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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
evangelia jsou plná úžasu. Když pozdravil anděl Gabriel Pannu Marii:"Zdrá
vas Maria, milosti plná.."užasla dívka a uvažovala, co tato slova znamena
jí. Užasli i pastýři při andělském zpěvu, oslavujícím narození Spasitele.
Žasli mudrci z východu, když místo královského synka nalezli chudé dítě.
Pán zahájil svou činnost - a zástupy "žasly" nad jeho zázraky i nad jeho
učením. Pán však upozornil apoštoly, že mají žasnout i nad "nebeským ptact
vem a polními liliemi", tedy skutečnostmi, s kterými se setkáváme i my.
Ale nežasneme. Žasneme spíše nad detektivkou či westernem, kde hrdina vy
vázne z deště kulek bez poranění, zatím co kolem je plno mrtvol - tedy nad
zábavnými pohádkami pro dospělé, jejichž falešný úžas zanikne okamžitě,
jakmile komisař či kovboj zmizí z obrazovky.
Dítě žasne nad hodinkovým řetízkem pána v tramvaji, nad mouchou, která s
bzučením naráží na sklo, žasne nad třpytem hvězd a nad stéblem trávy, na
němž se houpe brouček.
Vnímáme věci bez obraznosti, bez touhy, proniknout jejich tajemstvími ke
kořeni vší existence. Proč? Snad stojí na konci existence věcí ono strašné
a líbezné tajemství, které národy od rozbřesku dějin nazývají Bohémi Bůh
na nás čeká v každé věci, na'které spočine náš zrak.
0 vánocích přichází tento úžas v plné kráse. A hle - někteří před ním prcha
jí do horských hotelů, kde večeří při sentimentální hudbě u stolů, ozdobe
ných jehličím a hvězdami, které už dávno ztratily svůj hluboký smysl vést bloudícího člověka k jeslím našeho Pána.
A přece se musí člověk rozhodnout! Bud zavře vzdorovitě oči své duše - kte
rá touží po úžasu a úžasem dýchá - pak musí prchat před vším, co jiskří
Bohem a zůstane ve smutné, chlad
né a tvrdé samotě.
Nebo se naučí žasnout nad' každou
existencí, žasnout zdravě, t.j.
obdivovat ve všem lásku a moudrost
Pána, který se zrodil do pustoty
světa nejen proto, aby nás spasil,
ale i proto, aby nás naučil úžasu.
Pak začne i náš život zářit
a hřát.
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
KARDINÁL WYSZINSKI, kterému bylo 3.7.t.r. 75 let, nabídl sv.Otci dej
misi. Pavel VÍ.ji nepřijal a jeho pověření prý bude prodlouženo o 2
reky. Proti demisi intervenovala u papeže i polská vláda. Na zpáteč-*
ní cestě z Říma, kde byl přijat papežem, se zastavil u kardinála Koniga ve Vídni. V Rakousku pomáhají polští kněží v duchovní správě. Jeho arcidiecéze má 325 farností a 36 provizor
ních farností. Kněží ho nazývají "Otec Štefan".
PUBLIKACE švýc.nár.komise lustitia et Pax - Situation der kath.Kirche in der ČSSR /10 frš/
je výborné dokumentována. Čerpá zprávy i z Hlasů z Říma a Nového života.
ŽENEVSKÁ KATEDRÁLA z 12.stol., původně katolická, později zabraná kalvinisty, potřebuje
opravit. Proto byla v červnu zorganizovaná velké slavnost, která vynesla 1,5 mil.frš. Cel
kem se vybralo na opravy 2,5 mil.frš. Při prvních pracích byla objevena první švýcarská
stavba, postavená cca 350 - 370 před Kristem.
V MILÁNE se konala v říjnu svět, filatel.výstava. Účastníky přijal sv.Otec
V BRUGÁCH-BELGIÉ se konal od 22.-26.10.první mezinárodní kongres křesťanských umělců.
PEED 50 LETY byli vysvěceni první čínští biskupové.
VLÁDA V MJZAMBIKU zakázala dovoz biblí a jejich tisk.
V MELBOURNE /AUSTRÁLIE/ byla jmenována biskupským vikářem řeholní sestra. Bude pečovat
o řeholní stav.
V LISTOPADU ZEMŘEL v Jeruzalémě 75 ti letý dominikán Charles Couasnon, nej lepší znalec
sv.Hrobu, o kterém též napsal vynikající knihu. Byl diplomovaným architektem a staral se
o restauraci baziliky sv.Hrobu a o opravu kostela sv. Anny.
7 110 zemích světa je 15 milionů křestanských skautů. Jejich počet stále roste.
9 italských Oblátů Neposkvrněné Panny Marie, vypuzených z Laosu, se usadilo v listopadu
v Senegalu - Afrika.
V PRAZE zemřel známý katolický básník František KEELINA.
V ŘÍMĚ se sešlo 400 saleziánských kooperátorů: tato kongregace, založená sv.Donem Boscem,
slaví letos svoje sté "narozeniny".
PE VÍDNI SE SEČLI ZÁSTUPCI evropských bisk. konferencí, Světové rady církví/evangelíci/ a
mohamedáni, žijící v Evropě. Rokovalo se o problému islámu v Evropě.
KONCEM LISTOPADU se konala v pravosl.střed.v Chambésy u Ženevy předkoncilní konference
zástupců 14 ti pravoslavných církví, které mají asi 150 mil.členů. Je zajímavé, že jedním
z hlavních bodů bude řešení rozvodů pravoslavných kněží, kteří se smějí ženit.
K ÍÍMÍ SE KONAL KONGRES italských katolíků s 1500 účastníky. Byl rozdělen do 10. ti komisí
a jedním ze závěrů byla žádost, aby mezi dělníky pracovalo víc dělnických kněží. Na Západě
zatím tento experiment ztroskotal, dělničtí kněží, nedodstatečně duchovně fundovaní a nenapojení na silné duchovní společenství, obvykle odpadli, takže řada biskupů tento způsob
pastorace zakázala. Jen ve východním bloku má tento /nucený/apoštolát úspěch, ale proslý
chá se, že kněží bez státního souhlasu, pracující v civilním zaměstnání, budou opět zbave
ni svobody a uzavřeni do koncentračních klášterů. Ale i tam mohou působit modlitbou a obětmi, tak málo ceněnými a pěstovanými na Západě.

POM O DLEME
S E
ZA
Z Á Z R A K !
Materiál k blahořečení židovské konvertitky a karmelitky, docentky filo
sofie, je připraven. Čeká se jen na zázrak, nutný k blahořečení.
Všemohoucí a milosrdný Bože, náš Otče a náš Králi, oslav své jméno uprostřed svého
národa a své Církve. Ať se projeví Tvá milá péče a na přímluvu své služebnice
EDITH STEIN, dcery israelské, která zahynula mučednickou smrtí v koncentračním táboře,
uzdrav podivuhodným způsobem svou služebnici MARION REICH, dceru israelskou, která
pro Církev trpěla pronásledování a vězení. Za to Tě prosíme skrze Ježíše Krista, Tvé
ho Syna, našeho Pána. Anen. - Pomodlete se i Vy za zázračné uzdravení naší krajanky!
Kniha Dr.Vladimíra Neuwirtha APOKALYPTICKÁ DENÍK, z níž jsme uveřejnili několik ukázek,
už vyšla. Stojí 10 marek a objednávky vyřídí: OPUS BONŮM, BRD 6-FRANKFURT,Allerheiligenstr. 52. Z péra téhož autora je v tomto čísle článek ROZJÍMÁNÍ, kterým skončil naši BESEDU.
ITALŠTÍ BISKUPOVĚ znovu protestovali proti tanu, že v komunistických krajích je nutno za
vírat církevní školy a školky, protože komunistická obecní rada jim odepřela finanční pod
poru. Navrhuje se dokonce, aby vyučování náboženství bylo organizováno jako v komunistic
kých zemích - nepovinné, jen na žádost rodičů. Řím už se nemá jmenovat "svaté město".

ROZHOVOR POD LUCERNOU
Městem se plouží mlha. Zahaluje žlutavé světlo* lucerny v prchavé závoje.
Pod lucernou stojí chlapec a dívka. Oba ve večerním obleku, oba líbezní
jako růže v rozkvětu.
"Ani se tě nedotknu, Marietko, přísahám! Jen půl hodinky! Abys viděla,
jak bydlím." Chlapcův hlas zní vášnivě, naléhavě. Oči mu jiskří. Dívka
se zamyšleně dívá na odhozený kapesníček u mříží kanálu. Kdysi byl tento
Kapesníček bělounký a jemný. Někdo ho pošpinil. Snad si jím utřel zablácené
boty a odhodil ho.
"Maminka.."začne dívka váhavě, ale přeruší ji už trochu chraptivý hlas mla
dého muže:"Maminka se o tom nedoví. Jen půl hodinku, prosím, Marietko. Přece,
přece mi důvěřuješ...?!" •
'Jistě...ano...samozřejmě...ale..."
'Tedy ujednáno. Zavěs se do mne, abys neuklouzla. Ta prokletá mlha všech
no navlhčila.." V mlze zní hlas dutě, jakoby byli na světě úplně sami. Snad
v jistém smyslu také sami jsou. Ale přece je tu jemné, pevné pouto.
"Nemohu! Slíbila jsem mamince. .Nemohu..! Důvěřuje mi. Ano! Řekla mi, když
jsem odcházela: Nepůjdu s tebou, Marietko, malý má horečku. Ale důvěřuji ti.
Důvěřuji, že přijdeš včas donů a nebudeš se u nikoho, u nikoho zastavovat."Dívka klopí zrak
a chrlí ze sebe slova, zatím co na chlapcově tváři se roztahuje mrak. "Taková hloupost,"
šeptá, takže ho děvče ani neslyší,"vždyf se o tom maminka ani nedoví. Co je to-půlhodinka?"
"Ale já to budu vědět! Mne to bude hlodat.. .zde.. "Kuká si na srdce. "Budu mít špatné svědo
mí. Nechci maminku oklamat. Důvěřuje mi. Má mě ráda."
"Já tě mám také rád, "vybuchne chlapec horkým hlasem, "a svědomí je výmysl farářů. —"
Děvče jemně odtahuje ruku z jeho vroucí dlaně. "Snad," řekne zamyšleně a dotkne se špičkou
střevíce špinavého kapesníčku."Ale oklamala bych maminku. Důvěřuje mi. To přece chápeš?"
Chlapec se kousne do' rtů. Pak se opře loktem o lucernu, položí na loket hlavu a rozpláče se.
Dívka stojí chvíli jako přimražená: "Neplač, neplač, Venoušku. K vůli mně nesmíš plakat. Ne
chci tě zarmoutit. Ale nesmím zklamat maminku. Důvěřuje mi! Jednou jsem ji zklamala - když
jsem byla malá a hrála si se zlou holčičkou, poněvadž mi holčičky bylo líto. A ona mě sekla
lopatečkou. Podívej se,"odhrnuje jemné vlasy a prstem přejede jizvu pod uchem."To mi zůsta
lo. Děvčátko nebylo normální, víš? Nemohla za to. Ale já..já,"zakryla si dlaní oči:"Vidím
stále maminčinu tvář, Neřekla ani slovo, .ale byla smutná. Zklamala jsem ji. Nemohu, .nechci!"
Chlapec se mezitím napřímil. Přestal plakat. "Tedy ty nechceš,"řekl posměšně."Čekáš na ně
jakého prince? Snad na Jirku, milionáře? Ten má holek. Já neměl ještě ani jednu, ty bys by
la první..." položí si náhle dlaň na ústa.
Dívka na něho zírá rozšířenýma očima. "Říkal jsi přece..že‘mi jen ukážeš svůj byt..a ty jsi
zatím,. .Oh., "Nyní opřela o lucernu hlavu dívka. Nedbá toho, že po lucerně stékají kapky špi
navé vody na její bílé šaty. Chvějí se jí ramena, ale nevzlyká.
Chlapec stojí trucovitě vedle ní a drtí podrážkou ušmudlaný kapesník u kanálu.
Konečně se dívka vzpamatuje.
"Promiň, musím jít. Jestli mě nechceš doprovodit domů, půjdu sama."
"Ne, ne..bydlíte o samotě..ne." Na chlapcově tváři se objevil úzkostlivý výraz. "Slíbil
jsem vaší mamince, že tě dovedu domů a počkám, až budeš v domě.Až otevře."
"Děkuji, klíče mám sama!"
Zvedne bradu a odlepí se od lucerny. V okamžiku se změní její postava v běloučký přízrak obrysy rozmazala mlha. Chlapec chvíli stojí se sklopenou hlavou. Už mu není horko - spíš
mu běží mráz po zádech. Vzdechne, pohlédne směrem ke svému bytu, pak za dívkou, která se
už změnila v bělavý stín. Rozběhne se za ní.
Chvíli jdou mlčky. Oba mají sklopenou hlavu, ale každý z jiného důvodu.
"Odpust, Marietko. Stydím se. Jsi jiná, než ostatní děvčata. Měl jsem to vědět. Nejsi pro
každého.. .Odpust mi to. Zapomeň..Mám tě rád. Ano, přiznávám se, už včera jsem připravil
všechno, co mi kluci poradili..lihoviny, hudbu, tlumené světlo..a..a..postel. Ale nepočítal
jsem s tím, že ti maminka důvěřuje. Ostatní dívky rodiče nenávidí, dělají jim to natruc.."
"Maminka je moje přítelkyně. Nejlepší přítelkyně!" Dívka vytahuje z kabelky klíče a jeden
z nich zastrčí do zámku branky:"Měla jsem tě docela ráda. Nejraději ze všech chlapců,"říká
tiše a lítostivě, "zklamal jsi mě. Lžeš! Nemohu ti důvěřovat. .Nemohu.. .Ale mamince ano..!"
Zatím co vyčítavě,teskně zapadají slova do mlhy,dívka odemyká branku od zahrady, zamyká ji
za sebou a zvuk krcků se rozplývá v bílých závojích.
A chlapec za ní zírá,prsty křečovitě zakleslé do mříží a oči mů svědí neprolitými sl-zami.
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JAK ROSTE OSOBNOST
Rozumový a duchovní život člověka v lásce,
která objímá všechny, roste jako duběnka z
dubu. V růstu osobnosti jsou tři stupně:
1. STUPEŇ DÍTĚTE, charakteristický užíváním
slova:"MNĚ!"-"Dej mi!""Ten míč patří mně!"jak často se zatíná dětská pěstička - do jis
té míry výraz toho, že dítě vztahuje všechny
věci ke svému malému "MNĚ!"
2.ROZUM SE ROZVÍJÍ. Citové chování dítěte se
do jisté míry odsunuje. Slůvko "mně" se mění
v slovo "JÁ!" Tělesnost přechází v rozumo
vost. Touha po vlastnictví přechází v pýchu.
Z toho pak rostou rvačky, sobectví, úskočnost
žárlivost. "Udělal jsem to sám!""Získal jsem
první cenu!""Vyhrál jsem při volejbalu!""JÁ"
následuje rychle po sobě jako u duchovně ome
zeného člověka. - Toto sobectví se dá obratně
zamaskovat. Hned se chvástáme, hned se staví
me do směšného světla. Někdy se přečeňujeme,
jindy podceňujeme."Přečetl jsem tu knihu za
tři dny!" Což znamená:""Koukejte, jaký jsem
chlapík!"
Toto sobectví jde někdy tak daleko, že svou chvástavostí působíme druhému A
nolest. Franz WERFEL píše ve svém pozoruhodném životopise, že prožil na so
bě i na jiných mnoho druhů drzosti. V mládí na tom musel nějaký čas spolupra
covat a z vlastní zkušenosti poznal, že nikde není kousavější, nestoudnější,
výsměšnější a dábelšLější drzost než u pokrokových umělců a radikálních inte
lektuálů, kteří jsou plni ješitné mánie, aby byli hlubocí, temní a ostří a
způsobili druhým bolest. Pod spokojeným ďábelským smíchem několika šosáků se
skrývají zuřiví podněcovači, kteří zapálili peklo, v němž se dnes spaluje
a dusí lidstvo.
3. Ustupuje sobectví, DOSPÍVÁ SE KE ZRALOSTI. "Mně" a "Já" je nahrazeno slův
kem "TY" - láskou k bližnímu. Slovem "BLIŽNÍ" rozumíme osobu nezničitelné
hodnoty, která je obrazem Božím a nositelem nezadatelných práv - jež v pod
statě tvoří demokracii - a oné touhy, z níž se rodí nebo mohou rodit děti
Boží. Bližní není nutně ten, kdo stojí vedle mne. Možná, že bydlí kus dál a
je mým nepřítelem. A přece je mým bližním. Bydlí vedle - nebo ještě kus dál?
Snad je to člověk, který mi hází odpadky do zahrady. Nebo obyvatel jižních
moří? Vedu-li linku kolem světa, octne se přede mnou můj bližní - snad lovec
lebek. Bližní je tajemný člověk, který mi náhle překříží cestu, někdy přátel
sky, někdy nepřátelsky. Snad mi stojí v elektrice na palci, nebo mě div ne
nabourá autem. Možná, že mi před nosem koupí oblek, na který mám zálusk já.
Nebo proklouzne na volné místo v autobuse, ke kterému jsem se prodíral sám.
Třebas si vypůjčí mou filmovou kameru a pak mi předvede nudný film z dovole
né. Může to být člověk, kterého rád nevidíš - ale i na něm musíš splnit po
bezvýhradné lásce k Bohu druhé největší přikázání:"MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO
JAKO SEBE SAMÉHO 1"
Ano - k duchovní zralosti dospíváme, když každé"Ty"snášíme se stejnou láskou,
s jakou snášíme sebe. Odpustíme, když nám ukřivdil, chválíme, když jednal
dobře. Hledáme důvody k odpuštění, které bychom hledali pro sebe. Neptejme
se, zdali bližního milujeme. Cvičme se v lásce. Chodit se učíme chozením,
sportu sportováním. V lásce rosteme - když milujeme. Prokážeme-li tomu, koho
nenávidíme, něco dobrého, naše nenávist se zmenší. Pokusme se jednat s lidmi
laskavě a dobrotivě - hned se vám budou zdát milejší.
A kde láska není - tam ji postavíme - a pak se každý člověk stane hodným
naší lásky!
- J.Fulton Sheen

