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BOŽE

bez Tvých apoštolů,

by změnil se svět - v údolí plné bolu.
Kdo prošlapal by cestu - přes závěje času?
Kdo ukázal by dětem nesmírnou Tvou krásu?

Kdo oheň zapálil by, když duše zimou zmírá?

Kdo podepřel by bratra, když se již
připozdívá?

Kdo domov uhlídal by, když všichni
tiše spí?
Čí ruka by nás vedla

nacestě poslední?

Toužíme vykřiknouti z posledních
svých sil:

"Kdo by nám viny naše, Bože náš,

odpustil?"
A proto děkujem Ti, že náruč Tvoje
jistá

znaveným poutníkům bezpečná místa
chystá.

Našim věrným a milovaným kněžím.

R.P.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

SVATÝ OTEC varuje před nadměrným zbrojením. Přestane-li se hlásat křesťanská láska
je nebezpečí, že se moderní svět dostane do období, kdy "bude člověk člověku vlkem."
Této gener.audience se zúčastnili i cirkusoví umělci, kteří sv.Otci a 6000 poutníků
předvedli cirkusové číslo - před sv.Otcem vzhlétlo náhle hejno holubů.
Sv.OTEC přijal 36 belgických kněží, kteří slavili 30 ti leté jubileum svého kněžství a ho
vořil o významu a posvátnosti kněžského poslání.
POCHOD asi 6000 Římanů na Světový den malomocných 30.1.byl z-končen mší sv.v lateránské ba
silice. Průvod organizovalo stud.hnutí"Lega Missionaria" a diecezní ústředí pro misijní
otázky v Římě.
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Čtyři roky po založení dostalo Komité pro rodinu v motu proprio svůj statut a konečnou
strukturu. Založil je 11.1.1973 sv.Otec s tím, aby řešilo otázky manželství a rodiny.
"BARBARSKY NESPRAVEDLIVÝM ZÁKONEM" nazval jesuitský časopis Civilta Cattolica potratový
zákon, který vstoupí v Itálii v platnost, jakmile jej odhlasuje senát. Protináboženské
kruhy jej nazývají "vítězstvím nad klerikální zaostalostí" a svobodou "nad trestající mo
rálkou Církve." Je vražda bezbranného vlastního dítěte pokrokem a svobodou?
RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ, zal.r.1971, byla církevně schválena 10.1.1977. Je
v ní zastoupeno 19 zástupců bisk.konferencí a 4 zástupci zemí bez biskupských konferencí,
t.j. naší vlasti, Bulharska, Rumunska a Lucemburska. Předsedou je marseillský arcibiskup
Roger Etchegaray, sekretářem býv.bisk.vikář z Churu Alois Sustar. V Churu je také sídlo
sekretariátu. Na podzim r.1978 se připravuje sympozium na téma Mládež a víra.
Předseda vatik.sekr.pro nekřesťany vídeňský arcib.kard.Kdnig zahájil 14.2. akademický rok
Ateistického institutu při papežské universitě Urbaniana. Náměty přednášek:Filosofie nábo
ženství a ateismus. Iracionální kořeny ateismu. Marc, Engels, Lenin a ateismus - a j.
RÁDIO VATIKAN je na třetím místě mezi stanicemi, poslouchanými ve vých.Evropě - sdělil
ředitel RV Roberta Tucci,S.J. Vysílá se tam v 16 ti řečech. V březnu začne vysílat pravi
delně s novým zesilovacím zařízením pro ultrakrátké vlny, které bylo loni dokončeno. Bude
5 x silnější než dosud. Tak se dostane jeho hlas i do Číny, Indie a Japonska. Dosud vysílá
RV v 35 řečech a 225 hodin týdně, má 250 zaměstnanců, mnoho spolupracovníků a vede je
30 jesuitů.
SUDETONĚMECKĚ KNĚŽSKÉ DÍLO vydalo životopis světícího biskupa P.Kindermanna, zemř.1974.
Po válce založil řadu náboženských institucí v Konigsteinu v NSR, vedl kolej Alberta Veli
kého a pořádal kongresy Kirche in Not v Haus der Begegnung. Kongresy se konají stále.
BISKUP bulharské diecéze Nikopolis Vasco Seirecov zemřel ve věku 57 let. Sv.Otec mu svě
řil r.1975 severní Bulharsko. Biskup hned začal objíždět diecézi /vizitace/. 28.12.ho
našli v jedné vesničce na loži, jak zápasí se smrži. 4.1.zemřel v plovdivské nemocnici.
ŘADA BRAZILSKÝCH BISKUpQ vyzvala kněze, řeholníky a laiky, aby se písemně nebo ústně vy
jádřili k tématům 15.gener.shromáždění biskupské konference. Konala se 8.-17.II.v Itaici.
Na pořadu byl politický řád země a misijní úkoly Církve v Brazílii.
SOCIÁLNÍ INSTITUT Steylerských misionářů v indickém průmyslovém městě Rourkela začal s čás
tečnou opravou čtvrti chudiny - slurns. Zatím byl dokončen vodovod s pitnou vodou pro 4000
lidí. Další plány - stavba kanálu, pravidelné čistění města a lékařská péče pro nej chudší.
Brazilský biskup diecéze Paranavi dal do provozu motorový člun pro 86 lidí - "plující
kostel.” Bude se starat o obyvatelstvo četných ostrovů na Rio Parana po stránce náboženské,
lékařské a sociálně. Je tam prostor pro bohoslužby, škola, zubní ordinace, ambulance a la
boratoř. Během asi 10 dnů obepluje asi 50 ostrovů, na nichž žije 8000 lidí. Na první výpra
vě bylo ošetřeno 780 osob, rozděleno 4000 léků a prodáno chudým levně osivo. Zároveň se
sloužila mše svátá a udělovaly svátosti, zejména křest a svátost manželství.
MIMO DŮKLADNÝ STUDIUM TEOLOGIE A DUCHOVNÍCH VÝD se budou seminaristé v Trieru učit také
základům psychologie, sociologie, pedagogiky a j.
Starokatolický biskup v Německu Brinkhues se postavil proti svěcení žen na kněžky. Vysvě
cení paní Means v USA vyvolalo v episkopální církvi pobouření, řada věřících a kněží z ní
vystoupila a chtějí vstoupit bud do římsko-katolické nebo syrsko-chaldejské církve. Tento
cíl zřejmě sledují propagátoři svěcení kněžek v katolické Církvi, ačkoliv, podle slov ře
ditele Vatik.rozhlasu, je třeba řešit mnohem důležitější otázky.
KOMUNISTICKÁ VLÁDA v Laosu zavírá od dubna budhistické kláštery. Bonzové musejí pracovat
na rýžových polích. Všechna náboženská shromáždění se konají pod dozorem.
Vietnamský kněz Nguyen Dinh Thy na zájezdu po Evropě vychvaloval komunistický režim ve
Vietnamu. Zřejmě i tam jsou stejné kolaboranti, jako v naší vlasti. I v církvi na Západě.
Od r.1971-75 bylo v Polsku vysvěceno 2885 kněží^z toho 667 řeholníků. Studium trvá 6 let.

MILIONOVÁ KOMNATA

Nad letitým domem zaburacel vichr, zalomooval okenicemi, a protože ne
mel úspěch, odlétl do parku kolem donu a serval do pestrého víru posled
ní listoví.
Sir Georg seděl v křesle, nohy zabalené do kostkované pokrývky a při
svitu stolní lanpy četl. Knihu o své vášni, o umění. V prostorné míst
nosti bylo plno vzácných kousků - obrazů, sošek, skla, svícnů, staro
žitností, koberců - ano, byla to "miliónová komata" jak říkával žertem bratranec Thomas.
3 Sir Georg zvedl hlavu. Zdálo se mu, že venku něco zapraskalo. Ovšem, vichřice! Některé z
jejich divých dětí se opozdilo a řádí kolem stolečku a židlí, které starý komorník před
odjezdem za nemocnou sestrou zapomněl uklidit.
S hrdou láskou se rozhlédl sir Georg po ztemnělé místnosti. Každá maličkost stála majetek nebo aspoň pěknou hromádku liber. Na zdi Livingstonova puška mezi perskými koberečky, na
krbu antická váza a rokoková selanka z porcelánu, vzácné krajkové pokrývky a dečky..Sir
George mávl trochu netrpělivě rukou; sotva skončil pohyb ruky na stolku vykládaném perletí,
zachytlo šlechtické ucho vrznutí.
To už nebyla vichřice. I poslední dítě odlétlo zařádit si do parku. V přepychové vile bylo
úplné ticho. Jen starodávné hodiny vedle vchodu beze dveří, utopeného ve tmě, chraptivě
odkapávaly vteřiny.
Sir Georg si náhle uvědomil, že je v domě úplně sám! Že nemá po ruce ani jediný z revolve
rů, jež se pyšně odrážely ode zdi - s nápisy, která ruka kdy stiskla jejich spoušt.
"Hej, starý papriko!"
Sir Georg otočil hlavu. Rouhavá slova ve svatyni umění - byla první myšlenka. Druhá zalétla
opět k revolverům. Třetí si představila tělo v krvi, jeho vlastní tělo. A čtvrtá jen matně
vnímala zajeknutí komorné, až objeví jeho mrtvolu. Snad rozbije i vzácný čajový porcelán..
"Divíš se, co, staroušku? Halt člověk si musí vybrat správnou chvilku. Poslat fingovaný te
legram, odlákat komornou za milým, dát hospodyni do piva uspávači prášek - pivo je její
slabost, co?"
Sir Georg pomalu upřel zrak k vysokým skleněným dveřím do parku. Na prahu stal tulák. Oby
čejný chlap z ulice. Právě stáhl pytel ze zad a rozhlédl se.
"Hrome - to je krása!"
Sir se polichoceně zavrtěl. I tahle troska lidské společnosti vidí, že má vkus.
"Za to se dostanu do Ameriky a vystavím si barák. A namluvím fešandu!" Pomalu roztáhnul py
tel a začal do něj opatrně skládat jeden předmět po druhém. Rokokovou pastýřskou selanku
zabalil pečlivě do perského koberce. Když byl pytel plný, vyšel ven a hned se vrátil s dru
hým. I ten naplnil a dosud nebylo nijak zvlášt znát, že by v místnosti něco chybělo. Koneč
ně obhlédnul obrazy. Velkých si nevšimnul, ale menší naskládal do velkého kufru.
Sir Georg ho pozoroval jako uhranutý. Před chvílí se honila vichřice, nyní se honily v jeho
hlavě myšlenky jako pestré listí. Proč tu nemám revolver, k čertu. Proč je telefon až u
vchodu! Stejně by mi přestřihl šňůru, ten lump. Jen a£ si nevšimne etruské vázičky, dal
jsem ji na tak významné místo, aby každý viděl, že tu mám kus Etrusků. Bere ji do ruky,
kroutí hlavou, váhá - ach, dal ji zpět, nelíbí se mu. Kdyby věděl, co držely jeho špinavé
drápy. Ted hledí na obraz od Watteaua - nahotinky, to se mu líbí, už to skládá do kufru."
Prsty sira Georga se zarývaly do křesla až uklouzly dolů - a najednou nahmatal něco dlou
hého, tenkého, kulatého. Pečlivě to přejel prsty - ano - je to tužka!
Nyní stál tulák ve světle, takže jasně viděl jeho rysy. Sir Georg se na něho díval dychti
vě, jako mladý muž do tváře dívky, které vyznal lásku a očekává rozhodující slovo.
"Co čumíš, vejre?" zasupěl tulák. "Pro těch pár krámů ne zchudneš! He! Líbí se ti má tvářič
ka? Holkám ne, ale až budu mít barák, kus pole, oháknu se do fešného obleku, budou za mnou
jako divé." Zamlaskal. Náhle spatřil ještě pozlacený svícen a barokní dřevěnou panenku, v
jejíž sukničce byl zvonek s lahodným zvukem. Několikrát zazvonil, mrknul na lorda, zaškle
bil se a zmizel i s kufrem ve tmě.
Sotva za nim zařinčely dveře do zahrady, vytáhl sir Georg tužku, obrátil knihu o umění a na
zadní prázdné stránce začal kreslit. Chvílemi přimhouřil oči, jakoby si chtěl představit
rozšklebenou tvář zlodějovu. Konečně spokojeně pohlédl na hotové dílo, zastrčil knihu pod
pokrývku, která obalovala jeho ochrnulé nohy, naklonil šedivou, úzkou hlavu a usnul.
Máte pravdu - podle portrétu, který nakreslil starý umělec, sir Georg, chytila policie tu
láka právě v okamžiku, kdy s několika zavazadly nastupoval na lo3 do Ameriky.
Kolik lidí slovy nebo činy pokřikuje na Boha Otce:"Hej, ty starý...!" a bere si tofco jim
nepatří. Jejich činy se vtiskují do času a nebude příjemné; vidět je jednou - jako obrázek
sira Georga - zařazené v galerii věčnosti.

