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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
dva pánové z města tlačili osla do stáje. Osel se vzepřel, kopnul - a ani
se nehnul. Šla kolem děvečka, podržela oslovi před nosem řepu a hle - osel
se za řepou ochotně rozběhl. Žertovná příhoda skrývá hlubokou pravdu.
Člověk jde ochotně za tím, co má rád. Proto se mu musí podat to, co potře
buje, takovou formou, ja~ká mu chutná, která ho vábí. To je také problém
změn v Církvi a jejich úspěchů či neúspěchů vůbec.
Podají-li se Boží pravdy tak, že osloví moderního člověka, vedou ho ke Křis
tu stejně, jako jiné formy vedly k témuž Kristu první křesťany, člověka go
tiky, baroka či minulého století. Nevedou-li však formy víry lidi ke Kris
tu a k jeho Církvi, nejsou k ničemu, patří do starého železa.
Dnes se však někteří domnívají, že do starého železa patří i některé prav
dy víry. Vřelá láska k Panně Marii, hřích, zlý duch, anděl strážný, zázra
ky, zpověčí aj. Tito lidé neznají lásku - ani k Bohu, ani k lidem. Bližní
jim nestojí za to, aby se důkladně zabývali pravdami víry a to tak dlouho,
až najdou určité místo, které živě osloví srdce moderního člověka. Nakonec
se pak lidstvo seznámí s některou pravdou víry skrze vědecké bádání - např
o posmrtném životě, a tuto pravdu musí přijmout, a£ se ošívá, jak chce.
Ovšem bez zásluh, které by jinak získalo vírou ve věrohodnost slov Páně.
Nad tajemným Tělem Kristovým - CÍRKVÍ - zpustošenou po II.Vatikánském sně
mu "teology" bez pravé lásky a nepřáteli Církve - svítají pomalu červánky.
Zejména mladí chtějí pravdu znát a jít za ní,
bez ohledu na obtíže a oběti. Tak mocně je
vábí pravda. Někteří ještě klopýtají, zmítají
se, nahlížejí do slepých uliček polopravd a
mylných duchovních směrů, ale ti, kdo umějí
myslet - vidí svou cestu ke Kristu, který o
sobě řekl, že je PRAVDA, ba už po ní kráčejí.
Podle toho, jak mladý člověk s jemným čichem
pro duchovní hodnoty pravdu přijímá a jak
podle ní s láskou důsledně žije - tak bud lé
ty zraje - nebo schne a kysne.
Bůh vůli člověka neláme, jen mu ustavičně na
stavuje "řepu", aby ho dostal k sobě, do bez
pečného, zdravého života s Kristem.
Chceme být Kristovými apoštoly. Chceme, aby
skrze nás vábil do své milující náruče jiné
lidi. Proto mu musíme v sobě uvolnit co nej
více místa - láskou a pokorou.
Tak se staneme tím, co je nejvyšším cílem
člověka na této zemi: chutnou a výživnou po
travou,která bude lidi kolem nás přitahovat
k BOHU.

Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
PRAŽSKY BISKUP F.TOMÁŠEK přijel 25.2. do Říma, ostatní 4 biskupové 11.3. k povinné audienci - ad limina, t.j.podat sv.Otci zprávu o své činnosti. Otec biskup
Tomášek přemluvil do Vatikánského rozhlasu. Sv.Otec se zmínil o možnosti obsadit
dalších 13 prázdných biskupských stolců, vyslovil solidaritu s těmi, kteří trpí diskriminací
a prohlásil, že Církev nežádá privilegia, ale svobodu.
7.- 9.března se sesli švýcarští biskupové. Jsou proti svěcení zen na kněze, ale uvazují o
ženském jáhenství. F prvním křestanství byly diákonky pomocnice v duchovní správě, ovšem
bez svěcení, to dostalo jen 7 jáhnů/ sv .Štěpán/. Biskupové si přejí větší zapojení laiků
do církevních úkolů, k čemuž by musela dát svolení sv.Stolice, aby apošt.list sv.Otce
Ministeriam quaedam z 15.8.1972 platil pro Švýcarsko. Poněvadž kněžských povolání přibývá,
zdá se, že pastýřské úkoly brzo zvládnou posvěcení kněží sami. Ale i tak je práce dost.
Polští biskupové se snaží urychlit blahořečení kardinála Stanislava Hosiuse, který byl
v letech 1562-1563 papežským delegátem na tridentském sněmu.
Poznaňská arcidiecéze v Polsku podala loni 35 žádostí o povolení stavby nových kostelů
a 23 žádosti o nové kaple. Úřady povolily jen stavbu dvou kostelů a tří kaplí.
V Argentině bylo zastaveno vládním dekretem vydávání katol.časopisu pro dívky CHRISTINA
a ilustr.týdeníku SEŠITY pro článek Přebytky a bída,který ohrozil společenský mír.
Záhřebský arcibiskup mons.Franjo KUHARlC veřejně vyzval státní úřady a jugosl.sdělovací
prostředky, aby se konečně dostalo spravedlnosti jeho předchůdci, kardinálu STEPINACOVI,
který byl r.1946 nespravedlivě odsouzen k 16 ti letům vězení.
V Rhodesii byl protivládními teroristy zavražděn další katolický misionář, 53 letý P.Rubio
Diaz. Je to jíž jedenáctá obět teroristů z řad kněží a řeholních sester.
Pan prof.Patočka měl církevní katolický pohřeb se zádušní mší svátou.
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Mons.Hamer, O.P., tajemník římské kongregace pro jednotu víry prohlásil ve Vatik.rozhlase,
že vyloučení žen ze svěcení na kněze je neodvolatelné. - Kdyby byl Kristus chtěl mít i že
ny kněžími, vyvolil by k této svátosti především svou Matku, Pannu Marii.
USA a Kanada mají 461 katolických novin, týdeníků a časopisů.
P.Magnus Lohner, benediktin z Einsiedeln, byl zvolen děkanem teol.fakulty papežské univer
sity sv.Anselma v Římě. 1971-1976 byl ředitelem Paulus-Akademie v Curychu.
Ve Španělsku žádá nová komise o blahořečení apoštola a ochránce Indiánů Bartolomé de las
Casas, dominikána /1474-1566/.
Na Slovensku zemřel otec Msgra Hrušovského, řed.ústavu sv.Cyrila a Metoda v Římě. Syn ne
dostal povolení zúčastnit se pohřbu.
Soukromá katolická rozhlasová stanice v Miláně RÁDIO NOVA ostře protestovala proti soudnímu
zrušení, protože má stejné vlny jako italský rozhlas. Dosud to nikomu nepřekáželo.
Týdeník bairberské arcidiecéze navrhuje, aby misionáři byli chráněni právně podobně jako je
podle Haagské konvence v případě války chráněn zdravotnický personál.
_Marie Ruth Křížková sdělila, že podepsala Chartu 77 hlavně z náboženských důvodů, protože
před několika léty konvertovala ke katolické víře.
Kolumbijská vesnice Yascul byla vyobcována biskupem z Církve, protože peníze na nový kostel
zabavily její úřady a odepřely je předat biskupovi.
Dvě katolické /?/ organizace, specializující se na šíření víry mezi nevěřícími, souhlasí
s biskupem v Orleansu, aby ženatí muži byli svěceni na kněze. Svěcení ženatých mužů na kně
ze bylo definitivně odmítnuto II.Vatik.sněmem a potvrzeno sv.Otcem.
Kardinál Slypij, vedoucí řecko-katolíků/uniatů/poslal do Velké Britanie tři kněze, aby tam
apoštolovali. Tamější exarcha je upozornil, že jejich činnost je v rozporu s platným záko
nodárstvím v ukrajinské církvi a vyhrožoval jim církevními tresty.
Milánský arcibiskup kardinál Colombo přijal čilského komunistu L.Corvalana, který byl za
čátkem března v Itálii. Proč kompromitoval arcibiskup Církev setkáním s komunistou právě
v době, kdy bojuje Církev na všech stranách proti komunistům za svá práva, zpráva nesděluje.
Vatikánský rozhlas, Osservatore Romano a kolínský arcib.kard.Hoffner věnovali velkou pozor
nost protikomunistické encyklice DIVINI REDEMPTORIS, vydané 19.III. 1937 Piem XI.,podle ma
teriálu, sestaveného jesuitou Muckermannem, který znal Trockého a o sván pobytu v SSSR na
psal knihu/obrátil na víru spisovatelku Sigrid Undsetovou/.České vysílání věnovalo pozor
nost také encyklice MIT BRENNENDER SORGE, jež slaví rovněž 40 ti leté výročí. 0 tuto ency
kliku žádali něm.biskupové, když nacisté porušovali konkordát. Materiál dodal kard.Faulhaber z Mnichova, vypracoval ji tehdejší sekretář a pozdější Pius XII. kard.Pacelli. Četla se
za týden po vydání, na Květnou neděli a měla doma i za hranicemi velký ohlas.

PŘÍJEMNÝ PÁN

Prohlížel jsem jemné pletivo zlatého náramku, když se někdo postavil ved-l
le mne. Ne náhodný chodec - ale NĚKDO. Odtrhnul jsan pohled od výlohy.
Korektně oděný muž se vlídně usmál: "Výnosné umění, oož?" Povzdechl jsem.
Muž vytáhl peněženku. Samé tisícovky! "Měl jsem, zdá se, mimořádné štěs
tí v obchodě. Dnes. Vyberte si - pro manželku!"
"Ale., to přece.. "vykoktal jsem a viděl Aničku, jak blaženě otáčí náramkem.
Po chvilce přátelského handrkování jsme vstoupili. Když jsme vyšli, hřál
mě už šperk v kapse. "Zvu vás na večeři. Žena jela k sestře, jsem sám. Uděláte mi radost!"
"V tom případě nemohu říci ne," usmál se příjemný pán.

Číšník přispěchal jako blesk. Objednal jsem si řízek, můj nový přítel si dal uzené.
"Jako děti jsme říkávaly uzenému "maso z čerta" a já ho dlouho nemohl jíst, "zasmál jsem se.
"Jak k ternu ten ubohý čert přišel?" řekl trochu méně vlídně příjemný pán.
"Eh, nevěříte přece v dábla?" zeptal jsem se zvídavě a hned jsem se zastyděl.
"Vím, že existuje, "odvětil ztmule pán. To mě potěšilo. Dnes se tahají nejhlubší tajemství
víry odpornými bulvárními plátky a hle - zde se člověk setká s věřícím. Náhodou.
Když jsme pojedli a dali si kávu, můj příjenný společník se zase usmál a rozhlédnul se.
"Chodíváte sem? Znáte to tu?" zeptal jsem se.
"Ovšem. Znám všechny lidi. Lépe, než oni znají sami sebe."
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Hlečíme - psycholog. Asi pracuje u města a má o všech záznamy. Ta zázračná paměti
"Vidíte tu hezounkou dívenku?" mávnul ke stolku pod oleandrem. "Slušná rodina - až moc!
Děvčeti jde na nervy. A tak se odreagovává - má každou chvíli jiného přítele. Matka nemá
tušení, že děvče chodí k nám...."
Zarazil jsem se. Má snad tento příjemný pán veřejný dům?
"Číšník - mrštný jako úhoř - a za ploutvemi mu zůstávají peníze jeho šéfa! Bude náš!"
Už vím - můj příjemný známý je od policie. Asi dostal odměnu za dopadení zločince.
"Nebo ty dvě rozkynuté paničky! Pomluvy z nich jen kouří! Cítím dobře jejich odpornou vůni'.'
Kdepak policie! Zřejmě jasnovidec. Ovšem - vesta, hůlka v ruce. Jasnovidec!
Když mě jasnovidec seznámil ještě s jinými lidmi - znal přesně jejich myšlenky, činy, i to,
co měli udělat a neudělali, dopili jsme kávu a vyšli na náměstí.
"Jsem rád mezi lidmi, "řekl jasnovidec, "před sto lety to nebylo tak zábavné. Darebáků bylo
také dost, ale téměř vždycky nám unikli. Ted - skoro nikdy!"
"Dnes pracuje policie nejmodernější technikou. Vím to z televize."
"Televize je výbornou pomocnicí, výbornou! Viděl jste včera ten film o homosexuálech?"
Pokrčil jsem rameny. "Film je film. Pro ten nemůže policie nikoho stihat, že?"
"Policie ne. Ale my ano." - Hrome - snad to není člen tajného hnutí? Ale jakého? Komunista
ne - ti takové filny podporují. Uvažoval jsem a ani nepozoroval, že kráčíme k aleji.
"Upřímně řečeno, "pokračoval příjemný pán ve stínu stroma, "měl byste si dát pozor na manžel
ku. Je svůdná, velmi svůdná. Víte, jakou pověst má její šéf. Říkal jste, že jela k sestře?
Jste si tím úplně jist?" Příjemný pán se líbezně usmál a několikrát zamrkal. Zrudnul jsem.
Moje žena je hluboce zbožná a má mě ráda. Co je tomu floutkovi do mého manželství?
"Nechci se míchat do vašeho vztahu, "pokračoval sametovým hlasem příjemný pán a zapálil si
cigaretu,"ale u sestry není. Zde je telefonní budka!" kývnul hlavou.
Vrhnul jsem se k budce a za chvíli z ní vyletěl rudý jako rak. Vytáhl jsem krabičku s ná
ramkem a mrštil jí o zem.
Náhle se příjemný pán podíval upřeně na konec aleje. Blížila se k nám temná postava.
"Ten vám neublíží,"řekl jsem, když příjemný muž couvnul,"je to náš kněz. Svatý člověk. Kam
utíkáte? Halo! Pane!! "Příjemný pán prchal písčitou cestou k měqjtu. Kněz došel ke mně.
"Dobrý večer, Otče. Proč se ten člověk bojí? "ukázal jsem na menšící se postavu.
"Který člověk? Nikoho nevidím. Ale byl bych rád, kdybyste mě doprovodil - nesu Tělo Páně
nemocné stařence. Byla u ní přes noc vaše paní, ted pro mne poslala, že stařenka umírá.
Dala si konečně říci, chce se smířit s Bohem. Hledáte něco?"
"Ne, ne—Vlastně, vypadla mi před chvílí krabička, nebylo v ní nic tak zvláštního.. .a
ted tu není.. .zmizela. Divné. Ovšem, rád vás doprovodím!"
Kráčel jsem několik kroků za knězem a tiše jsem děkoval Ternu, kterého choval kněz na prsou.
Onen obchod příjemnému pánovi nevyšel - proto nedostala moje žena svou odměnu.
Ted už jsem přesně věděl, kdo byl onen vlídný a dobrosrdečný neznámý pán.
A vy to ted víte také.
Podle Pierre l 'Ermitte