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Manželé-Alja a Otmar-Ruska a Rakušan, řeší po vypovězení z Ruska problém, jak se uživit.
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se, čeho jsem se bála. Jurka je nemocen, má horečku a blouzní. Sedím u dítěte, Otmar
běhá po městě. Koupili jsme trochu uhlí a zatopili. Ale rakouská kachlová kamínka nehřejí.
Nemohu usnout. Nezvyknu si na to, že ve Vídni se jezdí celou noc. Kdy ti lidé vlastně spí?
Šedé, nudné ráno. Ze špinavě šedého nebe padá hustý déšt. V pokoji je polotemno. Na vel
kých postelích, tak rozdílných od našich v Rusku, spí Otmar a Jurka. Pozoruji jejich milé,
klidné tváře, zkoumám svou duši a ptám se-jak jsem se už často ptala:"Proč jsme nepřátelé
lidu? Nepřátelé Ruska?"
Pro mě existuje Rusko víc v noci. Má vlast se ke mně vrací ve snu, jako mrtvá matka k dí
těti. Zdá se mi, že jsem dona, že už už vidím řeku a les, široké, dlouhé ulice našeho měs
ta a slyším ruskou řeč. Je mi lehčeji u srdce - jako bývá doma.
Ale z polospánku, do kterého jsem upadla, mě znovu probouzí rámus z ulice. Cizí pokoj, ci
zí postel, cizí nebe, cizí dům. Všechno cizí. Ještě těsněji se přitulím k Otmarovi a ke
svému dítěti.
9.ledna 1926.
Z redakce přišla odpověd. Moji povídku z ruského života nemohou potřebovat. Je dobrá, ale
příliš "těžká". Tato odpověd ně poranila. Jak mohu napsat něco z ruského života, co by ne
bylo smutné - "těžké"? Nesnesou zdejší lidé nic smutného, nic pochmurného?
Dnes přišel Otmar velmi pozdě. Přecházím od okna k oknu a neklidně čekám. V bytě je hlubo
ké ticho, mlčící ticho zoufalství. Nemocné dítě, palčivá starost o naši budoucnost, plní
mé srdce mukami.
Konečně zazní zvonek. Otevírám dveře - Otmar! Bouřlivě se mu vrhnu kolem krku, zdá se mi,
že jsem ho neviděla věčnost. Jeho ruce i obličej jsou ledové. "Proč přicházíš tak pozdě?"
"šel jsem pěšky. Ušetřil jsem peníze za elektriku a koupil malému trochu sladkostí. Tu máš','
předává mi sáček s cukrovím, které neznám. "Je to ibišek - proti kašli."
Vstupuje do pokoje. Kdyby tušil, jak ho v této minutě miluji!
ledna 1926
Chlapec má stále vysokou horečku. Nepouští mé ruce ze svých a chvílemi sebou ustrašeně cuká.
V horečce mluví neustále o Rusku a žadoní, abychom ho poslali zpět. Otmar se poohlédl po
různých místech, ale nepodařilo se mu vydělat ani jediný šilink.
14.ledna 1926.
Otmar je nemocný. Má horečku. Jistě při svém běhání nastydnul. Máme ještě 43 šilinky.
17.ledna 1926.
"Půjdeme na poštu,"povídá dnes Otmar. "Snad jsou tam pro nás dopisy. Mám pocit, že dostane
me od někoho peníze."
"Máš horečku, "protestuji."A kdo by nám posílal peníze? Blouzníš!" Ale vše marné. Otmar sto
jí na svém. Abychom ušetřili peníze, jdeme k hlavní poště pěšky. Jak jsem čekala, dal mi
úředník dopis z Ruska, ale když jsme odcházeli, zavolal nás, že má ještě něco. Po dlouhém
hledání nám předal poukázku na peníze. Otmarovi kolegové z university nám posílají podporu.
Něco přidali rodiče a tak máme najednou 789 šilinků. Div jsem se radostí nerozplakala. Ted
jsme aspoň na několik měsíců zabezpečeni.
1.února 1926 .
Najali jsme jiný pokoj. Je sice polotemný - jediné okno vede na chodbu - ale stojí jen 40
šilinků a my musíme šetřit. Mám konečně čas, chodit s chlapcem na procházku, zatím co
Otmar se připravuje v universitní knihovně na zkoušky nebo běhá po městě a hledá práci. Topíme víc než úsporně. Je-li nám v pokoji zima, jdeme se zahřát na ulici; když tam vymrzneme, vrátíme se zpět a zdá se nám, že je v pokoji tepleji.
K ZAMYŠLENÍ: "Anarchie v duších vede k anarchii ve státě."
F.W.Foerster
"Velké věci nadpřirozeného života dostanou jen ti, co se umí modlit." P.Nust
"Budova moderní kultury se musí stavět na duchovních základech.” PAVEL VI.

KLÁŠTER V TOVÁRNĚ
NÁVŠTĚVA U FIRMY A. K R 0 T Z
Místo: Horní Litvínov, Cechy. Továrna na tkaní látek a plátna. 6
Doba: rek 1860. V ohroimé hale hřmí desítky tkalcovských stavů.
Muži i ženy pilně pracují. Dětí - jako v jiných tkalcovnách - tu
nevidět. Zato je tu příjemné ovzduší. Proč?
Jedné dělnici se udělalo špatně. Budoucí maminka. "Sestro! Sestro!"
Už je tu dozorkyně. Řeholní■sestra s křížem na prsou. Zvedají že
nu a nesou ji opatrně do malé nemocnice a ošetřovny při továrně. Kolem
mateřské školky si hrají děti. "Maminko!" seskočí jedno dítě s houpačky
a běží k dělnici. "Neboj se, Luisinko, brzo bude mamince dobře.
Jdi si zase klidně hrát," těší dítě sestra.
PŘED NĚKOLIKA MĚSÍCI BYLA TOVÁRNA PRÁZDNÁ
Zato kolem dokola stovky lidí bez práce. Nyní z těch stovek ubylo
pět. Našli práci u firmy A.Krotz. Vstupme do kanceláře. U stolu
pracuje majitelka podniku, sestra Alexandrina Krotzová. Vedle vy
řizuje objednávky a stará se o účetnictví sestra Žofie Hegglinová.
Ostatní sestry dozírají na provoz. V okolních továrnách pracují
dělníci za nepatrnou mzdu. Sestry se řídí příkazem Kristovým: "Ho
den je dělník své mzdy!" Zisk věnují na provoz nemocnice i ošetřov
ny. Lékařská péče zdarma. Děti dostanou ve školce jíst.
DÍK
ŠVÝCARSKÉMU
KAPUCÍNOVI
Dělníci netuší, že za práci, za dobré sociální podmínky děkují
švýcarskému knězi P.Theodosiovi Florentini. Jezdíval do severních
Čech na dovolenou a viděl ‘nesmírnou bídu vykořisťovaného dělnictva.
Obrátil se na Matku Terezii- Schererovou, s kterou v Ingenbolu zalo
žil kongregaci milosrdných sester sv.Kříže - dnes největší kongregaci na světě. Matka Tere
zie váhala, bála se, že se podnik zhroutí. Sestry neměly odborné vzdělání. A pět dní cesty!
Ale lidé hladověli. Nakonec dovolila, aby se prázdná.továrna koupila a poslala tam pět ses
ter.
ZAČÁTEK BYL VÝBORNÝ
Pan farář Habel, bývalý tkalcovský mistr, se stal ředitelem, zapracoval dělníky, radil ses
trám. Natrvalo zůstat nemohl. Byla to první ranka, z níž se vyřinula krev mladého podniku.
Závist konkurentů, většinou německých židů, nabodávala do "kláštera v továmě"další rány.
Továrna měla objednávky. Sestra Evženie obstarala velkou objednávku z Uher. I ze Švýcarska
došly zakázky. P.Theodosius, známý svým hlubokým sociálním cítěním, se přičinil, aby podi
vuhodný podnik znala celá Evropa.

ROKU 1864 VYPUKLA VÁLKA
Slezvik - Holštýnská - a kapitál pro továrnu věnovali biskupové a šlechta vlasti.
Sestry napnuly všechny síly - šlo o osud pěti set rodin. Dluhy se však vršily a Matka Te
rezie viděla, že krásné dílo se hroutí. Pokus pokřesťanit továrnu, zisk věnovat dělníkům v
podobě větších platů, nemocenské péče, školky a pod. se nezdařil. Mamě se snažil změnit
P.Theodosiustovárnu v akciovou společnost. Jeho náhlá smrt 1865 byla zároveň smrtí
"kláštera v továrně", vyčerpaná majitelka podniku v konkurzu se nesměla jít zotavit^
do Ingenbolu, ale čekat v Čechách na konec konkurzního řízení.
NEBYL TO ANI PRVNÍ ANI POSLEDNÍ POKUS 0 POKŘESŤANĚNÍ TOVÁREN.
Nedostatek odborného vzdělání, nepochopení světské a církevní vrchnosti pro
tuto moderní oblast apoštolátu mezi továrními dělníky přinesly ovoce. Řády ja
ko majitelé továren - odvážná myšlenka P.Theodosia - by byly zachránily masy
dělnictva před nevěrou a náboženskou lhostejností, poskytly jim ty sociální
výhody, které jim dnes - ovšem bez Boha a víry - poskytují komunistické režimy.
ANO - KŘÍŽ NAD TOVÁRNÍMI STROJI BY BYL ZMĚNIL TOVÁRNY V BOŽÍ RODINY.

MODERNÍ NENÍ TEN, KDO MODERNÍ MLUVÍ, HLÁSÁ POKROK ATD., ALE TEN, KDO HLUBOKÁ
KÍESÍANSKÉ MYŠLENKY, UŠENÍ KRISTOVO, BEZ SEBEMENŠÍHO PORUŠENÍ - HLÁSÁ ZP^SOBEM\
KTERÉMU DNEŠNÍ ŠLOVŠK ROZUMÍ, KTEŘÍ HO PŘETAHUJE A PŠIVEDE KE KRISTU.

PRVNÍ POMOC V MANŽELSTVÍ
1.PŘED MANŽELSTVÍM JE DŮLEŽITÉ PEVNÉ PŘEDSEVZETÍ,
VYBUDOVAT DOBRÉ MANŽ.ET.STVÍ !

Psychologové dlouho odsunovali pojmy "vůle" a
"rozhodnutí"stranou. Pak se přesvědčili, jak dů
ležitá je jejich síla. Mnoho manželů od samého za
čátku manželství nemá úmysl, vytvořit šíastné man
želství. "Nebude-li to klapat, jdem od sebe!" Toto
laxní pojetí přivede manželství na okraj zkázy ne
bo je zničí úplně. Přijde kritický okamžik - nesou
lad nebo rozdílný názor - a manželství, rozhlodané
nedostatkem dobré vůle a péče - se rozsype jako
domek, rozežraný červotočem.
Péči nepotřebuje jen riáš byt či auto, ale přede
vším naše manželství. Naolejovat láskou a něžnos
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tí, opravit otevřeným rozhovorem, přilít benzin dobré vůle.
2. MLUVME SPOLU! - Sofja Grodzynska napsala roztomilou povídku. Muž, rozhněvaný na poměry
v zaměstnání, se svěřuje manželce, která mu zase vypravuje, jak ji dopálila sousedka. Za
tím co žena připravuje večeři, oba se vymluví a zasednou k jídlu v dobré pohodě.
To ovšem nestačí. Musíme provětrat různé problémy, ke kterým se nestavíme stejně, např. vý
chovu dětí, manželský život, vliv příbuzných ap. Otevřeným rozhovorem a ochotou, uznat
správné názory druhého se dostaneme dříve či později oba na stejné místo. Hlavní je zdravý
rozum a připravenost, opustit nesprávný názor, nevnucovat druhému násilně své nepromyšlené
návrhy.
Není čas? Na procházce, na svěžím vzduchu, nad utichajícím městem se tak hezky hovoří! Jed
ni manželé si vyměňují názory, když uloží děti ke spánku, manželka spravuje prádlo nebo
plete. Nejen názory, i zážitky, dojmy, úsudky. Rozhodně je to pro manželství zdravější,
než hledět na bezduché či špatné programy v televizi. Při nich manželství - zvláště mladábrzo usychají.
3. NIC SI NEPŘEDSTÍREJTE. - Příklad: mladá žena nebyla spokojena se svým manželem, aby ho
však neurazila, tvářila se, že je všechno v pořádku. Zkušený psychiatr brzo přišel na to,
proč je žena melancholická a nevrlá. Poradil jim dobrého sexuologa a věc se brzo upravila.
Vždycky se najde vhodná chvilka, kdy’taktně a upřímně naznačit partnerovi, co nás na něm
mrzí, co nám vadí. Obvykle to bývají věci, o kterých neradi mluvíme, je nám při nich trap
ně. - Jiný příklad: mladí manželé bydleli s rodiči. Otec se stále diktátorsky míchal do
mladého manželství - a mezi manžely vznikl neklid. Po upřímném rozboru situace mladá žena
souhlasila, aby muž zakázal jejímu otci vstupovat do pokojů, kde spolu bydleli.
4. UVAŽUJTE O TOM, ZDALI SVÉHO PARINERA NEOVLIVŇUJETE NEGATIVNÉ SAMI! - Je lehké svalovat
vinu na druhého. Někdy je vina jednoho partnera tak zahalena, že padá na druhého a jen zku
šený psycholog - nebo velmi dobrý zpovědník - pozná jádro věci. Příklad: mladý muž si stě
žoval, že jeho žena je hypochondr. Proč? Muž se choval ke své ženě jen tehdy mile, byla-li
nemocná. Jinak byl nevšímavý a chladný. Proto se žena snažila být co nej častěji "nemocná'.'
Většina žen touží po něžnostech, po vědomí, že je pro svého muže nepostradatelná.
Chápete, proč jsou některé ženy zlé, nevrlé, podrážděné? Nesnesou, aby nevšímavý muž
proměnil manželství ve zvyk. Její chování zahání muže do hospody či do náruče jiné ženy.
Pekelný kruh. I koketností může přimět žena muže, aby sám flirtoval a u muže je flirt
nebezpečnější - lehce svede k nevěře.
Čistý vzduch i v těch nej skrytějších místech manželství je zdravý!
5. DOPŘEJTE MANŽELOVI SVOBODU! - Manželé se často domnívají, že všude musejí vystupovat spo
lu. Omyl! Pouto musí být vnitřní - a to se posilňuje, čerpá-li manžel sílu i odjinud. Toto
pravidlo je důležité u manželů po několikaletém manželství. Každý a£ má svůj okruh přátel,
své zájmy. Žárlivost spočívá víc v sobectví a nedůvěře, někdy chorobné, někdy lehkomyslně
vzbuzené druhým partnerem.
6. I V ROMANTICE MUSÍ BÝT POŘÁDEK! - Nejsme-li stále do sebe zamilováni, neznamená to konec
manželství, nýbrž začátek srůstání. Láska už není tak bouřlivá, zato víc zahřívá a prosvě
cuje naše životy, naši rodinu a naše okolí.
R.D.

