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DRAHÍ PRIATELIA
NOVÝ ROK- nový život. Začínáme znova. Pán Boh je Boh nového začínania. Odpušta nám
a začíná znova. Na tuto híbokú pravdu poukážem prikladom z dějin.
Katolička misia v Japonsku zažila před 300 rokmi kruté prenásledovanie. Pre mladá církev
to bolí strašné časy. Krestania museli svoju vieru zapriet - alebo zomriet. Ich smrt bola
strašna. Na šibenicu bolí povesení dole hlavou. Poviazaní a spútaní bolí hodení do močovéj
jami a tam čakali na smrt. Iní bolí mučení až na smrt. Jedni našli smrt v horúcom oleji,
druhí bolí udušení. Bol to festival tortúr a mučení.
Jedni sa stali mučedníkmi, druhý odpadlíkmi.
V tom čase žil v Europe mladý kňaz, volal sa Christoph Ferreira. Mladý, priebojný, výborný
organizátor, muž svátého života.
Představení sa rozhodli vyslat ho do Japonska, aby tamojšu misiu povzbudzoval, posilňoval,
dodával im sil a aby ju viedol. Preoblečený za obchodníka došiel do Japonska. Hned začal
aj pracovat. Zúfalým krestanom dodával odvahy, povzbudzoval ich a posilňoval. Organizoval
tajné čajové večierky, společenské posedenia i podujatia. Pri takých príležitostiach ncchýbala ani tajná sv.omša. Všade, kde sa objavil,rozdával útěchu i silu.
18.okt.1633 ich odhalila policia. Počas svatej omše zatkli Ferreiru i všetkých přítomných
krestanov. Pod hrozbami nutili ich zapriet svoju vieru. Nikto sa však nepodal, nik to neza
přel, nikto nezradil. S jednou jedinou výnimkou - a to bol Christoph Ferreira. Právě on,
vodca, ktorý bol do Japonska vyslaný, aby organizoval, vieaol a držal celu misiu. Právě on!
Jeho příklad zviedol mnohých krestanov zapriet svojho Boha. Spolu s ním zradili mnohí.
To však nebolo všetko. Na súdoch bol Japoncom tlmočníkom a obžalovaných krestanov prehováral, aby zapřeli svoju vieru. Bol přítomný pri ich mučeniach i popravách. A takto to šlo
celé dni, mesiace, roky - ba dve desatročia.
Po 19-stich rokoch už ako 74-ročný starec pri jednom súdnom pojednávaní náhle vstal, žiadal o slovo a povedal:"Už to číalej nemožem vydržat. Chcem radšej umriet. Zabité aj mňa.
Přiznávám sa, vyznávám Ježíša Krista." - Na mieste ho zatkli a celé týždne ho mučili. Tentoraz ostal odhodlaný a pevný. Zomrel mučednickou smrtou. Ako starec dokázal to, čo nedoká
zal ako mladý. Jeho méno je dnes medzi 111-timi japonskými mučedníkmi.
Táto událost je pre mňa i pre Teba
útěchou. PAN BOH ZAČÍNA ZNOVA. ON JE
BOHOM NOVÉHO ZAČIATKU. ZAČIATKU ROKU
1977. - Je nový rok. Pán Boh má so
mnou nové plány. On mieni so mnou začiat nový život.
Čo ja nato? Ano, Pane, Tý zabúdaš na
minulost, začni nanovo.
Áno, Pane, prosím Ťa, začni so mnou
jedon ucelenější, novší a krajší ži
vot!
Vaša
r e d a k c i a.

GLORIA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

PODPOROVÁNI VATIKÁNSKÁ TISKEM I ROZHLASEM začínají se konečně italští
Katolíci bránit proti "salámové" politice komunistů, kteří je kousek po
kousku zbavují náboženských práv. V "rudých" oblastech nedostávají kato
lické školy od obce podporu a musejí se zavírat. Chystá se povinná sexuální výuka mravně a
odborně nekvalifikovanými učiteli, zrušení různých práv, zaručených smlouvou mezi státem a
Církví, pod záminkou, že smlouva byla uzavřena za diktátora Mussoliniho. Italští katolíci
se probudili pozdě, nyní se ukazuje, že měl pravdu Pius XI., když ve své encyklice proti
bezbožeckému komunismu tvrdil, že nakonec komunismus pohltí ty, kteří se s ním bratříčkova
li nebo mu ustupovali.
Dr.Otto Habsburg prohlásil ve Núrzburgu, že dnes sice probíhá krize Církve, ne vsak krize
základních pravd víry. Mezi významnými vědátory není ani jediný - i v SSSR - který by nevě
řil v existenci Boha.
V Lucernu se konala konference švýc.bisk.konference o "dnešních kristologických otázkách",
t.j. otázkách, vyskytujících se v souvislosti s účinným hlásáním poselství Ježíše Krista.
Sterilizace odporuje podle dokumentu kongr.pro učení víry z 15.2.1975 učení víry.
Primas Polska, kard.Wyszynski vyzval krajany, aby dobře vykonávali svou práci a žádali za
ni takový plat, aby uživili rodinu.
Na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie potřásl u mariánského sloupu na Španělském ná
městí papež poprvé rukou komunistickému starostovi města Šíma, prof. Giuliu Arganovi.
Policie v Rhodesii zatkla švýc.misionáře /Immensee/ P.Paula Egliho, který bude souzen pro
to, že prý spolupracoval s černými nacionalisty.
Z kláštera Pantocreator na Hoře Athosů bylo ukradeno 150 velmi vzácných ikon a 26 zlatých
a stříbrných křížů. Kořist prý byla odvezena do Kanady. Svatá Obec Hory Athosů /20 klášte-1
rů/ se rázně staví proti navázání diplom.styků mezi Řeckem a Svatou Stolicí.
Slovenský biskup Ján Korec /52 let/ nesmí vykonávat biskupské a kněžské funkce a pracuje
jako skladník v Bratislavě. Je hlavně u mladých velmi oblíben a má na ně dobrý vliv. Úřady
by chtěly, aby opustil Bratislavu a nabídly mu místo faráře na vých.Slovensku. Biskup Ko
rec odmítl, protože úřady nepřijaly jeho podmínky, totiž aby ostatní kněží, kteří nesmějí
vykonávat kněžské funkce a pracují jako dělníci, směli se vrátit ke kněžské práci. Ted prý
naléhají autority /zřejmě s komunisty kolaborující církevní hodnostáři/ na Svatou Stolici,
aby biskupa vyzvala k opuštění vlasti nebo k přijetí místa v malé farnosti.
Papežské komise "lustitia et Fax" a"Consilivm do laicis" byly založ.6.1.1967 na prodlouže
nou zkušební dobu /ad experimentům/. Nyní se Pavel VI.rozhodl je ponechat a dát jim defini
tivní strukturu. Novým předsedou"Consilium de laicis"se stal kardinál Opilio Rossi, býv.
nuncius v Rakousku. "Motu proprio"/"Z vlastního popudu"/o dvou komisích byla uveřejněna ve
Vatikánu 16.12.1976. Skoda, že obě organisace jsou rozděleny a mají příliš právnický podklad
Monaco připravuje synod na r. 1977 Slaví se tam též stoleté jubileum založení "Konferencí
:sv.Vincence z Pauly" a 20.výročí Mariánské legie.
Za blahoslaveného bude prohlášen přístavní dělník Mattew Talbot. Z notorického opilce se
stal s pomocí Boží a vlastní vůle vzorným křes taném. Mzdu rozdával chudým spoludělníkům.
Ve své vánoční přemluvě hájil Pavel VI.rozvoj katol.Církve po II.vatik.sněmu a odsoudil
svévolné a výstřední výklady závěrů tohoto sněmu. Postavil se také proti falešnému tradi
ci pna 1 ismu. Obě výstřednosti vyplývají z nedostatku pokory a poslušnosti. Hájil právo na
náboženskou svobodu a posteskl si, že v mnohých zemích je víra pronásledována.
Připravovaný koncil pravoslavných církví v Zenevě má pokračovat mimo jiné v rozhovorech me
zi pravoslavnými, anglikány, starokatolíky a orient.církvemi, spolupracovat úžeji s ekume
nickou radou církví a jednat o přijetí svých teologů do této rady, aby v budoucích teologic
kých dokumentech byl brán také ohled na stanovisko pravosl.církví. Bude vést dialog s lute
rány a připravovat /jen!/ dialog s katolickou církví.
Brazilská vláda pohrozila misionářům, že jim zakáže práci mezi Indiány. Obviňuje několik
kněží, že jsou zodpovědní za špatné vztahy mezi vládou a Církví.
Osservatore Romano uveřejnil celý dopis sv.Otce arcibiskupu Lefebvrovi. Vzpomíná také na
vysvěcení čínských biskupů před 50 lety Piem XI.
Evangelická biblická světová aliance a Katolický světový svaz pro biblický apoštolát předa
ly sv.Otci první interkonfesionelní překlad bible. Dosud přeložili členové obou společen
ství bibli do 50 řečí, jejich cílem je 150 překladů. Předaný exemplář byl italský.
Polští biskupové v listě, čteném z kazatelen, tvyzvali rodiče, aby posílali děti do hodin
náboženství.
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MUŽSKÁ

