliboval povú=
šení, úřad, vznešenou nevěstu. Ale statečný kněz mu
odpověděl, ze to vše rád ponechává jemu, ze ho ne-,
má právo soudit v náboženských věcech. /Jako ře- j
holník podléhal generálovi jezuitů, ne biskupovi./
10.března 1615 byl 36 ti letý hrdina oběšen a stát.
Odsouzený políbil kata i šibenici a do velkého davu zvědavců hodil svůj
*
růženec. Ten zasáhl českého šlechtice Jana z Eckersetdorfu. To - a hrdin
ství, kterého byl šlechtic svědkem, ho pohnulo, aby se vrátil do Církve.
Skotové jsou na svého rodáka a mučedníka hrdi. 7 něm je zosobněna nebojácnost a výbojnost, která procitla v zdánlivě ochablé skotské církvi.

C.S.LEWIS

ĎÁBLŮV KAMARÁD
KDYŽ NEČISTÝ DUCH VYJDE Z ČLOVĚKA, POTULUJE SE PO BEZVODYCH MÍSTECH A HLEDÁ ODPOČINUTI'.
Lk.12,24.

Zlotřilec pokračuje v poučování, jak získat v dobách vyprahlostí člověka, který uvěřil.
MILÝ ČERVOTOČI,
ted už víš, že duševní vyprahlost či otupělost, v které tvůj chlapec právě vězí, sama o
sobě jeho duši do tvých rukou nepřihraje. Musíš jí sám dobře využít.
Zjistil jsem, že dostane-li se duše do období vyprahlosti, tedy do nejnižšího místa vlnov
ky svého duchovního vývoje, je zvláště náchylná ke snyslnosti, zejména sexuální. Myslíš
asi, že by k ní měla být náchylná právě v nej vyšším bodu, kdy se rozvíjejí a zesilují du
ševní a tělesné schopnosti - jenže v oné době se také nejvíc rozvíjí odpor a síla vůči
zlu. Zdraví a veselá nálada se v takových obdobích projevují obvykle v práci, sportu, pře
mýšlení, rozjímání a v různých neškodných zábavách a radostech.
Je-li však vnitřní život člověka pochmurný, chladný a prázdný - pak má náš útok naději na
úspěch. Pohlavní žádostivost v dobách duševní skleslosti je trochu jiná než v době duchov
ního zdraví. Je-li člověk zdráv, umí se vřele a dobře zamilovat, ale je-li na dně, má
sklon ke zvrácenostem a neumí svou sexualitu ovládnout, proměnit ve velkomyslnou, tvůrčí
nebo dokonce duchovní činnost. Stejné je to ovšem i při jiných smyslových touhách - pití,
jídle atd. Chceš-li, aby se tvůj chlapec stal opilcem, povede se ti to spíše v dobách po
chmurné, nudné sklíčenosti, kdy pije, aby na tento nepříjemný stav zapomenul. Je-li vese
lý a šEastný, napije se z radosti a střídmě. Pochop dobře: umí-li se někdo bavit zdravě a
vesele - je to pro nás nebezpečná půda. Tam vládne Nepřítel. Radost je jeho vynález, on ji
stvořil. My - musím přiznat - ač se snažíme ze všech sil, ryzí a čistou radost’nevyrobíme.
Dokážeme jen povzbudit lidi, aby užívali radostí nedovolených, nepřirozených, které vzbu
zují strach, výčitky svědomí, smutek a sklíčenost. Proto se snažíme vtisknout do každé do
volené radosti svou pečeE: podmínky zdravé radosti narušíme. Zdravé jsou radosti manželů.
Žijí-li však mladí lidé jako manželé a jejich soužití není posvěceno Nepřítelem - je tu
kus našeho vítězství, špinavá radost. Uvědom si, že naším heslem je: aE touží lidé po ra
dosti, ale tuto radost jim pokazíme pokušením a pádem. To je způsob naší práce. Získat du
ši člověka zdarma! Doba duševní deprese je nejvhodnější dobou pro naši práci.
Další pokyn: tvůj chlapec nesmí znát pravdu - nesmí objevit zákon vlnivého pohybu. aE se
dormívá, že první zanícení by mělo trvat stále a netrvá-li, že je to jeho vina, že už ne
věří a že se své vnitřní prázdnoty už nikdy nezbaví. To mu vtiskni pevně do hlavy. Pak si
povšimni, jakou má povahu. Melancholika můžeš pokoušet až k zoufalství. Je-li veselejší
povahy, namluv mu, že je vše v nejlepším pořádku. Melancholici jsou vzácní a práce s nimi
je lehká. Jen dej pozor, aE se nesetká se zkušenými křesEany, aE si nepovšimne těch míst
v Písmě, která by mu odhalila pravdu! Nesmíš ho pobízet, aby obnovil starý stav silou vů
le. To by byl náš konec! Jen aE se spokojí s nižším stupněm duchovního života a namluví si,
že je to norntílní. Za pár týdnů mu vnukni, že stejně na začátku svého obrácení nic dobré
ho neudělal. Že musí být "umírněný" a "střízlivý", že náboženství nemá přehánět, že správ
ný je průměr. Průměrná víra není žádná víra - a tohle je pro nás skvělá věc!
Nebo zaútoč přímo na jeho víru. Užívej hodně frází, v dějinách i v tisku a televizi jich
najdeš dost. Jen aE se nesnaží poznat ryzí pravdu! AE považuje svůj stav za určité "obdo
bí", nad kterým se cítí povýšený. VždyE patří minulosti. Dej mu hodně knih plných nesmysl
ných názorů, frází o pokroku. aE se naučí říkat:"Tohle už mám za sebou" nebo "To je věc
vývoje" a podobně. Prostě aE zlhostejní a papouškuje hloupé fráze, které ho uspí do duchov
ní nečinnosti - a je náš! Chápeš, co myslím?
Tvůj
ZLOTŘILEC