NEZNIČITELNÝ MÍR
V každém lidském srdci je hluboce vryt tento zákon: ČÍM VÍC SE ODDÁVÁME PO
ŽITKU, TÍM VÍC SE POŽITEK ZMENŠUJE. Např. máme rádi světlo. Ale zesílíme-li
ho přes určitou mez,' začne nás světlo oslepovat. Chu£ k jídlu má člověk pro
to, aby se nasytil. Přesycení v něm vzbudí odpor, hnus, nutkání ke zvracení.
Pro divadelního kritika neznamená divadelní představení radost - jako pro
nás. Musí se na ně dívat dnes a denně, a povinně. Domnívá-li se klučina, že
ani celý svět mu nedodá tolik zmrzliny, kolik by rád snědl, nakonec zjistí,
že není dost chlapců, kteří by mu se zmrzlinou pomohli. Přirozenost dala
rozkoši automatické hranice: za těmi požitek časem slábne.
Před několika lety se dva psychologové snažili dokázat, že roste-li rozkoš
v měřítku: 1,2,3,4 atd. musí podnět k této rozkoši růst v měřítku 2,4,6,8
atd. Matematicky se to ovšem vyjádřit nedá, týká se to duchové, nehmotné du
še. Ale jejich závěr byl správný. Chce-li člověk docílit větší rozkoše, po
třebuje silnější dráždidlo. Na začátku stačí pilulka, abychom upadli do pří
jemného spánku. Po čase jich musíme spolykat spoustu, abychom zahnali ne
spavost.
Anglický filosof C.E.M.Joad napsal zajímavou studii o
rozkoši z kouření. Zjistil, že nemá z kouření požitek,
protože kouří příliš mnoho. Proto omezil kouření na 4
cigarety denně: ráno, odpoledne a dvě večer. A požitek
z kouření se vrátil. Tím, že požitek omezil, jej vlast
ně zvětšil. Má-li každý kuřák stejné zkušenosti, nemů
žeme rozhodnout. Ale měl pravdu starý Hipokrat, když
řekl:"Čím víc živíš znavené tělo, tím víc mu škodíš."
Jak vidíme, je rozkoš do jisté míry závislá na omezení.
Proč se však máme vyhýbat přemíře jídla a pití, kouření
či pohlavní rozkoše? Pokud ve mně vládne absolutně mé
JÁ a je měřítkem všech věcí - není k tomu vůbec důvod.
Představme si však, že bychom někoho milovali víc než
sebe. Vzpomínáte na příběh z evangelia o kupci, který
našel vzácnou perlu, prodal všechno, co měl a perlu
koupil?
Ano - něčeho vzácného se vzdáváme rádi a ochotně jen
tehdy, můžeme-li získat něco ještě vzácnějšího. Čím je
láska vroucnější, tím menší se nám zdá obět, kterou jí
přinášíme. Jakub nedbal na dlouhá léta těžké služby vždyt věděl, že za ně získá milovanou Ráchel.
Kde není láska, nemá smysl žádat po lidech sebezápor nebo omezení požitku.
Vždyt neznají jinou radost, než svůj požitek nebo rozkoš. Neví-li člověk,co
je zlato, nevzdá se pozlátka. Člověku, který málo miluje, se zdají oběti pro
milovanou osobu velké. Pro toho, kdo miluje silně, nejsou ničím - ba vidí v
nich vyznamenání.
Stejně i srdce, které vroucně miluje Boha. Zahrne své oběti do oběti Kristo
vy, do jeho Kříže, a pak získá onen vyrovnaný a nezničitelný mír, který
svět nemůže ani dát - ani vzít.
Srdce je jako obrovská loá, která pluje bahnem: když se vrhne do bahna zá
plava lásky, povznese láska lod naší duše nad špínu a vede ji do čistých
vod míru a pokoje.
Naši ubohou chudobu uspokojí jen ryzí ctnost. Ale začneme ji s nadšením hle
dat a cvičit jen tehdy, jestliže předtím poznáme "lásku, kterou svět dát ne
může", a která je tak silná a mocná, že žádného člověka dokonale nenasytí,
a neustále v nás víc a víc rozdmýchává vnitřní blaženou rozkoš.
Podle J.F.SHEENA - televizního biskupa

MUČEDNÍK Z ALTSTÄTTEN
PRAEHISTORIE MISIJNÍ STANICE HRDINŮ
U rusko čínských hranic je pustá krajina Tsitsihar a v ní štěpní
• městečko Teetu. Znamená to "údolí ctnosti". Bývalo střediskem po
hanské modloslužby a uctívání dábla. Nedaleko byla kolonie budhistických mnichů, kteří se cvičili ve ctnosti. R.1929 tam zalo
žil P.Blatter misijní stanici. Drsné podnebí - v zimě i -50° uzavřené, pohanské obyvatelstvo, obrovské vzdálenosti, obtížné
cesty - kamenité pole v doslovném i přeneseném slova smyslu.
I další misionář P.Jórg musel nadlidsky pracovat. Obrátil u
: ruských hranic mnoho pravoslavných, kteří se chtěli vrátit k
Římu. Byl úkladně zavražděn v stepi, nikdo neví, proč. Jeho ná
stupce, P.Schwitterse, vyhodil kůň ze sedla, až misionář omdlel.
Od té doby měl píchání na prsou a za rok zemřel. Stanice byla opuštěná.
ROKU 1940 NASTUPUJE P. EBN&IHER, NAROZENÝ V ALTSTKTTEN, TAKÉ ŠVÝCAR........
Ke stanici dráhy vede opuštěná, 60 km dlouhá cesta. V zimě tam často vlci napadli člověka
a sežrali ho. - Touto cestou chodíval P.Ebndter často, v mrazech i ve vedru, aby navštívil
rozptýlené katolíky. Za války si musel vždy opatřit povolení, aby se směl vzdálit z misijní
stanice. Japonka v Sunu, katolička a manželka komisaře, mu dokonce umožnila, aby se dostal
vojenským letadlem do nejodlehlejších oblastí. Věřící ho milovali, sám však trpěl odlouče
ností od ostatních řeholníků. Neměl nikoho, kdo by mu pomohl v obtížích,potěšil v úzkostech.
NE B L AH Ě TUŠENÝ
Koncem r.1946 se loučil P.Ebndther s bratřími v Tsitsiharu naposledy. Jistě by mu vyhověli,
kdyby žádal o přeložení - ale co by se stalo s jeho věřícími? Kdo by jim dodával odvahu?
Jeho nástupce by už státní souhlas nedostal. Ano - vytrvá až do konce! Při loučení mu jeden
bratr poklepal na rameno: "Toníku, co je s tebou?""Nevím; připadá mi dnes tak těžké vrátit
se do Teetu!" Pak sebou trhnul, jakoby shazoval břemeno a podal mu ruku na rozloučenou.
NEOPATRNÁ SLOVA
Na jaře přijel biřmovat P.Ruf. Misionář měl dobře připravenou skupinku asi 80 lidí, větši
nou dospělých. Musel za nimi jezdit do vzdálených končin, aby je vyučil. V den biřmování
hovořil nadšeně o víře a dostal se tak do ráže, že odsoudil bezbožecký komunismus. P.Ruf
mu tuto neopatrnost vytknul. Omluvil se - strhla ho horlivost.
Na podzim 1947 zajel do Heisingu, v září ho navštívil P.Lenz. Už tehdy počítal s komunistic
kým soudem. Kdysi řekl seminaristům:"Ani nebezpečí nás nesmí odradit od misijní práce!
MUČEDNICTVÍ JE ČEST, MIWST, NEZASLOUŽENĚ ŠTĚSTÍ!"
31.10.1947 ho zatkli komunističtí vojáci a policisté. S ním dvě děvčata, Siu a Dčau a Korej
ce Ly. Nejdříve se sháněli po penězích a po zlatě, vyčetli mu, že pije ze zlatého čajového
šálku - tím mysleli pozlacený cestovní kalich. Že věnoval japonskému policistovi lenošku.
Že vybíral činži a pachtovné /na stavbu kostela/. Že půjčoval sedlákům peníze.-Tak se z ně
ho stal vykořisťovatel a kapitalista. Chtěli se mstít a vyčistit okrajové oblasti od cizin
ců.
MUČEDNICTVÍ ZAČÍNÁ....
Na začátku zbili surově jeho a dívku Siu. Přivázali je ke stojanu na kostelním dvoře, na
němž visel zvon. Korejci později vypovídali, že kněz i ostatní stále vzývali Pannu Marii
a mučení snášeli bez křiku. Očitá svědkyně viděla, jak dívku Siu bily i Korejčanky, ale ta
se se sepjatýma rukama modlila. - Pak je odvezli do státního vězení v Teetu.
Jeden katolík přinesl knězi posilnění; viděl, jak je kněz zmučený, sotva mohl jíst, a ruka
|mu ochable visela, byla zřejmě zlomená. Avšak i ve vězení kázal.
Za 3 týdny po zatčení, 20.11., naložili odsouzence na vůz a odvezli na misijní stanici.Byli
tak zmučeni, že nemohli ani jít. Protože dívka Dčau tam byla přestěhována Japonci na jaře
1945 a obstarávala jen domácí práce, chtěli ji Číňané propustit. Držela se však křečovitě
vozu a volala, že chce zemřít s ostatními. Její bratr byl benediktin v Yenki, otce usmýkali
komunisté tím, že ho přivázali ke koni a na něm se proháněli, až ubožák zemřel.
Popravili tedy kněze, dvě dívky a předsedu farní rady - beze svědků. Jen katolická rodina,
která bydlela blízko místa popravy sdělila, že se kněz před smrtí modlil a všem žehnal.
Pak padly výstřely - a stateční hrdinové víry odešli do věčné slávy.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
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Emigrantka Alja s manželem, Vídeňákem, začala pracovat první den v mléčném kráme, který
si koupili za vypůjčené peníze dobrého přítele Otmarova.
,
iqof,
První den v našem obchodě! Nikdy na něj nezapomenu! Po třech hodinách jsem se div nezbláz
nila. V hlavě mi vířily nové tváře, zírající na mě s nezastřenou zvědavostí, a tolik nových
jmen. Jak si pamatovat Banderovy, Gruberovy, Jiráčkovy, Ondráškovy, Meierovy, Zalodkovy atd.
Jak složitá jména mají Vídeňáci! A pak-nezapomenout, že paní Novotná chce k snídani rohlík,
k přesnídávce pocukrovaný rohlík a k večeři veku. Pro pana Chvátala mám připravit čtvrtku
mléka, pro paní Bacherovou tři čtvrtky atd. Že paní Suchomelová chce k večeři čerstvým lip
tovský sýr atd.
Celý den byl obchod plný lidí. Někteří přišli jen ze zvědavosti. Každý řekl s přátelským
úsměvem "dobrý den" a politoval nás, že jsme obchod koupili; do měsíce zkrachujeme.
Pak nám ženy dávaly rady. Paní Tiché nedávat na dluh, její muž brzo ztratí místo; panu Pognerovi také ne, svou mzdu propije - a paní Hrcmadová žije jen z toho, že přivádí obchodní
ky na mizinu, dělá obrovské dluhy a neplatí, při tom vysedává v kavárně, rozhazuje peníze
za cigarety a krmí své kočky šlehačkou...
Hned první den mě zasvětily do četných rodinných poměrů. Paní Barhom mívala pochybný dům,
tím zbohatla; pan Bander už několikrát seděl a je otázka, jestli jeho tchýně zemřela přiro
zenou smrtí. Určitě ho brzo zavřou. Pan Bauer je známý zloděj, slečna Fischerové vypadá ja
ko "milostpaní", ale chodí "lovit mužské" a její otec je starý ochlasta, na to brzo zemře.
Pak mi vysvětlily, že budu-li prodávat paní Achenbrennerové, nepřijde do krámu paní Singerová-už tři roky spolu nemluví. Jednou paní A.otevřela při smažení řízků dveře a zápach
vnikl do bytu paní S., která právě pekla jablkový štrůdl. Ten se připálil, protože paní A.
půl hodiny prosila, aby zavřela dveře. Pak měla s mužem nepříjemnosti, ten si totiž poručil
štrůdl k svému svátku..A budu-li prodávat paní Hrubé, nepřijde paní Oberhuberová, protože
už měly dvakrát soud pro urážku na cti, mají totiž společný záchod...
K polednímu jsem si všimla, že Otmar, který chtěl pomáhat, zmizel. Seděl na posteli a zíral
vyčerpaně na zed. "Otmare,"povídám,"jdi raději na universitu. Tohle pro tebe není. Zvládnu
to sama lépe, než když mi pomáháš."
Otmar odešel a já zůstala sana. A znovu se vynořovaly cizí tváře, divná řeč mi hučela v
uších a nezvyklé zaměstnání mě znervózňovalo. Měla jsem nalévat mléko, krájet salám a máslo,
odvažovat sýr a ovoce a každý můj pohyb sledoval pozorně nejméně jeden pár očí.
Jak jsem byla šEastná, když odbilo osm! Vzrušující den je za mnou. Ale přijdou další —
Necítila jsem ruce ani nohy, hlava mi třeštila bolestí. Zapamatuji si vůbec obličeje a ob
jednávky? VždyE všichni zákazníci utečou a peníze vložené do obchodu,jsou ztracené!
Dosud mě měli lidé rádi. Proč bych zde nemohla získat jejich lásku? Snad je to hrozné jen
první den, pak vjedeme do vyježděných kolejí. Obchod MUSÍ jít, protože MUSÍME žít a proto
že peníze, které jsme si vypůjčili, MUSÍME vrátit.
Na mém nynějším životě je nejtěžší to, že jsem ztratila své vnitřní rysy, či přesněji, že
mě lidé nevidí takovou, jaká jsem, ale jako něco úplně cizího, protichůdného. Člověk je
určitá jednota, ví přesně, jak na druhé působí, kde je jeho místo ve společnosti. Najednou
však byla tato důvěrná jistota pryč, rozprskla se jako mýdlová bublina. Pro všechny lidi
jsem byla náhle něčím jiným, než ve skutečnosti jsem.
Vzpomínám si, že si mě vždy lidé vážili. Na gyímáziu, na universitě, všude jsem získala dů
věru a autoritu. Zvykla jsem si, být milována a vážena.
Ale za pultem se se mnou stala podivuhodná změna. Nikdo si nevážil majitelky obchodu, který
za měsíc zkrachuje. Řekli mi do očí, že je podvádím, protože všichni obchodníci podvádějí.
Nevím, jak se k tomuto obvinění chovají ostatní obchodníci, ale mě hluboce zraňovalo.
Aň jsem dělala cokoliv, stále sledovaly zákaznice každý můj pohyb. Přitom jsem cítila, že
bych nebyla schopná je ošidit, protože je ve mně něco, co mi to kategoricky zakazuje.
Ale copak to mohou ti lidé vědět?

SLAVNÍ KATOLIČTÍ SPISOVATELÉ
Gilbert Keith CHESTERTON - nar.1874 v Londýně, patří k oslňujícím pub
licistům typu Bernarda Shawa, s kterým přátelsky perem bojoval. Byl
neuvěřitelně mnohostranný - od lyriky po drama či duchaplné detektiv
ky s Otcem Brcwnem. Psal'také životy svátých a těmi se proslavil
právě tak, jako návratem ke katolické víře. Mimo příběhů Otce Browna je do češtiny přeloženo: Ortodoxie, Heretikové, Muž, který věděl
příliš mnoho, Povídky o dlouhém luku, Létající hospoda, Napoleon z
Nottinghillu, Anarchista Čtvrtek, Klub podivných živností, Ohromné
maličkosti aj. - Zemřel r.1936 v Beaconsfieldu.
Pavel CLAUDEL
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- nar.1868 - prožil v 18 ti letech zvláštní duchovní
zážitek, který přivedl liberálního mladíka ke Kristu
a ke katolické víře. Od té chvíle byl proniknut vírou
a její krásou. Byl diplomatem v Tokiu, Washingtonu, v
Brússelu a v Praze, o níž napsal oslavné básně.
Tento franč.básník psal lyriku i nábož.dramata, jež
svými přirovnáními a obrazy mají silný náboženský účinek. K nim patří hlavně
"Hedvábný střevíc" a“ZvěstováníZemřel r.1955.