L Á SKA

Zpozorovala jsem, že naše manželství šedne. Den ze dne
se mě zmocňovala větší úzkost. Muž se se mnou loučil
jen letmým polibkem, četl noviny, když jsem mu vyprá
věla své sny nebo obtíže se sousedkou. Hořce jsem pro
hlížela fotografie z prvních let. Rozesmátý mě objímá
na břehu moře - a k tomu se vynořovaly vzpomínky na
horké chvíle vášně. Dnes? Proč uhaslo jiskření jeho
očí? Proč? Jsem snad jiná?Nebo se změnil on sám?
Ovšem, o děti se staral. Každou neděli nás naložil do
auta a hurá do hor! Honzíkovi vysvětloval, jak žijí
zvířátka, Bertičce jak rostou květiny. Ode mne žádal
jen jídlo, ubrousek, příbory. Nikdy mě nekáral - musím
přiznat - ale ani nepochválil. Ty tam byly časy, kdy mě objímal i za spálené buchty či pře
solenou polévku. Ted jedl i nejlepší jídla lhostejně a koukal do novin. Tu a tam prohodil
poznámku o politicích, jejichž nepřirozeně se smějící obličeje jsem vídávala na obrazovce.
Večer se zavřel do pracovny. Psal knížku o dětské podvýživě v bohatých zemích. Stala jsem
se součástí jeho domácnosti - jakýmsi smetákem či podobným instrumentem.
Číhavě jsem pozorovala, kdy se objeví v jeho očích jiskra obdivu, kdy si všimne mé existen
ce jako něčeho právě tak zázračného, jako existence petrklíčů nebo srnky. Ale díval se
stále vážně a samozřejmě. Někdy jsem měla pokušení odejít. Na týden, řekněme. Ale jsem zba
bělec - a mimoto ho miluji. Co kdyby si pak našel jiný smeták a starý už nechtěl?
To mě přivedlo na myšlenku, je-li mi věrný. Bylo to absurdní. Af jsem napínala svou před
stavivost sebe více, vždycky se mi tato myšlenka vysmála. Na to byl příliš solidní.
Konečně kniha vyšla. Nakladatel, který prý už měl hromadu objednávek, pořádal recepci. Muž
mi dal obálku s nemalou částkou, jestli chci, a£ prý si koupím hezké šaty. Hezké, řekl!
Koupila jsem si přepychové v modelovém domě. Obdivovala jsem se v nich sama sobě, i když
nejsem ani domýšlivá, ani parádivá. Muž si jich sotva všimnul, uložil pečlivě děti a dal
studentce, která je hlídala, přesné rozkazy. Vsedli jsme do auta.
Nakladatel nás uvítal v secesní, dobře udržované vile uprostřed velkého parku. Bylo tam
kouzelně. Začaly mi jiskřit oči. Lidé byli milí.
Když muž hovořil před velmi hezky oblečeným a nenuceným obecenstvem o své knize, byla jsem
na něho skoro hrdá. Všichni tleskali a gratulovali. "Ale moje drahá, je to tak těžce sro
zumitelné. Tihle učenci," řekla šedovlasá dáma s ohromným podbradkem vrásčité, hubené
ženě s nekonečným množstvím náhrdelníků. "Snobové, "myslela jsem si; má hrdost klesla a
otočila jsem se ke dveřím na verandu. Náhle jsem zaslechla své jméno. Křestní. Pospíchala
ke mně usmívající se žena se smutnýma očima.
"Jano, nepoznáváš mě? Ve skautu mi říkali Kočka. Vzpomeň si!"
Ach - Kočka! Jakpak bych si nevzpomněla! Skládaly jsmo spolu skautské zkoušky i slib.
"Pojd stranou..vypravuj mi..jistě jsi šřastná. Měla jsi báječnou povahu. Ústupnou, trpěli
vou, laskavou...A já..nu," pokrčila rameny a zasmála se, oči však zůstaly smutné."Člověk
si zvykne, že nezůstane celý život jedinou láskou svého muže. Máme jedno dítě. Mohli jsme
mít tři, ale muž nechtěl. Hloupý pocit, popravit vlastní děti, že? Než jsem se vzpamatova
la z obtíží po. .po tom, už tu byla náhrada." Mluvila rychle, tlumeně a těkala očima sem
tam. "I sem ji propašoval,"kývla nenápadně. Viděla jsem otylého muže, nacpaného do večerní
ho, obleku a vedle něho typ, který večer oslovuje pány. Ovšem - blond a nalepené řasy.
"Tvůj muž si pokazil vkus," řekla jsem tiše Kočce. Znovu pokrčila rameny.
Tu ke mně přistoupil sluha, drobný a pihovatý. "Paní Wernerová? Pan manžel vám posila to
to cukroví. Prý je máte velmi ráda." Bezmyšlenkovitě jsem vzala talířek a poděkovala.
Kočka na mě zírala s pootevřenými ústy. "Jano..tvůj muž ještě ví, co náš ráda..všímá si
tě?!" Zakuckala jsem se kouskem cukroví.
V té chvíli se mezi davem vynořila postava mého muže. Usmál se a mrknul na mě. Usmála
jsem se také. Najednou mě zalil pocit horkého vděku. Ví o mně! Myslí na mě! Miluje mě!
A já bloumám po domácnosti, všude vidím strašidla rozpadu naší lásky..Ne, naše manželství
nešedne, mé oči šednou. Naše manželství zraje. Z vonných květů rostou plody.
"Ano, ano," přerušila jsem rychle Kočku, "jsem velmi šfastná. Můj muž je dobrý člověk —
a máme se stejně rádi, jako když jsme se brali. Stejně moc, ale jiným způsobem.. Chápeš?"
Kočka kývla a já odvrátila hlavu, abych se nemusela dívat do smutných očí. Pak jsem
se zastyděla a objala jsem ji pevně, povzbudivě kolem ramen. Vděčně na mě pohlédla
a usmála se.
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„ZAJEĎ NA HLUBINU!“
Namáhavá práce, kterou se člověk snaží překonat obtíže, ho zdaleka tak ne
vyčerpá, jako neúspěch, který je výsledkem neúměrného tíhnutí za bezvýznam
nými cíly.
Většina z nás žije jen na povrchu. Příklad: díváme se na obraz, pozorujeme
barvy, tvary, přejdeme až k rámu - ale málokdy se snažíme zjistit, který
umělec obraz namaloval.
Ano - jen málo lidí je ochotných udělat to, co udělal sv.Petr, když mu po
nezdařeném rybolovu na Genezaretském jezeře řekl Pán:"ZAJEĎ NA HLUBINU A
ROZESTŘI SÍTÉ K LOVU!" Petr odpověděl:"Pane, celou noc jsme pracovali a nic
jsme neulevili. Ale na tvé slovo rozestřu sítě."/Lk 5.5./
I nám se stává, že se snažíme ze všech sil, abychom pečovali o rodinu, dob
ře vedli obchod, abychom našli práci - ale nemáme úspěch. Přesto zní Boží
příkaz: NEVZDÁVAT SE! Na jeho slovo znovu vhodit síň do jezera!
Povinnost je důležitější než požitek a rozkoš. Občerstvení je odměna za
práci - ne příprava. A musíme si je zasloužit.
Často je Bůh ochoten pomoci až tehdy, kdy připustíme, že vlastní silou nic
nezmůžeme. Petrova věta:"NA TVÉ SLOVO!" je vlastně heslem mravních hrdinů.
Naše důvěra nás spojuje s Tím, který dechem řídí celý vesmír.
Na suché zemi se buduje archa. Kolem postávají lidé všeho druhu a zahrnují
vousatého stavitele - Noema - potupami a výsměchem. Ten však zvedá beze
strachu k nebi svou tvář:"Na tvé slovo, Bože, jsem budoval toto plavidlo!"
Ne proto, že měl úspěch, ale právě proto,
že úspěch neměl, říká sv.Petr:"Na tvé
slovo rozhodím sítě!"
Bez Božího požehnání zůstaly sítě prázdné,
s Božím požehnáním se naplnily.
Neúspěšná noc Petra poučila.
Je však něco horšího než neúspěch. Je to
úspěch - na který jsme hrdi, podkuřujeme
svým sítím, pohrdáme těmi, kdo úspěch
neměli a zapomínáme na ruku, která dává
či zadržuje dary.
Když Petr poslechl Pána, nahrnula se do
jeho sítě spousta ryb. Po neúspěchu při
šel úspěch, ale ne bez námahy. Ten, kdo říká - teS právě spím, tečí nespus
tím sítě, jsem příliš unavený nebo už jsem se tolikrát zklamal, nechám to
ho, nemám naději - ten ovšem nemůže očekávat, že mu Pán podá pomocnou ruku.
Jak často máme největší radost z práce, v jejíž úspěch jsme už skoro ne
doufali !
Zázrak velkého rybolovu přiměl Petra, aby se vrhnul Pánu k nohám a zvolal:
"Pane, odejdi ode mne, neboE jsem člověk hříšný!" Nebyl to výkřik zoufalé
nenávisti, ale výkřik zoufalé lásky. Výkřik člověka, který touží po nekoneč
nu ale ví, že si Boží požehnání nezaslouží.
Tělesná selhání zná člověk dobře, ale o svých mravních selháních obvykle
účty nevede. Lidé, kteří jsou daleko od Boha, nemají vlastně měřítko, podle
něhož by posoudili, jak daleko se odchýlili od mravního zákona. Vepř nemá
tušení, co je čistota.
Až se člověk začne zvedat z horečného zatemnění špatného života, uvědomí si
svou vlastní ubohost a zároveň si uvědomí nesmírnost Božího milosrdenství.
Když nás lékař vyléčí z nemoci, uvědomíme si plně tíhu choroby a cenu znovu
nabytého zdraví.
Nikdo nemůže do Boží blízkosti, pokud mu není jasno, že Pán chce, abychom
svůj život uspořádali tak čistě, jak to odpovídá jeho obrazu.
V Petrově volání slyšíme vážný tón. Nemluví o Božím zavržení, ale o Božím
vyvolení. Jako má dospělý v přítomnosti nevinného dítěte pocit vlastní ne
hodnosti, tak i my odhalíme vlastní, opravdovou hodnotu v přítomnosti Božía to se může stát po velkém selhání.
J.
Fulton SHEEN
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Konečně mají Alja a Otmar štěstí. Přátelé a rodíce z Ruska jim pošlou do Vídně peníze,
které mezí sebou vybrali. Ale co dál?
„ ,
,
4.února 1926.
Dnes jsme šli kolem malého obchůdku. Majitel stál s rozkročenýma nohama přede dveřmi a
klidně kouřil z faječky. Za výlohou byla narovnána vejce, máslo, sýr atd.
"Takový obchod! To by bylo něco!" povídá Otmar."Práce jistě není složitá. Je u něho malý
byt, mažeme se levně najíst a ještě zbývá dost času ke studiu."
"Báječný nápad!" zvolala jsem nadšeně. "Budu v obchodě a ty se můžeš připravovat na zkouš
ky! "
"Tak nadšená být nemusíš,"namítl Otmar," k obchodu je třeba peněz a kde je vezmeme?"
"Máš pravdu," souhlasím a zase je mi smutno."Kdo by nám půjčil? Zvlášt do obchodu? Když
zkrachujeme, jsou peníze ztracené."
"Jistě. Mám však dobrého přítele - ještě ze zajetí, "uvážuje Otmar, "nedávno jsem byl u ně
ho. Je to skvělý člověk. Snad by nám peníze půjčil."
, ,
6.února 1926.
Dnes šel Otnnr poprosit přítele z vězení o půjčku. Mít obchod! Najednou se mi to zdá nej
větší štěstí. Cítím jasně; je to věc života a smrti, půjčí-li nám doktor Walter peníze či
ne. Je jasné, že Otmar místo nenajde. Vše je obsazeno, kolem spousta nezaměstnaných, vždy
přijdeme pozdě. Nemáme protekci a denně slyším, že bez protekce člověk nic nezmůže. Kdyby
se byl Otmar vrátil z Ruska s ostatními zajatci hned po válce, bylo by to jiné. Tehdy byla
spousta výhod a úlev. Ale dnes se už o osud bývalého válečného zajatce nikdo nezajímá.
Otmar zůstal v Rusku dobrovolně a že se mu tam nepodařilo vybudovat si existenci, za to
nikdo nemůže. Všude jen krčí rameny a říkají, že nemá naději. Tu si náhle vzpomínám na slo
va studenta Wojciechcwského před devíti lety. Nikdy jsem na ně nezapomněla:
"Tedy, přeji vám upřímně, z celého srdce, abyste jednoho krásného dne - pro vás ovšem krás
ný nebude - zůstali v cizím městě sami, v nejhlubší bídě, místo krásných kožešin v rozedraných šatech, daleko od příbuzných a přátel. Pak můžete hledat slavíka v srdcích svých
bližních! Uvidíte, otevřou-li vám, až zaklepete. Lidé jsou lumpové, darebáci a svině! Bu
dou lhostejně přihlížet, jak umíráte hlady se svým "otevřeným srdcem a city lásky."
Dnes mi slova člověka, který tehdy skončil se životem, připadají prorocká. Byl přesvědčen,
že má pravdu. V cizí zemi jsme, špatný oděv máme, sami jsme také, ztraceni ve velkém měs
tě mezi spoustou lidí, pro které nejsme ničím.
Sedím v parku a dívám se, jak si chlapec hraje v písku. Myslím na lidi, na nichž závisí
nyní náš osud. Probudí se slavík v jejich duších?
"Půjdeme se dnes zase zapracovávat?" ptá se chlapec.
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Otmar se vrátil. Už zdálky jsem viděla, že má peníze. Jsme zachráněni.
"Otmare,"povídám,"uděláme vše, abychom peníze vrátili. Vypravuj, jaké to bylo! .Jak se
rozhodl? VždyE mě vůbec nezná!" Když mi Otmar všechno řekl, šli jsme se projít městem.
"Otmare,"řekla jsem, "sama se budu nyní zabývat obchodem a ty se mažeš klidně připravovat
na zkoušky. To štěstí! Bože, ještě jsou dobré duše na světě! Jak jsem jim vděčná!"
Lidé, které jsme potkávali, se mi už nezdáli tak cizí. Národ, který má muže, jako je
doktor Walter, mi nemaže být cizí! Hned jsme se rozhodli koupit si noviny a podívat se po
adresách: "Koupíš mi knihu o tom, jak se vede obchod, nemám o tom potuchy, "řekla jsem.
"Však to půjde!" ujistil mě Otmar."Tobě jde vždycky všechno, jen když chceš!"
Setmělo se. Zašli jsme do hostince a povečeřeli. Guláš mi velice chutnal, u nás jej totiž
vůbec neznáme. A pro chlapce mozeček.
"Až budeme mít obchod, dostanu každý den mozeček?" ptal se Jurka, když dojedl.