PŮVAB A DĚJINY VÁNOC
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V prosinci ožívají staré lidové zábavy, slavnosti, zvyky a obyčeje, přinášející pobavení,
radost a pohodu. Jsou nám tak samozřejmé, že si ani neuvědomujeme jejich původ. Některé z
nich časem samovolně nebo nuoeně zanikly, jiné doba svým stylem a způsobem života změnila,
ale ty hlavní žijí a tradují se dále.
V předvánoční době byly na venkově obvyklé obchůzky Barborek-3.12.,Lucie-13.12 nebo Perchty.
Nejživější zůstává tradice mikulášská. Již ve 14.st. jsou v Cechách a na Moravě znány žá
kovské mikulášské obchůzky na oslavu BISKUPA MIKULÁŠE, který žil v době Diokleciánově a
Konstantina Velikého a zemřel 6.12.345; později byl prohlášen za svátého. Podle lidové le
gendy "sv.Mikuláš nějakému potřebnému měštěnínu, tři dcery majícímu, pytlík peněz mlče v
noci oknem do komory hodil, aby tak své dcery s věnem poctivě rozevdati mohl." Na počest
jeho dobrého činu vznikla tradice nadílky dětem.
Mikulášské průvody bývaly od kraje ke kraji velmi početné a pestré. Sv.Mikuláš a jeho prů
vodci bývali ve středověku tak nádherně oblečeni, že jejich skvostný šat vyvolával až neli
bost měšťanstva a vrchnosti. Mikuláše s mitrou, stříbřitým vousem, zlaceným ornátem a berlou,
doprovázeli andělé, čerti, husaři, myslivci, Turci v turbanech, mouřenínové, kominíci, žid,
mastičkář, medvěd, koláři, kováři, mládenec s dary, smrt s kosou,ba někde i kat.
Na Moravě se slavil Mikuláš zvlášť hlučně, v jeho doprovodu byl i "laufr" s "tatarem"/tlus
tým bičem/,který práskáním ohlašoval příchod Mikuláše. Již týden před sv.Mikulášem se na
Olomoucku a Přerovsku zvečera ozývalo práskání biče, aby prý svátý "někde neuvíz" a vůz
s dary dojel do dědiny.
Mládež s oblibou škádlí čerta. Ten se snaží nepozorovaně dostat do světnice, děti a dospělí
vědí, co je čeká. Snaží se mu uniknout, často pozdě; běda těm, které najde schované. S vy
plazeným jazykem a metlou vystraší a vypráší každého, anděl má co dělat, aby jej na řetězu
krotil. Po zazvonění důstojně vchází sv.Mikuláš, ptá se, jak se děti chovají a učí a hod
ným rozdává dárky, pro neposlušné má shnilé brambory, uhlí a polínka. Po je
ho odchodu dětí věří, že s anděly a čertem obchází dědinu a kladou proto na
okno nebo pod komín talíř, punčochu či botu, aby ji naplnil.
Po svátku sv.Mikuláše jsou VÁNOCE s dávnou tradicí. Slavíme je křesťansky,
štědrý večer je připomínkou biblické příhody, narození Krista v Betlémě.
Podle his tor. pramenů mají vánoce původ už v době pohanské. První křesťané,
dávno už věřící v Boha, se přece dál klaněli slunci, když 21.12-v den slunovratu-věštilo svou nebeskou drahou příchod jara. Církev nejdříve tento po
hanský zvyk odmítala, časem se jí ale podařilo římské oslavy slunce a s nimi
spojené lidové zvyky přetvořit v křesťanskou oslavu narození Krista. V Cařihradě se konaly první vánoce 25.12.379 v soukromé kapli. Vedl je sv.Řehoř
Naziánský. Jiný histor.pramen uvádí, že první vánoce se světily r.388 v Anti
ochii - mši sloužil sv.Jan Zlatoústý. Koncem 4.st. se už v Evropě neoslavovalo slunce, ale Bůh, který je stvořil.
Staročeské pohanské vánoce vypadaly úplně jinak než pozdější a dnešní křesťanské. Tanci,
písněmi a hodováním vítali naši předkové příchod slunce podobně jako jiné evropské nekřes
ťanské národy. Začaly v den slunovratu, 21.12. Tenkrát se dny nepočítaly od půlnoci do půl
noci, ale od setmění do setmění .Slunovrat začínal 21.12 večer a trval do Nového roku,připa
dajícího na 2.1. Dvanáct svátečních dnů byl symbol dvanácti měsíců. Každý den se slavil
jeden měsíc, 24.12.se vítal duben-měsíc jara, čas rozkvétajícího života, štědrý den byl
tedy u našich pohanských předků symbolem jara a štědré přírody. Libozvučné české"vánoce"
jsou vlastně zkomoleninou, předkové svátkům slunovratu říkali "čas o dvanácti nocích" "dvanáctnoce", pozdě ji "o dvannocích" a nakonec "o vánocích."
Ke štědrému dni patří vánoční stromek,nadílka,koledy, půlnoční mše a jiné zvyky. Domácí zvě
ři se dávají zbytky od štědrovečerní večeře. Litím olova, řezáním jablek nebo sekáním ledu
se hledají předzvěsti osudu pro příští rek, děvčata házejí střevíc přes rameno, aby se do
věděla, jestli se do roka provdají ap.
Symbolem vánoc je vánoční stremek. Podle histor .pramenů má hluboké indogermánské kořeny
v kultu stranu. Při slunovratu a během dvanácti svátečních nocí se v Evropě používalo jeh
ličnatého chvojí a stromků, aby se přivolala přízeň božstev plodnosti. V zeleném chvojí
viděli symbol ustavičného života. Církev zpočátku pohanský kult stromu zamítala, ale časem
jej přetvořila a zduchovněla. Se svátkem narození Krista a blízkými svátky sv.Martina a sv.
Mikuláše i Tří králů tvoří dnes staré pohanské oslavy přírody a římské slavnosti Nového^ra
ku jednotný cyklus křesťanských svátků.

Vánoční stromek se na začátku ani neokrašloval ani neosvětloval. Teprve v. 16.stol.začaly
cechy, panské spolky a bohatí měšťané ověšovat vánoční stromky jablky, hrubkami, datlemi,
perníky, barevným papírem a ve Švýcarsku i sýrem.
0 osvětlování stromku svícemi historické prameny, např.kalendáře, nic neříkají. Spojení
kultu stromu a světla zůstává bez vysvětlení, ačkoliv rozsvěcování svíček na Štědrý den
bylo známo už ve středověku. Teprve r.1711 máme zprávu o vánočním stránku s rozsvícenými
svícemi. Ke konci 18.stol se zprávy o osvětlených stromcích množí. První se objevil v Pra
ze asi před sto lety.
Historie vánočního stromku, zvyků a obyčejů krásně ukazuje, jak dostaly lidové oslavy
prastarého kultu stromu křesťanskou náplň, jak svátky vánoc a jejich stromek vzdor všem
náboženským a společenským změnám i různé - někdy vnucené konkurenci - jen vzpomeňme na
dědu mráze s jolkou - přežívají a budou nám dále dávat to, co očekáváme a v co doufáme.
Ačkoliv jsou vánoční zvyky a obyčeje vytvořeny a prožívány pozemským člověkem, svým nadpři
rozeným leskem pozemskému přece jen unikají. Jakoby přijaly něco z ducha, jehož jsou
Ing.J. KAPOUN
svědectvím, byly světlem, které svítí Pánu.

SVĚDKOVÉ ZKLAMANÉ LÁSKY
Nedávno u mne zazvonily dve milé ženy a prosily o krát
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ký rozhovor o viře. Tušil jsem, odkud přicházeli.
Presto jsem je pozval dal. Konečné - nemáme nikomu
zůstat dlužni odpovéd a každému poskytnout mož
nost rozhovoru.
Po několika slovech přešly k véci. Chtěly mé
totiž "obrátit" a jasné naznačily, že dny ka
tolické Cirkve jsou sečteny.
Nechal jsem je vymluvit. Pak jsem se zeptal,
jestli se narodily ve viře, kterou hlásají. Krát
ce na sebe pohlédly.
"Ne, "odpověděla mladší. "Byla jsem původné evange
lickou. Teprve studium Bible mi ukázalo jasné nový
smér."
A druhá? Po chvilce váháni řekla se zahořklým výrazem ve tváři: "Byla jsem katoličkou!"
"Proč jste ji nezůstala?" zeptal jsem se.
Následovaly známé důkazy o chybách a slabostech katolické Cirkve, staré předsudky, oprávnéné i neoprávněné výčitky. Nechal jsem ji vymluvit a pák jsem řekl:"Uvédomujete si, že
jste vystoupila z Cirkve jen ze zklamané lásky? Vétsina lidi vystupuje z Cirkve proto, že
se nesplní jejich touha, a pák hledají jiné cesty, aby došli k cíli. Tento důvod si ovšem
člověk vétšinou neuvédomi. "
Dotčené na mne pohlédla a poznamenala, že právé naopak, byl to nepřekonatelný odpor, ba
nenávist k Cirkvi. Odpor a nenávist - plody zklamáni.
Cirkev ješté neni neposkvméná nevesta, která sestoupi od Boha - jak slibuje Zjeveni.
Pro špatné skutky jejich představitelů ji pokládáme za nehodnou, nevérohodnou a zavržení
hodnou. Negativními událostmi jsme v naši lásce k Cirkvi poranéni a reagujeme na to někdy
odvrácenim se - mis to abychom začali sami u sebe s nápravou.
Čím vic se moje návštévnice vzrušovaly, tím jsem byl klidnéjši.
"Opustíte manžela proto, že jste na ném objevily néjákou chybku, lidskou slabost? 7 tom
případě by se musel Kristus odvrátit okamžité od apoštolů - vždyt véděl předem,
že ho Jidáš zradí, Petr zapře, všichni ho v dóbe největší nouze opustí. Véděl také, že
teprve Duch svátý je spoji v jednotu."
Mlčky poslouchaly.
"Na svete by nebylo jediného přesvédčeného komunisty, kdyby všichni křestané,±biskupové
a kneži žili podle příkazů, přikladu a přáni Kristova!"
S tím obé dámy souhlasily. A odcházely mnohem tišeji, než přišly.'
NEUE BILDPOST

CO
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NOVÉHO VE SV Ě T Ě

V NÁRODNÍ SVATYNI Neposkvrněného početí Panny Marie ve Washingtone, na závěr 200 výročí
nezávislosti, zasvětilo 250 katol.biskupu USA znovu Neposkvrněné Panně Marii. První
zasvěcení se konalo r.1845 v Baltimore.
PRACOVNÍK VATIK.TISK.UŘADU G.Pastore odpověděl novinářům., že II.vat.sněm nezakázal latinskou mši, nýbrž dovolil ji sloužit podle potřeby v národních jazycích.
PAPEŽSKÝ SEKRETARIÁT pro vztahy k nekřesťanům zjistil, že všechna nekřesťanská náboženství, zejm.budhisté, mohamedáni a hinduisté, odmítají potraty.
'OSSERVATORE ROMANO odsoudil protináboženskou kampaň mladých extrémních marxistů v Miláně. Ozbrojená banda se vrhla na katol.studenty a zdemolovala farní kostel i klubovny.
APOŠTOLSKÝ NUNCIUS se zvlášt.posláním arcib.Luiqi Poqgi se vrátil ze 14 ti denního pobytu v Rumunsku, kde se snažil navázat kladné kontakty mezi vládou a Vatikánem. R. 1948
bylo 1,7 mil.katolíků východního obřadu násilím připojeno k pravoslavné církvi. 12 biskupů a mnoho kněží, kteří odmítli přestoupit, bylo zavřeno, 55 kněží bylo popraveno,
250 zemřelo ve vězeních - mezi nimi 3 biskupové. Z deseti katolických biskupství je
obsazené jediné a to 80-ti letým biskupem Aaronem Martonem.
SVŘTÍCf BISKUP Z LINCE A.WAGNER napsal dopis G. Husákovi, v němž ho žádá o zmírnění
osudu politických vězňů.
ČESKÝ HISTORIK Milan Hýbl, odsouzený na 6 a půl roku do vězení, zahájil 1.11.v ostravvěznici hladovku, kterou protestuje proti diskriminaci rodiny. Děti nesmějí studovat.
VLADIMÍR BUKOVSKY, ruský spisovatel, prý už není na samotce a dostává dietní stravu.
Sdělila to jeho matka Společnosti pro lidská práva ve Frankfurtu n.M.
GENER. SEKRETÁŘ Ekumenické rady církví Dr.P.Potter byl jednohlasně potvrzen ve své funkna dalších pět let.
POLSKU SPISOVATEL^ historik a pener.sekretář polského PEN-klubu Vladislav Bartoszevski
nedostal výjezdní vizum do Londýna, kde se měl zúčastnit kongresu PEN.
PRVNÍ KARDINÁL Vietnamu, 76 lety arcibiskup J.M.Trinq Nhu Khue byl pozván min.předsedou
Pham k rozhovoru, který "proběhl v srdečném a příjeimém ovzduší."
SKUPINA TEOLOGŮ ve spolupráci se znalci Čínu-sinoloqů-připraVuje případný dialog Církve
s komun.Čínou. Výsledek příprav byl uveřejněn pod názvem:"Čínský pokus a křestanská víra. " Bude přezkoušen Pavlem VI. Cílem práce je zjistit pozitivní hodnoty čínské revoluce. Od Maovy smrti snahy Církve, přiblížit se Číně, zesílily.
PŘEDSEDA FRANC.BISK.KONFER. Msqr, R.Etcheqeray poslal francouzským katolíkům ze zasedání
biskupů v Lourdech dopis, z jehož textu vysvítá, že katolík neirůže být zároveň marxistou, dále zaujímá postoj vůči eoonskému hnutí a k problému řevnivosti mezi katolíky.
Upozorňuje, že nespravedlivou kritikou se často bere mnohým kněžím odvaha k práci.
ARGENTINSKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE zasedala v San Miguel blízko Buenos Aires. Z 81 biskupů přišlo 60. Biskupové konstatovali, že od převzetí moci vojenskou vládou byla řada
kněží unesena nebo zavražděna - což ochladilo vztah mezi vládou a Církví. Hovořilo se
o supermoderních ilustracích bible, která je v některých oblastech zakázána. Kolik
kněží bylo zavražděno, proč a kým, z jakého důvodu je bible zakázána, tisk nesděluje.
PRESIDENT LUTERSKÉ CÍRKVE v Elsas-Lotrinsku André Appel dal popud k setkání protestan
tů a katolíků k hovorům o otázkách lidských práv v Evropě, vyslovil se pro pokračování
započatých kontaktů mezi konfer.evropských církví a radou evropských bisk.konferencí.
ARCIBISKUP LEFEBVRE vydal Francouzsku a němečku knihu leh klape das Konzil an, v níž
osvětluje podvratnou činnost vědomých či nevědomých protivníků katol. Církve a chce "odmytologizovat koncil',' který označuje za "ničitele katolické Církve a celé křestanské
civilizace". - Ničitelé Církve jsou ti, kteří koncilu a víry zneužívají./Red./
NA GENER.shromáždění švýc.katol.lid.spolků se usnesli, že cílem spolků je výměna myšlenek a infonrací a jsou střediskem katol.organizací. Má se pěstovat ekumenismus.
PŘI PŘIJETI ZÁSTUPCŮ Světového svazu luteránů zdůraznil sv.Otec nutnost vzájemného poznání, aby se připravila jednota Církve. "Čím víc se věřící snaží žít podle evangelia,
tím víc přispívají k jednotě církve, ba žijí ji už v praxi," řekl sv.Otec.
MSGR LAMDND, který byl pro nepřímou podporu proti vládních teroristů v Rhodesii odsouzen
na 10 let nucených prací, byl na kauci propuštěn na svobodu. Druhý biskup, Muzorewa,
vedoucí levého křídla osvobozeneckého hnutí, je metodista.
GENER.SEKRETÁŘ rad evropských bisk.konferencí A.Sustar /biskupský vikář v Churu/sdělil,
že se plánuje setkání odpovědných činitelů všech křestanských církví v Evropě.
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ÚVODNÍ MODLITBA: Pane Bože náš, kte
rý jsi rozptýlil národy u Babylona
tím, že jsi rozdělil jejich smýšle
ní, zmátl jejich jazyky, a který
jsi je v den Letnic opět sjednotil
svou milostí a darem jazyků, učiň,
abychom se sjednotili v hledání Tvé
tváře a v chválení Tvého jména.
Skrze Krista Pána našeho. Amen
MOTTO: ..Toto je generace těch,
kteří Ho hledají, kteří hledají
tvář Boha Jakubova. /Žalm 23/

rozjímání

BOŽE, hledám stále jas Tvé tvá
ře . Celý můj život se proměnil v
touhu po Tvé tváři; přeměňuje se v
radost, když ji nalézám, proměňuje
se ve stesk, když se mi ztrácí z do
hledu ducha. Stále se mi dáváš svým nevyzpytatelnými způ
sobem. Kdo může říci, jaký je Tvůj úradek? Kdo zbádá ryt
mus Tvého působení v duši, kdo může říci, kam ho povedeš
kdy a kde-v jakém tajemství-mu rozsvítíš světlo a kdy ho
ponoříš v úzkost tmy?
VELEBÍM TĚ za chvíle, kdy září v mé duši trůnu Tvému při
stojící Moudrost/Nbudr.kap.9/ a činí vše, k čemu se obrá
tí pohled mého ducha, srozumitelným. Proto jsem dal Tvé
moudrosti, Tvému Slovu, jméno Srozumitelnost. Ano, Tvé
Slovo je čirá Srozumitelnost-jím poznávám Tebe, jím chá
pu lépe sebe, rozumím sobě, ujasňuji si své poslání. V
něm jsem posílán. Můj život se stává jakousi součástkou života a poslání Tvého Slova. Můj
Bože, děkuji Ti za tyto okamžiky plné vnitřní rovnováhy, které, i když řídké, sbližují mne
s Tebou a jsou mi povzbuzením, abych dále kráčel v stavu, který je pro duši vyhnanstvím, v
stavu, který je jakýmsi jediným dlouhým stenem, jehož intensita se zvětšuje nebo zmenšuje.
Děkuji Ti za tyto chvíle jasu a rovnováhy, kdy jsou síly mé duše jakoby umocněny; čeho se
dotknu, začne se jejich tvůrčím pohybem uspořádávat-aí jsou to slova nebo je to nějaký plán.
PO DNECH PLNÝCH JASU, po dnech klidné, vnitřní rovnováhy, přicházejí dny únavy, temna,úzkos
ti, pochybování o tom, zda jdu dobře. Kolikrát jsem si umiňoval, že musím být statečnější,
když mezi mne a Tebe vpluje mračno únavy nebo když mne vystavíš nějakému nedorozumění, když
mi dáš nést Kříž. Ale v takových chvílích jakoby mne opustila má zkušenost z minulých tem
not a má duše se zase zmítá v bezmoci. Kdysi jsem se snažil vniknout do tajemství střídání
světla a tny. A Tys mi na toto tajemství odpověděl větou plnou tajemství. Odpověděls mi ústy
svatopisce: "SKRYL SVĚTLO VE SVÝCH RUKOU."/Job 36,32/. Ve Tvé ruce je světlo a Ty je otví
ráš a uzavíráš, kdy chceš.
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KDO POZNÁ Tv9j URADEK?/Řím 11./ Když mne opět ponons do úzkosti temnot, budu jen. říkat:
Amen, Amen. Vím, že jen skrze mnohá soužení, jen ustavičným trestáním se vchází do Tvého
království - do oné oblasti ducha, kde vládneš Ty a kde spočívají ty nej vznešenější duše.
Amen. Amen. Amen.
CHCEŠ, ABY Mfij ŽIVOT SE SOUSTŘEDIL NA POZNÁNÍ SEBE A TEBE, Střídáním světla a tmy, radosti
a plné rovnováhy se steskem a bolestí mi dáváš poznat dva póly mé duše: spodní pól, plný mé
bídy a bezmoci a horní pól, pól královský, kterého dosahuji s Tebou a v Tobě. Velebena bud
Tvá svátá vůle, Tvůj úradek, kterým jsi stanovil, aby můj život se pohyboval mezi těmito
dvěma póly: stanovils jím, abych dále sestupoval do propasti své bezmoci, aniž ji kdy zbá
dám až ke dnu a abych zase vystupoval ke světlu-a abych jednoho dosahoval skrze druhé.
K TOBĚ TEDY SMĚŘUJE VE SVÉM KOLOBĚHU CELÝ m8j ŽIVOT. Hledám stále jas Tvé tváře/Ž.88/ Neboň
můj Bože, Tys má Srozumitelnost, mé Uspořádání, můj Mír; má Radost, má Síla, můj Osud, můj
Cíl a věčný Domov. MODLEME SE: Všemohoucí Bože, Bože našich Otců, Bože Abrahamův, Isákův a Jakobův, Bože Je
žíše Krista, Bože zástupů, sešli jsme se ve jménu Tvém, a ne ve jménu jiném, abychom se
sjednotili. Chceme v pokoře hledat Tvou tvář. Rac uciniti, abychom byli generací, o které
zpívá Tvůj prorok: TOTO JE OEHERACE TECH, KTEŘÍ HO HLEDAJÍ, KTEŘÍ HLEDAJÍ TVÁŘ BOHA
JAKOBOVA /Žalm 23./ Skrze Ježíše Krista, Pána našeho, Amen.
V.N.