Guy de LARIGAUDIE se nar.1908 v Paříži. Část mládí strávil na starém rodin
ném sídle na venkově. Tam se probudila jeho láska k přírodě. R.1923 maturoval v Paříži a
brzo poté se setkal se skauty. Láska k Bohu ho pudila ke kněžství, nakonec se
rozhodl svědčit o lásce Boží ve světě. Hodně cestoval, pracoval pro skautské
časopisy a studoval skauting. Jeho knihy formovaly celou generaci mladých
francouzských katolíků. Poselství skautům znělo:NAJÍT BOHA VE VŠECH VĚCECH!
Padl r.1940.
Jiří BERNANOS/1888-1948/ patří k nejznámějším a nejvýznamnějším katol.spiso
vatelům tohoto století. Ačkoliv jeho život byl neklidný a proměnlivý, napsal
mimo řadu novinových článků velké, slavné náboženské romány:"Mrtvá
farnost","Pod sluncem Satanovým", "Deník venkovského faráře"
aj. Jeho knihy nikomu nelichotí, sám prohlásil průměrnost
za zradu katolíků dnešní doby; stále upozorňuje na zuřivý a
rafinovaný boj Satana proti Bohu v srdci člověka."Deník venkovského faráře"
byl zfilmován a měl neobyčejný úspěch.
GERTRUD VON LE FORT.se nar.1876 v Minden. Po studiu dějin a filosofie a vě
deckých pracích v tomto oboru našla r.1925
zpět cestu ke katolické víře. Tehdy povstaly Hymny na Církev, oslavné zpěvy ve stylu
žalmů. Během let vznikly ranány "Rouška Veroničina""Anděl
ský věnec", "Magdeburská svatba" a řada novel, v nichž obvykle
zpracovává konflikt mezi vlastní vůlí a vůlí Boží.
Reinhold SCHNEIDER se nar.1903 v Baden-Badenu.
Cesta po Španělsku hluboce proměnila jeho víru.
Historické romány "Filip II.","Las Casas před Kar
lem V? ukazují zápas jeho hrdinů o pravou vládu a moc. Povídky a novely
nám předvádějí vítězství Boží milosti v srdci člověka. Sonety a básně vy
zývají k uskutečnění řádu Božího ve světě. Byly útěchou a povzbuzením v
době nacismu, hlavně mezi vojáky na frontě. Zemřel náhle ve věku 54 let o velikonocích 1958.
femer BERGENGRUEN se nar.1892 v Rize. Jeho romány, novely a básně jsou
plné_ laskavé a něžné lásky. Ve zmatku osudů věří jeho hrdinové ve Stvoři
tele, který vede člověka ke spáse, když se mu oddá, vě
ří v dílo Spasitelovo, který utrpením zachránil svět
před rozpadem vlivem hříchu, a v ochranu Ducha sv., v je
hož lásce nachází člověk i svět spásu. Knihy:"Velký tyran
a soud.""Na nebi i na zemi." Báseň: "Neporušený svět."

BRDCE MARSHAL, nar.1899 v Edinburgu. Po studiích 14 let revizorem v Paříži.
'Mezi účetními jsem platil za vynikajícího spisovatele, ale průměrného re
vizora." Romány: "Zázrak Otce Malachiáše" "Plná slávy, ""Nikdo nevyjde na
krátko", "Jak jsi krásná, přítelkyně," a j.jsou plné dobrosrdečného hu
moru.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
PRAVÁ RADOST I BOLEST

"viděl jsem satana jako blesk padat z nebe." /luk 10,18/
8.
Milý Červotoči,
dlouhým dopisem chceš zatajit, že ti hoch proklouznul mezi prsty! Varoval jsem Tě! Chla
pec litoval svých hříchů a žije zase v onom dusivém mraku, který se jmenuje milost a kte
rým nemůžeme proniknout. Jeho druhé obrácení je mnohem hlubší a pevnější než první.
Je to naše velká porážka!
Přiznáváš, že jsi na něho nedával pozor. Chlapec četl knihu ne proto, aby se pak o ní du
chaplně bavil, ale protože se mu líbila, zajímala ho. šel se projít ke starému mlýnu, vy
pil tam čaj, spatřil zase kraj, který miluje. Ano - dopustil jsi, aby se dvakrát upřímně
zaradoval. A radost je pro nás velmi nebezpečná.
PRAVÍ RADOST A PRAVÍ BOLEST JSOU TOTIŽ ZKUŠEBNÍM KAMENEM HODNOT! Měl jsi na to jít jinak.
Snažit se, aby zamířil k prokletí romantiky - jako Byronův Childe Harold - nebo aby lito
val sám sebe a trápil se nad neexistujícími bolestmi - jako Goethův Werther. Měl jsi ho
chránit před skutečnou bolestí. Kdyby ho totiž zabolel zub, okamžitě by poznal nesmyslnost
romantických, neexistujících útrap.
Vím, vím, vodil jsi ho za nos dost dlouho. Domníval se, že pilně pracuje - a byla to pou
há ješitnost. Byl ironický - správně. Namlouval si, že se baví - a nudil se. Ale jak jsi
mohl být tak neopatrný a dopustit, aby se OPRAVDU RADOVAL? Zdravá radost okamžitě zlikvi
duje celý náš podvod, který jsme si tak pečlivě sestavili. Ano - kniha a procházka ho vy
trhly z naší moci. Upřímně se radoval - a slupka, v níž byl sevřen jeho cit, se rozplynu
la! Pak náhle procitnul - a viděl sám sebe, jaký je. A to je pro nás nebezpečné.
Chceš-li někoho odvést od Nepřítele, musíš ho nejdříve odvést od jeho vlastní osobnosti.
Dosud jsi dělal takové pokroky - a běda! - nyní je všechno zničeno!
Ovšem, Nepřítel chce také odpoutat lidi od nich samých, ale úplně jinak. On totiž tuhle
lidskou čeládku opravdu miluje. Chce-li, aby se zbavili svého "já", nenyslí tím, aby ži
li v neskutečném světě představ a snů, nýbrž aby zničili své sobectví. Když ho poslechnou,
vrací jim jejich osobnost, naplněnou sebou samým. Jeden z jeho prokletých služebníků předtím byl několik let naším otrokem - jistý Pavel, pravil:"Žiji už ne já, ale žije ve
mně..." Ani vyslovit nechci slovo Syna našeho Nepřítele. Žije-li v nich On, pak jsou ovšem
tihle ohavové mocní. Nepřítel je rád, že mu obětovali svou vůli a iry nad nimi nemáme moc,
stejně jako nemáme moc nad Nepřítelem. Ten velmi těžko snáší, když jde ta havě£ jinam než
za Ním.
Ale o to se právě musíme snažit my. Nepřítel dal tomuto smetí různé sklony, city - a to
je surovina, s kterou pracujeme ny i On. Snahu, jít za ideály musíme co nejvíc vyprázdnit
a nahradit zvykem, tradicí nebo módou. Být na Tvém místě, hnal bych to oo nejdál! Snaž
se z chlapce vykořenit sklon ke všemu, co je dobré, i kdyby to byly docela všední věci,
které nemají se ctnostmi nic společného. Sám totiž tanuto druhu nevinnosti, pokory či za
pomenutí na sebe nedůvěřuji. Člověk, který se z něčeho nesobecky raduje a nestará se, co
tonu řeknou lidé, je už jaksi obměn proti našim nej rafinovanějším metodám. Proto odváděj
chlapce od lidí, knih, ba i jídel, která má rád, a ved ho k "vznešeným lidem","správným
jídlům","nejmodemějším knihám". Znal jsem člověka, který se zachránil před pokušením ke
společenské ješitnosti docela obyčejnou zálibou pro škubánky s mákem.
Z jeho lítosti nesmějí za žádnou cenu vzejít činy! Pak a£ lituje, jak chce, a£ se válí v
slzách jako v bahně. Semínko lítosti vkládá Nepřítel do každé lidské duše a ny se musíme
snažit jej zneškodnit, zabránit všemu, co ho vede k Nepříteli. Jeho zbožnost a£ je citová,
vzrušivá, náladová,jen a£ se vůle nerozhodne k činu! Jeden člověk řekl: "Aktivní zvyky se
opakováním posilují, pasivní zeslabují." Nebude-li jednat podle lítosti, zničí se jeho
schopnost jednat vůbec! Pak Ti poklepe pochvalně na rameno Tvůj
ZLOTŘILEC

PRAVÁ TVÁŘ POKONCILNÍ CÍRKVE

Občas se nám zdá, že život pokoncilní Církve se VELICE liší od
toho, co se událo na Kalvárii; že dnešní Církev snižuje své po
žadavky a řeší problémy ne podle vůle Boží, ale podle lidských
možností; že přehlíží chyby svých dětí a služebníků - kněží,
biskupů a řeholníků; že dokonce i Vyznání víry se stalo pruž
ným a křesťanská morálka zrelativněla.
CÍRKEV
V
MLZE
V tisku naší vlasti a celého světa najdeme mínění různých teolo
gů, kteří často bezvýsledně hledají pravdu o Církvi a dávají
svými vývody svědectví o své nevědomosti. Církev, kterou tito
autoři popisují, je Církev v mlze. Církev bez kamenných desek DESATERA. Církev, která zavírá oči před hříchy a má strach z výčitek, že
je tradiční, naostalá, nemoderní. Církev mezi sebou bojujících teologů
a ne učitelů pravdy, jejichž řeč je ANO ANO - NE NE!
VÍRY
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S VĚ D K OVÉ

Vzdor této umělé mlze pochybností a nejistot odkryje věřící člověk pravou tvář pokoncilní
Církve. Tato Církev má čest, mít mezi svými kardinály statečné vyznavače, mučedníky a věz
ně. Jmenujme jen některé z nich.
Není tanu dávno, co zemřel v Československu KARDINÁL TROCHTA. Téměř celý svůj biskupský ži
vot ztrávil ve vězeních a koncentračních táborech. Byl vyhnán ze své diecéze a odsouzen k
nuceným pracím v továrně. Když nastoupil věděli dělníci, že nepřišel jako dělnický kněz,
aby jim konkuroval v boji o chléb, ale že byl do továrny dosazen. Jeho jediným hříchem
bylo, že byl biskupem Církve Kristovy.
Také KARDINÁL STEPINAC byl vězněm a zajatcem. Byl pohřben v katedrále v Záhřebu. Květiny
a svíce na jeho hrobě připomínají Zmrtvýchvstání a život. Byl vyhnán ze svého biskupského
sídla, protože byl biskupem, který se hlásil ke Kristu.
Daleko od svého biskupského sídla zemřel pražský arcibiskup KARDINÁL BERAN, vězeň koncen
tračního tábora v Dachau a vězeň dnešní doby. Jeho vina spočívala v tem, že byl biskupem
a vyznával Krista. Zemřel v pověsti svatosti.
Také KARDINÁL MINDSZENTY, primas Madarska,byl
M ŮJ
BOŽE
vězněm a nesměl vykonávat biskupský úřad. Proč?
Byl snad zločincem? Nepřítelem vlastního náro
nechápu, jak je možném ze Tě
da a vlasti? Ne, byl biskupem a hlásil se ke
některé duše vidí chudého
Kristu.
a při tom tak lpějí na bohatství.
I KARDINÁL SLYPIJ, arcibiskup ze Lvova,
Že se vy vy sují nad Tebe,
víc než 20 let zajatcem a vězněm. Nyní žije mi 
svého
milovaného Mistra
mo svou vlast. PROČ? Stále znovu proč?
ČAS
DOZRÁL.........
To je pravá pokoncilní Církev. Bůh sám odpově
děl na otázku, jak má tato Církev vypadat,když
poslal do boje kardinály, aby se stali k vůli
Kristu jeho vyznavači, zajatci, mučedníky.
PŘIŠEL ČAS, kdy musíme říci svým vychovatelům
a profesorům: Učte nás pravdě a neničte nás!
Neberte nám víru! Neničte náš křesťanský a mrav
ní způsob života svým pošetilým laicismem, je
hož smysl nikdo nechápe a na jehož propagandu
se vydává tolik peněz.
PŘIŠEL ČAS, kdy všichni, ať žijeme kdekoliv, mu
síme mít ODVAHU žádat: Mějte úctu k nám, mějte
úctu k sobě navzájem. Jsme lidé. Neberte nám ví
ru, neboť nám za ni nemůžete dát nic hodnotného.
PŘIŠEL ČAS, ano, musíte říci odvážně i svým
kněžím a biskupům: Nelíbí se nám vaše shovíva
vost ke zchoulostivění života! - Je nutné mít
odvahu! Našim největším nepřítelem jsou zbaběl
ci!
KARDINÁL
WYSZYNSKI

a nechtějí se Ti podobat ve všem pokud jen mohou zvláště ve Tvém ponížení.

Milují Tě, můj Bože, ale zdá se mi,
ze jejich lásce něco chybí
a nedovedu si vůbec představit
lásku bez nutkání,
nez naléhavého nutkání
shodovat se s Tvou vůlí,
podobat se Ti a hlavně podílet se
na všech utrpeních,
na všech nesnázích,
na všech obtížích života.

Jak múze lpět člověk nabohatství,
žít si podle svých choutek
a v pohodlném přepychu,
když TY JSI BYL TAK CHUDÝ!
CHARLES DE FOUCAULD

DOPIS Z JERUSALEMA
20.ledna 1977.
Od 5.ledna jsem konečné v nemocnici.. Je to francouzská nemocnice sv.
Ludvika, kterou vydržuji radové sestry sv.Josefa. Tato malá nemocnice
slouži výlučné nemocným rakovinou. Lékařská péče je tu výborná a ošet
řovatelská služba také opravdu svědomitá. Navic mám neslýchanou výsa
du: dostala jsem nejhezči pokoj - jednolůžkový. Dostala jsem ho diky
přimluvám jedné Malé sestry Ježišovy /řeholní společnost, založená
na zásadách poustevníka Ch.de Foulcaulda, zavražděného Tuaregy /