OBCHOD NA HLAVNÍ TŘÍDĚ
Pan Potápka a německý misionář utekli z indiánského zajetí a do
nesli sebou mnoho drahokamů. V přístavu se poctivě rozdělili,
kněz odešel za svým přítelem a pan Potápka uvažuje, co dál.
Jednou se zastavil před obchodem s drahokamy a různými tropickými
motýly. Vešel do obchodu, vytáhl z kapsy několik drahokamů a na
bídl je obchodníkovi. Mladý Portugalec si kameny prohlížel a pak
chytře řekl:"Dejte cenu!"
Potápka neměl ani potuchy, kolik by za ně mohl chtít. Udělal ze sebe
honem také obchodníka a klidně řekl: "Příteli, já nabízím zboží a vy musítě nabídnout cenu. Víte, že obchodníků, jako jste vy, je v Rio de Ja
li neiro mnoho."
Portugalec se zamyslel a pak řekl částku, o které se Potápkovi ani nesnilo. Zachoval
však klid a řekl:" Máte mě za hlupáka nebo za zloděje? Za tak levnou cenu si je musíte
koupit od někoho jiného." Začal sbírat drahokamy z pultu. Portugalec znervózněl a začal
nabízet víc a víc, až došel k dvojnásobné částce,než původně nabízel. Pak ho už bylo Po
tápkovi líto, tak si plácli a uzavřeli obchod.
Druhý den přišel Potápka do obchodu znovu. Celou noc ztrávil noc přemýšlením a počítáním.
Nyní nesl Portugalci už nabídku. Jakmile ho Portugalec spatřil, zaradoval se a ptal se,
jestli mu zase něco nese. Potápka suše řekl, že ano, ale ne kameny.
Nabídl se mu za společníka. Řekl částku, kterou by vložil do obchodu, ovšem v drahokamech,
k tomu své zkušenosti a poznatky ze života mezi Indiány. Postaral by se také o zřízení
filiálky někde za Anazonkou; byla by to vlastně sběrna rostlin, živočichů a drahokamů.
Portugalec neřekl ani slovo, vzal papír a začali sepisovat smlouvu. Tak se stal Potápka
spolumajitelem obchodu na hlavní třídě Ria. Obchody šly dobře. Ani ne za rok se rozjel
do Amazonas založit filiálku. Cestou se zastavil v Bělém do Pará u svého přítele - misio
náře. Našel ho, ale přítel misionářův byl už mrtev. Misionář po něm zdědil chaloupku a
s ní i starou špinavou černošku. Když se ho Potápka ptal, co udělal s kameny, smutně na
něho pohlédl a řekl:"Nějaké jsem rozdal, zbytek mi někdo ukradl." Mčl jich ještě asi de
set - ty zloděj nenašel. Potápka je od něho odkoupil. Misionář naříkal na církevní úřady,
které ještě jeho záležitost nevyřídily. Kdyby věděl, že ho Indiáni za jeho útěk nezabijí,
nejraději by se vrátil zpět - ke svým dětem. Jsou konečně jeho a on se nyní cítí tak sám.
Potápka mu připomenul: "Však ani mně se ta vaše morálka tehdy nelíbila, vzpomínáte?"
Trochu si povídali, pak se Potápka rozloučil a pokračoval v cestě. Po dlouhém hledání na
šel vhodné místo, založil tam filiálku, ale až v území do Rio Branco. Našel tam také trá
vu, kterou Indiáni balzamovali nebožtíky. Dal ji nasekat a poslal velký náklad lodí do
Rio de Janeiro. Tam ji dal vylisovat a tekutinu pak injekční stříkačkou vstřikoval do
mrtvých zvířat. Tím je nabalzamoval, zvířata zůstala jako živá. Tajemství nikomu neprozra
dil a je docela možné, že je vzal s sebou do hrobu.
Vypravoval a vypravoval, nastal večer, my se navečeřeli - a pak konečně přestal. Mne za
jímal osud mého spolubratra. Asi za půl roku od první návštěvy se zase u něho zastavil.
Misionář byl nemocný, měl horečku a mluvil nesouvisle. Zlobil se na církevní úřady, že
jeho záležitost ještě nevyřídily, pak zase blouznil o svých dětech v pralese, zdálo se
mu, že je zase u nich a ještě téhož dne zemřel. Aspoň v blouznění prožil poslední chvíle
života tam, kam by se byl nejraději vrátil. Protože Potápkovi právě odjížděla loň, ne mohl počkat ani na pohřeb.
Pak mi Potápka stručně řekl, že se znovu oženil, má dvě děti, ale mnoho štěstí mu z očí
nekoukalo. Jakoby cítil, že jsem si toho všimnul, řekl:"To doplácím na vaši morálku!"
Jednou jsem k němu zavedl svého přítele, doktora teologie. Pan Potápka se potutelně usmál
a trochu pohrdlivě řekl:"Tak vy jste doktor teologie? Nestudoval jste také morálku?"
Přítel přisvědčil:"Morálka je vlastně také můj obor." Na to Potápka:"Já znal také jedno
ho teologa, a ten na tu morálku pořádně doplatil - nebyl ovšem doktor." Kamarád se pak
divil, proč byl Potápka tak divný. "Co chcete - je to starý kadet," řekl jsem.
Potápka onemocněl, operace dopadla dobře, ale za pár měsíců po ní odešel na věčnost.
KONEC
P.Adolf NĚMEC
Z příběhu je vidět, jak je důležité dobré vzdělání ve víře, především u kněží, ale i u
nás, laiků. Jak jsme psali, manželství pana Potápky s Indiánkou bylo platné, neměl ji
opouštět, manželství kněze bylo sice neplatné, ale měl-li už děti s divoskou, byl povinen
se o ně jako otec starat. Svou nevědomostí způsobil zbytečné utrpení sobě i Potápkovi.
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ševní vzniká duševním úrazem, v podvědomí - někdy se
ani nezjistí, proč má člověk k někomu odpor.
A.Matka Páně, nota, pěstoun Páně,jO
Tělesná alergie je nezdravá pro tělo. Zbavuje ho svo
římsky. B.zájmeno,jméno posled.Habsbur- body. Duševní alergie zbavuje svobody ducha, duši.
ga, miláček Páně,první písmena končeti Brání člověku nestranně poznávat pravdu a vroucně,
ny. C.stř.rod, mořeplavec, církev.uči svobodně milovat.
tel, slov.otázka. D.hlas osla, zakl.řá Sv.Terezička měla k jedné sestře velký odpor. Pře
du, tu máš. C.přítelkyně sv.Františka, mohla se natolik, až podle jejího chování všichni
jesuitský světec čistoty, citoslovce. soudili, že tuto sestru zvláště miluje. Teprve při
F.Syn sv.Moniky, mužské jméno. G.2.a 3. uveřejnění jejího deníku se ukázalo, jak usilovně
písmeno abecedy, světec hledajících,
se bránila alergii vůči této sestře.
hlavní karta. H.citosl.údivu, lat.jdě
te. prášek na praní, evangelista.CH.žá ZPYTUJME SVĚDOMÍ!
por, nota, evangelista, cis.král./obrá-^“
vzbuzuje odpor?. Černil?
ceně/. I. Zakladatel Jesuitů, čes.spi Zzde? Cesz? Slováci? Rusové? Neverct? Jznoverci?
sová tel. J.nota, rus.jméno,žid.ženské Kněží? Boháči? Nemocni? - Proč? Ublížili nám všich
jméno, zkr.teploty. K.círk.učitel-mi- ni příslušníci této skupiny? Jsou všichni opravdu
lánský biskup, světec malomocných, lat zlí? Nebo je mezi nimi mnoho dobrých, ba svátých li
zájmeno. K. patronka hudebníků,nemládl di? Odkud prameni naše alergie? Dali jsme se unést
davovou psychologii? Ublížil nám někdo z této skupi
1.Matka sv.Augustina, patron Německa. ny, zklamal nás? Proč máji trpět ostatní, kteři nám
2.Matka Panny Marie, ...noci upije,hra neublížili, nezklamali nás? Je to vliv rodiny? Ško
anglicky. 3. město v Brazílii, nota,
ly? Tisku? Přítele?
patronka hasičů, zkr.čas.Nový lid, 2. Nedopustme, aby náš zdravý rozum uklouzl do špinavé
a 3.písrn.abecedy. 4.spojka, 2 samohlás->ho proudu pomluv či nenávisti. Lživý světový názor,
ky, on něm., jeden, ono něm., otázka,
spatný čin - ty musíme nenávidět, protože se stavě
zn. teploty, spojka. 5.obránce víry pro-jY proti Pravdě-Bohu. Především na sobe. 0 zlých li
ti Ariovi, zakl.katol.filosofie,předl.,Tdech řekl Pán:"Milujte své nepřátele a dělejte dobro
50 lat. 6.a lat., 1.žena Jakubova, nedu- těm, kteří vám ubližuji. " Sám dal přiklad, když se
věřivý apoštol, příslovce, spojka. 7. na kříži modlil za ty, kteří se mu uštěpačně vysmí
trpitel, je, st.gallenský světec-umě- vá li: "Otče, odpust jim, vždyt nevědí, co dělají!"
lec, nota. 8.část vozu,spojka,zájm.MD, Pán nechce, aby někdo utonul ve zlu, ale aby se
karta,předl. 9.něm.rakev fon,Řek, citosl obrátil a žil v pravdě a lásce. Nejdříve však musí
bolesti, neutrum, tona, dvoj písmeno, tona. pravdu poznat a lásku zakusit - skrze nás!
10.a ang.fonet.,tona,opak dobrého,zn. Neřídíme-li se Kristovým příkladem, nejsme křestané.
teploty,sykavka,spojka,první žena.11• Pokušení, ohrnout nos nad druhým je velké. Vymýšlet
světec chudoby,předl.,zn.teploty,angl. si tak zv. ušlechtilé důvody, proč nos ohrnujeme, do
nebo. 12 .evangelista-lékař, zavářka, slov vede i primitiv. Všíechtilý^křestan se chová jako
věrozvěst. Kristus v legendě; apoštolově kritizovali ošklivost
12 pošlého psa na cestě. Kristus se sehnul, odhrnul
Pomůcka: 7.Notker.
ret mršiny a pravil:"Podívejte se, jak krásné zuby
má ten pes."
KDO ROZSÉVÁ SKOUPÉ z SKOUPĚ BUDE TAKÉ
SKLÍZET A KDO ROZSÉVÁ ŠTĚDŘE z ŠTĚDŘE
BUDE TAKÉ SKLÍZET. KAŽDÝ AŤ JEDNÁ TAK/ JAK SE SÁM UVNITŘ ROZHODL A NE S TĚŽKÝM SRDCEM A
PROTI SVÉ VŮLI z PROTOŽE BŮH MÁ RÁD TAKOVÉHOz KTERÝ DÁVÁ S VESELOU TVÁŘÍ 7lI.KOR.9z 6"77

