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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
naši dobří Otcové - misionáři - znají ten tvrdý pocit, když zazvoní u bytu nějakého křes
ťánka, zaslechnou za dveřmi plíživé kroky, otevře se špehýrka a kroky se zase odplíží.
Nebo ho ovečky sice do bytu pustí, ale pootevřenými dveřmi zaslechne či v nevlídném zra
ku zahlédne myšlenku:"Co tu ten farář vlastně chce?" "Ten farář" je posvěcený člověk, zá
stupce Kristův, který přišel vyslechnout jejich trampoty, povzbudit je, potěšit, pomoci
jim.
A tak nás mile překvapilo, když nás při vstupu do prostorné haly domu sester dominikánek
v Bethanien - kde jsme měli třídenní exercicie - vítaly vlídné úsměvy a ze všech stran
jsme slyšeli radostné, ba vzrušené šeptání:"Die Tschechen sind da!" Sama sestra předsta
vená podávala s úsmevem ruku neznámým lidem. Bylo vidět, že sestry jsou šťastné, když
slyší náš nadšený zpěv, pozorují naši soustředěnost při mši svaté, úctu
ke knězi a fronty před zpovědní místností. Nebyly dlouhé, účastníků bylo
něco přes čtyřicet a zpovídali tři Otcové - měli na to tři dny času.
Mimoto většina účastníků byli ostřílení duchovní kozáci, kteří své hlav
ní problémy už vyřešili a s pcmocí Boží zamířili na hlubinu života s Bo
hem.
Při tak milém uvítání a upřímných úsměvech dobrých sester nám napadlo
zpytovat svědomí, jak vítáme hosty my. Jestli přemůžeme svou nechuť,
příjde-li návštěva nevhod, máme mnoho práce, chceme se s dětmi učit,
bolí nás hlava či toužíme po odpočinku. Nebo je to návštěva nepříliš
příjemná, která hovoří jen o hloupostech či sbírá klepy a my tak toužíme
pohovořit si o kultuře, o duchovních věcech nebo si vyměnit zkušenosti
z práce, z domácnosti, s dětmi - svěřit se - zavzpomínat si.
Kéž by se nám podařilo to, co oné baculaté matce dvanácti dětí z Domaž
lic, která otevřela vždy dveře dokořán a s nepopsatelně milým úsměvem
a radostí jiskřícíma očima vztáhla ruce k hostu:"To je milé překvapení!
To je vzácná návštěva!" Nemohla hosta bohatě pohostit, ale kdo by myslel
na jídlo, když má po boku člověka, který se upřímně těší z toho, že
existujeme, že jsme u něho?
Přísloví: "Host do domu, Bůh do domu, "by nás mělo přimět k zamyšlení.
Dnes se moc a moc hovoří v kostele či píše v katolickém tisku o lásce k lidem a zapomíná
se, že první přikázání je láska k Bohu:"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou
svou duší a celou svou myslí Miluj bližního jako sám sebe,"řekl Kristus./Mat 22 37,37/
Jen člověk, který je do Boha vášnivě zamilován, má rád i jeho tvory. Je to logické. Pře
téká láskou, nikoho se neštítí, protože Bůh se nikoho neštítí a on je plný Boha.
Vyprosíme-li si na Bohu lásku k Němu, lásku vášnivou, začneme všem lidem zářit, protože
je budeme skutečné milovat. Ne proto, že jsou dobří nebo příjemní, ale proto, že naší
vášní je napodobovat Toho, kdo je naší vášní - totiž nejlaskavějšího Otce, který vybíhá
ze svého příbytku vstříc marnotratnému synu a vítá ho jako nej vzácnějšího hosta.
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE
Pověstný A.Casaroli spolupracoval na novém koňkordátu/smlouvě/ nozi Vatikánem a
Itálií.Návrh má jen 14 článků - místo 45. Navrhuje se odluka Církve od státu,
katolické náboženství už nebude státní, Řím se nesmí nazývat "svátým městem." Komunisté
přijali návrh s nadšením.
Po 40 ti letecn se vrátil do Španělska P.de Onaindia, bijv. kanovník va l lado l idsh ' katíidrály
a duchovnt baskickych vojenských oddílů. Proč uprchl ze země právě v době, kdy byli pora
zeni komunisté ve Španělsku, zpráva neříká.
V New Yorku a v celé diecézi loni poprvé stoupnul počet uvědomělých a angažovaných věřících.
Pastorační odd.areib.úřadu zjistilo rostoucí účast na mši sv.a zájem o život farnosti.
Na základních školách v Kenyi - 8000 Skol — asi 3 mil.dětí - se vyučuje náboženství v první
a druhé třídě 5 hod. týdně, ve vyšších školách 3 hod. týdne - jako povinný předmět.
Biblická společnost v Kenyi odevzdala min.spravedlnosti 150 výt.Písrna sv.,které pak minis
terstvo rozeslalo jednotlivým soudům.
Podle odhadu severoamerické televizní sítě N/B/C sledovalo televizní film italského režizéra Zefirelliho JEŽÍŠ NAZARETSKÝ asi 90 mil.Američanů. Film byl vysílán ve dvou dílech,
každý trval 3 hodiny, k Itálii jej vysílají v 5 dílech, v neděli po hlavním večerním pořa
du. Podle průzkumu italské televize /RAI/ dosáhl nejvyssí obliby u diváků /85 proč./
Od 13.-16.dubna se konal v Bruselu kongres Mezinár.katol.federace pro tělesnou výchovu a
sport za účasti 11 členských národních svazů. Kongres se zabýval morálními hodnotami spor
tu, jak totiž obnovit jednotlivá sportovní odvětví a oživit je hlubšími lidskými a křes
ťanskými hodnotami.
President Sudanu Niemiri vyznamenal chartumského arcib.mons.Baroniho řádem za zásluhy na
poli vědy, literatury a umění. P.Baroni působí jako misionář v Sudanu od r.1932.
Letos přijede do Lourd 513 organizovaných poutí. V Milostivém létě jich bylo 408 s celko
vým počtem tří a půl miliónů poutníků.
Vídeňsky kardinál Kbnig se obrátil 3.4. na vládu a poslance, kteří budou projednávat změnu
zákona o umělém potratu. Výzvu ke křest.řešení problému pronesl v televizi.
V
v Santiagu, oslavili prvé výročí /5.4./ Vikariátu solidarity, který pomáhá polit,
vězňům a jejich rodinám a nezaměstnaným a řídí 300 vyživovacích středisek pro chudé děti.
Vikariát solidarity spadá pod pravomoc Církve, zodpovídá za něj kardinál Silva Henriquez.
V Zaire vyšlo evangelium sv.Matouše v nejrozšířenějším dialektu Lingala - po sv.Marku a Ja
novi. - V Ghaně vydali biskupové na závěr své konference výzvu, aby v zemi byla plně respek
tována základní lidská práva a skončil současný vojenský režim.
V Ir^5u zemřel 64 letý primas-arcibiskup z Armaghu, kard.William Conway. Protože se snažil
o smíření, měl nepřátele mezi katolickými i protestantskými extremisty.
V Římě zemřel 15.4. náhle známý mariolog /znalec všeho, co se týká Panny Marie/ chorvatský
františkán P.Carlo Bělič, organizátor posledních mariologických kongresů. Pohřben bude
v rodné Katuně v kostele P.Marie, Prostřednice všech milostí.
Z Burundy bylo vypovězeno 15 misionářů Cambodiánů a laičtí pomocníci; byl to důsledek člán
ku v jejich italském časopise, kde se tvrdilo, že nynější režim není lepší než předešlý.
Misionáři prosili už několikrát redaktory tohoto časopisu, aby byli opatrní - ale mamě.
Na teologické fakultě v Angers-Francie - se konal mezinárodní kongres Přátel Tomáše Moora.
V Maďarsku, kde je 6,5 mil.katolíků/z 10,5 mil.obyvatel/, zařadili ve většině nedělí v ro
ce do vysílání i půl hodinky náboženského pořadu, totiž nedělní mši svátou.
Následkem povodní je 22 rodin už několik týdnů ubytováno v katedrále v Trapani na Sicílii;
farář i biskup o tom vědí, ale protože rodiny se chovají klidně, nechávají je tam.
Do lateránského hudeb.sboru-jednoho ze 4 papežských sborů-přijali nedávno i ženy.
Sv.Stolice se chystá k vydání dvou dokumentů: o katolické škole a o sociálním učení Církve.
Primas anglikánské církve Dr.Donald Coggan se setká v Římě 27.-30.4. s papežem.
Na generální audienci 20.4. zpíval Sbor varšavské teol.akademie a polský ženský sbor Harfa.
V Churu se sešli katoličtí exegeti/znalci/Nového zákona z německy hovořících oblastí.2
Letos přál Veselé velikonoce sv.Otec také slovenský - a v řeči žulu.
Podle výzkumů prý chodí jen jediný z 10 Britů do kostela.
Při příležitosti slovenské pouti do sv.země /Slováci z USA/, posvětil biskup Grutka mosai
ku Sedmibolestné Panny Marie pro nazaretskou basiliku Zvěstování Panny Maric; česká mosaika
tam už je: "Regina Bohemiae et Moraviae - ora pro nobis!"
V nemocnici Notre Dáme v Sieně byly objeveny dosud neznámé fresky; nejdůležitější je "Pietě"
od místního malíře Pietra di Domenica/1457-1506/,jehož nejznámějším dílem je "Klanění pa
stýřů'^ sienské obrazárně.

„ANO, MILOSTIVÝ PANE!"
Dům ovšem potřeboval opravu. Méšfácké, nepříliš vkusné sídlo. Snad bych rnahl pro
najmout několik pokojů. Uvidíme!
Zazvonil jsem. Proč zvoním? Vždyt mi soud předal klíče. Vsunul jsem klíček do
zámku, když se dveře pomalu začaly otevírat. Ustoupil jsem.
Ve dveřích se objevila nevelká ženská postava, těsně obalená do zástěry,
s nehybnou, lhostejnou a vybledlou tváří.
"Pán chce mluvit s milostivou paní. Není dcma. Rodina zahynula při havárii.."
Uklidněným frknutím jsem ji přerušil. "Vím, jsem novým majitelem domu!"
Ve tváři staré služky se nehnul ani sval. Ústa zůstala lhostejně sevřená, oči
bez jiskry překvapení. "Račte dál, milostpane."
Ustoupila a já vešel. Malá předsíňka, pak salón, z kterého běžely schody vzhůru.
Ohromný, hustý koberec, plyšová křesla a pohovky, vzrostlé palmy. Z pokoje vpra
vo proudil pruh ranního slunce.
Chtěl jsem pověsit klobouk, ale žena mi jej vzala z ruky a postavila se za mne, aby mi po
mohla z jarníku.
"Bydlí tu ještě někdo, mimo vás?"
"Ne, prosím, milostpane. Rodina neměla více služebnictva."
"Kdo udržoval tak velký dům?"
"Já, prosím, milostpane. Uklízela jsem, vařila, prala, žehlila - všechno, prosím..."
"A teta - totiž majitelka donu?"
"Milostivá paní měla mnoho povinností. Navštěvovala své přítelkyně, divadlo, pořádal a tu
večírky__ "
Vstoupili jsme do ozářeného pokoje. Na zdích drahé obrazy, na zemi opět peršan, vycpávané
židle, kulatý stůl a baculaté květináče se zelení.
"Měl jsem také tři sestřenice a bratrance. Pracovali někde?"
"Milostivé slečny doprovázely milostivou paní a měly svoje společnosti. Milostivý pán cho
dil s otcem do továrny, .někdy.. "dodala váhavě. Ale ani pak se nehnul ve tváři sval. Zdálo
se, jakoby tento obličej vyschnul, jakoby z něj něco vyssálo všechen cit, individualitu,
osobnost. Nebyla v něm špetka radosti či smutku, vzrušení nebo malátnosti. Můj pátravý
pohled snesla bez mrknutí, bez těkání, bez rozpaků.
"Přejete si malé občerstvení, milostivý pane?"
"Především nejsem milostivý pán. Jsem doktor Walter - i doktora mažete vynechat. Za druhé
bych rád viděl celý dům. Můžete mi jej ukázat?"
"Ano, milostivý pane doktore Walter." Otočila se a kráčela mlčky přede mnou. Urazila se?
"Je tu velmi čisto," řekl jsem vlídně, když jsme skončili prohlídku v kuchyni.
"Ano, milostivý pane doktore.. .doktore Walter."
"Asi jste využila času, když rodina...eh...odcestovala?"
"Ano,milostivý pane Walter...doktore Walter."
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"Uvařte mi kávu a kus chleba nebo rohlík. Ne, nepůjdu nahoru, pojím zde!"
Poprvé jsem postřehl v její tváři nepatrný stín překvapení. Ale okamžitě zmizel. Žena
postavila na kávu, prostřela stůl, přinesla pečivo a pak nalila kávu.
"Sobě také,"řekl jsem dost přísně. Strnula. "Prosím, milostivý pane doktore Walter?"
"Sobě také!" opakoval jsem. Usedla váhavě s hrníčkem ke stolu na okraj židle. Nemluvila.
"Bože můj, "myslel jsem si a pozoroval bledou, nehybnou tvář s polštářky tuku, "jak asi za
cházela rodina s touto ženou, že se jí podařilo vybičovat z ní všechny lidské city, myšle
ní, vůli a zanechat v ní jen to, co se jí hodilo: dřičskou povahu, uctivost, pasivitu."
"Jak se jmenujete? A jak dlouho tu pracujete?"
"Říkali mi Katy. Vyrostla jsem tu, milostivý pane doktore Walter.. .prosím."
Zachvěl jsem se hrůzou. Podařilo se jim zničit člověka, změnit ho v automat. Kolik lidí
se mění denně na celém světě v automaty - služky, úředníci, dělníci, manželé a manželky...
Náhle jsem zaslechl i svůj hlas v pracovně svého šéfa:"Ano, pane doktore, ne pane doktore,
prosím, pane doktore." Jak jsem zuřil proti těmto slovům, ale nesměl jsem vyslovit nic ji
ného. Já však měl ještě soukromí. Kamarád/, dívku. Mluvil jsem s domovnicí, s naším knězem.
Chodil do milé společnosti. Jen malou část mé osobnosti ochraňovala lhostejná nehybnost.
Přede mnou popíjela kávu žena, která byla ochromována od samého dětství, denní drezúrou
zhýčkaných boháčů. Podaří se mi, vlít do ní zase lidský život? Sáhl jsem náhle do kapsy.
"Paní Katynko, zde máte tisícovku! Odpoledne si půjdete - ne půjdeme spolu, koupit hezké
šaty a potom se projdeme lodí. Uděláme si prima buml! Čestné slovo!"vykřikl jsem radostně.
Od hméčku s kávou se zvedl vodový zrak:"Ano, milostivý pane doktore Walter."
J.West