"DĚLEJ DOBRĚMU DOBŘE A DOJDEĚ ODPLATY, NE-LI OD NĚHO, JISTĚ OD NEJVYĚŠÍHO. " Sír 12.2.

6.

NEŽ NASTOUPIL NA TRŮN...

Eliška Přemyslovna se postavila proti tomu, aby její muž,
Jan Lucemburský, vyměnil Čechy za Rýnskou Falc. Jindřich z
Lipé, všemocný zloduch Čech, namluvil králi, že Eliška chce
dosadit na trůn tříletého Václava. Snad Eliška i tento úmysl
mela, kdyby Jan uskutečnil své záměry. Jan se vrátil do
Čech, dobyl hradu Lokte, kde žila Eliška s dětmi přes zimu,
děti jí odebral, Václava uvěznil s chůvami na Lokti a Eliš
ku na Mělníku. Pražané se však vzbouřili a povolali Elišku
do Prahy. Král zaútočil na Prahu - bez úspěchu. Brzo došlo
k narovnání, ale berně byly vysoké a zadlužený král prona
jímal správu země pánům, hlavně Jindřichovi z Lipé; sám se
věnoval válkám a zábavě v Paříži.
1325 nabídl avignonskému papeži Janu XXII., že půjde dobýt
Sv.Země. Ten mu povolil vybírat doma desátky z církevního
zboží. Ale peníze král promrhal v Paříži. Cizina krále chvá
lila - doma ho však proklínali pro jeho vydírání.
Aby nějak splnil svůj slib, vypravil se r.1328 na Litvu a
donutil asi 3000 pohanů, aby se dali pokřtít.
Brzo se celé Slezsko klonilo k české koruně. V Alpách pohnul Jan Jindřicha Korutanského,
aby zaslíbil svou ošklivou dceru Markétu jeho pětiletému synkovi Janu Jindřichovi. Poddala
se mu také část Itálie, hl.Lombardie. Byly to zisky nejisté a většina zemí zase odpadla.
KAREL se nar.1316 v Praze. Sedmiletý přesídlil do Paříže, kde získal důkladné vzdělání.
Paříž a Avignon byly tehdy středem vzdělání a politiky. Největší vliv na něho měl benedik
tinský opat Petr Roger, pozdější papež Kliment VI.
Po krátkém pobytu v Lucemburku mu svěřil Jan dobyté země v Itálii. V Pavii ho hluboká zbož
nost zachránila před smrtí. Chtěl přistoupit k sv.přijímání, postil se - a jídlo bylo otrá
veno. Tři dvořané zemřeli. Viník se na skřipci přiznal, najal ho milánský vévoda.
Když se Karel vrátil do Prahy, jeho ubohá matka už nežila. Hrady a statky byly v rukou pá
nů, kteří mezi sebou válčili a žili rozmařile. Nejdříve zašel k matčinu hrobu na Zbraslav.
Pražané ho přivítali s velkou slávou. Karel se však rychle musel učit česky, za dlouhého
pobytu v cizině na svou mateřštinu zapomněl. Část daní odváděl otci, zbylo však dost, aby
obnovil rozpadlý hrad a vykoupil 17 hradů a měst. Popravčí pečovali o bezpečnost v zemi.
Zatím nastoupil nový císař - Ludvík - který vytlačoval Lucemburky z jejich pozic. Zvlášř.
rafinovaně si počínal v Tyrolsku. Když se manžel rozmařilé Markétky vracel z lovu, žena
zavřela brány hradu. Jeho věrní byli vypuzeni, císař Ludvík prohlásil jeho manželství za
neplatné a s dědičkou Tyrol se oženil jeho syn. Tento krok hájil dvorní teolog Vilém Occam,
předchůdce Vicklefův a odpůrce papežův. Později bylo na žádost císaře Karla IV.,manželství
jeho bratra s Markétkou papežem prohlášeno za neplatné.
Jan oslepl úplně. První oko pozbyl na Litvě, druhé sláblo,až ztratil zrak. Lid v tom viděl
trest za svatokrádež, Jan ukradl stříbrné sošky apoštolů, zdobící hrob sv.Václava, a za
stavil je. Slepý Jan začal nyslit víc na věčný život. Vystavěl na Smíchově klášter kartuziánům s gotickým kostelem. Kostel byl zničen husity.
Jakmile se stal Petr Roger papežem, vymohl na něm Karel povolení k zřízení arcibiskupství
v Praze. Mohuč byla daleko a její arcibiskup, který dosud vládl v Čechách, byl pro své
spojenectví s Ludvíkem v klatbě. 21.11.1344 dostal ve svatovítské katedrále pallium Arnošt
z Pardubic-stal se arcibiskupem. Posvětil na biskupa premonstráta Jana a usadil ho v Litomyšli. Tehdy nebylo biskupství ještě ani ve Vídni.
Současně s prohlášením arcibiskupství byl položen základní kámen k chrámu sv.Víta. Stavbu
svěřil Karel/toto jméno dostal při biřmování/ Matyáši z Arrasu, kterého si přivezl z
Avignonu.
Když zbavil papež císaře Ludvíka trůnu, zvolili si němečtí kurfiřti 11.července 1346
Karla za německého krále.
Na začátku stoleté války mezi Anglií a Francií padl jeho otec u Kreščaku. Karel byl pora
něn šípem. Když se ve francouzském klášteře zotavil, vrátil se do Německa, kde byl 26.lis
topadu 1346 korunován v Bonnu za německého krále.
2.září 1347 byl korunován domácím arcibiskupem za krále českého.
_______________________________________ Podle Československých dějin jesuity Blažeje RÁČKA.
Tato kniha není' bohužel k dostání, celý nákíad byl zmakulován komunisty. Účastníci sympozia o Karlu IV. mohou čerpat z 5u$tovy knihy Karel IV. nebo z I.vyd.Cs1.dějin B.Ráčka.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
žert,vtip, humor a posměch
^BÍDA VŠAK ZEMI A MOŘI, PROTOŽE BÁBEL K VÁM SESTOUPIL S VELKÝM HNĚVEM/ NEBOŤ VÍ/ ŽE UŽ MÁ

JEN MÁLO ČASU."

ZJEVEN I SV.JANA 13/11,

MILÝ ČERVOTOČI, gratuluji! Těší mě, že noví přátelé Tvého chlapce ho seznámili
se svou společností. Naše registratura už podala zprávy - jsou to většinou spolehliví, naši
lidé; posmívají se všemu a jsou to děti světa. Zločinci to ovšem nejsou, ale co na tom?
Hlavně když s posměchem na rtech a světáckým smýšlením kráčejí k našemu Otci v Hlubinách.
Píšeš, že se všemu smějí? Zde potřebuješ trochu poučení, každý smích totiž neznamená, že
veselí lidé jsou v našich drápech. Obvykle právě naopak.
Proč se lidé smějí? Mají radost, žertují, slyší dobrý vtip - nebo se posmívají. Přátelé ne
bo milenci mají radost už z toho, že jsou spolu. U druhých je k radosti obvykle nutný něja
ký podnět. Proč se vlastně smějí, to je pro nás záhadou. I v nebi se lidé radují, ale proč,
to nikdy nepochopíme. Smích a radost tohoto druhu je pro nás bezcenná a musíme ji ničit. Je
to odporné - je to urážka siryslu pro skutečnost, vážnost a přísnost pekla. Stejně je nám
odporná a nepochopitelná dobrá hudba.
Žert se podobá radosti. Je to jakési překypění dobré nálady a pochází ze sklonu k hravosti.
Ten už nůžeme použít, chceme-li např.lidi odvrátit od toho, co by měli podle přání Nepříte
le cítit nebo dělat. Sám o sobě se nám ovšem žert nehodí: podporuje dobrotivost, odvahu,
spokojenost a jiná zla.
Vtipkování už je lepší. Vzniká tehdy, zjistí-li se nějaké nesrovnalosti. Nemyslím ted jen
na nemravné vtipy. Ty jsou sice u některých méněcených pokušitelů oblíbené, ale výsledky
jsou nevalné. Zde se lidé dělí do dvou skupin. Pro jedny není "žádná vášeň tak vážná jako
veselost" a neslušný vtip umlčuje sexuální žádostivost, protože ta v něm dostane komickou
formu. U druhé skupiny je vtip záminkou, aby se hovořilo o sexu. První vtipkují proto, že
sex je někdy směšný, druzí proto, aby měli záminku o sexu hovořit. Patří-li Tvůj hoch do
první skupiny, pak ti oplzlý vtip k úspěchu nepctóže. Nezapomenu na strašnou nudu, kterou
jsem prožíval dlouhé hodiny v baru s jedním bývalým přítelem, než jsem přišel na toto pra
vidlo. vypátrej, do které skupiny vtipálků tvůj chlapec patří-ale sám se to dovědět nesmí.
Bere-li však Tvůj chlapec "smysl pro humor" tak vážně, že je nutno se za jeho nedostatek
stydět, je to pro nás nadějné. Takovým lidem pomáhá humor přenést se přes všechno - je to
vše odpouštějící půvab života. Proto také pomáhá ničit stud. Dopustí-li člověk, aby za něho
platili druzí, je lakomý: obrátí-li to však v žert a směje se kamarádům, že je přinutil vy
táhnout peníze z kapsy, pak je to "veselý chlapík"! Nebo: zbabělost je hanebná. Kdo se však
zbabělostí chlubí a nadsazuje, dělá groteskní posuňky, pak lidé odbudou zbabělost jako něco
"žertovného". Tisíce nemravných a rouhačských vtipů nepřivedou člověka k prokletí tak blíz
ko jako objev, že může dělat vše, co mu napadne, ale musí to dělat vtipně, žertovně. Báječ
ný příklad je Švejk. Jeho hanebnostem se lidé smějí - je tedy "všechno v pořádku".Ve sku
tečnosti to byl bezcharakterní, prohnaný darebák - stejně jako jeho autor, bývalý komunis
tický komisař v Rusku, který dal odpravit spoustu nevinných lidí. Za co by byl jiný odsou
zence jemu odpouští, protože dokázal lidi rozesmát. Kdyby Tvůj hoch přece přišel na to, že
za zertem se skrývá hanebnost, musíš mu to vytlouci z hlavy slůvkem "puritánský" nebo "ne
dostatek smyslu pro humor". Kdyby měli nacisté či komunisté smysl pro legraci, možná, že
by je mnozí hlupáci posuzovali shovívavěji.
Posměch je nejlepší. Je ekonomický. Jen duchaplný člověk dokáže vtipkovat o ctnosti, ale
každý člověk je schopný ctnost zesměšnit, pošpinit. Lehkonyslný člověk vtipy dělat neumí,
ale považuje všechno za vtip. Všechno - čemu nerozumí - zesměšní. A směšnost se dá najít
na všem. Věřící je pobožnůstkář. Věrný manžel pantoflový hrdina. Věrná manželka putička.
Posměch jako zvyk vytvoří kolem člověka neproniknutelný krunýř proti Nepříteli. Posměch nám
nikdy nevyklouzne z ruky. Usmrcuje - a posměváčci nikdy nenajdou milý, posilující útulek
pravého a podnětného přátelství.
Tvůj kamarád
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ZLOTŘILEC

JAKPAK JE TEĎ U NÁS DOMA ?
Lide doma se stáhli do soukromí - rodina, byt, za
řízení, dovolená. Situace je trochu podobná letům
padesátým, jen vrstva přesvědčených straníků té
měř neexistuje nebo je velmi tenká.
I straníci bez ostychu přiznávají, že jen
využívají situace. Postup v zaměstnání je
bez členství ve straně nemožný.
Hospodářská situace je dobrá; v obchodech
je zboží dost, i když ceny jsou v poměru k
příjmům často vysoké, např. u obuvi. Jižní ovoce
dostanete v celé Praze. Katastrofální jsou stále
bytové poměry. Rodiny s dětmi jsou šfastné, dostanou-li dvoupokojový byt nebo mohou s dědečkem a
babičkou bydlet v třípokojovém bytě.