CHCETE NAHLÉDNOUT DO NAŠÍ POŠTY?
"...Často uvažuji o slovech filosofa Maritaina, že přichází doba, kdy bude možné žít
na svété jen světcům - ostatní budou zoufal
ci nebo upadnou pod obraz Boží. Tři známé
rodiny si budovaly existenci a daly zatím
děti důvěřivé do katolických Skol. Všech
sedm dětí se vrátilo bez víry, dva chlapci,
kteří chtěli být knéžími, nenávidí Církev
ze všech sil. Divíš se, že se lidé přidáva
jí k Econu? Je to plod zoufalství. Nebýt
ták hlubokého rozpadu Církve, nikdo by si
Econu ani nevšimnul - ani by nevzniknul. Vzal jsem si ze všech zklamání a ran pouče
ní. Spolehlivý je jen Kristus. Čtu s rodi
nou evangelia, skoro každý den. Našel jsem,
Bohu díky, vynikajícího, svátého
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a moudrého zpovědníka. Nevyhýbám
se světu, ale neotevírám se mu
dokořán, aby do mne nevniklo jeho
smetí. Chodím do společnosti a
svým životem hlásám nekompromis
ně Krista. Nechci dobrácky omlou
vat chyby - ani své, ani cizí ale vniknout ke kořenům, z čeho
vyrostly a bojovat proti nim. Jak
zklamaný by byl musel být Kristus,
kdyby nebyl Bohem, při pohledu na
nepochopení, ba zlobu vlastního
národa'. Ale vyzývá nás k radosti,
nebot v modlitbě, ve spojení s
Bohem, jsme všemohoucí. Jeden
světec je větší než tisíce lhos
tejných, odpadlíků a zrádců...
Rodina je co nejčastěji spolu,
společně čteme, hrajeme si, sportujeme, cho
díme na vycházky, hovoříme o různých problé
mech, ani nejchoulostivějším se nevyhýbáme.
Někdy cítíme, jakoby byl Kristus mezi námi
a dával nám radost a mír...Každý týden jsou
u mne přátelé - malý náboženský kroužek rozjímáme, moje i jejich děti poslouchají,
někdy i samy něco řeknou. Asi je to přitaž
livé, dva kamarádi jezdí přes sto kilometrů.
Četl jsem slova sv.Jana z Kříže:"I kdybys
musel žít mezi dábly, hled, aby sis uchoval
čistou duši a úplně oddanou Bohu." Vytrvej,
za každou cenu! Modlíme se za Tebe. Při
kládám stovku a pět adres svých přátel.
Předplácím jim KLUB jako vánoční dárek.
Mimochodem, kdy začnete s tím buletinem
duchovní četby? Pošli nám také výtisk. Na
duchovní víkendy nemůžem, je to daleko.. NSR
"Jsem rád, že jste dostala ŽALMY. Je to I.
svazek, ještě výjde KNIHA PŘÍSLOVÍ, KAZATEL,
IZAIÁŠ, EZECHIEL. R. 1978 bude 400 leté výro
čí, kdy vyšla bible Králická. Vzpomene na
to i UNESCO..."
ČSSR

".. .sv.Terezička říkala: "I kdybych byla v pek
le, procházela bych se mezi pekelnými plameny
a zpívala bych chvály Pánu Bohu." Ale to by
pák peklo určitě přestalo existovat. To je
asi to, co máme ted dělat. Vzpomínám na Matku
Terezu,, apoštolku chudiny. Není to jeden z
důkazů, jak je Kristovo Tělo stále živé a bu
jaré? V něm je naše naděje! Duch stále mocně
vane!"
ČSSR
"V neděli jsme sami zažili odpoledne, připra
vené hnutím Focolare na téma:"KDE JSOU DVA
NEBO TŘI V MEM JMÉNU.. " Žádné dlouhé přednáš

ky. Prostá slova - ale jak to šlo do hloubky!,
A kdybyste viděla ten nacvaknutý sál - přes
polovina byla dorůstající nebo dospělá mládež.
V menších skupinkách se pák téma
rozebíralo vzhledem k různým ži
votním situacím - mládež mezi sebou, v rodině, ve společnosti ap"
NSR
". .jsou v Kanadě teprve od června.
Přirazili sem z J., kde byli čás
tečkou těch 7 proč.katolíků, co
tam vegetují. Jsme od sebe 10 min.
chůze a dvě stanice autobusem.
Právě jsme se u nich mile povyra
zili. Stonej, alias fotr, je spe
cialista na elektrotechniku, sem
ho přeložila jeho firma. Přál bych
vám vidět ten kalibr zbožnosti a
hluboké víry! Raději jedno procen
to takových než nijakých 98,9 proč.
Máme nové přátele. Gott sei Dank!
KANADA
", .předně děkuji za milý pozdrav s přiložený
mi Dopisy pro Tebe. Pro nás je to velká po
moc, mít možnost něco takového si přečíst.."
ČSSR
"..je mi líto, že národ přestává doma zpívat.
V kostele se jen kuňká, v rodinách se mlčí
a mladí někdy venku vydávají hlasité, ale
neharmonické zvuky, které k líbezné melodii
dřívějších národních písní mají hodně daleko.
Aktivita jednotlivců je stále víc zatlačová
na do pasivity poslechu nebo podívané. Aktiv
ní je většinou jen kritika, kterou nepředchá
zí dostatečné poznání a vzdělání... "
ČSSR
" žijeme vždy trochu v nádeji na jednotu,ale
skutočne ani dvoja bratia nie sú celkom jed
notní! Ale utrpením nás Pán Boh ustavičné
sjednocuje. Je to tajomstvo...
ČSSR
". .Kenneth HOGG dosáhl splnění svého dlouhole
tého přání až ve věku 58 let. Stal se knězem.
Viděli jsme ho na promítaných obrázcích z
Johannesburgu, vypadá velmi sympaticky. Ten
primiční obrázek si sám maloval..'!KANADA

L 0 J Z E K
V městečku panovalo vzrušení. Nedávno se někdo vloupal ke klenotníkovi a nyní
byla výkladní skříň znovu rozbitá. Nejdříve se vykládalo, že lupič ukradl šper
ky, hodinky, prsteny - ale později se ukázalo, že zloděje dopadli při činu a
konečně se zjistilo, že pachatelem byl šestiletý chlapec.
Velké vzrušení. Zkažená mládež - podívejme se. Ještě mu není ani šest a už je
na scestí! Kam to povede?
Ale pravda byla úplně jiná.
"Víš, kde je tvůj tatínek?" ptali se jednou chlapce kamarádi. Hoch stál bezbran
ný, se svěšenými rameny a zíral na ně velkýma, udivenýma očima. Světlé, rozcuchané vlasy
mu stály na hlavě jako strniště. Jinak na něm nebylo nic vzpurného. Naopak. Býval unavený
a churavý a jeho úzký, bledý obličej, byl vždy vyděšený.
Potřásl hlavou a řekl:"Tatínek tú není."
Kluci se rozesmáli. Byl to zlý smích. Dominik, který vládl ve skupince, vykřikl:"Řeknu ti,
kde je tvůj táta. Ve Fůrbergově ulici. Tak - teči to víš - sed libera nos a málo!" Dominik
byl ministrant a proplétal svou řeč latinskými větami.
Chlapec nevěděl, co to znamená. Kluci se rozutekli. Hoch by se byl rád zeptal neminky,
proč už není otec dona, ale naminka pracovala ve velké prádelně a žila už dlouho s cizím
pánem. 0 něm nechtěla ani slyšet. Stará žena, u níž chlapec bydlel, nabručená a podivín
ská, byla skoro němá. Otec byl jediným člověkem, který se o něho staral. Když ukládal syn
ka ke spánku, pohladil ho a řekl: "Lojzíku!" Pak bylo všechno v pořádku. Víc chlapec ne
potřeboval.
Tak se vydal na cestu, aby tatínka našel. Několikrát se musel ptát. Lidé se na něho divně
dívali. Měl strach, nevyslovitelný strach.
Konečně stanul před velkou, rozložitou budovou, jedinou v ulici. Viděl vysoké zdi, zamřížo
vaná okna, šel kolem budovy až našel vchod. Zaklepal na dveře. Otevřel muž v šedé uniformě.
"Rád bych za tatínkem," řekl chlapec.
"Za tatínkem? Jak se jmenuje?"
"Alois Hubinger - jako já."
"To je ten, který se vloupal do klenotnictví! K tomu nemůžeš!"
Chlapci vstoupily slzy do očí. "Ale já chci k němu!" prosil.
Muž se zasmál. "Do tohoto domu smějí jen lidé, kteří něco vyvedli!" A přibouchnul dveře.
Jeho slova nešla chlapci z hlavy. "Lidé, kteří něco vyvedli, "uvažoval dětským způsobem.
Neměl nikoho, kcho by se zeptal. "Jestli něco vyvedu, musejí mě pustit do toho donu a
zavést k tatínkovi. Řekne: "Lojzíku, konečně jsi tu!"
V noci se vyplížil, při šoural se ke klenotnictví, sebral kámen a hodil ho vší silou na
výkladní skříň. Sklo se s řinčením vysypalo na chodník. A před ním ležely volně prsteny,
náramky, náhrdelníky, hodinky...
Tu mu sevřela jakási ruka pevně rameno. Najednou bylo kolem plno lidí.
"Jmenuješ se?"
"Alois Hubinger."
Policisté na sebe pohlédli a jeden řekl: "Jablko nepad
ne daleko od stromu."
Stejný názor měli ostatní lidé. Měl by dostat pořádný
trest - psal místní plátek - aby byli občané před po
dobnými individui chráněni.
Málokdo šel věci na kloub. Mezi nimi však ten, od kte
rého by se to nejméně očekávalo - klenotník. Byl to podivný samotář a zvláštní člověk
z kterého nebyl nikdo moudrý. Ujal se malého Lojzíka.
"Nešlo o klenoty," vysvětloval jednou lidem,"šlo jen o trochu lásky."
Karl Springenschmid
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K ZAMYŠLENÍ
"Jakmile se člověk stane pokorným, pozná, jak dlouho klamal sám sebe, jakých podvůdků se
dopouštěl, aby sám před sebou zakryl svou nepřiznávanou touhu po Bohu. Pokora je pravda,
je to poznání toho, jací opravdu jsme. Smáli bychom se obvinění, že krademe ovce. Kdyby
nás však někdo obvinil, že jsme lháři, asi bychom se těžce urazili, protože by to mohla
být pravda. Trestem za pýchu je neschopnost obrátit se k Bohu.
FULTON.J.SHEEN

DUCH VIANOC

Slavný kazatel Toth rozprava o Číňanovi-pohanovi , ktorý prišiel právě na Vianoce do istého
europského velkoměsta. Zbadal divný ruch: skoro všetci íudia sa ponáhíali a skoro každý
niesol dajaký balík, jedni menší, iní vačší. I opýtal sa policajta, prečo má každý balíček.
Ten sa zadivil a dost rázné sa ho opýtal, či nevie, že sú Vianoce. No Číňan nepochopil.
Siel dalej, videi žiarivé výklady a potom vošie! do jednej kaviarne. Bola. přeplněná, vyhrá
vala škrekíavá jazzová hudba a na každom stole bol malý umělý vianočný stromček, pod ktorým sa íudia veselo zabávali a popíjali. Pýtal sa čašníka, čo sa to vlastně robí. Ten mu
zadivene odvětil, že sú Vianoce. Náš Číňan ešte stále nechápal. Potom vošiel do kina. Tam
hráli nějaký žartovný fiIm a v prestávke předávali zmrzlinu, zabalenu do zelených papierikov polepených svrčinkami. A tak všade, kde len prišiel, zbadal zelené větvičky, konáriky,
stromčeky, ale chudáčik nijako nemohol pochopit, čo to všetko znamená. Nakoniec ho pozvala
istá rodina na večeru. Tam sa nejprv všetci sišli pod ožiareným stromčekom, zaspievali
krátku pěsničku a porozdávali si darčeky. Potom sa všetci dali do večere a rozpriadol sa
rozhovor najobyčajnejšieho druhu. Náš Číňan nechápal ešte stále smysel všetkého.
Až keď'sa po dvoch rokoch stal křesťanem, spomenul si na svoj údiv nad naším vianočným
poč ínan i m.
Betlehemské události, fakt, že Božie Slovo sa stalo telom a přebývalo medzi námi, je pří
liš významný, než aby sa z něho urobila šaškovina, bezmyš1ienkovitá zábavka pod stromčekom.
Lebo stromček može byt ničím a može byt najuvedomelejším úvodom do prežitia sviatku narodenej Lásky.
Vianoce, sviatok jednoduchosti a rýdzosti, sviatok najčistejšej radosti.
Přenesme sa v mysli o 2000 rokov nazad a do Betlehema. Ani nie v maštali,
ale v biednej horskej jaskyni leží dietatko na slame, nahé, bezbranné,
odkázané celkom na mliečko. Dieta ako dieta. A predsa je toto úbožiatko
Pán světa a "všetkých věcí Stvořitel ", ktorému sa hodno klaňat i kráíom i mudrcom v pastierskej prostotě a pokoře.
Tot význam a uvedomenia si sviatku jednoduchosti. Na malom nás chcel Boh
poučit a uchvátit, na najprostejšom, na bezbrannom dečku chcel zachytit
naše city, lebo ozajstnú veíkosť jeho podstaty by sme nevydržali. A on
chcel k nám příst, aby sme ma1 i život, ktorým je i ba on.
Taká radost skrsla z toho vo vesmíre, že sa anjeli shrnuli nad týmto po
žehnaným miestom^ aby prespevovali Bohu chválu a íudom zjavili večnú
radost nad znova umožněnou spásou.
Svátá noc sa raz i v úradných dějinách íudstva bude pokládat za najštastnejšiu chvííu, aká kedy bola, lebo Boh sa stal íudským, aby sa člo
věk mohol stať božským.
Dobrotivost Boha a jeho láskavosť sa zjavila, aby znášala všetok íudský
úděl. Boh sa stal schopným trpiet. A tým sa nám najviac přiblížil, i nám
všetkým, ktorí žijeme v tieni íudského boíu.
Bolest je třňom našej íudskej podstaty, ktorý sa može zmiernit iba láskou, a preto sa Jezuliatko vlastně narodilo.
Iba tu v Betleheme bolestný a ustarostený život opeknel. A jedine tu v Betleheme može kaž
dý člověk i celý svět nabrat sily radosti, aby sa mohol povzniest dalej. Tu nájde riešenie
bolest; však Boh ju cez Golgotu prevlečie do neba; tu sa nájde riešenie sociálně; kráí a
pastier, učenec a stolár sú bratsky sjednotení, na kolenách před spoločným Pánom; tu sa
nájde riešenie spolunažívania národov; anjelské hlasy zvestujú pokoj íudom dobrej vole;
tu sa nájde riešenie všetkého, lebo betlehémská hviezda svieti nad věčnou Láskou, ktorá
přišla medzi nás.
A tak si všetci v tento svátý večer musíme znovu uvědomit, že len Ježíško, ktorý je Láska,
nám pomože ozaj dobré znášat život; či robíme takú alebo onakú prácu, či máme také alebo
onaké postavenie, máme rovnaké srdcia, ktoré rovnako potrebujú lásku.
Naše srdcia sú často nevrlé a zanedbané ako maštaíky. Ale Jezuliatko je vždy ochotné
příst a narodit sa v nich.
Naše rozumy nemusia postavit pre Ježíška paláce, stačia naše vyčištěné srdcia. A v tomto
smysle vám želáme požehnané sviatky. Aby ste čím častejšie i v budúcom roku slavili Viano
ce vo svojim vnútri. Lebo len o lásku ide. Keby sme mali Kristovu lásku, mali by sme i
Kristovu moc. Nech Božie Dieta Betlehemské naplní duše nás všetkých radosťou a pokojem!
Pavol
STRAUSS
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C.S.LEWIS

ĎÁBLŮV
KAMARÁD
"MNOHO SV0DC0 SE OBJEVILO NA SVĚTĚ/ KTEŘÍ NEVYZNÁVAJÍ JEŽÍŠE JAKO MESIÁŠE PŘlŠLEHO V TĚLE.
JSOU TO SVŮDCI A ANTIKRISTI,"