VĚDA A LÁSKA
Kultura, která příliš zdůrazňuje vzdělání
zapomíná obvykle na výchovu charakteru.
Dnes je většina lidí vzdělaných - někteří
jsou dokonce velmi vzdělaní - ale podívejme
se na svět! Ještě nikdy v dějinách nebylo
tolik válek, zmatku, zločinnosti mladých!
Tedy jako noc po dni následuje závěr: VZDĚ
LÁNÍ SAMO NEMÁ VLIV NA CHARAKTER. Je-li po
necháno samo sobě, může být velmi nebezpeč
né. Právem říká Bacon v pojednání o pokroku
vzdělání:"Vědění je jako had; když se ho
někdo zmocní, nadme se." Které vzdělání se
nadýma? ANO - VZDĚLÁNÍ BEZ LÁSKY!

Vzdělání jednotlivce je v přirovnání ke vzdě
lání všech lidí nepatrné. Newton řekl, že se mu^
zdá, jakoby stál na mořském břehu a viděl před
sebou jeho nekonečnou rozlohu. A Darwin pravil
pokorně:"Co víme o naší planetě není víc, než co
ví stará slepice o velkém poli, v jehož koutku se hrabe."

4

Poznání samo nemůže lidi sjednotit - často je spíš rozděluje. Profesor žár
lí na vzdělání druhého jako žena na šaty druhé. Universita není nutně klu
bem dobrých kamarádů. Kdyby vědění lidi sjednocovalo, byla by každá vysoká
škola vzorem dobré vůle, laskavosti, bratrství.
Někdy vede vzdělání k tomu, že druhé ponižujeme a sami se vynášíme vědomost
mi. Druzí jsou hlupáci. Řekové považovali jiné národy za barbary - byli je
šitní na svou vědu a umění. Vzdělaný Horác napsal:"Nenávidím masy a vyhýbám
se jim!"
Velmoc vědění slouží ke zlu, nemá-li jako lokomotiva pojistný ventil a stroj
vůdce. Ventil je láska, strojvůdce Bůh. Má-li člověk dost lásky, ochrání se
před samolibostí - podle slov sv.Pavla:"Vědění nadýmá, láska však vzdělává."
Ano - vědění bez lásky vede k domýšlivosti, netrpělivosti a sobectví. Ale
ani láska bez vzdělání, bez poznání nestačí - vede zase k citovému snění,
k pověře, k nevědomosti. LÁSKOU SE DOSTÁVÁ VZDĚLÁNÍ DO PRAXE. Mnoho lidí zná
mravní zákony a důkazy existence Boží. Protože podle svého poznání nejednají,
t.j. nemilují, přešlapují na místě. Pravá láska s pravým věděním vede k hlub
šímu pochopení věcí, událostí i lidí. Poznání stojí na prahu chrámu; láska
tam vstupuje a modlí se.
Než vznikne láska mezi lidmi, je nutné jisté množství vzájemného poznání.
Nemůžeme cítit sympatie k někomu, koho neznáme. Od okamžiku seznámení však
láska v našich vztazích poznání rozmnožuje. Proto praví Písmo:"Kdo nemiluje,
nezná Boha; nebot Bůh je láska."
Lidé k sobě nepřilnou rozumem, ale láskou. Ta dělá z jejich vztahu pravý po
klad. Kdybychom se druhým zabývali jen rozumově, protestoval by:"Chcete mě
psychoanalyticky zkoumat?" Intelektuální zvídavost vyvolává u druhého pohor
šení. Jeho duše se uzavírá jako citlivá květinka, které se smějí dotknout
jen prsty lásky - ne prsty vědění. Ty ji leda zmrazí.
Poznání bez lásky je ničivá síla; bez lásky nic nevysvětlíme ani nepochopíme.
I zločinci bývají chytří, vzdělaní lidé - ale v jejich životě bylo málo lás
ky. Nikdo je nemiloval, nebo je miloval málo - proto ani oni nemilovali.
Dnes můžeme rozložit atom. Využije-li toho láska, bude na světě lépe. Využije-li toho nenávist - nebo jen lhostejnost - rozprskne se jednou naše plane
ta do vesmíru.
Ve školách, v nichž by u vědy stála jako nerozlučná společnice láska, by se
vychovávali budoucí svati.
Fulton J
SHEEN

SACCO DI ROMA

Papež KLIMENT VII.nastoupil r.1523. Byl štědrý, urozený, miloval umění a vědy, byl
krásný a ušlechtilý, šil střídmé a přísné, neúnavné plnil své povinnosti, ale svou
bázlivostí zavinil řadu pohrom, proto je nejneštastnějším papežem dějin.