8.

KULTURNÍ ŽIVOT JE PUSTÝ A VČEDNÍ.
Snesitelné je to v hudbě, nejhorší v literatuře.
Nové knihy jsou bud klasikové nebo socialistic
ký realismus. Nejslavnější čeští a slovenští Z
spisovatelé nesmějí knihy vydávat.
Někdy je postižena celá rodina. Např. divá_____
dělní hra dcery známého spisovatele byla v posled
ní chvíli stažena z pořadu a vyšetřovalo se, kdo je odpovědný za přijetí hry do pořadu.
Poměry na universitách nejsou také v pořádku. Řada vědců, vyloučených r.1969/70 ze strany,
je dosud bez práce. Jinde pracovat nesmějí - důvod: stát do jejich studia investoval peníze.
Lépe jsou na tom ti, kteří byli jen škrtnuti ze seznamu členů strany. Najdou aspoň nějaké
zaměstnání. Býv.profesoři pracují v archivu, učitelé na lid.vys.školách či jako zahradníci.

PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤAN^.
Na rozdíl od 50 tých let je pod tlakem i evangelická církev. Hned po vyloučených stranících
jsou nejvíc pronásledováni věřící. Nedostanou vedoucí postavení, tu a tam je nechá dobro
srdečný šéf ve středně dobrém místě, hl.v technicko-lékařských oborech. Nejhůře jsou na tom
učitelé: bud nesmějí vyučovat vůbec, jsou vystaveni silnému nátlaku, nebo se přetvařují.
Do každého předmětu - i matematiky a řečí - je obratně vbudován marx-leninismus a ateismus.
Strach obyvatelstva, že budou pro víru pronásledováni, se zvyšuje tím víc, čím menší je
obec. V Praze se člověk skryje v množství, a strach ze sociální kontroly tak necítí. V
obcích je to horší. Hrají tam roli i rodinné vztahy. Např.starší pán přestal chodit denně
na mši. Kněz se dověděl, že na prosbu syna, aby nekazil budoucnost vnoučatům.

PRCNÁSLEDOVZ^jf KNĚŽÍ.
Děti z věřících rodin se skoro na gymnásium nedostanou. A maturita je podmínka přijetí na
teolog.fakultu. Dříve studovali mladí lidé při zaměstnání. Existuje také numerus klausus např.pro ohromnou arcidiecézi pražskou se smějí v Litoměřicích přijmout jen 2 teologové.
A CO "PAXTERIĚŘI"? - Strana se snaží, získat pro hnutí "mírového kněžstva" v každém roční
ku teologie několik studentů, zejména oblíbené a vůdčí osobnosti. Věřící profesoři byli nahraženi příslušníky Pacem in terris. Zač stojí takové vyučování? 0 nemravném životě leckte
rých profesorů teologie ani nemluvě. Řada spolupracuje se Státní bezpečností.
V pražské arcidiecézi je asi 30 proč.starších kněží, kteří by se jinak neuživili, členy Pa
cem in terris. Řada jsou pouzí oportunisté, jiní se snaží zabránit nejhoršírau, totiž aby
kněz nebyl místo pastýře vlkem. Olomoucký biskup Vrana, prakticky vnucen státem Církvi, a
jeho protináboženská činnost jsou důkazem neúspěšné vatikánské politiky, 'kterou opovrhují
všichni dobří kněží. - V pražské arcidiecézi je pětina kněžstva starší padesáti let. Za
deset let bude jen 70-90 kněží se státním souhlasem /místo 600/. Přes sto kněžím v této
oblasti/většinou řeholníkům/byl odňat státní souhlas. První byli saleziáni, po nich jesuité
a nyní budou zřejmě následovat dominikáni. - Kněží se "souhlasem" jsou zavaleni prací.Křty,
mše v řadě kostelů, pohřby, svatby. Pohřbů je mnoho, staří lidé si to přejí v poslední vůli
a mladí se neodváží nevyhovět. Mladší generace se setká obvykle s knězem jen při křtu. Křtí
se hodně - důvod: byli pokřtěni rodiče, je tó zvyk. Kněží se snaží, aby rodiče dítěte znali
aspoň základní pravdy víry - ale práce je mnoho, často se tomu věnovat nemohou.
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VELMI PŘÍSNĚ SE SLEDUJE STYK KNĚŽÍ SE ZÁPADEM!
Stačí dopis nebo návštěva ze západu - a už jsou u výslechu.
V časopisech a plánech KSČ se už dva roky hovoří otevřeně o boji proti náboženství. Cíl je
úplné zničení náboženství, což je složitá úloha a vyžaduje dlouhou a cílevědomou práci
strany, společenských organizací, kulturních zařízení, ředitelů továren atd.
"Dosavadní zásahy a rozhodnutí strany nepřinesly v boji proti náboženství podstatné úspěchy.
Je tedy nezbytně nutno si počínat tvrději a cílevědoměji. Než se oběí vzpamatuje z první
rány, musíme ji zasáhnout další, tvrdší. Prostor pro činnost církve se musí stále zužovat.
Počet ateistů na Oravě se do konce června 1976 musí zvýšit ze 13 na 25 proč. Také vyučová
ní náboženství se musí omezit. Zodpovědní za plnění rozhodnutí strany jsou ředitelé škol,
předsedové stran a odborových organizací a všichni učitelé."
Boj se povede zároveň v podnicích, školách a úřadech. Toho, kdo chodí do kostela, je nutno
přesvědčit, aby vystoupil z církve a církevních podniků se nezúčastnil. Kdo se přesvědčit
nedá, hlavně vyšší úředníci a zaměstnanci, ten bude propuštěn a zároveň se prošetří, jestli
vychovává děti socialisticky. Ne-li, nemají děti přístup na střední a vysoké školy...
NESMÍME
MLČET!
Podobný totální boj proti víře, který probíhá v ČSSR, existoval dosud v Evropě jen v Albá
nii, která se prohlásila za "první ateistický stát". Mimoto jsou všechna usnesení KSČ pro
ti náboženství a také praktiky strany a úřadů v rozporu s prohlášením lidských práv OSN
a konečným usnesením v Helsinkách.
Vzdor tomu, že Církev má být za Železnou oponou prakticky zničena, existuje podzemní Cír
kev, která bují nekontrolována zrádnými kněžími a úřady v podzemí dál. Je nutno přiznat,
že pátá kolona komunistických agentů v samém lůně Církve na západě je mnohem úspěšnější
v ničení Církve než tam, kde se oficielně Církev pronásleduje. Je na nás, abychom se proti
těmto snahám v Církvi na západě bránili jednak poznáváním a posilováním víry u sebe i u
svých dětí, dobrým příkladem, protestními dopisy rozhlasu a televizi proti špatným progra
mům: např. III.něm.program vysílal rozhovor s knězem-komunistou, který je automaticky vylou
čen z Církve . Braňme se proti špatným přednáškám, heretickým nábož.promluvám. Nekupujme
knihy heretiků a odpadlíků. Braňme ze všech sil víru Kristovu! ABY ZVÍTĚZILA!

DOPIS Z DŽUNGLE
"...Po filme přišli niektorí a sa ma pýtajú:"Hej Páterko, noze nám povedzte, ako je možné,
ze vraný v Amerike nosia nohavice? A červíky vedia vyprávat po Tudsky?u Bol tam pravda malý
veselý film o vranách, ako sa im nechcelo vstávat a hTadat červiky. Boli pekne poobliekané
v nohaviciach a chodili po poli. ZatiaT červíky si veselo hráli na flaute.
Skol mám 14 teraz pod střechou a 8 uz je v skoro v dobrom stave, to jest sú pod dobrou stře
chou a to je veTmi doležité u nás. Střecha, ked je z trávy3 je tenká, pretoze ked sa dá na
jurbo, ták tam honosia myši, hady3 škorpióny, alebo osy. Tenká pravda dlho nevydrží
ked príde tropický leják a v takej škole děti by potřebovali slnko, ked idá k ta
buli. Plechu užíváme a ten stojí trocha grošov. Ja to tiez cítim, ked je střecha
dobrá3 lebo mozem si sadnút na jedno miesto a spovedat. Ked je střecha mrcha, ták
sa stáhujem s miesta na nrlesto3 kde nekvapká. Hernám pravda všade kostelík alebo
| kaplnku, lebo moje územie je vlastně pionerské územie.
VeTa Tudí sa tam stahuje, a ták nemohol som všade vystavit novu školu. Domok nemám
1 nikde3 spím iba v školách alebo v kaplnke za oltárom. Vláni nám Pán Boh požehnal
úrodu. Tak aspoň sme nehladovali. Toho roku sa to ukazuje veTmi biedne3 lebo nepršalo a
teraz, ked mali zasiaté, začalo pršat, ale neskoro a tak neviem ako to bude, po VeTkej noci
iste budeme utahovat opasky. Vidíte, ze šidlo by sa zišlo aj mne, lebo musim robit nové
dierky na řemeni. Raz mi bolo aj do smiechu, sedel som na okraji chodnička a ide starší
chalan a sadol si oproti mne. Vraj čo robíte, Či reku nevidíš? Vidiet
vidim, ale neviem na čo to robiete. duchál som klinec do mojho remeňa,
aby som si urobil novu dierku, lebo nohavice boli dobré, ale merali sa,
ked som bol v Amerike a vtedy mi bolo narástlo bruško, však tu splask
lo. Nuz reku, aby som nemusel remeň stále opasovat. Vraj páterko, to
ste veTmi moděrný a obhliedal sa trochu a doniesol mi dlhú Hanu, vraj
ked si toto uviazete okolo pasa, budeme mat viac sily ako Samson. Probujem si sadit zeleninu, lenze tu príde člověk na problémy. Ludia
naši nemajú maštale pre zvierata. Tu má všetko slobodu a ked spravíš
ten plot, vodné bivoly polámu rohami všetka.... "
P. Viktor ŠTEFKO, Kotak Pos No 2 Ruteng Flores NTT INDONESIA

mše sv.

TICHÁ CHVILKA
NEJLEPŠÍ

KRITIKA

Sklon kritizovat má asi každý
člověk. Proč? Máme jisté před
stavy o věcech, o chování lidí,
máme ideály - a od skutečnosti
k ideálům je někdy dosti daleko.
Tam, kde nás to pálí, si ulevíme kritikou. Po
stiženého to trochu píchne, ale je-li rozumný,
začne uvažovat, nemá-li kritik přece jen pravdu.

