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PŘÁTELÉ,

známá herečka upřímně doznává na konci svého životopisu:"Někdy mi všechno, co jsem prožila,
připadá jako zlý a pošetilý sen, z něhož jsem se probudila sice pozdě, ale ještě včas,
abych si uvědomila, že všechno, co jsem se snažila dosáhnout, nemělo tu hodnotu, kterou
jsem tomu přikládala."
Mnoho lidí se občas zamyslí nad svou minulostí, nad jejím smyslem. Co viděl sv.Pavel, když
se ohlédl zpět? "Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. "/II. Tim
7/. Život svátého Pavla od jeho obrácení ke Kristu byla jediná velkorysá obě£. Každý jeho
den byl plný lásky ke Kristu.
Jen se pokusme vytrhnout ze svého života všechny obětí, lásku, utrpení! Zůstane z něj hro
mádka bezcenných cetek.

Odvahu k oběti musíme obnovovat, posilovat. Proto začíná jaro u nás, ve Švýcarsku, čtyřmi
duchovními obnovami:třídenními v Bethanien s Otcem Koláčkem, dvoudenním Setkáním v Quartenu s Otcem Škarvadou, slovenskými v Morschachu a setkáním mládeže s Otcem Kunertem.
Co chceme obnovovat? Sami sebe! Duchovní Otec nám v promluvách ukazuje pravdy Boží a my
uvažujeme, jdeme-li správnou cestou nebo kde jsme se od ní odchýlili. Prosíme sami i spo
lečně v modlitbě, aby nám Pán pomohl, posílil nás - neboí Kristus řekl:"Odděleni ode mne
nemažete dělat nic."/Jan 15,5/. Rozjímáme, t.j. snažíme se vniknout hlouběji do pravd Kris
tových. Čteme v klidu Písmo svaté nebo knihy mistrů duchovního života. Očistíme duši svá
tostí smíření - svátou zpovědí - v níž nám Pán prostřednictvím duchovního Otce nejen odpus
tí odchylky od správné cesty, ale kněz nám poradí, ukáže, kde hrozí nebezpečí, povzbudí
nás. Posilníme duši Tělem Páně:"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve raně a já v něm."
/Jan 6,56/. Pohovoříme si s přáteli, kteří mají stejný cíl:"Milujte se navzájem, jako jsem
já miloval vás."/Jan 15,12/.
Doma se konají duchovní obnovy tajně. Spí se na slamnících, přednáší a_zpovídá na mezi či v lese, hrozí
nepříjemnosti - a přesto lidé rádi jdou:"At se vaše
srdce nechvěje a neděsí."/Jan 14,27/."Já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa. "/Mat 28,20/.
Myšlenka na naše statečné a věrné kněze a křesťany ve
vlasti by v nás měla probudit zdravou touhu, aspoň
trochu se jim vyrovnat, přinést Pánu aspoň maličkou
oběň - která je konec konců užitečná zase jen pro nás.
Na duchovních obnovách dostáváme totéž, co oni. Slovo
Boží, slovo života - Krista. Jenže ray bez rizika,
v pohodlí a v bezpečí.

Je to nabídka našeho nejlepšího Přítele, nabídka,
kterou dostává jen málo našich krajanů ve světě.
Přijmeme ji?
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec žádal ve světovém týdnu modliteb za jednotu křesťanů,abychom se vytrvale snažili o sjednocení. - Upozorňujeme, že tak zv.
ekumenické bohoslužby jsou pouhá pobožnost a nemohou nahradit mši
sv. Rovněž není ekumenické, vzdávat se pravd a tajemství katolic
ké víry. Úctu jinověrců vzbudí znalost naší víry, život podle
evangelia a upřímné přátelství. Od zbožných jinověrců se můžeme
mnoho naučit. - Při promluvě 1.ledna dal sv.Otec světu heslo:
"Chceš-li mír, chraň život"."Odpovědí"na toto heslo jsou snahy o
uzákonění uměl.potratu v Itálii.Holandský senát odmítl zákon o umělém potratu, přijatý poslaneckou sněmovnou r.1976. R.1975 tam bylo 75 tisíc potratů, z to
ho 60 tisíc ze zahraničí, z těch zemí, kde jsou potraty zakázány, zejm. z Německa.
Komunistický starosta Říma Argon "hájí" Vatikán, jeho spolupracovnici pak rozpoutali kam
paň proti údajnému bohatství Vatikánu a katol.Církve. - Cil - vyvolat skandál a u naivnich
čtenářů rozdmychat protináboženský postoj a negativní city k vire. - Ústav pro veř.míněni
DORA zjistil, že 45 proč.Italů se domnívá, že člověk může být dobrým komunistou/t.j. aktivpím nevěrcem/i dobrým katolíkem, 46 proč, je přesvědčeno, že se Lefebvre mýlí, 17 proč.mu
dává za pravdu. Zřejmě jen málo katolíků je informováno o podstatě komunismu a neomodemismu. Při přednášce red.časopisu La Civilta Cattolica v Římě došlo k tak ostrým sporům mezi
přítomnými jesuity - příznivci a odpůrci Lefebvra - že musela zakročit policie.
Místo biskupa Nestora Adama ze Siónu byl zvolen předsedou švýc.biskupské konference baselský biskup Anton Hanggi, který se ještě zotavuje po srdečním infarktu.
Ernst Cincera se brání proti zákazu vydáni své knihy Náš odpor proti podvratné činnosti ve
Švýcarsku, zatím co jeho odpůrci si už bez překážek dávno vydali svou knihu. Podnět ke
studiu komun.metod dal Cincerovi pobyt v Praze, kde měl po válce nepříjemnosti k komunisty.
Podle očitých svědků vládne v Kambodži komunistická hrůzovláda. Od dubna 1975 bylo zavraž
děno na milion lidí, nevěstky byly ubičovány k smrti, kulturní hodnoty úplně zničeny.
Býv.pracovník slov.katol.akce Pavol Vamogurski byl 10,11 zatčen v bratislavské továmězřejmě k vůli tomu, že psal čsl.biskupům o utrpení křestanů a prosil, aby zaujali energič
tější postoj vůči státu a varoval je před Pacem in Terris. - V Německu nedaleko Freiburgu
vznikl slovenský jesuitský klášter pod vederiim Otce biskupa Galaty. Gratulujeme.
švýcarský řeholník Paul Egli byl odsouzen v Rhodesii k 5 letům vězení, protože nehlásil
přítomnost guerilly v misii a dodával jí léky. Guerilla má na svědomí mnoho vražd, mimo
jiné i několika kněží, jedné řeholnice a biskupa. Na kauci byl Egli propuštěn.
30.září se bude ve Vatikáně konat biskupská synoda na téma Katechese dnes, zejm.u mládeže.
2.května 1970 byl v Lourdech zázračně uzdraven Serge Perrin, 46 letý otec tří dětí, pro
hlášený za 100 proč.invalidu. Lékařské podklady byly nyní odeslány.do Paříže k dalšímu
zkoumání, pak budou putovat do Říma. Od zjevení Matky Boží se tam stalo přes 60 zázraků!
Stanislav DOROTÍK a Anton VAVRICA přijali v Římě jáhenské svěcení. Gratulujeme. V Turině
přijal kněžské svěceni Jan Borák., salezián. Zúčastnili se toho i krajané ze Švýcarska.
Episkop.církev USA vysvětila první kněžku, matku 4 dětí, Jacqueline Means, 40 let.
19.června bude svatořečen blah. Jan Nepomuk Neumann, býv.biskup ve Philadelphii USA, kte
rý pocházel z Prachatic. Vypravíme se na svatořečení našeho krajana do Říma?
Luter.manželské poradny v Minneapolis, USA, zjistily, že manželství nezletilých nemají vět
ší rozvodovost než zletilých. Církevní manželství jsou o 38 proč.pevnější než civilní.
Podle papežského výnosu nebude svěcen na biskupa každý opat, nýbrž jen kde to duchovni
vrchnost výslovně žádá nebo to vyplyne ze zvláštního postaveni opatství. - Podle papežské
ročenky 1977 je na světě 2250 biskupství. Min.roku jmenoval papež 128 biskupů. Reholniků
ke 253903, řeholnic 777768. Církev má 97 bisk.konferenci a 46 universit. Jak by se obrodil
svět, kdyby se všechny duchovní osoby poctivě snažily o život s Kristem a podle Krista!
23.1.oslavil společnou mší sv.kolínský arcib.kard.Hoffner, předseda něm.bisk.konference
své 70 narozeniny a jeho dnes slepý předchůdce kard.Frings své 90 narozeniny. Kard.Hoffner
napsal mnoho kvalitních náboženských brožur a vyzval profesora Kúnga, aby zrevidoval a do
plnil svou knihu Christ sein pokud jde o osobu Krista - druhé božské osoby a Syna Božího.
R.1976 bylo v Ugandě vysvěceno 40 kněží. - I Burundi v Africe bude mít svou synodu.
V lednu se ve Vídni konalo mezinár.sympozium o pastorálce ve farnosti. Byla zastoup.i ČSSR.
V rámci "reforem”bude i ve Španělsku, jediné zemi, kde bylo vyučováni náboženství na všech
typech škol, prohlášeno za nepovinné.
Vyšlo II.vyd.Salivarová :H0NZL0VÁ. Oscar Krause, Rebenstr.2, 8307 Effretikon
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”TENTO KNĚZ VÁS OBELHÁVÁ!,,
Slunný podzimní den. Před chrámem, z kterého před chvílí zněl nadšený zpěv, stojí
několik mužů a kouří. Opodál se opírá mladá žena o zábradlí a ramena se jí chvějí
tlumeným pláčem. Vedle ní stojí mladý muž, jednou rukou ji hladí a druhou houpe
kočárek, kterého se drží asi pětiletý, pihovatý klučina.
Z úzké uličky se vynoří starý pán. Pohlédne na chrámovou věž,
srovná své hodinky s hodinami na věži a chce pokračovat v ces
tě. Náhle k němu vítr zanese tlumený vzlykot. Vystoupí po ně
kolika schodech ke chrámu a pozdraví mladou rodinu: "Mohu, .mohl bych vám nějak pomoci?" ze
ptá se tak skromně a mile, že mladá paní přestane plakat.
"Těžko,"odpovídá mladý muž."Nikdo nemá moc nad tím - a jemu podobnými,"kývne bradou k
chrámové bráně. "Nezbývá nám než počkat, až bude po kázání."
Starý pán chvíli uvažuje, znovu pohlédne na hodinky, pak se usměje na oba manžele, vytáh
ne z kapsy lízátko, vtiskne je klučinovi do pěstičky a zamíří k impozantnímu vchodu.
Je - jak se tíká - natřísknuto. V lavicích se tlačí babky i dány v nejlepším věku, někte
ré mají na klíně děti, některé podřimují, pokud to dovolí zvučný, trochu mečivý hlas, trys
kající z četných amplionů. Muži s klobouky v ruce přešlapují z nohy na nohu, pošilhávají
po lavicích nebo po východu, ale kazatel je neúnavný.
"Jako křesEané jsme povinni - ano, povinni!" mečí hlas z ampliónů a ruší v dřímotách ba
bičky, "bojovat za práva pracujícího lidu! A to s komunisty ruku v ruce. NeboE Kristus,
první komunista, sám zavrhnul boháče slovy: "Spíše projde velbloud uchem jehly, než vejde
boháč do nebeského království." A kde je nebeské království? Zde, na zemi. Jakmile se zba
víme vykořisEovatelské třídy, pak ny, proletáři, lidé vydaní všanc světovému kapitalismu,
nastolíme říši blahobytu, říši spravedlnosti... novou zemi__ A protp, drazí křesEané.... "
Náhle mečivý hlas umlká, jakoby přestaly amplióny fungovat. Většina'podřimujících se pro
budila. Pomenší stojící začínají natahovat krky. Co se to vpředu děje?
A dělo se!
Starý pán se prodíral hezkou chvilku namačkaným davem - slavil se totiž populární světec
a patron kostela - proto ten nával. Lidé brumlali, ale starý pán byl neodbytný. S tichými
prosbami za prominutí proklouznul i tou největší tlačenicí vzadu - vpředu to už šlo lépe,
tam tolik věřících nebylo.
A najednou stál před řečníkem, který právě položil ruku na srdce a druhou napřáhnul k pří
tomným. Vytřeštil oči na starého pána... "To je troufalost, od toho děď/, "zašeptala jedna
dána druhé. Kazatel zůstal chvíli stát ve stejné pozici, jakoby zkameněl, pak tiše spustil
ruce podél těla a pokradmu se rozhlédl, jakoby hledal východ.
Starý pán loupnul po kazatelovi očima. Jemně ho odstrčil od mikrofonu a řekl: "Drazí věří
cí, jsem váš arcibiskup a kardinál. Slyšel jsem právě, co vám říkal tento...tento.• "po
hlédnul přísně na kněze, který, bledý jako každý zbabělec, se krčil mezi ministranty,"ten
to člověk, který byl onylem vysvěcen na kněze. A pravím vám, že tento kněz vás obelhává.
Nevěřte mu! Všechno, co tu říkal, je nesnysl a lež. Kristus nemohl být komunista, proto
že komunista nevěří v Boha, pronásleduje Církev Boží a všechny, kteří jsou Bohu věrni. Ne
beské království nemůže být na tomto světě, protože zde je svět a ne nebe. Pán nám slíbil
kříž a tomu, kdo ho věrně a rád ponese - jako ho nesl On - a bude pomáhat druhým nést
ochotně jejich kříže, dá po smrti blaho, štěstí, kterému říkáme nebe. Proč posloucháte tak
rouhavé řeči a neopustíte okamžitě chrám? Tak málo znáte svou víru?" Odmlčel se. Chrámem
to zahučelo, jakoby vítr rozčísl koruny stromů. Kardinál se obrátil ke knězi, odtáhl mi
krofon a řekl přísně:"Jak můžete zrazovat veřejně od oltáře Krista? Jak nůžete obelhávat
tyto důvěřivé, zbožné věřící? Nepotřebuji takové kněze! Chci kněze, na které se mohu spo
lehnout, že budou hlásat slovo Boží a ne nevěru, blud a lež. Zítra v deset hodin vás če
kám ve své kanceláři. A nyní pokračujte ve mši svaté. Varhany, prosím!" Z kůru zazněl
zvučný hlas varhan. Kněz, chvějící se na celém těle, přistoupil k oltáři. Starý pán se
stoupil dolů. Lidé, kteří dříve protestovali proti jeho prodírání se, ochotně ustupovali
a s úctou pohlíželi na dobrého pastýře. Některé babky se dokonce pokoušely políbit mu
prsten, ale kardinál zatřepal rukou a dal jim požehnání.
Konečně se mu podařilo vyjít před kostel. Mladá rodina se chystala vstoupit dovnitř.
"Už je to v pořádku, "usmál se kardinál a pohladil klučinu, "co jste udělali vy, měli udě
lat všichni věřící." Pokýval hlavou, usmál se a odcházel - jako každý jiný obyčejný sta
rý pán.
/Přiběh se stal v Benátkách. Kéž by všichni biskupové chránili své ovečky před vlky, kte
ré zneuživaji posvátného kněžského posláni ke lžim, bludům a sváděni věřicich!/
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I VE ŠPATNÉM JE KAPKA DOBRA!
Jakmile objevíme na druhém chyby a nedokonalosti, na
še láska k němu se zmenší, zmizí nebo se změní v nená
vist. Tato změna v nás, může uškodit druhému. Nemá už
totiž nikoho,' kdo by ho miloval, a lásku potřebuje nut
ně k tomu, aby se svých chyb zbavil. Nebot i v padlém
člověku zůstávají zbytky čestnosti a mravnosti.
Velká neřest vylučuje jiné neřesti. Lakomý člověk není
marnotratný. Komunista se málokdy oddá rozkoši. Člověk prostopášný se nehodí
pro komunismus. Jako jedna plevel ničí druhou, tak jedna neřest ničí jinou.
Marnotratný syn byl ze společenského hlediska asi příjemný kamarád.
Když se bohatý mladý muž ptal Ježíše, co má dělat, aby dosáhl spásy, řekl
Kristus, aby zachovával přikázání. To dělal od dětství. Chtěl být lepší.
Pán řekl:"Chceš-li být dokonalý, rozdej vše, co máš chudým a následuj mě."
Mladý muž smutně odešel - byl velmi bohatý. Vzdor jeho nedokonalosti ho měl
Pán přesto rád. Vyprávění nás dojímá. Mladý muž chtěl být duchovním hrdinou.
Neměl však sílu splnit touhu, která dřímá v každém z nás. Bojíme se, nemáme
dost odvahy, vzdát se toho či onoho. Kristus nás však miluje i v našich sla
bostech. Miluje jistě víc ty, kteří se mu dají dokonale - dobré kněze a řeholníky - kteří se vzdali z lásky ke Kristu všeho - majetku, vůle, rodiny.
Ale všichni nemůžeme rozdat celý majetek chudým, všichni se nemůžeme vzdát
tělesného rodičovství, jít do kláštera či do misií. Máme splnit s největší
láskou to poslání, které nám Pán dal - tedy stát se duchovními hrdiny na
svém místě.
Pokusme se nevšímat si u nepříjemných lidí nepěkných stránek jejich charakte
ru. Najednou se začnou vynořovat jejich dobré vlastnosti. Klasický příklad smrt člověka. Po smrti najdou na něm pozůstalí mnoho dobrých vlastností, zi
kterých si za života ani nepovšimli, ani je neocenili.
4
Bůh ví, že špatná vlastnost je opakem dobré. Neupřímnost může pramenit z
ohleduplnosti, rozmařilost je rubem velkomyslnosti a láska k přepychu přání
po dokonalosti - aspoň hmotné, když ne duchovní. Přísní lidé touží po bezvadnosti a kritizování je temná stránka vůle, která by chtěla být spravedlivá
a čestná, ale místo sebe modeluje druhé.
Pán tyto slabosti osvětloval. Bohatý mladík měl jistě mnoho dobrých vlastnos
tí. Spoléhal však víc na bohatství než na Boha. Rozhovor s Ježíšem tuto sla
bost osvětlil. Ano - mnozí lidé důvěřují v Boha, mají-li velké bankovní kon
to. Ani si to neuvědomí. Mladík toužil po věčném životě, zachovával přikázá
ní, byl pokorný - vyznal své přání i svou slabost před zvědavým davem - ale
chyběla mu dokonala důvěra v Boha, vojenský duch, připravený ochotně splnit
každé přání Boží.
Proto řekl Ježíš, že mu chybí jen jediné. Leon Bloy pravil:"Krok nad průměr
nost - a jsme zachráněni." Drahocenné hodiny bez péra jsou jako hodiny bez
cenné. Lod bez kormidla není k ničemu. Násob nuly. Výjdou zase nuly. Chybí
jim jen číslo - aby se z nich staly obrovské sumy.
Jeden špatný zvyk může zničit celý život. Ale chybí-li druhému "něco" a my
nejsme ochotni mu k tomu pomoci svou láskou - bude mu stále chybět štěstí a
vnitřní mír. Neboň toto "něco" je nutné k přetvoření a zdokonalení jeho ži
vota.
Ano - často je osud druhého zakotven v naší lás
ce k němu. Jakmile naše láska povolí, zvlažní,
zmizí - je druhý člověk ztracen.
V tom je předpoklad Kristova apoštolského poslá
ní. A toto poslání svěřil Kristus nám - křesťanům.
"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a
řinčící zvon. Kdybych měl dar promlouvat z vnuk
nutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno,
co se může vědět, víru měl, že bych hory přenášel,
J.F.SHEEN
JÍLE NEMĚL LÁSKU -NEJSEM
NIC."