OSVOBOZENÝ

SEX

Při četbě novin či všemocných inzerátů se člověk musí někdy smát. Podle
nich je "sex konečně svobodný!" Čtenář se domnívá, že sex už se nemusí za
vírat do temnot soukromí, ale .předvede se veřejnosti k důkladnému prohléd
nutí a prostudování.
Byl sex v minulosti skutečně takovým nevolníkem? A proč se tématu "svoboda
sexu" věnuje víc pozornosti, než osvobození lidí, kteří úpí v poutech ko
munismu či těch, kteří se do těchto pout bezhlavě v nesmyslné naději ženou?
Kdyby byl býval sex nevolníkem a nyní byl osvobozen, musel by počet lidí
v tak zv.kulturních zemích stoupnout. Zatím stoupá víc počet aut než počet
kočárků. Jak to, že dříve plakaly ženy radostí nad krásnou nevěstou a dnes
často vzbuzuje nevěsta pláč jen tím, že objem jejího pasu je o poznání vět
ší než objem její obtloustlé matky?
O pohlavním životě se dříve také diskutovalo - jako např.o zánětu slepého
střeva. Napsala se o něm spousta knih - jako o šestém přikázání. Sv.Alfons
z Liguory, bývalý advokát, o sexu napsal mnohem podrobnější knihy než nyněj
ší "sexopisci" - ovšem z jiného hlediska než naši chrabří sexuální osvobo
ditelé. Ti zapomínají, že některé věci děláme sami pro sebe, jiné pro jedi
nou osobu a opět jiné které můžeme dělat společně s mnoha jinými.
Lidé mají přirozený a správný sklon nemluvit o tom, co dělá každý sám. Např.
o tom, že si čistí nos. Dospívající chlapec se právem zlobí, když mu matka
přidrží u nosu kapesník a řekne:"Pořádně se vysmrkej!" Jakmile dítě cítí,
že ryze individuální věc přestává být věcí společenskou, vyrostlo z dět
ských střevíčků.
Nevyskytují se ilustrovaná pojednání o krkání či návody ke štourání se v zu
bech. Čistě osobní jednání nepatří do společenského rozhovoru. Jen hlou
pý člověk by napsal vážné pojednání:" O osvobozeném krkání." Veřejně4
se o tom dosud nemluvilo, znamená to tedy, že se musí krkání - a jiné
čistě intimní záležitosti - osvobozovat?
Jsou věci, které děláme jen s jediným člověkem. Život lásky není svou pova
hou společenský, nýbrž osobní, nesdělítclný , jedinečný. Nikdo se nepohorší,
vidí-li vás jíst u stolečku před hostincem, ale vidí-li, jak se na veřej
nosti dva lidé vášnivě objímají a líbají, je mu trapně. A přece to není nic
mravně nesprávného. Čin je dobrý, ale ukazovat jej na veřejnosti jej zpro
fanuje, dělá vulgárním. Takové chování patří jen k jedné osobě, jako bychom
jí sdělovali tajemství.
Tvrdí-li někdo, že takové chování "osvobozuje manželství", nezná rozdíl me
zi pohlavním životem zvířat a lidí.
Vrozenou úctou k posvátnosti lásky si vysvětlíme také plachost dívky, která
se leká předčasného projevu a prozrazení tajemství své tvůrčí síly. Mluvi
li o těchto věcech s rozkoší, ba vulgárně, ztratila tajemství života. Také
rytířské chování muže k ženě vyrůstá ne z toho, že žena je tělesně slabší,
ale z úcty k jejímu tajemství.
Lidé si chtějí uchovat jedinečnost svého tajemství. Není to upejpavost.
Opice při svých projevech v kleci nejsou "osvobozeny". Mohou totiž sdílet
jen reflexy žláz, ne však tajemství srdcí. Chov koní není totiž rodinný krb.
I k vlajce své vlasti máme úctu - dokud vlaje nad našimi
hlavami. Co kdyby někdo napsal:"0 osvobození naší
vlajky" a tvrdil, že nemá vlát nad námi, nýbrž
že ji máme pošlapat a roztrhat, abychom ji
osvobodili od jediného pojetí, totiž od
onoho vláni nad našimi hlavami? Pak by
chom viděli svou vlast z perspektivy
červa.
Stejné je to s láskou. Jakmile se na ni
začneme "svobodně" dívat z perspektivy
červa, stává se zvířecím pudem. Má-li
zůstat tajemným vztahem, musíme se na
ni dívat z perspektivy ušlechtilého
ČlOvěka
.
r r .
cnm,
Josef Fulton SHEEN
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"DUCH VANE, JAK CHCE,..."
Jistě chtěli zkoušet pokoru mladého, vyznamenáními zahrnutého
doktora filosofie, když ho představení po studiích v Anglii po
slali do jedné z nejchudších londýnských čtvrtí. Poslechl bez
váhání. A za rok byl dříve prázdný kostel sv.Patrika v Sohu při
všech bohoslužbách přeplněn - Iry, Italy a Číňany, kteří větši
nou obývali tuto chudičkou čtvrt.
Prosil, aby ve volném čase - kterého bylo málo - směl přednášet v
katolickém semináři filosofii. Vzbudil takovou pozornost, že univer
sita v Oxfordu a v Cambridge mu nabídly filosofický stolec...
JSI POKORNÝM SLUŽEBNÍKEM BOŽÍM NEBO PYŠNÝM UČENCEM?
Zavolali ho zpět do USA a poslali do zapadlé farnosti. "Polknul jsem to," říkávalSloužil mše sv., navštěvoval nemocné, pomáhal chudým tím, že mluvil boháčům do svědaní.
Na jeho kázání chodili věřící hodinu před začátkem mše sv., aby dostali místo. Brzo si za
čali faráři v okolí stěžovat, že jejich kostely se prázdní. Desítky kilometrů jezdili
jejich famíci k Otci Sheenovi, aby se povzbudili jeho kázáními.
Po devíti měsících si Sheena zavolal biskup a sdělil mu, že je jmenován profesorem filo
sofie na katolické universitě ve Washingtonu. "Už tě tam chtěli mít před třemi léty. Ale
mnozí tvrdili, že ti v Evropě "otekla hlava", že jsi zpyšněl a už mě nebudeš poslouchat.
Vyzkoušel jsem si tě. Jsi poslušným synem - proto nůžeš dál."
"JEDNOU RUKOU BRAL - DHJHOU ROZERVAL."
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Otec Sheen byl nejen báječným profesorem na největší katolické universitě v USA. Byl i ví
taným kazatelem - v New Yorku i po celých Spojených státech. Zvaly ho náboženské a jiné
organizace jako slavnostního řečníka - i když říkal posluchačům často nepříjemné pravdy.
Dostával obrovské honoráře - které hned putovaly na různé dobročinné účely. I my - Češi,
jsme zažili jeho velkorysost, s kterou nám dal autorské právo na své knihy. Když ho Otec
biskup Skoupý písemně poprosil o dovolení, něco z jeho děl otisknout, napsal velmi laska
vý dopis, kde obdivoval statečnost našich kněží a věřících. Bohužel, pražské jaro se brzo
změnilo v Sibiř a brněnský Otec biskup Skoupý si odnesl vzpomínku na laskavého, slavného
spolubratra k Bohu.
Otec Sheen nerad dělal magnet exkluzivním společnostem. Raději pracoval v klidu v daně,
který mu věnoval jeden z jeho bohatých obdivovatelů. Napsal tam 40 knih. Nej lepší knihy
prý napsal v podkroví donu, nejtěžší filosofická a vědecká díla ve sklepě, na dřevěném
stole. Např. "Filosofie a náboženství", "Bůh a rozum", "Komunismus a svědaní západu."
Jednou řekl: "Modlím se denně za Eisenhcwera a za Stalina." Proto ho komunisté hbitě za
řadili mezi fašisty.
Otec Sheen byl vroucím ctitelem Matky Boží. Tato láska se táhne jako zlatá nit. všemi jeho
knihami a televizními promluvami. Často připomínal, že papež zasvětil spásu Ruska Panně
Marii, která se zjevila dětem ve Fatirně.
MODERNÍ PROSTŘEDKY ŠÍŘENÍ SLOVA BOŽÍHO
R.193O začal hovořit do rozhlasu. Měl úspěch - 22 roky. Pak se pokusil hovořit do televi
ze. Předtím se stal r.1950 ředitelem společnosti pro šíření víry, vedoucím misijní prá
ce a usadil se v New Yorku blízko hlavního nádraží. R.1951 byl vysvěcen na biskupa. Psal
však dál, mimo jiné každý týden článek pro katolický a pro světový tisk. Pečoval o víc
než sto tisíc amerických misionářů na celém světě. Ročně podával o své práci zprávu papeži.
12.února 1952 se poprvé objevil na obrazovce. Měl obrovský úspěch. Americká televize je
téměř úplně v soukromých rukách. Nemá jiné příjny, než z reklamy. Proto na začátku, na
konci nebo i mezi programem se objeví reklama na zubní pastu či prací prášek. Někdy je
program uveden taktně:"Ta a ta společnost si klade za čest, že může svým zákazníkům před
vést následující operu."
Působivé promluvy televisního biskupa sledovalo v televizi asi 25 mil.diváků. Byl zavalen
dopisy. Mnoho odpovědí bylo uveřejněno. Vyznamenaly ho různé instituce, napr.ti
tulem MUŽ ROKU. Na přemluvy se Otec biskup Sheen nepřipravoval-neměl čas-jedna serie byla
dokonce napsána podle magnetofonového záznamu jeho televizních promluv. Hovořilo se o něm
jako o "rybáři duší" či "námořníku Božím" - neboř, jeho promluvy přivedly řadu lidí do Cír
kve nebo lidé prohloubili či objevili svou odumřelou katolickou víru.
V KA vyšla už rozebraná kniha POKOJ V DUŠI a my uveřejňujeme jeho úvahy na l.str.KLUBu.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
6.
Alja, ruská emigrantka, poznává v obchodě různé vídeňské figurky.
29.
února 1926
Dopis od maminky: "Ach děti, nesmířím se s tím, že jste obchodníci. Což se hodí Alja jen k
tomu? Proč něco nenapíšeš? Jsem jistá, že budeš mít úspěch. Proč by to nikoho nezajímalo?
Netušíš, s jakou láskou všichni o tobě mluví! Je to má jediná útěcha - že má dcera zanecha
la v srdcích zářivou vzpomínku. Jakoby tu zůstala Tvá duše. Každý o Tobě mluví se slzami v
očích. Dáša denně pláče a často se jí neznámé ženy na tebe ptají. Dojímá mě to a doufám, že
v cizí zemi Tě milují tak jako ve vlasti. Jak těžko je bez Vás, drahé děti, někdy je to ne
snesitelné. Občas vytáhneme s dědečkem Jurkovy hračky - jsou bezcenné, ale pro nás dražší
než celý svět - připomínají nám našeho chlapce. Dědeček vzpomíná, jak hrával s Jurkou na
Indiány a vozil ho na zádech po pokoji. Při tem slzí. Kdy Vás zase uvidíme, kdy asi?"
l.březen 1926.
Večer přicházívá pro mléko slečna Greta, štíhlá, vkusně a čistě oblečená dívka. Je nápadná
tím, že nemá ostříhané vlasy, ale její hlavu zdobí jako koruna dva copy. Modré oči se díva
jí přátelsky, klidně a zářivě, vypravuje o sván Hansovi; je poštákem v Mnichově. Vezme si
ho, až si našetří na výbavu. Týdně si píší. "Častěji ne, známky stojí peníze. Chodíme už
spolu sedm let." Asi jsem se dívala s pochopením, proto pokračuje:"Na jaře se asi vezmeme.
Koupíme nábytek, kuchyni a ložnici. Na výstavě - tam je to levnější než v obchodě. A lepší
Greta Hanse neviděla už tři reky, vyměňují si ročně fotografie. Čekají. Vědí, že se vezmou.
U nás v Rusku by dnes nikdo nečekal. Ani jeden nemá nic, vezmou se - a brzo se rozvedou.
Greta je číšnicí. "Máme už ložní prádlo. Ušila jsem si i župan." Oči jí září. Slyším to dnes
už po desáté. Mám ji ráda - její přátelskou, klidnou tvář, skrermé chování, vytrvalost a
šetrnost. Není však lhostejná. Tyto ženy jsou silou německého národa. Německá žena buduje
rodinu a národ je šfastný. Ruská žena buduje stát....!
3 března 1926
Myslela jsem, že budeme v obchodě samostatní. Už první den jsem poznala, jak jsem se zmýli
la. Nikdy v životě jsem nebyla tak závislá na druhých. Paní Neugebauerová se pohádala před
obchodem s paní Tichou. Pochopila jsem jen, že jde o mokrou podušku na okně, z níž kapalo
dolů. Paní N.u mne hodně nakupuje. Vejoe, máslo, mléko, salám, sýr. Večer nepřišla. "Už ne
přijde, "řekla danovnioe, "hněvá se na paní Tichou a nechce se tu s ní náhodou setkat. Nebu
de u vás nakupovat, dokud se s ní nesmíří."
Na tem závisí můj výdělek! Zákazníci mají také zvláštní představy o svých právech a povin
nostech, t.j. věří, že mají jen práva, ne povinnosti. Dnes objednala paní Seibelová dvacet
cukrových rohlíků, čekala hosty. V šest přiběhla dcerka:"Maminka vzkazuje, že rohlíky nech
ce - hosté nepřišli." A proto musíme sníst rohlíky sami. Dát slůvkem najevo nespokojenost,
či dokonce stát na tem, aby rohlíky odebrala, smrtelně se urazí a mám o zákazníka méně.
6.března 1926.
Ráno přicházejí dva mládenci s nadmutými aktovkami a objednají si mléko s žemlí. Mají na
spěch. Neviděla jsem dosud mladé lidi překypující takovou energií a chutí do práce. Jsou ne
zaměstnaní a chtějí rychle zbohatnout. Na správném místě by udělali spoustu práce. Mají
však sirůlu. Vše se jim zvrtne. Neúspěchy jim neuberou ani energii, ani naději. Padne-li je
den plán, mají hned po ruce jiný. Willy dobře mluví, je hezký a má prý štěstí u žen. Fred
mluví málo a vypadá důvěryhodně. Je synem zkrachovaného obchodníka, otec Willyho byl důstoj
ník a on sám také studoval na kadetce. I když jsou sympatičtí, podvědomý cit mě nabádá k
opatrnosti - zejména pokud jde o peníze. Dnes řekl Willy:"Paní Wagnerová, chcete získat sto
tisíc šilinků? Stačí tři šilinky a váš podpis. Ovšem na váš los musí připadnout výhra!"
"Už jsme přinesli štěstí polovičce Vídně,"vpadá basem Fred."Za měsíc jste bohatá!" Krky ma
jí omotané pestrými šálami. V zápalu se Willimu šál posunul a vidím nepříliš čistý límec bez košile. "Kdo odkoupí los, když jej hned nedostane?"namítám. Willy se opovržlivě směje.
"Kdyby nebyli hlupáci, už bychom umřeli hladem. Tak nekoupíte? Musíme tedy jít. Čas jsou
pění ze. Aspoň se vsačite o dva šilinky, že dnes prodám 10 losů. Ne?" Pak teprve zavřeli za sebou dveře.