2.JAN 7,

Zkušený ZLOTŘILEC radí kamarádovi, jak využít tak zv.lepší společnosti, do které se mladý
muž dostal, k záhubě červotočova svěřence.
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MILÝ ČERVOTOČI, sláva Tobě, skvělý hochu! Manželé, kteří Tvého chlapce minu
lý týden navštívili v kanceláři, je právě ten druh lidí, které pro něho potřebujeme - boha
tí, elegantní, povrchně vzdělaní a osvíceně skeptičtí ke všemu a ke každému na světě. Do
konce s pacifistickým nádechem a to ne z mravních důvodů, nýbrž ze zakořeněného zvyku sni
žovat vše, co hýbá většinou spoluobčanů - a také aby vypadali trochu salonně komunističtí.
Skvělé! Zdá se, že jsi dobře využil jeho společenské, pohlavní a intelektuální ješitnosti.
Sděl víc! Už se s nimi spřáhnul? Myslím na jemnou hru pohledů, pokles tónu v řeči a úsmě
vů, kterými může smrtelník druhému projevit, že k němu patří. Tento druh zrady bys měl
zvlášE podporovat - Tvůj chlapec o něm totiž nic neví. Kdyby snad později poznal svou si
tuaci, bude už ústup těžký.
Brzy si všimne, že jeho víra je v rozporu se zásadami, kterými se řídí zábava jeho nových
přátel. Moc by to znamenat nemuselo, ale přiměj ho, aby odkládal poctivé doznání skuteč
nosti. Využij jeho studu, pýchy, ješitnosti i pocitu méněcennosti. Pokud chlapec odkládá,
je v tísnivé situaci. Bude mlčet,když má mluvit a smát se, když má odejít nebo dát najevo,
že nesouhlasí. Brzo si osvojí cynické a skeptické názory svých přátel, i když s nimi ve
skutečnosti nesouhlasí. PusE se do práce - budeš-li šikovný, nakonec to budou jeho vlast
ní názory. Všichni smrtelníci mají sklon změnit se v to, zač se vydávají. Ale připrav se
také na protiútok Nepřítele.
Odsunuj jej, jak dlouho je to možném Nepřítel totiž ví, že tato "zábava" je pokušení. Je
ho sluhové káží už dva tisíce let, že svět je jedno z hlavních pokušení. Naštěstí se o
tom v poslední době zmiňují málo. 0 lakcmství - ano, o tom píší a káží, ale o ješitnosti,
pokud jde o volbu přátel, a o hodnotě času se tuze nezmiňují. Naopak, někteří se sami sna
ží vplout do "světa bez předsudků" - a pak nám nedá mnoho práce, abychom je na nějakou
sukni chytili a odvedli od Nepřítele - ba postavili je - posvěcené muže - proti Němu. O
pohoršení, kterými strhávají spousty slabých duší do naší náruče - ani nemluvě. - Tedy
skryté výčitky svědomí musí Tvůj chlapec považovat za "puritánství." Je to vynikající slo
vo, hodí se při všech možných příležitostech - také naše dílo! Díky jemu se nám podaří
zachránit tisíce lidí před cudností, zdrženlivostí, střídmostí - každý se stydí mít stud,
nemít pohlavní "zkušenosti" a nepít jako duha, v poslední době pomáhají omamné jedy.
Jenže - Tvůj chlapec není tak hloupý, aby nepřišel na to, že jeho noví přátelé jsou bez
cenní. Pak to zařičí jinak. Je-li ješitný, nech působit okouzlení, takže pravý charakter
nových přátel si uvědomí jen v jejich nepřítomnosti, kdy ho neokouzlují. Povede dvojí ži
vot - znám mnoho lidí, kteří vedli tento dvojí život velmi dlouho. Nepřítel jim říká
"pokrytci". Lidé si budou nysletyže je někým jiným,než ve skutečnosti je. Kdyby to selha
lo-umí zatraceně dobře zpytovat svědomí-tedy je tu rafinovanější a zábavnější způsob. Při
měj ho, aby v nesrovnalosti obou životů našel zánavu. Našeptej mu, aE považuje za legrační
klečet vedle řezníka, který nechápe elegantní svět. Na druhé straně bude hovořit nestoud
nou řečí svých přátel a uvědomovat si, že patří k "hlubšímu, duchovnějšímu" světu - kte
rému jeho přátelé nerozumějí. Chápeš? Světáčtí přátelé se dotýkají jedné strany jeho by
tosti, zbožný řezník druhé - a on je dokonalý, vyrovnaný muž, který převyšuje všechny.
Místo studu za zradu bude cítit spokojenost. Nebo aE si namlouvá, že "apoštoluje" už tím,
že poslouchá dvojsnyslné vtipy. aE také vydává víc než stačí kapsa a zanedbává matku.
Její strach a jeho častá nepřitoímost či hrubost jsou skvělé prostředky k zostření domácí
ho napětí.
Tvůj milující kamarád
ZLOTŘILEC

TICHÁ CHVILKA
DOBRÉ SLOVO

A. Pěstoun Ježíšův, svátky Božího Naroze
ní, předchůdce Páně. B. Mužské jméno, hlu
čí, oblast. B. Častá nemoc, franc.člen,
buch, zn.mýdla, staré zájmeno, římských
tisíc. D. Obydlí včel, něm.zájméno, druhá
strana, zn.aut Velké Britanie, povzdech,
citosl.smíchu, lira. E. Kouř, opak "o to
bě", předložka, jiná předložka, vem si,
ženské jméno. F. Spojka, inu, darovat,
nečisté zvíře-německy, zn.teploty, kov.
G. Tři stejné souhlásky, předložka, tenký
kov, souhl.s háčkem, nota, jděte-lat.,
spojka. H. Latinská spojka, národnost,
ano-italsky, hopl opat-německy,CH.Jeden ze
tří králů, vak, pomalé zvíře. I. Spojka,
jiný te tří králů, opičák, zájmeno.
1. Mekka Židů, spojka. 2. Chyba, rodné
město Kri stovo/obráceně/. S. Starec, kte
rý při obřezání Páně pronesl modlitbu,
fialová. 4. Nota, příchylnost/4.p./, pooral. 5. Nota, zly král v Jeruzalémě,
dvojité písmeno, zn.Tunisu. 6. Ohradě,
matka Páně, spojka. 7. Příbuzná Panny
Marie, pobídka k útoku, předložka.
8. neutrum, římský císař v době narození
Páně, spojka. 9. Část kola /mn.č.2.p./,
dvojité písmeno, zn.aut Belgie, třetí
král. 10. koho? otec prorokyně Anny, zraks
/mn.c. 2.p./ 11. Nota, manžel Alžbětin,
zn. fosforu. 12. Otec Panny Marie, zájmeno,
jiné zájmeno. 13. Matka Panny Marie,
předložka, český moderní hudeb.skladatel,
14. Vezmi si, Herodem povražděné děti.
PONTSKÁ: 10. Fanuel.
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POŽEHNANÉ VÁNOCE
A DALŠÍ ROK PŘEJI
VAŠI MISIONÁŘI
A REDAKCE !

-

RYCHLÁ POMOC
Představte si tuto situaci: nádraží, pozdě
odpoledne, všude plno lidí s balíčky a strom
ky . Do vlaku vstupuje starší muž s vážnou va
dou chůze. Nejede daleko - proto vstupuje do
vagonu I.třídy. Průvodčí mu pomůže nastoupit
a zeptá se:"Máte lístek I.třídy?""Ne!""Nu,
zůstaňte zatím klidně v tomto oddělení, "po
dotkne průvodčí,"zastavím se zde později."
A je pryč.
Tato scéna mě vnitřně potěšila. Čin onoho
prostého muže ve službě a jeho milé slovo.
A myslel jsem si:"Přece jen, přece jen jsou
stále lidé, kteří jsou ochotni k dobrému skut
ku a zvláště k dobrému slovu k bližnímu."
Jako Kristus k slepému žebrákovi v evangeliu.
Ježíš s učedníky přisel do Jericha. A když
s velkým zástupem lidí z Jericha vycházel,
seděl u cesty slepý žebrák - Timeův syn Bartimeus. Když uslyšel, že je to Ježíš z Nazareta, začal volat:"Synu Davidův, Ježíši,
snrlluj se nade mnou!" Lidé ho okřikovali,
aby mlčel. Ale on křičel ještě víc:"Synu Da
vidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zasta
vil a řekl: "Zavolejte ho." Zavolali tedy
slepého a řekli mu:"Bud dobré mysli, vstaň,
volá tě!" On odhodil plášt, vyskočil a při
šel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal:"Co chceš,
abych ti učinil?" Slepý odpověděl:"Mistře,
at vidím!" Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě
zachránila. " A slepý hned nabyl zraku a šel
s Ježíšem."
Uvažme jen, jak málo je třeba k dobrému slo
vu a lásce, k pomoci! Proč je tedy dobrých
slov, lásky a pomoci ve světě tak málo? Proč
se nevyskytnou častěji? Snad i proto, že jsou
skryté před lidmi, že
se neplatí ani penězi,
ani vyznamenáním.
Dobrá slova a činy lás
ky k druhým stojí jen
trochu dobré vůle a
schopnosti, vžít se do
druhého v jeho malých
i velkých starostech,
nouzích a problémech.
Ruské křesťanství má
přísloví: JEDINÉ DOBRÉ
SLOTO DÁVÁ TEPLO NA TŘI
ZIMY! CHLADNÉ SLOVO
ZRAŇUJE JAKO ŠESTIMĚ
SÍČNÍ MRÁZ!
,
A.MOSER

CHCEME RYZEJŠÍ, OPRAVDOVĚJŠÍ NÁBOŽENSTVÍ !
Zamyšlení třinácti až šestnáctiletých dětí nad vánočními svátky.
"
Co dělá tato dívka u svého stolu? Pracuje? Ne! Myslí na vánoce. Opravdu jsou jíž za
dveřmi? Zdá se mi, že nejsem dost připravená. Co mám dělat? Vystřihovat stříbrné hvězdy
na stromek? Být hodná, aby přisel Ježíšek? Uklízet, aby se vše v domě lesklo?" /1Z let/

"Vánoce byly pro mne vždycky rodinné a náboženské svátky. Největší radost mám z přípravy
jesliček. Neumím to lépe vysvětlit, ale když se dívám chvilku na dětátko, ležící na slámě
v jesličkách, které je naším Pánem, chce se mi plakat. Vánoce jsou velké svátky, protože
všichni křestané bez rozdílu jsou spojeni v úctě před týmž Kristem."
/15 let/
"Jsou to náboženské svátky, protože se při nich slaví půlnoční mše. Po
ní je slavnostní jídlo a rozdílení dárků. A když jsou všichni unaveni
jídlem a smíchem, jde se spát a druhý den začne všechno znovu. "/15 let/

"Na štědrý večer jsme byli v kině. Potom jsme se zúčastnili - jako každý
rok - půlnoční. Pák jsme doma večeřeli u slavnostního stolu. Uprostřed
jídla se rozdávaly dárky a od stolu jsme vstali v šest hodin ráno. Lehli
jsme si, ale káva, likéry a jídlo, nám popletly hlavu, takže jsme nemohli
spát. A tak jsme za hodinu vstali a pokračovali v jídle, pití a hrách až
do večera. Osobně se mi způsob, jakým oslavují rodiče vánoce, nelíbí. Není to den klidu,
/15 let/
ale únavný a hlučný den. "
"Vánoce jsou pro mě tradiční, nepříliš přitažlivé svátky - nemyslím-li ovšem na dárky,
které dostanu. Před vánocemi jsem šla s maminkou nakupovat. Vrátily jsme se utahané. Zdo
bily jsme stromek. K čemu? Večer na půlnoční jsem byla ohromena kázáním o boji
za záchranu morální a fysické svobody! Mluvit o boji v předvečer vánoc! A sotva se
zmínit o Kristu! Není to nemorální?"
/15 let/
"Co jsou vánoce? Narození Krista v chudém chlévě. Proč neprožít tyto nádherné svátky co
nejprostěji? Nestačí jít na půlnoční. Navíc je třeba se zamyslit a připravit vánoce i ve
svém nitru."
/14 let/
"Letos jsem vánoce nepřipravovala. íelý den jsme prožili v autě a večer v devět jsme dora
zili do Chamoix. Maminka z toho byla nemocná, tatínek a bratr unaveni. Na půlnoční jsme
nešli a to mě velmi mrzelo. Nikdo si toho však nevšímal. Byly to smutné vánoce a poprvé
v životě jsem pochopila, co je to náboženství."
/14 let/
"U nás doma se vánoce využívají jako příležitost k rodinné schůzce. Na druhém místě je to
i náboženský svátek. Ríkám-li "náboženský" nejsem dost přesný. Maminka chce, aby to byl
den zbožně prožitý, abychom dávali dobrý příklad sousedům a služebným, a letos také hlav
ně malé sestřičce, která půjde brzy k prvnímu sv.přijímání. Ale pro mě t^nto rok nebyl
stejný jako předcházející léta. Dříve jsem chodil do katolické školy,kde jsme měli kate
chismus a povinnou mši. Všichni žáci se zúčastnili přípravy jesliček v kapli, mamince jsem
vyprávěl, co jsme slyšeli o Kristově narození a bylo to "dojemné", plné zbožnosti, ale ne
opravdově náboženské. Tento rok jsem se poprvé cítil svoboden. Jako bych dospěl o dva,
tři roky. Díval jsem se méně na naše jesličky, ale myslel jsem více na Krista - a všechno
bylo pro mě opravdovější."
/14 let/
"Po mši jsme měli báječnou večeři; dárky, návštěvy, mnoho povyku. Večer, v posteli, jsem
si říkala, že to nebyly vánoce, jak bych si je přála prožít. Chtěla bych je náboženštěj
ší, vždyt jsou připomínkou narození Krista. Méně veselé? Ne, ale opravdovější. " /14 let/
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Vybrali jsme nejtypičtější části. Mladí přemýšlejí o svém náboženském živo
tě. Chtějí být opravdovější, ryzejší: méně tradiční, méně vnější, nechtějí
být nuceni k náboženským úkonům jako k povinnosti, chtějí být svobodnější.
Těchto několik citátů je ukázkou toho, jak a co naši mladí za svého dospívá
ní hledají. Z dětských let zdědili náboženské zvyky a ted chtějí objevit
jejich nový smysl: HLEDAJÍ OSOBNĚJŠÍ A OPRAVDOVĚJŠÍ NÁBOŽENSTVÍ!
B. Babin-J.Vimort. Přel.S.J.
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Společenští lidé mají
život lehčí.
Chcete poznat,
jste-li společenští? Ohodnoťte
ANO 3 body, NĚKDY 2 body a NE
1 bodem.

1. Umíte dát nenadálým návštěvám
}najevo3 že z nich máte opravdu
radost? ANO - NĚKDY - NE
2. Pamatujete si důležitá data
svých přátel - např.narozeniny
ANO - NĚKDY - NE
S.Posloucháte se zájmem i tomu3
co vás nebaví?
ANO - NĚKDY - NE

4. Pamatujete si u hostí3 kteří
už u vás někdy byli3 co jim
chutná a co nesmejí jíst?
ANO - NĚKDY - NE

5. Smějete se rádi?
\ANO - NĚKDY - NE
6. Dovedete se lehce vyhnout hád
kám a sporům? ANO-NĚKDY-NE

7.Postrádají vás vaši přátelé
a známí, když vás nějakou dočbu nevidí? ANO - NĚKDY - NE

KŘEST

KRVE

...Nelze mlčením pominout událost, jež' způsobila nemalé
vzrušení jak dona, tak v okolních zemích. Izraelita La
zar Ábeles měl synka Šimona, o kterého se jeho macechy
tuze nestaraly - jeho otec byl totiž po čtvrté ženat.
Šimon si hrával i s křesťanskými dětmi a ty jej s sebou
brávaly na katechismus. V malém Šimonovi se zrodil úmysl,
stát se katolíkem a v koleji klementinské byl zevrubně
poučován o pravdách katolického náboženství. Doma, od
rodičů však musel za to snášet různá příkoří.
Prchnul teď/ r.1693 k pokřtěnému Židu Kavkovi. Ale otec
pobyt svého syna vypátral, odvedl ho domů a zavřel v ko
moře, kde ho mořil hladem, do krve trýznil a mrskal, tak
že z hocha brzy byla učiněná kostra. Lazar chtěl, "aby
kluk raději zcepeněl, než aby se stal křesťanem."
Tu se objevil v Ábelesově daně jeho příbuzný Lobl Kurzhandel z Manětína, jenž měl v Praze nějaké řízení.
Zvěděv o úiryslu Šimonově, radil otci, aby syna raději
otrávil; 21,února o masopustě se rozjařili oba Židé ví
nem a jali se na Šimona zlobně naléhat, aby slíbil, že
zůstane věren židovské víře. Když hoch odmítl, uhodil
jej otec v hněvu silně polenem do hlavy. Šimon, klesaje
na kufr za ním stojící, zvolal:"Můj Kriste Ježíši!"
Slovy těmi byl Kurzhandel ještě více rozvzteklen a ra
nou do hlavy zlomil Šimonovi vaz. Šimon zaplatil víru
v Krista životem.
Domácím lidem bylo řečeno, že zemřel na psotník
Po Praze se však rozlétla pověst, že Lazar své
ho syna zabil. Po pěti dnech bylo tělo na ži
dovském hřbitově pochované vykopáno a uloženo
na Staroměstské radnici a lékaři zjistili smrt
násilnou. Pro velké rozčilení lidu se žádný
"Žid nesměl objevit na ulici. Lazar před sou
dem vše popíral, ale dohnán výčitkami svědomí,
15 .března se na okně vězení řemínky svého de
satera oběsil. Pak byl dopaden v Manětíně
Lobl Kurzhandel, jenž se k zločinu přiznal a
16.října na popravišti za Horskou branou ka
tem popraven.
Mladému mučedníkovi byl 31. března vystrojen
slavný pohřeb. Jeho tělo, oděné v červený aksa
mit, bylo vystaveno na Staroměstské radnici.
Tisíce lidí přicházelo a zdobilo rakev věnci
a zlatými skvosty. V pohřebním průvodu šel
pražský klérus, konšelé, úřednictvo a četní
šlechtici. Děti všech pražských škol nesly v
rukou červené korouhve, chovanci tří kolejí
hořící svíce, rakev pokrytou aksamitem neslo
šestnáct hochů z předních rodin, oděných v červené pláš
tě a s bílými věnci na hlavách.
Nával lidu zdržovalo ozbrojené měšťanstvo, stojící špa
lírem v ulicích, jimiž se průvod bral za zpěvu, zvuku
trub a velebného hlaholu zvonů ze 70 pražských věží.
Šimon je pochován v Týně a v zákristii je dosud zavěšen
jeho obraz.
p .Blažej RÁČEK, S.J. ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY

8. Umíte lidi opravdu srdečně a
.mile pozvat na návštěvu?
ANO - NĚKDY - NE
9.Umíte lehce s lidmi navázat
~\rozhovor? ANO - NĚKDY - NE
10. Jste stas tni3 můžete-li jinému
udělat radost? ANO-NĚKDY-NE
Při 30 bodech jste skvělý společ
ník. Při 25-29 bodech vás všude
rádi vidí. Při 20-24 bodech se
musíte trochu přemáhat, ale jde
to. Při 15-19 bodech je vám spo
lečnost Lhostejná. 10-14 bodů občas se rádi společnosti vyhne
te. 5-9-musíte se do společnosti
nutit, 0-4 bud lidi nenávidíte
/Nepokřtěný clověk3 který pro víru položí život3 dostává
nebo máte pocit méněcennosti!
ták zv.křest krve - častý v prvních dobách křestanských/.