Kritika, která jde do hloubky, bolí víc. Je-li
pravdivá, bolí proto, že je velmi těžké ovlád
nout své sklony, nálady, změnit se, mít v moci
sám sebe. Bujný kůň naší povahy se těžce krotí.
Není-li kritika pravdivá, znamená to, že kritik
se odváží posuzovat, ačkoliv nezná a někdy ani
nemůže znát všechny okolnosti, které nás k jed
nání přiměly nebo odvedly.

l.Co je mše sv.?předložka.2.Kdo se obětuje
při, mši? 3. část vstup.obřadů mše sv.,1000.
3. Pod jakými způsobami se Pán při mši sv.
obě tuje?předlož.3spojka,4.část vstup.obřa
dů. 4.1.část mše sv.,jméno.5.Latinsky jděte, Kritizovat se mflže odvážit jen člověk plný lás
2.část mše sv. 6.1. část Bohoslužby slova,čím ky - a to přímo do očí, ve vhodné době a na
pokračuje bohosl.slova?7.Co se modlíme v ne'vhodném místě. Dobrá kritika začíná chválou.
děli po evangeliu?Jak to nazýváme latinsky? Tím vybudujeme můstek mezi námi a opevněným hra
A-latinsky.8.1.část euchar.bohoslužby3kdy
dem "JÁ" druhého člověka. Po tomto můstku chvá
přijímá kněz a pák my Tělo a Krev Páně. 9.
ly se lehce dostaneme do pevnosti duše.
Nejdůlež.část mše sv.,úřední řeč Církve.
Ani
tam se nesmíme chovat jako slon mezi porce
Teplo. 10.hudební značka. Modlitba před eulánem.
Nejlépe je začít nepřímo, otázkou - a je
charist.modlitbou, předl.,spojka, latinský
docela možné, že kritizovaný člověk hned napo
název euchar.modlitby.11.Nejsv.Svátost,
prvé vyklopí své obtíže. Téměř jistě ho trápí
předložka, bezvadný před Bohem.
A.Část vozu,třese se,jméno/5.pád./vine se. nebo mu vadí totéž, co mu chcete vytknout.
B.Babyl.bůh Marduk, stát.pošty, tvrdá samo Snad si s tím neví sám rady. Je však nerozumné
hláska, citosl.odporu, citosl.bolesti.C.Zkr. vrtat se v bolavé, živé ráně všetečnými otázka
starozákon.proroka, lat.a,tón,spojka, před- mi nebo tvrdou kritikou. Máme ji lehce potřít
loška, předložka, tuna, s to. D. Zájmeno, citosl. hojivou mastí pochopení, vyčistit špínu rozbo
strašení,nota,sykavka, souhlásky slova"no rem situace a jejich kořenů, zavázat obvazem
tám", povzdech.E.Iniciálky jména red.KLUBu, povzbuzení. Jen světec přijme ochotně a pokor
spojka,předl.,čínský mystický výraz,obchod ně každou - i nespravedlivou - kritiku.
ní dům. F. Kličky, neutrumlov, předložka, dusík, Začněme chválou a pokračujme poukazem na vlast
doporučeně, stupnice tepla. G. Předložka, pravý ní chyby a nedokonalosti, jak nás to trápí, jak
úhel,zná,předložka,jméno,tři samohlásky.H. se snažíme je odstranit. Pak vzbudíme v druhém
zvolání, spojka, čára, nár. výbor/obráceně/,
nejen důvěru, ale i soucit a pocit, že není tak
předložka, no ta, předložka. CH. souhlásky Hasa- docela špatný, že se dá ještě něco dělat. Takt
na, olovo, hlas osla, zkr. St. zákona/něm/, I. Jmé ní rada, přátelská pomoc, laskavé upozornění
no, křik/e-u/,zn.tepla,souhlásky pnící, spoj na nebezpečí - to patří ke zdravé kritice.
J. Jméno, předložka, národnost, spojka, 2 noty. Zdravé proto, že nemučí víc, než je nezbytně
K.Snad,souhl.doby,dusík,konec, zkratka doko třeba, že napravuje, hojí a napřimuje. Zvláště
nalosti, L.Předložka, I.komun.president,
dobrou a účinnou kritikou je vlastní dobrý
tvrdá samohl., akc. spol. /něm/, teplota, němec příklad.
ky Ano, asi .M. Olej, čáře, citoslovce, tara,
předložka.N.Neutrum, oř/něm./3 noty,jméno, V žádném případě nezapomeňme nejdříve v duchu
předl.0.vzduch, hlas slepice,spojka,předlož  zkritizovat sami sebe. Pak už se budeme muset
ka, jméno.P .Boží, Zdrávas,souhláska foneticky hodně přemáhat, abychom se odvážili kritizovat
spojka,zájméno obráceně,R.Jméno,úřad,národ druhého.
nost, koncovka.
"JAK TO, ŽE VIDÍŠ TŘÍSKU V OKU SVÉHO BRATRA,
10
POMŮCKA: E: NŠ
A TRÁM VE VLASTNÍM OKU NEPOZORUJEŠ?" Lk 6, 41.

"NEJSME SPOKOJENI SAMI SE SEBOU!,,
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Výsledky jedné ankety s mladými a dětmi ukázaly, že mládež žije často v pocitu nejistoty;
mladí by chtěli být jiní, sní o velkých činech, ale v životě se někdy těžko dostávají i
nad průměr... Anketa měla jistě pravdu; reakcí na nejistotu je u mladých často drzé cho
vání, domýšlivost a arogance.
Osmi až šestnáctileté děti dostaly za úkol napsat slohovou úlohu na námět:
Představte si, že máte kouzelnickou hůlku, s kterou můžete proměnit co
Napište, co byste změnili: na vlastni osobě
na druhých
na společnosti."
Odpovědi byly jednoznačné. Asi do věku dvanácti, třinácti let jsou drti se
ny/ jejich přání se týkají světa kolem nich. "Chtěla bych, aby rodiče byli
a ne tak smutní."" — aby paní učitelka nebyla tak přísná..abychom měli
ny. ""Chtěl bych mít kolo.""Chtěl bych umět hrát na kytaru" atd.

a jak chcete.

sebou spokoje
přívětivější
delší prázdni

Od stáří dvanácti, třinácti let se odpovědi mění. Dospívající dítě se začíná zajímat o
svou osobnost. Oceňuje se, rozebírá se. Chtělo by být jiné, lepší. Klade si otázky, týka
jící se jeho vlastní budoucnosti.
"Chtěl bych mít větší svaly, chtěl bych být silnější,
štíhlejší, obratnější..." říkají chlapci. A dívky si
přejí: "Chtěla bych mít světlé vlasy, kučeravé vlasy,
chtěla bych být chytřejší__ chtěla bych, aby mi šaty
lépe slušely. Chtěla bych mít hezké nohy.."
Jsou však i dospívající, kteří jdou dáleChtěla
i
bych být méně sobecká, velkorysejší k druhým, sta
tečnější, odolnější proti pokušením...""Chtěla bych
mít přátele, chtěl bych být laskavější.""Chtěl bych v
Životě udělat něco velkého a dobrého...ale chybí mi
vytrvalost a nic se mi nedaří..."
Nenechme se svést zdáním. Za uzavřenou, trucovitou tváří,
za drzou povýšeností, s kterou naši mladí vše kritizují, se často skrývá nejistota, oba
vy a někdy i beznadějnost.
Dospívající mladík nebo děvče jsou často plni smutku. Trpí, proto
že hledají svou cestu životem...a potřebují mnoho lásky.
B. BABIN - J.VIMORT. Přel.S.J.

JEŠTĚ

TROCHUSMÍCHU

"Já tu peru a muj muž
zatím shání náhradní
díly do pračky."

"Co je tu za nepořádek?!"

Je tu oznámení, že
děláte na černo! Za
trest mi dovezete
pět pytlů cementu ze
stavby před mou chatu!"

TAM PÁLÍ SLUNCE....
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JSTE OSTÝCHAVÍ?

Je víc ostýchavých li
.někdy nemám ani čas si něco uvařit. .Máme
dí, než myslíme. Ně
tu vedro, do šesti večer se člověk potáči ja
kteří se snaží přemo
ko fantom a ještě po půlnoci je vedro jako v
ci ostýchavost ener
peci. Buji plevel na zahrádce a kolem chalu
gií a inteligencí,
py., je tu ráj rostlin, klima jako ve sklení
jiní nejsou schopni
ku, Vše je temně zelené3 co nevidět začne
hřmít, pák leje tak, ze deštník nepomůže.Něk ji utajit a tím velice trpí. Pokusme se při
dy nemají lidé ani čas vylézt z řeky a obrov této zkoušce zjistit, jsme-li ostýchaví či ne.
ská vlna je roztříšti o nesmírné balvany z
1.Musíte se přemáhat, abyste někomu prokáza
doby ledové /asi před 200 mil. léty/. Loni
li laskavost?
* ano O,ne 1
smetla na 20 lidi z makumby3 kteří plnili u 2.Zdá se vám lehké, projevit ve společnosti
řeky rituálni předpisy. Kolem jsou četné ma- své názory o běžných otázkách a problémech
kumby, magie atd. a já jsem kouzelníkům trnem nebo o politice?
* ano l,ne 0
v oku. Pán však bdi nad svým stádem a občas 3.Připadá vám trapné přijít na nějaký podnik
dá citelně najevo svou přítomnost. Loni jsem pozdě a pak se prodírat k sedadlu? ano O,ne 1
dával interview největšímu brazilskému 4.Je vám trapné dělat něco hezčím
deníku O Globo3 tím jsem si poštval ve- než to je?
* ano O,ne 1
, doučí makvmby. Ale přestali rozbíjet
5.Rozhodujete o svých osobních záležitostech
okna kostela i fary a v noci mi neházejí nejraději sami?
* ano l,ne 0
balvany na střechu; jen občas najdu před okny 6. Upadnete do rozpaků, musíte-li mluvit či
magické kouzlo. Makumba je na druhé straně
jednat s lidmi, o nichž se domníváte, že
řeky a v neděli tu pějí a vyji jako psi, vzý- vás převyšují?
* ano O,ne 1
vají"matku vodu"3áby se smilovala a smyla je 7.Prohlásíte bez ostýchu své mínění cítítejich viny. Je těžké popsat, co jsem dříve s li, že se vám stalo bezpráví?
*ano l,ne 0
touto holotou vystál. Za těmito kouzelníky
8.Choete-li něčeho dosáhnout, píšete raději
afrobrazilského ritu jezdi hlavně bohatá sme dopis než abyste to vyřídil osobně?ano O,ne 1
tánka z Pia, zejména kdo má psychické komple 9.Připadá vám mimořádně těžké odmítnout
xy 3 nebot někdy jim to na chvilku pomůže.
nějakou prosbu?
*ano O,ne 1
Ovšem v případě mravní viny je problém nevy 10.Namáháte se příliš úzkostlivě, abyste
řešen a hlodá na nervovém systému viníka dál. byli vždy přesní?
*ano 0,ne 1
Nahlodá jeho neurovegetativní systém a pak
11.Domníváte se, že dříve bylo všechno mnohem
vznikají těžké nemoci, hl.po padesátce3nebot lepší, že to byly "staré zlaté časy"?
dva psychické impulzy současně jsou nemožné
*ano 0,ne 1
a zastírání či popírání viny i před sebou ni 12.Dáváte přednost životu na vesnici
kam nevede. V 90 proč.je jedinou pomocí dob
před životem ve městě?
* 3110 °'ne
rá sv.zpověd, ale k ni ta blazeovaná holota
už dávno nechodí; nemají už milost obráceni 10-12 bodů. Nejste vůbec ostýchavý. Jisté
a zpověd je u nich těžký krok, zejména kde
opovržení lidmi vás dělá sebejistými, ba až
se z hříchu na hřích žije celá desetiletí.
cynickými. Nikdy se nedáte odsunout stranou.
"Umřete ve svém hříchu, "řekl Pán farizeům.
Sociální, společenské masky a postoje se da 7-9 bodů. Jste normálně sebejistý člověk.
Neukazujete často trochu nepříjemné stránky
jí těžko odložit a kdo není upřímný k sobě
příliš velké sebejistoty.
a k Bohu, s tím se už nedá nic dělat. Máme
tu, jako všude, jen pokřtěné, ale neobrácené 4-6 bodů. Máte záchvaty ostýchavosti, ale
lidi. Ideálem je hodina v neděli v kostele - zvládnete to, že není ostýchavost poznat.
při hudbě a zpěvu - a to člověka k ničemu ne Beztaktní typy vás bohužel vyvedou často z
zavazuje. Proto se upřímnější mládež vrhá na rovnováhy. A těch je na světě bohužel rmoho.
jógu a pod. orientální nauky, dokud nepropad
0-3 body. Jste ostýchavý typ což vám brání,
la omamným jedům. Ti, co JEN zbožně MLUVf,
jsou daleko od Božího království, proto jsou ukázat se takovými, jakými ve skutečnosti
jste. A jste víc, než se na první pohled
pro mládež nepřitažliví, skutečnost Božího
zdáte._______________________________________
království musíme prožít. Kdo miluje Boha,
dříve či později pocítí podle slibu Páně dů
VAŠI MISIONÁŘI A REDAKCE
kazy Kristova učení. Ten mluví k věci, ne
prázdné fráze... Studium a tradice nestačí,
DĚKUJÍ VŠEM ČTENÁŘŮM
kde nevane Duch Páně, tam není lid Boží..."
BRAZILIE - P.BUŇÁT
ZA JEJICH GRATULACE!