Anny-Henriette, dipl.osetřovatalelky v penzi. Mám tu ideálni ticho a citim se tu jako doma,
v soukromi. Protože jsem slabá a potřebuji často ošetřeni, mohu prozatim přijimat jen vel
mi málo návstév. Přesto se můj pokoj podobá kvétinové zahradé.
Po tomto uklidňuj icim popisu svého nového prostředi néco o svém zdravotnim stavu: Den po
mém přijeti do nemocnice mi udělali punkci v břišni krajiné. Vytáhli mi 4 l vody/po 4 týd
nech/. Dva dny poté následovala punkce pravé strany plic/pohrudnice/. Odebrali mi pouze
1,2 l vody, t.j. polovičku toho, co tam bylo. Druhá "agresivni" injekce byla oddálena o
týden a bylo rozhodnuto nezvyšovat dávku Adrimiacinu /60 mg/, bezpochyby proto, že mé pova
žovali za přiliš slabou. S touto injekci člověk dostává, rovněž přimo do žily, béhem čtyř
dnů čtyřikrát 25 mg Endoxanu. Pak nechaji člověka téměř v klidu až do přišti "agresivni"
injekce.
Subjektivné se citim nesrovnatelné lépe od té doby, co mé denne navštěvuje lékař a co do
stávám 2x denné vhodnou masáž svého ubohého vyhublého téla. Když nejsem přiliš unavená, nutim se 2x denné k malé procházce po 23 m dlouhé terase, odkud
se otevirá pohled na zdi Starého mésta s Novou branou a na Oli
vovou horu. Jsem tedy jen 10 min od sv.hrobu a Kalvárie.
Můj stav je stále vážný. Nádory se nezmenšily; zvlášt jeden,
velký jako ruka, leži napolo na střevech, dráždi je a ztěžuje
jejich funkci. To zavinuje četné komplikace, bezesné noci atd.
Můj duch, vnitřni mir a úplná odevzdanost do vůle Boži však
zůstávaji nedotčeny - snad i rostou.
ledna 19 7 7
Předevčirem mi zase vzali 1,8 l vody z pravé strany plic. Byla
jsem tim vyčerpána.
Pokud jde o mou závět, přeji si, aby můj byt zůstal nedotčen,
nezménén, k dispozici mým přátelům, kteři bydli zde i v záhraniči. Velká společenská mistnost se hodi za čitámu. Celé intimni prostředi se hodi pro duchovni a přátelská setkáni, promitáni diapositivů, duchovni obnovy, přednášky a pod. Skýtá jedi
nečnou možnost pro setkáni katoliků mé jazykové skupiny a hebrejské liturgie, i mých židov
ských přátel a přibuzných. - Závét velmi komplikovaná - pokud jde o jeji právni formulaci.
Takto zůstanu velmi živým způsobem mezi vámi. Svůj byt, který jsem si zařidila a uspořáda
la s velkou energii a láskou, má velmi krásný, jednoduchý a osobitý ráz./Pišate 1ka je
arch i tektkou/.
30.ledna 197 7.
Dnes ráno jsem dlouho mluvi-la s odbornou lékařkou - profesorkou. Řekla mi:"Víte3 že jste
velmi téžce nemocná. Vaše nádory mohou způsobit úplné zablokováni celého oběhu. Množství
vody3 které máte na plicích3 může znemožnit dýchání."
Podle mého mínění je nebezpečí3 že voda z pohrudnice se dostane konečně přímo do plic. Dnes
mi zase vzali vodu z břicha. Bylo jí téměř 3 litry. Od dnešního rána mám vodu i v nohách.
Má střeva už téměř nefungují.
M R

Jerusalem

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V ŘÍMĚ VYDALA TYTO KNIHY:
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NOVÝ ZÁKON - z řečtiny přel.Dr.O.M.Petrů,O.P. Úvody do evangelií nově upravil Dr.J.Krejčí,
989 str. 3.vydání. Váz.
TOMÁŠ MALÝ: VĚČNÉ TÉMA. - O duchovním životě s Kristem, 155 str.brož.
KLEMENT BOCHOŘÁK: KŘÍŽOVÁ CESTA. - 14 zastavení utrpení Páně. II.L.Kolek.63 str.brož.
KAREL SCHWARZENBERG:PÍSNĚ ČESKÉHO STÁTU. Od nejstarších dob po I.republiku.269 s.brož.
Kardinál FRANTIŠEK KČNIG: DIALOG S NEVĚŘÍCÍMI.-Dokument Sekretariátu pro nevěřící. 17 s.br.

KNIHY SI MŮŽETE OBJEDNAT U SVÉHO KNÍŽE NEBO KUPIT NA DUCHOVNÍCH CVIČENÍCH A SETKÁNÍCH

PR Í MA

NÁZORY
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"Jestli se vám kniha nelíbí, vrátíme vám peníze!
Zamyslil jsem se. Je to nezištné, a tím
to zpSsobem se dá vyřešit nespokojenost
na světě. Zákazník má vždy pravdu.
Tak jsem vstoupil do obchodu a knihu
koupil. Sotva jsem dočetl poslední
stránku, zaklapl jsem knihu, zaba
lil ji do papíru a spěchal do nakladatelství. I když měli pilno, přijali mě vlídně.
"Přicházím k v8li knize Srdce Marianny. Nelíbí se mi! Nejsem spokojen a chci peníze zpět."
"Jistě, peníze dostanete. Co se vám na knize nelíbí? Rád bych to řekl spisovateli, aby
psal knihy, s kterými by bylo čtenářstvo spokojeno. Sdělíme mu to."
"Je nudná. Snad je chyba v obsahu, snad ve formě - ale chci své peníze zpět!"
V pokladně mi vyplatili peníze. Budu kupovat jen zde - nakladatelství má zdravé názory.
V minulých letech jsem viděl tolik špatných divadelních her, že bych měl dostat peníze
zpět - i když jsem měl volňáska. Nebo v restauraci mám často pokušení říci vrchnímu:
"Pane vrchní, nejsem spokojen s jídlem. M8j žaludek se bouří. Dejte mi zpět peníze a de
set korun jako odškodnění. Zároveň vám pošlu účet za večeři, kterou sním v lepší restau
raci než je vaše, pane vrchní."
A šel bych ještě dál. Manžel má přece právo probudit v noci svého tchána či tchýni:
"Vážení, jsem ženat s vaší dceruškou dva roky a nejsem s ní spokojen. Žádám vás, abyste
si ji co nejrychleji vzali zpět a požaduji náhradu všech výloh, které jsem s ní měl v
posledních dvou letech. Za zlomené srdce náhradu nepožaduji. Odvezte si ji brzo!"
To by bylo výtečné. Zbývá jen malá otázka: KAM SE OBRÁTÍME, KDYŽ BUDEME NESPOKOJENI SAMI
SE SEBOU? Kde budeme moci odložit sami sebe a požadovat náhradu za něco lepšího? Kdo nám
dá bolestné, zklameme-li se sami v sobě? Takové místo neznáme.
NECHCEME-LI SAMI SEBE, PAK NIKDO NEBUDE CHTÍT NÁS. Musíme se tedy sami se sebou vláčet
až do smrti - nebo se trochu upravit, jako mříže spisovatel upravit knihu, není~li s ní
čtenář spokojen. Ale dá to mnohem větší fušku. Jen to zkusme!
..
_ _
..
r
J
Hasse Zetterstrtím

\ "Zas třenost a nejasnost výrazu je vždy a všude velmi špatným příznakem. Vždyt v devadesáItí devíti případech ze sta má svůj původ v neujasněném myšlení, jez-skoro vždy vyvěrá z
Ipůvodního neporozumění, nesrovnalostí a nesprávností. Vznikne-li v hlavě myšlenka, pak
luz usiluje o jasnost, ke které se brzo dostane: dobře promyšlené se snadno dá náležité
Ivyjádřit. Dobrá lidská myšlenka se dá vždy vyjádřit jasnými, pochopitelnými a nezastřený\mi slovy. Ti, kdo sestavují obtížné, temné, zmatené a dvojsmyslné řeči, jisté poctivé
Inevédí, co chtéjí říci, nýbrž o tom mají temné, o jakousi myšlenku teprve zápolící poné\tí; ba často se snaží, aby před sebou i druhými zakryli, že vlastné nemají co říci."
SCHOPENHAUER: POZNÁMKY 0 SPISOVATELSTVÍ A SLOHU.

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ PRO MOTORISTY
1. Uvědomuji si, že auto je dopravní prostředek a ne "zlaté tele"? 2. Nekleji za volantem a
neberu jméno Boží nadarmo? 3.Neděle není
den určený JEN k čištění auta! Používám
je pro zotavení a radost rodiny, pro služ
bu Boží? 4. Pozvu na výlet i rodiče nebo
staré, opuštěné lidi? Jak se chovám k
chodcům, k dopravním orgánům? 5.Vím, že
za volantem odpovídám za život svůj i
svých spolujezdců? Dodržuji dopravní před
pisy? 6. Jak se chovám ke stepařům a sto
pařkám? Vezmu je, kdykoliv mohu? 7. Zís
kal jsem peníze k zakoupení auta poctivě?
8.Mluvím při dopravní nehodě pravdu? Nes váluji vinu na druhé? Nepcmlouvám druhé
řidiče? 9+10. Trápím se, že má soused
lepší auto? Nesnažím se vyvolávat jeho
závist tím, že já mám lepší auto? Mám na
skle nalepený modrý křížek, aby v přípa
dě smrtelné nehody zavolali hned kněze?

KAPITOLA ZE ŽIVOTA VELKÉ SVĚTICE
Tehdy onemocněla jedna sestra velice těžkou a
bolestnou nemoct. Měla v břiše několik otevře
ných ran, způsobených zacpou, jimiž z ni vychá
zelo, co pojedla. Brzo nato umřela. /Zřejmě ra
kovina pozn.red./ Viděla jsem, jak se všichni
jeji nemoci boji; ve mně však vzbuzovala jeji
12 trpělivost velikou závist. Prosila jsem Boha,
aby mi dal také takovou trpělivost a potom aby
na mne seslal tolik nemoci, kolik chce. Zdá se
mi, že jsem se nebála žádné nemoci - byla jsem
totiž odhodlána dosáhnout věcného dobra za kaz
dou cenu. Nyní se tomu divim, tehdy, myslim,
jsem tak Boha nemilovala jako později, kdy jse
se začala modlit rozjimavě. Zdá se mi, ze jsem
jen poznávala, ze vše, co konci, nemá cenu, a
ze cenu máji jen ta dobra, která jsou věčná a
která můžeme ziskat tímto způsobem. Bozi Veleb
nost mě brzo vyslyšela. Než uplynuly dva roky, byla jsem nemocná, i když
nemoc, která trvala tři roky a o které budu vypravovat, se nevyrovnala ne
moci oné řeholnice; přesto byla stejně bolestná a obtižná.
Když přišel čas, na který jsem čekala u oné sestry, dopravili mě velmi
starostlivě otec a sestra a řeholnice, která byla mou přitelkyni a dopro
vázela mě, na mis to léčeni.
Tu začal zlý duch rozrušovat mou duši, ačkoliv i z toho Bůh vyvodil mnoho
dobrého. V místě, kam jsem přišla, bydlel jeden kněz vznešeného rodu a vel
mi nadaný. Byl i vzdělaný, ale ne přiliš. Zpovidala jsem se u něho, protože
jsem vždycky milovala vzděláni. Mé duši uškodili nejvic polovzdělani zpověd
nici; nenašla jsem totiž tak vzdělaného zpovědníka, jakého bych si byla přá
la. Ze zkušenosti jsem poznala, že je lépe, jsou-li zpovědnici ctnostni a
svátých mravů - i když nejsou učeni - než jsou-li polovzdělani. Neučeni
zpovědnici si nedůvěřuji a ptaji se důkladně vzdělaných, a ani já bych jim
nedůvěřovala. Pravý učenec mě nikdy nezklamal! Polovzdělani mě sice také
nechtěli zklamat, ale neznali mnoho, zatim co já se domnivala, že znaji
a že jim proto musim věřit, tim spíš, že jejich slova mi dávala větši svo
bodu. Kdyby byli přisnějši, jsem tak špatná, že bych byla hledala jiné. Ale
o všednim hřichu řekli, že to hřich neni a smrtelný hřich prohlásili za leh
ký. Vim dobře, že před Bohem to neni pro mne omluva, protože konám-li to,
co neni přirozeně dobré, je nutné, abych se tomu vyhnula. Bůh dopustil pro
mé hřichy, že zpovědnici klamali sebe i mne. A já klamala jiné, když jsem
jim řikala to, co zpovědnici řikali mně. Tak zaslepeně jsem žila asi sedm
náct roků, až mě o tom poučil velmi učený kněz Dominikán a kněži Tovaryšst
va Ježíšova a nahnali mi mnoho strachu, napomínajíce mě důrazně pro tak
špatné zásady. 0 tom se zmíním později.
Když jsem se tedy začala zpovídat zmíněnému knězi, vzplanul ke mně nesmír
nou náklonností, poněvadž od té doby, co jsem se stala řeholnici - na roz
díl od pozdějších dob-mělajsem se jen z máločeho zpovídat. Jeho náklonnost
nebyla špatná, ale ani ne dobrá, protože byla příliš velká. Věděl, že bych
za nic neudělala smrtelný hřích a ujištoval mě, že on také ne a tak jsme se
scházeli dosti často. Byla jsem tehdy neustále pohřížena v Bohu a proto jsem
o Bohu mluvila velmi ráda. Jeho to zahanbovalo a začal mi vypravovat o své
nemalé zkáze. Skoro sedm let žil v nebezpečném stavu, miloval hříšně jednu
ženštinu a přesto sloužil mši sv. Všichni to věděli a tak ztratil čest a
dobré jméno, ale nikdo se neodvážil nic namítat. Byla jsem upřímná, proto
jsem ho litovala, a také jsem ho měla ráda. Byla jsem tehdy tak lehkomyslná
a zaslepená, že 'jsem považovala za ctnost být vděčná a věrná těm, kdo mne
milovali. At je prokletá každá věrnost, která převyšuje věrnost Bohu! Je
to hloupost, kterou se řídí svět a mate i mne. Vše dobré, co nám prokazují
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lidé, za to vděčíme Bohu! A přece povazujeme za ctnost nepřerušovat
přátelství3 které je proti Hernu! Kéž bych, Bože, byla raději nevděčná
vůči celému světu, jen Tobě abych byla za každou maličkost vděčná. Ale
pro mou hříšnost se stal pravý opak. Snažila jsem se vy zvědět víc od
knězových domácích. Poznala jsem, že ubožák není ani sám tak vinen3 nebot
ta nestastnice vložila kouzla do měděného bůžka a prosila ho, aby jej
z lásky k ní nosil na krku. Nikdo ho nepřinutil3 aby ho odložil. Sama
nevěřím, že by byla pravda to, co se vypravuje o kouzlech, ale říkám, co
jsem viděla, na výstrahu mužům , aby se měli na pozoru před ženami, které
s nimi chtějí udržovat poměr, a vědělÍ3 že ztratí-li žena úctu k Bohu,
ačkoliv může být snadněji počestná než muž, takové ženě že nemohou už dů
věřovat, ta se nestítí ničeho3 aby provedla svou vůli a ukojila vášeň,
kterou jí vnuká zlý duch.
I když jsem byla spatná, do něčeho takového jsem neupadla, ani mi nenapad
lo dělat něco zlého; i kdybych mohla, nenutila bych nikoho, aby mě milo
val, protože mě chrání Pán. Kdyby mě vsak opustil, byla bych dělala zlé,
jako jinde, protože mně se nedá v ničem důvěřovat. Můj úmysl byl dobrý,
skutek zlý. Bávala jsem mu totiž pak ještě víc najevo svou lásku, chtěla
jsem dosáhnout dobrého, ale zlem se nesmí chtít konat dobro.
Hovořila jsem s ním obvykle o Bohu. Snad mu to i pomohlo. Ještě víc mu
vsak myslím pomohla velká láska ke mně. Aby se mi zavděčil, dal mi bůžka
a já ho hned dala vhodit do řeky.
Sotva bůžek zmizel, začal si kněz - jako člověk, probouzející se z tvrdé
ho spánku - hned vzpomínat na to, co dělal těch sedm let, zděsil se sám
sebe, litoval své zkázy a ta ženština se mu úplně zhnusila. Asi mu pomohla
i Panna Maria, uctíval velice její Neposkvrněné početí a její svátek vždy
velice oslavoval. Už tu ženštinu nechtěl ani vidět a děkoval bez ustání
Bohu, že ho tak osvítil. Zemřel právě rok poté, co jsme se poprvé setkali.
Pak už sloužil horlivě Bohu. Jeho velkou náklonnost ke mně jsem nepovažo
vala za hříšnou, ačkoliv mohla být čistší. Měli jsme dost příležitostí,
dopustit se větších urážek Boha, ale myslili jsme neustále na Boha. Sama
bych za nic nespáchala smrtelný hřích. Zdá se, že právě proto mě ten kněz
miloval, domnívám se totiž, že všichni mužové milují více ženy, o kterých
vědí, že se snaží žít ctnostně a proto tyto ženy dosáhnou u mužů spíše
toho, po čem touží na zemi - ale o tom se zmíním později. Jsem jistá,
že kněz je spasen. Zemřel velmi krásně a úplně prostý příležitosti ke zlé
mu.
Léčila jsem se tři měsíce a měla jsem velké bolesti, léčba byla totiž sil
nější, než sneslo mé slabé tělo. Po dvou měsících jsem pod účinkem léků
div nezemřela. Také srdeční vada byla větší, než jsem myslela, takže se
mi někdy zdálo, že se mi do srdce zataly ostré zuby a že se zblázním. Málo
jsem jedla, jen jsem pila, proto jsem byla vy sílená. Měla jsem dlouho ho
rečku. Měsíc, každý den mi dávali projímadlo a já byla tak zeslabená, že
jsem měla nesnesitelné bolesti nervů - ve dne i v noci. Zesmutněla jsem.
Otec mě odvezl domů a lékaři se po prohlídce vzdali naděje a řekli, že
mám také souchotiny. To mi bylo jedno - ale ty neustálé bolesti v celém
těle! Lékaři říkají, že nervové bolesti jsou nesnesitelné. Bylo to pravé
mučednictví, naneštěstí jsem jeho zásluhy pozbyla svou vinou. Zdálo se ne
možné, že by člověk snesl tolik nemocí najednou. Sama se tomu dnes divím.
Byla to velká milost Boží trpělivosti...Velice mi pomohla četba knihy JOB
v Mravouce sv.Řehoře. Byly to - díky řízení Páně - začátky mé rozjímavé
modlitby a proto jsem všechno odevzdaně přetrpěla. Rozmlouvala jsem jen s
Bohem. Často jsem vyslovovala slova Jobova:"KDYŽ JSME PŘIJALI DOBRU Z RUKY
PÁNĚ, PROČ BYCHOM NESNESLI I ZLU?" /Job 2,10/
SV . TEREZIE Z AVILY-VELIKÁ -