SÍLA PONÍŽENÝCH
V hlubokém výklenku dveří do zákristie spatřil biskup skrčenou postavu-ženu,jak odhadl-která hořce plakala. Zvedl ji a zavedl do zá
kristie. Jakmile rozsvítil svíčku, pochopil, o kterou ženu jde a co
ji sem přivedlo.
Byla to stará Mexičanka Šala, otrokyně v americké rodině. Byli to
protestanti, velmi zaujatí vůči římské církvi a nedovolili jí cho
dit na mši nebo přijímat návštěvy kněze. Hlídali ji bedlivě, ale v
zimě, kdy potřebovali vytopené místnosti pro sebe, ji posílali spát
do dřevníku. V této noci nemohla Šala pro zimu spát. Dodala si odva
hy k hrdinskému činu, vyklouzla dveřmi stáje a rozběhla se ke kostelu, aby se tam pomodli
la. Když zjistila, že hlavní dveře chrámu jsou zavřeny, pokusila se přes zákristii..
Zatímco Šala trhaně mluvila, biskup stál se svíčkou v ruce a pozoroval hnědou tvář, vyzáb
lou a vyčerpanou životem plným starostí a běd. Nikdy nespatřil tak ryzí dobrotu vyzařují
cí z lidské tváře. Šala byla naboso, v botách ze surové kůže, které pán vyhodil. Pod pro
dřeným černým přehozem měla jen tenké, zalátané šaty. Zuby jí drkotaly - mamě se pokouše
la ovládnout svůj třes. Biskup stáhl s ramenou plášE a přehodil jej přes ni. Skrčila se
vyděšeně a zašeptala:"Ach ne, padre
Musíte poslouchat svého padre, dcero. Zabalte se, půjdeme se pomodlit!
Kostel byl ponořen do tmy, jen před svatostánkem blikalo rudé věčné světlo. Otec Latour
vzal ženu za ruku a vedl ji ke kapli Matky Boží. Tam začal rozsvěcovat svíčičky před so
chou Panny Marie. Stará Šala padla na kolena a políbila podlahu. Líbala nohy Nej světě jší
Matky, podstavec sochy a plakala. Z krásného chvění pochopil biskup, že jsou to slzy exta■ ze:"Devatenáct let, otče, devatenáct let jsem neviděla posvátné předměty na oltáři!"
! "To vše je za vámi, Sálo. Měla jste je ve svém srdci. Pomodlíme se společně." A poklekl
Jvedle ní. Oba spustili:"Zdrávas Maří a, milosti plná, Pán s Tebou...."
jZbožné ženy věděly leccos o žalostném osudu staré otrokyně. Smithovi, u nichž sloužila,
pocházeli z Georgie a vzali ji z El Pasa do Georgie.Brzy si popudili proti sobě lidi, mu
seli prodat černochy a uprchnout. Na Mexičanku neměli zákonný nárok, proto ji vzali s sebou, ale přísně hlídali, aby neupláchla ke svým lidem. Ani na dvůr, ani na trh nesměla.
Jednou se dvě katoličky odvážily za Šalou, když prala, ale paní je hrubě vyhnala. Když
řekly, že přišly pozvat Sálu na mši, odpověděla, že tu ubožačku vyrvala z drápů kněží a že
se postará, abych se do nich už nikdy nedostala....
Když se domodlili, řekl Otec Latour,'že je rád, že Šala umí ještě tak dobře modlitby.
"Ach, padre, noc co noc se modlím růženec!" řekla stařena vášnivě. Když se jí ptal, kde
růženec má, vpadla do rozpaků. Měla jej uvázaný na šňůře pod šaty.
"Pamatujte, Sálo, že v adventě i před vánocemi na vás vzpomenu ve svých modlitbách, jako
pamatuji na své sestry a neteře." Nikdy neokusil tak blažené náboženské radosti,jako když
klečel vedle Sály. Doslova cítil, jak drahé jsou jí věci na oltáři, obraz Panny Marie, soš
ky světců, kříž, který z ní sňal potupné ponížení a z utrpení a chudoby udělal prostředek
společenství s Kristem. Znovu prožíval po boku tolik zkoušené otrokyně svátá tajemství,
která zažil v mužném věku. Zdálo se mu, že cítí vše, oo prožívala ona v poznání, že na ne
bi je Laskavá žena, i když na zemi jsou ženy kruté. Staří lidé, kteří vědí, oo jsou rány
a lopota a poznaly tvrdou ruku světa, potřebují víc než děti ženskou něhu. Pouze žena,
božská Paní, pochopí, co všechno může žena unést. Té noci se přiblížil Otec Latour prame
ni veškerého soucitu, na němž se podílí každý člověk, zrozený z ženy - vrah na šibenici,
umírající voják nebo mučedník. Toto pochopení smyslu a poslání Marie proniklo biskupovým
srdcem jako meč.
Biskup viděl očima Sály, věděl, že jeho chudoba je tak naprostá jako její. Když přišlo na
svět království Boží, na svět krutých muk, otroků a pánů, On první řekl: "A TEN, KDO JE PO
SLEDNÍ MEZI VÁMI, BUDE PRVNÍ V NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ."
Vyslechl Salinu zpověd, a vložil ruce na její hlavu, aby jí požehnal__ Pak si vzpomněl
na stříbrný medailonek s obrazem Panny Marie. Dal jí jej se slovy, že jej požehnal sám
svátý Otec. Šala bude mít nyní poklad, který může střežit a chránit a uctívat, až budou
její hlídači spát.
Zastrčil velký klíč do zámku a dveře v dřevěných čepech se pomalu otočily. Mír panující
venku jako by byl částí míru v jeho duši. Stál, ztracený v myšlenkách, a sledoval očima
řadu šlépějí, které zanechala jeho návštěvnice na mokrém škraloupu sněhu....
Willa Cather: SMRT SI JDE PRO ARCIBISKUPA

KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ............

KNIHA STÍŽNOSTÍ
Pro tuto knihu byla na stani
Vzrušeně přecházela místnosti:"Ano..jisté.." Domlouval jí:
ci zvláštní kancelář. "Klíč
"Pochop, drahá, tak to dál nejde. Vím, že to není možné, ale je uschován u dozorce", ale
jsem odhodlán.. .Nechci však, abys byla do toho zapletena ty!" stejne tam klíč nebyl. Míst
Pří šálku kávy resignovaně vzdychla:"Snad nebude naše rozluka nost byla otevřená. Čtěme kni
trvat dlouho?""Nevím. Nějakou dobu se nesmíme stýkat - ani
hu: "Milý pane! Zkouším péro."
telefonovat ne! Je to svízelné, nevidět te - ale co je měsíc Pod ním nakreslená hlavička
proti celému společnému životu!"
s dlouhým nosem a růžky.
Od Barbary odejel přímo do bytu. Pečlivě "Kdo to psal, ten se smál,hejzavřel dveře a odsunul z mysli zármutek.
bal nosem,, hádej kdo jsem!"
Na stole ležela krabice bonbonů. Vyňal ze "Přijížděje ke stanici a hle
sekretáře injekční stříkačku a průsvitnou dě na přírodu, uletěl mi klo
kapsli s jedem. Měl ji už léta, ani nevě bouk. ""Kdo to psal nevím,ale
děl, jak k ní přišel. "Snad bude jed ješ
kdo to čte je vůl. ""Na památ
tě účinkovat, "napadlo mu, když opatrně
ku vepsal vedoucí odd.stíž
snímal víko krabice a prováděl svůj předen
přemyšlený plán. Pak upravil pečlivě obal, ností Kolovrojev.""Vznáším
žalobu na konduktéra Kučkina,
zabalil ji do jemného papíru a napsal
neboč
se choval hrubě k mé
tiskacími písmeny adresu.
ženě. Má žena nehlučela, na
Příští den balíček odeslal. Podával ho u opak, všechny napomínala, aby
poštovní přepážky v době, kdy tam bylo
plno, aby si později nikdo nevzpomněl, kdo byli ticho. Také na strážníka
Kljatvina, uchopil mě hrubě
krabici odevzdával. Injekční stříkačka a za rameno. Bydlím na statku
prázdná kapsle skončily i s rukavicemi v A.I .Iščejeva, který dosvědčí
Temži. Tak zmizely všechny důkazy jeho činu.
bezúhonnost. Samoluščev,
Druhý den už si tolik jistý nebyl. Třetí den vzrostl tísnivý mou
účetní. "
pocit pochybností a konečně zmizela jeho rozvaha úplně. Měl
"Nikandrov je socialista!"
připravenou historku, až mu přijde policie oznámit smrt jeho "Pod čerstvým dojmem ohavného
ženy, i příslušnou scénu k ní. Ale nic se nedělo. Chtěl za činu../přeškrtnuto/.V této
volat Barbaře - ale sám ji požádal, aby přerušili styky. Ko stanici jsem byl z hloubi du
nečně chtěl jít na policii sán. Vzponněl si, že než se za še zhnusen následujícím../přečali se ženou vzájemně nenávidět, žili celkem spokojeně. Z
škrtnuto/Před mýma očima doš
tíživých myšlenek ho vyrušilo cinknutí zvonku. Na prahu stál lo k této příhodě, vykreslují
policista v uniformě a druhý v civilu. Představili se.
cí sytými barvami poměry na
"Dovolíte, abych vám položil několik otázek?"
naších železnicích /vše dal
"Ovšem. Prosím, vstupte?"Policisté se posadili do křesel.
ší až na podpis přeškrtnuto/
"Paní Daphne Waterworthová je vaší ženou, že?"
Alexej
Zudjev, žák 7. třídy
"Ano, ale již řadu let spolu nežijems. Vídáme se zřídka."
kurského gymnásia."
"Znáte slečnu Barbaru Maxwellovou z Penistone Mews?"
'Čekaje na odjezd vlaku, studo
"Koho, prosím"
"Nechci vám dělat kázání, ale tato slečna je vaší milenkou?!" val jsem fysiognonrii přednos
"Nu..ano.."připustil. Byl to neočekávaný obrat. Co bude dál? ty stanice. Neuspokojila mě!
Na mysli neklesající výletník'.'
Policista vyňal z aktovky bonboniéru. "To jste poslal vy?"
První den by byl měl odvahu se bránit. Nyní mu nervy selhaly. "Vím, kdo to psal. M.D."
"Tělcovskij je falešný hráč!"
"Ano, poslal jsem jí to. Byla tak zlá. Chtěli jsme se s Bar
barou vzít, ale nesouhlasila s rozvodem. Nenáviděla mě! "Slo "Dozorcova žena byla včera
s číšníkem Kos tou za řekou."
žil hlavu do dlaní a rozplakal se.
"Projížděje hladov touto sta
Detektiv Hiller se obrátil k policistovi:"Zavolejte do Brigt- nicí, nemohl jsem sehnat post
mounthu a řekněte, at paní Waterworthovou přepustí z vazby." ní jídlo. Duchov, diákon. "
David vzhlédl: "Koho o kan.. .kdo vlastně?"
"žer, co je.. ""Kdo najde ko
"Vaše žena je živa. Přečtěte si toto."Podal mu dopis.
ženou tabatěrku, at ji odevz
"Slečno Maxwellová, můj manžel mi poslal tuto bonboniéru, ale dá. '."'Vyhazují mě pro opilství!
mou přízeň už nezíská. Dává-li přednost vám, řekněte mu, aby Všichni jsou podvodníci a lhá
posílal i cukroví vám. Doufám, že si s tím poradíte..'.'
ři. Telegrafista.""Ctnost ač
Daphne Waterworthová."
je vám okrasou.""Prosím, ne
"A Barbara?" hlesl David.
20 pište do knihy nepatřičné vě
"Ano, pane, je mrtvá. Půjdeme?"
ci. Přednosta stanice Ivanov
George C O L L Y N
7. ""Třebas jsi sedmý, jsi blb!
A. P. Čechov.

ŠŤEDRÝ VEČER BABIČKY ILZY
Štědrý večer se snáší nad činžákem. Dům je plný vůně
pečivá, ryb a vánoček. Babička Ilza - vdova po pošťáko
vi - stojí nerozhodně vprostřed pokoje. Na pohovce spí
kočka s useknutým ocasem a kanár melancholicky ozobává /
levnou sušenku.
Babička si natáhne měkké papuče a jde - na lov! Vezme
to soustavně - jako kdysi její muž - od přízemku. Jenže
dveře jsou silné, bez skulin. Marně tiskne babička ucho
na dřevo.
Uraženě se sune do čtvrtého poschodí. Konečně! Jedny dve
ře jsou pootevřeny. Zahlédne třpyt bezpečnostního řetě
zu - ale babička není zlodějkou peněz a skvostů, nýbrž
lidské cti a dobré pověsti. I dveře do kuchyně jsou
pootevřeny. Babička přivře slastně oči a poslouchá.
"Jak dlouho ještě budeš pokoušet! naši trpělivost, ó Katilino?!" zlobí se mužský hlas. - Mají hosta? Příbuzného?
A hádají se s ním - raduje se babička.
"Jsi nejbídnější bídník!"Ženský hlas nezní sice vztekle, ale
slova prozrazují vše. Manželé se pustili do sebe. Na Štědrý den!
V přízemí zazní kroky, bouchnou dveře od výtahu a výtah tiše
šumí nahoru. Kdo to je? Jistě ten ochmelka z osmého poschodí!
Hýbajíc rty, počítá - a skutečně! Výtah zastavuje v osmém
poschodí. Než vychutná slast svého proroctví, zařinčí ně
co v kuchyni manželů Herzogových.
"Hrome! Dám se s tebou rozvést. Mám tě dost! Příští týden
tě vyhodím, rozumíš...!"
Rozvod! Rozvod vzorných manželů! Babička Ilza se blaženos
tí nemůže ani pohnout. Slyšela dost. Ví svoje!
Peláší dolů po schodech a zvoní u domovnice.
"Je maminka doma? Ano? Zavolej ji, Květuško! Jen na skok!"
"Mamíííí, babička Ilza tě volá."
"Už jdu! Už jdu! Ferdíku, pohlídej rybu. Za chvilku ji obrat.'
Babičko Ilzo, to je milé překvapení. Šťastné a veselé vánoce!
Co máte na srdíčku?"
Babička Ilza mrkne spiklenecky na svou zákaznici. Ta výjde na
chladnou chodbu aby přijala horkou novinku.
"Není možná! Nevěřím!"
"Čestné slovo! Slyšela jsem to! Spílají si. Hrozí rozvodem!
"Mamíííl Ta ryba už smrdí!"
"Řekla jsem, abys ji obrátil... .promiňte, babičko, musím k plotně. Tak šťastné a veselé..."
Babička promíjí, protože musí oběhnout řadu zákazníků. Už rozdala teplou novinku skoro
všem a svěžím krokem míří ke dveřím jediného mužského zákazníka.
Trpělivě zvoní. Konečně zákazník otevře. Šle mu visí na bocích, ústa má umaštěná a rukávy
vyhrnuté. Ze dveří se vyhrne vůně rumu.
"Co je, Ilzo?" zeptá se mužným hlasem zákazník.
Než otevře Ilza ústa, ozve se z bytu ostrý hlas:"Broučku, vystydne ti kafé, Výhod tu drbnu!
Babičce zkamení úsměv na rtech.
"Sestra z venkova,"rozpačitě se zamračí tlouštík." Nezná pravidla zdvořilosti. Nezkažená
venkovanka." A rychle zavírá dveře. Babička Ilza stoupá namáhavě po schodech. Najednou cítí
bolavé nohy, poháněné dosud pošťáckým nadšením.
U dveří jejího bytu stojí paní Herzogová : "Babičko Ilzo, kde jste? Už tu přešlapuji čtvrt
hodiny, myslela jsem, že vás přátelé pozvali, ale dveře jsou pootevřené. Manžel a já vás
zveme, i s kočkou. Vánočka se povedla, však dostala vyhubováno, i rybě jsem vycinkala.. .So
bě nadávat nemůžeme, máme se rádi, tak se vyřádíme při vaření. S pánví se rozvádím, příští
týden ji vyhodím! Div mi nepřipálila rybu! Proč stojíte jako socha? Vezměte macka a jdeme
k vánočnímu stromku. ...!"
Moric Schneider
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PROTO BYCHOM NEMĚLI DRUHÉMU VĚDOMĚ UBLIŽOVAT, PROTOŽE TO DĚLÁME NEVĚDOMĚ ČASTĚJI, NEŽ

TUŠÍME.

co je co ??