LÍBEZNÉ UMÍRÁNÍ

Filosofie praví, že člověk má duši vege
tativní, smyslovou a duchovou. První dvě
jsou společné s rostlinami a zvířaty a zaniknou zároveň s tělem. Duchová duše je
nedělitelná - tedy nesmrtelná. Víra o tom říká víc, ale držme se nyní jen toho, co
říká praktik-věřící hypnotizér Břetislav KAFKA, a vědec, amer.lékařka švýc. původu
Dr.E.KUBNER-ROSS, která se už deset let vědecky věnuje problénům umírání.
BŘETISLAV KAFKA se prostřednictvím citlivce/nemagnetického člověka/spojil s duší umírající
ho. Duše se odpoutávala klidně, nastala jakási volnost duše, sladká únava. Nejdříve odumřel
cit, pak zrak, naposledy sluch. Smrtelný zápas, křeče ap.se odehrávají mimo vědomí. Duše
nemá sílu oživit odumírající buňky šedé kůry mozkové.
Jednou strhla svoboda duše umírajícího tak uspaného citlivce, že se rozhodl jít s ní. Když
Kafka žádal,aby se vrátil, odepřel poslušnost. Kafka se soustředil a zmagnetizováním citliv
ce chtěl zabránit katastrofě-totiž smrti citlivce, který se už už odpoutával od těla. Ná
hle se stalo něco překvapujícího. Citlivec prohlásil,že dál nejde. Duše zemřelého trpí po
hledem na činy svého života. Kafka namítnul, že s mrtvým se nemůže citlivec spojit. Uspaný
odpověděl, že duše se ještě drží ve vrstvě, spojující tělo a duši /autor tomu říká "oduší"/
"Vidíte jen mrtvé tělo,"řekl uspaný,"ale bude dlouho trvat, než duše tělo úplně opustí."
Příbuzní zemřelého naléhali, aby jim Kafka řekl, co spáchal zemřelý. Kafka nechtěl; slíbil
citlivci, že o tom nebude mluvit, protože by se to "nelíbilo Nejvyššímu". Nakonec se dal
přemluvit. Po čase zjistili, že zemřelý ma na svědomí nevysvětlený zločin a snažili se ná
sledky napravit. Od té doby citlivec už Kafkovi o stavu duše zemřelého nikdy nic neřekl.
"Duši může sledovat citlivec jen pokud je spojená s "oduším"-praví Kafka."Dobrý jasnovidec
vidí snadno výjevy z minulého života stejně, jako je vidí duše. Když se však duše vymaní z
jemného fluida "oduší"-už se s ní nikdo nedorozumí. Tvrdí-li kdo opak, je to nesmysl."
Dr.KÜBNER-ROSS /a jiní lékaři/ shromáždili nesmírné množství vědeckého materiálu o umírání.
S Kafkou souhlasí v tom, že při umírání, před kterým musí člověk překonat odpor a strach,
má duše pocit volnosti, štěstí a klidu. Umírající slyšeli hluk, zvonění, hudbu či utíkali
temným tunelem. Hovořili o duchovním těle, které mělo zhruba obrysy vlastního těla - zřej
mě Kafkovo "oduší". Slyšeli nářek pozůstalých, někdy se vrátili z pocitu odpovědnosti k
dětem. Na tvářích některých umírajících pozorovala lékařka výraz štěstí. Píše o pacientce,
trpící Hodginsovou nemocí:"Jednou zpozorovala sestra, že umírá. Spěchala pro pomoc. Žena
náhle viděla sama sebe, svůj bledý obličej; vznášela se kolem svého těla. Řekla, že to by
lo nádherné, cítila velký mír a ulehčení. Pozorovala lékaře při práci. Později opakovala,
co řekli, ba i vtip, který kdosi prohodil, aby uvolnil napětí. Chtěla jim říci, aby toho
nechali, že je všechno v pořádku. Srdce a mozek přestaly pracovat. Prohlásili ji za mrtvou.
Za tři hodiny tělo oživlo. Žena žila ještě 18 měsíců bez poškození mozku."
Duchovní "tělo" se nemohlo stýkat s lidmi kolem; jeho duchovní moc byla velká, např. v
myšlení, osvobozeném od těla, shromáždili pozoruhodnou sílu inteligence. I nevzdělaní ne
mocní popisovali v lékařských termínech vše, oo se s nimi dělo.
"Pozoruhodné je,"říká Dr.Moody,"že u mnohých umírajících je jakási milující bytost, přítel.
Někteří hovoří o zářící postavě, z níž proudí láska, vlídnost, teplo. Mluví o ní i ateisté'.'
Setkání s touto bytostí je však také kruté.. Objeví se pohled na vlastní život, jakési pano
rama. Jeden voják to popsal jako film. Jiní tvrdí, že pohled byl spíše informativní než
soudící. Významný byl pocit, že existuje definitivní spojení mezi zemřelým a světelnou by
tostí a jestliže se duch dostane na druhou stranu, už se do těla nikdy nevrátí.
Členové společnosti pro parapsychologii - psychologové a psychiatři - uveřejnili své po
znatky: 1.Lidský rozum je víc než mozek. 2. Rozum se může vycvičit aby kontroloval funkce
liského těla. 3. Rozumová ukázněnost nervového systému mění naše vnímání skutečnosti.
4.Lidské vědomí nebo psýché je možno zákonitě považovat za jistou sílu a 5. je to pravdě
podobně ona síla, tradičně nazývaná duší, která přežívá smrt fysického těla.
"Nejlepší přípravou na dobrou smrt," ujišťuje Dr.Kubner-Ross,"je život žitý s vědomím,,
že sami sebe přežijeme." "Moje zprávy jsou pouze zprávami o prvním stupni umírání. Věřím
však, že jsou další stupně, stejné, jako křesťanská nauka o nebi a pekle a nyslím, že
křesťanská myšlenka pekla je vlastně trest, který si zaviníme sami tím, že jsme jednali
za svého života bez lásky."
BŘETISLAV KAFKA: NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE - 1925
Dr.Med.E.KUBNER-ROSS: THERE IS LIFE AFTER DEATH - 1976
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Sv.Otec vyslovil politování biskupu brazilské diecéze Nova Iguazu Adrianu