JAKUB MARITAIN

Nemn-ru.' katotickýcn Křestanu o zahraničí ví, že v Římě vychá
zí Velmi kvalitní čtvrtletník STUDIE, redigovaný Ur.Karlem
SKALICKÝM, který přináší články z náboženských, filozofických
a jiných oborů, pod zorným úhlem naší katolické víry a její
ho praktikování. Každý vešit má cca 130 stran a je věnován
určitému problému, autorovi nebo námětu. Vybrali jsme ze se
šitu 46-47 - věnovanému nejslavnějŠímu katolickému filosofovi
tohoto století Jakubu Maritainovi a jeho manželce Raise Má
ři tainové /od níž jsme již také leccos uveřejnili/ - úryvek,
který pojednává o křestanském manželství.
MANŽELSTVÍ - PŘÁTELSTVÍ - LÁSKA
Bylo by velkou iluzí si myslet, že manželství má být dokona
lým uskutečněním lásky - vášně či lásky romantické. Neboř lás
ka - vášeň a láska romantická nejsou ve skutečnosti nic jiné
ho než živočišná touha přestrojená v představách v lásku čis
tou; samy o sobě jsou nestálé a pomíjivé, mohou přecházet z
jednoho předmětu na druhý, jsou tedy nevěrné a nakonec vnitřně rozpolcené mezi láskou k
druhému, kterou vyvolaly, a svým egoismem, který je jim vlastní.
Láska jakožto touha a vášeň a láska romantická - nebo aspoň něco z ní - mají být zajisté,
pokud je to možné, přítomny v manželství, jako počáteční stimulus a východisko.Avšak man
želství zdaleka nemá jako základní cíl "dovést romantickou lásku k jejímu dokonalému na
plnění, nýbrž má v lidském srdci uskutečnit něco zcela odlišného, alchymický proces ne
konečně hlubší a tajeimější. Chci říci, že má PŘETVOŘIT rcmantickou lásku, nebo to, oo z
ní existovalo na počátku, ve skutečnou a nezničitelnou lásku LIDSKOU a v lásku opravduHnezištnou", která jistě nevylučuje tělesnou vášeň a touhu, avšak která se nad ně stále více
pozdvihuje; neboř, sama sebou a podstatně je zásadně duchovní - úplné a neodvolatelné da
rování jednoho druhému z lásky k druhému.
Láska, o které tu mluvím, je především láska blahovolná. Není to nutně láska pošetilá,
avšak nutně a základně je to láska obětavá a přátelská - zcela jedinečné PŘÁTELSTVÍ mezi
manžely, jehož jedním podstatným cílem je duchovní společenství mezi mužem a ženou, pro
vzájemnou pomoc při uskutečňování jejich pozemského údělu. Je to také LÁSKA /mám na nysli
lásku v její obvyklé podobě, to, oo jsem na počátku prostě nazval "krásná láska"/, která
opravdu odpovídá míře člověka a unáší duši i snysly, takže v této lásce, i když žádost je
tu v celé své síle, blahovolná láska nicméně má skutečně místo před žádostivostí. Je tu
konečně normálně zahrnuto také tělesné obcování, protože druhým základním cílem manželst
ví je uchování lidského pokolení a proto každý z manželů má právo na tělo druhého.
Podstata manželské lásky tedy záleží v jedinečném a posvátném přátelství, o němž jsem prá
vě mluvil, spolu s láskou, s krásnou láskou, stejně jedinečnou a posvátnou, která se s
přátelstvím spojuje či měla by se normálně spojovat. Touto manželskou láskou rrůže manžel
ství vytvořit mezi mužem a ženou skutečné společenství nevybudované na písku, nýbrž na
skále, protože základem manželské lásky je láska opravdu lidská, ne živočišná, a skuteč
ně duchovní, opravdu OSOBNÍ - díky tvrdé kázni v obětování sebe a mnoha odříkání a očišřování. Tak každý ve svobodném a neustávajícím přílivu a odlivu emocí, citů a myšlenek
má opravdovou účast - na základně lásky - na osobním životě druhého, která je svou pova
hou nesdělítelným vlastněním druhého. A pak se může každý pro druhého stát jakýmsi ochran
ným andělem - ochotným - jak ternu musí být u andělských ochránců, druhému mnoho odpouštět.
Krátce, je "bytostí zasvěcenou dobru a spáse druhého", která přijímá, "že je jí plně svě
řeno zjevování všeho a péče o všechno, čím druhý JE v nejhlubších záhybech svého lidské
ho bytí."
K takovému přátelství, které se vyžaduje prvotně a základně, k takové lásce úplné oddanos
ti spolu s tělesným obcováním, které je v manželství zahrnuto, a s láskou duše a smyslů,
krásnou láskou, kterou manželství obsahuje či mělo by obsahovat, k tomu všemu se maže při
pojit láska pošetilá, ve které je přímé, zjevné a odhalené darování celé osoby přivedeno
ke svrchované a absolutně úplné podobě - darování celé subjektivity ne pouze v jejím tě
le, ale naprosto ve všem, co je-takže osoba se činí opravdu části druhého jako svého cel
ku a všeho.......
Ukázkové STUDIE si můžete objednat:ACCADEMIA CRISTIANA, VIA CONCORDIA 1, 00183 ROMA.
Předplatné je vzhledem ke kvalitě STUDÍf nepatrné, cca 20 frs za 4 čísla o 300-500 str.
1 naší doma budou zajímat!

7

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
MALICHERNOST A NESTÁLOST
VŽDYŤ I

SATAN BRÁVÁ NA SEBE PODOBU ANDĚLA SVĚTLA.

II.Kor 11 14.
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MILÝ
ČERVOTOČI,
zmiňuješ se, že Tvůj hoch po svém obrácení chodí stále do jednoho kostela, v němž se ale
necítí úplně spokojený. Napiš, proč tam vlastně chodí?! Jestli z lhostejnosti, je to dob
ré; jinak doporučuji, přiměj ho, aE se pustí do hledání kostela, ve kterém by byl úplně
spokojený. Nejlépe by ovšem bylo, kdyby nechodil do kostela vůbec.
Především musíš zaútočit na farnost. Je určitou prostorovou jednotou - ne jednotou vzá
jemných synpatií - spojuje lidi nejrůznějších stavů a vloh. To chce Nepřítel. Jakmile se
začnou lidé ve farnosti houfovat jen podle svých zálib, názorů a pod., vytvoří se z koste
la jakýsi klub nebo strana či klika. Chápeš? Modernisté nebo klerikálové všech možných
odstínů a stupňů. Za druhé - bude-li člověk stále hledat "vhodný" kostel, stane se kriti
kem, zatím co Nepřítel si přeje, aby byl žákem. Vím,vím, Nepřítel žádá, aby věřící odmítl
v kostele hereze, bludy, lži, - ale nechce, aby ztrácel čas úvahami o tom, co odmítá. He
rezi a lež má odmítnout a klidně dál zůstat zbožný a pokorný. Tak sprostý je Nepřítel!
bfezi jeho přáteli je dost takových, kteří vyslechnou i jalová, frázovitá kázání a mají
z toho velký už i tAk - nebo jim aspoň nejsou nebezpečná. Proto se dej do práce a pošli své
ho chasníka hledat kostel, který by mu vyhovoval. Stejně ho nenajde!
Informoval jsem se v naší kanceláři o dvou nejbližších kostelích. Mají pro nás své před
nosti. V prvním kostele se farář snaží přitáhnout i vlažné věřící tím, že ředí učení Ne
přítelovo tak, že lepší - pro nás horší - část věřících se pohoršuje, a mimoto - sláva
našemu pomocníkovi! - podkopává tak dosud pevnou víru jiných věřících. Bohoslužby se sna
ží udělat co nejzajímavější, proto zdůrazňuje nepodstatné, ale líbivé, co lidem lichotí
a nic po nich nechce, a podstatné - proměňování chleba a vína v Tělo a Krev našeho Nepří
tele - odbývá. Ke zpovědi nikoho nevyzve, ve zpovědnici sedí sotva hodinu týdně a ještě
je při zpovídání nevrlý a zbožným duším naznačuje, že nemají ve zpovědnici co dělat, hříš
ným pak jejich hříchy omlouvá a vymlouvá. Při mši se nechová příliš důstojně, rozhlíží se
zvědavě po věřících, kteří hned vycítí, že nevěří tomu, co koná. A tak se pravda Nepřítelo
va k duším nepřiblíží - a ty pomalu kostel opouštějí - protože už je nic neoslovuje.
V druhém kostele je farář, který své názory stále mění. Hned předkládá učení skoro kcmunistické, hned fašistické. Dnes se drží učení Církve, zítra popírá i zdravý rozum. Jednou je
klerikálem, pak moctemistou. Pluje s politikou a v zápětí ji odsoudí. Lidé se diví a jsou
zmateni - ale ny známe kořen těchto zmatků: je to nenávist.
Chce pozlobit rodiče, podráždit mládež, urazit věřící, ponížit kolísavé, odradit hříšníky,
naštvat věrné. Mimoto je nepoctivý. Říká:"Církev učí..." a předloží učení nějakého here
tika nebo nezávazné názory nějakého filosofa nebo teologa. Jenže má jednu chybu: ternu, co
říká, pevně věří. Zbaví-li se nenávisti, maže naše dílo důkladně pokazit.
Na štěstí oba kostely nu jí svůj "směr". Připojí-li se Tvůj hoch náruživě k některému směru,
maže být náš. Lidé se nehádají o dogmatické rozdíly - stejně jim nerozumí - ale o slova
"mše sv." nebo "večeře Páně","zpověň" nebo "svátost smíření", je-li lepší mešní roucho
moderní nebo barokní, kde mají stát svíčky a pod. To, co učil ten podařený Pavel, totiž
že ve lhostejných věcech né člověk bez pochybností brát ohled na člověka s pochybnostmi to už jsme dávno odstraní 1 i z hlav a srdcí lidí. Jedni při přeměňování kleknou a dívají se
s nevolí na ty, co stojí. Jiní přijímají Tělo nepřítelovo do ruky a nevrle pozoruji ty,
kteří přijímají do úst. A pro nedůležité věci zapomínají na hlavní přikázáni LÁSKY, na
základní pravdy, na to, co chce Nepřítel: aby se cvičili v lásce a aby poznávali pravdy
své víry.
Strhneš-li svého chlapce na úroveň malichernosti, aby využíval energie k boji za nebo pro
ti nedůležitým věcem - sláva Ti, kamaráde!
Tvůj přítel ZLOTŘILEC

vyznaní otce opata o paska
P.VONDRA: Než ses stal opatem, byl jsi pochopitelně knězem. Zajímá
nás, jak vznikl Tvůj zájem o kněžské poslání, kdo na Tebe vnitřně tedy ne propagačně - působil. Co předcházelo Tvé rozhodnutí, co k
němu přispělo?
OPAT ANASTÁZ OPASEK: Taková rozhodnutí jsou nutně tajemstvím a neda
jí se popsat. Dá se jedině hovořit o kladném nebo záporném vlivu
osob nebo četby. Na mé kladné rozhodnutí měly velký vliv dobré kni
hy, často u tehdejšího čtenářstva neběžné, např. díla Demlova, Durychova nebo Bloyova a Bernanosova, tito autoři mě určitě ovlivnili,
pak i časopisy jako Rozmach, Akord a Rád. Též i několik přátel,
kteří věděli, kdo je kněz, a které jsem poznal jěště před kněžským
svěcením. Např. spisovatel Karel Schulz /Kámen a bolest/, muž hlubo
ké víry a přítel několika kněží.
Největší vliv vsak na mě měli především čtyři osoby. Moje babička
Marie Cyrusová, která u nás v Kolíně bydlela, velmi zbožná paní, kte
rá chodila denně na mši a brala s sebou malého školáčka - totiž mne. V kolínském gotickém
chrámu jsem se seznámil s kaplanem, po té děkanem a konečně svatovítským kanovníkem Ja
roslavem KULAČEM /shodou okolností byl se mnou v r.1950 odsouzen ve stejném procesu/.Měl
početnou skupinku ministrantů, která byla částí velké ministrantské organizace Legio
Angelica, jejíž hlavou byl emauzský, nyní už 87 letý benediktin P.Metod KLEMENT.
Podotýkám, že ani jeden z těchto kněží do nás náboženství "nehustil", jednali s námi jako
se sobě rovnými a mohli jsme kdykoliv přijít na kolínskou faru. Pan kaplan měl pro nás
vždycky dobré slovíčko a někdy i malý dárek a když jsme už chodili do gymnasia, také
oběd.
Z okruhu kanovníka KULANE vyrostla pák během let celá řada kněží, řeholníků i řeholnic.
K době gymnasiálních studií jsem se několikrát zúčastnil exerczcií - hlavně na Břevnově,
kde P.Metod KLEMENT tehdy působil.
Hlubokým náboženským zážitkem byly pro mne časté návštěvy ve Staré Říši u Josefa FLORIÁNA.
Jeho osobnost, osobnost jeho prosté manželky a matky dvanácti dětí zapůsobily snad na
každého. Tento muž evangelií nebyl jen vzdělaným a zbožným katolíkem; v jeho domě se žilo
nábožensky - pro hosty byla ovšem účast na modlitbách a jiných náboženských úkonech dobro
volná - běžná byla ranní a večerní modlitba celé rodiny, ačkoliv jinak v Čechách aspoň ve městech - v té době už odumřela.
Zde jsem vlastně poprvé pochopil velikost a hloubku společné modlitby, která by měla být
dnes samozřejmá v našich katolických rodinách.
V tomto smyslu nebyla Stará Říše na Moravě znamením jen pro mne. Je známo, že několik
desítek kněží vděčí za své kněžské povolání právě této podivuhodné rodině.
Josef FLORIÁN byl ovšem - jak říká Karel SCHNARZENBERG - katolík integrální - bez jakých
koli ústupků. To mu ovšem vyneslo mnoho obtíží s brněnským ordinariátem. Bylo pro mne ctí,
že jsem ho mohl jako břevnovský převor pohřbívat...
P.VONDRA.: Vzpomeneš si nějak na své jubileum?
OTEC OPAT OPASEK: Je to vlastně smutné výročí a budu ho slavit více méně ve své benediktin
ské rodině - ve vyhnanství. Na Boží hod velikonoční je v Rohru pontifikální mše sv.,kte
rou sloužím a při které promluví opat VIRGIL z rohrského opatství.
Ve výroční den budu v rakouském opatství Admont, kde se letos konají porady našich opatů
ze Švýcar, Německa a Rakouska, sloužit mši svátou. Promluvu má pan opat ODILO z Mnichova.
Má to být připomínka o pronásledování věřících v našich zemích. Aby se na to nezapomínalo.
To by tak bylo všechno.
_
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Benediktinsky rad
ke kterému patří Otec Opasek, zal.r.529 sv.Benedikt na Monte Casino v Itálii. Jeho sestra
sv.Scholastika zal.nedaleko ženský klášter. Řehole má 73 kapitol, v nichž čelí zakladatel
některým výstřednostem poustevníků. Mimo evangelické rady - chudobu, čistotu a poslušnost
předepsal sv.Benedikt slib stálého pobytu v určitém klášteře a polepšení. Tak se rozptý
lení poustevníci proměnili ve velkou rodinu pod heslem MODLI SE A PRACUJ. Pustiny obráti
li v úrodná pole, pohany v křestany. Nejdříve byli řeholníky jen laici. Rád odchoval ně
kolik tisíc světců, 40 papežů, 250 kardinálu, 22 tis.biskupS a arcibiskupu a 15.700 učen
ců a spisovatelů. Benediktinem je i Adalbert Seipolt, jehož humoristické romány Dva čepce a Pozoun a Všechny cesty vedou do Říma jsme uveřejňovali.