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Ruská emigrantka Alja s manželem, Vzdeňákem, si vypůjčili penz ze a hledajz vhodný krámek.
11.února 1926.
Nyní začal pozoruhodný život. Od rána do večera projíždíme Vidní a prohlížíme nabídnuté
obchody. Vídeň je obrovské město, denně se prodává spousta obchodů, ale netušila jsem, ko
lik bídy a ubohosti uvidíme. Z okna tramvaje vidíme krásné ulice, elegantní,bohaté lidi,
nádherné výklady a skvostné paláce. Ale tam, kam nás vede inzerát, je Vídeň, která v nás
zanechává trvalejší dojmy než město plné plamenů světelných reklam.
Od zastávky putujeme na chlup stejnými ulicemi k obchodu. Po stranách vchodu plechové tabu
le s reklamou na Maggi, cikorku, chléb ap. ve výloze drobty suchého sýra, zvadlá zelenina,
moukou naplněné sklenice na mléko. Otevřeme dveře, zazní zvonek. Po dlouhém čekání vyleze
z kouta podivná postava v modré zástěře s černou kápí na vyholené hlavě. Jakmile se doví,
že chceme koupit krámek, oživne a vysvětluje, že obchod jde skvěle, je to zlatodůl; práce
skoro žádná, stačí sedět a brát peníze.
"Proč tedy obchod prodáváte?" ptá se Otmar.
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"Tchýně chce zpět vypůjčené peníze. Nezbývá než prodat. Jak těžké je vzdát se zlatodolu!"
Dnes jsme prohlédli 7 obchodů; tento je pátý, jehož prodej zavinila nemilosrdná tchýně.
Dakaz o špatnosti vykřičených tchýní! - Pravý důvod prodávající neřekne. Ale na prázdných
regálech, chtějících vzbudit plnost krabicemi a plechovkami, na zanedbané výloze a špina
vém pultu vidíme, že jde o zkrachovaný obchod. Ptáme se, je-li tu i byt:"Ano. Je trochu
v nepořádku. Právě se chystáme, odstěhovat se na venkov."
Vstupujeme. Maličká, polotemná světnička, obrovská postel s růžovými peřinami, na níž se
dí nebo leží podle odhadu asi šest nebo sedm dětí. U plotny dvě ženy. Ani se neotočí. Vidím
vyzáblé, špinavé nohy. Světnicí se táhne šňůra s hadry. Vzduch je strašný.
"Kolik stojí obchod?""5000 šilinků, je to zlatodůl!"
Venku potřebujeme dlouhou dobu, abychom se zbavili tísnivého pocitu z této díry. Pak se
rozhodneme zajít ještě do Hemalzu, přesto, že je to odtud - z Hietzingu - hodně daleko.
Jedeme elektrikou, pak městskou drahou. Koleje v podzemí přivádějí našeho chlapce ve vytr
žení, ale raduje se i z vyvýšených částí. Já také ssaji dychtivě obraz obrovských, tisíci
světel posetých darů, malých parků, četných kostelů, aut a tramvají. Jak se vše liší od
mého tichého městečka, kde se v tuto hodinu sotva cbjeví člověk. Lidé jsou oblečeni elegartněji než u nás, i obyčejní dělníci.Proti mně sedí blondýnka, jistě jen prodavačka, ale
jsem jistá, že v celé Rusi není tak kouzelně oblečené ženy.
Vystupujeme. Zase dlouhá cesta k velkému parku, proti němuž stojí dům komického tvaru-jako
žehlička. Obchod poznáme podle dvou osamělých lahví ve výloze s obrovským oknem...
Přijímá nás tlustá, růžclící žena v hrubé modré zástěře s červenou záplatou-na břiše. Jí
rukou sýr z velkého talíře. Když nás spatří, utře rychle ruce do zástěry a ozdobí ústa ši
rokým úsměvem. Cbchod zívá odstrašující prázdnotou. Mimo sýr, dvě konve na mléko s mléčnou
louží, v regále na nakřápnutém talíři asi deset vajec, jinak nic - nepočítáme-li špínu.
"Vdávám se na venkov, "vysvětluje. "Ve městě se mi nelíbí. Obchod je zlatý důl. Zlatý důl!"
Ptáme se na zákazníky. "U mne kupuje moc lidí, "prohlašuje. "V tomto obrovském domě jsou
všichni lidé vašimi zákazníky?"ptáme se.- "Vlastně ne. S většinou partají nemluvím. Lidé
jsou závistiví a tvrdí, že prodávám obchod, protože nevynáší. Ale je to zlatý důl!"
"Nemáte-li zákazníky zde, odkud jsou?"namítá Otmar."Naproti je park, vlevo sklad dřeva,
vpravo vlak a v darech dál jsou dobře jdoucí obchody. ""Musíte zalichotit služebným."
"Ukažte nám byt. Máte prý tři pokoje." - Pokoje jsou sice velké, ale tak vlhké, že voda
proudí po stěnách. V jednom pokoji je spousta psů neznámých ras. Vrhají se na člověka a
dělají nepopsatelný rámus. A ten puch! "Chcete-li, přenechám vám několik psů!"
Když se dovíme, že tento zlatodůl stojí 4500 šilinků, odcházíme.

SVATÝ OPILEC
NA ŠIKMÉ PLOŠE
Nebyl to vlastně špatný člověk, tenhle Matt TALBOT, který pracoval jako přístavní dělník.
Vůbec ne. Neklel, měl úctu k náboženství a ke kněžím - jako každý Ir - miloval svou matku,
podporoval ji... Ale to jeho pití!
Lihoviny miloval nade všecko. Ovládaly ho víc než jeho matka a sestra, byly silnější než
jeho nejsvětější předsevzetí. Kolikrát přísahal matce, že se už láhve ani nedotkne - ale
při další výplatě podlehl zase své vášni. Výdělek ovšem nestačil. Aby uhasil stále rostou
cí žízeň, prodal šaty, chodil v hadrech - věčně opilý, věčně přísahající, že je to už na
posled.. .naposled rraminko! Čestné slovo!
STŘÍZLIVÝ ČLOVĚK TO NEPOCHOPÍ........
Nemá tušení, jak silnou vášní je opilství. Střízlivý člověk přesta
ne pít, má-li dost. Ale právě v tom okamžiku začne mít piják teprve
pořádnou chu£ k pití. Ruce se mu třesou, ale znovu a znovu sahá po
sklenici a jeho přátelé, "kteří to s ním myslí dobře", ho povzbuzu
jí. Hostinský, dychtivý vytáhnout mu poslední penny z kapsy, nalé
vá, sotva se sklenička vyprázdní. Opilci jiskří oči. Méněcenní kama
rádi ho napodobují. Pak je teprve veselo. Plná krčma opilých lidí.
A střízliví se ptají:"Copak víc nesneseš? To jsi nějaký piják?"
JAK SE TO VLASTNĚ STALO?'
Nevím, jestli o tom něco stojí v římských aktech, podkladu pro bla
hořečení tohoto prostého dělníka. Jednoho dne náhle Matt prohlásil,
že už nevypije ani kapku a složil přísahu ne matce, ale do rukou
kněze. Od té chvíle se změnil ve střízlivého muže. Známí ho nepoznávali. Mamě ho lákali
kumpáni do přístavní krčrry. Rázně odmítnul. Brzo se novinka rozlétla po celých docích. Ti,
kteří se od něho dříve štítivě odtahovali, i ti, kdo ho sváděli, se brzo začali na něho •
dívat s úctou. Panečku, vzdát se whisky! Chlapík je, tenhle Matt!
MATČINA RADOST
Největší radost měly matka a sestra Mattova. Jaké štěstí, když syn a bratr přišel v den
výplaty darů střízlivý, položil peníze na stůl....Ale nebyla to celá výplata. Kde je zby
tek? Dívku neměl - zůstal celý život svobodný - nepil, oblékal se prostě - kam zmizely
ostatní peníze? Putovaly do domácností nezaměstnaných kamarádů, k nemocným, chudým, potřeb
ným. A co víc - z úspor umožnil čtyřem mladým mužům, kteří toužili sloužit dokonale Bohu,
aby vystudovali na kněze.
PSYCHOLOGIE PIJÁKA
Mnozí neuvěří, že pro pijáka je jedinou cestou k záchraně odříci si každou kapku silné li
hoviny - snad i pralinek, plněných alkoholem. Střízlivému sklenička neuškodí, ale pro pi
jáka - poněvadž je nervově oslaben a jeho vůle je jako rozedraný hadr - je každá krůpěj
nebezpečným jedem. Odříci si pití je obrovská odvaha. Pijáků je hodně - chtějí zapomenout
na okolí, s kterým si nevědí rady, nedovedou je v nitru ovládnout, chtějí zapomenout na
těžký život v továrně, v rodině a jinde. Jen velmi málo pijáků dovede rozhodně a pevně ří
ci N E!Protože nemají peníze, nemohou si dovolit léčení v protialkoholním ústavě nebo brzo
vpadnou po vyléčení do stejné neřesti. Tu a tam se snažili a snaží věřící vytvořit ve far
nosti skupinky lidí, kteří mezi sebe přijmou vyléčeného pijáka a dodávají mu odvahy, chrá
ní ho, aby znovu neupadl do své vášně.

6

VYDRŽÍ TO?
vydržel! A nejen to. Vzdal se kouření a rozhodl se dělat pokání za to, že deset let pod
léhal své neřesti. Každou chvilku mezi prací vyplnil modlitbou. Pod šaty nosil místo pá
su řetěz. Akta, připravená k jeho blahořečení, uvádějí jistě mnohem víc o jeho pokání.
Sám o tom s nikým nemluvil, ale zduchovnění bývalého opilce brzo všichni poznali. Člověk,
který uvolní ve svém nitru i nej skrytější místečko Kristu, tím brzo Kristus vyzařuje, i
kdyby ani slovo nepromluvil. Nekonečný průvod při pohřbu Matta Talbota r.1925 v Dublině
byl svědectvím, kolika lidem pomohl hmotně i duchovně, jak si ho vážili, jak ho milovali.
Lidé touží po Kristu. Ale Kristus se může zjevit dnes v lidské podobě jen skrze člověka,
který se zbaví sobectví, uvolní v sobě pro Něho místo a dá všechno, co má, do služby
a moci Kristovy. Z lásky ke Kristu. A tak rostou duchovní hrdinové - svati. Tak vyrostl
do Kristovy podoby i bývalý opilec - dělník Matt Talbot.

ĎÁBLŮV KAMARÁD

C.S.LEWIS

LHOSTEJNÉ UBÍJENÍ ČASU
"PAK JSEM SPATŘIL JINOU ŠELMJ; VYSTUPOVALA ZE ZEMĚ. MĚLA ROHY JAKO BERÁNEK, ALE MLUVILA JA
KO DRAK." /Zjevení sv.Jana - Apokalypsa 13,11/

7.