nar.1515,

zemř. 1 582 .

Za

svátou

prohlášena

1622. Re f o rmá to r ka karmelského řádu, učitelka církevní. Tato kapitola
je z jejího vlastního životopisu, kde popisuje nejen svůj život, ale
hlavně duchovní vývoj do r. 1562. Je to po Cervantesovi největší španěl
ská spisovatelka; napsala řadu duchovních knih a básní.

ST.ZÁKON

TICHÁ CHVILKA
MÓDNÍ - MODERNISTICKÝ - MODERNÍ
Tři podcbná slovíčka - a přece se za každým
skrývá něco úplně jiného.

MÓDNÍ - dnes ovlivňuje svět - zítra o tom nik
do neví. Šlágr, účes, délka sukní, barva šatů..
MODERNISMUS - je hereze, blud. Snaží se, ať si to jeho stou
penci uvědomují nebo ne - zničit pravdy víry. Ne útokem,
víc umlčováním.. Kdo dnes mluví o andělech? Kam se poděla
vřelá úcta k Matce Boží? Proč se nemluví o zpovědi? O sva
tokrádežném přijímání Těla Kristova? Modernista odpoví:
"Vždyť to není Tělo Kristovo, vždyť Kristus nebyl Bohem,
nevstal z mrtvých, vůbec asi neexistoval.Proč jsem tedy
knězem? Je třeba se věnovat sociální práci, mládeži, utěšo
vat nešťastné "/těmito "lžemi"?/ -sa hlavně, z čeho bych
A. Praotec Židů, jeho vnuk.B.
předložka, nota, ces.malíř, zn. žil? To už modernistický kněz neřekne. - Modemismus pros
teploty, spojka, egyptský bůh. tě vyssává obsah víry, její tajemství a pravdy, až zůstane
C. Spojka, syn Adamův, žena Ada mrtvá slupka. Pro tu ovšem není nikdo ochoten něco oběto
mova, předl.,spojka, něm. v. D. vat - mší počínaje a mučednictvím konče.
Modemismus odsoudil sv.papež Pius X. encyklikou
Tisíc, předl., moci, teplota,
"PASCENDI". Rozpustil jednou seminář, nakažený tímto je
dvakrát dvě stejné souhlásky.
E.Tekutina, angl.jest, teplota, dem. Hereze je nakažlivá, zvláště když popírá existenci
předl., souhlas, dvě stej.samo viny, hříchu /proč tedy zemřel Kristus? Ach - pardon, ten
hlásky. F. Předl., zaslíbená ze přece vůbec neexistoval!/ Pak se víra rozplyne v něco mno
mě, Abrahámův synovec, citosl., hem horšího, než je nevěra, totiž ve farizejství - jediný
G.Předchůdce Páně, slov.zájm., hřích, proti kterému /mimo pohoršení/ Kristus tvrdě bouřil.
zmatek, utrhni! H.Člen vyvole Modernista - ať kněz nebo laik - dělá kříž a nevěří v Nejného národa, spojka, syn Noe- světější Trojici. Modlí se Otčenáš a nevěří, že Kristus
mův, syn Jakobův, CH. Spojka, existoval. Nebo byl pouhým dokonalým člověkem, něco jako
předl.,bůh Kanaanských, souh Budha či Mohamed. Ale Kristus se sám prohlásil za Boha:
"Velekněz se ho zeptal:Jsi ty Mesiáš, syn Velebného?"Ježíš
las, povzdech, spojka, tisíc.
I. Nejmoudřejší král, prabába odpověděl:"Ano, jsem. A uvidíte Syna člověka, jak sedí po
pravici Všemohoucího a přichází v nebeských oblacích."
Davidova. J .Starozák. silák,
/Mar 15,61./- Výrazu "přicházet v oblacích" se užívalo jen
předek Kristův, spojka.
o Bohu. Začátek evangelia sv.Jana vyjadřuje víru apoštolů1.1.člověk, největší židovský
pro kterou se dali umučit:"A to Slovo bylo Bůh."/Jan 1,1/.
prorok, předl.2.Manžel Ruth,
Pro víru v Krista-Boha zemřelo tisíce mučedníků - a umírá
zraky, ženské jméno, spojka.3. i trpí dodnes. Byl by některý modernista ochoten zemřít či
žena Izákova, pasivum, 2 noty,
trpět pro své přesvědčení? Směřuje jejich život k dokona
padesát, tisíc. 4.míra, nota,
losti? Nebo jen hovoří o podřadných otázkách, organizují,
hora 10 přikázání, spojka, po
vymýšlejí nové teorie, jsou sociálními pracovníky - ne Otci?
délných čar, 5.Prostorných
místností, syn Abrahamův, čes MODERNÍ znamená přizpůsobit formu víry potřebám doby. Auta
ký kníže. 6. Bratr Kainův, mat nejezdí na silnicích z doby kamenné, prádlo nepereme v troka Josefa Egyptského, zájm. 7. kách, nepíšeme na kameny, nechodíme v kůžích. Ale jezdíme,
pereme, píšeme a oblékáme se. - Kněz mluví do mikrofonu,
je jeho, zájm., umět, ať jsi.
nebo do televize či rozhlasu, používá moderních vyučovacích
8.zn.jodu, žena Abrahámova,
pomůcek, nových podobenství. Pokud tím hlásá učení Kristo
Ibsenovo drama, tu máš! 9.
vo- je moderní, začne-li měnit pravdy víry, je modernista.
Bratr Mojžíšův, nástupce Moj
žíšův, zavrčení/obr./10.syn
Kristus prorokoval, že si lidé vymyslí vlastní učení, kte
ré je bude "příjemně šimrat v uších". Co se modernistům
Adamův, předl., znak, zn.Švý
carska, fr.ano. 11.Svýc.kanton nehodí, je pozdější přídavek - a hotovo!
starozákonní název Boha, nechť Moderní apoštol založí továrnu podle sociálního učení Kris
tova, hotel s Biblí na stolečku či holičský podnik s roz
nota. 12. Nejmladší syn Jako
hovorem o víře, místo zpovědnice zpovědní rozhovor atd.
bův, mlha - básnicky.
Proč se dohadovat o celibátu či smí-li být žena knězemPcnůcka:2.Boaz, 9.Josue
a zanedbávat věci podstatné - život podle víry a jeho pro
hlubování - cestu k dokonalosti, život s Kristem?

POŽEHNANÁ VINA

Podřimoval jsem před televizorem.
"Otoč to na dvojku, dávají zprávy z církevního života. Ať
se trochu povzbudíš!" volala manželka z kuchyně.
I učinil jsem tak.
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Nejdříve dávali film o jakési ženské, která chtěla být
kněžkou. Byla vdaná a přes polovinu studia absolvovala
na nekatolické teologické fakultě. Proto zřejmě nevěděla,
že existuje celibát, ani o tom, že chce-li sloužit doko
nale Bohu, měla k dispozici nepřeberné množství řádů
a kongregací. Jaký rozdíl od Matky Iterezy a jiných hrdi
nek křesEanské víry - povzdechnul jsem. Však na jejim kázání bylo pět, šest lidí, jinak
byl kostel úplně prázdný.
"Co je to za nesmysl?" volala žena z kuchyně, "jak se může dcbrá katolička propůjčit k
něčemu, co je proti rozhodnutí Říma? Nebo pro tyhle lidí platí jiné zákony, než pro
stoupence Econu?"
"Nerozčiluj se, "napanenul jsem ji."Takových, co se stavěli na zadní proti svaté Stolici,
už bylo! A neskončili právě ctihodně. Vzpomeň si na toho bláznivého teologa, vláčeli ho
televizí a tiskem rek - a nakonec odpadnul. Z tohoto těsta se nedělají svati."
Přiznám se - moje víra je hodně uvadlá. Do kostela jdu tu a tam, už dávno se nemodlím ale zdravý rozum jsem si ještě zachoval. I když ne vždy důsledný rozum.
Na obrazovce hlásil mladý muž, že se bude předčítat vysoce zajímavé dílo Vergiftung
durch Gott. Poté se objevila moderní kaple a v lavici předčítal herec úryvky z knihy.
Zůstal jsem - jakoby do mě vrazil nůž!
Tak hrozné rouhání a proklínání Boha jsem dosud neslyšel - ani v kanunistické vlasti ne.
Nenávistná slova jen sršela z řádků zřejmě patologického autora. Jeho představy o Bohu
vůbec neodpovídaly představám dobrotivého Otce z evangelií. Chtěl jsem televizor zavřít,
ale pak jsem vytrval a v duchu se modlil, aby se žena nevrátila ze sklepa - kam šla po
sbírat suché prádlo - dříve, než bude toto rouhání u konce.
Potem jsem otočil knoflíkem. Zůstal jsem bez hnutí sedět. Bože můj!
Žena se vrátila s košem suchého prádla:"Už je konec? Tak brzo? Co vysílali?"
"Ano, ano, už je konec!" řekl jsem velmi důrazně. Myslel jsem na něco úplně jiného. Zde,
před mýma očima - políčkovali Boha v jeho svatyni a plivali na něho rouhavými slovy jako kdysi na Krista před jeho umučením. Já nebyl mezi poschovávanými apoštoly, nebyl
jsem ani Petrem, který se plížil kolem milovaného Přítele. Nebyl jsem ani mezi vojáky,
kteří vrazili Pánu na hlavu trnovou korunu, zavázali mu oči, bili ho a posmívali se mu:
"Hádej, kdo tě udeřil, Mesiáši?" Neplival jsem na něho - já ne. Seděl jsem s vojáky u
ohňů a hrál s nimi kostky, zatím co za mými zády ponižovali mého nejlepšího Přítele.
"Co dávají dál?" vyrušila mě žena z myšlenek.
"Eh? Co? Nevím!" Vstal jsem a šel se do kuchyně napít piva. Vlastně jsem odešel proto,
abych mohl v klidu pokračovat v myšlenkách, které mě děsily.
Proč se vyhýbám Tanu, který mi dal dobrou ženu a děti, zaměstnání a zdraví - zatím oo
jeho nepřátelé mají dost odvahy - vlastně drzosti - ho před očima nás, jeho přátel,
políčkovat a vrážet mu na hlavu trnovou korunu?
Dopil jsem pivo a šel k telefonu. Hlas se mi chvěl, ale jen na začátku. Proč bych se Ho
nezastal? VždyE mi nehrozí to, co hrozilo Petrovi! Nemusím do vězení, jako dona! Dívka
má kamsi přepojila. Opakoval jsem svůj protest. Znovu nemastné koktání. Napíši tam! Ano!
Odhrnul jsem záclonu a pohlédl na nebe plné hvězd. Ty mě miluješ, Bože, a
já hraji kostky s lhostejnými kamarády. Za mými zády Tě bijí, posmívají se
Ti, rouhají, plivají na Tebe - a my jsme lhostejní - já jsem lhostejný!
Žena tiše vstoupila do pokoje a sáhla po vypínači. Stáhnul jsem její ru
ku jemně dolů, vytušila, co se ve mně děje. Usedli jsme na pohovku a
vypravoval jsem jí, oo jsem slyšel. Chtěla vybuchnout, ale přikryl jsem
jí dlaní ústa. "Ne tak! Napíšeme společně protest! Dáme jej podepsat
sousedům! Budeme ho bránit! A modlit se. Hodně se modlit, hovořit s
ním. Budeme se ze všech sil snažit, aby v nás měl víc místa!"
Žena mlčky kývla. Ve světle z chodby jem viděl, jak jí září oči:
"Požehnaná vina.__ " řekla tiše.
Věděl jsem přesně, co tím myslí.
A
.K.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V GENER. AUDIENCI zdůraznil sv.Otec, že náboženské povrchnosti a konvenčnos
ti musí katolíci čelit živým a uvědomělým křesťanstvím. I velmi vzdělaní
lidé jsou často ve víře povrchní, což nepovažují za následek své nábožen
ské nevzdělanosti, ale za zralost myšlení a zkušenost. To vede ke skepti
cismu nebo k pohodlnému vyhýbání se palčivým otázkám života a víry. Sv.
Otec zdůraznil, že je nutné ptát se na snysl světa a života.
ŘPANŘLSKÍ KRÁL CARLOS s chotí navštívil oficielně sv.Otce. Při demokratizaci Španělska počítá král s podporou sv.Stolice.
27.1,rozhodla kongregace víry, že svěcení žen na kněžky nepřichází v katolické Církvi vůbec v úvahu. Řím promluvil - debata je skončena.
KOMUN.STAROSTA Říma Argon předal sv.Otci dílo komun.sochaře Manzú, pozlacenou stříbrnou olivovou větvičku. "Církev nejde nalevo a levice nejde k
Církvi," řekl Argan,"ale jsou tu společné problémy."
V RHODESII zavraždili teroristé čtyři Dcminikánky, dva jesuitské kněze a
jednoho bratra. Přepadlo je 12 teroristů v 22 hod. a zastřelilo. Jeden
kněz a jedna řeholnice se zachránili. Černý arcibiskup Chakaipa krvavý čin odsoudil. Jesui
té se v misijní stanici se 150 členy starají o 2000 osob. Mají nemocnici, školy, farmu atd.
JIHOAFRICKÉ ÚŘADY hrozí uzavřením těch katol. škol, které na zkoušku zavedly v Johannesburgu přijímání černých žáků. Také ostatní instituce mají být společné s černochy - nemocnice,
mateřské útulky a pod. Vláda odpověděla škrtnutím příspěvku - 24 tis.randů ročně.
ZA PŘÍTOMNOSTI círk.hodnostářů-biskupa Maděra ze St.Gallenu a presidenta Církev.rady reform.
církve v Curychu, přečetl převor ekumen.kláštera v Taizé v Grossmunsteru a Frauenmunsteru
dopis sestavený s katol.řeholnicí Matkou Terezou z Indie. Hlavním obsahem je smíření a spo
lupráce církví - pokud jde o bídu ve světě.
V POLSKU dostali hlavně knězi brožurky s podvrženými projevy kard.Wyszynského. Sloh na16
první pohled prozradí komunistické autory - tak by nikdy katolický kněz nepsal.
Většina západ.tisku přináší zprávy o krutém pronásledování Církve v naší vlasti. Protest
našich bisktpu proti Chartě 77 skládal - jak je zřejmé ze slohu - komunista.
"JE ZŘEJMÍ ZÁPAS Církve se socialistickými ideologiemi v různých zemích Evropy,"řekl kolín
ský arcibiskup a předseda něm.bisk.konfer.kard.Hoffner. V Německu, Francii a Itálii se ří
tí Církev vstříc komunismu. Papež i biskupové jasně prohlásili, ze komunismus a víra jsou
neslučitelné. Snaha navázat styky s Východem sledovala pouze zlepšení péče o duše. "Má na
děje je především v Bohu, pak v člověku, který se nespokojí pozemským štěstím. "
KOMUN.ITALSKÝ LIST Paese sera žádá polskou vládu, aby polští katolíci měli stejná práva ja
ko ostatní. Píše, že církev" bez skrupulí zneužívá nespokojenosti a polské národní hrdosti
PODLE ZPRÁV UKRAJINSKÁCH EMIGRANT^ je prý v Moskvě založeno "Křestanské komité na obranu
nábož.práv v SSSR/ které chce pranýřovat především policejní zásahy proti věřícím.
J.J.MEŽENĚV, zavřený od 1970-1976 proto, že protestoval proti obsazení ČSSR, sděluje, že ve
vězeních se tvoří velké opoziční skupiny, žádající nezávislost svých zemí, pobaltských republik a Ukrajiny, a sionisté. Mnoho lidí je zavřeno pro své náboženské přesvědčení.
V SSSR byly propuštěny koncem roku dvě mladé Svědky, které "pašovaly ilegální náboz. litera
turu. "Byla to pravoslavná literatura, vydaná pravoslavnou církví v New Yorku.
NĚMEČTÍ BISKUPOVĚ se vyjadřují k moderním kostelům, připomíná jícím "betonové haly" či "bunk
ry víry."Munsterský biskup R.Tenhumberg je nazval - poněvadž jsou bez obrazů a holé "něčím strašným" Freiburgský Arcibiskup H.Scháufele je proti tomu, aby se kostel užíval k
něčemu jinému než k bohoslužbě - ne ráno mše sv.,během dne přednášky a večer tanec. Proti
"úplnému zesvětačení chrámových prostor" se vyslovil také řeženský biskup R.Graber."Můj
dům je dům modlitby, ale vy jste z něj udělali peleš lotrovskou, "řekl Ježíš. Architekt Hom,
staveb.refer.mnichovského biskupství žádá "návrat k ztraceným místům duchovního zážitku."
Kniha jednoho z nejlepších znalců komunismu a jeho praktik Ernesta Cincery: Unser Widerstand gegen die Subversion in der Schweiz, byla okamžitě rozebraná. Vyšlo II.vy dání.
Protože jméno komunistů je už zprofanované, setkáváme se se sympatickým názvem:antifašisté.
PROTI TVRZENÍ FARÁŘE /katol? evangel?/, ze krádež materiálu z archivu pana Cincery-i když
právní ne úplně oprávněná, se dá schválit, se postavili četní posluchači televize. Podle
jejich názoru celý program sestavovali komunisté - ke svému prospěchu.
P.P.EGLI z Rhodesie, člen misionářů z Betlehem od Immensee, byl odsouzen hlavně proto, že
dovolil teroristům, aby žákům jeho misie přednášeli o cílech a názorech teroristů.
Patriarcha srbsko-pravosl.církve German navštívil Curych a sloužil slovansko-byzantskou
mši.