SLÁVA! MARTINKOVI SE POHÁDALI!
Paní Martinková, nutká šesti dětí, a její muž, se stále usmívali,
byli ke všem milí a zdvořilí, nepěstovali "kritické" rozhovory
a jejich byt byl - podle obratných sousedek, kterým se podařilo
proběhnout všemi místnostmi - vkusný a čistý.
Ale lidé nemají rádi dokonalost. Budí v nich ubité svědomí. Bud
průměrným člověkem, máš pokoj, jsi náš! Dobře vychované děti? Vý
čitka - šla jsem raději do práce, abychom si mohli koupit krás
né auto, byt či cestu kolem světa, než děti - ne, uznáte, že je
to drzost. Neuznáváte? A co vaše časté návštěvy v hospodě?
Co laškování s manželkou vašeho kolegy? Co dluhy, které ne
mažete platit? - Vidíte, nejste o nic lepší než já!
Jednoho sobotního večera, kdy voněl akát pod nesčetnými okny
paneláku, se ozval z otevřených oken rodiny Martinkovy křik.
Pět klepen, kádrujících právě starého faráře a jeho ještě
starší hodpodyni, umlklo.
"To je od Martinků! Martinkovi se hádají!"
Slovům rozumět nebylo. Jen křik, pláč, bouchání
"Dává jí za vyučenou židlí," ušklíbla se hezounká
bestie, která dostávala židlí každých čtrnáct dní.
"Nebo ona jemu. Je fešák. A jeho svůdná sekretářka!"
"Slyšíte, pláčou děti! Bije ta neviňátka!"
"Tak nevinné nejsou. Starší syn má potíže ve škole."
"On ne, to je syn paní... "náhle žena umlkla. Matka
onoho povedenoe se zastavila pod okny a položila
do trávy koš se suchým prádlem.
Po chvilce křik náhle zmlknul.
"Zavřeli okno, "řekla zklamaně žena s prádlem.
"Ne, je stále otevřené. Odešli do jiného pokoje."
"Ubohé děti! Jak je mi jich líto," řekla dojemným
hlasem žena s nalepenými řasami. Žena s prádlem po ní
loupla očima. Děti této soucitné dámy se potloukaly do
noci po celé čtvrti a malovaly na zdi neslušné výjevy ne
bo psaly průpovídky a lá: Jenda K. je vůl!
Chvíli přešlapovaly, ale když křik nepokračoval, rozešly se
bud darů nebo po čtvrti, aby informovaly ostatní občanky.
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Dosud odpovídal každý na pozdrav paní Martinkové aspoň nakyslým úsměvem. Ou této chvíle na
něj neodpověděl skoro nikdo. Na pozdrav pana Martinka odpověděly ženy pohozením hlavy, mu
ži se dívali jinam. Prosím vás! Muž, který mlátí manželku židlí! A chodí do kostela!!
"Divné, "povídá babka-novinářka, "že nemá paní modřiny na tváři?"
"Myslíte, že je tak hloupý, aby ji bil do tváře? Jsou ještě jiná místa!" Poznámka o modři
nách obyvatele činžáku popudila. Baba jedna! Vdaná nebyla, co ví o manželském životě. Má
lem by ji připravily o chlebíček. Ale roznemohla se a po návratu už se na to zapomnělo.
Ženy se rozhodly, informovat pana faráře. Aň ví, jakou má farizejskou ovečku! V kostele se
objevily jen na vánoce, proto si mohou slabůstky dovolit - manželskou nevěru, potrat nebo
pomluvy. Nejsou tak moc "svaté" jako Martinková. Slovo "paní" už vynechávaly.
"Hezké od vás, "řekl pan farář z poctivé školy, když vyslechl informátorky. "V rodině nemají
být rozmíšky. Můžeme to vyřídit hned."Otevřel dveře:"Paní Martinková, na chviličku!"
Ženy ztuhly. Vstoupila paní Martinková, s vyhrnutými rukávy, utírajíc si ruce do zástěry.
"Vaše sousedky hlásí, že jste se v sobotu večer 16.května hlučně hádala s manželem!"Podíval
se tázavě na ženy, které se skrývaly jedna za druhou.
"Ale pane faráři, ten den jsme přece byli s vámi na pouti. Děti zůstaly doma! Už vím! Ten
nejmenší ničena otevřel naplno televizor. Prý tam byla nějaká hádka - říkaly děti. Promiň
te - dvouleté děcko - chápete..?"obrátila se k ženám, rudým jako pivoňky.
"Vysvětlilo se,"řekl pan farář vesele,"dcbře, že jste to neroznášely po celé čtvrti a přiš
ly přímo za mnou. Stačí vysvětlení? Martinkovi se tehdy vrátili s celou poutí kolem půl
jedenácté v noci!"
L.M.

JAK SE OHEŇ NEHASÍ
Buaova stála uz nejaxou dobu v ohni. Když končeno přijeli
hasiči, plameny šlehaly z oken. Za ječících sirén přijel ve
litel hasičů Gerry Ford. Vystoupil z auta a hned byl obklo
pen svými poradci:"Co bychom měli dělat?" zeptal se.
"Musíme stříkat na oheň vodu a uhasit jej!"
"Počkat,"řekl jiný poradce."Když zalijeme oheň velkým množ
stvím vody, budova se zhroutí!"
"Myslím, "řekl jiný poradce, "ze bychom měli nejdříve zachrá
nit lidi."
"Ne, musíme zachránit budovu,"protestoval další.
"Ta se dá zase postavit! Vysvoboďme nejdříve lidi!"
"Pěna je lepší než voda,"vykřikl další muž.
"Ale je příliš drahá! Vždycky jsme oheň hasili vodou, proč bychcrn to neměli dělat dál?"
"Tenhle oheň se však nepodobá těm ohňům, které jsme dosud našili,"namítl jiný muž.
"Víte co? Necháme budovu ještě hořet dál. Tak vyhoří oheň sám od sebe. Ušetříme!"
"Silný oheň vyžaduje silná opatření," řekl velitel."Jdem na to! Samozřejmě, rád slyším kaž
dý názor. Tedy nejdříve si vypracujeme plán, jak zachránit lidi i budovu."
Když vypracovávali jeho pomocníci na kapotě auta různé plány, bylo slyšet v dálce sirény.
"To je 94.demokratická kongresová hasičská brigáda. Potřebujeme ji k uhašení ohně,veliteli'.'
Brigáda se přihnala, vyskákala z vozů a pak se dívala na budovu a lidé kroutili hlavami.
Velitel Ford stál na žebříku. "Muži, stav tohoto donu je špatný. Nepřeji si potlesk!"
Však žádný také nebyl.
"Jsem rozhodnut uhasit tento oheň, ale potřebuji vaši pomoc. A zde je rrůj plán."
"Stojí za bačkoru!" zařval jeden hasič.
"Počkejte, ještě jste jej vůbec neslyšel," řekl velitel.
"Náš plán je," řekl jeden hasič, "abychom zachránili lidi a uhasili oheň."
"Tohle je můj plán," protestoval velitel.
"Víme, co dělat,"řekl hasič," nalijeme na budovu vodu a uhasíme oheň."
"Voda stojí peníze a mohu ji potřebovat pro jiný oheň," řekl velitel Ford.
"Nestarejte se o jiné ohně. Uhasme tento," křičeli členové hasičské brigády.
Velitel hasičů řekl:"Jsem si jist, že se můžeme dohodnout, aby váš plán na boj s požárem
byl v souladu s mým plánem. Jsem ochoten udělat nějaké úpravy."
"Na to se budeme muset sejít a odhlasovat to," řekla hasičská brigáda.
Všichni stáli kolem háků a žebříků a dohadovali se, jak oheň uhasit. Velitel se zatím vrá
til ke svému autu, aby tam vypracoval jiný plán.
V době, kdy se vypracovávalo a hlasovalo a debatovalo, plameny zuřícího pekla šlehaly vy
soko nad hlavami, nad hasiči a technikou na ulici a bylo slyšet pronikavé výkřiky lidí,
uvězněných v plamenech, jak volají o pomoc. Ale mamě. Napřed se musel vypracovat plán,
a plán se musel také odhlasovat.
Nepřipomíná vám to dnešní politickou situaci?

Art BUCHWALD

SRDCE RODINY

STAROU ŘÍŠI navštěvovali vzdělanci a učenci, aby s panem FLORIÁNEM hovořili o teologii,
filosofii, výtvarném uměni a literatuře. Jen vytrvali přátelé projevovali zájem o podivuhodný život čtrnáctičlenné rodiny a šestnáctičlenné domácnosti.
Poprvé jsem navštívil pana Floriána na jaře 1928 a jezdíval jsem asi 4x do
roka do St.Říše,až do dne jeho pohřbu 1.ledna 1942. Brzo jsem viděl, že
vedle velkého ducha žije stejně úctyhodná manželka. Při každé návštěvě
jsem si na hodinku odskočil a hovořil u dubového stolu v kuchyni s pani
Floriánovou. Jeji velikost spočívá v tom, že ochotně přijala patriárchálni způsob života podle přáni manžela i se všemi nesnázemi a nutným hrdin
stvím, čtvrtstoletí plné bídy a hladu. Byla uvědoměle zbožná, tichá a
skromná, pokorná a láskyplná. Věděla, že nejkrásnějším údělem ženy je
být matkou, přijala 12 děti a vychovala je podle zásad vlastníno života
a stejně jako otec je bránila před styky s povrchními a špatnými lidmi.
Nikdy jsem v rodině neslyšel pláč děti, výraz neposlušnosti ci neuctivosti.
Co se jim přikázalo, hned vykonaly..Paní Floriánová byla srdcem rodiny, z tvá
ře ji zářila dobrota, laskavost a spokojenost....
B.B.

CO ŘÍKÁ ŠVÝCAR ?
My, dříve narození exulanti, pamatujeme dvouletý, prud
ký nástup komunistů k převzetí moci v naší vlasti. Pod
mínky byly tehdy jiné, pro uchvatitele značně přízni
vější: atmosféra čpěla poválečným terorem a surovostí,
KSČ vyhrála volby a hlavně - byl tu Rooseweltův sou
hlas s přivtělením do zóny sovětských satelitů. Je
jich nástup byl tedy také podle toho bezohledný, sebe
jistý, takřka bez přetvářky.
V dosud svobodném světě jsou podmínky odlišné, taktika tedy daleko rafinovanější. Píše
o ní znalec na slovo vzatý, plukovník v záloze ERNST CINCERA ve své knize UNSER WIDERSTAND GEGEN DIE SUBVERSIQN IN DER SCHWEIZ /Atheneum-Verlag, Lugano/.
Dílo má solidní systém: cíle komunismu již dosažené i otevřené, strategie /např. antiamerikanismus v Evropě/ a hlavně taktika.
Nejčastěji jde o varianty dvou základních druhů komunistické taktiky: 12
1. TAKTIKA "VLEČNÉHO LANA": do komunistického vlaku s rudým, ale zatajeným cílem, je
zapřažen nic netušící neutrální prominent.
2. TAKTIKA "AUTOSTOPU /Wehikeltaktik/: do nekcmunistickélio vozidla, které spěje k nějaké
opozici, boji, rozbrojům, demonstracím či kraválům, přisedne tvrdé jádro školených
revolucionářů a zmocní se iniciativy, i když jim na výsledku boje třebas ani nezáleží.
Viz akce proti atomovým elektrárnám ve Švýcarsku, kde zůstaly na bojišti ležet spousty
pcmlácených, pozdě a trpce litujících, k čemu byli zneužiti.
Při trošce dobré vůle jsou tyto taktiky snadno průhledné, stejně tak jako komunistický
slovník a hantýrka, kterými se soudruzi - často s úspěchem - snaží mást veřejnost.
Rudé nomenklatuře věnuje Cincera po zásluze pozornost. Též dialektice a demagogii. Jeden
z příkladů:komunista líčí krásnou budoucnost - v budoucnosti nelze chybovat ? - a srov
nává ji s chybami, napáchanými v minulosti.
Autor má dobře prostudovaný československý vzor. V Praze - brzo po váloe - vzbudilo su
rové jednání komunistů jeho pozornost, tam se rozhodl studovat, co to vlastně ten komu
nismus je. Cituje též generála šejnu.
Velice zasvěceně je líčen "POCHOD INSTITUCEMI". Míněny jsou sdělovací prostředky, justi
ce, škola, armáda, církve / z nichž nej vděčnějším a nejdůležitějším rejdištěm je církev
katolická/.
Jako všechny totalitní systémy, mají rudí nejvíce spadeno na mládež:.nej radě ji se vy
užívá přirozené vývojové fáze - údobí pubertálního odboje proti autoritě vychovatelů.
Toto "povstání dcer a synů" je vlastně přirozeným průlomem k individuu. Z tohoto vzdoru
má vzniknout samostatně myslící a odpovědně jednající jednotlivec jako součást svobodné
společnosti. Tedy opak tvora kolektivního, stádovitého...."
S jednotlivými institucemi se komunisté utkávají v jakémsi souběžném trojboji: založit
vzdoroinstituci, vniknout DO instituce a bojovat PROTI instituci. Zde příklad Církve:
Vzdoroinstituoe: křesňané pro socialismus, Neue Linke
v instituci: Pacem in terris, synody atd.
0 boji proti Církvi by se daly napsat celé knihovny.
Podle zásady "chyEte zloděje" neustále se burcuje proti fašismu. "...Pro Evropu a Švýcar
sko je momentálně nebezpečím KOMUNISMUS. Či zná snad někdo nějakou fašistickou velmoc,
která by si t.č. hodnověrně kladla nářek na dobytí moci nad světem vojenskými nebo revo
lučními prostředky?"
Antikcmunismus je cílevědomě a vytrvale zesměšňován, diskreditován, opovrhován, což nese
ve veřejném mínění své plody:".. .bez nadsázky lze tvrdit, že naše společnost je tendenčně
vůči komunistům již tolerantnější než vůči antikomunistům..."
Cincerova kniha vyznívá pesimisticky:"..rostoucí apatie občanstva mi působí skoro větší
starosti než činnost komunistické levice. Neboř boj proti této resignaci je těžkým bojem
proti maso, která se už skoro nedá vyburcovat ze své lhostejnosti..." - Co na mě působí
nejtísnivěji, je fakt, že v knize je spousta pasáží PŘELEPENA CENZUROU. Hrůzný pohled,když
si uvědomíme, že rudí nejsou ještě zcela u moci, ale jejich cenzoři jsou již v hradbách.
/Cenzura přetopila určitá místa, protože tam svá tvrzení nemůže autor - Cookie naprosto jisté dokázat/.