Vojsko Habsburka Karla V.,vládce Španělska, Německa a Neapole, táhlo na Řím. Pa
pežův spojenec francouzský král František I.si hleděl radovánek, španěly vedl
' Bourbon, pod prapor Jiřího Frundsberga, známého válečníka, se hrnuli lancknechti,
I většinou luteráni, r.1527 se spojila obě vojska - 22 tis .mužů - a táhla na Řím.
Papeže se zmocnila bázeň. Ujednal s Karlem V.příměří-zůstalo jen na papíře.
Špatně placené vojsko přepadlo Bourbonův stan - ten utekl do stáje - a lancknechti se vrhli
na Frundsberga. Tento úspěšný muž je mamě chlácholil. Lancknechti chtěli peníze. Přemožen
hněvem a bolestí klesl Frundsberg na buben - ranila ho mrtvice.
Vévoda Bourbon dal vojsku po dukátu. Bylo to málo - vojsko se rozzuřilo - ani papežovy pení
ze ho neuklidnily. Bourbon jim slíbil plenění Říma podle zákona Mohamedova.
Zatím chodil po Římě poustevník Brandano s lebkou v ruce a mluvil o pohromách, které stih
nou Řím-jako hříšnou Sodomu a Gomorhu. Někteří v něm viděli světce, jiní blázna. A netušili..
Papež na radu velitele posádky propustil většinu vojáků. Ted museli najmout nezkušené ře
meslníky a čeledíny na hájení dlouhých hradeb. Lidu se zmocnila panika. Někteří prchli, ji
ní ukryli své poklady. Papež Bourbona exkomunikoval - ale tento trest už neúčinkoval.
Noc před 6.květnem bil velký zvon na Kapitolu na poplach. Ráno zaútočilo císařské vojsko na
Vatikán a dralo se po žebřích na hradby. Pro hustou mlhu neviděli na krok. Dva útoky obrán
ci odrazili. Bourbon se postavil v čelo a vstoupil na místo, kde byl v hradbách otvor, há
jený jen slabě. Náhodná koule jej zabila.
Vojsko bylo smrtí hlavního velitele ochromeno. Ale pak se ho zmocnil vztek, zaútočilo znovu.
Mlha zhoustla tak, že děla Andělského hradu umlkla, aby nestřílela do vlastních lidí.
Kolem šesté se císařští dostali přes hradby. Statečná švýcarská stráž byla pobita, římské
milice poraženy. Chrám sv.Petra byl plný krve, vojáci nešetřili nikoho. Papež se tak tak
zachránil s třemi tisíci osob v Andělském hradě.
Neschopný vůdce Říma nestrhnul mosty přes Tiberu, útočníci se dostali i na Trastevere.
7.května měli už vítězové řadu zajatců, za které žádali od příbuzných vysoké výkupné. Židépokřtení i nepokřtení Španělé, vyslídili všechny poklady. Lancknechti - většinou luteráni se oblékali do kardinálských pláštů a projížděli se na oslech ulicemi. Bavorský hejtman,
převlečený za papeže, si dal těmito "kardinály"líbat nohy a žehnal jim sklenicí vína. Do
jednoho chrámu přivedli osla a nutili kněze, aby mu podal Tělo Páně. Když se kněz bránil,
rozsekali ho na kusy. Hlavu sv.Ondřeje apoštola pohodili na zem, roušku Veroničinu nabíze
li v hospodách na prodej. Hrot posvátného kopí si lancknecht připevnil na halapartnu. Lanc
knechti se chystali všechny "popy"pozabíjet a také většinu kněžstva pobili. Jiné prodali do
otroctví nebo je oblékli do ženských šatů a vysmívali se jim. Devadesátiletému biskupovi z
Taraciny, který se nemohl vykoupit, přivázali na krk věchet slámy a prodávali ho na trhu
jako dobytče. Chudého františkánského kardinála nesli na márách za pohřebních zpěvů, až se
za něho přátelé zaručili.
Ulice byly pokryty mrtvolami - zvláště dětí, které zlotřilci vytěžovali s oken. Jen v před
městí Borgo a Trastevere bylo pohřbeno téměř 10 tisíc mrtvol, dva tisíce vhozeny do řeky.
I obyčejný pacholek měl klobouk plný dukátů. Vzácné rukopisy stlali pod koně. Vatikánská
knihovna byla zachráněna, tam měl hlavní sídlo vůdce Filibert Oranžský.
Skvosty se prodávaly židům. Na náměstích stály stoly,na nich kalichy s vínem a kopy zlatáků. Vojáci hráli v kostky, kolem ohryzávali psi mrtvoly. Na denním pořádku byly šarvátky
mezi Španěly a lancknechty. Ženy opustily město, zásoby byly snědeny, pokory se vyvažovaly
zlatém. Horko bylo stále větší, mrtvoly hnily a v červnu vypukl mor. Španělé odešli v červ
nu, lancknechti v červenci - ale v září se vrátili a znovu mučili měšňany. Papež se musel
5.června vzdát a vyplatit 400 tisíc dukátů. I papežský prsten a kalich mu ukradli.
Ožebračený, vyhublý, zbavený vážnosti, uprchl v přestojení do opevněného Orvieta.
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Sacco di Roma proměnil Věcné město ve hřbitov. Od stěhování národů nestihla Řím tak velká
pohroma. Byl to konec renesančního Říma, který se navenek skvěl uměním a slávou učeností,
ale uvnitř čpěl hnilobou a mravním rozkladem. Slzami a krví byly smyty hanebnosti některých
papežů a kléru. Ale jako bouře nejen vyvrací a kácí, nýbrž i čistí ovzduší a nechává úrodný
nános, tak i v troskách renesančního Říma začal klíčit nový život-'katolická reformace",
v jejímž Čele stál mimo jiné také zakladatel jesuitského řádu, sv.Ignác z Loyoly.
Podle Církevních dějin Blažeje RÁČKA - S.J.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Ruská uprchlice Alja si otevřela ve Vidni krámeks zatún co jejž muž studuje na universitě.
Prožívá podobné problémy jako my. Po prvním náporu zvědavců kupuj reich ubylo.
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22.února 1926.
Šest hodin. Otmar odešel-celý den budu sama. Když jsem se vracela z trhu, bylo nevlídno,
silnice i chodníky vlhké, do svítání blikala bledá světla a lidé netrpělivě a uštvaně chvá
tali kolem. Když jsem vzhlédla k jasnícímu se nebi, kde se chvělo ještě několik hvězd,
sevřel mi srdce pocit samoty a opuštěnosti. Vzpomněla jsem si, že už v dětství ve mně vzbu
zoval pohled na hvězdy, uhasínající na ranním nebi, pocit strachu ze samoty.
Jako jiné ráno přinesla jsem trafikantce odnaproti horké mléko a přála jí Dobrý den! Její
zabručení Dobrý den znělo šedivým jitrem právě tak osaměle, jako hupkání kolem jedoucích
aut. Město se teprve probouzelo.
Dlouho jsem stála přede dveřmi svého obchodu a vzhlížela k nebi. Připadalo mi neuvěřitelně
hrozné, že zemřu někde v Rakousku a ne v Rusku. Nevím, proč mi napadla právě myšlenka na
smrt. Ale když jsem zírala na uhasínající hvězdy, když jsem slyšela lhostejné zabručení
trafikantky, když jsem spatřila stíny chudých, utlačených dělníků, spěchajících kolem, když
jsem cítila na celém těle vlhkost a chlad zimního rána, zdálo se mi, že smrt je blízko a
že se mi nemůže stát nic strašnějšího, než zemřít uprostřed chladné lhostejnosti...
25.února 1926.
V obchodě je mnohem klidněji. Po prvních dnech, kdy se všichni chodili dívat, kdo mezi ně
"zapadnul", zájem ochaboval. Zvědavost byla uspokojena a lidé odešli do jiných obchodů, kde
sdělovali své dojný. Jistě čekali, kdy zkrachujeme. A půjde-li to tak, jako dnes, jsme
ztraceni. Celý den jsem počítala příjmy a vydání. Prodala jsem sotva 30 1 mléka, na litru
mám 4 groše zisku. Přitom mlékárna dodá vždy o půl litru méně a zákazníci se urazí, když
měřím spravedlivě a nepřidám. Na ostatním zboží jsem také mnoho nevydělala a z toho, co
jsem vydělala, jsem mnoho ztratila na lahvích od mléka.
Ach - ty lahve! Za každou platím mlékárně 50 grošů zálohy. Ale zákazníci nechtějí o záloze
ani slyšet, prý je určitě vrátí. Zůstane většinou jen při slibech. Nikdy jsem nevěřila, že
lidé žádají tolik přesnosti a slušnosti po druhém a tak málo po sobě. Představovala jsem
si vedení obchodu jednoduše: nalévat, vážit,balit a brát peníze. Je to mnohem složitější.
Vzpomínám na vtip, který mi vypravoval starý profesor jazyků, šel jednou kolem cvičiště,
kde cvičili dobrovolníci a slyšel, jak rotmistr řve:"Zde není universita, zde musíte pra
covat hlavou!" Zdá se, že budu muset víc pracovat hlavou, než když jsem se připravovala
na universitě na přednášku.
Ale obchod MJSÍ jít. vynaložím všechny síly, abych lidi přinutila, kupovat u mne. Nikdy
jsem neobviňovala druhé za to, že se mi špatně daří. Ani dnes si nebudu stěžovat na spros
totu lidí, ale pokusím se, překonat obtíže vlastními silami.
Vadí mi, že jsem cizinka. Kdybych byla "zdejší", bylo by to jistě lehčí. Vím, že v domě
bydlí několik žen, které ke mně ze zásady nechodí. Nic neříkají, neznají mě, ale nenávidí
mě a snaží se odlákat i druhé. Tato nenávist proti lidem, které vůbec neznáme, tato snaha,
druhým bezdůvodně ubližovat, mě udivuje. Je nepřijermé vidět temné, hrůzné síly, skrýva
jící se v člověku.
Např.v deme bydlí paní Stemová, vdova po úředníku, tlustá žena, zřejmě dobrá hospodyně,
stále ji vidím s plnými taškami. Dělá neobyčejně příjemný a dobrosrdečný dojem. Když dnes
vysypávala kbelík se smetím, zaslechla jsem, jak hovoří s paní Novotnou: "Proč nekupujete u
paní Wagnerové?"ptala se paní Novotná."U Zirrů je to mnohem dražší a horší. Ředí mléko vo
dou! ""To dělají všichni mlékaři, "řekla paní Stemová, "aspoň vím, že tam lije jen vodu a že
nechytnu nějakou nemoc. Co dělá Wagnerová, neví nikdo. Radím vám, u cizinců nekupujte!Ví
Bůh, co jsou a odkud jsou. Co tu vůbec dělají?" Pak si začaly šeptat. Hodina, kdy chodí na
kupovat paní Novotná, už vplynula. Snad na ni slova paní Stemové opravdu zapůsobila!?

PŘED TŘICETI LETY NA BŘEVNOVĚ
P.Vondra: Před 50 léty, v nedéli 15. dubna té vy své til arcibiskup BERAN
v tvém opatském kostele na břevnovského opata, v po
řádá šedesátého. Jsme stáři přátelé ješté z okupace, pamatuji si
dobře na tuto slavnost. Mohl bys našim čtenářům o tom řvci pár
slov?
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Opat Opasek: Jako opat břevnovský jsem Anastáz II; je zajímavé, že
od prvního opata, kterého některé kláštery uctívají jako světce,
teprve v 20.stol., téměř 1000 let od založení Břevnova, jsem dostal
toto jméno jako novic od svého opata Dominika PROKOPA, u jehož hrobu v
Rohru nyní žiji. Na I.neděli po velikonocích byla v břevnovském kostele sv.
Markéty slavná bohoslužba, při níž se uděluje opatské svěcení; podobá se biskupskému, že nový opat není pomazán svátými oleji, je mu však svěřen do péče
klášter, dostane opatskou berlu a mitru a modlitby se podobají těm při biskup
ském svěcení. Rád bych se zmínil o některých zvláštnostech této velké církevní a
státní slavnosti, neboř. už tehdy jsem sledoval své určité názory v rámci evropském.
Přál jsem si, aby ' byli přítomni Slováci i Poláci, hlavně ve vzpomínce na našeho
zakladatele sv.Vojtěcha, aby byly zastoupeny tehdy i dosti svobodně -existující
politické strany z Břevnova. Měl jsem sice už diplomatické zkušenosti ze svých jednání v
Římě 1938/39, ale dopustil jsem se chyby - ve svém nadšení jsem zapomněl, že polská vláda
Vypověděla r.1945 jednostranně římský konkordát.
Byl přítomen polský vyslanec a vedoucí úředník pražské nunciatury Mons.Fomi, který zastu
poval pronuncia Rittera, který nebyl nebo nemohl být v Praze; ale ani Fomi nemohl zůstat
na oběd.
Z dnešního hlediska a z hlediska Božího protokolu, jak vidíme na dnešní situaci Posla,
bylo vypovědění konkordátu přece jen šíastné; polská Církev - a především papež - měli
úplnou svobodu a tak dostali Poláci biskupy nezávislé na vládě a státním systému. Tím si
vysvětlíme dnešní - i když ohrožený - stav katolické Církve v Polsku. Promiň, že to vypra
vuji tak ze široka, chtěl jsem jen upozornit na to, že tak zv.protokoly při různých jedná
ních mohou být malicherné a škodit životu z víry!
Bude vás zajímat, že do kostela přišel i švýcarský vyslanec, kterého jsme v protokolu nemě
li, ale přece pak pozvali na oběd!
Abych se nedostal pod moc některé politické strany, pozval jsem kromě ministra školství
Jaroslava Stránského oficiálně celou vládu s prosbou, aby delegovala slovenského ministra.
To se také stalo.
Po celý život byl velkým ctitelem sv.Vojtěcha Jaroslav DURYCH. Napsal o něm i několik pra
cí. Reku 1947 uplynulo též 950 let od světcovy smrti. Durych byl tehdy zakázaný spisovatel,
jeho knihy se směly vydávat jen zřídka, protože Durych byl přesvědčený katolík a jeho pro
následovatel - přesvědčený ateista - byl v té době ministr Nejedlý. Tedy Jaroslava Durycha
jsem pozval také a zůstal též na oběd. To bylo druhé porušení protokolu; vládní činitelé
je však nebrali tragicky. Durycha jsem znal osobně od reku 1939. Z politických stran ne
přišli tehdy jen komunisté. Nač se tehdy vymluvili si už nepamatuji.
Při pontifikální mši svaté zpívali břevnovští a emauzští benediktini gregoriánský chorál
střídavě s Palestrinovou mší Papae Marcelli, zpívanou Scholou cantorum, sdružením které
jsem r.1939 spoluzakládal.
Protože šlo především o náboženskou slavnost, dbal jsem o to, aby se nejprve po obřadech
zpívala papežská hymna - kterou postrádám při slavnostech v zahraničí - a pak teprve hymny
státní. Na slavnosti byl také náčelník generálního štábu Boček, který svou pří temností
chtěl zdůraznit, že jsem se také zúčastnil odboje za války. Byl tam také zástupce města
Kolína, kde jsem chodil do školy, a jeden z mých třídních profesorů.
Při obědě v krásném Asamově sálu - s kterým se setkávám znovu v Rohru - na jehož stropě je
rozsáhlá a dodnes zachovaná freska C.D.Asama zázrak sv.Vintíře, jehož ostatky jsou v mém
kostele a jehož památka se víc připomíná v Bavorsku - Guntwer. Hlavní proslov pronesl
arcibiskup BERAN, kterému jsem na něj odpověděl - rovněž na námět svatovojtěšský.
Jménem vlády hovořil slovenský ministr - s lovensky...
Malá poznámka: nedávno se v jistém místě v ČSSR jeden slídič vyptával, zda jsem v jednom
bytě r.1968 nehovořil s osobou X, proto neuvádím všechna jména, aby snad někdo nebyl dota
zován, jakže to bylo tehdá v Břevnově v roce 1947.....