Milý
Červotoči,
mám strach, že spěch, kterým nutíš chlapce k cestě za námi, v něm vzbudí podezření. Zatím
netuší, že jsme jeho život posunuli směrem z oblasti Nepřítele. Panaloučku se vzdaluje ze
Světla do temnot a prázdného chladu lhostejného života.
Že chodí do kostela a k přijímání je dobré, aspoň nepozná, že už nemá k Nepříteli tak vře
lý vztah jako po svém obrácení. Má křesťanské zvyky a věří, že jen získal pár nových přá
tel a novou zábavu, ale že jeho duchovní život je stejný. Dokud tomu věří, ať jen lituje
svých hříchů. Ty využij neurčitého a nepříjemného pocitu, že je s ním něco v nepořádku.
Pocit nesmí být silný, jinak nám pokazí práci. Ani nesmí zmizet-to Nepřítel stejně nedopus
tí - neměl by ani výčitky svědomí. Průměr - to je náš ideál. Pak začne mít chlapec podvě
domý odpor k Nepříteli. Tento odpor mívali lidé vždy-následek díla prvního svůdce-totiž
dědičného hříchu. Ale vzroste-li pocit vlastní viny do jisté míry - pak se odpor k Nepříte
li nesmírně zvětší. Jako když člověk tonoucí v dluzích uvidí šekovou knížku nebo peníze.
Pak v něm pouhá zmínka o nich vyvolá vztek nebo silný odpor k šetrným, majetným lidem.
Tvůj chlapec nebude zanedbávat náboženské povinnosti - ale znechutí se mu vše, co zavání
Nepřítelem. Bude na vše, co s ním souvisí, myslet co nejméně.
Nedávno jsi ho musel svádět k roztržitosti při modlitbě: nyní tě skoro prosí, abys zničil
jeho dobré úmysly a uspal jeho srdce. Touží po tem, aby jeho modlitby byly povrchní, hrozí
se doteku s Nepřítelem. Ať všechno spí, ať se nic neprobouzí k životu, k radosti.
Brzo už nebude hledat nové zábavy, aby se zbavil myšlenek na Nepřítele. Zábava a lehkomysl
ný život se stanou sice jeho zvykem, ale už z nich nebude mít radost. Ani nebude potřebovat
poutavou knihu, aby nemyslel na Nepřítele, na modlitbu, na apoštolskou práci. Upoutá ho i
všední reklama. Už nemusí marnit čas zábavami s milými lidmi, postačí mu i lhostejní, ba
nudní lidé. Časem ho dostaneš tak daleko, že celé hodiny nebude dělat vůbec nic - a přesto
se ho nedotkne touha po Nepříteli. Bude bdít dlouho do noci, bude sedět v pokoji a ztmule
zírat na televizi, i když ho program nebude bavit, ba bude ho otravovat.
Tak udusíš zdravou a radostnou činnost, pro nás tak nepříjemnou - a nedáš mu za to nic!
Možná, že řekne jako jeden z mých bývalých svěřenců u našeho Otce v hlubinách: "Ted vidím,
že jsem většinu života trávil tím, že jsem nedělal to, co jsem dělat měl, ba ani ne to, co
bych byl dělal rád."
Křesťané říkají o Nepříteli, že"bez něho je NIC silné". A to NIC - totiž my - je tak silné,
že oloupí člověka o jeho nejkrásnější léta ne tím, že by příjemně hřešil, ale bolestínským
hloubáním a uspokojováním tak slabých požitků, že si je ani neuvědomí. Jsou tak nesmyslné,
jako pískání zmatených melodií či ťukání podpadky nebo hloupé snění, které nedává člověku
ani radost, ani kouzlo, ani ctižádost, ale probudí-li se náhodnou asociací nyšlenek, člově
ka oslabí a zíráte tak, že se těchto malicherností už nedokáže zbavit.
Namítneš, že nestojíš o nepatrné hříchy, že bys rád dokázal silácký kousek - bojovný ateis
mus, vraždu, nevěru atd. Nezapomeň na náš cíl: odvést člověka od Nepřítele, ze světla do
temnoty. Pak je lhostejné, je-li bojovným ateistou, vrahem, lupičem - nebo hraje karty či
hledí celé drahocenné večery do televize i na hloupé programy. Nejjistější cesta do pekla
je cesta bez otřesů velkých hříchů, příjemná v návyku, bez náhlých zatáček, bez milníků,
bez ukazatelů cest - cesta lhostejného uspávajícího klidu.
Tvůj kamarád
ZLOTŘILEC

VELKÉ KATOLICKÉ OSOBNOSTI TOHOTO STOLETÍ
Clemens August Graf VON G A L E N /1878-1946/púsobil po vysvěcení na kněze dva roky jako
dómský vikář v Munsteru, pak třináct let ve velké farnosti v Berlíně. Od r.1929 pracoval
jako farář v Munsteru a r.1933 byl povolán na biskupský stolec tohoto města. Brzo bylo o
něm známo, že je protivníkem nacismu. Neváhal ve třech pozoruhodných kázáních
obvinit stát z vraždy bezbranných nemocných a protestoval r.1941 proti vypu
zení řeholníků. Nacisté se ho chtěli zmocnit a popravit ho nebo ho jiným způ
sobem usmrtit, jejich plány zmařil konec války. Biskup von Galen, zvaný LEV
Z MUNSTERU se stal r.1946 kardinálem, ale několik neděl poté zemřel. Nyní se
město usneslo, že mu vystaví pomník, aby uctilo jeho památku a ukázalo budou
cím generacím vzor charakterního a statečného katolického biskupa.
Michael FAULHABER /1869-1962/ se po studiích stal profesorem na universitě ve
Štrasburku. Odtud odešel jako biskup r.1911 do Špýru a r.1917 převzal arcibis
kupství Mnichov - Freising. Už jako kněz a profesor byl známý svými kázáními,
pastýřskými listy a proslovy, ve kterých se zabýval současnými otázkami a za
ujímal k nim stanovisko z hlediska katolické véry a mravního zákona. Tak se
dostal do konfliktu s nacisty, jejichž nemravné taktiky ostře napadal.

Otec Edvard Josef FLANAGAN /1886-1948/ se dostal do styku s opuštěnými a zanedbanými chlap
ci. U Omahy ve státě Nebraska - USA - pro ně založil r.1917 Město hochů.' Byd
lelo tam asi tisíc chlapců všech ras a vyznání a měli možnost se tam vyškolit
téměř ve všech řemeslech. Město-si vedli chlapci sami. Byl o něm natočen i po
zoruhodný film se Specerem Tracym v hlavní roli. Po válce ho pověřil president
Trumen, aby své dílo rozšířil i do Evropy a do Asie, kde bylo mnoho chlapců po
válce bez domova. Při této práci zemřel náhle r.1948 v Berlíně. Napsal velmi
dobrou knihu o výchově chlapců, z které jsme svého času uveřejnili v KLUBU
řadu ukázek.
Prof. Dr. Paul TAKASHI NAGAI /19O8-1951/ vystudoval jako jeho otec lékařství,
ale pro vadu sluchu nemohl vykonávat v Japonsku své povolání. Věnoval se výzku
mu záření. Třináct let pracoval na universitě v Nagasaki jako asistent a pozdě
ji profesor. Jeho zdraví se podstatně zhoršilo při výbuchu atomové bomby v Naga
saki v srpnu 1945. R.1947 se musel vzdát své práce na universitě a r.1951 zemřel
Napsal knihu "ZVONY Z NAGASAKI" o výbuchu atomové bonby. Ve výtahu byla přeložena i do češ
tiny, jinak se rozběhla v miliónových nákladech po celém světě. Jinak napsal řadu jiných
náboženských knih, např. o růženci.
Kardinál Emanuel SUHARD /1874-1949/ působil nejdříve jako prof.teologie v semináři v Laval
pak se stal biskupem v Bayeus-Lisieux. R.193O byl jmenován arcibiskupem v Remeši
a r.1935 kardinálem. Od r.1940 působil jako arcibiskup v Paříži a primas Francie.
Jeho péči o duše silně ovlivňovala snaha řešit současné potřeby člověka. Zvláště
se věnoval sociální péči o dělníky. Pastýřský list:"Rozvoj nebo úpadek Církve"byl
přeložen do češtiny i slovenštiny. Dlouho vedl Mission de France. Světoznámým se stal so
ciálními týdny franč.katolíků, které vznikly díky jeho iniciativě.
Josef CARDIJN se nar.1882 v Scharbeeku u Bruselu. Mladého muže formovala nouze proletariátu tak, že se jako kněz věnoval později těmto chudákům. Když Pius XI .prohlá
sil, že úkolem dělnické mládeže je získat znovu dělnickou třídu Církvi, dos
tal Cardijn poslání, aby toto "velké pohoršení",totiž ztrátu dělnictva pro
Církev a Boha, napravil. Dlouho neměl úspěch, pak přece vznikla světová orga
nizace, která měla hlásat evangelium v továrnách-JOC. Bohužel-aspoň ve Fran
cii - už dávno nepracuje tato organizace podle ideálů, které ji dal do vínku
a zač se obětoval tento podivuhodný kněz.
Fulton SHEEN se nar.1895 v El Paso v USA-ILLINOIS. 1925 se stal profesorem dog
matiky, rok poté prof.filosofie na katol.universitě ve Washingtonu, kde učil
co r.1950. Tentýž rok se stal ředitelem společnosti pro šíření víry v USA. 1951
se stal světícím biskupem v New Yorku. Byl nejúspěšnějším televizním a rozhla
sovým kazatelem a napsal imoho knih, přeložených do řady jazyků. Jedna vyšla i
ve Velehradě v Římě. Jeho úvahy uveřejňujeme na 3.str.KLUBu. Biskup Sheen je
už v penzi, ale bojuje stále proti rozpadu Církve, zaviněném modemismem, komu
nismem a herezemi /lži víry/, zavlečenými do Církve špatnými, nevěrnými kněžími

rozumíte si se svými mladými
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DOSPÍVÁNÍ - doba růstu, objevů, druhé narození. Život si musí najít cestu, probuzená míza
musí nést květy a ovoce. Nadšení musí najít správný cíl. VždyE nám jej dal živý Bůh a ten
chce, abychom měli život "v hojnosti."
Životní nadšení se musí usměrňovat, vést, čistit. Nesmíme jej však výchovou zlomit.
ROZHOVOR HLUCHÝCH
Jedna maminka patnáctileté dívky nám píše:"Moje dcera už nestojí o mé rady. Sama si vybí
rá šaty, češe se podle svého vkusu, chodí na večírky s chlapci. Co mám djelat?
Jiný tatínek píše:"Moje Čtrnáctiletá dcerka mé nemůže ani vystát. Jak otevřu doma ústa,
hned všechno zkritizuje!"
Zde jsme u bolavého místa!
Hledáme řešení, trik, který by nám z nepříjemné situace pomohl. Ale takový trik neexistu
je. Jediné řešení je pochopení, porozumění. Chceme-li opravit auto, musíme znát
dobře motor, objevit, kde je porouchaný. S dospívajícími je to stejné. Rodiče si stěžují
na neposlušnost, dospívající na nepochopení rodičů. Třináctileté děvče píše:"Často si mys
lím, že rodiče zapomněli, jaci byli v mládí. Vůbec nás nechápou."Jiná, čtrnáctiletá, píše:
"Učitelé a rodiče se špatné připravili na svůj úkol. Nesnaží se nás pochopit, jsou bud.
příliš přísní nebo příliš povolní. Určité zapomněli na své mládí!" HLE,ROZHOVOR HLUCHÝCH!
JAK TO, ŽE SI S NIMI UŽ NEROZUMÍME?
Do věku 11-12 let jsme děti vedli podle sválo. "Modelovali" jsme je bez problémů, hmota
byla velmi poddajná. Ale od 12-13 let dostávají mladí vlastní nyšlenky, vlastní ideály, jak se oblékat, jak jednat - a tyto ideály nejsou
jako naše. Vyplývají ze světa kolem nich.
Povolíme-li jim, ptáme se, jak to skončí? Zakročíme-li autoritativně,
mladí se vzbouří. Můj chlapec chce jednat podle svého, ne podle mého.
Moje dcerka chce kalhoty, sukni odmítá. Závěr: děti se bouří, rodiče
nechápou, nerozumějí....
NA Čí STRANĚ JE PRAVDA?
Pán Ježíš nám ukázal, jak dokonale nás Bůh chápe. Stal se člověkem,
sdílel lidský osud, vzal na sebe vše, co je na člověku dobré.
CO ZNAMENÁ SLOVO POROZUMĚNÍ ? - Nepohrdat myšlenkami druhých, dá-li
se v nich najít něco správného. Nebýt "zbabělí" - i když někdo zavání hříchem, ale uznat
vše, co je na druhém dobré. S velkou láskou. A zároveň být se stejnou láskou nároční, po
kud jde o správnou velikost člověka.
Sáhněme po evangeliu. Ježíš člověka pochopil a chápal. Porozumění, s kterým uzdravoval
všechny nemoci, i zaviněné hříchem, jak plakal nad Lazarem a "hřímal"proti farizeům.
|POCHOPIT-ZNAMENÁ MILOVAT AŽ DO ZAPŘENÍ SAMA SEBEi]
Není to lehké. Naopak, je velmi tvrdé naučit se takto chápat druhé, vede to k zapření
vlastní vůle, musíme se vzdát zvyků a malicherností, s kterými uplatňujeme vlastní názory.
PRAKTICKY: ABYCHOM DRUHÝM ROZUMĚLI, CHÁPALI JE, MÍSÍME DODRŽOVAT TŘI ZÁSADY:

1. Snažit se najít a s láskou přijmout vše, co nůže být dobré, co není hřích, co se dá
"pakřesťanštit". Např. nové věci v módě, umění, sportu atd. Jak by se změnil vztah mezi
námi a mladými, kdyby vycítili z našeho jednání, že jsme otevřeni a ne nepřátelští k
hodnotám moderního života, že chápeme jejich touhy a radosti ze změn, které např. vy
jadřuje moderní hudba a moderní písně.
2. Být náročný, pokud jde o charakter a osobnost našich mladých. Jsou to děti Boží. To
ovšem znamená, abychom i iry byli osobnostmi, měli pevný, dobrý charakter, abychom žili
skutečně duchovně, z Krista, abychom přemohli své sobectví, malichernost, světáctví.
Člověk působí nejmocněji tím, ČÍM J E a ne jak mluví a co mluví. Hřích musíme důsled
ně potírat! Např."Nesnesu, aby někdo jednal s neúctou s druhými, at slovem nebo činem."
"Neitóm nic proti nové gramofonové desce, ale měj ohled na babičku, potřebuje klid, "ap.
3. Být trpělivý. Někdy přivřít oči, za předpokladu, že tím dosáhnu většího dcbra a že si
to nemohou mladí vyložit jako souhlas s něčím špatným. b8h MÁ S NÁMI TAKÉ TRPĚLIVOST!
Můj syn nebere ohled na druhé a jedná pohrdavě se sourozenci. Je třeba občas zasáhnout,
ale někdy se pokusím o kompromis, abych mohl žádat víc ve věcech důležitějších.
LÁSKA A POROZUMĚNÍ JSOU TAJEMSTVÍM ÚSPĚCHU! K tomu modlitba - a není možné, abyste neměli

při výchově svých dětí úspěch!

B.BABIN-. J.VIMORT. Přel.S.J.

MONOGRAFIE GUSTAVA KLIMTA
V nakladatelství Deutscher Taschenbuch Verlag v Mnichové vyšla pozoruhodná mono
grafie o rakouském secesním malíři Gustavu KLIMTOVI, jehož dílo je okrajově spo
jeno také s tehdejším českým malířstvím. Práce je zajímavá tím, jak se zde ve
formě brožované knížky do kapsy podařilo vytvořit vědecky fundované pojednání se skvělými
česnobílými i barevnými fotografiemi. Autor knihy Ch.M.NEBEHAY, poznal jako chlapec umělce
osobně a věnoval se řadu let studiu jeho díla. R.1968 byl mezi hlavními pořadateli Klimtovy
vídeňské soudobé výstavy, jež pak putovala po řadě zemí.
Klimt je podobně jako Oskar Kokoschka českého původu. Jeho otec, Ernst Klimt, vídeňský ry
tec a zlatník, pocházel z Čech, jeho rodina však zcela srostla s rakouským prostředím.
Gustav KLIMT se nar.r.1862 a už ve dvaceti letech patřil k předním vídeňským dekoratérům,
malířům nástěnných a stropních obrazů. Se svým bratrem a jedním spolužákem si založili spo
lečnou dílnu, z níž vyšly dekorace mnoha veřejných budov v celé Střední Evropě. Klimtova
dílna vytvořila např.výzdobu městského divadla v Karlových Varech. Po smrti Klimtova bratra
Ernsta se však rozpadla.
Jako samostatný dekoratér měl však Gustav Klimt méně štěstí. Nejprve však několik slov o ví
deňské secesi. V opozici proti oficiálnímu konservativnímu výtvarnému spolku Wiener Kunstlergenossenschaft založil Gustav Klimt "Spolek výtvarných umělců Rakouská secese" a Nebehayova monografie přináší úplný seznam jejích zakládajících a korespondujících členů. Mezi za
kládajícími členy čteme jména těchto českých výtvarníků: Vojtěch Hynais, Luděk ,
Marold Alfons Mucha, J.V.Myslbek, Bedřich Ohmann a Max Pimer. U Myslbeka, Hynaise a Pirnera čteme poznámku "cis.-královský profesor v Praze", Mucha je uvá
děn se sídlem v Paříži. - Proti vládnoucímu akademismu to sice nebyla revoluce,
ale přece jen ostrá opozice, a tak oficiální Vídeň začala Klimta odmítat.Když
v 1.1900-1903 vytvořil na objednávku vídeňské university tři nástropní obrazy
"Filosofie", "Právnictví" a "Lékařství, "vyvolalo to bouři odporu u kritiky i
obecenstva. A ačkoliv byly obrazy vyznamenány na velkém pařížském salónu, vídeňsKa universi
ta je odmítla zaplatit, ale nechtěla je ani vrátit. Malíř musel zakročit soudně. Obrazy pak
byly vystaveny na zámku Immendorf, kde je za II.svět.války zničily jednotky SS.
Po tomto neúspěchu v oboru monumentální nalby se Gustav Klimt věnoval menším výtvarným for
mám a také uměleckému řemeslu, kde měl na tehdejší české výtvamictví přímý vliv. Jak uka
zuje Nebehayova monografie, byl Klimt v období před I.svět.válkou také skvělým portretistou
a z jeho díla čerpali, i když nebyli jeho žáky, také Oskar Kokoschka a Eugen Schiele.
Nebehayova monografie je vlastně jakousi klimtovskou čítankou: přináší nejen umělecko-historické pojednání, ale i fotografické a literární dokumenty, náčrtky, kresby, chronologické
tabulky a mnoho dobového materiálu. Je příkladem výtvarné publikace zároveň pro odborníky,
ale určená současně i pro neiširší obecenstvo.
Dr.Antonín KRATOCHVIL