Hipolito, který byt pro své protifašistické projevy unesen a chodci ho našli nahého a spoutaného na předměstí Ria de Janeira.
48 PROCENT franc.katol.se domnívá, že reformy Il.Vatikana šly příliš daleko,
64 proč, chce mši sv.francouzský, 60 proč, chce neženaté kněze, 33 proč.považuje stanovis
ko Vatikánu k rozvodům příliš přísné /vzhledem k laxnosti při rozvázání kněžských slibů./
IZ GERMANIKU - římské koleji pro bohoslovce z nemecko-madarsky mluvících zemí, bylo vysvě
ceno 10 knězi. Kardinál HČFFNER z Kolína promluvil na slova sv.Pavla:"ŽIJTE ZPŮSOBEM
RODNÍM TOHOTO POVOLÁNÍ, KTERÉHO SE VÁM DOSTALO. "/Ef 4,1/."CO DNES PŘIJÍMÁTE, STOJÍ VÁS
SRDCE. DEJ B^H, ABYSTE TO NIKDY NEZNIČILI!" Velmi časová slova horlivého apoštola!
V brazilském kantonu Máto Grosso byl zastřelen na policii v přítomnosti biskupa jesuita
P.Burnier. Oba kněží se chtěli informovat o situaci několika vězňů. Zjistilo se, že poli
cie se dvěma ženami jednala hrubě. Nejdříve jesuitu zbili, pak střelili do hlavy. Biskupa
hlídali tři úředníci. - Kněží v již .Americe nají těžké postavení. Je mezi nimi mnoho komu
nistů, takže pokusy o soc.spravedlnost věrných kněží považují někdy úřady za kom.štvaní.
ANGLICKÁ DOLNÍ SNŘMOVNA odhlasovala zákaz Filmování pornofilmu o Kristu.
V ZÁP.BERLÍNĚ byl poznaňským arcibiskupem A.Baraniakem a dvěma polskými biskupy vysvěcen
kostel zasvěcený polskému mučedníkovi moderní doby blahosl. Maximi liánu Kolbeovi.
VEČERNÍ PRAHA hlásí, že obyvatelé Prahy musí šetřit proudem. Omezí se osvětlení ulic.
_STUTTGARTSKÉHO KOSTELA zneužíval obchodník omamnými jedy k distribuci svého "zboží".Na
schodech do choru našli mladou ženu, která se snažila polknout omamný jed. Jinde došlo k
bitce mezi obchodníky a policisty před oltářem. Obchodníci omamnými jedy byli zatčeni.
LIDOVÝ SOUD v SAIGONU odsoudil katol.kněze k smrti a dva k dlouholetému žaláři. Min.před.
vyzval oba biskupy, aby povzbudili katolíky ke spolupráci s Nár.frontou t.j.komunisty.
V NDR NESMÍLQ VYJÍT 5 evang. týdeníků, protože popisovalo a komentovalo upálení pastora.
V INTERVIEW s ruským časopisem Russkaja Mysl v Paříži, mluvil z SSSR vystěhovalý socio
log Melik Agurskij o "náboženském znovuzrození", které roste od poloviny padesátých let.
SOC.POSLANCI V NSR v Mnichově protestovali proti křížům v soudních síních. Barovský min.
práce Pirkl poukázal na ústavu. Kříže připomínají křestanům odpovědnost při soud.výpovědech.
ŘÍM ODMÍTL žádost biskupské konfer.v Austrálii, aby se sivěly úplně volně organizovat mše
pro děti. Australané byli vyzváni, aby vypracovali směrnice pro mše pro mládež.
ASI 100 ANGLIKÁNSKÍCH BISKUP^ prohlásilo na rychle svolané schůzi svěcení 11 žen na kněze
za neplatné. Ženy smějí přijmout pouze jáhenské svěcení. Na stranu žen se postavilo 1.800
katol.řeholnic/!!!/f US sekce mezinárod.společnosti pro rovnost pohlaví a Národní spolek
laiků - asi 4000 volnomyšlenkářských katolíků. Vatikán prohlásil, že svěcení žen na kněze
nepřichází vůbec v úvahu.
V BOLOGNI zemřel ve věku 85 let kardinál G.Lercaro, býv.arcibiskup, jeden z moderátorů
Il.Vaticána, známý svým volnomyšlenkářstvím a přátelstvím s komunisty.
V USA zemřel vedoucí Mafie - 74 let - Carlo Gambino. Ovládal 1000 gangsterů. Seděl jen 22
měsíců. Sousede neměli tušení, kdo je "ten příjemný starý pán." Rakev stála 7000 US dol.
VEDOUCÍ BOJOVNÉHO KŘÍDLA africké nár.rady v Rhodesii, biskup Ábel Muzorewa, se vrátil po
16 ti měs .exilu do Rhodesie, bouřlivě přivítán asi 100 tis .přívrženci. Na fotografii ho
vidíme se zatátou pěstí - uprostřed zaťatých pěstí. V téže zemi byl na 10 let odsouzen
katol.biskup Msgr Donald Lamont, protože podporoval partyzány - kteří mimo jiné povraždili
16 Afričanů, mezi nimi 9 dětí, a 16 jich těžce zranili. Jaký rozdíl mezi našimi dobrými
biskupy, kteří trpěli pro víru'.
Uprostřed New Yorkského letiště je moderní mariánská kaple Naší nebeské Paní.
VARIETY CLUB INTERNATIONAL v Torontě udělil obětavému pracovníku mezi malomocnými v Afri
ce, 72 letému kard.Legerovi mezinár.cenu v hodnotě 50 tis.dolarů.
V CHICAGU se konal sjezd laického hnutí katolíků Serra International, které pečuje o růst
duchovních povolání. Na programu byla úloha křestanů v obchodním světě, situace Církve
v latinské Americe a účinnější pastorace kněží a řeholníků.
POLŠTÍ BISKUPOVĚ protestovali proti opatřením, která znemožňují katol.dětem zúčastnit se
v prázdninových táborech mše sv., modlit se a nosit na krku křížky.
V katol. rozhlase a televizi v Holandsku vysílali provolání kard.Willebranda proti návrhu
zákona na legalizaci potratů. I na nenarozené děti se vztahuje boží přikázání NEZABIJEŠ!
LOURDSKÝ biskup vystoupil proti zneužívání lidové zbožnosti a uctívání předmětů z Lourd
jako tali smanů. - Za heslo Světového dne míru katol. Církve 1.1.1977 zvolil sv.Otec:
CHCEŘ-LI MÁR, BRAŘ ŽIVOT! - Leninovy spisy a Bible jsou podle UNESCO nejpřekládanější
knihy světa.