PRVNÍ

SVĚTEC

AMERIKY

Z ČECH

Můj křestní kmotr Marek byl známý svým úslovím: "To je, panečku, náhodička!" Už mu i leckde žertovně přezdívali: Náhodička. - Co se ho
kmotra Barbora naopravovala a co se s ním navadila, ale v nestřeže
né chvíli zase sáhl k náhodičce. A právě toto tak proskribované
úsloví mi přišlo na jazyk, když jsem dočetl zprávy Leopoldina spol
ku na podporu katolických misií hlavně v Americe. Spolek byl zalo
žen teprve před třemi reky ve Vídni, ale díky podpoře arcikněžny
Leopoldiny, která se stala brasilskou císařovnou, vyvíjel nadějnou
činnost. Přečetl jsem všech pět dopisů misionářů ze Severní Ameriky
a musel jsem uznat, že jsou napínavější než nevímjaký dobrodružný
remán. Dýchala z nich opravdovost jejich nadšení pro Kristovo evan
gelium; a jeho šíření mezi přistěhovalci i Indiány se dalo doslova
nahmatat. A nebyl jsem sám, na koho to zapůsobilo tak neodbytně. Ne
odvážil jsem se sdělit své myšlenky nikomu kromě Krbečka, ale když
se jednou Quido rozhovořil o těch dopisech misionářů, přeskakovaly
plamínky nadšení z jednoho na druhého jako když oheň běží po zralán
obilí.
Ani nevím, kdo to pronesl první, ale už tam na břehu Vltavy jsne se domluvili, že se při
hlásíme do misií v Americe jak jen budeme vysvěceni a nabudeme trochu pastoračních zkuše
ností. Se zápalem konvertitů jsme začali verbovat i jiné pro svůj plán, ale jejich údiv
nás brzo zchladil. Asi to nebylo jejich povolání.
Tedy mne, Pane, voláš? Bereš si tak prosté nástroje jako dopis amerického misionáře
P.Baragy, vídeňského misijního spolku, papíru, práce tiskaře, pošty, a desítek rukou a
srdcí, ano i Quidova slova, abys mi řekl:"Pojči!"
Zalila rme dychtivost, jakou jsem dosud nepoznal. V mých představách to bylo tak snadné
jako cesta domů do Prachatic. Do Ameriky se ale nedá dojít pěšky jako denů nebo nejvýš
formanským vozem. Do Ameriky to znamená...už zase mi bylo jako ptáčátku, které by chtělo
létat a ještě neví jak. Při studiu jsem musel vynaložit hodně síly, abych se udržel nad
knihou a nesnil o budoucím působení v misiích.
Zašel jsem tedy za svým zpovědníkem P.Heřmanem Dichtlem, který byl dámským vikářem, a svě
řil jsem se mu se svým únyslem.
"Jak vás znám, tak bych řekl, že váš úmysl není jen pouhý povrchní rozmar. Avšak takové
rozhodnutí potřebuje hodně světla shůry..Duch Svatý vám dá klid a jistotu, je-li to pravé
povolání. Proste Ho naléhavě a máte-li ještě jiné sepjaté ruce, které můžete požádat o
modlitbu na tento úmysl - neváhejte. Budem prosit společně."
Vstával jsem od zpovědnice jako člověk, který zakusil, jak sladce pohladí klid důvěry.
Napětí nepominulo, ale už nebodalo.
Prožil jsem vánoce jako pastýři v Betlémě, kteří slyšeli:"Zvěstuji vám velikou radost...
narodil se vám Spasitel, to je Mesiáš, Pán."
Můj úmysl jít do Ameriky jako misionář se mi jevil jako anděl, který mi zvěstuje velikou
radost. A já říkal stokrát: ano, ano, ano!
Co se zdálo při první rozmluvě s P. Dichtlem jen jako touha s trochu vyhraněnou konturou,
to vykrystalisovalo během krátké doby v jasné rozhodnutí. Cítil jsem na hlasu zpovědníka,
jak je nyní rozechvěn, i když ještě leccos namítal, ale nakonec jsem uslyšel vytoužené
potvrzení.
"S MILOSTÍ BOŽÍ JDĚTE, VAŠE MÍSTO JE TAM. PÁN VÁS VOLÁ!"
Nedokázal jsem nemluvit o své radosti a Krbeček také ne, i když teči na mne vrhal tu a tam
takové divné zpytavé pohledy. Několik dní se o tom mluvilo i mezi přednáškami, protože
P.Dichtl vybídl i kolegu Šavla a Schmidta, jenomže ti měli potíže s rodiči. Nakonec ustou
pili jejich naléhavým prosbám.
A tak jsem zůstal sám, tak trochu jako bílá vrána. Ale i ta zevšední a narůstající studij
ní starosti utlumily zvědavost. Brzo přestaly otázky, už se nezvedala obočí při setkání.
Zase jsem byl kolega Neumann, jeden z mnohých.
P. Dichtl mne upozornil na možnost dokončit teologická studia v Praze, že bych se mohl
snadněji naučit angličtině, kterou budu potřebovat v Americe nejvíc. Jistě i doporučil
mou žádost, protože mi byla vyřízena téměř obratem.
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Tatínek reagoval na tento nový obrat v mém životě s neskrývanou hrdostí.
IO
"Chlapče, budeš studovat ve městě, kde je pochován svátý Václav a kde byl umučen tvůj ne
beský ochránce sv.Jan Nepomucký - a to není málo." Pro mne byla Praha svatozář obou světců.

BANDY MLADÝCH
V elegantních ulicích velkoměst působí rozruch hlučné skupiny chlapců
v černých bundách a s dlouhými vlasy..Chlapci a děvčata se scházejí v
určité kavárně, nebo tvoří sportovní skupinky a organizují si společ
ný konec týdne.
Tento zjev je starý jako dospívání samo. "Chceme se uplatnit! "říká je
den osmnáctiletý hoch,"?;e skupině jsme silnější proti rodičům a naarízeným; snáze zvládneme těžkosti v životě, v práci. Ve skupině hledáme
přátelství, zábavu, "lepší svět!"
Něco nás však zneklidňuje a mate: sub-room party bez kontroly, rock 'n
roli, bandy na motorkách.
CO SI 0 TOM VŠEM MYSLET? JAK JEDNAT?
Na bandě poznáme, jaké přátelství pojí její členy, na bandě poznáme
také hloubku charakteru mladých. Jsou různé bandy. Každý se připojí
k té, která odpovídá jeho "já".
PODÍVEJME SE NA TYPICKÉ BANDY NAŠÍ DOBY.
TAK ZVANÍ "TV RDÍ
HOŠI".
Černá bunda, motorka, rock'n roli, drogy, cigarety, sexuální výstřelky
atd — ’iyto bandy se obvykle organizují kolem všemocného "šéfa" a uplat
ňují svou sílu proti společnosti. U těchto mladých existuje bláznivá potřeba "něčeho jiné
ho" /neví čeho/ a vzpoura proti světu, ve kterém jsou nespokojeni. Nakonec jsou schopni i
"fašismu" a tvrdého činu, protože žijí bez lásky a bez Boha a volají po absolutnu násilím
svých rozpoutaných instinktů. KDO JE BUDE MÍT RÁD?
KL IDN É
BANDY14
Mladí, vychovaní v starostlivém prostředí, jejichž instinkty nejsou rozvášněné ani charak
terem, ani výchovou. Hýčkají své nepatrné rodinné problémy nebo sní o budoucnosti, diskutu
jí, chodí na výlety. Kult week-endu, boom-party, sobotního večera, schůzek v kavárně
Nejde jim ani o opozici proti společnosti, spíše o únik. "Tvrdí"ukazují určité pohrdání
děvčaty; zde se flirtuje a "hledá se co nejvíc požitku při co nejmenším riziku."
Baví se hlavně tancem, projížďkami, schůzkami v kavárně nebo herně. Malé výstřelky. Hrají
si na "usedlé otce, i když se tcrnuoo označení zuřivě brání.
Děsíme se band v černých bundách: naší víře však chybí jasnovidnost a odvaha. V Kristových
očích jsou přejedení ti mladí, jejichž "bohem je břicho". Ti by nás měli znepokojovat. Ja
ký duch je vede? Soudíme podle dobrého platu a postavení, nebo věčné spásy duší a světa?
BANDY
MLADÝCH KŘESŤAnS
Skupinky, vyrostlé z katolické akce, kroužky z výchovných a misijních hnutí, skauti,
mariánské družiny, kroužky při farnostech. Zdají se nám pro křesEany "tím nej lepším".
Existují však také bandy mladých křesEanů, kluby, které se vymykají přímému působení Círk
ve, odmítají hierarchii a autoritu, ale jsou přesto oživeny - neviditelně - působením urči
tého kněze či výborného laika, který ovlivňuje skupinku svými ideemi prostřednictvém někte
rého člena. Bez této porroci banda křesEanů "nevytrvá". Tvoří se náhodným setkáním a kristalizují kolem jedné či dvou silnějších osobností.
Tito chlapci s pevným charakterem organizují setkání, dávají iniciativu, vedou diskuse a
tak vniknou myšlenky kněze či laika, s kterým se stýkají, do skupiny; v ní najde každý
přátelství, posilu, zamyšlení, zábavu. Zvolna se vytvoří určitý, téměř nedotknutelný řád.
Určitý způsob rozhovoru, určité místo schůzek, určitý způsob pozdravu___
Tato skupina by mohla být úplně pohanská; je na kněžích a vychovatelích, na křesEanech,
aby takové skupiny oživovali, ne ignorovali. Ne ovšem indiskrétním vměšováním, ale být přítomen v pravou chvíli, projevit otevřeně, bratrsky přátelství. Skupiny se nerozpadnou za
dvou podmínek: l.Přijmou-li mezi sebe nové členy, kteří sice na
začátku vyvolají malou krizi a ohrozí imunitu, ale přinesou nové
myšlenky a novou krev.
2. Najdou-li konkrétní způsob akce, ve které by dávali sami sebe.

/ Protože kapitola je příliš dlouhá a nechceme vynechat nic pod
statného, přineseme v příštím čísle návod pro rodiče, jak se cho
vat ke svým dospívajícím dětem, jak jim pomoci, aby zapadly dobře
do skutečně kvalitní skupiny mladých lidí, v níž by rostly je
jich osobnosti./
B.Babin - J.Vimort. Přel.S.J.

HVĚZDA NA SLOVENSKÉM NEBI
Mezi našimi zesnulými českými a slovenskými biskupy, proná
sledovanými komunistickým režimem, vynikal zvláště dobrý
slovenský pastýř Otec biskup Ján VOJTASŠÁK.
Letošního roku uplyne 100 let od narození posledního spišské-1
ho biskupa, nezapomenutelného JÁNA VCJTAŠšÁKA. Pocházel ze
Zákamenného v zapadlém koutku horní Oravy. Po kaplanských lé
tech na různých místech této severoslovenské diecéze působil |
jako farář ve svém rodném kraji. Stal se později známým i mi-l
no okruh své pastorační činnosti redigováním slovenského ka
tolického časopisu.

Když došlo v r.1921 ke jmenování a pak v Nitře ku svěcení
prvních tří slovenských biskupů v ČSR, byl mezi nimi i 44 ti
letý oravský farář P.VOJTAŠŠÁK. Během svého 28 tiletého pů
sobení na Spišské Kapitule dal mnoho podnětů k dalekosáhlé
obnově duchovního života své diecéze, postavil katolický
učitelský ústav v místě své residence i novou budovu Vysoké
školy bohoslovecké. Po druhé světové váloe se Vojtaššák
obklopil řadou mladých nadaných knězi, za jejichž součinnosti
se mu podařilo v poměrně krátké době rozšířit a upevnit kato
lickou akci ve všech složkách božího lidu na Spiši. Rozvinul
intenzivní ediční činnost ve vlastním nakladatelství spišské
diecéze, kde vyšla řada hodnotných děl soudobé náboženské li
teratury .
Pro svůj nesmlouvavý a rázný postoj vůči komunistické ideologii se stal Vojtaššák jednou
z prvních obětí brutálního postupu režimu vůči katolické hierarchii. Roku 1949 byl zatčen
a rok nato odsouzen Státním soudem v Bratislavě spolu s prešovským biskupem Gojdičem
/který zemřel ve vezení v pověsti svatosti/ a bratislavským světícím biskupem Buzalkou
k doživotnímu žaláři, přes to, že mu bylo v té době už 73 let!! Prošel nejobávanějšími
slovenskými i českými věznicemi, kde navzdory vysokému stáří snášel útrapy i ponižování
neobyčejně vytrvale. Svým kněžím vzkazoval z vězení:"NEBOJTE SE 0 MNE, JÁ TO VYDRŽÍM!"
A skutečně dlouholeté věznění vydržel bez vážných úhon na zdraví, díky své denně udržova
né otužilosti a fyzické zdatnosti tuhé oravské nátury. V šedesátých letech mu bylo vězně
ní změněno za přikázaný pobyt v Senohrabech u Prahy, když před tím ztrávil jistou dobu
své internace ve společnosti arcibiskupa Josefa BERANA. ZášE státních orgánů proti Vojtaššákovi šla tak daleko, že ani přes opětovné žádosti jeho přátel mu nedovolily ani posled
ní léta života - kdy stařičkému biskupovi bylo už přes 80 roků - dožít na území jeho
diecéze, resp.v rodném kraji. V Senohrabech umírá roku 1966 ve věku 89 let.
V osobním životě byl biskup Vojtaššák pozoruhodně skromným člověkem. Dlouhá léta např. by
ly jeho jedinou večeří brambory s mlékem. Jeho svérázný postoj k různým skutečnostem živo
ta i politickým událostem nic nemění na významu osobnosti tohoto "velkňaza spišského Siona", jak jej nazval slovenský básník, pro slovenský katolicismus a jeho rozvoj zejména
v třicátých a čtyřicátých letech.
Miloslav ČEMUS
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Absolutno, absolutno,
kolik to jen krásných jmen, tak vymyslel si lidský duch.
By bloud nemusel říci jen, to prosté slůvko - B Ů H .
A přece přec,
když v duši teskno a vzdech se dere na ret Tvůj,
proč nevolá ret absolutno?
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Proč úpí vždy jen - BOŽE MŮJ !