DÍTĚ TO HNED VYCÍTÍ.........
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Když bylo Miládce osm, bylo to veselé, odvážné děvčátko. V devíti se úplné změnila. Teprve
psycholog rozluštil, proč. Při oslavách osmých narozenin byla rodina v pořádku. Pák nasta
ly mezi rodiči spory. I když to před dcerkou zatajovali, Miládka změnu vycítila, stala
se citlivéjsi a útočnéjsi. Na začátku jen v podvédonri. Sama nevédéla, proč.
Jiný případ. Čtyřletý Jirka chodil do mateřské skolky. Jednou zpozorovala matka, že má
ráno mokrou postýlku. Sla k lékaři. Prohlédl chlapce - ale úspéch žádný. Teprve po čase
se lékaři podařilo "tajemství"rozluštit. Jeho rodiče se sobé vzájemné vnitrné odcizili.
Otec mél milenku, chodil domů pozdé a nakonec i zřídka. Matka byla nervózni a podrážděná.
Chlapec si toho všimnul - a reagoval na to mokrou postýlkou. Když lékař rodičům sdélil
důvod tohoto zjevu, užasli. Byla to jejich vina.
Psychologové zjistili, že už kojenci vycítí rozladénost oko
lí a reagují na to. Mnoho děti z toho má trvalé, neodstranitelné vady. Dítě se cítí bezpečné jen tam, kde vycítí lásku,
pohodu, vyrovnaný manželský klid. Rozezná obyčejné manžel
ské spory od rozporů, které ničí kořeny rodiny.
Ano - Vaše díté potřebuje manželský soulad. Je pro něho ták
nezbytný jako vzduch pro télo. I kdyby rodiče díté nepatrné
zanedbávali, ale zachovali si hlubokou manželskou lásku,dí
tě to vycítí a zanedbáváni mu vůbec neuškodí - naopak, cítí,
že je pod ochranou lásky a pohody.

TESlME SE NA EXERCICIE Dr Gerda B a c h

POKUŠENÍ
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Když zvedl Filip hlavu, spatřil ústí malé
pistole, kterou držela ruka v rukavicí a
skrze mříže přepážky mířila přímo na něj.
Začal posunovat balíčky peněz do otevřené
aktovky, jíž položil muž u přepážky pod
mříže. Když už nebylo co přisouvat, muž
se zašklebil.
"Výborně,"řekl rozhlížeje se kradmo po
prázdné místnosti a zavíraje aktovku.
"Až budu za dveřmi, půjdete pomalu k ře
diteli a řeknete mu to - ne dříve. Budu
vás mít na mušce!"
Filip kývnul a muž odcházel rychle ke
dveřím, aniž Filipa spustil z očí.
Filip vyšel ze své klece a šel ke kance
láři ředitele. Muž ho stále pozoroval.
Filip oznámil, co se stalo. Očekával vel
ký hon, ale pan Macken jen sáhnul po te
lefonu a zavolal policii.
"Nesmíme naše zákazníky znepokojovat," řekl
Filipovi.
Za chvíli vpadli do kanceláře dva policis
té od pohotovosti, vyslechli popis pacha
tele a odběhli. Macken se zeptal na výši
ztráty. Filip přepočítal hotovost a zjistil
že chybí 12.332 dolarů.
"Zapište to do rubriky B, "řekl pan Macken, "a nedělejte si starosti, Filípku. Na to máme
pojišťovnu."
Když odsunul Filip stranou svazek šeků, spatřil náhle další balíčky. Tři - po padesáti dvacetidolarových bankovkách. A on už ztrátu zanesl do rubriky B - bankovní loupež.
Nejdříve chtěl onyl hlásit okamžitě panu Mackenovi. Když tak pozoroval balíček bankovek,
náhle si vzpomněl na svou nemocnou ženu a na částku, kterou bude muset zaplatit za její po
byt v nemocnici. Na novorozeného synka, co všecko by mu mohl za ty peníze koupit. Vždyť ty
peníze už byly z majetku banky odepsány!
Pohlédl na hodinky. Nejvyšší čas, aby se vypravil do nemocnice. Banka už byla zavřená. Pla
še se rozhlédnul, jestli ho někdo nepozoruje. Pak šel do kabiny, aby si obléknul sako. Krá
čel s nejistotou zloděje a vnitřní palčivostí podvodníka.
Náhle se otočil a zamířil přímo do ředitelovy kanceláře. U ředitele seděl vysoký muž v po
mačkaném obleku.
"Promiňte, pane řediteli, "řekl Filip, "pří přepočítávání hotovosti jsem přehlédnul ještě ty
to tři balíčky. Ležely pod šeky." Pan Macken a neznámý muž na sebe pohlédli a usmáli se.
"Filípku, tohle je poručík Gordon od pohotovostní služby,"řekl pan Macken.
"Jsem rád, že jste peníze našel, "řekl poručík Gordon. "Právě jsme se divili, proč částka nesouhlasí. Toho zloděje isme totiž před půlhodinkou chytili."_______

PROČ JSEM KŘESŤANEM !

(18 let)

Brian MQQRE

Zdá se, ze je to jedna z nejbanálnějších otázek, ale když se nad ní
zamyslíme, vidíme, ze je to otázka velmi těžká. Pro každého má život
jinou hodnotu. Lidsky by se mohl chápat jako utrpení a to proto, ze
smrt se povazuje za konec, šle krestan ví, ze jistota jeho života je
Buh a to provždy. Víra nám dává odvahu čelit přítomnosti i budoucnos
ti všemu, co vypadá nesmyslné, protože víme jistě, ze Bůh člověka
vzkřísí.
U mne nabyl život pravé hodnoty, když jsem zjistil, ze pravda je Kris
tus. V něm nabývá všechno ceny: práce, hra, štěstí, ale i smutek, po
něvadž právě když jsem smutný a všechno se kolem hroutí, nacházím v
Něm pravdu, posilu, důvod žít a bojovat.
Když jsem nasel smysl svého života3 uvědomil jsem si3 že stál přede dveřmi a já ho neviděl.
Kristus3 bez něhož nemá můj život cenu. Díky Jemu nemám už strach ani ze života ani ze smrti.

UTOPIE-ZÁKLAD AKUTEČNOSTI?
Nikdy nechyběly v politice recepty na politiku.
Psali je vychovatelé mladých panovníků/Fénélon,
TELEMACH/, psali je praktičtí politikové, mora
listé nebo cynikové, kteří chtěli udivovat svět
svým ambralismem. Psali je i rozvážní tatíci či
satirikové, stěžující si na špatnost světa.
Nejvíc receptů na politickou chytrost pochází
od lidí neúspěšných. Staročeská NOVÁ RADA Smila
Flašky z Pardubic, kde zvířata radí králi lvova
je odreagováním osobního neúspěchu. Tento cti
hodný moralista začal psát politicky, když už
se nemohl uplatnit přímo. Napomíná Václava IV.,
ve formě zvířecího eposu, aby se neuzavíral
před vznešenými rody - král se totiž obklopo
val drobnou šlechtou. Velká zvířata proto radí
moudře, ale havětí, "opice všetečná, husa pito
má" radí pošetile. Dvacet let po smrti Macchiavelliho napsal Jan Hasištejnský z Lobkovic
synkovi Jaroslavovi, "co činiti a čeho nechati." Kniha dokazuje, že jsme byli daleko od svě
tového průvanu renesance - spíše na nás působil humanismus.
I Bačo Verulamský napsal své nejchytřejší eseje až po neúspěších, které nebyly právě nejčistší. Za příliš rafinovanou literaturu se obvykle platí pošetilostmi.
I demokracie měla dvořany, kteří uměli lichotit davu či prohlédli hru lichotníků. Graciovo
ORAKULUM radí dvořanům, jak neklopýtnout na hladkých parketách salonů, Fraryho MANUÁL DEMAGOGŮV je ironickým úsměvem člověka, znalce záludností demokracie. Frary se koří davům a
ovládá umění moderního stranictví. Autoři těchto knih chtěli moc a vliv, nedosáhli jich,
ale měli někdy slušný literární úspěch.12
Masaryk zdůraznil, že i demokracie musí být v jistém smyslu "z Boží milosti". Modernímu
státu nestačí státnická rutina a technika, ale i demokracie se musí řídit vyššími mravní
mi zásadami - jinak ztroskotá, klesne na většinový aparát, kde nebude jisté, že většina bu
de mít vždy pravdu.

Na vývoj evropské politiky měli větší vliv nepraktičtí "utopisté". I tyto "utopie" byly čas
to reakcí na osobní nezdar, Platonovou POLITEÍ počínaje. Disraeli nepsal sice po svých ne
úspěších utopie, ale psal romány. Není utopie útěk ze světa skutečnosti do světa ideálu?
Ne vždy. V politice je nutno umět čekat. Politik často nemůže předbíhat dobu a podlehne tra'
gice "prvních". Tak jeho útěk do Stánku Mus může být přípravou budoucnosti. V době porážek
se pozná kvalita lidí. Autor utopie neurovná cestu sobě, ale urovná ji budoucím. I sv.Augus'
tin psal své MĚSTO BOŽI, když se hroutilo staré impérium.
Pravý politik musí mít před sebou větší cíl, než kterého může dosáhnout jen vyjednáváním.
Proto jsou utopisté důležitější než positivisté. Komunista Vorlánder sestavil v knize VON
MACCHIAVELLI BIS ZU LENIN evropské státovědecké teoretiky: Macchiavelli, Thomas Morus, re
formátoři od Bodina k Miltonovi, teoretikové přirozeného práva od Grotia po Wolf fa, dva
iniciátoři:Spinoza a Mandeville, liberalismus osvícenské doby ve Francii a v Anglii, vývoj
hospod.liberalismu, Rousseau a franč.revoluce, státovědecké názory něm.klasiků-Lessing,Herder, Schiller, Goethe,Kant a J.G.Fichte, romantika a restaurace. Hegel a jeho následovníci
od Saint-Simona ke katedrovému socialismu. Karel Marx a jeho stoupenci, anarchismus, bolševismus. Dá se přijmout jeho rozdělení na tři epochy:I.konservativní a mocensko-politická,
II.liberálně demokratická a III. socialistická. - I tento autor považuje za důležitější
básníky a utopisty než státní technikáře. Proto hned za Macchiavelliho řadí mučedníka kato
lické víry a světce Thomase Mora, autora UTOPIE - jako protiklad Macchiavelliho. "Morus je
vnitřně náboženský, i když odpůrce kněžské politiky. Chtěl jít kdysi do kláštera, nakonec
se stal mučedníkem své víry. V 25 letech se stal členem parlamentu."
Thomas MORUS, typický příklad, jak je možno spojit praktickou politickou činnost s ideálem,
byl popraven pro víru 1553. I když je ideál nedosažitelný, stále upravuje činnost státníka.
Švehla po své nemoci řekl, že i pro politika je dobré, odejde-li na čas na poušf.

Zkušenost učí, že od utopie vede často” cesta k projektu, od projektu k plánu a od plánu
ke skutečnosti.
"UTOPIE spoluurčovaly vývoj politické myšlenky víc než rady panovníkům, a£ byly tyto rady
míněny sebe lépe. Utopií je mnoho: základ tvoří Platonova POLITEIA. Ciceronovo dílo DE RE
PUBLICA, Augustinův spis BE CIVITATE DEI, Morová UTOPIA, Baconova NOVÁ ATLANTIS, CAMPANELLOVA CIVITAS SOLIS - všude vidíme přímou'i nepřímou souvislost s dílem Platonovým, jehož
dědictví bylo dosti velké, aby se o ně mohli dělit skuteční sociální reformátoři nebo jen
literární, se snílky, plaše se stavějící mimo pozemský svět."/Novotný, úvod k překladu
Platonovy ÚSTAVY./
Kořen všech věcí je a bude vždy a všude v myšlenkách, ideích. Vždycky budou stát vedle se
be praktičtí politikové a ideologové, vždy budeme potkávat Aristotely i Platony, vždy bude
vedle POLITIKY i POLITEIA, jejíž závěr obsahuje vylíčení, jak se život občana na zemi vlé
vá do mythické věčnosti. Ústřední myšlenka spravedlnosti dala Platonovi pevnou páteř pro
státní koncepci. Ústřední idea dává však pevnou páteř i praktickému politikovi. Idea spra
vedlnosti vede k idei posledního ospravedlnění všech lidských skutků. Moc vládcova je od
leskem věčné moci a bez posledního ospravedlnění lidských skutků je politický ruch marným
shonem.
V politikovi velkého formátu musí být kus proroka, jinak se stane politika zápasem osobní
ho a stranického sobectví. Platonova POLITEIA nás poučuje, že i politik musí občas pohléd
nout nahoru, i když dává pozor na každou překážku, která se mu nahodile nebo zlomyslně
staví na zemi do cesty, aby přes ní neklopýtl. Dívat se vzhůru neznamená dívat se do vzdu
chu.
Proto je nesmrtelný závěr POLITEIE:" Nuže, bude-li mí ti má řeč účinek v přesvědčení, že
duše je nesmrtelná a schopná snášet všechno zlé a všechno dobré, budeme se vždy držet
cesty vzhůru a s pomocí rozumného myšlení vším způsobem konat spravedlnost, abychom byli
přáteli sami sobě a bohům, jak zde na zemi, dokud tu dlíme, tak až si budeme za ní vybírat
odměnu jako vítězové a aby se nám i zde, i na té tisícileté pouti, kterou jsme popsali,
dobře vedlo.
DR.ALFRED FUCHS: CHYTROST Cl MOUDROST V POLITICE?

JSTE

VZORNÝM
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MANŽELEM ?

1. Jste - aspoň občas - pozorný, jako za svobodna? Veaete v patrnosti manželčiny narozeni
ny, svátek, výročí sňatku či seznámená? Pozdravíte ráno DOBŘÍ DEN a večer DOBROU NOC?
2. Chválíte její ^kuchařské umění, vedení domácnosti, její zevnějšek? Milé slovo povzbudí!
3 Vyřizujete složité úřední záležitosti, podílíte se na výchově dětí a zařizování bytu?
4. Je-li manželka nemocná, umíte udržet domácnost v chodu? Zachováte i v těžkých situacích
klid?
5. Vrací-li se manželka z cesty, čekáte na nádraží, vezmeme jí z ruky kufry nebo zařídíte
jejich^odvoz? Nedopustte, aby nosila příliš těžké věci. Pomozte jí s nákupem! K těžké
ráci v domácnosti se nabídněte sám, ochotně, rád!
6. Nebučíte nemístně žárlivý. Nezaměňujte kolegialitu s nevěrou. Nevyčítejte
manželce marnotratnost, koupí-li si nové sáty. Dokážete to? Dovedete se
radovat s ní, je-li hezky oblečená, pochválíte její vkus?
7.Zajímáte se o její vychovatelské úspěchy nebo úspěchy v zaměstnání?
Sdílíte její drobné starosti, poradíte jí nebo ji odbudete, že jsou
to ženské hlouposti?