PŘÍŠERNÝ HRABĚ DRAKULA

Původní Drakula se jmenoval Vlád Tepec - t.j. Vlád Kolový. Byl kní- ( IBIŠEK-kořen rostliny,
žetem Valachie, jihovýchodně od Sedmihradska. Žil před pěti sty lé odstraňující hlen.
ty a pro své boje proti Turkům je dosud považován za rumunského ná KONGREGACE-řehole bez
rodního hrdinu. Zemřel ve věku 45 let a usmrtil prý asi sto tisíc
slavných sliby..
lidí - dvacet procent svého národa. Jeho specialitou bylo nabodává S. GRODZYNSKÁ-po Iská
ní nepřátel na kůly, ale vybíral si oběti i mezi řídnoucími řadami autorka humor.povídek.
svých přátel.
FLIRT-miIkování
Románová postava Drákuly se zrodila v hlavě Brama/Abraháma/ STOCKE- SVĚDKOVÉ JEHOVOVI-sekRa. rudovousého Ira, naroz.1847. Pracoval u soudu a pro zábavu si v ta-viz knihu P.Engelsilné knize shromaždoval rozsáhlé středověké i novověké irské právo. harta, Křest. ákad.Řím.
Miloval divadlo a stal se vedoucím londýnských představení sira Hen ŽALMY, KNIHA MOUDROSTI,,
ryho IRVINGA,vynikající postavy viktoriánské scény.Viděl ho jako Lé JOB, KNIHA PŘÍSLOVÍ,
tajícího Holandana. Vysoký, štíhlý Irving s planoucím zrakem a ble IZAIÁS, EZECHIEL-knihy
dou tváří se stal předlohou vanpiropisce Stockera.
Starého zákona
Stocker se staral o obchodní záležitosti Irvingovy. Přesto si našel J. MARITAIN-1883-1973.
čas, aby napsal pět fantastických knih a řadu povídek. Konečně se
katol.filosof, novotozrodila z legend o vampírech, z Frankensteina a Sherlocka Holmese nrista-obnovitel fil.sv.
děsivá postava Drákulova. Při pátrání mu pomáhal přítel Tomáše Aquinského prof .Arminius Vaňtery z Budapeště. Vypravoval mu příbě 1225-1274.
hy ze své vlasti - hlavně o tamější víře ve vampíry.
SV.JAN Z KŘÍŽE-1542-1591
Zmínil se i o Vládu Tepecovi. Stockerovi se líbilo pří mystik,cirk, ucitel, ob
zvisko Drakula - Syn drakův - a převzal je pro svého
novitel karměIs.řádu.
hraběte.
UNESCO-vzde lavací, vědec
Děj se odehrával v Sedmihradsku, krásném, romantickém ká a kult.organ.při UNO.
a odlehlém. Tam se v Bogrském průsmyku - který existu Zal.1945 v Paříži.
je - setkal jeho hrdina Jonathan Harker po jídle v ho SKEPTIĚTÍ-pochyb ující
telu Zlatá koruna s pověstným hrabětem. Hostinská se
CYNIK-vsemu se vysmíva
snažila odradit Harkera od jeho cesty - neboř na druhé straně prů jící.
smyku na něho čeká něco strašlivého. Tak začala historie, která sle PURIi ÁNĚTÍ-purus-ci s tý.
dovala krvavé stopy hraběte do Carfaxu, rozpadajícího se venkovské Od r.1560 směr v evang.
ho sídla u Londýna - a zpět.
církvi. Z nej vznikli
První vydání knihy bylo okamžitě rozebráno. Na otázku přítele, odkud,presbyteriáni, nezávis lí,
má své hrůzostrašné historie, odvětil Stocker: "Jednou jsem měl k
baptisté a kvakeři.-Jiobědu raky, rozbolelo mě břicho - a začal jsem psát." Ve skutečnosti nak-přísná sebekázeň a
knihu napsal o letních prázdninách na skotském pobřeží. Až do smrti- rozumné ovládání pudů.
zemřel přepracován v 64 letech r.1912 - psal díla tohoto druhu, žád RAFINO VANÍ-mazaný-j inak
né však nemělo takový úspěch, jako Drakula.
pročištěný.
Dlouho se nedařilo dramatikům zpracovat látku v divadlo. Až Stocke- SODOMA/a GOMORHA/mésta,
rův přítel, herec Hamilton DEANE měl úspěch. R.1927 přišel na rek která Bůh ve St. zákone
lamní trik. Jeden přítel, vyděšený jeho dílem, se ptal, nepotřebuje potrestal za hříchy pro
li publikum lékaře. Hamilton si objednal zdravotní sestru, která bě ti přirozenosti/sodomiehem představení přecházela kolem vchodu. Týž večer omdlelo 29 divá pohl.styk se zvířaty,hoků. Později měla dokonce jedna z návštěvnic předčasný porod. Draku mosexualita-pohl.styk
la se stal zkušebním kamenem silných nervů a pokladna byla obležena lidí stej.pohlaví/. Na
jejich miste je Mrtvé
lidmi, kteří chtěli dokázat, že se ničeho nebojí.
Konečně koupil autorská práva na Drákulu amer.nakladatel Liveright. moře.
W. Cather-amer.protest.
Roli Drákuly převzal Béla Lugosi, vysoký muž ponurých rysů, s ma
ďarským akcentem. Zapůsobil zvláště na ženy. Sotva se objevil v čer spisovatelka.
ném, vlajícím plášti, byly nadšením tak bez sebe, že mu leckterá na DIÁKON- vyssi svecení
Smí křtít,kázat a roz
bídla svůj bílý krk k malému nakousnutí. Lugosi hrál Drákulu dva
krát ve filmu. Po jeho smrti r.1956 s ním pohřbili i Drákulův plášř. dávat sv.přijímání.
Za dva roky ožil Drakula znovu. Roli hraběte převzal atletický,sko DUKÁTOVÍ ZLATO-nejro dva metry vysoký Christopher LEE. Film nyní zdůraznil spíše akro čistsi,23,5-23,66 kar.
ŘEMÍNKY DESATERA-tebacii a dobrodružství. Jeho dámské oběti - i když se změnily ve
vampíry - si ponechaly svoji svůdnost. Pohádkový sedmihradský hrdi felim, doslovné vzatý
příkaz Boži:NOS MÁ
na se objevil v deseti různých filmech.
PŘIKÁZÁNÍ STÁLE NA
A pokaždé měl úspěch!
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R.D.

OČÍCH.Kožené pásky na
krku s přikáz.Božími.

SLOVENSKÝ MISIONÁŘ V PRALESE

Prv ako by som sa trocha rozpísal, z upřímného srdca Varn všetkým Pán
Boh zaplač za všetky Vaše zásielky, ktoré som vždy obdržial v poriaď
ku. Aj sa hanbím trochu, že Vy tak daleko a toíko robíte a ja sem
'
tak málo písal. Prišiel sem z Ameriky před rokom a bol na svojej fa
ře .tak zaměstnaný, že som nevedel, kde sa prv obrátit. Nebolo tam pas'
tiera za sedem mesiacov a tak bolo třeba čistit moju zahradu, to je
celé územie. Viete, ja som na chvoste Floresu. A ked třeba niečo, tak mi
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vezme cesta do Rutegu 3 dni a 3 spát. Kedže mi podochli všetky koně /17 ko
ní!/, musím chodit iba peši. Pravda, už mi stvrdly nóžky, ale predsa kamene ostré ešte si
najdu makké miesto na píchanie. Tak ked chodím, ako vidíte, som len bosý. U nás nie je zima,
tak o zimu sa nebojím. Len cesty, ak nějaké sú, sú len polné a ostatně" len chodníky, ktoré
sú zarastené trním, alebo, ked prší, plné blata. To je výhoda, ked člověk neužívá topánky,
že íahko, ked aj hupne do blata, nemusí sa bat, že sa čižmy zamažú a roztrhajú. Ked sa zama
žu, prídem ku rieke, hupnem do rieky až po pás a ked sa přebrodím na druhu stranu, moje čižmičky od Panbožka sú už oboxované a čisté. Netřeba nové podošvy, šídlo na obšívanie. Žídlo
pravda niekedy by přišlo vhod na cestách, lebo třeba parat trne z noh, ale inak nemam výdavky za topánky. Keby ste ma viděli, ako idem za svojimi ovečkami, iste byste si pomysleli, že
štiavnicky cigán a nie misionář. A ked sa tak šucham na zadku po tych briežkoch, vtedy mi
príde až do smiečhu, reku nám auto, netřeba pneumatiky. Nohavice pravda mam silné a tak sa
rýchlo nezederú. žirák mamička mi kúpili v jednom obchode a ten člověk ho chválil, vraj že
výdrži až do smrti. Zaplatili zaň za osemnást dolárov. Keby ste ho teraz viděli, iste by ste
si nysleli, že vojáci malí velké manévre a klobdčik bol ciel a museli dobré cielit, lebo
má vela dierok. Aspoň prefúka moju kotrbu. Aj opice na stromech, ked ma vidía, sa mi smejú.
HádŽem za nimi kamene, ale už sa neboja, lebo vedia, že netrefím.
Teraz včera přišla zase pošta a ja som žasol, ked som to videi - 16 balíkov od vás!/ ČSSR/.
Zatial neviem iné povědat iba vřelé Zaplat Pán Boh! Pomoc ohromná pre ima, lebo takto dostá
ném trochu ryže pre moju školu, v ktoréj sú chudobný chlapci. Učia sa stolárčinu a za rok mi
platia iba 50 kg rýže. Keby nebolo pomoci z venku, nie je mi možno vydržievat školu, lebo
mladý člověk Chce jest a ked nieto jedenie, nemože dobré pracovat a tiež duch nie je při
chystaný na prácu. Vtedy je to ohremná pomoc a takto pomožem im dostat dobré řemeslo. Nateraz je to iba třetí rek a o rek jedna trieda už bude hotová a tak bude moct íst do dědin a
pomáhat íudon stavat lepšie domky a zvýšit zdravotný stav.
Okrem prače starnem věru aj ja a všetci ma hřeší a, že sa nešetřím. .íahko je povedat šetřit
sa, ked ma člověk na sebe také břemeno. Ved musím skoro 25 dní každý mesiac za mojimi oveč
kami. A kedže len tak bosý a na chrbte si nesiem iba to najpotrebnejšie, mnohokrát zabudnem
aj lieky. Nie čudo, že som dostal naláriu. Viete, tie komáry, ked ja niekam prídem, už telefonujú všetkým kamarátom, že je tu nová krv, aby přišli na hostinu. Komár nepríde sám, ten
si vždy povie "omnia mea mecum porto" a tak si donesie aj rodinku a viete dobré - kanárská
rodina je vždy ohromná'. Tie nemajú problémy s "over population". Ked začnú spievat v tých
búdach, kde ja spím, to lepšie ako všetky nové šlágre. Takže před Vianocami sem poriadne
ochorel. Nevládol som vela, ani jest sem nemohol. Na štědrý večer přišli íudia na polnočnu.
No ja som sa sotva mohol hýbat. Ked sem však videi toíko ludí, nuž som sa zakrútil do pokrovoe /čudujte sa, v tropickej krajině je tiež zima!/ a tak ako nějaký strašiak som sedel
na stoličce a čistil dušičky. Ale na polnočnu už nebolo sily. Tak iba jednu omšičku som mal
na Vianoce. No pri tem všetkom sem ešte neztratil optimizmus, len jedno ma mrzelo. Mali sme
všetci příst do Rutengu na rekolekciu, lenže pre dažde a bez koní
sa nedalo. Na hlavněj
stanici som nemal pomocníka, lebo nás je málo, nieto novej sily. Druhí stárnu alebo idú na
dovolenku a tak si musíme jeden druhému pomáhat. Do Veíkej noci aj ime přibude niečo, lebo
sused ide na prázdniny. Teraz mám iba 14 filiálok, pak ich bučte asi 20.
Mám aj elektrický prúd, ale si ho sám vyrábam. Mamička mi kúpili motor. Je to vlastně záz
rak, že sme také niečo mohli vyniest na vršky - ved váži skoro 800 kg. Každa skupinka muse
la niest aspoň 250 kg. Okrem toho bolí dažde a cesty u nás neidu ku mne. S takým spevom sme
vošli večer na stanicu, že sa až hory otriasaly. Ako odměnu som im ukázal film. Nasmial som
sa věru poriadne. Starší íudia utékali preč, ked viděli, že na plachtě ide člověk alebo zviera. Druhí krútili hlavami a vyhlásili ma za najváčieho čarodějníka, lebo doslal vraj nikto
také čudo neukázal. Po filme přišli niektorí a sa pýtajú: "Hej, páterko, nože nam povedzte,
ako je možné, že vraný v Amerike nosia nohavice? A červíky vedia vyprávat po Iudsky?"Bol to
veselý film o vranách, ako sa im nechcelo vstavat a híadat červíky....
P. VIKTOR STEFKO, KOTAK POS NO 2 RUTENG FLOŘES NTT - INDONESIA

NAŠE VÁNOČNÍ SVÁTKY
24.12. - ŠTĚDRÝ

DEN

PATEK

B A S E L - Heilliggeistkirohe
BERN- Dreifaltigkeitskirche
L U Z E R N - Peterskapelle

22 . hod. /poLnočná/
18. hod. /krypta/Z
23. hod. /půlnoční
ST.G ALLEN - Herz Jesu Kapelle
17. hod. /při domě, vchod
z nádvoří /
WINTERTHUR- St.Ulrichkirche, Rosenberg 20,45 h./ve vel.kostele!/
Z O R I C H - Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46. 23. hod. /půlnoční/

25.12. DEN BOŽÍHO NAROZENÍ -

hod boží vánoční

-

sobota

18,15 hod.
11,00 hod.

A A R A U - Peter u.Paul-Kirche
R 0 T I - Tann, katol.kostel

SCHAFFHAUSEN -St.Antonio Kapelle/St.Maria Breite/9. hod.
ST. GALLEN- Herz Jesu Kapelle/při domě/ 17. hod. /vchod z nádvoří/
SOLOTHURN- Spitalkirche
10,15 h.
Z U R I C H - Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.
19,00 h.

26.12. S V. SVATE

RODINY -

neděle

19,00 h

farní kostel

A R B O N

- Sebastianskapelle-krypta
L U Z E R N - Peterskapelle
WINTERTHUR - St.Ulrichkirche,Rosenberg/kaple/
Z U R I C H - Herz Jesu KirChe,Aemtlerstr.46.

11,15 h.
19,00 h.

B A D E N

31.12.ZAKONČENÍ STARÉHO ROKU -

SV,SILVESTRA,

10,00 h.
19,00 h
PAPEŽE -PAT.

ST. GALLEN- Herz Jesu Kapelle /při domě/ 17,00 h.
Z 0 R I C H - Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46. 19,00 h
děkovná bohoslužba

1.1. NOVY

ROK"

SVÁTEK MATKY

BOŽÍ

SOBOTA

A A R A U - Peter u.Paul Kirche
A R B O N - farní kostel

18,15 hod
19,00 hod.
WINTERTHUR - St.Ulrichkirche, Rosenb.10,00 hod. / v kapli/
Z O R I C H - Herz Jesu. K.Aemtlerstr.19,00 hod.

2.1. DRUHA
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V A N 0 C N I

NEDEL E

A R B O N - farní kostel
B A D E N - Sebastianskapelle - krypta
L U Z E R N - Peterskapelle
WINTERTHUR - St.Ulrichkirche, Rosenberg
Z 0 R I C H - Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.

19,00 hod
11,15 hod.
19,00 hod.
10,00 hod.
19,00 hod.

NEJKRÁSNĚJŠÍ DAR NAŠIM MISIONÁŘŮM MŠE

S V ATÁ

v kapli/.

!