ŘÍMŠTÍ REPTALOVÉ
"..a na konci průvodu půjdou spojenecká oddíly,"dokončil tajemník a pohlédl zkoumavě na
císaře.
"Tedy opačně, než ve skutečné bitvě,"poznamenal císař Vespasián a zavrtěl se v křesle. Ten
triumfální pochod mu ještě chyběl! Ale - selským rozumem vzato - bylo nutno ukázat Římu a
hlavně urozeným pánům senátorům, že Vespasián není jen tak někdo! I když se jeho rodokmen
nehemží slavnými jmény a u kolébku rodu nestála žádný bůh či bohyně. Jeho předci byli oby
čejní sedláci. Ale konečně - být NĚKDO je lepší než mít tucet slavných předků.
Tajemník se neměl k odchodu. Vespasián zavětřil. Začne o penězích, řekl si instinktivně.
Ten triumf bude stát hromadu peněz a byly lepší způsoby, jak se jich zbavit. Pokladna sená
tu i římského lidu, v které hospodařili už pár generací císařové, ukazovala dno. Kam ty pe
níze mizejí? Vespasián, zvyklý jako sedlák šetřit denárek k denárku, si vzdechnul. Ale jak
to pochopí tajemník, který jakživ nevytáhnul paty z Říma?
"Ještě něco?"
"Jak to bude tentokrát s reptaly?" zeptal se nesměle tajemník.
"S jakými reptaly?"
Vida, ten buran ani neví, jak má triumfální pochod vypadat. A chce
dělat císaře! Pravda, poslední dobou bylo mezi císaři dost darebáků
a krvežíznivou, ale ti aspoň věděli, co se sluší a patří.
"Bohové závidě jí nám, smrtelníkům, a hlavně pak nejpřednějším z nás,
vznešený imperatory,"vysvětloval uctivě tajemník. "I když jsou ti
milostivě nakloněni, o čemž svědčí tvá vítězství, mohli by ti závi
dět štěstí při triumfu. Proto je zvykem, že se mezi diváky objeví
reptalové, císaři se posmívají a neuctivě na něj pokřikují. Bohové
pak nežárlí nebot vidí, že několik kapek zloby kazí tvůj slavný den.
"A co se za to pokřikování platí?" živě se zajímal Vespasián. Tajemník se na něho podíval
tak výmluvně, že císař pochopil, jakou řekl hloupost. Začal nenápadně ustupovat.
"Konečně - mohli by to zastat úředníci, ti přece reptají neustále."
Potom se ale rozhodnul pro frontální ústup a přenechal starost o reptaly a o celý průběh
triumfálního průvodu tajemníkovi.
A tak se nazítří opět do frenetického jásotu a volání slávy ozvaly tu a tam výkřiky jako:
"Křupane!""Kolik ti zůstalo za nehty!" a podobně. Vespasián se usmíval, protože se průvod
dařil a dokázal všem, že Řím má opět zase císaře, který dovede vítězit. Osobně se těšil, že
nevybóčil z římské tradice a za celkem nevelký obnos odvrátil od sebe a své rodiny závist
bohů. Ba dokonce se dal po průvodu slyšet, že těch několik zlomyslných výkřiků je vlastně
docela v pořádku a že je správné, když je i první občan upozorňován na své lidské chyby.
Leč jeho slova šla od úst k ústům a za dva dny se po paláci - později po celém Římě - roz
neslo, že císař Vespasián má rád reptaly. I začalo se reptat, neboř, k řemeslným a zásado
vým reptalům přibyli i ti, kteří chtěli udělat císaři radost.
Ten však nebyl tak hloupý, aby si nevšimnul, že se v Římě reptá víc, než bývalo zvykem.
Vždycky se totiž někdo našel, kdo s výrazem nejhlubšího pohoršení císaři donesl, že se o
něm mluvilo neuctivě, ba přímo rouhačský. Začíná se povídat, že to s tou jeho cestou k
trůnu nebylo tak docela v pořádku.
Protože Vespasián už nějaký ten týden vládnul, věděl, že tak vážnou věc, jako je reptání,
je třeba řešit uvážlivě. Reptání je horší než vzpoura. Při ní můžeš někoho chytit za krk,
někoho poslat do vyhnanství a někoho na popraviště. Ale když se začíná reptat, znamená to,
že je lid nespokojený - a pak se nesmí otálet s protitahem.
Jednou večer si pozval několik nejoddanějších přátel a spolupracovníků a řekl rázně:
"Pozoruji, že se poslední dobou moc reptá!"
Všichni sklopili zrak, nikdo si nebyl totiž úplně jistý, že by byl sám někdy nereptal.
Vespasián pochopil, že začal příliš zostra. Pokračoval proto smířlivěji:
"Osobně proti reptání nic nemám. Lidé si zanadávají a hned se jim lépe žije. A nadávat se
bude pořád, o tom nikdo rozumný nepochybuje. Ale všeho moc škodí. Rozumíte! Reptat se bu
de, jen když to nařídím - rozumíte - jen když to nařídím! Aby bylo jasno!"
Císař vstal a oči mu svítily jako zlému kocourovi.
KK

SPISOVATEL: Rozum je něco jako nakažlivá nemoc."
HUMORISTA: Karikatury jsou duchovni akupunktury bez léčebného úmyslu.
FILMOVÁ HVĚZDA: Kosmetika je uměni, jak popřít svůj rodný list
POLITIK: KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, OČEKÁVÁ ZA TO VYZNAMENÁNÍ.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V ČÍNSKÉM DENÍKU Kvang Ming Pao uveřejnili pracující studenti z Šanghane
studii o tom, že prvotní křesťanství byla spíše filosofie vykořisťované
pracující třídy než náboženství ."Za tehdejších podmínek doufalo křesťanství v so
ciální změnu v masách a vkládalo naději ve vysvobození od reakční třídy do Vyku
pitele." Mocné reakční třídy změnily Boha chudých v Boha bohatých a bojovnou víru
,
prvokřesťanů v "opium, které ničí pracujícího člověka."
r INSTITUTŮM BOHEMICUM' které chce v úzké spolupráci s reprezentanti/ českého národa
uchovávat a dále rozvíjet kulturní hodnoty českých zemi, pokračovalo na schůzi histo
riků 20.-21.11. v Konigsteinu-Haus der Begegnung, v práci na téma:Společenský zlom v česko
moravském prostoru. - Začátkem listopadu tam hovořil Ota Filip o "Osudu českého humoru",dá
le prof. Dr.K.Húber o "Mužských a ženských řádech v dechách a na Moravě a jejich historickém
působeni", a Dr.F.Locenz o Karlu IV, jako "Zakladateli zlaté doby Čech a tvůrci nového řádu'.'
17.LISTOPADU SE RADILI POLŠTÍ BISKUPOVÉ o pastorálním programu vyučování náboženství. Podle
slov sekretáře bisk.konfer.biskupa B.Dabrovskeho má tento program "chránit před nebezpečím
a následky intensivní ateistické kanpaně." V rozhovoru ve Vatikánském rozhlase odpověděl
sekretář na otázku, proč se polští biskupové tak často scházejí."Je nutné, abychom častěji
zkoumali naši situaci a upevňovali jednotu a odhodlanost, abychom účinně čelili pokusům bo
jovného ateismu, který často mění svou taktiku." - Jerzy Turovicz, šéfredaktor krakovského
katolic.týdeníku Tygodnin Povszechny prohlásil při rozhovorech v Římě, že o krizi katolic
kého tisku v Polsku nemůže být řeč. Počet čtenářů se tak zvýšil, že každé číslo se předává
šesti až sedmi dalším čtenářům. Prosbu o větší příděl papíru vláda odmítla.
V NOVÁM VÍDÁNÍ LITEVSKÁNO TAJENÍHO ČASOPISU"Kronika katolické Církve na Litvě" je uveřejněn
clopis pěti knězi diecéze Vilno generál, sekretáři strany a min.předs.SSSR, kde žádají o pro
puštěni biskupa Stepanovičiuse, který už 16 let žije v Zagaru ve vyhnanství. Jeho vysvěce
ni bylo svého času výslovně povoleno sovětskými úřady.
JAKO ODMĚNU ZA ČETO ŽIVOTNÍ PRÁCI PRO AFRIČANY - píše biskup švýc. původu H. Karlen, zastřeli
la guerilla v Rhodesii biskupa Adolfa Schmidta /71 let/, P.Weggartnera/65/let a sestru Marii
van der Berg /41 let/. Biskup Schmidt dokonce vyučoval manželku vůdce nacionalistů paní
Nkomo. Biskup Karlen z Rhodesie /která se má jmenovat Zimbabwe/ píše:"1977 bude kritický
rok. Přivítáme každou vládu, bude-li zárukou obecného blaha a práva pro všechny a nábožen ské svobody. Ať nás Bůh chrání před komunisty, kteří slibují svobodu. Mohli bychom být, ja
ko v Angole či Mozambique "osvobozeni"od našich škol a nemocnic a řada křesťanů i od víry1.'
EVANGELIČTÍ PASTOŘI V USA mají projednávat své manželské potíže s biskupem, který rozhodne,
dá-li se manželství zachránit nebo je menším zlem rozvod. Je však možné, že rozvedený pas
tor bude propuštěn. - Řešeni manželských problémů a rozvratů kněžských rodin by čekalo ta
ké na katolické kněze, kdyby byl zrušen celibát - jak podle výzkumu žádá 7 z 10 /i matrikových/katollků ve Francii. Neřekl Kristus:"Kdo miluje otce nebo matku nebo děti nebo zenu
více než mne, není mne hoden?" Kdo jiný má sloužit Kristu a nám svobodně - než kněz?
V Německu je zakázáno, aby si pastor vzal katoličku, dokud nepřestoupí na jeho viru. Vikář
který se ožení s katoličkou, nemůže počítat s povýšením.
PŘI JEDNÁNÍ O TOM, KOMU BUDE SVĚŘENA TVORBA POMNÍKU BISKUPA VON GALLENA, "lva z MŮnsteru",
neohroženého bojovníka proti nacismu, padlo jméno nejslavnějšího sochaře Manzú. Tento socnař je aktivní komunista, nositel Leninovy ceny a bylo by výsměchem památce bojovníka pro
ti diktatuře, kdyby jeho pomník měl dělat právě stoupenec diktatury. Stačí, že tomuto komu
nistovi byla svěřena tvorba levé brány chrámu sv.Petra, takže statisíce poutníků-věřících ve Svatém roce vstupovalo do velechrámu křesťanstva branou, vyrobenou nevěrcem.
BRAŠILÍTÍ BISKUPOVÉ! VÍDALI PASTÝŘSKÁ LIST PROTI NÁSILÍ, které páchají policejní úřednici
nejen na politických vězních, ale i na kněžlch, ba i na biskupovi.-Mezi jihoamer.kněžlmi
pilně pracuje komunistická pátá kolona, která se snaží pod záminkou duchovni práce poštvat
lid proti vládám. Pak je těžko rozeznat kněze, které vede láska ke Kristu a k duším,
aby hájili sociální práva lidu a bojovali za lepši sociální podmínkyf od komunistických vlků
v kněžském rouše. V žádném případě však nemají policisté právo kohokoliv mučit, ani věznit
či popravovat bez soudu. Často slouží policie zájmům boháčů.
PO NĚKOLIKATÝDENNÍM POBYTU V INDII napsal převor ekumenického bratrstva v Taize Roger
Schutz"Druhý dopis Božímu lidu",a přečetl jej po svém návratu v katedrále Notre Dáme.
I V RAKOUSKU existuje telef.pastorace jako švýc.Dargebotene Nand,ekumenická LINKA D^VŘRI.
Italští "Křesťané pro socialismus" skončili v listopadu swj I.sjezd. Nemohli se dohodnout
na textu konečného programu. Toto hnutí je předvoj komunismu.
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MNOHONÁSOBN É