Zamyslíte se společně nad výchovou dětí? Je-li žena v nesná
zích, stojíte věrně při ní, pomáháte jí. Radujete se ze spo
lečných zážitků? Nestydíte se - třebas už jako penzista - za
slůvko a gesto lásky, za něhu k věrné družce svého života
k matce vašich dětí?
9. Modlíte se společně? Před jídlem, po jídle, ráno a večer?
Umíte spolu rozjímat? Když zašívá, dokážete se zapřít a
cist jí knihu nebo něco vypravovat? Zpytujete spolu svě
domí, přijímáte společně svaté svátosti? Čím víc pustíte
Boha do svého manželství a rodiny, tím bude pevnější!

kDESATERO
BOŽÍCH
PŘIKÁZÁNI’
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TICHÁ CHVILKA

Když dnes lide na Zapade poslouchají
obratně zamaskovanou komunistickou
propagandu, vyklouznou jim někdy maně
slova:"TEN ČLOVĚK MÁ
PRAVDU !"
I ta nejhanebnější nauka s nejhrůzněj
šími následky musí mít špetku pravdy,
jinak by ji lidé nepřijali. Tato špet
ka či několik špetek - např.sociální
spravedlnost - se v knihách či před
náškách postaví do popředí, o lživých
a odporných zásadách - např. nábožen
ství je opium pro lid - se cudně po
mlčí a nezkušení lidé, upírajíce zrak
na tuto jiskřičku pravdy, vykřiknou:
------ -----A.První příkaz Bozi. B.
"TO JE SPRÁVNÉ! TO JE NAŠE ŘEČ! TEN ČLOVĚK MÁ PRAVDU!"
spojka, hřích proti II.
přikázání Božímu, baby Ion "Zmije není jedovatá. Podívejte se, přiložím si její ocásek ke
ský bůh.C.První 2 slova tváři a neuštkne mě!" Jenže zmije nekouše ocasem. "Dobrá, přilo
II.přik.,předložka.D.Tře žím si ke tváři její zuby!" 0 tom, že zmije má jedovaté zuby vy
tí slovo II.přik., hřích trhané nebo spotřebovala jed krátce předtím na zabití zvířátka,
proti osmému přik.,spojka o tom se posluchači nepřesvědčí - a věří!
E. Dvé samohlásky, poslea Tak se manipuluje lidmi. Totiž tebou, mnou, námi. I negativně.
ní slovo II.přik.F.Co mu "Tenhle papež Alexandr VI.! Zhýralý darebák! To je katolická ví
síme světit podle III.při ra." 0 tom, že prvních šedesát papežů byli světci a mnozí z nich
kázání?,spojka,necht.G. mučedníci, že řada pozdějších byli vynikající osobnosti - o tom
Páté přikázání /2 osoba se nemluví. To zapadne do temnot úmyslného zamlčování. "Můj strý
mn. čísla/ H. Spojka, Sed ček znal kněze, ten jen hrabal peníze, měl poměr se ženskou, od
mé přikázání, předložka, padnul, hlásal bludy...To je, prosím, katolická víra!"
uh lík.CH.Ctnost sestého Rozumní lidé jdou vždy ke zdroji - k nauce. Jednají tito lidé
přikázání, podiv. I.Hřích podle nauky? Je jejich nauka dobrá či špatná? špatní křesťané
proti I.přik.,předchůdce jistě podle křesťanské víry nejednají, dobří lidé, kteří jsou
stoupenci špatné nauky,podle jejich špatných zásad nejednají.
Páně.
1.předložka, od-něm.,čirá Téměř ve všech lidech - pokud jsou normální - je jakýsi podvědo
zájm.2.Spojka, nasyt,nota, mý smysl pro pravdu a dobro. Kdykoliv slyšíme nějakou přednášku,
Václava, nota. 3. Zn. teplo> třebas i kázání v kostele, nebo čteme nějakou knihu, slyšíme ně
ty, f'ranč, člen, souhl. fon. co v rozhlase či televizi, zdá se vám to přesvědčivé, ale máte
spojka, stěna, předl. 4. pocit nejistoty, rozladěnosti, neklidu, zklamání - přesvědčme se,
spojka, sopka, jinak.5. hlásá-li ten člověk pravdu celou, podstatnou, jestli ji nepřekrupředl., dusík, tečka, ju- cuje nebo si nevybírá z ní jen část.
cháni, fon. známé benedik Pravda totiž nenechá v člověku ani stín pochybnosti či nejistoty,
ozáří ho beze stínu, nasytí bez pocitu hladu.
tinské opatství v NSRV každé pravdě - ať ji řekne kdokoliv - je přítomen Bůh. Lidé
bydlistě opata Opaska.
však mají sklon - zvláště chtějí-li hlásat nepravdu - připojo
6.Kino, nátěr, spojka,
staré obchodní domy.7.něm vat k Bohu nějaké výmysly, lidské nauky. My pak vidíme v Prav
dě Boha, ale cítíme, že za touto Pravdou se vleče smetí lží a
jestliže, jez/zvířeti/,
spojka, jód, děl. tělocvičonylů.
ná jednota. 8.něm.vřelý, Příklad: pokušení Kristovo. Ďábel, který pokoušel Krista, vyhla
vlastni, dělá látku, spoj dovělého čtyřicetidenním postem, mluvil pravdu. Ale Kristus hned
ka. 9.Pták, jméno,které odhalil lež a špatnost, která se za pravdou, vytrženou ze sou
dal Bohu Kristus, něm.v. vislosti, skrývala. Proto také poslední výzvou:"Toto všechno ti
dám, jestli padneš a budeš se mi klanět!" odhalil zlý duch svou
tvář. "Jen Bohu se budeš klanět a jen jemu vzdávat božskou poctu','
POJEDEME NA odpověděl
na poslední pokušení Kristus. /Mat 4, 1-11/
DUCHOVNÍ
Podstata katolické víry je v Písmu svátém. Rozvinutá je pak v
OBNOVU ?! katechismu. Kdo hlásá něco jiného, než hlásal Kristus, ten lže.
Jednou z forem lži je také nejasnost:"Vaše řeč ať je ANO ANO,
'NE, NE!" řekl Kristus - a měl pravdu.

S BOŽÍM POŽEHNÁNÍM NEBO BEZ NĚHO ?
Pastýřský list švýcarských biskupů o důležitosti a smyslu círk.sňatku.

MILÍ BRATňl A SESTRY, lidé nás, biskupy, často prosí, abychom se jasně vyjádřili, k tomu, že mladí lidé žijí často bez civilního nebo křestanského sňatku a nepovazují sňatek zatím-nebo vůbec za nutný.
Proč se to tak často vyskytuje? V poslední době se naše společnost dívá na
Církev a stát kriticky. Nedůvěra v instituce a autority jde ruku v ruce se
loupajícím sebevědomím, najít si vlastní životní formy. Tuto nespoutanost pod15
póruje i vnější pokrok. Snad jen hromadné sdělovací prostředky jsou ještě schopny
určit, co se "sluší a patří." Pod heslem "experiment" se tíhne k tomu, některé věci života
nejdříve vyzkoušet. Mnoho mladých lidí si vůbec netroufá navázat pevné spojení. Vidí kolem
mnoho ztroskotaných manželství. Říkají si, ze lidské věci nejsou stálé, mohou se měnit.I
naše daňové právo někdy poškozuje ty, kdo vstoupí do stavu manželského.
Uznáváme, ze mladí lidé hledají často čestně. Odevšad slyší výzvy, kriticky myslet a zkou
mat autority - a pak už pro ně není zakázáno nic. Navíc se systematicky propaguje t.zv.
"sexuální volnost",aby se mladí odvedli od kulturních a náboženských zájmů. Na ni se mladí
dívají jako na prostředek politického osvobození, ba považují sexualitu za nej důležitější.
0 podstatě manželství nemají tušení. Kde je otřesena víra, ztrácí církevní sňatek smysl.
Teprve později, možná příliš pozdě, zpozorují mladí lidé, jakým heslům slepě naletěli.
Rodiče a duchovní Otcové pozorují tuto situaci s velkou starostí. Cítí silněji než mladí,
jaké jsou společenské následky činů-nebo zanedbávání. Zejména při zakládání rodin. Nezávaz
ný společný život mladých lidí ohrožuje vážně jejich štěstí - časné i věčné.
Nedoporučujeme však rodičům nátlak na děti, nucení ke sňatku. I při. vzájemném podceňování
generací má mezi nimi vždy zůstat prostor k rozhovoru a snaha k pomoci.
Harmonická manželství rodičů mladí za svůj ideál nepřijímají. To bolí zvlášt silně. Kéž by
se rodiče stýkali dále s dětmi v lásce a v naději - a vytrvale se za ně MODLILI. Snad by s
nimi měli častěji hovořit o svém manželství. Smysl křestanského manželství by mladí měli
přímo číst na manželství svých rodičů a nést ho i když květy manželství opadají. Rodiče je
mají upozornit, jaké hodnoty tím vnesli do svého manželství, které vzdor obtížím je pevné.
Sňatek se nemůže vynutit. Kde není pravá láska a vzájemná důvěra, nemá se uzavírat sňatek
vůbec-i kdyby bylo už dítě na cestě. Kde chybí víra, nemůže se svátost manželství rozvi
nout. Tato svátost nepůsobí nad nebo vedle manželství, nýbrž prolíná dokonale manželství
věřících lidí. Čím víc žijí manželé z víry, tím víc svátost působí. Musíme tedy především
bojovat o víru mladé generace; nebot dnešní krize je na neposledním místě KRIZÍ VÍRY.

Často nám chybí hlubší pohled do smyslu trvalého svazku. Zamysleme se proto! Člověk je ce
lou bytostí bud. muž nebo žena. Pohlavní vztahy nejsou rozmarnou hrou, mají vliv na celou
osobnost druhého. Pohlavní vztah volá po trvalém spojení a ještě víc žádá pravou lásku,
pevně společenství. Věrnost není tedy nepřirozený nátlak, ale hluboký smysl lidské lásky.
Milující potřebují, aby je jejich okolí jako milující přijímalo. To se uskuteční sňatkem.
V manželství jde život dál. Tím dostává nejvyšší společenský význam. Společnost je jeho no
sitelem, před ní má také odpovědnost. Děti mají právo na to, vyrůstat v pevném svátku a
bezpečí rodiny. Jen tak je zaručeno jejich blaho.
V trvalém manželství, "ve vnitřním společenství života a lásky" - jak to formuloval II.Va
tikánský sněm, je přijímán člověk celý, t.j. i se svými možnostmi rozvinout se. "Manžel
ství na zkoušku" znamená, že člověk má příliš nízkou, malou představu o lásce - a v tomto
spojení je nebezpečí, že člověk už stojí mimo lásku Boží.
Vybudovat životní společenství lásky jen vlastními silami je těžké. "Beze mne nemůžete nic
udělat,"praví Kristus. Proto se musí pohled na manželství prohloubit vírou; ta ukazuje, že
manželská láska je obraz lásky Boží. V tomto společenství se může člověk rozvinout, buduje
ho denně znovu a znovu z víry.
CfRKEVNf SŇATEK znamená, že mladí lidé přijali nabídku Boží, který chce při nich v manžel
ství stát - skrze Krista, a že jejich věrnost a láska na sebe musí vzít
rozměry věrnosti a lásky Boží. "Já jsem cesta, pravda a život!"
Slova Kristova platí doslovně pro manželství. Snoubenci prosí
s Církví o to, aby mohli jít společně s Kristem životem. Cír
kev je společenství, boží lid Nového Zákona; církevní sňatek
chce, aby manželský svazek byl zakotven v tomto větším svazku.

Chce ukázat, že manželství Církev nejen ^uznává, ale nese spolu. Proto je nejlepší sňatek
uzavřeny v tomto společenství, v Církvi. Důležitá je příprava na manželství. Církev nabízí
snoubencům prohloubení pochopení svého manželství. Mají možnost postarat se včas o liturgii
sňatku a prohovořit ji se svým duchovním Otcem.
Myj biskupovéj budeme mít radost, pomohou-li mnohým naše úvahy. Především prosíme Boha, aby
mladí lidé použili té pomoci, kterou Kristus skrze Církev ve svátosti manželství nabízí.
7 duchu Ježíše Krista vás zdraví a žehnají vám........podpisy pěti švýcarských biskupů.

OTEC P. ELIÁŠ PÍŠE Z AUSTRÁLIE: "V katol. týdenících církev.provincií uveřejňují týdenní pro
gram arcibiskupa i pomoc.biskupů, takže i poslední človíček ví, co kdy biskupové dělají.*“
NA PU1NOČNI přišlo asi sto lidí, zpívali jsme koledy a pak v přilehlém sále poslouchali vá
noční hudbu, pili čaj a jedli cukroví našich hospodyněk. Byl tam i Čech z Hong-Kongu. Třetí
vánoční mši jsem měl v Hobartu na Tasmánii, opět s koledami a povídáním. Na pozvání nebylo
mnoho času a lidé jsou roztroušeni na území málo menším než Čechy a Morava, přesto přišlo
asi 50 lidí. Byla tam na návštěvě babička z Moravy a vzala si natištěné koledy, aby je uká
zala doma, jinak by prý ji doma nevěřili. Lidé byli rádi a ptali se, kdy se zase objevím..'1

F.X.WEISER,SJ.: KATE R I TEKAKWITHA
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F. X.W FIŠER S.J.

Některé z poutavých románů tohoto rakouského jesuity, žijícího v
USA, vyšly i česky a slovenský. Tento román'o roztomilé a stateč
né mladé Indiánce, žijící před 300 lety, se objevuje poprvé, slo
venský. Byla to prvorozená dcera náčelníka Mohawků. Autor poutavě
hovoří o zvycích Indiánů, o růstu osobnosti Kateřiny,"nejkrásněj
ší květinky, která vyrostla mezi Indiány",jak hlásá nápis na pom
níku blízko místa její smrti.
Na její přímluvu se stalo mnoho zázračných uzdravení už od první
ho dne po její smrti. Její hrob je poutním místem. Blahořečení se
začalo připravovat už v minulém století. 3.1.1943 prohlásil papež
Pius XII., že o jejich hrdinských ctnostech a svátém životě není
pochyby a dostala titul ctihodné boží služebnice,t.j.první krok k
blahořečení - a po něm svatořečení.
Kniha si zaslouží, abychom si ji přečetli a zařadili do svých
knihoven a nejen to, abychom ji poslali i svým milým do vlasti.
OBJEDNAVKY:

Katert
Tekakwttha

SLOVÁK JESUIT FATHERS, BOX 600, CAMBRIDGE, ONT.CANADA

N1R 5W3 - cena cca 12 fr.

MILÝ

DOPIS Z

I N DO N ÉZ I E

Slovenský misionář P.Viktor STEFKO, SVD, nám na
psal druhý podrobný dopis o své misijní práci
a problémech i potřebách svých svěřenců a poslal
fotografii, kde v jediném pořádném kostelíčku na
svém obrovském misijním území podává první sv.
přijímání.
Protože lid žije v příbytcích, které jsou "horší
než naše chlévy" školí chlapce v tesaře a po
absolutoriu jim věnuje soubor nejdůležitějšího
tesařského nářadí - asi 15 kusů.
Víme bezpečné, že P.ŠTEFKO je horlivý a obětavý
misionář. Můžete-li přispět jeho chlapcům, pošle
te svůj příspěvek Otci Křivému /Lindenberg 21/2,
405? BASEL/, který shromážděnou částku pošle přímo svému spolubratrovi.
Z dopisu P.STEFKA uveřejníme časem nej zajímavější části, abyste viděli, že nejen P.Buňát
v Brazílii, ale i P.Stefko v Indonésii do úpadu a za velmi těžkých podmínek pracují na
duchovním i hmotném blahu svých svěřenců. Zatím - "Pan Boh zaplat za Vášu ochotu!"
BLAHOPŘEJEME MARII A JIŘÍMU EHRLICHOVI

K NAROZENÍ DCERUŠKY CLAUDIE

JAK ZALOŽIT A VÉST DUCHOVNÍ KROUŽEK
Duchovní kroužky spojují rozjímání o slově Božím, modlitbu a přátelsky roz
hovor. Jsou jedním z nejúčinnějsích prostředků, jak prohloubit svůj vztah ke
Kristu a k druhému člověku, jak vytvořit zdravé a přátelské vztahy mezi lid
mi, jak se vzájemně poznat, pochopit a povzbudit v osobních těžkostech.
Chceme-li založit kroužek, poohlédněme se po těch známých, u kterých vidíme
touhu po něčem hlubším, nejen honbu za penězi' ap. Po dvou či třech návětě| vách si můžeme umluvit, že se budeme soustavně věnovat rozjímání.