TŘI PROTICHŮDNÁ
POJETÍ KŘESŤANSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ
K základním zásadám každé zdravé filosofie dějin patří, že se ve
světových dějinách vyvíjí současně dobro i zlo., V určitých dobách,
např. v naší - tento dvojí vývoj působí přímo jako výbuch. Proto
je nutné předložit několik pojetí, která si sice odporují, ale přesto jsou všechna pravdivá. Navíc, tři pojetí, která předkládám,
popisují jen určité duchovní aspekty naší doby.
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1. Nebudeme se nyní dívat na viditelnou svátou Církev v celé její universalitě, nýbrž
jen na západní svět. Zdá se, že žijeme ve velké době. NACIONALISTICKÝ světový názor je
podle všeho definitivně odbytý, právě tak jako názor POSITIVISTICKÝ. Zapomeňme na
chvíli, že jsou názory ještě horší.
Jsme svědky velikého duchovního kvašení, velké náboženské touhy. Lidé touží po opravdovos
tí a upřímnosti, chtějí se obětovat pro společnou věc. V nadšeném opojení objevují tajem
ství lidství, nové možnosti a požadavky bratrské lásky. Je to jakoby stesk po evangeliu
a po Ježíši Kristu.
I my, ubozí současníci atomové bomby, zvolna poznáváme důležitost drobné akce. Svatí o
ní dobře věděli, vždyť. znali evangelium. V uzavřených kruzích, které jsou četnější, než
se zdá, nebo v "malém stádu", jehož iniciativy znamenají mnoho, se tu a tam stává, že je
slyšet naléhavé volání z mnohem větší blízkosti. Vzniká tam pak žhavá, očištěná víra, vá
šeň po Absolutnu, vroucí tušení svobody, mnohosti a rozličnosti Božích cest a hluboká tou
ha po dokonalé lásce. Tam se nacházejí nové možnosti darovat život jako svědectví Ježíšo
vy lásky ke všem lidem a pro bohatství božího ducha.
To je první pojetí.
2. Druhé je úplně opačné. Musím se zmínit o horečce neanodemismu. Je to velmi nakažlivá
nemoc a hrozí především intelektuálům. Proti ní byl modemismus v době sv.Pia X. jen
nevinnou rýmou. Vyskytuje se zvláště u nej pokrokovějších myslitelů našich protestantských
bratří, ale právě tak u pokrokových moderních katolíků. Tak se toto druhé pojetí stává
zvláštním druhem "vnitřního odpadu" - vnitřního proto, poněvadž jsou rozhodnuti zůstat za
každou cenu dál křesťany.
^DDERNISMUS se šíří už řadu let. Jeho temné naděje se tu a tam vynořily kolem koncilu a
tím se dostal dříve na denní světlo. Není spravedlivé, že se připisuje "duchu koncilu"
nebo dokonce "duchu Jana XXIII." Víme přesně, kdo je otcem těchto lží, a je dobré, když
si to každý uvědomí. Ale v ĎÁBLA už modernisté nevěří, nevěří ani v padlé anděly a při
rozeně ani ne v dobré. Jsou to jen eterické zbytky babylonských představ.
Po pravdě řečeno, celá životní nápln víry, v níž kotvila víra našich předků - jsou /podle
modernistů p.r./ mýty, báje. Např. dědičný hřích. Není jednou z našich velkých snah od
stranit komplex viny? Nebo události z Ježíšova dětství v evangeliu, vzkříšení těla,stvoření
Všechno změnila FENOMENOLOGICKÁ METODA a škola FORMÁLNÍ. Rozlišování přirozenosti a milos
ti je /podle nich, p.red./ právě tak scholastický vynález jako přepodstatnění. /Chleba
a vína v Tělo a Krev Páně při mši sv. - pozn.red./Proč bychom se namáhali popírat peklo,
když je nnohem jednodušší na ně zapomenout? Totéž bychcm měli pravděpodobně udělat také
s Vtělením a s Trojicí. Upřímně řečeno - což většina našich křesťanů nyslí na nesmrtelnou
duši či na věčný život? Kříž a vykoupení, největší sublimace starých bájí a obětních obřa
dů, musíme považovat za velké a úchvatné symboly, které navždy vstoupily do světa našich
představ. Jsou výrazem velikého úsilí a kolektivní oběti, nutné k tomu, aby příroda a lid
stvo dospěly k té míře jednoty a zduchovnění - a k moci nad hmotou, aby byly konečně
osvobozeny od porcby a vstoupily do prostoru slávy.
Je tedy smrt přemožena? Snad věda najde prostředek - proč ne? jak se
domníval už Descartes - aby nám zajistila nesmrtelnost. Ale o to stej
ně vůbec nejde. Důležitá je věčnost kosmu a nesmrtelnost lidstva, kte
rá se v něm a s ním oslaví!
Tak se naše víra - náležitě zbavená základního obsahu - stane konečně
tím, čím skutečně je: prostou touhou po opojení. Tak se můžeme mohut
ným závanem octnout ve skutečném opojení, s nejčistším zanícením se
modlit Apoštolské vyznání víry - slovo samo už říká mnoho - a milovat
Krista, sloužit mu a z celého srdce vzývat, Krista víry a Krista pří
tomného v nitru křesťana, v hlubině jeho duše.
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Většího stupně křesťanství už dosáhnout nemůžeme.
Tito lidé ovšem jednoduše přestali věřit Pravdě a věří jen pravděpodobnostem, které jsou
připíchnuty k jednotlivým pravdám, to znamená k zjištěným a pozorovatelným detailům, kte
ré velmi rychle stárnou.
CO JE PRAVDA. JAKO TAKOVÍ? "Quid est veritas?" Pilát měl pravdu - byl moderní. Už náš "otec"
August Comte řekl:"Všechno je relativní - to je náš jediný absolutní princip!" KLASICKÝ
POSITIVISMUS jsme sice odklidili, což je správné, ale ve skutečnosti ještě žijeme ve světě
A.Conta. K vědě /na straně rozumu/ přistupuje /na straně citu/ mýtus. Comte byl skutečně
velký prorok.
Musím říci, že byl mnohem čestnější než vy, kteří se horlivě snažíte vymýtit zjevené prav
dy! Neboť mýty ve své "Synthese subjective" vyrobil Cente prostě kus za kusem sám. Nevtěloval je, jako vy, do náboženského dědictví, o němž se darmí váté, že jste mu věrnější než
kdokoliv jiný, a při tem necháváte hynout žízní srdce těch, o nichž se domníváte, že máte
společnou víru.
Toto druhé pojetí doplňuje obraz naší epochy. Ale ještě jsme nevyčerpali náš předmět. Ve
třetím pojetí odhalíme další pohledy.
3. Víme, že nemůžeme spoléhat ani na to, co lidé tvrdí v oblasti logického myšlení, ani na
to, čím jsou a jak se staví vůči důsledkům základních formulací, kterých užívají. Je třeba
rozlišovat, co je zaměstnává v hlubinách nitra a čím jsou a co dělají v oné nezjednodušiteel
né osobní a iracionální oblasti duše, a co se často dokonce vymyká i jejich vědomí.
Z tohoto hlediska můžeme pozorovat, že mezi těmi, kteří mluví jako Pilát, jsou zajisté mno
zí, kteří se úmyslně nezbavili touhy po Pravdě - bez které není člověk člověkem. Mezi řa
dou vědců /a pseudovědců/, kteří se tváří, jakoby se zaměřovali jen a jen na hledání no
vých výzkumných cest a nových hypotéz - jsou jistě mnozí, kteří ve skutečnosti raději na
lézají než hledají, ať říkají, co chtějí. Proč by se jinak s tak neúnavnou péčí snažili,
dopídit se jednotlivých pravd a pravděpodobností, které platí pouze jediný den, kdyby ne
milovali Pravdu v nevědomých nebo podvědomých oblastech svého ducha, i když si to sami
neuvědomuj í?
Na druhé straně nesmíme přehlížet, že dnešní bezuzdný modemismus je nezachránítělně dvoj
značný . I když se termu brání, přece je v jeho povaze snaha, zničit křesťanskou víru. Ano!
Dělá, co muže, aby ji oloupil o její obsah!
Vidíme však, kolik přívrženců neomodemismu se mimovolně snaží, dodat této víře něco jako
zoufalé svědectví. Je to jistě upřímná snaha a vychází to někdy dokonce z rozechvění a tís
ně v základě náboženské duše, když se přívrženci neomodemismu prohlašují za křesťany. Ne
zapomeňme však, že jsou cbětmi velké sofistiky, k níž se ještě vrátím.
Bytí poznáme jen tehdy, dáme-li je do závorek nebo od něho abstrahujeme. To pak umožňuje
mluvit inteligentně a velmi dojemně o mnoha věcech, na které se podle positivismu nesmíme
ptát. Současně se však této sofistice daří mnohem lépe než positivismu zabránit nám, aby
chom i v sebe menší skutečnosti pronikli dál za rozum, nedovolí nám dostat se k tomu, co
existuje nezávisle na našem duchu. Našemu duchu nezbývá než hovořit o pravděpodobnostech
a lidská subjektivita musí stačit na všechno.
Pak je nesmyslné tvrdit, že existuje transoedentní Bůh. Božská transcedence je /podle moder
nistů, p.r./ jen mytická projekce kolektivní úzkosti, která se v jistém okamžiku dějin
zmocnila lidstva. Podle této zaujaté filosofie, na kterou narážím, může vše, co se vztahu
je ke světu, jenž nepatří člověku, patřit "zaniklému věku", pokud jde o pozadí starého fi
losofického realismu, nebo o mýtos, jde-li o nad
přirozený svět náboženství.
To je tedy rozumová sféra, to jsou "prostředky myš
lení", které se přijímají jako samozřejmé, jakoby
I
si je doba vyžadovala. Jsou to tabu, jímž podřídili
své myšlení nejpokrokovější - chci říci nejkonform
nější teologové a exegeti. Ubozí křesťanští sofisté!
Potřebovali by Sokrata!
Má-li člověk křesťanskou víru, musí být velmi naiv
ní, aby se dal do služeb takové filosofie. /Víra ne
ní ničím bez Slova, absolutně nezávislého na lidské
subjektivitě a vycházejícího z Boha, jenž se zjevil
absolutně nezávisle na lidském duchu/.

To platí zvláště tehdy, jsme-li katolíci, něhot katolické náboženství
/spolu s Israelem - benedicite omnia opera Domini, Domino/ - je pře
de všemi ostatními náboženstvími nejpevněji odhodláno uznat a vyznat
skutečnost bytostí, které Tvůrce stvořil a transcedenci tohoto
Druhého, který je zosobněná Pravda a Bytí, zdůvodněné v sobě samém,
v kterém my žijeme, hýbáme se a jsme. /Sk 17,28/. Bůh živý v síle,
z níž žijeme /II.Kor 13,4/, který nás miluje a kterého milujeme ny.
Milovat znamená: obětovat, co jsme, celé bytí pokud možno v abso
lutním metafysickém a nikdy ne ve fenomenologickém slova smyslu.
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Kdybychom ale poslechli nové zlaté pravidlo, to všechno bychom mu
seli dát do závorek. Když tato filosofie, které tolik důvěřujeme,
zabaví a pevně zajme člověka, co z něho bude, když už nedokáže
přímo zapřít Krista? Jeho duše kolísá mezi pochybnostmi a nostal
gickou neústupností; má hrůzyplný soucit s moderním světem a dcmnívá se, že jen úplné pře
tvoření náboženství ho ochrání proti ateismu. Bude třeba hledat nové hrdinské cesty, aby
živá víra v Ježíše Krista přežila myšlenkový řád, který se s ní zásadně nedá sloučit.
Proč bychom se tedy divili, že tolik modernistů cítí v sobě poslání, zachránit světu křes
ťanství, které je v agónii - totiž jejich vlastní umírající křesťanství? Proto se jako sta
teční křesťané věnují namáhavému vyprázdňování podstaty křesťanského vyznání. Jejich vlast
ní fideisnus - byť by sebevíce odporoval křesťanské víře - je přesto právě pro tuto víru
upřímnýn a bolestným svědectvím.
"Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Za obuv na nohy odhodlanost, jakou dává evangelium
pokoje. Chraňte se vírou jako štítem. Jako přilba ať vám slouží pevná naděje, že dojdete
spásy, a mějte pohotově meč Ducha, totiž boží výroky. /Ef 7,13-17 / Pro tyto lidi výzbroj
sv.Pavla jistě vhodná není - pro ně jsou to jen musejní kusy. Spíše se jednou rukou drží
pevně Jakubova žebříku, nohy se klátí ve vzduchu - a druhou si navzájem podávají dálnopisy
s nejnovějšími hypotézami. Je to smělé cvičení, ale měli by se mít na pozoru před křečemi.

Náboženská lhostejnost našich současníků znepokojovala anglikánského biskupa J.A.T.Robinso
na. Napsal pozoruhodnou knihu "Honest to God", v níž chtěl lidem pomoci, aby se vrátili k
víře. Proto jim posloužil božskými věcmi tak, aby byly dnešním lidem přijatelné, ba dokonce
aby vzbudily jejich chuť. I on byl bojovníkem za víru. Předkládá lidem vylouhované, zpusto
šené křesťanství - počíná si jako starostlivý, bezmocný Samaritán, který by rád zachránil
narkotiky. Proto otevírá obchod a nade dveře zavěšuje nápis:"K BERÁNKU BOŽÍMU". Drogu roz
dává zdarma, ale dobře zabalenou. A člověk je tak zvláštní tvor; snad některý z těchto nar
komanů najde v hodince smrti útěchu v myšlence, že ho měl někdo rád a vzpomene si na jméno
Ježíš.
Konečně se zdá, že historický spor a nutná proměna, vyžadovaná současným stavem světa, fas
cinuje mladé křesťany, kněze i laiky tak, že platí v jejich očích jen toto,a s opravdovou
vášní chtějí sekularizovat celé křesťanstvo:"VŠECHNO PRO SVĚT!"
Přesto hlavním námětem, jemuž přikládají slepě absolutní cenu, není nic jiného, než žhavá
touha, zanechat v dějinách svědectví evangelia. Zde vidíme další zvláštnost lidské přiro
zenosti: upřímnou, ale naprosto neosvícenou vírou v Ježíše Krista zkreslují tito lidé
evangelium, protože mu chtějí sloužit svým vlastním způsobem.