NEMOHU POZNAT SVÉ VLASTNÍ DĚTI !
"Petr už není jako býval. Během několika měsíců se úplně změnil!
Najednou se vytáhl, stalo se z něj trochu neohrabané bidlo; člověk má dojem, že
mu ruce i nohy překážejí, neví, kam s nimi. Přijde-li někam na návštěvu, neumí
se chovat, červená se, dává najevo, že se nudí, tak tak, že nebudí pohoršení!11
"CO MĚ VŠAK NEJVÍC TRÁPÍ, ŽE ZMĚNIL I SVÉ CHOVÁNÍ v6čl MNĚ! nemluví se mnou jako dříve.
Někdy se až zdá, že není dcma štastný. K otci je uzavřený. Žádáme-li po něm nějakou službu
nebo mu ně
vytkneme, trucuje; nedávno dokonce bouchnul dveřmi a odešel!"
"nevděčný

věk! máme čekat, až ho to přejde?"

"Petrovi je třináct, Monice dvanáct. Nemohu je poznat. Ptám se, jak je
možné, že se tak změnili? Mají snad špatné kamarády ve škole?*
NEHIiEDEJTE VINU U ŠPATNÝCH KAMARÁdSí Vaše děti vyrostly. Nejsou ješ
tě dospělé, ale už to nejsou děti. Jsou mezi dvěma světy: světem
dětství a světem dospělých. Dospěly k životní soutěsce a to je cesta
úzká, obtížná, plná pochybností mezi studenou hradbou nejistých ska
lisek. Opustily světlé a bezpečné údolí dětství a ještě se nedostaly
na druhou stranu.
DOSPÍVÁNÍ ! Přechod z jednoho světa do druhého, přechod tak
obtížný, že se mu říká "nevděčný věk". A navíc: "Je třeba mít trpěli
vost. to přejde!" Ano, v tem smyslu, že časem .se dítě uklidní. Ale pozor! Stav, v jakém se
dojde k cíli, závisí na cestě; v dnešním dospívání SE FORMUJE ZÍTŘEJŠÍ MUŽ A ŽENA.
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CO
TEDY
DĚLAT?
Protože se vaše děti mění, musíte se měnit i vy, rodiče. Mají vás stále rády, ale jinak.
Stále vás potřebují, ale jiným způsobem. A vyhrajete, dckážete-li s nimi projít soutěskou
dospívání, ZMĚNIT
SE
SPOLEČNĚ
S
NIMI!

JAKÉ NEBEZPEČÍ VÁM HROZÍ? Hrozí vám, že nebudete mít dost pochopení pro změnu, která se
stala s vašimi dětmi, že s nimi budete jednat jako s malými. Přizpůsobte se jejich vývoji.
Přejděte z etapy rodičů, kteří chránili své dítě, do etapy rodičů, které pemáhají svánu
dítěti k samostatnosti.
SAMOSTATNOST neznamená, že si mohou dělat co chtějí. Znamená JIM POMÁHAT, ABY SE STALI SA
MI SEBOU, aby nalezli vlastní osobnost, své osobní povolání.
Naši chlapci a děvčata projdou dobře soutěskou dospívání do světa dospělých jen tehdy,
"projdeme-li" s nimi i my. Mnozí rodiče a vychovatelé se diví, že ztrácejí na mladé vliv,
že je mladí házejí do "starého železa". Nedivte se. Mnozí rodiče zůstávají na úrovni rodi
čů z hezkého a relativně neproblematického dětství.
"ZA MÝCH MLADÝCH LET..." "VEČER JSME NESMĚLI VEN", "JSME NEMĚLI KOLO, NATOŽ MOTORKU. ""Za

mých mladých časů jsme byli zdvořilíVTak nemožnou muziku jsne neposlouchaliA tak dále.
TO OPRAVDU HEZČÍ ČASY? - Říkáte "za mých mladých let", ale
nepřipustíte, aby se o vás mluvilo jako o zastaralých rodičích a že už nejste mladí?
RODIČE, i pro vás je doba dospívání vašich dětí dobou vaší změny. Změňte se, netrvejte na
svých zásadách tak, že je chcete uplatnit za každou cenu..Je nutné připustit diskusi. A
hlavně - je třeba mnoho porozumění. - Za džezem, motorkou ap.se skrývá snaha žít plněji,
svobodněji. .Často neohrabaná snaha, stát se "někým", vyrůst ve vlastních očích.. .Unějte za
jejich klukovskými kousky najít to, co hledají oni: velikost, radost, život..Bučíte proti
výstřednostem, ale zároveň dejte najevo, že jste s nimi pro život, pro radost, vycítí to
a nebudou už tak často říkat:"Moji rodiče mě nechápou."

BÝVALY

Doba dospívání vašich dětí je pro vás tvrdý čas - čas odříkání. Doba očištění. Toužíme,aby
se dítě podobalo nám, ale naším úkolem je pomoci mu, "aby bylo takové, JAKÝM JE CHCE BUH!"
Chtěli bychom, aby nám zůstalo, zatím co přirozený běh života a Duch ho vedou k osvobození
od nás. Jedna maminka mi řekla:"Chtěla bych, aby byl Jan knězem; tak mi zůstane!" Omyl!
Umožňujeme svým mladým žít podle jejich věku? Pomáháme jim? Nenaříkejme, ale zkoumejme sami
sebe. Nezměníme-li své chování podle vůle Boží, budeme mít ve výchově neúspěch. Musíme se
vzdát často podvědomého sobectví a odevzdat se do vůle Boží. To je základ úspěšné výchovy!
Snažme se pátrat, jaké má B0H S NAŠIMI DĚTMI PLÁNY. Než je odsoudíme, snažme se je pochopit
Pak budeme schopni diskutovat, vysvětlit svůj názor, chránit je před omyly. Musíme stát na
jejich straně! SPOLUPRACUJME NA BOŽÍM PLÁNU !
B. Babin-J .Vimórt. Přel.S.J.

PĚT KRIZÍ NAŠEHO ŽIVOTA
1.ROZLOUČENÍ S RODIČI - od 18 do 22 let
Mladý člověk se přiklání k mladým stejného věku a objevuje, že už ne
ní dítětem, ale mladíkem či dívkou. Rozhoduje se pro povolání, studu
je nebo se učí řemeslu. Zajímá se o světové názory. Zkoumá světový ná
zor rodičů; obstojí-li v palbě jeho otázek, přebírá ho za vlastní. Je-li
však povrchní, zvykový - zejména náboženství - mladý člověk jej odmítne.
Zkoumání může trvat i několik let. Mladý člověk chce mít naprostou jis
totu, že podle tohoto názoru stojí za to žít a pro něj se obětovat.
Extrémní mládež pochází obvykle z rodin, kde se neshoduje jednání rodičů
s vírou, ke které se hlásí, nebo kde se žije povrchně, Lhostejně, bez svě
tového názoru. Mladí se chovají na povrch sebevědomě, ze strachu, aby je nik
do nepovažoval za děti. Na jedné straně se dají nadchnout lidmi, kteří jim
imponují, na druhé chtějí být samostatní. Někdy věnují málo času tvorbě vlastní osobnosti;
hned se chtějí k někomu připojit - nepřemyšlené lásky k partnerům, kteří mají nahradit ro
diče. Spěchají do zaměstnání, místo aby se důkladně vyučili. Dívka chce mít dítě - a sama
je ještě dítětem. - Krize mládí se musejí dořešit, ne hledat únikové cesty, sexuální poměr,
zaměstnání bez vyučení a pod. Jinak se krize prodlouží a nůže mít nenapravitelné následky.
2. TVORBA ŽIVOTNÍ STRUKTURY - od 22 do 28 let
V těchto letech se soustřeďujeme ne na to, co CHCEME, ale na to, co MÁME dělat. Toto "máme"
je formováno rodinou, přáteli, společenskými normami, prostředím. Rozhodujeme se často k
tomu, co od nás očekávají rodiče či společnost - ne co chceme sami. Je nutné rozvinout i
schopnost k partnerství. V těchto letech se lidé žení a vdávají - a není lehké se obrousit,
držet krok, zladit své společenství. I když v našem nitru zápasí JÁ, které se chce osamos
tatnit s JÁ, které chce mít oporu v druhém, přece jsou naše rozhodnutí v tomto období pev
nější. Ale neumíme se ještě rozhodovat správně, nevede nás zdravý rozum. Své původní před
stavy o svém životě obvykle revidujeme.
3. MANŽET .ŠTVI V NEBEZPEČÍ - od 28 do 35 let
Třicítka je magická zed, za níž se začínáme usazovat. Co jsme si představovali jako dvace
tiletí, zpevňujeme a pokračujeme v tem. Soudíme víc rozumem, už tak neimprovizujeme, citově
a finančně víc investujeme do svého domova. - Ale zároveň přichází nejistota. Naše rozhod
nutí nás cmezují - i kdyby byla úplně správná. Chceme je opravovat. Toužíme dostat se do
předu v zaměstnání a rozvinout svou osobnost. Kdo je svobodný, ohlíží se po partnerovi,
matky se chtějí uplatnit i mimo kuchyni a dětský pokoj, bezdětní touží po dítěti a téměř
všichni manželé jsou nespokojeni. Zdá se jim, že jejich partner se od nich oddálil. Muž se
tuží v zaměstnání a čeká od ženy, že ho bude podporovat tím, že se postará o domácnost a
o děti. Jí je naopak líto, že je "popelkou" a ráda by se dál vzdělávala, šla pracovat.Jdeli do práce, muž začně žárlit, dá-li se utlačit, vyčítá muži, proč nezůstává častěji u ro
diny. Z útulku se stávají pouta. Častěji dochází k nevěrám. Mužova milenka nevidí jeho omyly-jako manželka - ale obdivuje ho.
4. A CO VÍC? TO JE VŠECHNO? Od 35 do 45 let_____
V tomto období opouštějí lidé někdy vyježděné koleje a věnují se
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tanu, po čem touží, často na úkor partnera. Paul Gaugin odejde z
banky a stane se malířem. Goethe prchá do Itálie. Caruso přerušu
je svou kariéru. Edison-ani jeden vynález. Jsme zvyklí na vzestup
-najednou máme pocit, že stojíme na místě. Tělesná síla uniká.
Myslíme na smrt. Dříve jsme viděli budoucnost bez hranic, nyní
cítíme, že polovina života je za námi. Na uskutečnění plánů
zbývá méně času. Ženy dělají inventuru v 35, muži v 40 letech.
Bylo to všechno? Jaký smysl má naše manželství - když děti
odejdou? Je práce jediným smyslem mého života? Rozvinul jsem
všechny své schopnosti? Všechno vyrostlo - vyrostla i má
osobnost? - Muži si náhle všimnou svých citů. Pozorují
své zdraví. Ženy žádají větší duchovní samostatnost. Něk
teří odejdou od svého partnera - i když se nedají rozvést.
Pro mnohé začíná nový život. V té době - podle C.G.Junga máme maximální schopnost k rozvinutí osobnosti.