Kroužek může vést každý katolík, nejlepsí je ovsem kněz či ten, kdo dobře
víru zná, aby rozhovor nezasel na bludné cesty. Základem je Nový zákon. Po
můckou k rozjímání mohou být tyto knihy: J.Hrbata, Perly a chléb I.II.sv., Blažej Ráeek:
život Kristův - obě vyšly v Křest .akademii v Římě. Bále mějme po ruce dobré učení katolic
ké víry-katechismus. Než vyjde nový - podle 11. Vatik.sněmu - doporučujeme slovenský kate
chismus Dějiny spásy - Ustav sv.Cyrila a Metoděje v Římě.
KOLIK? - Od tří do osmi. Děti, pokud nerusí, nemáme vylučovat, at si zvykají na přátelské
křestanské ovzduší - a mohou také leccos pochytnout.
JAK ČASTO? - Bydlíme-li blízko sebe, může být kroužek i každý týden, ale krátký. Stačí však
i jednou za 14 dní nebo za měsíc - pák může být delší, s přátelským rozhovorem po rozjímání.
KDO JEJ VEDE? - Může to být bud kněz nebo laik vzdělaný ve víře, nebo se můžeme ve vedení
střídat. Vedoucí si musí dobře prostudovat látku,~ kterou budou probírat. do hovoru zasahuje
jen je-li to nutné, jinak kroužek spíše řídí.
JAK POSTUPOVAT?
1. Každá schůzka začne přesně a zahájí se mpdlitbQU žá osvícení Dechem svátým.
2. Stručně se zopakují hlavní myšlenky z minulého kroužku. Jestli jsme si uložili nějaký
úkol, zkontrolujeme, jak jsme jej splnili, proč jej nesplnili nebo ne tak, jak jsme
si přáli. Naše zkušenosti pomohou druhým!
3. Ten, kdo byl vybrán při minulé schůzce, přečte text Písma a začne o něm uvažovat. Může
mít poznámky, ale nejlépe je text nečíst, abychom se naučili dobře vyjadřovat. Časem
si - po počátečních obtížích - zvykneme. Rozebere se text, rozvedou hlavní myšlenky
a ukáže, jak jich použít k rozvoji křestanské osobnosti. Nebo: Co by dělal v tomto
případě Kristus? Odkud hrozí nebezpečí? Příklady!/Bez uvádění jmen/.Zkušenosti atd.
4. Pak jeden po druhém připojuje ty myšlenky, na které přišel sám a které hlavní rozjíma
jící neřekl. Nevěříte, kolik se dá ještě z textu načerpat. Každý at si do sešitu pozna
mená hlavní myšlenky, zejm.ty, které mu "sédí", které se na něho vztahují, které právě
potřebuje, aby se k nim během týdne či měsíce mohl vrátit. Poznamená si i svá předse
vzetí - ne mnoho, jedno či dvě. Sdělí druhým své zkušenosti - i'špatné. Co je pro něho
nové, s čím se dosud nesetkal, v čem změnil svůj názor, jaký z toho vyvodil závěr pro
svůj život, jak prakticky použije výsledku rozjímání.
5. Je-li text k tomu vhodný, může se rozvinout i přátelská a věcná yjgbada. -Vyjadřujme se
stručně a pádně. V kroužku se totiž také naučíme najít rychle hlavm myšlenky v čemkoli,
co budeme číst nebo slyšet a zhodnotíme to automaticky z hlediska zdravého rozumu
a Kristova evangelia. Naučíme se "křestansky myslet".
6. Pak se bud pomodlíme nebo nastane přátelská zábava, pohoštění a pod. V tomto případě se
pomodlíme až nakonec.
Je dobré, když se tu a tam sejde několik kroužků a jejich zástupci v tomto "velkokroužku"
dají k dispozici nejdůležitější myšlenky, na které přišli členové kroužku při rozjímání.
I zde je možná ukázněná debata, vedená předsedou,
nejlépe knězem nebo laickým teologem. Cílem
debaty není prosadit vlastní názor, nýbrž
dostat se co nejblíže k pravdě a tu pák usku
tečňovat ve svém živolě.
Uvědomme si, jak pečlivě studují marxisté bez
cenné, ba někdy špatné myšlenky svých "vůdců",
jak obětavě se scházejí a výsledky svého škole
ní odvážně uskutečňují. My - kteří máme k dispo
zici myšlenky Syna Božího, zdravé, užitečné,
bychom se měli scházet mnohem nadšeněji a obětavěji!
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NEŽ

JSEM

UVĚŘIL....

První francouzský Kanaňan, s kterým jsem se blíže seznámil, byl Viktorin
Voyer. Navštěvoval doplňovací kursy a poslouchal na universitě mé před
nášky z psychiatrie. Dlouho jsme hovořili jen o psychiatrii. Doprovázel
mě při vizitách v nemocnici. Byla mi nápadná jeho horlivost něčemu se
naučit. Naše rozhovory se omezovaly jen na technické otázky. Ale jeho
charakter na mě udělal dojem; bylo v něm něco zdravého, ryzího a přímého.
Jednou - po vizitě u stovek chronicky nemocných - začal náhle hovořit o
tajemství utrpení. Vyšvihli jsme se na vysokou okenní desku, odkud jsme
měli výhled na nekonečné řady postelí. Jeho slova zněla srdečně a o ideá
lech mluvil nadšeně - ba víc než nadšeně - jak to bývá u člověka v 26
letech - a trochu sentimentálně. Ale přesto řekl několik velmi důležitých
věcí a ty vzbudily mou pozornost. Vyložil jsem mu, co si sám o těchto vě
cech myslím a on se o sobě trochu rozhovořil. Znal zřejmě dobře moderní
tomistickou filosofii a když zjistil, že máme společné zájmy, byl tak nad
šený, že div nevypadnul s okna.
Později mi vypravoval o svém dětství, v rodině s deseti dětmi, na statku
v Quebecku; o životě svých lidí, životě těžké práce a bídy, o tom, jak mu
během studií na universitě pomáhali. Vyprávěl i historii svých rodičů,
nekonečné dějiny plné drobný tvrdých obětí všedního dne, které na sebe
rodiče dobrovolně vzali. Bylo zvláštní, jak jím zářila radost a důvěra.
Někoho tlačí starosti dolů, jiného povznášejí. Tuto rodinu dělaly sta
rosti širší, jako ve všech rodinách,v nichž je náboženství organickým
základem života.
Tím vším byl podivuhodně formován Victorinův názor na život. a£ jsme mlu
vili o čemkoliv, pracovní otázce či o židech, o nacismu nebo o válce,
vždycky mu jeho teplá láska k bližnímu a jeho spravedlnost dávaly schop
nost, dostat se bez intelektuálních přemetů k jádru věci. Vysvětlil mi
sociální, ekonomické a psychologické pozadí francouzsko-kanadského šovinizmu, ale neospravedlňoval ho. Sám nebyl ani romantik, ani reakcionář.
Velmi brzo se naše přátelství zpevnilo. Já, německý Žid, vytržený ze
vzdálené země, duchovně prožívající prvních deset let po válce - a on,
mladý muž z francouzsko-kanadské vesnice - jsme mluvili stejnou řečí a
mysleli stejnými myšlenkami. Zřejmě tu bylo něco dost mocného, aby překo
nalo celou sílu sociální, politické a biologické formace.
Snad ještě důrazněji se tato zkušenost opakovala,
když jsem se já a moje žena seznámili s dvěma lidmi,
kteří měli na náš další vývoj rozhodující vliv. Byl
to JAKUB MARITAIN a DOROTHY D A Y. Při po
vrchním pozorování by si člověk myslil, že tu jde o
dva úplně rozdílné lidi. Na první pohled se zdálo,
že chce-li člověk rozumět Maritainovi, musí rozumět
Evropě, Paříži scholastiků a Paříži Picassa, vysoké
buržoazii republiky a revoluční inteligenci východu,
světu Vergila ale i Jeana Cocteau - prostě tisícům
nejrůznějších prvků a odstínů, které, jak se zdá,
charakterizují lidského ducha našeho století.
A tečí Dorothy Day, vyrostlá v nonkonformistické rodi
ně středního stavu v kanadském středním západě!
Jak nesmírné protiklady! Tito dva lidé se zdáli být
protichůdní i v posledních závěrech. Vzdor tomu není
těžké pochopit, proč měl být jejich vliv na náš ži
vot stejný a to tak mocně, že když si na to dnes
vzpomenu, mám pocit jednoty proudění duchů.
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Poznat Maritaina jsem si přál už dlouho. V Anglii jsem si vymýšlel dlouhé
dopisy, které bych mu byl rád napsal, ale nikdy jsem je nenapsal. Věřil
jsem, že je-li v Církvi člověk, který zná odpovědi na mé otázky, musí to
být jen on. Nikdo jiný nepochopil tak hluboce židovskou otázku. Z vlastní
zkušenosti jistě rozuměl tisícům zákrutů našeho intelektu, výsledku naše
ho prožívaného marxismu, pseudovědě a Freudovým filosofickým spisům.
Často jsem myslíval v Londýně na to, že našel-li tento muž zahradou omylů
cestu ke sv.Tomáši, musí na sv.Tomáši už něco být. Tento pocit jistoty se
podobal oné jistotě, kterou má člověk, když ví, že "někdo tam byl už dříve'.'
S Maritainem jsem se seznámil náhodou. Jednou jsem se mimochodem zmínil
paní Langdonové, dámě, u které jsme našli první útočiště, o tom, že se
zajímám o katolickou Církev a o tomismus a že měl na mě silný vliv Jakub
Maritain. Řekla, že Maritain je právě v Americe a přijede za týden do
Montrealu. A že se postará o to, abychom se spolu seznámili.
Jistě si dovedete představit, co jsem v té chvíli cítil.
Za týden jsem se měl objevit v deset ráno v domě známé francouzsko-kanadské rodiny a tam se setkat se slavným mužem. Dům byl zařízen ve slohu bo
hatých domů z konce minulého století; obrovské místnosti, plné výklenků,
před nimiž visely těžké sametové záclony, nádherně rámované olejomalby
a sochy z alabastru.
Seděl jsem v jednom výklenku, když se rozevřel sametový závěs a vstoupil
Maritain, doprovázený paní domu. Představila nás a odešla. Protože tu ne
byly dveře, jen závěsy, měl jsem jako malé dítě strach’,, že by někdo mohl
slyšet naši rozmluvu, i když jsem neměl co tajit. Sedl jsem si těsně k ně
mu a tiše jsem hovořil. Je zvláštní, že si nemohu vzpomenout na mnoho
jednotlivostí našeho rozhovoru.
Krátce jsem mu vypověděl svoji historii. Sledoval mé vyprávění velmi po
zorně. Mluvili jsme o reformovaném a ortodoxním židovstvu, o chassidismu,
o Dostojevského Velkém inkvizitoru a o problému zla ve viditelné Církvi.
Vyprávěl jsem mu o svých duchovních zážitcích v Londýně a o tom, že jsem
si často myslíval, že mé obrácení by bylo pouhým přeludem, vzniklým z pod
vědomého přání, oddělit se od osudu židů. Zapřísáhnul mě, abych neničil
vzácné ovoce svých duchovních zážitků psychologickou analýzou a abych vě
řil v pravost těchto názorů, které jsou vzdálené primitivním motivacím.
Hovořil o krvácejících ranách viditelné Církve; o božství Kristově, které
je kamenem úrazu u židů. Mluvil zvláštním, náčrtkovitým způsobem, víc v ná
znacích než ve tvrzeních. Přesto ve všem, co řekl, byla podstata a jasnost.
Ruce měl lehce složené do pěstí a pohyboval prsty, jakoby tkal látku svých
myšlenek. Hlavu měl pozorně skloněnou; oči se dívaly do dálky. I když bylo
v místnosti teplo, měl přes ramena přehozený šál, který byl kusem oděvu.
Poněvadž jsem mluvil šeptem, naklonil se ke mně a mluvil také šeptem.
Kladl mi osobní otázky o mém duchovním životě, ale ani jednou jsem neměl
pocit dotěrnosti nebo indiskrece. Člověk získal od prvního okamžiku hlubo
ký dojem zvláštní, ale příjemné formy osobní jistoty, která prýštila z
jeho velké mírnosti a pokory.
Zatím co jsme tak seděli v setmělém salonu a hovořili tiše o shedina a o
božství Kristově, uvědomil jsem si jedinečnost situace. Už nehráli roli
náhodné okolnosti sociálního původu a národnosti, a tak se stalo, že podiv
ní sousedé přistrčili hlavy k sobě.
Okamžiky nejvyšší intenzity unikají času. Mohl jsem být právě tak bezmoc
ným katechumenem, který si šeptá v katakombách s apoštolem.
Karl STERN: The
na jeho život a
CHCETE

pillar of
návrat ke

PROBÍT

fire. - Vzpomínky židovského psychiatra
katolické víře.
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PŘIHLASTE SE NA SETKANÍ"S OTCEM ŠKARVADOU V QUARTENU OD l.~3,DUBNA

Quarten, moderní středisko nad Walensee, je na cestě od Curychu do Churu
Přihlášky: P.Vondra/071-279631/,P.Šimčík/01-235025/ cena cca 50 frs

........ BYLO TO NÁDHERNÉ!
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Plno bohatých zážitků! Co? Pronoce? Svatba? Výlet?
Nic z toho, ale něco mnohem hlubšího - kněžské svěcení, které přijal
JAN HORÁK, salezián. Svěcení přijal v Colle don Bosoo
nedaleko rodného donku sv.Dona Bosca v chrámu jemu zasvěcenému.
Tato samota leží asi 40 km od Turína. Zde v chudobě začal nesnadnou
cestu ke kněžství chlapec Jan BOSCO. Zde 29.ledna skončila cesta ke
kněžství Jana HORÁKA - a tato cesta nebyla také lehká - od okamžiku,
kdy Jan opustil svou vlast, aby šel za hlasem Božím, který ho volal
ke kněžství.
Kněžské svěcení mu udělil sám turinský kardinál PELLEGRINO. Ač je
churavý, nedal si ujít příležitost vysvětit kandidáta, který patří k mlčící, rafinovaně
pronásledované Církvi v naší vlasti.
Svědky této svátosti byla většinou mládež, mezi kterou už nyní P.Jan HORÁK pracuje. Chlapci
dodali této slavnosti vnější lesk svými hlasy. Asi 150 dětských hlasů za doprovodu hudby ano - kytar, saxofonů, trubek, elektrických varhan, bicích nástrojů... vystepovalo jako mo
hutný chorál k Bohu. Tento druh hudby nerušil ani stařičkého, produchovnělého kardinála,
ani posvátnost udělování svátostí. S kardinálem sloužilo mši svátou společně asi 50 kněží,
z toho 10 kněží-Čechů. Kulminačním bodem při udělování svátosti kněžství je svolávání Ducha
svátého . Tanu předchází vzývání svátých, kdy kandidát kněžství leží
před Bohem na zemi v hluboké pokoře s uznáním své nehodnosti jako
nástroj připravený pro Boha. Když potem kardinál a poté ostatní kněží vztáhli mlčky ruce nad oběma novosvěcenci, byl tu Duch svaty, ano
on, původce všech darů a charismat sestoupil na novokněze, aby v je
ho síle mohli vykonávat své kněžské poslání.
Ze Švýcarska přijelo 15 účastníků, někteří z nich před oltářem, a zastupova
li nepřítomné rodiče.
Druhý den - v neděli 30.1.-měl novokněz slavnou primici pro chlapce saleziánské komunity, v níž pracuje, a po ní v 11.hod.primici pro českou skupinu v kos
tele Panny Marie Pomocnice. Spolu s ním koncelebrovalo 10 kněží - Čechů, a mše se zúčastni
lo asi 40 krajanů z Rakouska, Německa, Itálie a ze Švýcarska.
Pozvali jsme našeho novokněze i do Švýcarska. Zde by měl primici v Curychu, pravděpodobně
6.března - přesné datum vám včas sdělíme. Ale už ted vás zveme srdečně na
tuto duchovní náboženskou událost.
@@@@@@@@@
TO MUSÍ BÝT PRIMICE OPRAVDU JAKO DOMA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POZOR- NOVA' ADRESA O T C E š I M C f K A
III,PATRO
8004 - ZLÍRICH - BRAUERSTRASSE99.