ZE MŠE SV.MÁIE OVŠEM UŽITEK PŘEDEVŠÍM Vy SAME
je to Qbét Nového zákona, při níž se Kristus
ZA NÁS ZNOVU OBĚTUJE, I KDYŽ UŽ PŘI NÍ NETRPÍ

jako na Kalvárii, - při stoup íte-li k ní s
ČISTOU DUŠÍ - OČIŠTĚNOU SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ /T,J
SViZPOVĚDÍ/ A POSILNÍTE-LI JI TĚLEM PÁNĚ VE
SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ, VAŠE BOLESTI A STAROSTI SE
ZMENŠÍ A RADOSTI SE ZVĚTŠÍ,

DOBROU KNIHU POD STROMEK!
NOVÍ ZÁKON - vaz.
10 fr ]
NEDÁLNÍ A SVÁTEČNÍ MIŠÁLEK, váz.
20 fr 1
P.T.ŠPIDLÍK: PO TVÍCH STEZKÁCH, úvahy o w
životě křestana, 340'str.
P.J.HRBATA: PERLY A CHLÁB,II.sv.,837 s.
Rozjímání na evangelia
20 fr
P.J.LOEW: JEŽÍŠ, NAZÝVANÍ KRISTUS, 252 sl|
Duchovní cvičení pro sv.Otce
10 frsl
TERSTENJAK A.: O LIDSKÍCH VZTAZÍCH, 292 s.l
Psychologie rodiny, mladých i starých, '
společnosti.
12 frs
J
W.A.TROBISCH: DVA STŘEDY A JEDEN KRUH, příbě- ’

hy z praxe evang.misionáře, odborníka pro
manželské problémy, 233 str. brož.
10 frd
KAREL DE FOUCAULD: ZNAMENÍ POUŠTÍ, 258 str.
i
Deníky a rozjímání slavného franč.pouště vnika - konvertity, zavražděného na Sahaře,
;
10 fr j
SCHERER, A.:ŽENY V BIBLI. Životy a úvahy
\

o životech zen ze Staxého i Nového záko-~
10
na. 190 str. brož.

tP

OBDRŽÍTE U SVÍCH MISIONÁŘŮ, KTEŘÍ MV
UKÁŽÍ I JINÁ DOBRÁ ČESKÁ A SLOVENSKÁ
KNIHY !
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POSEL

Svou holubici z ruky jsem vyslala
Zapadla za plot
Sněhové obočí do oken zrcadlí
Slovo v hrdle zaskočené
Než vtiskneš nový znak do matriky
století - Vejde tma
Sklání se k tobě anděl Páně
Jak tehdy král David naslouchá ..
________ BELA VERNEROVA:SPIRITUÁLNí STROM

OTCOVÉ MISIONÁŘI
P.JAN blRKA, 6006 LUZERN, Schádriitistr.26.t.041-31z635 •
P.JAN PIUS KRIVY,O.P.-4058 BASEL,Lindenberq 21.,
tel.061-321944
P.JOSEF ŽIMČÍK, 8004 ZURICH, Feldstr.109,t.01-235025
P.ANTON BANÍK, 8004 ZÚRICH,Feldstr.109,tel.01-234455
středu,piatok od 16-18,30-Wolfbachstr.15./pro Slováky
P.MARTIN MaZÁK 1100 MORGES, La Longeraie,t.021-714417
P.VILĚM WNDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26.,
tel.071-279631 /KLUB-red.a administrace/
POKUD JE TO V JEJICH MOCI, RADI VAM TITO KNEZí
POMOHOU V OSOBNÍCH TĚŽKOSTECH, PORADÍ V ŽIVOT
NÍCH PROBLÉMECH, VYSLECHNOU, CO MATE NA SRDCI.
PŘIPRAVÍ VAS NA PŘIJETÍ KRTU, SVATOSTI MANŽEL
STVÍ, ROZHŘEŠÍ Z VASlCH VIN.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
EXERCÍCIE A ZIMNÍ REKREACE PRO MLÁDEŽ
v San Martino v Casies - Itálie. Před
náší P. J. KOLÁČEK, vedoucí českého vysí
lání Vatikánského rozhlasu. Povede tým
knězi a laických asistentů. /Jeden z
nich, Giovanni HORÁK, bude 29.1.77 vy
svěcen na kněze. Informace a přihlášky
P.ŠIMČÍK + P.BIRKA od 2612^ & Stl'77
ZIMNÍ TÁBOR PRO DŠTI v Saas-Grund-pension FLORIDA. Přihlášky P.ŠIMČÍK +
,P.BIRKA
od 12. 2. do 19.2.

.VELKÁ TŘÍDENNÍ EXERCÍCIE V BETHANIEN.
\Povede P. Tomáš ŠPIDLÍK T.J. z Šíma.
iPřihl.P. BIRKA
od 24.3. do 28.3
ISETKÁNÍ V QUARTENU nad Walensee. Povede
IP.Jaroslav ŠKARVADA Z ŘÍMA. Přihlášky:
|p.l/ondra + P.Šimčik od 1.4.
do 3.4.
KATECHETICKÁ ZÁVODY PRO MLÁDEŽ. - Otáz
ky pro tři věkové skupiny jsou připrave,ny. Loni mělo Švýcarsko nejvíc vítězů!
, Udržíme si první místo?! Vítězové pobu
dou zdarma v Římě a u moře - asi od 1.8.
do 6.8. O podmínky se přihlaste u P.BIR. KY nebo u svého misionáře a pustte se
včas do práce. O pomoc poproste rodiče
nebo Vám rád pomůže Váš misionář.
■ AT JSME ZASE PRVNÍ !

\SYMPOSIUM MLÁDEŽE v našem domě v St.Mar\tinu, Casies, Itálie, Jiz.Tyroly. Pro
Imláde od 17 dó 30 let. Námět:,
IKAREL IV. - OTEC VLASTI. Zakladatel
i pražské university a arcibiskupství,
,první římský císař z české krve.
’ Přednášky a debaty jsou spojené s výle> ty a zájezdy po jiz.
.Tyrolsku, filmy a
! diapozitivy, rekreal
1 cí, táborákem, hud-1
!bou a zpěvem. Cena |
'cca 132 frs vč.jíd-\
i la a nápojů, s vý- I
jimkou zájezdů. Mé-j
ně situovaným je
I
1 možné část poplatku!
uhradit. Na sympo- I
ziu můžete přednést též téma, které si
' na tento námět vypracujete, např.Karel
IV. a literatura. Přihl.co nejdříve u
svého misionáře nebo VELEHRAD, Via
' Concordia 1. 1-00183 ROMA.
;
od 23.7. do 30.7.
’ SVÁTOVÁ POUŤ DO TURÍNA. Cena cca 180 frs
; za ubytování, stravu a výlety. Přihl.
\do 28.2. u svého misionáře.
, Viz letáček! ’
od 22.8. do 27.8.

LYRIK A

JEHO SLEPICE
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Jednoho dne si zavolal Kefalína sám politruk kapitán Ořech.
"Soudruhu vojíne, gratuluji vám,"řekl slavnostně."Přišel nám dopis z Rudé _zástavy a soudruzi v něm píší, že jste nadaný lyrický básník. Současně nás
žádají, abychom vás uvolnili na pětidenní školení vojenských dopisovate
lů. které se koná v Praze. Rozhodli jsme se se soudruhem velitelem, že
vám nebudeme zbraňovat v dalším vývoji a poskytneme vám plnou důvěru, že
pobytu v hlavním městě užijete k dalšímu vzdělání. Doufáme, že se nebude- 1
te chovat jako svobodník Jányš, který odejel na krajské kolo lidové tvoři
vosti do Plzně a sotva dorecitoval, ožral se jako prase a vytloukl dvě hospody. Z takové
ho jednání jsou oboustranné nepříjemnosti a také reprezentace útvaru poněkud vázne. Já vě
řím, soudruhu, že budete mít stále na paměti moje slova a že se budete chovat podle vojen
ských řádů. Tady jsem vám vypsal cestovní rozkaz. Můžete odjet okamžitě, ale předtím zajis
těte muže, který se v době vaší nepřítomnosti postará o prasata a slepice. Můžete odejít."
První, koho Kefalín po odchodu z politrukovy kanceláře potkal, byl Černík, který se živě
zajímal o jeho cestu do Prahy a okamžitě se nabídl, že bude těch pět dní v Ráji vepřů
hospodařit.
"Vyloučeno,"bránil se Kefalín."Ráno jsem spočítal slepice a ze šedesáti jich tam zbylo
dvacet sedm. Připočtu-li k nim ty tři, které zastřelil Terazky, je to plných 50 proc.ztráť.'
"To víš,"pokrčil rameny Černík,"kuna je kuna!"
"Většinu jsi jich sežral ty, "odtušil Kefalín, "a kdybych tě tam nechal pět dní řádit, tak
bych se nedopočítal. A Konec v jednom kuse hučí, že nevyužívám zkušeností Lysenka a Lepešínské, jelikož dodávám málo vajec."
"Kamaráde," divil se Černík, "ty už máš starosti jako předseda zaostávajícího JZD a se mnou
jednáš jako s chamtivým kulakem! Já ti předpovídám, že po vojně skončíš na státním statku."
"To bych nerad,"řekl Kefalín,"ale na druhé straně uznej, že všechny slepice sežrat nelze.
Musí přece být nějaký sirysl pro proporce."
"O žraní slepic mluvíš pouze ty!"připomenul mu Černík. "Pokud se mne týče, chtěl jsem ti
nezištně pomoct. Že o mé nezištnosti pochybuješ, to mě opravdu velice mrzí."
"Tak dobrá, "povolil Kefalín, "vezmi to tedy za mne. Ale opravdu nezištně! Až se vrátím, bu
de v ohradě dvacet šest živých slepic."
"Dvacet čtyři,"opravil ho Černík.
"Dvacet pět,"rozhodl Kefalín s konečnou platností."Jinak se obrátím na někoho jiného."
"Dobrá,"vzdychl Černík."Vidím, že ze zásadních důvodů nestrpíš pustošení společného vlast
nictví. Pořád v sobě nezapřeš, že seš svazák!"
Po sjednané dohodě se Kefalín vrátil do Ráje vepřů, sesbíral do plechovky vejce a šel je
odevzdat do kuchyně. Věděl, že jeho dočasný nástupce je po této poživatině, navzdory řečem
o skleróze, jako divý a určitě by s nimi pořádně zatočil. I tak je třeba rozloučit se s pě
tidenní snůškou.
Po splnění těchto povinností se Kefalín oděl do vycházkových šatů a vyrazil do Prahy. Ve
vlaku se ocitl v jednom kupé se svazáckým souborem. Chlapci a děvčata v modrých košilích
zpívali častušky a budovatelské písně s takovým nadšením, že z toho sálala hrůza. Když
spatřili Kefalína, který přistoupil právě uprostřed písně Poručíme větru, dešti, zatvářili
se nevlídně. Dívky se štítivě odvrátily k oknu a chlapci zřejmě uvažovali, odkud vzal tříd
ní nepřítel tu drzost vstoupit do veřejného dopravního prostředku. Naštěstí do Plzně nebylo
tak daleko a rychlíkem do Prahy už cestoval Kefalín bez komplikací.

ZABALTE HEZKY
DÁRKY POD STROMEČEK!

"Co je mi po uprchlém
Ivězni? Starám se jen
o své tygry!"

vánoční úsměvy

Dva chlapci se diváji, jak se
ze skořápky klube kuřátko.
"To je ohromné,"podotkne jeden,
"ale nejde mi do hlavy, jak se
do té skořápky' dostalo?!"
Slavný lékař Virchov měl rád
dobré jídlo a k tonu dobré kapky. Jednou ho pozval přítel jehož tabule byla dosti skromná.
Při druhém pozvání řekl Virchcw:"Rád přijdu, ale nezvěte jen těžce nemocné s dietou!"
Lékař prohlíží řezníka:"Ale vy jste úplné zdráv?!""Já vím, pane doktore," odvětí řezník,
"ale když ode mne celý rok kupujete maso, tak jsem vám chtěl také dát néco vydělat!"
Majitel domu uzavře pojištění, ale chce se přesvědčit, je-li všechno v pořádku:"Co když
zítra můj dům vyhoří? Dostanu něco?""Nejméně tři roky," odtuší zkušený pojištovák.
Ve výloze obchodu s barvami stojí upozornění/samozřejmé ve Skotsku/:Ženatí mužové, kteří
kupují u nás barvy, aby si vymalovali byt, necht donesou potvrzení, že manželky souhlasí.
"Mám se snoubencem malé nedorozumění. Chci slavnou svatbu a on
nechce vůbec žádnou!"_________________________
Devětadevadesáti lety muž pravi po pohřbu svému přiteli:"Mám tako
vý dojem, že dnes jsem na pohřbu naposled jako amatér."_________
napsáno:Nevyžádané příspěv
V tiráži novin je
ky se nevracejí.-Čtenář
hloubá:To znamená, že vy
27
žádané se vracejí. Co tedy
redaktoři do novin dávají?
"Játra nemám v pořádku,
"Řídit umím,
žaludek mé bolí, krk mám
ale nemam ři
zapálený a mné samotnému také není
dičský průkaz1.1
dobře!"____________________
Otázka v psychologické po
radně: Můj muž je vášnivým sběratelem krabiček od
sirek. Říká se, že lidé, kteří mají své koníčky,
jsou normální. Platí to také o těch, kteří s nimi
musejí žít?_________________________ _________
"Frantíku, proč se učíš slepeckému písmu? Přece nejsi slepý!""To ne, ale při dnešních
cenách proudu se musí clovék připravit na to, že bude jednou muset číst potmé."
"Ty jsi ale zřízený!""Manželka si na mne vyjela!""Ze vzteku?""Ne, z garáže!"__________
Turista se ptá švýcarského atleta:"Cožpak u vás se ješté rodí tak velcí muži?""Ne,"suše
odpoví atlet,"u nás se stále rodí jen malé déti."
Návštěva u poustevníka:"Jak se vám daří?""Nemohu si stěžovat. Nemám komu."____
"Ták vy jste byla za bylinářkou? Jakou hloupost vám poradila?""Abych šla k vám,
pane doktore."___________________________________
"Myslel jsem, že jste moudrý a řádný člověk.""Já o vás ne.""Pak jsme se
oba zmýlili.
"Jak to déláš, že jsi pořád veselý?""Když vyve
du néjakou hloupost, sám sobé se ze srdce zasméju. A ták mám stále radost ze života."
["Aničko, jak to, že si tykáš s panem Novákem.
ÍTobě je osm a jemu čtyřicet.""On začal první!"
\"Jaká to bylo na dovolené, Mart o? ""Prima, bylo
\tam pét tlustších ženských než jsem já. "
"Co je nej vítanějším doprovodem pro mladou, krásnou ženu?
Dvě starší a ošklivější."______________________
"Nedivil se tvůj šéf, že dáváš výpovéd?""Ani ne.
"Vypadá úplně ja
On to védél dříve než já."_______
ko náš dům!"
Na plakátě, který oznamuje, že dává koncert
slavná zpěvačka, je poznámka:"Brát sebou psy není dovoleno." Zlomyslný návštěvník připsal po koncertě: "Spolek pro ochranu zvířat1.1 _
"Pozná se podle vlasů, které ženy jsou nejvérnéjší?""Ovšem. Šedovlasé!"

ANARCHISTO!
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KATOLICKÁ MISIE PRO CECHY
KATH. MISSION F. TSCHECHEN
8004 ZÚRICH
FELDSTR.W9 £ 01/235025

VÁNOČNÍ DOBROTY
LÍSKOVĚ HUBINKY. - 14 dkg cukru se tře s 2 bílky, přidá se štáva z 1/2
citrónu a 15 dkg strouhaných mandlí nebo oříšků. Pleci; se pokla
se poklade oplatky, na ně se dají malé kuličky s
oříškem v prostředku. Péci v mírné teplotě.
MANDLOVÉ HUBINKY. - Sníh ze 6 bílků se šlehá V hor
ká vodě s 25 dkg cukru do zhoustnutí. Odstaví se a
ještě chvílí šlehá. Přidá se 25 dkg loupaných na
jU
nudličky krájených pražených mandlí. Plech se vyloží
oplatky a na ne se dělají hubinky.
OŘECHOVĚ ČTVEREČKY. - Na misce se utře 6 dkg másla, při
dá se 14 dkg cukru, žloutek a sníh z 1 bílku, trochu
tlučeního hřebíčku, skořice, citr.kůry, 24-28 mle
28
tých mandlí nebo ořechů a vše se zamíchá. Naposle
Silvestr Je prý Jako každý Ji
ný den Jenom u televizoru
dy přidáme 14 dkg mouky. Těsto zpracujeme, rozválí
spíte o něco děle než lindy.
me, nakrájíme čtverečky a potřeme vajíčkem. Na kaž
dý dáme půl mandle či ořechu a pečeme na pomaštěném plechu.
PULMÉSÍŠKY Z PIŠKOTU. - Rozšleháme 3 vejce ve vařící vodě s 11 dkg cukru do zhoustnutí.
Směs odstavíme, přidáme 3 dkg mléka a 6 dkg mouky, lehce promícháme, vlijeme na máslem vy
maž těny a moukou vysypaný plech a rychle upečeme. Těsto pak polijeme čokoládovou polevou
a koblihovou formickou vypichujeme půlměsíčky.
ZÁZVORKY. - Umícháme 2 celá vejce, 2 žloutky, 28 dkg cukru, přidáme strouhaný zázvor, tro
chu spěšné sody a 28 dkg mouky. Smícháme, vypichujeme zázvorky a druhý den pečeme.
PÁSKY. - K 22 dkg strouh.ořechů přidáme nové koření, skořici, citr.kůru, 24 dkg cukru, 4
žloutky. Zpracujeme, rozválíme, polijeme citr.polevou a spíše sušíme než pečeme.
ČOKOLÁDOVĚ ŘÍZKY. - Utřeme 7 dkg másla se 4 žloutky, přidáme 14 dkg cukru, 14 dkg strouh,
čokolády, sníh ze 4 bílků a 14 dkg mouky. Těsto dáme na pomaštěný plech na malíček vysoko
a pečeme. Upečené řízky se pokrájí a polijí čokoládovým ledem.
KOMINÍČCI. - Ošleháme 8 bílků a 64 dkg cukru v horké
'"Výživná selská polévka!"
vodě do zhoustnutí. Na vymazaném, moukou vysypaném ple
chu tvoříme lžičk-u placičky, na tu položíme polouvařenou, odpeckovanou švestku a zakončíme opět pusinkou.
V prohřáté, ne horké troubě se upečou. Pak se do nich
napíchají na nudličky krájené mandle.
FÍKOVÍ CHROUSTI. - V horké vodě ušleháme 8 bílků a
60 dkg cukru do zhoustnutí, pak vyndáme z vody, přidáme
10 dkg krájených fíků, 10 dkg pomerančové kůry, 5 dkg
citronády, 15 dkg ořechů. Lžící tvoříme na plech vyma
zaný máslem a vysypaný moukou hromády. Pečeme zvolna.
TYROLSKÉ KNOFLÍKY.- Ze 2 bílků ušleháme tuhý sníh, vmí
cháme do něj zlehka 14 dkg cukru, 14 dkg strouh.loupa
ných mandlí a trochu citr.kůry. Z těsta tvoříme malé
kuličky a klademe na oplatky. Do kuliček uprostřed
mandli.
MANDLOVÍ CHROUSTI. - Třeme do zhoustnutí bílek, 1/2
citr.šíávu, přidáme 14 loupaných na lístky krájených
mandlí a na oplatky děláme chrousty. Pečeme do růžová.
VELMI DOBRÉ VÁNOČNÍ CHUTNANÍ!