Lehčeji se vzdáváme touhy po útulku či přilnutí k nekanu - už jsme na zklamání zvyklí.
Jsme samostatnější - ale i osamělejší; už si však víme sami se sebou rady. Bolestně v nás
umírá staré JÍ. Nejsme tak závislí na druhém člověku, na své roli - STÁVÁME SE SAMI SEBOU.

5. STARÉ ŽELEZO NEBO NOVÝ ČLOVĚK? Od 45 nahoru.
Některé kultury - např.dálný východ - hodnotí stáří nejvýše. U nás si ceníme víc mládí.
Kdo se dříve nesnažil vytvořit ze sebe osobnost, cítí nyní nudu a resignaci. Nerozvíjí sevadne. A pak - odchod do penze. Muži se cítí zbyteční, nevědí si rady sami se sebou pokud ovšem už dříve neměli nějakého koníčka.
Kdo poctivě budoval svou osobnost, rozdává nyní teplo porozumění, pochopení - bez kterého
jsme v minulosti narušili tolik dobrých vztahů. Vědomosti a zkušenosti nás - vzdor stáří dělají schopnějšími. Nepoužíváme moci - ale máme vliv. Manželé, kteří překonali i poslední
krizi, k sobě přilnou, mají k sobě úctu, spojuje je ryzí přátelství. Víc pozorujeme svůj
vnitřní život ,rozví jíme filosofický názor, který už není závislý na našem okolí. Častěji
mluvíme pravdu - můžeme si to dovolit - naše pravda je plná pochopení a lásky k druhým.
Každá krize je křižovatkou, ze které vede i ta užši, trnitá cesta, kterou bychom měli vy
jit k dalšimu životnímu obdobi. Bohužel většina lidi se rozhoduje -pro široké a pohodlné
cesty. - Na všech křižovatkách slyšime v nitru BOŽÍ VOLÁNÍ. Prvni křižovatka - 18-22 letje nesmimě důležitá. Zvedáme-li ,rkotvu jistoty ",kterou nám nabizeji rodiče, ziskáme
opravdu jinou, zakotvime-li svou osobu do rodiny, kariéry, kamarádů? Každá kotva může ná
hle povolit a pak je nebezpečí, že strhne celou osobnost. Právě na této křižovatce máme
největší možnost prožit poprvé jistotu, kterou nám dává Ten, který
nás stvořil.
Pak už se všemi ostatnimi krizemi proplouvá mnohem lehčeji. Čím
pevněji věříme, tim pevněji se držíme všemohouci a laskavé ruky,
která řidi lod našeho života.
Z.H.

SKAUTSKÉ

TÁBORY

jsou vyvrcholením celoroční skautské činnosti v oddíle. Opět se set
káme s bratry a sestrami - skautskými kamarády - v krásném prostředí
lesu, při hrách, sportu a táborácích. I ti chlapci a děvčata, kteří s ná
mi dosud neskautova1 i, mají možnost jet s námi na tábor, pokud splňují pod
mínky a přihlásí se hned do nejbližšího oddílu. Pokud jednotliví vedoucí tá
boru nestanoví jinak, přijímají se chlapci a děvčata - vlčata, světlušky,
skauti a skautky - nejméně 9 ti letí, tělesně zdatní tak, aby byli schopni
pobytu ve stanovém táboře. Zdraví, určitá otužilost a snaha podřídit se dob
rovolně skautské kázni jsou nezbytným předpokladem přijetí na tábor. Pro no
váčky ještě připomínáme, že na tábory se mohou hlásit jen děti, které mluví
česky nebo slovenský.
CS.SKAUT

VE

ŠVÝCARSKU- pořádá tyto tábory:

I.oddíl BADEN: tábor "BETA 77" u Tha1wi11u/ZH, 3. - 16.7.
Vedou: Jestřáb, Modráček, Zurda. Poplatek asi 235 frs. Počet tábořících-35
II.oddíl EFFRETIKON a "MEDVĚDI" St.Gal len: tábor od 11. do 31.7.
GraubUnden. Vedou: Asinus, Šrámek, Panda a vedoucí skaut.
Poplatek: registrovaní i ostatní cca 260 frs

jq
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III.odd íi BERN: tábor na "Zátoce Dobré naděje lil" u DUdingen/FR,17.7-“6.8.
Vedou: Máma a spol. Poplatek cca 260 frs. Počet táborníku: 35

"Zálesáci" pořádají sv8j putovní tábor od 17.7. s přistáním na ZÁTOCE.
Vede Honza-kuchař a Stána. Jen pro zkušené ve věku roverském a těsně předroverském!! Počet účastníku: 15

Na tábor "BETA" se přijímají také šotata od 7 let /budou ubytována ve srubu/, jinak minim.věk 9 let. Počet nováčků je velmi omezen - předpokladem
je účast na jarních podnicích oddílů. PŘIHLÁŠKY NEJPOZDEJI DO 30.4.1977:

VERBAND DER TSCHECHOSLOW. PFADFINDER I.D.SCHWEIZ, CH-8021 ZURICH,P.F.295

ČESKÁ PRIMICE P. JANA HORÁKA,salesiána
Winterthur- slavná mše sv. jako obvykle v sobotu 5.března v 19 hodin

Curych-

v kostele sv.Ulricha, Rosenberg

primice bude v neděli 6.března v kostele sv.JANA BOSCA / u Saleziánů/ - v 17,30. Kostel je na křižovatce Feldstr. a Hohlstr.
Od nádraží tam jede trolejbus č.31., vystoupí se pátou stanici.
PARKOVAT možno na dvoře za kostelem, pokud stačí místo.
PO MŠI SV. JE SPOLEČNÁ OSLAVA S PRIMICIANTEM V SÁLE POD KOSTELEM.
Prosíme, abyste přinesli pečivo, dorty a pod. z vaší kuchyně - jinak bude o občerstvení
postaráno!
AŤ SI P. HORÁK ODNÁŠÍ NA ŠVÝCARSKO NEJKRÁSNĚJŠÍ VZPOMÍNKY!
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Studienhaus St.Lambert v NSR nabízí tříletou přípravu na jáhenské svěcení, po němž prý
múze jáhen požádat biskupa o kněžské svěcení. - Zatím co po lékařích těl se žádá stále
vyšší kvalifikace, mají klesat lékaři nesmrtelných duší pod úroveň maturantů?
Ke zprávě z min.čísla o prudkých sporech při přednášce redaktora jesuitského časopisu
Civilta Cattolica píše očitý svědek: "Výtržnosti vyvovali stoupenci hnutí Křesťanské
sdružení, přidruženého k Msgr.Lefebvrovi, chovali se nedůstojně, dali příčinu k zesměšně
ní růžence, mše sv.atd. Výtržnosti byly připraveny do nejmenších podrobností. K podobné
mu útoku na redakci časopisu, v italských kruzích platícího spíše za konservativní, pra
vicový, došlo naposledy za fašismu r.1931."
Před 200 lety se narodila známá německá spisovatelka a teoložka Gertrud von le Fort,
která konvertovala na katolickou víru. Rada jejich knih vyšla také česky.
V únoru byl dokončen protiatomový kryt pro poklad katedrály v Cáchách pro případ války.
Kryt je 3 m vysoký, prostor 100 m^. Poklad je nejcennější ze všech zaalpských nábož.sbírek.
Policie zatkla v Curychu prodavače a zprostředkovatele drog. Mezi těmito "lidskými hyena
mi" - jak je nazvaly jedny noviny - byla řada Čechů - povalečů. Bohužel!
Salezián Dr.Javorský, farář na Slovensku, byl odsouzen protože m.j. propagoval poslouchá
ní Vatikánského rozhlasu. Tento rozhlas má mnoho mučedníků a vyznavačů.
Sterilizační kampaň v Indii je v plném proudu. Za posledních 9 měsíců bylo sterilizováno
7 mil.osob. Hlavním propagátorem je Sanžay Ghandi, syn min.předsedkyně.
Počet studentů teologie v Rakousku je už větší než počet studujících na ústavu pro hro
madné sdělovací prostředky - 450 - 407 Zdá se, že to není následek nezaměstnanosti-která je
v Rakousku malá-ale spíše obroda katolického života a kněžského poslání. Nejvíc se studu
je germanistika a anglická filologie, literatura a psychologie.
23.1.77 byla svatořečena španělská řeholnice sestra Rafaela Maria od Srdce Páně /Porres
Ayllon/, zakladatelka a po 16 let představená řádu Služebnic Srdce Páně. Této funkce se
vzdala, protože vznikla v řádě nedorozumění a obtíže. Žila pák v ústraní ještě 32 let.
Řecká Papežská kolej slaví 4OO lete jubileum. Založil ji Řehoř XIII.
Sestrám křestanské lásky Matky Terezie z Kalkuty, které měly vyklidit dům v Římě, kde
pečují o nejchudší, byl díky starostovi Arganovi povolen odklad. Na jak dlouho? Co pak?
Svatý Otec přijal v únoru frýburského biskupa Mamieho, předsedu Nadace kard. Joumeta,.
Doprovázel ho 70 ti letý malíř Fjodor Stravinský, syn Igora - hudeb.skladatele. Je katolík
a žije v Ženevě. Umělec byl vyznamenán insigniemi kontura papežského řádu sv.Řehoře Vel.,
zatím co biskup Mamie předal papeži Stravinského obraz Zvěstování a portrét kard.Joumeta.
Podle průzkumu READER DIGEST v téměř 70 ti nekomunistických zemích věří v Boha: Indie 99procent, Sev.Amerika 94 proč., Záp.Evropa 78 proč., Japonsko pouze 44 proč.
Lybijská vláda zastavila fin.pomoc křesťanským školám. Pracuje tam 80 řeholnic.
900 učitelů z Beneventa v již.Itálii podepsalo -protest proti programům italské televize,
které děti zneklidňují a mravně jim škodí.
Poslední předsmrtný obraz malíře Rafaela Přeměnění Páně byl zrestaurován. Objednal si jej
kard.Giulio di Medici pro katedrálu v Narbonne-Francie, kde byl biskupem, ale obraz byl
určen římské církvi. Napoleon ho převezl r.1797 do Louvru, r.1813 byl vrácen. Před vandaly
ho ve vatik .museích chrání elektronické zařízení o infračervených paprscích.
12.2.1931 zahájil Pius XI.vysílání vatik.rozhlasu, zařízeného Marconim. Vysílačka měla sí
lu 10 kw - dnes 1000 kw, za 6 měsíců bude mít jednou tolik. V lednu se začalo vysílat
esperantsky.
Kardinál Slypij oslavil 85.narozeniny 17.2. koncelebrovanou mší sv. s 12 ukrajinskými bis
kupy a kněžími v římském ukrajinském kostele sv.Žofie.

prosíme čtenáře,
KTEŘÍDOSTÁVAJÍ
K LUB OD P. ŠIMČÍKA,
ABY UHRADILI PŘED
PLATNÉ PŘILOŽENOU
SLOŽ ENKOU
VŘELÉ DÍKY!

NAŠE BOHOSLUŽBY
AARAU - každou druhou SOBOTU v Peter u.Paul-Kirche
12.a 26.3.,9.a 23.4.,7.a 21.5.
18,15 hod.
ARBON - farní kostel, každou neděli
19,00 hod.
BADEN - Sebastianskapelle-krypta, neděle 11,15 hod.
BASET. - Heiliggeistkirche,
neděle
18,00 hod.
BERN - Dreifaltigkeitskirche-krypta,sob. 18,00 hod.
CURYCH- česká - HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr.46.,
neděle a první pátky
19,00 hod.
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15. I.patro
nedela 9,30 hod.
CORTATT.TOD-1O km na juh od Ne uchatel, směr Yverdon,
far.kostel sv.Petra na rozcestí od Kablovky,
- každú 3.nedelu
10,00 hod.
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
- každú l.nedelu
10,00 hod.
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.p.-4.ned. 9,30 hod.
LUZERN - Peterskapelle,
neděle 19,00 hod.
rUT! -TANN, kaple u katol. kos těla, každou 2.ned. 9,30 h.
SCHAFFHAUSEN-rozesí1.se pozvánky,Promenadenstr.23,
SOLOTHURN-Spitalkirche 6.a 20.3.,3.a 17.4. 10,15 h.
ST.GAT.TEN-HFR7. JESU KAPELLE při domě vchod
z vnitřního nádvoří,
sobota
19,00 hod.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche,Rosenberg,sobota 19,00 h.
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14 Avenue du Mail
I.patro 2.nedelu v mes.
18f3O hod.
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BIBLICKÝ VEČER
V CURYCHU/

brauerstr.99.

-

je

9. A 23.BŘEZNA VE 20.HODIN

PŘIKLÁDÁME PŘIHLÁŠKY NA NAŠE
EXERCÍCIE, SETKÁNÍ A DUCHOVNÍ
OBNOVU.
Třídenní exercície v Bethanien
stojí 120 frs /omylem uvedeno 105 f/
Dvoudenní setkání s Otcem ŠKARVADQU
y QUARTENU stojí 60 frs
KNĚŽSKÉ! SVĚCENÍ
přijme v patek 25.března 1977 v 9 h.
v kapli Papežské Koleje Nepomucena
z rukou J.Ex.Mons .Ed. GAGNONA
JAROSLAV D 0 R 0 T í K.