S POSTNÍ DOBOU MÁME OPĚT

BIBLICKÉ
VEČERY
Chcete se setkat s Ježíšem Kristem
na stránkách Nového Zákona?
Chcete prožít duchovní společenství ko
lem Krista?
PŘIJĎTE NA BIBLICKÉ
VEČERY - které pořádáme v centru české ka
tolické misie, Zúrich, Brauerstr.99. III.patro
—----každou II.středu ve 20 hodin. Zahájíme na Popeleční středu 22.února

GENERÁLNÍ ÚKLID V DUŠI - NOVÁ RADOST ZE ŽIVOTA - EXERCICIE
Velké třídenní exercicie povede ředitel Vatikánského rozhlasu
P. J. KOLÁČEK /místo P.špidlíka/ v domě sester Dominikánek na
samotě v Bethanien-na jih od Lucernu. Od 24.do 27.3. - cena 105 frs. Každý
má svůj pokoj, dům je moderní - i s plovárnou, krásnou kaplí, procházkami.
Přihlášky P.Jan Birka, 6006 Luzem Schadrú. tistr.26, tel.041-312635
nebo u svého misionáře. Pospěšte si, než budou místa obsazená!
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Mezi podpisy Charty 77 - která vyjde ve
Věstníku křest.pracujících - jsou podpisy
i katol.kněží a protest.pastorů. Podepsali
ji i Milan Machovec a Erika Kadlecová.
V USA se ujímá tak zv.gener.absoluce, odpuštění i těžkých hříchů bez zpovědi, běžná ve
Švýcarsku. Normálně se gener.absoluce smí
udělovat jen při pohromách či se souhlasem
biskupa na poutích a pod. - Těžký hřích se
odpouští okamžitě, vzbudí-li člověk dokona
lou lítost, t.j. lituje hříchu proto, že
je proti Boží lásce. Ke sv.při jímání smí
jít až po sv.zpovědi. Také člověk s těžkým
AARAU - každou druhou SOBOTU v Peter u.Paul-Kircne
hříchem se musí po gener.absoluci co nejdří
15.a 29.1, 12.a 26.2.,12.a 26.3. 13,15 hod.
ve vyzpovídat. Sv.zpověd - svátost smířeníARBON - farní kostel, každou neděli
19,00 hod.
BADEN - Sebastianskapelle-krypta, neděle
11,15 hod.
je nutná pro každého, kdo chce - podle přá
BASEL - Heiliggeistkirche,
neděle
18,00 hod.
ní
Kristova - být stále dokonalejší.______
BERN - Dreifaltigkeitskirche-krypta.sob. 18,00 hod.
Na katol.lék. fakultě v Bangalore-Indie,vyCURXQH- česká - HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr.46.,
neděle a první pátky
19,00 hod.
studovalo od založ.r.1963 celkem 31b stud.
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, WólfbachNejvětším "bohatstvím"Vatikánu jsou musejní
str.15. I.patro
nedela
9,30 hod.
předměty. Např.Michelangelova Pieta v chrá
CORTAILLQP-10 km na juh od Neuchatel, směr Yverdon,
mu sv.Petra ná cenu mnoha miliónů dolarů.
far.kostel sv.Petra na rozcestí od Kablovky,
- každé 3.nedelu
10,00 hod.
Zesnulý westminsterský arcibiskup kardinál
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
Heenan byl pro likvidaci těchto uměleckých
- každé l.nedelu
10,00 hod.
předmětů. Možná, že komunisté brzo jeho přá
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.p.-4.ned. 9,30 hod.
ní splní - ovšem peníze nevěnují na hlásá
LUZERN - Peterskapelle,
neděle
19,00 hod.
rUti-TANN,kaple u katol.kostela, každou 2.neS. 9,30 h.
ní slova Božího a na dobré skutky - spíše
SCHAFFHAUSEN-rozesil. se pozvánky, Promenadenstr.23,
na ateistickou propagandu.______________ _
SOLOTHURN-Spitalkirche 9.a 23.1., 2.a 20.2. 10,15 h.
Afričan z Rhodesie A.Sumbe Nkube, ělen te
ST.GALLEN-HER7. JESU KAPELLE při doně vchod
roristické bandy ZAPU se přiznal k vraždě
z vnitřního nádvoří,
sobota
19,00 hod.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche,Rosenberg,sobota 19,00 h.
biskupa, kněze a řeholní sestry-misionářů.
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14 Avenue du Mail
Brazilští biskupové odmítli obvinění, že
I.patro 2.nedelu v nes.
18,30 hod.
jsou mezi nimi příznivci komunisinu. Jako
dobří pastýři se staví na stranu chudých a
OTCOVÉ-MISIONAŘI pronásledovaných. Doufají, že soc.spravedlnost v Brazílii se uskuteční mírovou cestou.
P.JAN BXRKA, 6006 LUZERN, Schadrutistr.26.t.041-312635
P.JÁN PIUS KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Lindenberq 21.,
Generál jesuitů P.Pedro Arrupe oslavil zla
tel.061-321944
té řeholní jubileum. Je Španělem a před stu
P.JOSEF ŠIMČÍK, 8004 ZURICH, Feldstr. 109,t.01-235025
diem bohosloví vystudoval medicinu. Byl vy
P.ANIOJ BANÍR, 8004 Zt)RICH,Feldstr.109,tel.01-234455
svěcen r.1936 v Holandsku.Je prý optimistou.
středu,piatok od 16-18,3O-W01fbachstr. 15./pro Slováky,
P.MARTIN MAZÁK.1I00 M3R(3S, La Longeraie,t.021-714417
Od listopadu 1976 se vzdali kardinálové římP.VUjgM V3NDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26.,
ské kurie výsady jízdy zdarma na italských
tel.071-279631 /KLUB-red.a administrace/
drahách. Jako poslanci i oni měli "žlutou
Na tyto kněze se můžete obrátit ve všech duchovních
kartu".Výsada pochází od vídeňského kongresu
záležitostech - křest, zpověH, svátost nemocných,
1815 a byla potvrzená later. smlouvou 1929.
svatba, vyučování náboženství doma, návrat do Cír
Sestry křesťanské lásky sestry Terezie z Kalkve a p. V českých kněží se můžete hlásit na české
kutty pracují mezi nejubožejšírrri v Símě. Ko
duchovní podniky-exercície, duch.obnovy ap.- u slovenských /P.Křivý, P.Baník/ na slovenské. U P. Mazáka
munistická správa města nařídila, že mají
a P. Vondry na oboje.
nyní opustit dům ve středu města, který se
prý bude přestavovat v kancelářské místnosti
ČEKÁTE NÁVŠTĚVU Z VLASTI? Vatik.rozhlas je na 2.místě z nejposloucha
nějších rozhlasů ve vých.Evropě. Za války
At si nezapomenou opatřit vizum do Itálie,
řekl Goebbels, že je horší než kcmunistické
aby si s Vámi mohli zajet na světovou pout do vysílačky. Pro poslouchání vatik.rozhlasu
TURÍNA od 22.do 27.8. - Jídlo, pobyt, výlety byla řada věřících za války popravena - "mu
po okolí jen cca I80 frankfi!
čedníci vatikánského rozhlasu."__________
PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ KAŽDÝ ČESKÝ MISIONÁŘ nebo
V Již.Americe pracuje 4.214 frantiěkánů-miVelehrad, Via Concordia 1 ,1 ta 1ia-00183 ROMA
noritů, jako misionáři ve 12 zemích.

NAŠE BOHOSLUŽBY

SLEPIČÍ MANKO
Když se Kefalín vrátil na Zelenou Horu, nevycházel z překvapení. Na nádvo
ří cvičilo třicet vojínů s puškami! "Proboha-co to má znamenat?"žasl vojen
ský dopisovatel. "Kdybych byl zvyklý užívat velkých slov, "pravil Černík,"řekl
bych, že se připravuje vojenská přehlídka."
Kefalín vykulil oči.
"V Nepomuku bude 7.listopadu veliká sláva," vysvětloval herec."Tribuna plná
funkcionářů, pěvecké sbory, proslovy, zkrátka manifestace jako Brno. A velitel divize do
spěl k názoru, že by u toho měly být i naše jednotky, aby dokázaly, že si zaslouží zrovno
právnění a nový statut, který se připravuje. Zkrátka a dobře, strážní oddíl vyrukuje do Ne
pomuku na náměstí a bude se tam trochu producírovat."
"To nedopadne dobře,"strachoval se Kefalín."Podívej se, každý drží flintu jako hrábě."
"To není naše starost, "mínil Černík, "celou akci má na povel kapitán Domkář a jeho zkuše
nost je zárukou té nejlepší reprezentace."
"No dobrá," řekl Kefalín,"a kolik jsi mi sežral slepic?"
"Tři, jak bylo domluveno," prohlásil Černík."Můžeš si je spočítat."
"Měli jsme domluveny dvě,"zlobil se Kefalín.
"Že bych se zmýlil?" divil se Černík. "Vsadil bych se nevím s kým, že jsme mluvili o třech.
Ale zato tam máš kompletní snůšku: jedenáct vajec!"
"Za pět dnů jedenáct vajec?" divil se Kefalín.
Černík udělal smutný obličej. "Ty taky nejsi s ničím spokojen','řekl."Mně se zdá, že tě v tý
Praze nějak moc vyškolili!"
Válčili jsme za Čepičky

HUMOR SLAVNÝCH LIDÍ
Jednou byl pozván na hostinu k vznešeným lidem berlínský chirurg
CARL HELBING. Při jídle se mu stala nepříjemná věc. Jak krájel husu,
uklouzl mu nůž a kus husy vyletěl pružným obloukem přímo do klí
na jedné elegantní dány.
Trapné mlčení přerušila paní domu vtipem: "Pod váš nůž bych se ne
chtěla dostat, pane profesore!"
Lékař neztratil duchapřítomnost a odpověděl stejně vtipně:"Milos
tivá paní, vždyt všichni víme, že vy nejste husa."
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New řorkský bankéř pozval na hostinu houslistu FRIT ZE KREISLERA a prosil ho, aby vzal
housle s sebou. "Proč?" ptal se umělec. "Mé housle přece na hostině jíst nebudou!"
Když se mecenáš nespokojeně zamračil, dodal umělec: "Proč jsou vlastně hudebníci nuce
ni si po hostině odpracovat jídlo tím, ze zahrají na hudební nástroj nebo zazpívají?
Co kdybyste pozval výrobce nábytku a po hostině ho požádal, aby vám udělal židli ne
bo stůl?"
..

Francouzský filosof a spisovatel J.J.ROUSSEAU měl psa vzácné rasy. Berní úřad ve Štras
burku mu za psa vyměřil mastnou daň.
"Ale vždyt je to ovčácký pes!" bránil se spisovatel.
"Jak to - ovčácký? A kde máte ovce?"
"Nevěděl jsem, že musím přivést také ovce. A kolik musí mít vlastně ovčák ovcí?"
"Počet není ve směrnicích udán," odvětil daňový úředník.
Od té doby chodil po štrasburských ulicích Rousseau se svým pře
pychovým psem a jednou ovcí.
ALEXANDER DUMAS starší škádlil kdysi svého přítele Soumeta, když v Theatre francais dávali Soumetovu hru a jeden z diváků v křesle usnul:"Vidíš, takový úspěch má tvůj
kus." Příští večer byla na programu hra Dumasova. Soumet náhle poklepal Dumasovi v divadle
na rameno a ukázal na diváka, který v parketu spokojeně dřímal:"Tady vidíš, Dumasi, že i
tvé kusy jsou dobrým uspávacím prostředkem!"
"A to zase ne, 'bránil se Dumas. "Tohle je přece ten muž ze včerejška - patrně se z toho tvé
ho kusu ještě neprobral!"
o
BERNARD SHAN:Chce-li člověk zabít tygra, říká se tomu sport. Chce-li tygr zabít člověka,
je to krvežíznivost.