MILÁ VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ

Den božího narození
všechny smutky v radost mění
světlo rozsvěcuje v tmách...
Vzpomínáme v modlitbách
u jeslí, kde dítě leží,
ježto hrstka věrných střeží
na výsluní velké lásky,
kde se utužují svazky
bratrství všech dobrých lidí.
At svět kolem nenávidí
stačí, když pár srdcí šíří
pokoj, který k nebi míří
VÁNOCE
NEZNÁMÝ AUTOR Z VLASTI

Když my3 křes tané3 chceme, máme moc, kterou jiní lidé neznají: můžeme - jako Panna Maria přivést do dnešní společnosti duchovním způsobem Krista.
Sám to řekl! A jemu přece věříme! Je k tomu třeba jen našeho srdce či lépe vzájemné křestanské lásky3 podle přání Kristova. Tak podi- a
vuhodně a podle své touhy uskutečníme svou víru:"JÁ JSEM UPROSTŘED
NICH!" - Ježíš nežádá od nás mnoho - ale také ne málo. Chce3 aby
chom s ním vytvořili živou a oživující jednotu.
A tu uskutečníme, jen když se budeme mít vzájemně rádi, i ve stá- ’
ji, ke které můžeme někdy přirovnat naši moderní společnost. Pak v
je Kristus s námi. Pak se vánoce stávají věčnými svátky a znmohoná-\
sobí se. Kde jsou vánoce, tam je Maria a tam je Ježíš.
Mariino tajemství musíme obnovit v jednotě, kterou se
spojuje Kristus s námi. Je to božsky zázrak.
JEŽÍŠI PŘIJĎ A ZŮSTAŇ S NÁMI! Kdysi Tě "tvoji" nepřijali. My to chceme pod
le svých sil napravit. Žijeme jen proto, abychom Tě stále přijímali3 aby
chom nezůstali sami se sebou, ale pomohli budovat nové království, novou
říši Boží.
ZAKLADATELKA A VEDOUCÍ FOCOLAR?! - CHIARA L U B I C H

JDENE
DÁL.....

UPŘÍMNÉ

PŘIZNÁVÁME SE - prosincovým číslem měl
skončit KLUB svou existenci. Sedm let je na krajanský časopis víc než dost.
Tisk KLUBu je velmi drahý. A tuto namáhavou práci děláme mimo své povolání.
Vy jste nás však "zaskočili". Ještě před vyjitím č.12 začalo docházet před
platné. Přihlásili se noví odběratelé, zámožnější čtenáři nabídli fi
nanční pomoc. Ani složenky nezůstaly bez povšimnutí. Pán B8h Vám to
zaplatí Finanční pomoc potřebujeme hlavně pro DOPISY PRO TEBE a du
chovní buletin ZlVOT S KRISTEM, který chceme tento rok několikrát vy
dat. Pošleme jej čtenářům, o nichž předpokládáme, že o něj mají zá
jem a těm, kteří se přihlásí, pokud zaplatili za KLUB nejméně 20 frs
předplatného. Do tohoto čísla vkládáme složenky jen těm, kterým snad
při doručováni vypadly nebo na ně v předvánočním ruchu zapomněli...
Kdo je v přechodných finančních obtížích, at se obrátí na toho misio
náře, od kterého KLUB dostává, jistě mu rád bude posílat KLUB dál,
dokud se jeho finance neupraví.
díky vSem, kteří nás povzbudili a DALI NÁM NAJEVO SVOU DÓVÉRU

VE STÍNU ZÁŘÍCÍ
LAMPY...
Hřejivé světlo na stole či v koutě vedle pohovky, při kterém se tak dobře mlčí, hovoří i
naslouchá..Mou pozornost upoutala ruka, která tuto lampu rozsvítila, která ji nese. Kdo si
všimne skrytého okolí velkých mužů, bez kterého by nebyli sto uskutečnit své dílo? Axel
Munthe poznamenává, že největší odvaze a obětavosti se nedávají ani medaile, ani ne
stavějí pomníky - protože tyto oběti není vidět!
Koncem roku vplynulo 35 let od smrti JOSEFA FLORIÁNA, obnovitele katol. kultury v na
šich zemích. Kdo vzpomene také na jeho ženu, která mu dala početnou rodinu-po které
toužil-a hostila nesčetné hosty? Na sestru Antonii a tetu Martu? Kdo z těch, kteří
je znali, nám načrtne jejich lidský a duchovní profil, seznámí vás s jejich životními
osudy, s jejich láskou, obětavostí a věrností osobě i dílu J.FLORIÁNA?
-DOMA-

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
NA KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
saleziána J. HORÁKA
29.1.v 15,30 poje
deme auty z Curychu 28.1. s P.šimčíkem do Turina!
Informace P.šimčík

NAŠE BOHOSLUŽBY
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- každou druhou SOBOTU v Peter u.Paul-Kircne
15.a 29.1, 12.a 26.2.,12.a 26.3. 18,15 hod.
ARBON - farní kostel, každou neděli
19,00 hod.
BADEN - Sebastianskapelle-krypta, neděle
11,15 hod.
BASEL - Heiliggeistkirche,
neděle
18,00 hod.
BERN - Dreifaltigkeitskirche-krypta,sob.
18,00 hod.
CURYCH- česká - HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr.46.,
neděle a první pátky
19,00 hod.
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wblfbachstr.15. I.patro
nedela
9,30 hod.
CORTAITJOD-10 km na juh od Neuchatel, směr Yverdon,
far.kostel sv.Petra na rozcestí od Kablovky,
- každú 3.nedelu
10,00 hod.
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
- každú l.nedelu
10,00 hod.
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.p.-4.ned. 9,30 hod.
LUZERN - Peterskapelle,
neděle
19,00 hod.
RpTI -TANN, kaple u katol. kos těla, každou 2.ned. 9,30 h.
SCHAFFHAUSEN-rozesí 1.se pozvánky, Promenadenstr.23,
SOLOIHURN-Spitalkirche 9.a 23.1., 2.a 20.2. 10,15 h.
ST.GALLEN-HERZ JESU KAPELLE při domě vchod
z vnitrního nádvoří,
sobota
19,00 hod.
WINTERIHUR-St.Ulrichkirche,Rosenberg,sobota 19,00 h.
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14 Avenue du Mail
I.patro 2.nedelu v mes.
18,30 hod.

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, Schadriitistr.26.t.041-312635
P.JÁN PIUS KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,Lindenberq 21.,
tel.061-321944
P,JOSEF ŠIMČfK, 8004 ZUŘÍCE, Feldstr.109,t.01-235025
P.ANTCN BANÍK, 8004 ZDRICH,Feldstr.109,tel.01-234455
středu,piatok od 16-18,30-Wolfbachstr.15./pro Slováky,
P.MARTIN MAZÁK.1100 MDRCES, La Longeraie,t.021-714417 "
P.VILČM V3NDRA, 9000 St.GAIJ.EN, Schlosserstr.26.,
tel.071-279631 /KLUB-red.a administrace/
Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech duchovních
záležitostech - křest, zpověd, svátost nemocných,
svatba, vyučování náboženství doma, návrat do Cír
kve a p.U českých kněží se můžete hlásit na české
duchovní podniky-exercície, duch.obnovy ap.- u slo
venských /P. Křivý, P.Baník/ na slovenské. U P. Mazáka
a P. Vondry na oboje.
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12.-19.2.-ZIMNÍ TÁ
BOR PRO DČTI-SaasGrund. Přihl.a infp
P. Šimčík+P. Birka
200 frs -cesta
pobyt,lanovky.

VELKÉ TŘÍDEN
NÍ EXERCÍCIE v BethanienJ Povede je
P.TOMÁŠ Š P I D L Í K, prof.Gregoriánské univ.v Římě, vedoucí
čes.jesuitů v zahraničí a
autor četných knih a předná
šek ve Vatik.rozhlase.
Povzbudí nás k dalšímu životu z víry. V domě sester
DOMINIKÁNEK, 28 km na jih
od Lucernu. Každý má svůj pokoj, v
domě je plovárna, krásné okolí. Přihl.
P.Birka-Lucem-24 .-27.3.
105 frs
SETKÁNÍ V QUARTENU - s P.Škarvadou
ved.českých katolí
ků v zahraničí.
V moderním vzdělá
vacím středisku
nad Walensee - na
silnici mezi Zurichem a Churem.Přednášky, besedy, vycházky.Přihl.a inf.
P.Šimčík+P.Vondra, od 1-3.TV.cca 50f

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V EINSIEDELN. - Pro
mluvy, debaty, zábava. Povede P.Rob.
KUNERT,T,J,z Innsbrucku. Přihl.a informace
P.Šimčík + P.Birka
15.-17 IV. cca 40 frs
POZOR!
DĚTI
VELKÉ KATECHISMOVĚ ZÁ
VODY! Přihlaste se u
svého misionáře nebo
u P.Birky o otázky a udejte svůj vek. Každý
den jednu otázku - a zvítězíme! Týden pobytu
u moře a v Římě. Rodiče nebo Vás misionář
Vám rádi pomohou. Soutěž zemských vítězů
asi od 1.-6.srpna. Zemská soutěž dříve, da
tum věas uveřejníme.

29.12.76 by se byl dožil náš Otec kardinál
Josef BERAN 88 let. Obracejme se k ně
mu ve svých potřebách. Za živa pomáhal mno
hým - u Boha může pomoci všem!