Trojí pojetí, které jsem popsal, si navzájem odporují, ale jsou zároveň všechna stejně prav
divá. Svým způsobem zachycují většinu našich součastníků, ale nemíří na stejné oblasti v
duši lidí.
Přiznávám se, že mi na takových popisech tuze nezáleží, zvlášť když nechci v žádném případě
podat sociologický nebo dokonce klinický obraz své doby. Také si s tím nelámu hlavu, jen je
mi to podnětem k zamyšlení. Neznepokojuje mě doba, nýbrž ideje - myšlenky, s kterými se
setkáváme na každém kroku a které velice potřebují, aby byly očištěny.
\ JAKUB MAŘITAIN: PÍSMÁK Z GARONNY .\Starý laik se zamýšlí nad naší dobou. II.kapitola.
Autor - nejslavnější katolický filosof
tohoto století - hovoří o nebezpečných
herezích doby, zachvacujících teologické
fakulty a proudící az do duší křestanů.
Jak se bránit? Modlitbou, znalostí pravé
víry evangelií a opatrností!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Templetonova cena 1977 bude udělena Chiaře Lubichové, hlav
ní zakladatelce a vedoucí hnutí FOCOLARE /italsky krb-domov/.
Hnutí bylo zal.r.1943 v Tridentu a rozšířilo se po celém svě
te. Zakladatelka má charisma-mimořádnou schopnost od Boha.
Hnutí mládeže se nazývá GEN.
švýc.garda oslaví 6.května 450 té výr. Sacco di Rona, kdy
147 gardistů položilo život za Klimenta VII., prchajícího
před převážně protestantským vojskem do Andělského hradu.
/viz str.5/Dále složí slib 16 nových gardistů. Bude jich pak
celkem 90. Kroj z 15 st.upravil r.1914 pluk.J.Repond.
Sv.Otec přidal jako obvykle začátkem postní doby asi 500 knězi
římské diecéze. Vyzval je, aby se snažili zapojit do apoštol
ské práce také zeny. Rím prý je jediná italská diecéze, která
potřebuje výpomoc k vyrovnání rozpočtu.
Sv.Stolice jmenovala mnichovským arcibiskupem prof. RATZINGERA
z řezenské teol.fakulty. Prof .Ratzinger se postavil s řadou ji
ných teologů/Urs von Balthazarem/ proti vlně heretického modemismu, který ničí Církev.
/Viz čl.J.Maritaina/. Řadu kapitol z knihy Církev v dnešním světě jsme uveřejňovali.
Biskup z Gueno v Rhodesii, Švýcar Haene, člen misijní společnosti z Betlehem-Immensee,
se vzdal své funkce. Novým biskupem jmenoval sv.Otec 42 letého Wungananui Chiginaya,rekto
ra kněžského semináře v Chishawascha.
Naši slovenští krajané ve Švýcarsku vybrali pro misionáře P.Števko 1900 frs. - zatím!
Zásluhou sv.Kateřiny Sienské, učitelky Církve, se vrátil před 600 lety Řehoř XI, z avignonského zajetí do Říma - přesně 17.ledna 1377.
Kanadští biskupové litují, že zpráva o rodinném právu, podaná spolkové vládě, klade větší
důraz na rozvod než na manželství jako na základní společenskou instituci.
V rámci obvyklého programu vysílala franč.-švýc. televize debatu studentů frýburské/katol./
university s A.Fuhrevem, hlavním šéfem Nestlé-Alimentany. Studenti se vybarvili jako mar
xističtí revolucionáři. Po skandálu s pornografií v oficielním časopise katol. university
to nepřekvapuje, překvapuje však, ze vedení university stále trpí, aby komunistické, dob
ře vyškolené kádry, ničily její pověst a úroveň.
Equadorští biskupové vydali společné prohlášení proti tak zv. křesfanům-marxistům /něco
jako Neue Linke nebo Christen fůr Socialismus/, kteří chtějí omezit náboženství na pouhou
politicko-sociální činnost. Nezakrývají ani své přesvědčení, že až bude upevněna nadvlá
da socialismus, víra bude odsunuta do soukromé oblasti.
Ve středoamerickém San Salvadoru byl v něděli 13.března zavražděn Otec Rutilio Grande TJ.,
s dvěma famíky/74 a 14 let/. Týden předtím obdržel vládní upozornění, ze mu hrozí nebez
pečí vypovězení ze země.
Filipínský biskup Regan zaslal kard. z USA Krolovi upozornění, že filipínské vládní úřady
zahájily zastrašovací kampaň proti Církvi, která neohroženě vystupuje na obranu lidských
práv. Žádá ho, aby dal dopis uveřejnit v US diecézních věstnících.
Sněmovna státu Rhode Island/USA/ projednává návrh zákona, aby byl zárodkům, zabitým umě
lým potratem, zajištěn důstojný pohřeb a nebyly házeny do odpadků.
V Africe pracuje 750 řeholníků z kongregace Oblátů Neposkvrněné Panny Marie. Mají 6.153 čl.
Ústřední výbor katolíků z NSR se obrátil k zodpovědným vládním činitelém s výzvou, v níz
protestuje proti pokusu propagovat umělý potrat jako jedno z osobních práv.
V Římě se uvažuje o otevření "daňová" pro tradiční, ne-li tradicionalistické seminaristy.
b'Osservatore Romano věnoval v únoru pozornost Uruguayci panu Guzmanovi, který je předse
dou odd. u Papežské rady pro laiky a první laik povýšený k této hodnosti v římské kurii.
Pracuje tam 5 let. Jeho manželka má křestní jméno Lidice - na památku našich Lidic.
Tentýž list přinesl dobře dokumentovaný článek o neslučitelnosti náboženství s ideologií
socialistického státu. Komun.strana propaguje na školách jen ateistickou výchovu.
V Rakousku bude z podnětu Studentské ligy ustaven výbor pro solidaritu s občany východo
evropských států, nesouhlasících s jejími režimy. Chce těmto občanům hmotně i morálně po
máhat a informovat veř.mínění o jejich osudech. Podporu slíbil i kard.Kónig.
Brazilští biskupové vydali společný dokument, ve kterém protestují proti některým násilným metodám policie.
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Katol.univ. fakulty v Lyoně oslaví v druhé pol, dubna sté výročí od svého založení.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
POKORA
"tu

SE HAD NA ŽENU ROZLÍTIL A ODEŠEL/ ABY VEDL VÁLKU PROTI OSTATNÍM JEJÍM DĚTEM/ KTERÉ

ZACHOVÁVAJÍ BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ A HLA'SÍ SE K JEŽÍŠOVU SVĚDECTVÍ." ZJEVENÍ 12/17.
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Milý
Červotoči,
Tvá poslední zpráva mě znepokojuje. Chlapec už nedělá slavnostní sliby, že se stane svá
tým, ani nečeká, že jeho budoucí život bude plný "milosti", nýbrž má naději v pomoc Ne
přítele na každý den, pro každou hodinu, ve všech pokušeních.
To je pro nás velmi zlé.
Dám Ti dobrou radu: Tvůj chlapec je nyní pokorný. Na jeho pokoru ho musíš upozornit. Lid
ské ctnosti nám jsou nebezpečné jen tehdy, když si je člověk neuvědomuje. To se týká hlav
ně pokory. Bude-li se cítit duchovně prostý, vpašuj do jeho myšlenek příjemný pocit:"Teá
jsem opravdu pokorný!" A už vystrčí růžky pýcha nad vlastní pokorou. Kdyby si toho všim
nul, a snažil se pýchu potlačit, vzbud v něm pýchu nad touto snahou pýchu potlačit - a
tak pokračuj do nekonečna. Hru ovšem nesmíš hnát příliš daleko - jinak se tanu vysměje!
Nepřítel se snaží všemi ctnostmi - pokorou zvlášE - odpoutat pozornost člověka od vlastní
ho JÁ a připoutat ji k bližnímu. Snaž se tedy, aby se nedostal z otroctví svého Já - jinak
aE se pokořuje a ponižuje jak chce. Budeš-li chytrý, nakonec změní pokořování sebe samého
v pokořování druhých, v krutost, smutek.
Nesmí poznat, že pokora znamená zapomenout na vlastní JÁ. aE se dannívá, že musí popírat
své schopnosti a nadání. Není tak nadaný, jak si myslí, ale ani ne tak nenadaný, jak před
stírá svou falešnou pokorou. Nesmí se prostě za žádnou cenu držet pravdy!
Jak je směšné, když hezká žena tvrdí, že je ošklivá a nadaný muž, že je hloupý. Když je
to vyložený nesmysl, ani sami ternu nevěří - a my dostaneme jejich myšlení do začarovaného
kruhu.
Všimni si, jaký úmysl má Nepřítel a jednej proti němu. Když vytvoří pokorný člověk umělec
ké dílo či má úspěch ve vědě, raduje se - a radoval by se, i kdyby měl úspěch druhý. Nepří
tel nemá rád samolibost, proto chce, aby se člověk radoval stejně ze svých schopností jako
ze schopností druhých, ze západu slunce, vodopádu či louky plné květin. Ve všem má vidět
krásu stvoření, dobrotu Stvořitelovu. Nepřítel chce usmrtit v lidech sebelásku. Jeho poli
tika kormidluje k ternu, aby člověk miloval sebe, jako miluje bližního - a naopak.
Miluje tato odporná stvoření tak, že co jim jednou rukou bere, druhou jim vrací.
Chce totiž osvobodit člověka od něho samého. Je mu milejší, když se člověk považuje za vel
kého vědátora nebo umělce a pak na to zapomene, než aby se snažil ze všech sil předstírat
a namlouvat si, že je špatným vědcem nebo umělcem.
Budeš-li se snažit vnuknout chlapci povýšenost nebo falešnou skromnost, dá Nepřítel člo
věku pokyn, že nechce, aby myslel na své schopnosti či nadání. aE je cvičí a rozvíjí,
ale nehonosí se jimi. Ty se musíš snažit, aby se v nich chlapec vzhlížel.
Hlavně - aE tvůj chlapec nemyslí na úplně samozřejmou věc, totiž že sám sebe nestvořil,
že si nedal své dobré vlastnosti, nadání či učenost a schopnosti, stejně jako si neurčil
svou výšku, tvar obličeje, barvu očí. Nepřítel to lidem stále připomíná, my se musíme sna
žit, aby na to nemysleli.
Nepřítel také nechce, aby se příliš zabývali svými hříchy a špatnostmi. Chce, aby si prozpytovali svědomí, litovali své špatnosti, umínili si dát si příště pozor a užívali všech
Nepřítelových prostředků proti hříchům, aby se vyzpovídali, pomodlili pokání - a už na
hříchy nemysleli. Pak má Nepřítel radost. Ty se však snaž, aby v srdci Tvého chlapce stá
le hlodal neklid nad hříchy, dávno už odpuštěnými. Je to jakási nemoc a jistý druh pýchy,
ale on to neví a damívá se, že přehrabávánf se ve starých poklescích je pokora a lítost.
Blázen!
Tvůj ZLOTŘILEC