ROZPAD NEBO ROZKVĚT CÍRKVE ?
Po II. vatikánském sněmu máme dojem, že to v Církvi vypadá jav bytě, který se opravuje nebo důkladně renovuje. Samý nepořá
dek, nic není na svém místě, nábytek se přesunuje, člověk nemá, kam
by se uchýlil. - V Církvi je to podobné; změnila se liturgie, kalendář, obřady svátostí,
zanikly různé zvyky, objevily se nové formy zbožnosti, modlitby, začíná se hovořit s ne
katolickými církvemi - ani vypočítat se nedá, co všechno se změnilo.
Někteří - zaraženi či zmateni - se ptají: Bylo to nutné? Proč se sahalo na starý pořádek?
VždyE je z toho jen zmatek, nic nestojí pevně a nejistota ohrožuje samy základy víry. To
mu se musíme bránit! Jak? VraEme se tam, kde jsme žili v jistotě a v bezpečí!
Jiní naopak žádají radikální reformy. Žijeme v technologické a sekularizované společnosti.
Proč plakat nad mrtvou minulostí. Naše víra musí obstát i dnes, musí být schopná spoluutvářet budoucnost světa.
Tyto dvě extrémní skupiny si často navzájem nerozumějí. Ti, kdo jsou zahleděni do budouc
nosti, vyčítají druhým: "Děláte z Církve muzeum! Nesmíme zaspat přítomnost." Druzí odpoví
dají rozhořčeně: "Opouštíte tradici, zavádíte novoty bez ohledu na minulost, zrazujete ví
ru a likvidujete křesEanství!"
V naší době, kdy je všechno v pohybu a zdá se, že se viklá půda pod nohama, je dobré se
zamyslit, co je v Církvi podstatné a co je vedlejší: co koření v nezměnitelném plánu Bo
žím a co nese čas. Dnešní doba nás nutí hledat pravou tvář Církve.
Avšak změny, které prožíváme, byly připraveny vývojem minulých staletí, proto je dobré
uvědomit si historickou souvislost, v níž vznikla situace dnešní Církve.
Dějiny a život Církve byl za posledních 400 let ovlivněn Tridentským sněmem. Ten byl zase
ovlivněn reformací a násilným rozdělením Evropy do dvou náboženských táborů - katolického
a protestantského.
Koncil měl obhájit katolickou víru proti protestantům a reformovat Církev. Tento polemic
ký charakter sněmu vtiskl dalšímu vývoji Církve ráz a pečeE. Protestanté popírali některé
základní pravdy víry, které Církev vyznávala už staletí: viditelnou stránku Církve, pa
pežský primát, většinu svátostí. Celou strukturu víry postavili do vyostřeného"buá - nebo?
1. Písmo svaté proti tradici. Katolická Církev učí, že boží zjevení je jak v Pí smě svátém,
tak v apoštolské tradici. VždyE tradice existovala dříve než byla napsána evangelia.
Protestanté tradici vyškrtli: čisté zjevení boží je podle nich jen v Písmě svátém.
2. Slovo Boží proti svátostem. Svátosti nejsou prostředky ospravedlnění a milosti, jak
učí katolická víra. Ospravedlňuje jen a jen víra. Svátosti víru jen potvrzují a posilu
jí - ale milost samu nezprostředkují.
3. Duchovní povaha Církve proti viditelnému, hierarchickému zřízení Církve. Vyplývá to
logicky z protestantského myšlení: jestliže ospravedlnění a milost přichází jen z víry
v Boží zaslíbení /tedy bez lidského spolupůsobení/ je zbytečné vše, co se mezi člověka
a Boha staví - tedy i církevní hierarchie/kněží a biskupové/ a svátosti.
Tridentský sněm odsoudil protestantské učení a definoval učení víry v těch bodech, které
protestanté popírali, a to úplně jasně. Zároveň se však pozornost Církve soustředila hlav
ně na sporné body a tím bylo po reformaci ovlivněno učení i zbožnost katolíků. Tak někte
ré pravdy byly v popředí, jiné v pozadí a jakoby zakrněly.
1. Protestanté odmítli tradici? Katolíci ji naopak bránili. Věřit znamená přijímat za prav
du vše, co učí Církev. Tak se stalo, že na osobní styk s Písmem se nekladl velký dů
raz a bylo podezřelé vše, co zavánělo subjektivismem.
2. Protestanté zdůrazňovali Slovo Boží nad svátosti. Církev mluvila o objektivní hodnotě
svátostí a podmínkách nutných pro platné přijetí. Tak se poněkud zamlžil např. jejich
dynamický vztah k vykoupení, jejich existenciální a eklesiální stránka a symbolismus.
3. Církev bránila viditelnou složku Církve - hierarchii. Tím se vytvořil odstup mezi kněžími a laiky a slovem "Církev" se chápala jen hierarchie. Také mystická stránka Církve
se odsunula do pozadí i její eschatologická povaha.
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Ted snad chápeme, co se děje. Reakce na jednostrannost minulých století a snaha vtělit
znovu do katolického vědomí pravdy, přesvědčení, které dříve zůstávaly jakoby němé.
Jako knihy, které máme v knihovně, ale dosud jsme je nečetli. Jsou tu ovšem výstřelky a
otřesy - jako po každém koncilu.” Asimilace do vědomí a srdcí křesEanů trvá dlouho.
ko
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SETKÁNÍ................
Na str.13 uveřejříujeme ukázku z romá
nového životopisu budoucího světce bl.
Jana Nepomuckého NEUMANNA z Cech.
Autorem životopisu philadelpského biskupa je Otec Josef KOLÁČEK, S.J., ve
doucí českého vysílání Vatikánského
rozhlasu. Ujal se našich - už druhýchtřídenních exercicií v Bethanien; by
lo nás 42. Jak na nás zapůsobil duch
exercicií?

"Byly to krásné, hluboké exercicie;
po takových jsem už dlouho toužil! Na
bitý program, latka dosti vysoko hned
od úvodni promluvy-a ignaciánská
struktura! Vrátil jsem se s pocitem
A.Matka Ježíšova, nota, Ježíšův
bit skos ti Bohu a naplněn hlubokou vděč
pěstoun.LB.Ti, mužské jméno, mi
nosti za ty dny a hodiny, strávené v
láček Páně, začát.písměna konče
Boži biizkos ti. Kéž by jen toto vědo
tiny ,C. pasivum, vládce archy SZ
mi, živé a silné, Jeho přitomnosti se
přítel Tomáše Aqinského, slov,
trvávalo v duši co nejvice!"
jak.D.hlas osla, zakladatel
"Se steskem jsem dnes vzpominala, že
prvního řádu, vezmi. E.přítelky
před týdnem jsem proživala mši, při
ně sv.Františka, světec čistoty
které jsem citila hloubku viry ostattuna, sykavka.F.Zakl.řádu, je
nich a při které jsem citila, že Pán
hož členem je P.Bernáček, muž - je opravdu mezi námi. Lituji upřimně, že jen ták zřidkákdy
ská Olga.G. Nota, nota, patron mám přiležitost zúčastnit se podobných setkáni!
ztracených věcí, karta.H.předl, "Libovali jsme si s manželkou, jak jsme stas tni, že zde, ve
jděte-latinsky, prací prášek,
Švýcarsku, máme ták krásné exercicie. Přiznám se, že při poevangelista.CH.Zápor, přibližně cátecnich existencnich starostech jsme trochu povolili v
nejstarší evangelista, předl., živote s Kristem - jak jsme jej proživali doma. Toto Setká
nota. I.zakladatel jesuitů/bez ni nám pomohlo dál - na cestu štastného miru - jak promluvy
a/,český spisovatel, J.Nota,
Otce SKARVADT /který vedl SETKÁNÍ V QUARTENU/, na kterém je
ruské jméno,žena ze Starého zá hned vidět, že žije tim, co řiká, ták
kona, teplota. K.Církevní Otec- milé prostředi, které ve vsednim živote
biskup milánský, patron nakažli nejvice postrádáme. Aspoň doma se budeme
vě nemocných, předl.,2 samohl. snažit si je uchovat. Budou na podzim za
L.Patronka hudby-mučednice,
se exercicie?"
Doufejme, že budou, najdeme-li dobrého
nemládl.
exercitátora. Modleme se za to. - Před
1.Matka sv.Augustina, apoštol
několika lety jsme začali s jedněmi exerNěmecka, 2.Matka Panny Marie,
ciciemi, společnými s bratry Slováky.
světice, která "noci upije",
Vedl je nezapomenutelný Otec STREČANSKÝ
gram, spojka, moje. 3.řeka, no z Belgie a bylo nás jen třicet. Nyní bylo
ta, světice-mučednice, zn.dusí
na slov.exerciciích 75 účastníků, na Set
ku, zn aut Libanonu, skoro začá kání v Quartenu 56 - a exercicií nebo
tek abecedy, 4. spojka, 2 samo
hlásky, on-něm., odnes, otázka, Setkání je už ve Švýcarsku - kde žije
teplota, spojka. 5.bojovník pro jen asi 12 tisíc katolíků z naší vlasti ti ariánskému bludu, nedůvěřivý celkem šest. Pokusíte se, přátelé z ji
apoštol, předl., římsky 50.6.ij ných zemí, založit tuto vysokou školu ži
ženské jméno, křest.filosof,pak vota s Kristem?
spojka. 7.těžce zkoušený muž,je,
st.gallenský benediktin, nota, 8.
části vozu, spoj., ti, římsky ti předl, spojka, první žena. 11.světec chudoby, předl.,zn.
síc, spojka, to-něm.,kyslík,do teploty,orej/bez háčku/,12.evangelista-lékař,vložka do po
lévky, věrozvěst.
lar, 9.rakev, též on,citosl.,du PO^dcKA: 7. NOTKER.
17
sík, tona, zn.Svýc.,tritium.
10.Kachna-něm./bez n/, tuna,zkr. V min.křížovce jsme vynechali popis jednoho sloupku. Byla
před jménem,Evropa, skr.dopor. to lehká křížovka, jistě jste ji i ták vyluštili, přesto
prosíme o prominutí!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

co je co ??

13.května uplyne 60 let od prvního zjevení ve íatimě. Návštěva "ad I iini na" - po
K oslavám jmenoval sv.Otec svým zvláštním vyslancem vinné návštěvy každého bis
bostonského arcibiskupa, kardinála Medeira, který se kupa u sv.Otce jednou za
narodil na azorských ostrovech a později emigroval s rodiči do pět let.
USA.
Roku 1979 se bude konat mezinárodní kongres pro kněžská povolá Modern i smus - hereze/blud/
který se snaží odstranit
ní. Počet studentů na teologických fakultách téměř ve všech
nadpřirozený charakter víry.
západních i některých východních zemí stoupá a zdá se, že to
není jen následek nezaměstnanosti, nýbrž i odporu proti prázdno Odsouzen enc.Pascendi.
tě a materialismu moderní doby. Doufejme, že nám biskupové vy Jakub Deml - nar.1878, kněz
světí kněze, kteří se budou poctivě snažit o svatost - jen ta a básník, redaktor deníko
koví totiž mají pro věřící cenu.
vého časopisu Slépeje.
Námětem letošního 27.kongresu Kirche in Not v Konigsteinu/T.,
BRD, který se koná od 28.-31.7. je téma RINGEN UM DEN MENSCHEN- Jaroslav Durych - katolický
spisovatel a publicista.
freie in Ost und West. Přihl. :Haus der Begegnung, Bischof Kaller Str.3, D.624 Konigstein/T, tel.6174/3015.
ROZMACH - olomoucký časopis
Franc.svýc. televize přinesla zajímavou reportáž o dominikánkách 1923-27, red.J. Durych
v Bethanien, kde míváme své třídenní exercicie. V této kongre AKORD - brněnský katol.časo
gaci jsou i bývalé trestankyně a ženy s pochybnou minulosti.
pis 1928-33, red.Durych.
Vstupem do kláštera pro ně začíná nový život a jedna o druhé ne AAD - časopis pro katolic
ví, byla-li trestankyní či ne. Reportér se asi tří zeptal, je kou kulturu, od r. 1935,
li jejich minulost černá, sedá či bílá, ale odpověd. nedostal. red.F.Lazecký.
Polská Charita slaví 25.letě výročí. Je to státní, politický
podnik, neuznaný biskupskou konferencí. Katolická Charita , za Leon Bloy /1846-1917/, ka
tolický spisovatel a publi
ložená po válce polskými biskupy, byla před 25 lety zrušena.
Před 10 léty vyšla encyklika Pavla VI.POPULORUM PR0GRESI0 /Po cista, velmi bojovný.
krok národů/.V Ženevě se k tomuto výročí konalo symposium Jiří Bernanos - slavný fran
23.března - kterého se zúčastnil Mons.Gantin, zástupce předsedy couzský katol.spisovateI.
papežské komise ICSTITIA ET PAX/ a jiné osobnosti.
Viz KLUB č.3, str.7.
Generální a biskupští vikáři doporučili švýc.biskupské konferer
Stará Říše - bydliště Jos.
ci, aby neměnila předpisy, týkající se volných dnů, jak byly
Floriána, býv.profesora a
usneseny 24-25.9.1969. Je prakticky nemožné svátky pro celé
nakladatele vynikající ka
Švýcarsko sjednotit.
Mariánská legie v Senegalu slavila 25 leté jubileum. Slavnosti tolické literatury, m.j.
také knih Leona Bloye, s
se zúčastnila i její 91 létá zakladatelka.
Nový mnichovský arcibiskup Dr .Josef RATZINGER cbdrží biskupské nímž byl spřátelen. Větši
na knih ze Staré Říše jsou
svěcení 28.května a týž den bude intronisován. Přehlásil, že
je to pro něho oběf, opustit universitu v Řezně, kde byl nejen bibliofilie a maj í ve Ikou
pro svou učenost, ale i hlubokou zbožnost a odvahu, hlásit se cenu.18
k ryzímu katolicismu, velmi oblíben. Mnichov může být hrdý!
Inteq ráIn í - úp1ný,dokoná 1ý
Biskup Lamont - o jehož odsouzení jsme se zmínili -byl zbaven
ord i nar i át - biskupské úřa
rhodeské státní příslušnosti a vypovězen ze země. Podporoval
prý teroristy, kteří se snaží násilím svrhnout legální vládu. dy.
Řehole - regule - pravidla,
Co by s ním udělali komunisté?
podle kterých žijí řeholni
Papež znovu zdůraznil význam osobní zpovědi. Katolík si může
ci . - Evanqe1 i cké rady vybrat - bud zpovědnici nebo osobní zpovědní rozhovor - také
se zpovědním tajemstvím a rozhřešením. Podstatné části sv. zpo které evangelium k dokona
vědí jsou: zpytování svědemí, LÍTOST, dobré předsevzetí, vyzná losti radí - chudoba, čisto
ní hříchů knězi a vykonání uloženého pokání/obvykle modlitby/. ta a poslušnost. Zachováva
Církevní představení klášterů na hoře Athos v Řecku odmítli po jí se / mají se zachovávat/
zvání moskevského patriarchátu k účasti na oslavách svátku sv. v klášteřích.
Synody - nábož.porady kněží
Sergěje, protože v SSSR panuje náboženské pronásledování.
Revue francouzských jesuitů "ETODES" píše, že jmenování biskupů a laiků pod vedením biskupa.
v Maďarsku roztrpčilo kněze, poněvadž při jemnování se hledělo proskribované - zesměšněné,
jen na politickou stránku a ne na náboženské potřeby. Vznikají pon ížené.
ted různé podzemní skupiny a kroužky, které biskupy zneklidňu imun i ta - nedotknutelnost
nebo ochrana před zákonem
jí, protože jsou prakticky nekontrolovatelné.
10.-16.10 se koná ve Vídni světový kongres katol. tisku.