JSTE PROTI AUTORITĚ ?

TAK ZNĚLA OTÁZKA ANKETY S MLADÝMI OD 15 DO 22 LET.
30 proč.studentů technických škol nebo učňů, 10 proč.dělníků nebo úředníků, 20 proč.studen
tů a 40 proc.gymnasistů.
Výsledky byly neočekávané. Prožívané opravdu krizi autority? Zde jsou dvě otázky z ankety
a několik odpovědí. UVAŽUJME 0 NICH!

1. NECHAJÍ VÁS RODIČE
Odpověd: 85 procent - ANO!

DĚLAT

"Naši rodiče nás nechají "plavat" - říká jeden hoch.
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"Nevědí o nás nic. Myslí si, že jejich děti nejsou jako ostatní." Odpověd 16 ti lete dívky.

"Můj otec uplatňuje svou autoritu jen když je vzteklý."
"Rodiče nám zakazují výlet nebo biograf a pod. jen proto, že se jim to nehodí nebo že mají
špatnou náladu."
Vcelku mladí lidé ne chtějí3 aby rodíce bylí přísnější3 ale zdá se3 že by chtěli kázeň při
způsobenou jejich potřebám; kázeň3 která by byla pro ně mravní oporou - tedy nejen bezdůvodné kategorické zákazy a rozkazy.
Mladí cítí velmi dobře, že kázeň je souhrn pravidel, která
pomáhají lidem ve skupině existovat a dosáhnout určitého
cíle.
X těm, kteří mají moc uplatnit autoritu, jsou mladí velice
nároční.
"VNUCUJÍ NÁM KÁZEŇ VE JMÉNU IDEÁL0, KTERÝM UŽ SAMI NEVĚŘÍ!"

Někteří dojdou až do extrému, který vidíme v odpovědi mladí
ka, jenž mluvil o své matce; "PROČ BYCH MĚL MILOVAT TUTO ŽE
NU, KTERÁ MĚ NECHÁ DĚLAT, CO CHCI?!"
2. KDYBYSTE
BYL P R 0 F E S 0 R E M, B Y L
BYSTE PŘÍSNÝ NA SVÉ ŽÁKY?
Odpověd: 62 procenta - "A N 0".

Profesoři nejsou souzeni za to, že jsou přísní. Naopak,často jim mladí vytýkají, že nejsou
dost přísní, ruší-li se při hodině, opisují-li nebo v kontrole práce.
"Bud jsou profesoři neschopni udržet pořádek nebo ho udržují přehnaným autoritářstvím."
"Nedovedou utvořit pracovní ovzduší...."
"Někdy mám chuf nahradit profesora, protože neví, jak s námi mluvit,"říká gymnasistka.

"Profesoři nejsou dost přísní,neumí udržet kázeň, nejsou spravedliví, nesnaží se nám při
způsobit. "
X TOMU NAKOLIK POZNÁMEK: Předcházející řádky stojí za přemýšlení. Rozhlédněme se ko
lem sebe. Co se děje s rodičovskou autoritou? A s autoritou vůbec? Jaké jsou příči
ny krize autority? Uvědomujeme si zodpovědně tuto situaci?
Tato krize autority začíná už v dětství. Jak to vypadá v naší rodině? Jakou máme
autoritu u vlastních dětí?

Přemysleli jste už o problémech kázně a je vám jasné, jakou kázeň máte a můžete od
svých dětí vyžadovat?
B.Babin-J-Vumort. Přel.S.J.
K ČLÁNKU "LÍBEZNÉ

UMÍRÁNÍ".

Dr.Med.El isabeth KÚBLER-ROSS napsala o svých

výzkumech řadu knih. Z německých jsou asi nej lepší tyto:
INTERVIEWS MIT STERBENDEN. - Kreuz Verlag, Stuttgart, 1971; 320 str.

18,50 DM

WAS KONNEN WIR NOCH TUN? Antworten auf Fragen nach Sterben und Tod. - Kreuz-Ver1ag,
Stuttgart, 2.Auflage 1975m 166 str.
16,$0 DM
Knihu BŘETISLAVA

KAFKY, která vyšla v mnoha vydáních, si bohužel není možné koupit.

V POSLEDNÍ CHVILCE
ŠVÝCARSKÁ NÁROD.KOMISE JUSTITIA ET PAK vyaala něinecky 150 ti str.dokument o pro

následování Církve v ČSSR. Obj.:Justitia et Pax, Effingers.il.,PF 1669,3001 Bern
F LONDÝNĚ ZEMŘEL 93 lety patriarcha Nikodém, hlava rusko-pravosl. církve mimo Rus
ko. Za I.sv.války byl důst.carské gardy, pak odešel do Jugoslávie a v 50 tých letech do
Anglie. - Brzo bude povoleno v USA svěcení řecko-katol.ženatých mužů na kněze - jako jinde.
Je to následek zřízení diecéze melchického obřadu v Sev. Americe.
V ZBADÁNU bude zřízeno středisko pro katechisty v Nigerijské armádě.
MŠE
N Á R 0 D 0 - 13.listopadu v 19.hod. WINTERIHUR-st.ulrichkirche.
SCHORVATY

A

ŠVÝCARY-

V

HLAVNÍM

KOSTELE

Chorvati a Slovinci oslavili 16.-17.10 v Einsiedeln 1300 leté výročí pokřestaně16
nz sve vlastz - za prztomnostz zahreoskeho arcibiskupa Kuhance.
REŽIZER OBSCÉNÍCH FILm8 Bertolucci protestoval proti italské film.cenzuře, která zakáza
la jeho nemravný film s levičáckou tendencí "1900". Prý tento zákon pochází ještě z dob
Mussoliniho .Mussolini dal vysušit obrovské močály - tedy - podle této logiky - by bylo
nutné tyto močály obnovit. Průzkumem se zjistilo, že nemravné a násilnické filmy v kině
i v televizi ovlivňují mládež, aby násilí a hanebnosti napodobovala. Stoupá kriminalita.
SOLĚENICÝN S RODINOU SE PŘESTĚHOVAL DO USA- Vermontu. Když se ptal Dudka Pachmana, proč
zůstává v záp.Berlíně, odpověděl Pachman: "Chce-li malá lod. střílet na velkou, musí být
blízko!"
Kuba vylučuje téměř úplně barevné občany ze spoluúčasti na vládě, ale horlivě pomáhá "antirasistům " v Jižní Africe. "Pod svícnem bývá tma!"
ČESKÝ VATIK.ROZHLAS vysílal 17.10. rozhovor s PETREM ELIÁŠEM, prof.náboženství
na Locarnském gymnasiu. P.Eliáš odletěl 21.10 do Austrálie, kde bude misionářem
pro naše krajany se sídlem v Adelaidě. Na letiště ho doprovázel P.Vondra.P.E1 iáš
uspořádal pro krajany v Tessinu řadu zdařilých poutí. Austrálie má 13 mil.obyIvatel, z toho 3,5 mi 1.katolíků. PŘEJEME
BOŽÍ
POŽEHNÁNÍ!