Primicnz mši sv.bude sloužit 26.3..
v 10 hod.v basilice S.Maria Maggiore
PŘEJEME BOŽÍ POŽEHNÁNÍ

OTCOVÉ-MISIONÁŘI

P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, Schádrutisťr.26.t.041-312635
P.jXn PIUS KRTVY,O.P.-4O58 BASEL,Lindenberg 21.,
tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK, 8004 Zt)RICH,Brauerstr.99,t.01-235025
P.ANTON BANÍK, 8004 ZURICH,Brauerstr. 99, tel.01-234455
středu, piatok od 16-18,30-Wolfbachstr. 15. /pro Slováky,
P.MARTIN MAZÁK 1100 MDRffiS, La Longeraie,t.021-714417
P. VILÉM VJNDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26.,
tel.071-279631 /KLUB-red.a administrace/
POKUD JE TO V JEJICH MOCI, RÁDI VÁM TITO KNEŽT
POMOHOU V OSOBNÍCH TĚŽKOSTECH, PORADÍ V ŽIVOT
NÍCH PROBLÉMECH, VYSLECHNOU, CO MATE NA SRDCI.
PRlPRAVÍ VÁS NA PŘIJETÍ KRTU, SVÁTOSTI MANŽEL
STVÍ, ROZHŘEŠÍ Z VAŠICH VIN.
U českých se hlaste na české duchovní obnovy
a jiné podniky, u slovenských na slovenské,
u P.Mazáka a P.Vondry na oboje.

NA
NÁS

VĚČNOST

PŘEDEŠLI:

Paní ANNA KETTNEROVÁ - 87 let
ze St.Margrethen
Paní Magda NORDAMUS - vzácná
duše a horlivá pracovnice na
Božím poli - Holandsko
Pan JAN RACHUŇEK - 43 let vedoucí a dirigent tří
sborů, náš vzácný a dobrý
přítel - Niederuzwil

AŤ ODPOČÍVAJÍ VE SVATÉM POKOJI

NÁHRADA
Nastal 7.listopad. Na náměstí v Nepomuku byla postavena tribuna, na které zasedli nejen
místní potentáti, ale i význační činitelé z okresu a kraje. Mezi nimi byl i velitel divize
plukovník Ručka, který netrpělivě čekal, jak se uvedou vojíni ze Zelené Hory. Dopoledne na
vštívil zámek a kapitán Dankař ho ujistil, že výcvik se zbraní přeběhl úspěšně a nelze
očekávat nějaké závady.
"Uvědomte si, že na tom velice záleží! "zdůrazňoval plukovník. "Není myslitelné předstoupit
před tak širokou veřejnost s něčím nedokonalým. Ař je vaše vystoupení maximálně jednoduché
a bez jakéhokoliv rizika!""Právě z tohoto hlediska jsem vše promyslil," odvětil kapitán,
"přivedu jednotku do středu náměstí, kde zavelím zastavit stát. Poté zavelím: vpravo bok a
k noze zbraň. Posledním rozkazem, který vydám bude: bodák skryj! Vše jsme řádně prozkouše
li a vojíni veškeré úkony zcela bezpečně ovládají."
"Dobrá,"souhlasil plukovník."Upřímně vám radím, aby se to povedlo. Snad vám nemusím zdůraz
ňovat, že nějaká blamáž nebo ostuda by vašemu postavení neprospěly!"
S těmito slovy plukovník Hučka odešel, aby mohl včas zaujmout důležité místo na tribuně.
Také Terazky byl pln starostí, jen jeho obavy byly mnohem větší než plukovníkovy. Znal své
vojíny a nebyl ochoten uvěřit ani tanu, že donesou na náměstí všechny pušky.
"Čo bolo, to bolo," vzdychnul, "terazky se všetko ukáže!" Kapitán Domkař byl stále optimis
tou, ale ukázalo se, že předčasně. Krátce před nástupem spadl vojín Čutka se schodů a zlo
mil si ruku. A hned po něm se vojín Rákos opařil vřelým čajem. To byla strašlivá rána, ne
boř bylo nutno hledat náhradu za zraněné vojíny. Po delší diskusi nastoupil místo Čutky
kouzelník Pavel. "Ještě potřebujeme jednoho muže!" sténal rotný Vaněk.
"Dojděte pro Černíka!" rozhodl kapitán Dankař. Posel se však po několika minutách vrátil a
oznamoval, že Černíka opětně chytla páteř a nebožák leží jako lazar na ošetřovně.
"Simulant!"křičel kapitán."Dám ho zavřít. Vločka?
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Vločka se dostavil v rekordní době, ale armádu
reprezentovat nemohl. Byl úplně zmalován barvami.
"Jak vypadáte, chlape? Malujete obrazy hubou?"
řval kapitán. "Tak můžete jít leda na šibřinky."
V té chvíli dostal kapitán nápad."Kefalín!"
"To snad ne, soudruhu kapitáne,"zděšeně na
mítal rotný Vaněk."Takové riziko?!"
"Už jsem řekl, "zlobil se kapitán. "Nemám dů
vod, proč by se Kefalín nemohl zapojit do
naší slavností akce!" - Posel přivedl Kefalína z Ráje vepřů a pronptně doručil
na nádvoří. "Kefalín!"pravil kapitán.
"Dnešní den je pro nás velkým vyznamená
ním! Dostane se nám cti a důvěry, že náš
útvar bude reprezentovat se zbraní v ru
ce. Rotný Vaněk vás seznámí s podrobnostmi."
Vaněk si vzal Kefalína stranou a vrazil
mu do ruky pušku.
"Pochodovat umíš,"řekl mu,"a zastavíš se,
až se zastaví ostatní. Do tý deby pone
seš pušku na rameni: takhle. Ted ti ukážu,
jak se puška na rozkaz: k noze zbraň! sun
dává a jak se skryje bodák!"
Během desíti minut byl Kefalín vyškolen. Ka
pitán Dankař si ho přezkoušel a byl celkem spo
kojen. Potan Kefalín odklusal do skladu, kde
si vybral obrovskou přilbu a zimník až na
paty.
"Kefalín," upozornil ho ještě rotný Vaněk,"bud ve třetí řadě, aby
na tebe nebylo vidět. A ničím se nenech znervóznit!"
Na další rady nebylo kdy, neboř byl nejvyšší čas vyrazit do Nepomu
ku. S nepatrným zpožděním opustila reprezentační jednotka Zelenou
Horu.
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY

NA KONEC......
"Každý americký hoch má možnost, jakmile doroste, stát se presidentem. Je to nebezpečí, s kterým musí počítat."_______
"Naposledy se té ptám, jsi už hotová? ""Nevzrušuj se3 drahoušku. Už hodinu ti ří
kám, že za minutku budu připravená. "__________________________________________
"Co dostaneš, když smícháš žlutou barvu s modrou, Frantíku?""To záleží na tem, kdo mě při tom chytne!"____
Změna přísloví :Neodsunuj na zítřek3 co můžeš odsunout na pozítří!"
"Co byste dělal, kdybyste vězel v mé kůži?""Uryl bych se
"Slyšela jsem o novém kosmetickém prostředku. "
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ívám. ""Hned jsem si myslela,
že je to nějaký podfuk. "
Manžel ztratil v obchodním domě manželku. Obrátil se
'Haló sestra Marta!"113 hezkou prodavačku:"Ztratila se mi manželka. Ale jak
mile se budu bavit s hezkým děvčetem, určitě se vynoří."
Lékárník ke své hodné baculaté manželce:"Drahoušku, jdi na chvilku do
kanceláře, je tu zákaznice, která chce tabletky, aby byla stihlá. "
"Úder jen nad pás
"Rád bych věnoval jedné zpěvačce k svátku knihu," hlásí zákazník v
dovolen!"
knihkupectví ."Zde je něco!'"Základy dobrého tónu."
Kostelník jednou s hrůzou vidí, jak se kostelnice přehrabuje v pytlíku s milodary. "Ne
zlob se, drahoušku, hledám tu jen néjaký vhodný knoflík, auy se hodil k tvému kabátu. "
Hudební skladatel Daniel Francois Auber povídá Richardu Wagnerovi:"Potřeboval jsem na to
tři desetiletí než jsem zjistil, že nemám vůbec hudební talent.""A tak jste nechal kompo
nování?!" hádá Wagner. "Bylo už pozdě. Mezitím jsem se stal slavným."__________________
Zeny jsou sladké jako cukr, aťe také tak rafinované.
Když vyslyší dívka svého ctitele, pak jen proto, že obdivuje jeho dob
rý vkus.
____________________________________________ __________
Manželka hvězdáře, který pozoruje dalekohledem oblohu:"Míto, po-.
dívej se také dolů do města, co hrají dnes v kiné. "
"Dej sem dopis, který jsi právě dostal. Určitě od ně
jaké ženské. Proč jsi tak zbledl?""Ale je to účet od
tvé švadleny."
"Je to nakažlivé "Soused o tobé povídá samé lži, Frantíku." "To je dobře.^
pane doktore?"
den at o mné nevykládá pravdu!
té mís- ui
"Hledáte r>ráci?""N(>. -ian ^.nmČR-hnání. "
Petřík a Tomáš si mají dávat každý týden do pokladničky frank a na vá
noce si mají za uspořené peníze navzájem koupit dárky. Tu přiběhne To
mášek s pláčem k mamince: "Petřík cpe vždycky svůj frank do mé pokladny." "Jak to, že je bu
Ve dvé hodiny v noci zvoýií u Majerů telefon: "Tady Muller. Vás pes už
dík nařízen na
vyje přes hodinu! "Druhou noc ve tři zvoní telefon u Mullerů:"Tady Majer. šest hodin?"
Chtěl jsem vám jen říci, že žádného psa nemáme. "_____________________
Ředitel odchází na poradu a říká nové sekretářce: "Doufám, že během mé nepřítomnosti nebu
dete sedět se založenýma rukama.""Jistě že ne. Vzala jsem si s sebou pletení."
'Mami, schovej tatínkův kapesník. ""Proč, Mirku?""Vdělal si na ném uzel, který se týká mne"
i!
řTM 'Mami, jak se jmenovalo nádraží, kde jsme ted stáli?""Prosím tě, copak si
pamatuji všechna nádraží?""Ale když tam teá vystoupil náš Jirka^
"Jak studuje vás syn?""Jako papoušek”"?? ?""Vžechno opakuje."
"Copak děláte, pane Nový?""Ale píšu své paměti. ""A už
jste přišel k tanu místu, kdy jsem vám půjčil stovku?
"Pane Broun, věříte v dědičnost?""Aby ne! Vždyt jí
přece vděčím za celý svůj majetek."______________
"Raději používám na autě tvrdé a těžké pneumatiky.'
"Já dávám přednost lehkým a měkkým. ""Jaké máte
auto?""Žádné. Ale často přecházím ulice."
Představ si, seznámila jsem se v kavárně se stráž
"Už je to lepší,ale
ně sympatickým pánem. Vzal mě k sobě domů, otevřel
krev vypadá stále
"Víc než 5 marek
skříň a mohla jsem si vybrat jeden z deseti kožichů. "
jako zelná polévka1.1
vám za to nemohu
"A co jsi musela dělat?""Skoro nic. Jen zkrátit
dát!"
trochu rukávy. "

KLUB
Schlosearstrasse 26
Tel. 071 27 96 31

CH-9000 ST.GALLEN

málo, ale dobré !
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PÁLENÉ TĚSTO. - 1/10 1'mléka, 6 dkg tuku,
6 dkg hrubé mouky, 2 vejce. - Mléko s tu
kem povážíme, do vařícího velmi rychle
vmícháme mouku, stáhneme s ohně a dobře
promícháme. Do vychladlého těsta se dá
1 vejce a velmi dobře promíchá, potem
druhé. Lžící se vykrajují kousky a kladou
na slabě vymazaný plech dost daleko od
sebe. Peče se 10 min.ve velmi horké troubě/neotvírat!/ pal 10 min ve středně hor
ké a 5 min.ve slabě teplé troubě.

VYZKOUŠENÍ KAKAOVÍ DORTÍK. - 6 dkg tuku
utřeme s 10 dkg cukru, 2 lžičky kakaa,
14 dkg mouky, 6 lžíc mléka a vejce. Nako
nec 1/2 prásku do pečivá. Těsto vlijeme
■do menši dobře vymazané a hrubou moukou
vysypané formy a pečeme při středním ohni.
Vychladlý rozkrojíme a plníme krémem.
ŠVESTKOVÝ NEBO TŘEŠŇOVÝ KOLÁČ. - Na vál připravíme 20 dkg mouky, 7 1/2 dkg másla nebo tu
ku, vejce, citr.kůru, trochu prášku do pečivá a zpracujeme v těsto. Dobře vypracované roz
válíme v placku, položíme na máslem vymazaný a moukou vysypaný plech a do poloviny upeče
me, pak poklademe ovocem, posypeme cukrem a dopečeme.
LOUPAVE KOLÁČE. - Těsto připravíme jako kynuté, ale nedáme do něj máslo hned, nýbrž je
dáme syrové a na plátky nakrájené až do vykynutého těsta. To rozválíme na prst silnou
placku, poklademe ji tence nakrájeným máslem a několikrát přeložíme jako u máslového těs
ta. Pak pokračujeme jako u obyčejných koláčů. Necháme vykynout a pečeme 15-20 min.v dob
ře předehřáté troubě.
RUSKÝ RYBÍ SALÁT. - Do litru osolené vody se dá cibule, kousek celeru, bobkový list, šEáva z poloviny citrónu, trochu petržele a trochu vína. Vaří se 5 min., pak se přidá 40 dkg
rybího filé, nechá přejít varem a 10 min. jen slabě vařit. Zatím se přichystá omáčka. Do
3/8 1 kyselé smetany se dá jeimě nakrájený kopr nebo zel.petržel, trochu hořčice, sůl,
cukr, na malé kousky nakrájená cibulka a vodová okurka a jedno na tvrdo uvařené a na plát
ky nakrájené vejce. Do toho se vloží na plátky nakrájená ryba.
BRAMBOROVÍ DORT. - V misce utřeme celé vejce a žloutek s 15 dkg cukru do pěny, pak přidá
me 20 dkg vařených strouhaných brambor a třeme do zhoustnutí. Přidáme lžíci kakaa, 5 dkg
hrubé mouky, 1 dkg škrobové moučky, sníh z jednoho bílku a lžičku prášku do pečivá.Těsto
dáme do větší, dobře vymazané formy a pečeme zvolna asi hodinu. Dort se pomalu zvedá, v
rozpálené troubě by nevyskočil. Je kyprý, chutný a vyrovná se čokoládovému. Povrch zdobí
me krémem: 1/16 mléka uvaříme se lžící hladké mouky do kaše. V misce utřeme 5 dkg másla
s 5 dkg cukru a smícháme s uvařenou kašičkou.
DOBRÉ

CHUTN Á NÍ