ROZKLADU MRAVNÍCH HODNOT
PROTI
19
"Obratte se!"/Mk 1,15/ pohlavností.
Smilstvo se prohlašuj o za něco nevinného. -Na
"Potřebujete vytrva
lost, aby se vám - až manželské věrnosti nezáleží. Zahrává se s ni
ve filmu a v televizi, v románech a časopisech,
vykonáte Bosí vůli dostalo splnění slibu" na cestách, v kancelářích a v podnicích. Věr
//id 10,36/."Jestliže nost jakoby neplatila. Dnes platí jen jediné
antické peníze - a to je třicet střibrňáků
mě milujete, budete
zachovávat moje přiká zrádce Jidáše.
Jakmile se začne smilstvo prohlašovat za něco
zání'.'/Jan 14,15/.
I
Když se dnes mluví o nevinného, vede to k zákeřnému nepřátelství vů
i
příkazech a zákazech, či tělu. Ano, když se dnes tělo - zvláště tělo
o vůli Boží a o obrá zeny, snižuje jako lákadlo k reklamě a k podí
vané, když se tělo - chrám Ducha Svatého - ha
cení, zmocní se mno
hých lidí stísněnost. Místo zá nobí smilstvem, pak je to projev nepřátelství
kazů a příkazů máme svědomí, které na ni vůči tělu, mnohem pohanštějšímu nepřá
kom nezávisí.
telství, nez bylo ve starověku vykleštování.
Člověk prý je nezávislý. Jen on sám v "tvůr Poněvadž Církev šije uprostřed národa, působí
ci svobodě" - jak zní toto heslo - rozhodu- mravní krize také na křestany. I u nich kolí
je o tom, co je dobré, správné, užitečné a sají často mravní zákony. Nemálo se jich dá
pokrokové. Kdo hovoří o Bozi vůli a o mrav svést velmi rozšířenou nevázaností. Počestnost,
kázeň a čistota nejsou v "módě". Nezřídka ži
ních příkazech, ten vykonává na člověka
nátlak a nutí ho. Moderní člověk se nechce ji spolu lidé v konkubinátech, neoddaní a svá
podrobit jinému zákonu než je jeho vlastní. tost manželství odmítají. Jiní nechtějí chodit
na mši svátou, na slavnost Eucharistie. Prý se
Podobné názory tu už byly. Vzpomínáte si,
vy starší, na Arnošta Bergmanna, nacistu a má dospělý křestan rozhodnout sám!
zakladatele ták zv. "německého náboženstvíf OHROŽENÍ ČLOVĚKA A SPOLEČNOSTI
který hlásal, ze mravnost znamená "zaktivi- V posledních letech se mnoho mravních norem
zovat člověka v mravní oblasti", aby se na zesměšnilo. Mnoho lidí v tom vidí novou svobo
učil "odhazovat berličky a postavit se na
du a samostatnost. Ale Vzpomeňme na obyvatele
vlastní nohy."
Babylonu, kteří se spoléhali na cihly a maltu
Dnes se zase tvrdí, ze "odvolávat se na mi- vlastni výroby a hrdě prohlašovali:"My jsme
molidskou instanci, na Boha, na jeho přiká "jeden národ" s "jednou řečí" a "se stejnými
záni ap. " je překonáno. Člověk si upravuje výrazy"./Gen 11,4./ - Konec? Zmatek, nelad, nebudoucnost sám a je tedy i pánem svých mrav přáteIstvi!
ních názorů.
To prozíváme i dnes. Matení mravních hodnot
PŘEVRÁCENÍ UKAZATELÉ CEST
člověka i společnost ohrožuje. Člověk ztrácí
Je nemálo hromadných sdělovacích prostřed pevné mravní zásady, snaží-li se sám vytvořit
vlastni morálku. Nevyzná se v tom. Trpí tím
ků, které mravní hodnoty ponižují a nahra
hlavně mladí lidé, nebot se jim bere smysl ži
zují je takovými, které se líbí. Nestyda
tost se veřejně šíří v zábavách, v reklamě, vota a zásady k jeho zvládnuti. To ochromuje.
ve filmech a časopisech. Tyto "výtvory"jsou Lidé jsou smutní. Na kolika očích leží dnes zá
duchovně často tak ubohé, ze znemravnělost voj smutku! Jakou úzkost prozívají mnozí z hlu
se prostě stává ohlupováním. Nabízejí se se bokého pocitu nesmyslnosti života!
šity a knihy o "sexuální nauce", které jsou Dnešní člověk je plný úzkosti. Prozívá ji ve
ve skutečnosti svádění dětí a mládeže k ne snu i v bdění. Na mnohé působí tato úzkost ja
mravnosti. A mnoho lidí stoji před těmito
ko těžký sen. V rotterdamském přístavu stoji
9 m vysoký varovný pomník, připomínající hrůzy
převrácenými ukazateli s bezradnou tváří.
Tento vliv nezůstal bez účinku. Mravní jed 11.svět.války: zohavené tělo, znetvořená tvář,
náni pokleslo tak hluboce, ze bychom to by vztyčené ruce, obraz zoufalství, výkřik zděše
li v padesátých letech nepovazovali za mož ní. I dnes - po 30 letech - je mnoho lidí stej
ně neštastných. Vzmáhá se nejistota a úzkost.
né. Celý národ se otřásá v těžké životní
Nedostatek radosti a lásky zakrývají často roz
krizi. Kolik je rozvrácených manželství a
rodin! V NSR bylo r.1975 rozloučeno asi sta trpčenou útočnosti. Útěk do opojeni a vyražení
tisíc manželství. Hrozivě poklesl počet no k uvolnění nevede. Hesla: "Požitek bez lítos
ti", "Rozkoš bez nesnázi" jsou životní lži!
vě narozených. Máme už víc rakví nez kolé
Na lidskou společnost působí neblaze rozpad
bek. Představy, chránící hodnoty lidského
života, zvláště nenarozených, starých a ne mravního řádu - nebot potřebuje nutně společné
mocných, se oslabily. Pornografie manipuluje základní přesvědčeni.

I kdys je správné, že neexistuje statni ná
boženství, přece jen stát není k hodnotám
neutrální, nýbrž je s nimi spjat. Kdyby ne
chtěl mravní hodnoty uznat, a chtěl zacho
vat jen vnější, bezcenný a jakž takž fungu
jící řád - rozpadl by se. Zbavil by se hod
not a tím by se stal bezcenným. Běda národu
jehož svoboda nemá pevnost a stud.

"Budeš se klanět Pánu, svému Bohu, a jen jemu
sloužit!"/Lk 4,8/. Když Ježíš odpouští hříchy
neznamená to, že člověk může v hříchu dál se
trvat. /Jan 5 4,14/. Zlo zůstává zlem!
Hříchem je také odmítnout lásku, kterou nám
Otec v Ježíši Kristu daroval. Je to osobní
vina. Dnes mnozí tvrdí, že jsme hřích zdědi
li, že je vrozený, že je společensky podmíně
ný. Prorok Nathan odpověděl Davidovi /který
svedl ženu svého vojevůdce a jeho pak poslal
na smrt '; "Ty jsi ten muž!"
Hřích neznamená jen špatný čin člověka. Hřích
vydává člověka v cizí moc, v moc zla.
SVAT Ý
Č L O V Ě K20
Svatý Bůh chce také svátého člověka:"Toto je
vůle Boží: vaše posvěcení."/! .Tess 4,3/, píše
sv.Pavel.
Slovo "svátý" zní dnes mnohým lidem cize a za
starale. Běžnější jsou slova: výkon, pokrok,
blahobyt. Slovo "svátý" souvisí se slovem
"zdravý" a znamená: neporušený, nezlomený,
štastný, zdravý. U Boha jde ovšem o víc než o
pozemské štěstí. Svatý znamená - patřit Bohu,
sdílet s Bohem jeho svatost - nebot všechna
svatost pramení z Boha. Od věčnosti nás vyvo
lil"abychom před ním byli svati a neposkvrně
ní" /Ef 1,4/.
Správný člověk není v sobě křečovitě uzavřený,
ale otevřený Bohu, dávající se Bohu. Bůh nás
nestvořil pro neštěstí, ale pro štěstí, ne
pro zoufalství, ne pro smrt - ale pro život.

"SKRZE N E H O NÁS UCHRÁS í„"
/Řím 5.9./ - Člověk při vší bídě není bez
nadeje. Důvodem k té naději je Bůh sám.
"Chci hledat ztracené."/Ez 54,16/ Člověčen
stvím svého Syna se Božský Otec s konečnou
platností rozhodl k spáse lidí. "I když my
jsme nevěrni, on zůstává věrný. "/2 Tim 2,15
Člověk je "zapleten do sítě"/Iz 24,Id/.Po
znává stále jasněji, že není svým vlastním
zákonodárcem. Mravní zodpovědnost se nedá
odvodit ani z psychologie ani ze sociologie.
I nekřestanský sociolog Max Horkeimer/18651973/řekl: "Všechny pokusy, zdůvodnit mravnost
pozemskou chytrostí..spočívají na harmonic
kých iluzích.. Neexistuje logický důvod
proč bych neměl nenávidět, když z toho mám
nějaký užitek."
Stejně pošetilé je postavit své svědomí pro
ti Bohu. Svědomí je schopnost, kterou nám
vložil Bůh do srdce, abychom byli citliví
na mravní věci a mířili k dobrému. Tak je
svědomí hluboce zakořeněno v živém volání
Božím. Pro křestana a jeho svědomí je Je
žíš Kristus "cesta, pravda a život"/Jan 14,
Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch
6/. Otázku svědomí nemůžeme oddělovat od
svátý. Amen.
otázky po nejvyšším smyslu života. Proč
existuji? Jaký je poslední smysl mého živo Pastýřský list kolínského arcibiskupa kardiná
ta? Ježíš Kristus odpovídá: "Pro mne!"/Mk 10 la Josefa HdFFNERA, předsedy německé biskup
29/. Je u mne se svou láskou a se svou tou ské konference. Tento list je jedním ze stá
hou. Ptá-li se svědomí:"Co se ode mne žádá? le se množících vlaštovek, které prozrazují,
prosí stejnou otázkou Ježíše:"Co žádáš ode
že ke slovu se dostávají opět lidé hluboce
mne, zde a ted?"-"Pane, co mám dělat?"
věřící, stateční, a že sv.Otec, který tak
/Skt 22,10/.
dlouho bránil ryzí víru Kristovu proti ná
Jak učí II.vatik.sněm je úkolem Církve"hlá- poru modemismu, laicismu a jiných herezí,
sat pravdu, kterou je Ježíš a učit hodnověr bude mít brzo spojenců víc než dost.________
ně i zásadám mravního života, vycházejících
z podstaty člověka, autoritativně je vyklá
ŠVÝCARSKÝ PLÁN
ČERVNOVÁ POUŤ POD SCHWÁGALPEM
dat a potvrzovat."
mše sv. ve 12 hodin
5.6.
MINIMORÁLKA NENÍ KŘESŤANSKÁ
Celošvýcarské katechismové závody
Krestan, který miluje svého Pána, nedá se
pro mládež, v Curychu, Brauerstr.99.,
unášet módními názory. Nebude
tvořit miIII.poschodí, ve 14 hodin
12.6.
nimorálku, nýbrž žít podle zákona Ježíše
SVATOŘEČENÍ Bl.J.N.NEUMANNA , bisku
Krista. Je to zákon lásky, milosrdenství,
pa ve Philadelphii, USA, našeho
krajana z Prachatic - v Římě čistého srdce, pokory, spravedlnosti a poko
inf.P.šimčík
19.6.
je. Kristova zvěst není sentimentální . Ježíš
Kristus nás zbavil bázně před lidmi. Nezru
šil Otcova přikázání, nýbrž je naplnil.Sám
GALERIE KRAUSE, Tumbelenstr. 37, CH-833Oje jmenoval a dal je vypočítávat.
PF/FF1K0N vydá k desátému výročí okupace
V evangeliu I.postní neděle volá Ježíš:
kalendář s barev.ilustr. JANA KR1ST0F0RIH0.
s německo-anglickým textem.