Sv.Otec schválil zahájení diec.procesu k blahořečení franč, ministra Emonda MICHELETA.
Krev sv.Januaria v Neapoli v září zase zkapalněla. 1.5.t.r. nezkapalněla a 6.5. začala řa
da zemětřesení ve Friaulu, která dosud neustala.
V Kedzirynu-Polsko, byl posvěcen zákl.kámen k 1.kostelu blah.Evžena de Mazenodo. biskupa a
zakl. Oblátů Neposkvrněné Panny Marie; za blahcsl.byl prohlášen lon-S
NA KUBĚ je ještě dnes 47 kněžských seminářů.

KATEŘINSKÁ POUŤ !
ZAHÁJÍME MŠÍ SV. V 19.HODIN V SOBOTU 20.11.

VE

WINTERTHURU - ST.ULRICHKIRCHE

NĚMECKÁ LIGA ňAIcL.ÝtN pozve ze sev.Irska něko
lik žen a dětí bez ohledu na vyznání na zotavenou do Bavorska.
VE VENKOVSKÝCH obyvatel Hondurasu už 10 let přisluhují laici vě
řícím bohoslužbou slova - četbou Písma, katechezí ap., poněvadž není Kněží!
V ZERMATTU se konalo 20.-23-9.mezinárodní sympozium o náboženské péči o turisty.
HASIT-F.TSKÝ BISKUP potřebuje po infarktu absolutní odpočinek, proto nebude nějakou dobu
vykonávat svou funkci. Tu převezme jeho světící biskup.
Podle návrhu zákona se má nahradit ražba svatováclavských dukátů z r.1923 v ĚSSR ražbou
obchodních mincí s tématikou na pamět událostí státního nebo svět.významu.
PŘI OPRAVĚ KOSTELA SV.TOMÁŠE na Malé straně se našla v kupoli schránka se záznanv o dřívěj
ších opravách-1922, 1927, s bankovkami, známkami, poukázkami na potraviny, tabákem, výtisky
Práva Lidu, Soc.politiky aj. Po skončení oprav se vrátí věci do schránky s ukázkami dneš
ního tisku, mincí a popisem oprav.
V rakouských seminářích, začalo letos studovat 50 bohoslovců. - 12.9.se konala v BanneuxBelgie, mariánská pout esperantistů. - 16.-17.10 se sesli v Madridě katol. lékárníci. V Římě se koná 30.10.-4.il. I.národ.italský katol.kongres s 1500 delegáty. - 18.-20.10 se
konalo v Benátkách kolokvium MAŘITAIN a SOUČASNÁ SPOLEČNOST.

VYSTŘIŽENO..
"Za skandál považu
ji že Církev chce
zřejmě vstoupit do
světa-tak veliký je
^strach 3 aby nezůstala mimo něj!
Je to bludná cesta! Církev se ztrácí
ve světě. Nemám rád kněze3 běhající
po ulici v pulóvrech3 s rukama v kapšách, s dlouhými vlasy, s cigaretou
v ústech, jak kormidluji' doleva, za
chváceni zmatkem světa. Knězi jsou
štastni, že směji být pouhými lidmi,
jako každý průměrný člověk, maloměštácký levičák. Potřebujeme vsak ně
17
co nadčasového. Co je náboženství
AARAU - každou druhou SOBOTU v Peter u.Paul-Kircne
bez svátostí, bez posvátnosti? Pák
6.11.,20.11.,4.12.,18.12.
18,15 hod. už nám nezbývá nic slavnostního. Vše
ARBON - farní kostel, každou neděli
19,00 hod.
BADEN - Sebastianskapelle-krypta, neděle 11,15 hod. je v pohybu a my potřebujeme SKÁLU!
BASEL - Heiliggeistkirche,
neděle 18,00 hod. Mohou se obracet ke světu jen řeči,
BERN - Dreifaltigkeitskirche-krypta,sob. 18,00 hod. která neni řeči světa - řeči posvát
nou. Ale mluvi k němu řeči času, spo
CURYCH- česká - HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr.46.,
neděle a první pátky
19,00 hod. lečnosti, dočasnosti. Je třeba znovu
probudit posvátnou řeč, aby v moderslovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wblfbachstr.15. I.patro
nedela 9,30 hod. ni řeči bylo něco neproměnlivého.."
Eugen lonescu, franč.dramatik.
CORTAJ TJOD-1 o km na juh od Neuchatel, směr Yverdon,
far.kostel sv.Petra na rozcestí od Kablovky,
"Jsme generaci přechodu-snad největ
- každú 3.nedelu
10,00 hod. šího v dějinách Mrkve. Zrod nové
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
reality musíme promodlit, protrpět,
- každú l.nedelu
10,00 hod. pročekat. Největším utrpením je to,
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.p.-4.ned. 9,30 hod, že musime umet čekat, když se věci
LUZERN - Peterskapelle,
neděle
19,00 hod. nedej i ták rychle a tak, jak bychom
ROTÍ - Rúti-Tann,katol.kostel, 17.října
9,30 hod. chtěli, když druzi nevidi a nechápou
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
to, co už vidime nebo myslime my.
S0L0THURN-Spitalkirche 14.11.. 28.11. ,12.12. 10,15 h. Třeba se výsledků ani nedožijeme,ale
ST.GALLEN-HF.RZ JESU KAPELLE při dóme vchod
Pán jisté přijme OBÍT našeho čekáni'.'
z vnitrního nádvoří,
sobota
19,00 hod.
ČSSR
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche,Rosenberg,sobota 19,00 h.
"Zemřela za nesmimých bolesti 4.10.
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14 Avenue du Mail
dopal.Tělo úplné strávila rakovina.
I.patro 2.nedelu v mes.
18,30 hod. Viděla jsem ji naposled 14 dni před
smrti - a poprvé jsem ji viděla pla
kat - že to už nemůže vydržet. Byla
OTCOVÉ-MISIONÁŘI nesmírně
slabá, spousty lidi, kteří
P.úAN BÍRKA, 6006 LUZERN, Schádrutistr.26.t.041-312635
za
ni
chodili,
posílala brzo pryč.
P.JAN PIUS KRTVY,O.P.-4058 BASEL,Lindenberg 21.,
Tluč se ji rozpadla a smíchala s krvi
tel.061-321944
Posledni ava roky bylo stálé umiráni.
P.JOSEF ŠIMČÍK, 8004 ZURICH, Feldstr. 109,t.01-235025
Smrt
přijala doprovolne, aby měli ži
P.ANTON BANÍK, 8004 ZÚRICH,Feldstr.109,tel.01-234455
vot
druzi.
Pohřeb zařizovali přátelé
středu, piatok od 16-18,30-Wolfbachstr. 15. /pro Slováky,
a.
její
nejbližši
přítel, mladý kněz.
P.MARTIN MAZÁK 1100 MORGES, La Longeraie, t.021-714417
Přijelo
asi
300
lidii ze vzdálenos
P.VILĚM VONDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26.,
ti
600
km.
Všude
vládl
klid a slav
tel.071-279631 /KLUB-red.a administrace/
nostnost .Hosté byli jeji přátelé,spo
POKUD JE TO V JEJICH MOCI, RÁDI VÁM TITO KNÉZí
jeni s ni silnými, zážitky. Byla tam
POMOHOU V OSOBNÍCH TĚŽKOSTECH, PORADÍ V ŽIVOT
spousta inteligence.7 mladých kněží
NÍCH PROBLÉMECH, VYSLECHNOU, CO MÁTE NA SRDCI.
sloužilo mši..Přesáhla sama sebe a
PRlPRAVÍ VÁS NA PŘIJETÍ KŘTU, SVÁTOSTI MANŽEL
zůstaly po ni hodnoty - života, lid
STVÍ, ROZHŘEŠÍ Z VAŠICH VIN.
skosti a vzácných vztahů. Ačkoliv se
U českých se hlaste na české duchovní obnovy
od 13 let nemohla pohyb ovát,udělala
a jiné podniky, u slovenských na slovenské,
mnohem víc než ti,kdo jsou zdrávi."