OMYL
"Vím, "řekl Ronny,"je

ČAS

Jako ředitel byl Leo
nard slaboch. Ale byl
bouřka a pro pár dolarů
oblíbený u správní ra
nechcete riskovat život."
dy i u zaměstnanců pro
Zde - stovka!"
milou povahu. Nikdy by
Do dcmku se opřela nová
nehlasovali proti němu.
vlna. Převozník za
Curtis sáhnul k drasblýsknul při pohledu na
tickánu opatření. Leo
nadmutou peněženku oči
nard je sice jeho pří
ma, odplivnul si a zamí
tel, jde však o peníze
řil k lodi. Vichřice
a o moc!
zmítala hladinou řeky,
DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY
Příští týden jede Leo
rvala jim oděv, i když
déšE zeslábnul. "Kde je váš bratr?" zeptal se nard do Chicaga. Curtis ho doprovodí večer
Ronny, když byli skoro vprostřed řeky a vítr k vlaku do New Yorku, zavolá doirů, že tam
přespí. Leonarda spatří lidé vystupovat v
poněkud ochabnul.
"Nemám bratra. Možná ale, že se s ním setká Chicagu z vlaku - potom zmizí. V diskrétní
te, "zabručel převozník, vylévaje vodu z člu místnosti se Curtis, který se Leonardovi po
dobá, převlékne, připraveným vozem odjede k
nu.
místu u města Blaine. Tam najde u vlaku Leo"Co se s ním stalo?" Převozník mlčky ukázal
nardovu mrtvolu, odveze ji k připravenému
palcem dolů.
hřebu - a ráno už bude zase ve své kanceláři.
"On__ on ..zemřel? A co se mu stalo?"
"Olovo. Osm kulek - proděravělo ho jako emen- Ještě jednou prošel s najatým vrahem přesně
rozdělený časový plán. V určený den nastou
tál."
pili všichni do vlaku. Leonard neměl tušení,
"A proč ho zastřelili?"
že pán s černými brýlemi je jeho nej lepší
Převozník pokrčil rameny."Obíral cestující
přítel. Snad ho ani neviděl. Ani vyzáblého
a posílal je na dno. Bez peněženky. Pak se
muže s lhostejnou tváří - svého budoucího
mu zalíbily jedny hodinky..To už zapřít ne
vraha. Měl starosti, co bude dál se zaměstnan
mohl, jako své zákazníky na dně řeky. Poli
ci a s celou společností.
cie obklíčila náš dům, bratr se bránil - a
tak to dostal. Jinak by mu byli nic nedoká
Curtise probudilo trhnutí vlaku. Pohlédl na
zali, kdepak, bratr byl chytrý. Nešlo to!"
hodinky. Půlnoc. Vyhlédnul z okna. Zahlédl
"Příbuzní vědí, kde jsem, "řekl Ronny důrazně. první písmena stanice - Bl. Už je tedy po
Převozník pokrčil rameny:"Mohl jste uklou
všem. Obléknul se a šel ke kupé přítele Leo
znout, smetla vás vlna, náhoda, že?" Ošklivě narda. Bylo zamčeno!
se ušklíbnul.
Hrcrne! Na tuto maličkost zapomněli. Jak se
Břeh stále nebylo vidět. Ronnymu přeběhl
dostane dovnitř, aby posbíral Leonardův maje
mráz po zádech, pak mu zase vystoupily kapky
tek?
potu na čele. DéšE úplně ustal. Pochmurné
"Mohu vám pomoci, pane?" zeptal se číšník.
mraky zakryly celou oblohu. Ronny se schoulil Na štěstí mu nesvítil do obličeje, viděl jen
Převozník se tiše zachechtal.
rukáv stejného obleku, jaký měl jeho přítel.
"Ale nalítli, temní hoši!"
"Založil jsem někde klíček,"zašeptal. Číšník
Odložil vesla a rozesmál se.
mlčky odemknul kupé a kráčel chodbičkou dál.
"Velká legrace! Věru, velká legrace!"
Curtis hbitě posbíral Leonardovy věci, zavřel
Ronny se zamračil.
okno, nalil si číšku whisky:"AE žije nový
"Nevidím v tom žádnou legraci," řekl
předseda!"
pochmurně.
"Lístky! Lístek prosím! "Co to? VždyE posádka
"Ne? Ale já ano."
se střídá až v Blufftonu? Odemknul. Náhle se
Znovu se rozesmál. Jeho smích letěl
dveře přirazily a zkušená ruka mu hodila na
vstříc vichru, který bičoval hladinu
krk šňůru. Než ztratil vědomí, zahlédnul na
jezera.
hodinkách vrahových ciferník - 23 hodiny! ČAS!
"Ti hlupáci od policie chytli totiž ne
Změna času! Na to zaponněli. Zachroptěl, ne
pravého! Chápete? To je na tom právě k
zúčastněná ruka placeného profesionála zadrh
smíchu! My jsme byli totiž dvojčata!
la šňůru kolem krku.
Chachacha!"
Když se vrátil Leonard do kupé, našel je
Ronny se napřímil a chtěl skočit do vody.
otevřené, své věci rozházené po zemi a otev
Vtom se ale zablýsklo, docela nízko nad
řeným oknem proudil dovnitř svěží noční vánek.
hladinou, s oblohy se spustil znovu hustý
JOHNS13
DALE
déšE a lodka se obrátila zpět.
S jediným mužem na palubě.
WOLFGANG SIMEON

ŽIVOTNÍ NADŠENÍ

Vykonat hrdinský čin, ohromit buržousty,
bláznit za moderním zpěvákem či filmovou hvězdou, nadchnout se pro moderní orchestr, mlu
vit hrubě a nejhorší hantýrkou, snít o slavných lidech, prožívat nebezpečná dobrodružství,
to, co dosud nikdo neprožil....
CHÁPETE, PROČ TO MLADÍ VYHLEDÁVAJÍ? - Chtějí žít, růst - proto se vrhají do všeho, co jim
maže dát pocit výjimečnosti, dospělosti. Potřebují to jako chléb a vzduch. Bůh je chce
mít takové. Bůh je život, Bůh stojí na straně života a radosti, plného života i plné ra
dosti. Takový život naši mladí hledají a touží po něm ze všech sil -.ani si to neuvědomu
jíJAK SE K TOMU MÁME TVÁŘIT MY - DOSPĚLÍ? - Je to drama dospívání. Najdou mladí ve světě,
který je obklopuje, dost opravdové radosti, opravdového nadšení, aby se jejich bezuzdné
přání žít a radovat se obrátilo správnou cestou? Nejsme pro naše mladé spíš odstrašujícím
příkladem?
Říkáme jim: ŽTVOT NENÍ ZÁBAVA! UVIDÍŠ! ŽIVOT TĚ NAUČÍ!
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Měli bychom raději často říkat:" Jak je nádherné mít úspěch v práci, přemáhat překážky!
Nebát se říci, co si myslíš, bojovat za spravedlnost, neztrácet víru, nevzdávat se!"
Sami musíme žít pro velké cíle a krásné věci a ne stále všechno kritizovat a snižovat.
Snažme se i v denním životě vidět a obdivovat statečnost, lásku, správnou iniciativu.
Dokážeme ve svých třiceti či čtyřiceti letech ještě říci: "To je krásné! To je nádherné!
To je báječné!" Dovedeme se nadchnout i pro krásu moderní písně?

NEJSME PŘÍLIŠ STRNULÍ? Říkáme: "To se nedělá" - bez skutečného, při
jatelného odůvodnění? Máme strach "co ternu lidé řeknou"?

Je to vážná věc! Jinak budeme vyčítat mladým to, co za výčitky ne
stojí. "Proč mluvíš hantýrkou? Jak to vypadáš? Proč se tak nemožně
oblékáš? Tahle hudba a tyhle tance jsou strašné....!"
Takové řeči pcmalu ale jistě prohlubují příkop mezi rodiči a dět
mi. Důležitá ctnost rodičů je tolerantnost k těmto vnějším, nedů
ležitým věcem, ale pevnost tam, kde se jedná o věci podstatné. Tu
to ctnost v katechismu nenajdeme - najdeme ji zdravým rodičovským
rozumem a láskou.
"DANĚ SLOVO SE MÁ DODRŽET!" Mluvme s našimi dospívajícími o násled
cích sobectví, které vrhá druhého do neštěstí - a nás nakonec také.
Mluvme s nimi o tem, jak chudého, prostého člověka tíží pohrdání!
Mladí přijmou ochotně naše slova jen tehdy, když jim je řekneme přímo a klidně, bez roz
čilování a hněvu, nezištně a hlavně když je nebudeme nutit, aby se podle nich řídili...
Jsou dost chytří, a mají dost dobré vůle, aby na pravdivost našich slov přišli sami.
Malý příklad: jedna maminka byla zvyklá, že eelá rodina chodila pravidelné měsíčně ke
svaté zpovědi. Náhle se jejž starší dcerka ohradila. Od zpovědnice odešla. V matce nej
dříve vzplanul hněv, pak se uklidnila, sama se vyzpovídala a řekla děvčeti:"Jak chceš.
Už jsi velká, nutit tě nebudu." A odešla do lavice pomodlit se pokání. Sotva se domodlila, viděla, jak děvce kleká samo od sebe ke zpovědnici. Nutit se už nedalo. Správně!
Mluvíme-li proti zlu, sobectví, chamtivosti a pod./ale pozor! Ne proti lidem, kteří mají
špatné vlastnosti!/ ať nás klidně unese hněv. ZLOBA PROTI ZLU JE U KŘESŤANA NORMÁLNÍ!

Křesťan je často povinen NEMÍT STEJNÝ NÁZOR JAKO OSTATNÍ, NEJEDNAT TAK, JAK JEDNAJÍ OSTAT
NÍ! Zvláště dnes! V tem má společný bod s mladými, kteří mají často pravdu, když jsou pro
ti zvyku. Umíme se kriticky podívat na naše zvyky? Jsme ochotni pozvat i přátele, kteří
mají jiné názory než my? Dokážeme bránit dobrou pověst toho, koho špiní pcmlouvači? I kdy
by byla pravda, oo říkají, musíme ho bránit - NENÍ JEN špatný - a nůže být časem také dob
rý. Pomluva a opovržení ho nenapraví. Dokážeme se postavit na stranu slabých?
UMÍME
RISKOVAT? - Mladé nikdy nepochopí příliš rozumní, opatrní a konservativní lidé - a budou mít těžkosti i s křesťanstvím. Musíme riskovat a jít proti proudu.
Poctivost v obchodě je riskantní. Boj o sociální spravedlnost je riskantní. Kdo chce usku
tečnit lásku k bližnímu - VŽDYCKY RISKUJE!
Životní nadšení mladých rychle zhasne, neukážeme-li jim vlastním příkladem, že náš křesťan
ský ideál je opravdu "ŽIVOTEM V PLNOSTI" o kterém sní. B.Babin-J. Vimort. Přel.S.J.

TICHÁ CHVILKA
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SVÉPRÁVNÝ KŘESŤAN S POCITEM JISTOTY
Dnes se často mluví o pluralismu.
Pluralismus politických názorů je ži
votní zákon demokracie. Kde žijí ka
tolíci v demokratickém státě, platí
tento zákon i pro ně.
Pluralismus světových názorů je samo
zřejmý v státech, které jsou názorově
neutrální. Jen v kownistických stá
tech je světový názor předepsaný.
1. Kniha s učením víry. 2.Bí JAK JE TOMU S PLURALISMEM V CÍRKVI?
lé kněžské roucho, lat.obřad Vždycky býval v Církvi pluralismus teologických názorů. Je-li
teologie věda, potřebuje diskusi, potřebuje, aby se různá
umývání rukou při mši sv.
mínění navzájem srovnávala.
3.Zájméno, sloveso, hlava
Církve katolické 4 česky kato  Ale každý pluralismus má své hranice. Politický pluralismus
lické3 otesávám. 5. Upravuje má hranice tam, kde se opouští základna demokracie. Plura
lismus v Církvi má své meze tam, kde nejde o teologická mí
zvuk, předložka, první pa
pež, zkratka pošty. 6.franc. nění, ale o PRAVDY VÍRY, o základ, o nezměnitelné pravdy
zájméno, amer. armáda v Evro víry. Pluralismus, který by chtěl odstraňovat víru a rozklá
pě, obdělávání pole. 7. jeden dat Církev, ten nemá v Církvi právo mluvit.
z prvních papežů, jehož
Jsme hrdi na různé formulace před koncilem a během koncilu.
ostatky doněsHna Moravu sv.
Víra se musí /v našem životě/ odrážet, naivní víra by mohla
Cyril a Metoděj, poukaz. 8.
být skoro pověrou. Svědomí se musí opírat o kritické vědo
jiný z prvních papežů, předl
mosti a křesťan musí být svéprávný.
něm.větev. 9. první vyznání
Nyní se kritické svědcmí unavilo, je bezradné - a svéptávný
víry.
křesťan by měl zase rád pevnou, jistou půdu pod nohama.
A.Jaká je naše víra? B. Umě
lý obal, dvě římské číslice, To, co bylo, je velmi důležité a cenné. Víra, odrážející se
zn.polských aut. C.zkratka
v našich činech, kritické svědcmí, svéprávný křesťan - to
tuberkulózy, kolika Církvím
nelze odvolávat, poněvadž to má své oprávnění.
věříme? dvě samohlásky. D.
Ale u všeho musíme znát hranice. Ty jsou vždy tam, kde je
nota, možná, amer.výzvědná
člověk přetížen. Křesťan má také právo říci: nevím si rady
služba, lat.číslo, zn.turec
s refleksí, nepotřebuji kritiku, nedovedu si nic představit
kých aut, předložka, E.zn.
pod pojmem svéprávnosti - dospělosti. Jsem ubohý, slabý,
švýc.aut, další z prvních pa
hříšný člověk, přicházím k Církvi, která se kdysi nazývala
pežů, citoslovce , tuna. F.
Matkou moudrosti, a prosím tě - Církvi, ať se nemusím stále
jaké Církvi věřím? mužské
ptát. Jsem už z těch otázek unaven. Neodkazuj mě na širokou
jméno, římské číslo. H. zápaletu možností - ale dej mi odpověd. Podej mi své ruce
jméno, autor prvních kato
a ved mne.
lických katechismů - světec,
hluboký hlas. CH. Předložka, Běda nám, stojíme-li pak s prázdnýma rukama a chceme se od
německy "lépe" fon., polibek volávat na pluralismus! Pak člověk odchází a najde si odpo
věd jinde. Bůh nám pak u soudu vytkne: "Ptal jsem se tě na
slov. I. Tak - něm., ranní
něco, ale ty jsi mi nedal odpovědi"
oděv, hanácky "ty".
TŘI STUPNĚ KŘESŤANSKÉ ODVAHY;
-ZÚČASTNIT SE SETKANÉ