MASOPUSTNÍ SMÍCH
Sekretářka vyjednává se šéfem:"Bud mi zvýšíte
plat, nebo napíšu své paměti."
Zpěvačka si omylem sedla na klávesnici otevřeného
klavíru a hned zděšené vykřikla:"Hrozné! Dvě oktá
vy! Zase budu muset držet dietu."_______________
Buldck volá z ulice nahoru na kolii:"Neboj se a
skoč dolů!" Kolie ohme čenich a štěkne:"Copak
Promiň. Cukare, ale o takové ď.Fe
» tebou !lj nebudu.
si myslíš, že chci vypadat jako ty?"
"Tak jste se přece jen nerozvedli?""Ne. Den před rozvodem se nám pokazil
televizor a tak jsme si spolu povzdáli. Zjistila jsem3 ze můj manžel je
velice vtipný a zábavný společník."_____________________
"Moderní žena potřebuje dvacet minut na přípravu oběda, který vypadá, jakoby ho chystala dvě hodiny a dvě hodiny na přípravu účesu, který vypadá,
jakoby ho upravovala dvacet minut."
"Já nechodím po drbech jako ty!""Proč také? Vždyt máš telefon!"
Ona:"Nenudíš se se mnou?""Ne. Vždyť, nic neříkáš."
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"Nedávno jsem četl .leden vás román.""Poslední?""Určitě!"
Povídá syn otci, který studuje jeho vysvědčení:"Uvážíme-li, že tu hraje
roli dědičnost, jsou to přece maximální výsledky."
"Kde máš žákovskou knízku3 synku?Ale půjčil jsem ji Jirkovi3 aby postra
šil rodiče."
___________________
"Měl bych úplně klidné zaměstnání, kdybych neměl
stále strach.""Proč?""Že na to někdo přijde."
"Kam pořád voláš?""Ale domů3 manželce.""A to ses
ještě nedovolal?""Dovolal3 ale nedomluvil!"_____
"Potřebuji peníze,"povídá manželka choti, lupiči. "Musíš pár
hodin počkat.""Proč?""Banky jsou ještě otevřené."
"Co ti dala manželka k svátku?""Ale takový dárek3 který ani
najednou neunesu.""Hrome3 co to je?""Dvě vázanky,"_________
"Myslíte také, že láska dělá člověka slepým? ""Jistě, ale znám ^^0^ *e-'9 ** *' ,oíl‘l0 “• “
proti té slepotě lék.""A to..?""Manželství."
"Jak se daří?""Ale včera jsem spadl s deset metrů dlouhého žebříku.""A poranil ses hodně?
"Ani ne. Stál jsem na nejnižší příčce. "__________ __________ _
"Hochu, už je ti dvanáct, a jistě se pokusíš tajně kouřit. Řekni jen,
dám ti dobrou cigaretu.""Zbytečné. Už jsem se kouřit odnaučil!"
Učitel:"Pět děti dostane čtyři banány3 šest pomerančů3 tři jablka a
dvě hrušky. Jak si to spravedlivě rozdělí?""Prosím3 udělají z toho
ovocný salát a pák to jde docela lehce!"_________________________ _
"Jak poznáte rotného, vojíne Nováku?""Podle řvaní, prosím."
"Copak dělá Mirek? Už jsem o něm dlouho neslyšel!""Ale ten přece____
před měsícem zemřel.""Tak? A já myslel, že se na mne hněvá."
Muž ve finanční tísni jde prodat své housle."Dvacet franků3 "nabízí
aby ušetřili obchodník. "Co? Sousedé mi nabízeli padesát, přestanu-li hrát!"
pár marek!"
'A bude z té slepice dobrá polévka?""Jistě! Vždyť
je vykrmená polévkovými kostkami."_________
"Moje zena má ve zvyku3 mluvit sama se sebou. Dělá to tvoje také?"
"Jistě. Jenže při tom myslí3 ze mluví se mnou!"________________
"Když vezmeme kočku a třeme ji ve tmě proti srsti, co vyskočí?"
"Prosím kočka, pane učiteli!"
[NAS1NEC BY SE MEL iROCHuj
l STARAT 0 TO, CO TU PO NEMJ
"Babičko3 létají čarodějnice na koštěti?"
\ ZŮSTANE . T—------------------"Ale čarodějnice přece nejsou.""Já vím3
ale jest li lítají?"
"To je zajímavé, že svou dívku oslovujeme
vždycky: Ty jsi moje všechno. - A když se
oženíme, říkáme: iy jsi moje polovička."
"Nevěděl jsem, ze ŠÍlháŠ?""Ale to je od té .Jak to. tatí, ta Jame spoln nechodili
, ,
"
,
T j - 1
.do Sknfy? VXdyť jal m« tam aldyco
doby3 co lustzm krvzovky. Jedním okem svis-uhi za ručička .. j
le, druhým vodorovně. "_____________________________
.
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Z MAMINČINY KUCHYNĚ
KOBLIŽKY Z PÁLENÉHO TĚSTA
Do 1/4 1 vody se dá 7 dkg másla a špet
ka soli. Povaří se a do vařícího se
rychle vmíchá 1/8 kg hlad.mouky a na
slabán ohni se dobře promíchá. Odsta
ví se a do vychladlého těsta se vmíchájí
jedno po druhém 4 vejce. Po každém vej
ci se směs dobře promíchá. Z těsta se
dělají lžící malé hromádky nebo vystřikují věnečky či banánky.Plech se může
24
vymazat. Kobližky se kladou do dobře
vyhřáté trouby a pečou se 5 min. při vyšší teplotě, pak se teplota zmírní a nechají se
slabě do růžová dopéci. Prvních pět min. se nesmí trouba otevřít, jinak se těsto zkazí.
Vychladlé se napříč rozkrojí a plní slazenou, vanilkovým cukrem ochucenou šlehačkou.
1 Před pečením se potírají rozmíchaným vejcem!
ŠUNKOVĚ ROHLÍČKY. - 8 dkg másla, 2 vejce, 2-3 lžíce mléka, 20 dkg mouky, sůl, půl
prásku do pečivá. NÁPLŇ: 10 dkg posekané šunky, trochu pepře, něco mléka nebo smetany.
Máslo se utře se žloutky, přidá se ostatní a udělá se na vále těsto. Vyválí se, nakrájí
do čtverce, natře se náplní a tvoří se rohlíčky. Ty se potírají bílkem a pečou při mír
nějším ohni. Jsou velmi syté a dobré k čaji nebo k vínu. Nedělat velké množství, masitá
náplň by se zkazila.
ŠVESTKOVÝ CHLÉB. - 12 dkg cukru, 25 dkg mouky, 25 dkg suše
ných švestek, 5 dkg strouhaných ořechů, půl prášku do pečivá, va
FcO TO JE DRlET FORPIU, TO VÍME JEN
)
nilkový cukr, citr.kůra, trochu hřebičku.' - švestky se mírně po(xW A HOKEJÍSTLj—------------------------- '
vaří a nakrájejí na nudličky. Přidá se cukr, vanil.cukr a ořechy
a vše se v míse promíchá. Do mouky se přimíchá peč .prášek, citró
nová kůra a mletý hřebíček, a přidá tolik švestkové vody, aby těs
to nebylo příliš tuhé. Peče se ve vymazané a moukou vysypané formě.
SALZBURGSKÉ DIETNÍ NOČKY. - 2 vejce, lžíce mouky, 2 lžíce
cukru, 4 dkg másla. -Do tuhého sněhu vmícháne žloutky, cukr a mou
rku a lehce smícháme. Dobře vymažeme pánev máslem a vylijeme mlékem.
Do pánve urovnáme těstíčko a dáme na několik minut do horké trouby.
Když ztuhne a dostane barvu, vypichujeme z něho noky, klademe na misku, sypeme cukrem a
hned podáváme.
KVASNICOVĚ KNEDLÍČKY DO POLÉVKY. Trochu sádla se dá do kastrolku a přidá se drobně
nakrájená cibulka a trochu se osmaží. Do toho se dají rozdrobe
né kvasnice a něco strouhanky. Vše se upraží a odstaví. Přidá
se česnek, pepř, sůl, petržel, vejce a podle potřeby strouhan
ky. Promíchá se a tvoří se knedlíčky do polévky.
DIETNÍ TVAROHOVĚ KNEDLÍKY. - Půl kg tvarohu, 10 dkg tuku,
10 dkg krupice, 3 žloutky, sůl, cukr. - Udělá se těsto a nechá
se asi hodinu stát. Pak děláme knedlíky a hážeme do vařící
vody. Sypeme strouhankou nebo perníkem. Můžeme také
plnit ovocem nebo marmeládou.
DOBRÉ
CHUTNÁNÍ!

Dietikon. LEDEN 1977,

D E C 0 R
IMPORT NATURHOLZ + BUROMATERIAL
8953 DIETIKON-Glanzenbergstr .12
Telef.O1-74O-O8-4O
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D O P O R U Č U J I Vám v roce 1977 REALISOVAT
ABONNE na SCHWEIZER FAMILIE, jako nejlepší týdeník, kde za 69>8o ročně, získáte 52 ks
silných barevných magazínů nejen s poučnými články a plným programen TV ale RELACEMI o
nás a o naši krásné vlasti. Možná, že bude vydávána příloha -MAPY SVĚTA, která Vám pak
umožní získat ATLAS ve větší hodnotě celého abonné. Měsíc zdarma na ukázku. NECHCETE ?
V áž e ní

p řá te lé .

počátkem každého roku se mnozí zamyslí nad rokem uplynulým a plánují svá vydání,
na rok příští a se zaměřením ku svým příjmovým možnostem. BILANCOVAT je dnes nutpým-ZASADNĚ.

Dovolte mi proto připomenout: Š E T Ř T E na každém sebemenším vydání již a ušetříte-li
jen těch 5 - lo Rp z každého franku, což je snadným, ku konci roku vykážete úspory přes 2 ti
síce minimum. A tuhle částku si investujte do zkrášlení Vašeho bytu - čímž získáte další
úspory, protože budete - rádi doma. UČTE se také SOLIDARITĚ ku svým spolkům, duchovním nebo
tělocvičným organisacím a učte tomu i své děti - V JEJICHŽ ZAJMU většina nás EMIGROVALA.
Neodnárodnujte je - protože Vašim Asylem historie nezačíná ani nekončí. Nenechte se také
nijak mámit informacemi, že k získání přísl. až k tomu bude čas - musíte ovládat násobilku
nebo dialektickou theorii. MORALKA Vaše a existenční stabilita, rodinné soužití - bude ta
ALFA a OMEGA. Podstatným však » dobře žít i pro Vaše vlastní sebeuspokojení, nemyslíte?
ZAMYSLETE se však již při počátku roku, jak ZKRÁŠLIT Váš byt - který jedině je tím Vašim
DOMOVEM ZDE a i elektr. KRB s obložením korkovými deskami jako INTERIÉR vykouzlí Vám to
pravé prostředí, tak, že i Vaše přátelé budou šokováni. Ale informujete-li je - s jak mi
nimálními náklady, získáte je pro KONTAKT se mnou. SERVIER BOY, tam kde servírování je věci
VKUSU - doplněn kávovými ^ebo čajovými šálky s talířky, ECHT ČJNA a to jednotlivá již za
8,5
oboje, nebo SANDWIC Garnt. 7mi dílná za 19,5° a pravými ^hedvábnými KVĚTINAMI vyzdo
ben - poskytne oasu krásy i pro ty nejnáročnější. A ZDE LZE PRAV# ŠETŘIT, protože jednotli
vé šálky můžete kdykoliv doplnit a při kvalitě - která zvoní jako naše olovnaté sklo - oce
níte křehkost čínského porcelánu - současně s pevností. A kdo bude mít zájem o doplňky,
na smetanu, na cukr nebo konvici, to lze vždy u mne - doobjednat rovněž levněji než kompl.
servis. FLUER Vaše jako KONTRAST - SAMOVOST Vasu nebo elektr,LAMPU - stejně jako masivní
UFO VASU a VIP BLOCK - umístíte v jakémkoliv bytě tak - že právě tyhle ručně pracované kvě
tiny v kombinaci - vyniknou více, než právě uříznuté květiny v zahradnictví. JEN VŮNĚ jim
schází a tu si můžete nasprayovat kdykoliv podlé svého vkusu.
PAPÍR původní dřevaprostý, průkl.za 16,- strojový za 2o.- nebo obálky již od 24.- i
pásky do strojů za l,9o - jasně dokumentují možnost spoření. TRVALE kalendáře na klávesy,
s bloky - Účelné k telefonu nebolná psací stůl, podložky pod telef. nebo kafec.stroje, na
psací^stoly, LUPY
9 cm průměr, a elektr.bater.osvětí , takže kdykoliv můžete studovat
v Autě nebo ve vlaku mapy, jízdní řády, za 14,5o ja absolutní novinka. Omyvatelné DESKY,
na zakládání koresp. nebo dokumentů, za 4,9o s klipsem, formát A 4 uvnitř kapsy, béž nebo
barevné - bílé nebo černé. A K T 0 V K Y ruční práce naši firmy místní, z pravé kůže a za
cenu 18o.- Frs. Postranní! držadla,omyvatelné" vnitřky, eleg.format REPRE, i pro lékaře, td.,
bude_TAKT0VKA pro oelý život a i zde SPOŘÍTE.

Připravuji pro Vás,
ATIKA PAVILON v HALLE TIVOLI SPREITENBACH, snad již počátkem října 1977, kde budu DEMONSTROVAT
POSUVNÉ PLEXI BALKON STĚNY, již jako reálný element, kterým získáte celoročně - nový obytný pros
tor z každého balkonu. Problém ještě vytvářejí ty PLEXI PLATE a patentování s doložkou, že sta
vební povolení není nutným. Snažím se dosáhnout nízkých cen přímým dovozem, což komplikují však
monopolní systémy zde. Plánovaný náklad na 3 metrový balkon bude 950.- Fr a to je možným dosáhnout
právě jen přímým dovozem.
KORKOVÉ DESKY Vám umožní příjemně zharmonisovat i jednotlivé části nábytku, které ruší Váš styl
v bytě a k tomu učelu postačí i jednotlivé desky již uplatňit za 11.- *r 6o x 9o cm ty levnější
a nebo kvalitní za 11.oo ale 3o x 9o im resp. silný kork Originál desky 3ox 3o x 4 cm za 6,5o
S obložením Vám rád poradím, protože není nutným obkl. celé stěny - jen Interiérové části tam, kde
jsou volné prostory.
Jako novinky tak všestranně použitelné můžete jen u mne objevit: Stolní lampy kloubové tak elegantní,
masivni za 22,5o s měnitelným rozptylem světla, LUPY za 2,5o 7% cm průměr, bloky s roličkou papíru
a el eg.propia.perem za$4,5o Fr bateriové el.ořez.strojky za 12.- *r kvalitní, ocel, rozřez.dopisů 2,5o
kapesní nožík s pilníčkem ocel.y 2,5o a speciální INDEX do Yfijířa roztažitelný ale jako, KNIHA v omyv,
provedení za 12,5o Formát 3o x 2o pro Dokumenty nebo k zakládání korespondence opravdu jedinčný.
Nové formy sešívaček, zpevribvač papíru, MAGNETICKÉ Fotoalba a obyvatelné barevné čbsky Formát A 4 k
zakládání koresp. za 4,9o bílé pro lékaře, černé pro farní úřady a barevné pro kane.ale i domáctnost
dnes Již nutné, pro ty KDO SPOHI. Přehlednost a upravenost dokladů konservuje Vám i ty doklady, jež
čaeto používáte.
Ale pro ty - kdož opravdu nemají možnost navštívit můj ATELIER - připravuji ZÁSILKOVOU SLUŽBU toho co opravdu každá domáetnost plně uplatní: VIP BLOCK za 18,5o, UFO VAŠE za 2o,5o, 2 pásky do strojů 3,9o
a svazek 5ti druhů krásných květin z hedvábí za 3o.- v překrásném košíku na šicí potřeby OVAL o rozm.
25x35x10 cm s postranními držadly, uvnitř satén a ještě vložka - TEN KQŠIK-KASETA bude zdarma pro Vás
i když jeho ®na převyšuje % cepy celé ZÁBilkV 68.5p Inkl.porta. Tímto zbožím chci dokumentovat také tu krásu PLEXI kontra Hedv. květiny jež SYMBOLISUJI SOLIDARITU ku mne od těch - kdo dovedou pochopit.
A při tom - opravdu získáte levně hodnoty jež jsou NEtNáW i zde v tom luxusem přeplněném světě. Ale
prosím abyste se OZVALI již nyní, protože podle Vaši reakce - mohu reaiisovat objednávky.NEČEKEJTE až
budu v TIVOLI a přijedte již - když máte čas - proto TEN ATELIER - abych mohl sloužit pro Vás a ve Vám
vhodném čase. VAŠE PŘIPOMÍNKY mají prq mne svůj význam,
Závěrem prosím aby všichni - kdož máji srdce z ANTIHMOTY a jsou zvyklí chovat se ku krajanům jako ta
rovnice o VŠECH neznámých - aby prostě - nereagovali nijak. Jsem zvyklým celý život si vybírat nejen
své přátelé - ale i zákazníky. Těm věrným pak připravím k vánocům 1977 překrásný stolní týdenní kalendář formát A4 s motivy našich měst a hradů, jež bude representovat zase naši výrobu. UDĚLÁTE mi radést,
rozhodnete-li se pro ABONNE na SCHWEIZER Familie - přese mne, protože potřebuji se revanchovat redakci,
která nalezla pro mne porozumění k malé relaci o mém sortimente. Můj ASYL zrozen byl v TRAGEDII -smrtí
syna a přeplněn draisty, proto jsem vděčen za každé porozumění i od Vás. PRACUJI TOTÁLNĚ be veškeré zde
pofcioci a proto nehledejte
v mém slohu nic jiného než upřímnou nabídku a nehledejte gram.chyby. Mám Jen
uměleckoprům,školu a píši
Jak cítím a jak dovedu. Již ten fakt - že v AHV mám starost o 2 malé děti a Jaké to AHV pro nás zde
je - může dát - těm, kteří chtějí rozumět, rozum.
Všechno po čem toužíte, splnění v tomto roce Vám
Tli eti kr.n, je meri SnhU.r.n amžr Baden.
ze srdce přeje, Váži Jaroslav Voborník.
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UČINÍTE OPRAVDU RADOST (doma i zde) RODIČŮM,PŘÁTELŮM
A PŘÍBUZNÝM PRO ZDRAVÍ A SPORT
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OLEJE - (VTÍRÁNÍM DO POKOŽKY)

NERVY,SRDCE, ŽLÁZY,KREVNÍ OBĚH ,
RHEUMA, ARTHRITIS, HOŘEČKY, ANGI NA,
CHRON.RÝMA..................

Mnohostranný produkt - klinicky vyzkoušen.

celá přírodní lékárna v jedné lahvičce ”
(prohodil jeden zkušený prof. med., - nadšený účinkem Stella-oleji)

”

Expedujeme STELLA-produkty již do 17 zemi ! ! ! ! !
Oznamte nám neb lékárně adresu určeni.
BIOLOGISCH NATURWISSENSCHAFTLICHES FORSCHUNGS-INSTITUT
8044 Zurich -Kraftstr.25 - Schweiz neb
BELLEVUE-APOTHEKE - 8001 Zurich, Theaterstr. 14 -Schweiz
Tel.: 01/34 44 11