NAŠE BOHOSLUŽBY

u P.Mazáka a P.Vondry na oboje.

DO

CIVILU....

Flegmatický doktor Macháček si vykoledoval civil. Psychiatrické oddělení plzeňské nemocnice
konečně kapitulovalo a nabylo přesvědčení, že zmíněný vojíinení schopen ani neřadové služby.
Doktor Macháček se nyní v jednom kuse usmíval a přijínal ze všech stran gratulace. Důstoj
níci byli z jedné strany rádi, že se tohoto netečného individua zbaví, ale na druhé straně
si nebyli jisti, jestli tato vítězná taktika nezdemoralizuje mužstvo.
Po obědě, kdy Macháček naposledy zametl jídelnu, přistoupil k němu nadporučík Hulák. Po
směšně si ho prohlížel a pak se zeptal: "Koukněte, Macháček, co vy vlastně budete dělat v
civilu? To by mě teda na mou duši strašně zajímalo."
"Já jsem právník, soudruhu nadporučíku," usmíval se doktor.
"Především jste úplně blbej," tvrdil nadporučík."To si nyslíte, že vás někdo přijme?"
Macháček pokrčil rameny. "Nechám se překvapit,"řekl. "Už se stalo ledacos."
"Jen si nemalujte tu budoucnost moc růžově, Machá
ček, "domlouval mu Hulák. "Nemyslete si, že na vás
někde čekají s otevřenou náručí. Já si nedovedu
představit, že vy byste se mohl někde uplatnit! Já
vám řeknu, jak skončíte, Macháček: pojdete někde u
plotu hlady, jelikož k práci nemáte poměr a o vaší
inteligenci mám svý mínění!"
Ani tato perspektiva však nevzala Macháčkovi dobrou
náladu.
"Dovolil byste mi, soudruhu nadporučíku, "řekl, "abych
se zase na něco zeptal já vás?"
"No, prosím, Macháček, ptejte se!"vyzval ho nadporu
čík.
"Mne by strašně zajímalo," pravil doktor, "co byste
dělal, kdyby do civilu propustili vás."
"Do toho vám nic není, Macháček, "zafrkal zlostně Hulák.
(
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Popuzeně se otočil a se zamračenou tváří opustil jídelnu. Před
stava, že by mu jednoho dne dali vojenští páni vale, byla pro něj příliš krutá a strašila
ve dne v noci.
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY

CO VÁS JEŠTĚ ZAJÍMÁ........
NA DRUHÉM PRODLOUŽENÉM WEEKENDU 1/ ŽENEVĚ promluvil Dr.A.HEIDLER z Mnichova o tom, co říká

Bible dnešnímu člověku a jak podle ní žít. V neděli oslavili koncelebrovanou mší sv.
s P.M.MAZÁKEM sv. VÁCLAVA. V kázání vysvětlil P.Heidler účastníkům^ co říká o svatováclav
ské úctě Mistr Jan Hus.
Exkluzivní protestantský fotbalový klub ve Skotsku Glasgow Rangers bude přijímat i kato
lické hráče, a katol.klub Celtik přijal protestantského pracovníka.
Basilejský biskup zakázal ekumenickou slavnost v Moehlin - AG - která se měla konat při
příležitosti švýcarského dne díkůvzdání.
vě.
Předsedové ekumenických komisí evropských biskupských konferencí se sešli 14.-15.9.v ŽeneV Sydney byla odhalena pamětní deska na pamět návštěvy sv.Otce
v Austrálii 2-7.1970 při příležitosti jeho okružní cesty.
P.KENNEIH HOGG z Johannesburgu cekal do 53 let, než se mohl po
teologickém studiu dát vysvětit na kněze. K primici si nakreslil
vedlejší obrázek s heslem: Prosím, modlete se za mne, budu se
modlit za vás!
K vysvěcení nové národní mariánské svatyně Naší Paní Quadalupské
v Mexiku - jedno z nej známějších mariánských poutních míst na svě
tě - poslal sv.Otec po mexickém arcibiskupovi poselství.
Oprava: Oficielním listem sv.Stolice jsou Acta Apostolicae Sedisr
Osservatore Romano je časopis.
Turista - nevěrec, se ptal v zemi Papua křestanského domorodcej
jestli by nebylo lépe3 kdyby k nim nepřišli misionáři:"Možná že
ano3 "odpověděl vtipný domorodec3 "v tom případě bychom si vás dnes
usmažili k obědu. "
Oservatore Romano uveřejňuje vysvětlení k dopisu sv.Otce arcibisku________________ pu Lefebvrovi. Obsah dopisu-jak píšeme na str.2.-byl překroucen.
21 konservátorů si prohlédlo ochranná zařízení vatik.museíj jedna z nejlepších na světě.