-JIT NA DUCHOVNI OBNOVU

-VĚNOVAT SE DUCHOVNÍMU PO
SLANÉ - APOŠTOLÁTU

Odpovědět - správně odpovědět - je dílo milosrdenství.
Kardinál Franz

K Ö N I G - Vídeň

Mnozí Ježíše následují až po lámání chleba, málokteří jsou
až k pití kalicha utrpení. Mnozí chválí jeho zázraky, ale
málo jich jde křížovou cestou. Mnozí Ježíše milují, dokud je
nestihne neštěstí. Mnozí ho chválí, dokud od něho mají něja
ké potěšení. Když se však Ježíš skryje a nakrátko je opustí,
hned začnou naříkat nebo jsou malonyslní. Tomáš Kempenský

NAŠE

VELIKONOCE

KVĚTNÁ NEDĚLE - svěcení ratolestí, pašije - WINTERTHUR - 2.dubna v 19 hodin
CURYCH - neděle 3.dubna v 19 hod.
ZELENÝ ČTVRTEK. - Památka ustanovení mše sv. a Nejsv. Svátosti
CURYCH - 7.dubna v 19 hodin - mše sv.
LUCERN - v 19 hod.mše sv.

VELKÝ PÁTEK. - Den smrti Kristovy na kříži
CURYCH - 8.dubna v 17 hodin - veIkopáteční obřady
LUCERN - 4 hod. - křížová cesta
BÍLÁ SOBOTA - slavnost Vzkříšení Páně
CURYCH - 9. dubna v 19 hodin

VELIKONOČNÍ NEDĚLE -Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
slavné bohoslužby 10.dubna
WINTERTHUR -7,30 hod.
SCHAFFHAUSEN-9 hod. v kapli kostela St.Maria,
Praněnadenstr.2 3
RÉTI-TANN -11 hod. v kapli u kostela Nejsv.
Trojice
CURYCH - v 19 hodin
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VŠEM ČTENÁŘŮM, PŘÁTEL0M A SPOLUPRACOVNÍKŮM PŘEJÍ POŽEHNANÉ VELIKONOCE
VAŠI
K N Ě Ž í
A
REDAKCE
POZOR! SETKÁNÍ MLÁDÍCH
V EINSIEDELN! od 15.-17. dubna
Promluvy> debaty> rozhovory. Povede P. Robert KUNERT S.J. z Innsbrucku. Přivedte své přá
tele 3 at poznají milé ovzduší katolické mládeže. Přihl.a informace: P.Birka + P.Šimčík

Začátek v patek večer v 17 hodin
PÁTÉ KŘESÍANSKO-DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM

SI.svazu křest.pracujících Švýcarska se
koná od pátku 29.dubna 16 hodin do nedě
le 1. května 13 hodin v Bildungszentrum
WISLIKOFEN, asi 5 km od lázní ZURZACH
proti toku Rýna směrem Winterthur- Zurich.
Žel.stanice Rumikon, rychlíková Zurzach.
Na tánata z oblasti politiky, ekonomie,
filosofie a náboženství promluví a budou
diskutovat přední křesfansko-demokratičtí pracovníci např. Dr.A.Heidler z Mni
chova, Dr.Pecháček, rovněž z Mnichova, Dr.E.Řehák z Paříže, Ing.Pináák z Rotterdamu,
Dr.Strobinger - Deutsche Welle, Kolín, Dr.Štěpánek, předseda KAN 1968 z Basileje, Dr.Levý
z Bernu, Dr.Hanzalová z Frankfurtu a řada jiných význačných pracovníků.
Podrobný program a další informaci si vyžádejte u pořadatele ČSKP, Schlosstalstr.54,
8406 Winterthur, tl.052/238311, kde si můžete zajistit ubytování. Účast je zcela volná.

ÚTOK
PROTI
DOBRÉMU
PASTÝŘI
Redaktor protináboženského časopisu Der Stem, odpadlý daninikánský bratr H.C.Zander,
zaútočil polopravdami, lžemi a pomluvami na zbožného, moudrého a vzdělaného předsedu něnecké biskupské konference kardinála Hoffnera. šéfredaktorem časopisu je býv. oddaný nacista,
redaktor nacistického časopisu Die Kunst - Henri Nannen. Na obranu zbožného kolínského
arcibiskupa, který je nevěrcům solí v očích, se postavil Rheinischer Merkur věcným článkem
známého Oskara Sirnnela, dále Kirchenzeitung fiir das Erzbistum Koln, tiskový odbor sekret,
německé biskupské konference a president ústředního koni té neměckých katolíků.
VELIKONOCE JSOU NEJLEPŠÍ PŘÍLEŽITOSTÍ K OČISTĚ DUŠE - SVÁTOSTI
/sv.zpovědi/. Jen čistá duše pozná, co je dokonalá radost.

SMÍŘENÍ

PROSÍME ČTENÁŘE,
KTEŘÍDOSTÁVAJÍ
KLUB OD P. ŠIMČÍKA,
ABY UHRADILI PŘED
PLATNÉ PŘILOŽENOU
S LOŽ ENKOU
VŘELÉ

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.
BASEL - Heiliggeistkirche,
neděle 18,00. hod.
BERN - Dreifaltigkeitskirche-krypta,sob. 18,00 hod.
CURYCH- česká - HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr.46.,
neděle a první pátky
19,00 hod.
slovenská-kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15. I.patro
nedela
9,30 hod.
CORTAIT .yop-10 km na juh od Neuchatel, směr Yverdon,
far.kostel sv.Petra na rozcestí od Kablovky,
- každú 3.nedelu
10,00 hod.
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Faucigny
- každú l.nedelu
10,00 hod.
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.p.-4.ned. 9,30 hod.
LUZERN - Peterskapelle,
neděle
19,00 hod.
ROTÍ —TANN,kaple u katol. kostela, každou 2.neH. 9,30 h.
SCHAFFHAUSEN-rozesil.se pozvánky,Promenadenstr.23,
SODUTHURN-Spitalkirche 3.a 17.4. ,1. ,15.5.
10,15 h.
ST. GALLEN-HERZ JESU KAPELLE při doně vchod
z vnitřního nádvoří,
sobota
19,00 hod.
WIN1'ERTHUR-St.Ulrichkirche.Rosenberg,sobota 19,00 h.
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14 Avenue du Mail
I.patro 2.nedelu v mes.
18,30 hod.
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OTCOVÉ-MISIONÁŘI

P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrutisťr .26.t.041-312635
P.JÁN PIUS KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,Lindenberg 21.,
tel.061-321944
P.JOSEF ŠIRČIK, 8004 zURICH,Brauerstr.99,t.01-235025
P.ANTCN BANÍK, 8004 ZURICH,Brauerstr.99,tel.01-234455
středu,piatok od 16-18,3O-Wolfbachstr.15./pro Slováky,
P.MARTIN MAZÁK,1100 M3RGES, La Longeraie,t.021-714417
P. VILÉM VONDRA, 9000 St.GALLEN, Schlosserstr.26.,
tel.071-279631 /KLUB-red.a administrace/
POKUD JE TO V JEJICH MOCI, RÁDI VÁM TITO KNEŽÍ
POMOHOU V OSOBNÍCH TĚŽKOSTECH, PORADÍ V ŽIVOT
NÍCH PROBLÉMECH, VYSLECHNOU, CO MÁTE 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.Maza'ka a P.Vondry na oboje.

DÍKY!

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
SETKÁNÍ MLADÝCH S P.R.KUNERTEM,SJ.
z Innsbmcku - v exercičním domě
v EINSIEDELN, informace a přihláš
ky P.Birka+P.Šimčík od 15.-17.4.
POUŤ DO EINSIEDELN
ve 12 hodin mše sv.
22.5.
III.ročník kurzu asistentů v Cassies,
informace P.šimčík+P.Birka 27.-30.5.

ČERVNOVÁ POUŤ POD SCHWÁGALPEM
mše sv. ve 12 hodin
5.6.

Celošvýcarské katechismové závody
pro mládež, v Curychu, Brauerstr.99.,
III.poschodí, ve 14 hodin
12,6.
SVATOŘEČENÍ Bl.J.N.NEUMANNA, bisku
pa ve Philadelphii, USA, našeho
krajana z Prachatic - v Římě inf.P.Šimčík
19.6.
Letní prázdniny u moře v Itálii,
pro děti od 8-12 let, 300 frs
přihl.u P.šimčíka/IHNED!!!/15.-3O.7.

Symposium mládeže o českých ději
nách v Cassies, 132 frs
23.-30.7.

SVĚTOVÁ POUŤ DO TURÍNA
mimo jízdu cca 180 frs.
Přihl.u českých misionářů

22.-27.8.

P.BERNÁČEK nás zve na SVATOJÁNSKOU
POUŤ do Gutmadžngen /blzzko svýc.
hrante směr Schaffhausen/ 14.května
Poutavý životopis budoucího světce
biskupa Jana Nepomuckého NEUMANNA
z péra našeho exercitátora a vedou
cího českého vysílání Vatikánského
rozhlasu P.Jos. KOLÁČKA, vyjde brzo
v nakladatelství Křestanské akademie
v Římě. Objednejte u svého misionáře.

Zároveň děkujeme upřínně P.Koláčko
vi za jeho exercicie. Dodaly nám hod
ně síly do života a povzbudily k těs
nějšímu životu s Kristem.