NAŠE bohoslužby
AARAU-každou druhou SOBOTU v Peter und
Paul Kirche-21.5.,4.a 18.6.,2.7. 18,15
BADEN-Sebastianskape1le,krypta,ned.11,15
BASEL-Heiliggeistkirche.neděle
18,00
BERN-Dreifaltigkeitskirche,krypta,
sobota
18,00
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.
46.,neděle a první pátky
19,00
slovenská-Kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15, I.patro - nedela
9,30
CORTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon,far.kos.sv.Petra na rozces
tí od Kablovky, každá 3.nedelu
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
M Š E S V. VE 12.hodin
Faucigny, každá l.nedelu
10,00 PROMLUVU MA P. VÍTĚZSLAV T A Ť Á K Z TURÍNA
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4.nedela
9,30
PŘED MŠÍ SV.PŘÍLEŽITOST KE SV.ZPOVÉDI U NAŠICH
LUZERN-Peterskapelle, neděle
19,00 I ŠVÝCARSKÝCH KNÉŽÍ/ZPOVÉDNICE VPŘEDU VLEVO/
Rtlri-TANN, kaple u katol.kostela,
každou 2.neděli
9,30 Po MŠI SV.OBÉD A VOLNÁ ZÁBAVA
Schaffhausen-Prcmenadenstr.2 3., roze
V 15.HOD.ZPÍVANÉ LITANIE A POŽEHNÁNÍ V CHRMÉ
sílají se pozvánky /P.Šimčík, Curych/
P R I J B T E S I VYPROSIT U MAT
SOLOTHURN - Spitalkirche, 15.a 29.5.
12, a 26.6.
10,15 KY B 0 Z í POŽEHNÁNÍ PRO S E B E
I PRO SVÍ RODINY!
St.GATJ.EN-HERZ JESU Kapelle, v dóně,
vchod z vnitřního nádvoří, sobota 18,30 Na shledanou se
těší VAŠI MISIONÁŘI
WINTERTHUR-St .Ulrichkirche-Rosenberg,
sobota
19,00
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce,14 Avenue du
Mail, I.patro, 2. nedelu v mes.
18,30

MÁJOVÁ POUŤ
EINSIEDELN

22.5.

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA-6OO6 LUZERN,Schádriitis tr. 26.,
tel.041-312635
P.Ján Pius KRTVÝ,O.P.-4O58 RASET., Lindenberg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK,8004 ZURICH,BRAUERSTR. 99.,
tel.01-235025
P. ANTON BANÍK, 8004 -"- t.01-234455
P.MARTIN MAZAK,1100 MORGES,La Longeraie
tel.021-714417
P.VILÉM \OJDRA, 9000 ST.GALLEN, Schlcsserstr.26., tel.O71-279631/red.a adm.KLUBu/
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GRATULUJEME
malé VERONICE3
že si vybrala
za rodíce JANU
a MIROSLAVA
J O B O V I 1

STAŘÍ MAZÁCI
Kefalín musel objektivně přiznat, že to mohlo dopadnout hůře. Obával se zejména Arnoštova
s téměř legendárním poručíkem Čaligou, ale i řada dalších pracovišť, se těšila stejné ne
valné pověsti. Kapitán Domkař se však přes veškerou nenávist zachoval milosrdně.
Novým domovem vojína Kefalína se stalo pošumavské město Sušice. V prostoru kasáren za zdě
nými budovami stál dlouhý dřevěný barák, napuštěný hnědým olejem, a v něm sídlilo asi 60
čistokrevných pétépáků. Někteří z nich sloužili už od založení útvarů PTP a všichni měli
o vánocích odejít do civilu. Velitelem byl poručík Hrubec, jehož snahou bylo vyjít z oše
metné situace se zdravou kůží. Na jedné straně se v jednom kuse chvěl o stav své podivu
hodné jednotky, neboť u ní se mohlo kdykoliv stát cokoliv. Nemenší nebezpečí mu pak hrozi
lo ze strany velitelů bojových jednotek, kterým byli pétépáci trnem v oku, a své averze
si vylévali i na jejich představeném. Zejména neradi viděli, když černí baroni vypráskali
z hospody příslušníky elitních útvarů.
"Chlapci," vzdychal poručík nešťastně,"proč bijete statečné obránce našich hranic? Uvědom
te si, že se to dá vykládat všelijak! Přece se chcete, mládenci, dostat doma!"
Ale jeho slova nepadala na úrodnou půdu. "Chlapci" mu už dávno přerostli přes hlavu, a
jestliže u jednotky nevládla naprostá anarchie, bylo to pouze díky několika výrazným indi
vidualitám z řad mužstva, které nenápadně kormidlovaly pétépáckou lod k civilnímu přístavu.
Svobodníkovi Helmutovi Reisovi bylo už hodně přes třicet. Narodil se v Su>detech a v devětatřicátém roce narukoval do německé armády. Stal se poručí
kem slavné Luftwaffe a bojoval na západní frontě. Jelikož však nebyl fašis’ tou, zrálo v něm odvážné rozhodnutí, které jednoho dne uskutečnil. Přeletěl
se svým strojem kanál La Manche a přistál v Anglii. Po nějaké době byl při
jat do královského letectva, ve kterém získal hodnost nadporučíka, a účast
nil se řady důležitých bitev. Když se po letech vrátil do vlasti, netušil,
že jeho vojenská pouť ještě zdaleka neskončila. K útvarům PTP nastoupil ja
ko prostý vojín a po tříletém působení u krompáče a lopaty to dotáhl na
svobodníka. Nesl to však bez zřetelných otřesů a s klidem ostříleného vá
lečníka.
Vojín Buchlák zase absolvoval pár roků v cizinecké legii. Potloukal se Afri
kou, válčil s domorodci, prodělal malárii, byl uštknut kobrou a po nezdaře
ném útěku ho rozverní kamarádi zahrabali po krk do písku. U PTP sloužil
čtvrtým rokem a s oblibou tvrdil, že ten zbytek si už odsedí nahým zadkem
na žiletce.
i Poručík Hrubec byl natolik inteligentní, že se nepokoušel oslabovat přiro
zenou autoritu světem prošlých nazáků, když už mu chyběla autorita vlast
ní. Doufal, že ten měsíc do civilu bude opravdu měsícem posledním a že
tentokrát všichni obdrží generální pardon. Sám si koupil krejčovskou
míru a každý večer s nepopsatelnou úlevou odstřihl jeden centimetr.
Neměl to, chudák, snadné. Nebyl s to zajistit spořádaný odchod na
pracoviště, tím méně pak příchod do kasáren a důstojníci bojových jednotek přímo šíleli,
když viděli hlouček zarostlých, zarputilých vagabundů oblečených do modrých německých uni
forem, jak se zvolna, leč suverénně plouží městem. Zejména generál Mandel pétépáky přímo
nenáviděl a při pouhé zmínce o nich se o něho pokoušel amok.
Výprávělo se o něm, jak se chystal na kontrolu v kasárnách a nevzal si sebou osobní zbraň.
"Vaše pistole, soudruhu generále!" upozornil ho jeho pobočník, ale generál rozhodně za
vrtěl hlavou.
"Děkuji,"řekl,"ale je docela možné, že ve městě potkám pétépáka a nejsem si jist, jestli
bych se do^dl ovládnout!"
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
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A N E K D 0 TA
0
MARKU T W A I N 0 V I
Když byl jeste Mark Tvain začinajicim reportérem, poučil ho šéfredaktor, že nemá ve svých
zprávách s jistotou tvrdit nic, co si předem důkladné osobné neovéři. Přzstzho dne byl
vyslán na ples, který mel být velkou společenskou události a napsal pak o tom tuto zprávu:
"Jakási žena, přisvojující si jméno Jonesová, o níž se říká, že je první osobnosti města,
pořádala něco, co nazývá plesem. Množství hostu - jak tvrdí - patří ke společenské smetán
ce. Královnou večera byla jakási Millerová, která podle toho, co se vypravuje, je
ženou místního soudce.

HUMOR

STAROVĚKU

Mladý muz strávil delší čas v učení u filosofa Zénóna.
Když se vrátil, ptal se ho otec, čemu se tam naučil.
"To se ukáže,"odpověděl mladík. Stručná odpověd otce tak
rozhněvala, že dal synovi políček. "Vidíš, "řekl mladík klid
né, "ternu jsem se naučil, aby mě tvůj políček nevyvedl z míry
Aténsky vládce Peisistrates mel tak krásnou dceru, že se
jeden chodec neovládnul a na ulici ji políbil. Její bratři
žádali pro nej přísný trest. Peisistrates je vsak odbyl:
"Co bychom pak museli udělat s těmi, kteří nás nenávidí,
když budeme trestat i ty, kteří nás milují?______
Jakýsi Serafines vyčítal Themistoklovi, že své slávy do
sáhl ne vlastní zásluhou, ale zásluhou své vlasti. "Opravdu,
při Herkulovi! Kdybych já byl Serafínem a ty Atéňanem nestali bychom se nikdy slavnými!"
"Spatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří jedí a pijí pro
to, aby žili,"říkával Sokrates. Jednou se ho někdo ptal,
radí-li mu k ženitbě nebo má-li raději zůstat svobodným."At uděláš to ci ono,"odpověděl
Sokrates "vžducku budeš litovat."
Xantipa jednou opět zahrnula nadávkami svého muže a nakonec mu vylila na hlavu vědro vody.
"Neříkal jsem to," obrátil se starý dobrák ke svým
přátelům,"že po bouři přichází déšt?"
Když byl Sokrates odsouzen a cekal ve vězení na smrt,
navštívila ho Xantipa a naříkala, že musí nevinen
umřít. "Pošetilá ženo,"rozhněval se filosof,"chceš,
abych zemřel právem?"
Lékař Menekrates, který měl štěstí, že vyléčil několik
beznadějných případů, si připojil k jménu slovo Zeus.
Jednou napsal králi Agesiaovi do Sparty:"Menekrates
Zeus přeje králi Agesilaovi mnoho štěstí." Král mu odpověděl:"Král Agesilaos přeje Menekratovi rozum."
Také Filip Makedonský jeho pýchu potrestal. Pozval ho
k hostině, a jeho místo dal obklopit nádobami s von
ným kadidlem - taková pocta se prokazovala pouze bo
hům. Když vsak viděl, že služebníci, kteří roznášeli jídlo, jeho místo minuli - bůh přece nemusí jíst - rozhněval se a za smíchu krále i hostů
utekl z hostiny.
Filosofa Krata se ptal Alexandr Veliký, jestli si přeje,
aby jeho rodné město, zničené ve válce, bylo znovu postave
no: "Proč? "řekl lhostejně filosof,"aby je nějaký druhý
Alexandr zase zničil?"
Malíři Zeuxis a Apelles se sázeli, kdo namaluje lepší obraz.
Zeuxis namaloval chlapce s vínem a ptáci se slétali, aby
ochutnali ovoce. Apelles zavedl přítele do svého ateliéru
před obraz zahalený rouškou. 7,euxis chtěl roušku odhalit,
ale byla jen namalovaná. "Já oklamal ptáky, ale ty umělce!"
zvolal Zeuxis. "Zvítězil jsem dvojnásob. Kdyby tvá malba by
la věrná, báli by se ptáci chlapce a nelátali by k hroznům."
Když se král Filip dověděl, že místo, které jeho vojsko do
bývá, je tak nepřístupné, že není naděje na jeho dobití, zvo
lal: "Tak nepřístupné není, aby se tam nedostal osel s nákladem zlata."
Demonsténes hovořil k lidu,
ten vsak nechtěl poslouchat.
Začal vypravovat:"Muž si na
jal osla a v posledně si
chtěl odpočinout v jeho stí
nu. Majitel namítl, že stín
neprodal. "Pak odcházel z řecnistě. Lidé protestovali. "0 oslím stínu chcete slyšet, ale
o bytí a nebytí státu ne?"
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NOVINY - časopisy

LEPŠÍ JE TO DOMA !

PARMAZÁNOVĚ ČTVEREČKY. - 10 dkg másla,
10 dkg hrubé mouky, 8 dkg strouhaného
parmazánu, trochu papriky a sůl zaděláme
žloutkem. Vyválíme silnější plát, potře
né vejcem, můžeme posypat kmínem a hru
bou solí, rozkrájíme na čtverečky a upe
čeme na plechu v předehřáté troubě.
PAŠTIČKY Z LÍSTKOVÉHO TĚSTA. - Z plátku
lístkového těsta vypichujeme kolečka. Po
lovinu ještě vypíchneme, druhou necháme
celou. Prázdná kolečka potřeme ze spodu
,vodou a přiložíme na plná, potřeme žloutkem a pečeme v předehřáté troubě. Plníme
vyšlehaným sýrem, šunkovou pěnou a pod.
KROKETY Ž UZENĚHO MASA. - Do polovychladlého bešamelu vmícháme 2 žloutky, muškátový květ,
sůl, petrželku, mleté uzené maso, zahustíme strouhankou a děláme krokety. Potřeme bílkem
a obalené ve strouhance smažíme.

TĚSTOVINOVĚ SMAŽENKY. - Uvařené těstoviny rozprostřeme nepropláchnuté na prkénko a zatíží
me. Druhý den krájíme z hmoty čtverečky, máčíme ve vejci, obalíme strouhankou a smažíme.
DOMÁCÍ PERNÍK. - Smícháme 50 dkg hladké mouky, 15 dkg moučkového cukru a prášek do perní
ku. V 10 lžících vlažného medu rozpustíme 5 dkg tuku, vlijeme 1/8 1 mléka a vejce a se su
chými přísadami zaděláme těsto. Po 1-2 hodinách je lijeme na dobře vymazaný a vysypaný
plech a pečeme v dobře vyhřáté troubě.
HORALSKĚ KUŘE. - Porce kuřete osolíme, opepříme a upečeme v troubě na másle. Mezitím na
rozkvařené slanině osmažíme cibulku, přidáme krájené houby /také sušené, ale den předtím
dáme do vody a rozmočíme/, rajčata šíávu z pečené a trochu bílého vína. Osolíme a podusíme.
Porce kučete směsí přeléváme.
ZNOJEMSKÁ ROŠTĚNÁ. - Naklepané, osolené a poroučené roštěnky prudce opečeme na tuku, vloží
me na osmaženou cibulku a dusíme do měkká. Nakonec přidáme do šíávy nakrájenou okurku.
ZAPEČENĚ VEPŘOVĚ ŘÍZKY NA VEJCÍCH. - Připravíme řízky jako minutky. Do zbylého tuku přidá
me trochu vody a povaříme. Do vychladlé štávy vmícháme vejce rozmíchané v mléce s moukou,
sůl, pepř a nalijeme do vymazaného pekáče. Když hmota začne pečením tuhnout, poklademe ji
opečenými řízky, posypeme pažitkou a dopečeme.
KULAJDA S HOUBAMI. - 4 velké rozkrájené brambory a předem namočené houby uvaříme s kmínem
a solí. Nakonec zalijeme smetanou s rozkvedlanou moukou a za stálého míchání uvaříme. Před
podáváním vmícháme vejce, trochu usekaného kopru a můžeme podle chuti přikyselit.
ŠVÁBSKÁ ROŠTĚNÁ. - Nasucho opečeme roštěnky, podlijeme je vodou, přidáme syrovou nakráje
nou cibuli, kořenovou zeleninu, sádlo a dusíme do měkká. Maso vyjmeme, šíávu zahustíme
upraženou moukou, povaříme a roštěnky v ní prohřejeme.
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DOBRÉ

CHUTNÁNÍ!