SJEZD DOPISOVATELŮ
V Rudé zástavě byli všichni dopisovatelé přijati vlídně. Kefalín se zeptal, jestli nepři
jede taky Dušan Jasánek, ale sekretářka redakce mu odpověděla, že tento vyspělý a nadaný
soudruh prošel školením už před několika týdny.
Kefalín se dal do řeči s některými dopisovateli a záhy je počal dělit do několika katego
rií. Předně zde byli zanícení horlivci, kteří věřili, že jsou praporečníky komunismu a
bojovníky na jeho přední výspě. Zejména jeden otylý nadporučík ustavičně šermoval pěstí,
agitoval a stmeloval kolektiv. Byl také pro ostražitost a bdělost a tvrdil, že je třeba
se semknout.
Druhou kategorii tvořili grafomani. Každý z nich měl několik seši
tů s vojenskou tématikou, ale bylo jasné, že tématika u nich ne
hraje podstatnou roli. Hlavní zde byla touha psát a vytvořit ge
niální dílo o čemkoliv. Tito mládenci stáli každou chvíli někde
opodál a procítěně si navzájem recitovali své slabomyslné verše.
Pak tu ovšem byla kategorie třetí a do té sebekriticky zařadil
Kefalín i sám sebe. Byli v ní podvodníci, kterým nešlo o ideu ani
o literaturu, ale o šedesát nebo sedmdesát korun honoráře a jiné
výhody s tím spojené. Tato kategorie byla zastoupena nejpočetněji
a její příslušníci se nezajímali o téma přednášek, nýbrž o to,
jestli budou muset spát v kasárnách nebo bude-li jim povolen noc
leh dona. Když jim tato výhoda byla poskytnuta, počali se pod růz
nými výmluvami vytrácet z redakce a spěchali na rande či do hos
pody.
Také Kefalín opustil ostrou diskusi o tom, má-li voják milovat
svou zbraň. Básník Skácel v brněnském Hostu do domu napsal něco
v tom smyslu, že puška je nutná k obraně vlasti, ale nenufte nás, proboha, abychom toto
nelogické spojení ocele a dřeva milovali. Otylý nadporučík měl tento citát vystřižený,
každému ho ukazoval a tvrdil, že je třeba přejít do ofenzívy. On sám zakoupil patnáct Hos
tů do domu se svatokrádežným obsahem a rozeslal je na nejvyšší místa.
Ačkoliv bylo krajně zajímavé sledovat, jestli se otylý nadporučík samým rozčilením zhrou
tí nebo nikoliv, dal Kefalín přece jen přednost pobytu u rodičů v Chodově u Prahy. Začal
se zajímat o místní novinky a nebyl v tom směru zklamán. Nejvíce ho zaujal skandál, který
vypukl v souvislosti s jednou podzimní procházkou národního umělce Maxe švabinského.
Mistr, který z neznámých a dosti těžko pochopitelných důvodů k Chodovu nebývalé přilnul,
došel jednoho studeného, sychravého dne k opuštěnému krámku, ve kterém bývala dříve bar
vírna. Jat náhlou zvědavostí, vstoupil dovnitř a počal se tam rozhlížet. V témže okamžiku
přiskočili ke krámku dva nezbední kluci, bleskurychle stáhli železnou roletu a uprchli.
Malíř se rázem octl ve vězení. Neměl dost sil k vytáhnutí rolety a jeho slabý hlas neský
tal naději, že se dovolá. Schoulil se do koutka a ve vlhkém, studeném krámku čekal něko
lik hodin, než ho tu našli známí, kteří ho vyšli hledat.
Tento atentát popudil kulturně politickou veřejnost a původci ohavného činu byli záhy od
haleni. Hrozily jim nejtěžší tresty, neboř mohli zasáhnout naši kulturu na místě nejcitli
vějším. Kluci však svou vinu v plném rozsahu popírali. Velice důrazně prohlašovali, že ne
věděli, o koho běží. Netušili, že uvězněný muž je národní umělec, ale domnívali se, že je
to docela obyčejnéj dědek.
Válčili jsme za Čepičky
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NA DOVOLENOU S KARLEM
IV.
SYMPOZIUM O KARLU IV. se koná pro mládež
od 17 do 30 let v Casies, St.Martino, Jižní Tyrolsko,
sev.Itálie. Účastníci si připraví krátkou promluvu o
některém životním úseku nebo činnosti Karla IV. Mimo
v knize J.Šusty najdete dost materiálu ve velkých němec
kých či jiných historických slovnících /Propyleen WeltGeschichte, L.Pastor:Papstgeschichte a jiná velká histor.
díla./ - Dále: debaty, zájezdy po Již.Tyrolích, filmy a
dia,táborák,hudba,zpěv. Od 23.-30.7.Cena/mimo výlety/132 fr.
Přihl:VELEHRAD,' VIA C0N00RDIA 1,1-00183 ROMA/do konce února.

vtip

za

vtipem

Učitel vysvětluje žákům za Železnou
oponou rozdíl mezi škodou a neštěstím.
Uhyne-li kráva, je to škoda. Zřítí-li
se letadlo s členy vlády, je to ne
štěstí. Zák Novák má definici znovu
vy světlit:"Prosím, zřítí-li se letad
lo s členy vlády, je to neštěstí, ale
není to škoda. "
Letadlo musí nouzově přistát na moři.
Byli by výborný pár ale Franílftkori
Letuška hlásí:"Za několik vteřin
dftlají potíže nesené figury.“
bude letadlo na moři. Prosím,
opusEte je nouzovými východy. Tím se také loučíme s ne
plavci a doufáme, že měli dosud příjemnou cestu."
'Jmenujte mi, děti, čtyři dravá zvířata.""Prosím, pane učí
lev...a tri tygři."
"Máte opravdu štěstí, pane. Už jsem
myslela, že guláš není, ale právě
jednu porci jiný host vrátil. "
Otec otevřel rádio. Je slyšet zpěv toreadora. "Není to Carmen?"ptá se
manželka. Otec si nasadí brýle: "Ne - to je Beromúnster!"
"Bohužel vám nemohu tento šek proplatit, paní Mullerová. Už jste dale
ko překročila svůj vklad.""Divné! A ještě nemám popsanou ani polovinu
šekové knížky."
___________________________
Obecní rada města se usnesla:"Postavit novou
radnici.Staré cihly použít pro stavbu nové radnice. Jakmile bude
nová radnice hotová, strhnout starou radnici."
Slohová úloha: Stal jsem se generálním ředitelem. Frantík sedí se
založenýma rukama. "Proč nepíšeš?""Prosím, čekám na sekretářku."
Žádost:"Prosím, přeložte dětské hříště, ábu nebulo v blízkosti da
ňového úřadu. Děti se tam naučí sprostým slo
vům. "
„Pojd s námi, bude legrace, Iderne
Náhrobní nápis:"Zde odpočívá Max Bolsterli,
očkovat laborantku!"
který udělal víc zlého než dobrého, protože
dobré dělal špatně a špatné dobře."
"Rozkošný konec, že?’. "Většina lidí přichází na svět s lékařskou pomocí a stejně jej opouští
Před palácem arabského šejka zastavily dva autobusy plně obsazené že
námi. "Nějaké turistky?" ptá se tajermík šejka. "Ale ne, přijely na návštěvu tc lýně."
Kdyby měl desítiletý zkušenosti padesátiletého, chodil by do školy mnohem raději.
"Tati, proč se říká, že kniha je náš nej lepší přítel? ""Protože se s námi nikdy nehádá a
nikdy nás nepomlouvá!"
Chirurg se vrátí z lovu. Přítel se ptá: "Byl úlovek
dobrý.""Ale ano. Tři zajíci a dva pacienti."
"Jaký je rozdíl mezi školou
a továrnou?""Ve škole je
každý ve třídě, do které
patří."
"Kdes byl?""Na kursu první
pomoci. ""Prima. Půjč mi tedy
stovku!"
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DNES ZAVŘENO! NEJDOU NAM
OTEVŘÍT DVEŘE!

"Vy, takový turista, a koupil jste si kolo?""Ano, ale
skládací a nosím ho v ruksaku."
"Je čím dál těžší Na silné stromy se snažil
držet krok s módou!" šplhat, slabými otřást!

"Trochu chatrné dřevo, že?"

KLUB
Schlosserstrasse 26
Tel. 071 27 96 31
CH-9000 ST.GALLEN

POKRMY Z BRAMBOR
PLNĚNÉ PEČENÉ BRAMBORY. - 6 velkých stejnoměrných brambor, půl l polévky z kostky, 400g
sekaného telecího, cibuli, 100 g čerstvých nebo malou konservu naložených žampionů, lžíce
tuku, svazek petržele, trochu kořené, špetka majoránky. - Brambory oloupeme, po délce rozpůlíme a v polévce uvaříme. K naplnění - sekanou cibulku, na plátky
nakrájené žampiony podusit v horkém tuku. Posypat kořením a majoránkou a smíchat s posekanou petrželkou a masem. Brambory s touto náplní
naplníme a dáme na plech, polejeme polévkou, která zůstane asi na prst
vysoko na plechu. V dobře vyhřáté troubě pečeme asi 30 min. Hodně sa
látu jako příloha. Kousky vydlabaných branbor použijeme na polévku.

ANGLICKÁ PASTÝŘSKÁ PAŠTIKA. - Kilo brambor, 4-5 dl mléka, 50 g másla,
špetka muškátu, 400 g sekaného jehneého, cibule, Ižéce tuku, lžička
kořené, špetka tymiánu a
basilikum, lžička rajské
ho protlaku, 3-4 Ižéce
smetany, máslo na formu.
Oloupané brambory nakrá
jíme na kostky, uvaříme,
propasírujeme
a s mlékem
zachráněni diky prodavačce,
co nám prodala ten bramborový a máslem připravíme bram
salát — po něm zcepeněl.“
borovou kaši. Ochutíme
špetkou muškátu. Sekanou cibuli s masem opečeme rychle v horkém tuku. Přidáme koření, ty
Protože Isme měli spoustu dotazů a čas již pokročil, zahájíme
mián, bazilikum, rajský protlak a smetanu a dnešní poradu až zítra.“
necháme trochu povařit. Vymastíme formu, dáme
do ní polovinu kaše, na to naso a znovu polovinu kaše. Nahoru trochu másla. Pak upečeme
v dobře vytopené troubě - asi 20 min. K tomu dušenou zeleninu nebo salát.
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SAVOJSKĚ BRAMBORY SE SEKANÝM HOVĚZÍM ŘÍZKEM. - 8 středné velkých stejných brambor. Půl l
silné masové polévky, sůl a pepř, 50 g strouhaného sýru /Greyerzer/ 50 g másla, 8 sekaných
hovezéch nebo vepřových řézků po 300 g, lžička kořené, špetka majoránku a tymiánu, vejce,
cibulka, 2-3 Ižéce strouhanky, 2 Ižéce tuku. - Oloupané brambory nakrájíme na tenké plát
ky, ale tak, aby držely pohromadě. Naskládáme do máslem vymaštěné pánve a svrchu trochu
přimáčkneme. Posypeme solí a pepřem, přelejeme polévkou a v horké troubě půl hodiny dusíme.
Pak posypeme strouhaným sýrem a kousky másla a při zvýšené teplotě ještě asi 20 min.dusíme
a zároveň pečeme. Do sekané přidáme cibuli, petržel, vejce, koření a strouhanku. 8 řízků
peřeme na vřelém tuku - po obou stranách - na každé asi 4-5 minut.

BRAMBORY SE ŠUNKOU. - 8 střed.brambor, 250 g šunky, 100 g
strouh, ementálu, 3 vejce, 2 dl smetany, 1 dl mléka, koření,
paprika, muškát, pepř, máslo na vymastční. - Brambory v šlupce
uvaříme, oloupané nakrájíme na plátky, posypeme kořením a
pepřem. Střídavě proložíme nakrájenou šunkou /na menší kous
ky/ a strouhaným sýrem; ve formě zůstanou brambory nahoře.
Dobře promíchat vejce, smetanu /kávovou/, mléko a po kávové
lžičce koření, papriky a muškátu a směsí brambory přelít.
S trochou másla dobrou půlhodinku péci ve vyhřáté troubě.
Místo šunky můžeme dát masový sýr, salám a pod.
taky se snaží urvat od života, co se dál’