M A LÉR

S

KEFAL Í NEM

Náměstí bylo plné lidí a na tribuně zaujali činitelé postoje
profesionálních státníků. Hudba byla připravena spustit státní
hymny. Cekalo se jen na příjezd vojenské jednotky ze Zelené Ho
ry a plukovník Hučka se každou chvíli netrpělivě díval na hodin
ky.
Konečně reprezentační útvar vpochodoval pod velením kapitána
Domkaře na náměstí.
"Holky!" vypískla jedna z místních krasavic. "On je mezi nima ta
ky Kefalín! A přilbu má až na nos!"
Kapitán Domkař se zamračil a vrhl mezi slečny zdrcující pohled. Vpochodoval s jednotkou
před tribunu kde zjistil, že něco neklape. Při nácviku předpokládal tribunu na opačné stra
ně, a proto umístil Kefalína tak, aby ho nebylo vidět. Ted ale bylo pozdě něco podniknout.
"Zastavit stát! Vpravo bok!" velel kapitán a vojáci se opravdu snažili. Vše dopadlo podle
předpokladů, pouze Kefalín se neplánovaně objevil v první řadě. Kapitán se zřetelně potil.
"K noze zbraň!" zavelel a pušky třeskly o kamenou dlažbu.
Zbýval poslední úkon. "Bodák skryj!" zvolal kapitán a doufal, že mu štěstěna zůstane na
kloněna. Nezůstala.
Všichni vojíni bodák skryli, kromě jednoho. Kefalín, ať se snažil sebevíc, zápolil s bodá
kem marně.
Přihlížející občané se začali zlonyslně pochechtávat. Plukovník Hučka na tribuně se zlost
ně hryzal do rtů.
"Vaněk, pomozte mu!" sykl kapitán na rotného a ten přiběhl ke Kefalínovi. Byl však tak
nervózní, že se mu nepodařilo Kefalínovu chybu napravit. Ať lomcoval bodákem sebevíc, ani
jím nehnul. "Soudruhu kapitáne," řekl plačtivě,"vono se to nějak zaseklo."
V té chvíli se už celé náměstí zcela nepokrytě bavilo a smích nabýval každou vteřinu na
intenzitě.
A tehdy zasáhl plukovník Hučka. Jediným ladným skokem se snesl s tribuny před zkomprcmitcrvanou jednotku. Vztáhl ruku po nešťastném bodáku a bez obtíží jej sundal. Pak se obrátil
na zdrceného velitele. "Ternu vojínovi se nedivím, "pravil, aniž by tlumil hlas, "ale vy už
byste to měl umět, soudruhu kapitáne!"
Asi za dvě hodiny po tomto příšerném debaklu řekl kapitán Dcmkař: "Kefalín, můžete si
sbalit plnou polní, zítra odjíždíte na pracoviště. Dosud jsem se nerozhodl, ke které rotě
vás přidělím, ale na to, že budete mít včas vyplněn cestovní rozkaz, se můžete plně spo
lehnout! A doufám, Kefalín, že ten váš pitemej, hovadskej ksicht už do smrti neuvidím!"
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
ze

Školního

h u m o r u

18

"Kolik bratři' měl Jakub?" "Jakub měl dva bratry. Jeden byl Ezau a jeden on sám."
"Milá Haničko, po smrti se všichni proměníme v prach.""Mami, pod mou postelí je tedy mrtvý!"
Pan katecheta vypravuje o králi Davidovi a jeho nezdárném synu Absalomovi, který se zachy
til dlouhými vlasy o strom. Neposlušný Jenda šeptá sousedovi:"Musíme si dát ostříhat
vlasy!"
Mladá učitelka se snaží, aby se dětem na její první hodině líbilo. Po vyučování k ní při
stoupí Honzík:"Bylo to moc hezké. Zítra přijdu zase!"
Učitel napomíná děti, aby se snažily často dělat někomu radost. Jožka hlásí:"Pane učiteli,
chodím vždycky k babičce a ta má ohromnou radost když vidí, jak mi chutná."

Děti se učí základům slušnosti. "Děvčata, přijde-li do místnosti muž, zůstanete sedět."
"Prosím, naše maminka říká mé starší sestře: Nepřijde-li muž, zůstaneš sedět!"

"Který měsíc má 28 dní?""Každý, pane učiteli." A není to pravda?
"Jsou události, které člověk vSbec nevnímá a přesto jsou pro jeho život nesmírně důležité.
Jmenujte příklad, děti!""Narození."

"čím se liší kukačka od ostatních zvířat?""Tím, že umí volat své vlastní jméno."

"Podle čeho rozeznáme drozda a vrabce?""Pod1e různých jmen."

SMÍCH NA KAŽDÝ DEN
"Utekla mi manželka. ""A řekla něco předtím, než odešla?""Ano. Ptala se,
jestli jí dobře sedí klobouk."_________
"Dejte mi, prosím, krabičku zápalek.""Dětem zápalky neprodáváme.""Tak
mi aspoň připalte!"
_____________________________________
"Umím napodobovat ptáky, "nabízí své služby pán v cirkuse. "Takových už
tu bylo!" "Jistě?" řekl pán a vyletěl otevřeným oknem.
ředitel zkouší nového sekretáře. 'Přijdete ke mně domů. Dovíte se, ze
jsem pryč a vrátím se za tři hodiny. Doma bude jen moje manželka. Co
.A nyní překvapeni pořa
uděláte?""Směl bych vidět fotografii vaši choti,"odpoví sekretář._____ du, vystoupl komorní dlrů
gent bet orchestru.. .*
|
Muž vrazí do Wild RLver Saloon:"Boys,"zvolá,
"jelo snad kolem zamřížované auto s opicemi.""Ano, jelo. Snad jsi
se jim neztratil?"__________________
"Obdivuji tvou chut k jídlu,"praví jeden Skot druhému v restauraci.
"To nic není. Divil by ses, jak jím, když mě někdo k jídlu pozve!"
"Tak tak, vy tedy chcete zvýšení mzdy?""Ano. Jste se mnou přece
spokojen?""Jak může být šéf spokojen se zaměstnancem, který žádá
o zvýšení mzdy?"________________________
"Zuzi, proč jsi nedala na stůl vidličku a nůž pro strýčka Honzu?"
"Marni, vždyt to nepotřebuje. Říkala jsi přece, že jí jako kůň!"
"Ráda bych u vás koupila žraloka. ""Na čo potřebujete žraloka, milostivá paní?""Ale sousedčina kočka mi už dvakrát sežrala zlaté
rybky. Ráda bych jí jednou dala pořádnou lekci!"
"Máte službu a náhle vidíte, že se kolem kasáren plíží temná posta
va. Co uděláte?""Pane kapitáne, pomohu panu poddůstojníkovi nená
padně do jeho pokoje. "___________________________ _______ _________
"Dala jsem si na cestu do Paříže ušít nový kabát!""Proč? Vždyt tě tam stejně nikdo nezná!"
"Drahoušku, což kdybychom se šli dnes večer někam pobavit?""Výborně! A když se vrátíš domů
dřív, nech rozsvíceno v předsíni."______________________________________________
"Copak se tak šklebíte? Nejste snad spokojen s jídlem.""Uhodl jste, za prvé je to strašně
nechutné a za druhé je toho hrozně málo."
"Když otevřu olejovky, vždycky si vzpomenu na domov.""Co
pak jsi ze Španělska?""To ne. Ale než dostane ženatý syn
a vdaná dcera byt, bydlíme zatím všichni společně."_____
"Prosím vás, je vám padesát a blázníte za dvacetiletou!
Za deset let vám bude šedesát a jí jen třicet. ""Nevadí, pal
si namluvím mladší."________________
V čekárně jeden pán zívne a hned se omlouvá: "Promiňte,
hrál jsem do půlnoci Beethovena. ""A vyhrál jste?"________
.Seber st'svQch pět slivovic a běli“
"Miláčku, snad jsem tě neprobudil, když jsem se včera vrá
til dcmů?""Ty jsi byl tichý. Ale přátelé, oo tě nesli, dělali hrozný rámus!"
Lékař prohlíží pacienta."Jste zdravý jako ryba. Budete tu do devadesáti.""Ale mně už je de
vadesát!""Vidíte? Neříkal jsem vám to?"
Manžel je těžce nemocen. Když se probere, ptá se:"To už jsem v nebi?""Upokoj se, drahoušku.
Nejsi v nebi. Přece vidíš, že sedím vedle tebe," odvětí manželka.
Mladá žena vstoupí do cukrárny. "Nemáte dort,
který by byl trochu připálený? Chtěla bych,
aby manžel myslel, že jsem jej pekla sama."
"Slečno, najali jsme vás jako písařku a vy si
neumíte dát ani novou pásku do stroje?""Pane
šéf, myslíte, že Beethoven si sám ladil klavír?
SWVM _
Setkají se dvě kočky: "Mňau, "zarmouká první.
"Haf haf, " zahafá druhá."Jak tc? Ty už nemňoukáš?""Ano, ale učím se ted cizím jazykům. "
Začínající autor poslal své dílo Camusovi. Ten
odpověděl:"Škoda, že vaše dobrá místa nejsou
originální a originální nejsou dobrá."
Překlady jsou jako ženy: hezké nejsou věrné a
věrné nejsou hezké.
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KLUB
Schlosserstrasse 26
Tel. 071 27 96 31

CH-90O0 ST.GALLEN

Ř Í ZK Y

ŘÍZKY Z DRŠTĚK. - 80 dkg syrových drštěk3 cibule, mrkev, petržel, sůl, několik
zrnek pepře, hladká mouka, vejce, mléko a strouhaná houska na trojbal, půlka
citrónu, 15 dkg sádla. - Očištěné drátky dáme do osolené vody povařit a během va
ru několikrát vodu slijeme a dáme čerstvou. Nakonec přidáme kořenovou ze
leninu, pepř a vaříme do měkká. Uvařené vložíme do studené vody, pak nakrájíme na úhledné kousky, pokapeme citrónovou štávou, osolíme a trojbalíme. Smažíme. Vhodná příloha: brambory, tatarská omáčka.

60 dkg Vepř, ledvinek
5 dkg jader vlašských ořechů, pepř, sůl, hlávka zel.salátu, těstíčko
na obalení, 8 dkg slaniny 15 dkg sádla. - Ledvinky rozpůlíme, povaříme
a pak krájíme na dlouhé, tenké řízky. Naklepeme, osolíme, opepříme a
na každý položíme kousek jádra vlašského ořechu, pak je zabalíme do
"Zlobíš se, proto
tenkého plátku slaniny a do spařeného listu hlávkového salátu. Máčíme
že tobě do polévky
vlas spadnout nemůže!y těstíčku a smažíme na sádle. -Bramb.kaše,okurky.
VEPŘOVÉ LEDVINKY SMAŽENÉ PODLE VESELÉ ŠENKÝŘKY. -

ŘÍZKY Z TEDVINEK S JABLKY, - 30 dkg ledvinek, sůl
pepř, hmota na spojení, půl citrónu, těstíčko na obalení, 20 dkg loupa
ných jablek, 3 dkg sýra, 15 dkg oleje. - Vepřové ledvinky povaříme rozpůlené - s krájenou cibulí a 1/4 citrónu. Až přejdou varem, vložíme
do studené vody. Ledvinky nakrájíme na kostičky, vložíme na cibuli,
zpěněnou na másle. Podusíme, přidáme na kostičky krájená jablka, trochu
citrónové kůry a štávy. Máčíme v těstíčku, promíchaném se strouhaným
sýrem a smažíme. - Brambory, salát z nakládaných okurek.

1 'Kdybych odjedna 1 a

PLNĚNY ŠUNKOVÝ ZÁVTTEK V TĚSTÍČKU. - 30 dkg šunky, 10 dkg tel. jater,
dortu se šlehačkou,
10 dkg slaniny, 5 dkg cibule, půl housky máčené v mléce, vejce, sůl,
tak mi ji nenoste!"
5 dkg žampionů, 3 dkg másla, těstíčko na obalení, 15 dkg oleje, pepř.
Telecí játra nakrájíme na kostičky, dáme do kastrolku, ve kterém jsme zpěnili máslo s jem
ně nakrájenou cibulí, slaninou a žampiony. Podusíme, přidáme máčenou housku v mléce, oso
líme, opepříme, promícháme, přidáme vejce a znovu promícháme. Směsí plníme plátky šunky,
svineme, máčíme v těstíčku a snažíme. - Opékané brambory a fazolky na másle.

SÝROVÉ SMAŽENĚ ŘÍZKY PO ORIENTÁLSKU. - 20 dkg tvrdého sýra, 5 dkg chatky, 10 dkg jader
vlašských ořechů, 5 dkg rozinek, hmota na spojení, kari koření, chilli koření nebo 2 páli
vé papřičky, hladká mouka, vejce, mléko a strouhaná houska na trojbal, 15 dkg oleje. Sýr nakrájíme na kostičky, promícháme s chatkou, sekanými jádry
vlašských ořechů, rozinkami a krájenou pá
livou paprikou. Zamícháme do hmoty na spo 20
jení a okořeníme. Z hmoty tvoříme malé řízečky, trojbalíme je a smažíme na oleji.
Příloha - špenát se žampiony.

ROVNOPRÁVNOST

ŘÍZKY Z PSTRUHA PO LABUŽNICKU. - 50 dkg
pstruhů, sůl, zel.petrž., 2 dkg másla, těstícko,3 dkg strouh.sýra,4 dkg žamp.,15 dkg ole
je, citrón. -Odkostěné, osolené a petrželkou posypané pstruky pokapeme máslem, máčíme
v těstíčku se strouh.sýrem a žampiony a sma- Promi ň,mus ím vaří t,
žíme. Zdobíme plátkem citrónu. Bramb., hrášek. muž má už hlad!"