TICHÉ ÚSMĚVY
PriateX sa pýtá poXovníka: "Čo budeš robit,
ked v púšti uvidíš leva?""Střelím naň.""A ked.
puška zlyhá?" "Vrazím do leva poXovnicky nož."
"A ked sa nóž zlomí?""Vyleziem na najbližší
strom.""Ale v púšti niet stromov.""Počuj, či
si ty priatel: moj alebo toho leva?"________
"Dnes jsem sama vařila. Jen ke konci mi pomohla mamzňka. ""A zachránila to ještě?"______
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"Ano, ale jen když
"Naše holka má nejvyšší čas se vdát.""Jen aí "Dejte mi aspoň potvrzenku,
smím každou sobotu
čeká na toho pravého.""Ale ne, já také neče kolik jste mi vzal, ať ji
odpoledne na fotbal!"
mohu ukázat man/plrpl"
kala."
"A jaký bych tu měl plat? ""Na začátku 1500 - později 1800.""Děkuji, tak já přijdu později. "
Dva staří lišáci se setkali v Nizze. "Moji dovolenou zaplatí pojišťovna. Dostal jsem za
požár domu padesát tisíc"Moje platí pojišťovna také. Měli jsme.u nás záplavu."........
Oslyš, iiůžeš mi říci, jak se dělá záplava?"_________________
Zaměstnanec vykládá budoucímu šéfovi o svých slabostech:"Jsem
velice pověrčivý, ""Nevadí. Nevyplatíme vám 15,plat,"________
"Koho ted budeme operovat, sestro? ""Toho tenistu, co spolknul
tenisový míč.""A co ten pán, kte
rý se před sálem tak netrpě
livě prochází?""To je jeho
spoluhráč. Čeká na ten míč'.1
"Nechápu, jak to, ze v kar
tách vždycky vyhrás a při
koňských dostizích prohrás. ""Ale koně přece ne-,
mohu šikovně zamíchat!"
"Musím už domů, jinak bu
"Byláoých ti přivezla z ciziny
"Mám ráda něco originálního, de moje žena zase histo
rická."
"Chceš
říci
hyste

něco většího, ale nechtěla jsem
ale zároveň praktického."
rická?" "Ne, historická.
muže přetěžovat!"
"Vypravuje mi vždycky staré historie o mých přestupcícii."
"Mám vám přilepit nálepku hotelu na kufr?"ptá se vrátný přepychového hotelu snoba. "Ne,
raději mi, na kufr přilepte učet."____________________________________________________
"Zase jste spal v kanceláři, Nováku.""Ne, pane šef, určitě ne!""Tedy si aspoň utřete otisk
polštářku na razítka!"_______________________________________________________________
Vášnivý rybář se vrátí z Itálie."Kde se vám nejvíc líbilo?""V Benátkách. Tamtjsem mohl celý den lovit ryby z okna._"_____________ ____________________________________________
"Moje žena je velmi soucitná. Když někdo pláče, musí plakat s ním. ""Moje žena je podobná.
Když někdo nadává, nadává také!"
"Petře,"povídá učitel,"viděl jsem, jak jsi pohodil papír od přesnídávky na dvoře. Jsi nepořádný. Co jsi s mastným papírem
uaělal ty, Pavle?"'"Pečlivě
’ jsem jej složil a hodil do
reklamace
nejbližší poštovní schránky."
Do jednosměrné ulice vjel opi
lý řidič."Kam to jedete?"kři
čí na něho strážník."Na fot
bal. Ale už je asi pozdě,
když se všichni vracejí domů1.1
Nejúcinnější dieta - jjp. ?
Jez jenom polovinu._______
Dána svědčí před soudem:"Jste
provdaná?""Jsem dvakrát vdova.""Kolik je vám
let?""Dvacetosm.""Také dvakrát? "____________
"Vy, Američané, jste divní, "povídá Ind. "Dáte
si do nápoje cukr, aby byl sladký, pak citrón,
aby byl kyselý. Dáte gin, abyste se zahřáli a
led pro ochlazení. Řeknete:Na Vaše zdraví!
Ale vypijete nápoj sami."
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Katolická misie

pro Čechy
KATH. MISSION F. TSCHECHEN
I
8004 ZORIGU
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TVAROH JE ZDRAVÝ

.Vy

VLOČKOVÁ POLÉVKA 3 TVAKOHEM. - 1/2 l vody, 25 g vloček,
50 g zeleniny, 10 g tuku, 10 g mou
ky, 40 g tvarohu, petrželka, sůl,
příp.žloutek. -Vločky rozvaříme a
prolisujeme. Jíšku z tuku a mouky
zředíme vývarem z vloček a roz šlehá
me. Přidáme jemně ustrouhanou zele
ninu a povaříme. Nakonec vmícháme
tvaroh, sekanou petrželku a před
mě chcete poučovat?! Mě,
podáním všleháme do polévky žloutek.

kterpj se prokousal víemt
Ottova slovníku naučného?!’

díly

MY,
MÁME
MASO

„

TVAROHOVÉ KNEDLIČKY DO HOVĚZÍ POLÉVKY
150 g měkkého tvarohu, vejce, sůl, pepř, 50 g hrubé mouky, .Prosím tě,
už toho nech, nebo ty škubánky
trochu strouhanky. - Tvaroh osolíme a okořeníme, utřeme
s vejcem a pro zahuštění přidáme trochu mouky a strouhan
ky. Tvoříme knedlíčky, zaváříme zvlášt a hotové dáváme do čisté hovězí polévky.

nedojím!'
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BEŠAMELOVÁ POLÉVKA S TVAROHEM - 50 g masa, 50 g hladké mouky, asi 1/4 l vývaru nebo mléka,
sůl, 100 g měkkého tvarohu, 1/4 citrónu. - Z tuku a mouky připravíme světlou jíšku, zředí
me vývarem z masa, zeleniny nebo mléka, rozšleháme a dobře povaříme. Nakonec všleháme prolisovaný tvaroh, zakapeme citrónem a ochutíme petrželkou nebo pažitkou. Omáčkou poléváme
branbory, těstoviny, rýži, zeleniny a pod.
TVAROHOVÁ MAJONÉZA NA MASA POTŘEBY PRO DOMÁCNOST
A ZELENINY. - 50 g tvarohu,
2 lžíce mléka, žloutek, lží
ce oleje nebo rozpuš.másla,
citrónová stává, sůl, petrselka, špetka cukru. - Prolisovaný tvaroh rozšleháme se
žloutkem a mlékem a za stá
lého míchání přikapáváme
olej. Omáčku ochutíme citró
nem, cukrem a solí. Okořeníme petrželkou a pepřem nebo
strouhaným křenem, protlakem či sekanou okurkou.
VANILKOVÝ TVAROHOVÝ KRÉM. - 1/2 l mléka, pudinkový prásek s vanilkou, 2 lžíce cukru, žlou
tek, 50 g tvarohu / nebo žervé/ 1/2 šálku studeného mléka. - Ve studeném mléce rozšleháme
pudinkový
prášek. Ostatní mléko svaříme s cukrem, přilijeme rozmíchaný
prášek a za míchání necháme zhoustnout. Nakonec vmícháme žlou
tek a měkký tvaroh. Vlijeme do pohárů a zdobíme ovocem či piškoty.

JABLKOVÉ OMELETY S TVAROHEM. - 150 g tvarohu, 100 g mouky, 3 vejce,
trochu mléka, sůl, jablko, tuk
. na pánev. - Sítem protřený tvatrochou mléka, žloutky a zahusroh osolíme, našleháme s
I tíme moukou. Musí vznik•nout husté těstíčko. Pak přidáme jemně
^astrouhané jablko a pevný
l sníh z bílků. Upečeme něko
lik omelet a podáváme s kom
potem.

