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DRAZÍ PŘÁTELÉ,

na nesčetných místech své radostné zvěsti nás vyzývá Kristus, abychom se radovali. Důvo
dem k radosti je láska Otcova, vykoupení Synovo z nicoty hříchu a stálá přítomnost Ducha
svátého. Čteš tyto řádky - a Bůh je s Tebou, v Tebe, kolem Tebe. Je ve všech, s kterými
přijdeš do styku, i když v leckterých zakrytý kouřem zloby či nedokonalosti. Ale v každém
čeká Pán na Tvůj úsmév, na Tvoji radost nad tím, že je a že je takový, jaký je, nekonečný
ve všem dobrém. V milosrdenství i ve spravedlnosti.
Jakmile si přestaneš uvědomovat Boha - Dobro - přestává také pravá radost - začíná hřích,
odvrat od radosti. To, čemu říká hřích radost - je pouhý úšklebek, i když na začátku vypa
dá příjemně a krásně, jinak by nikoho do své smrtící náruče nenalákal. Poznenáhlu začíná
brát na sebe pravou podobu, škleb nicoty, nespokojenosti, neklidu, vnitřní bídy....

Pravá radost - totiž ta, která prýští z Boha - často nevypadá na začátku vůbec radostně naopak, často vypadá velmi bolestně. Pronásledování pro víru, oběti dětem, neoceněná prá
ce, nepřátelství, podezřívání, pomluvy, pokušení a boj proti němu...svati to neměli lehké
a nemá to lehké nikdo, kdo se prodírá neústupně k nezničitelné Radosti.

Avšak vědomí, že skrze to, čemu staří říkávali "slzavé údolí" k této hluboké Radosti jde
me, že ta Radost je na naší cestě s námi a v nás - to vykouzlí v srdci člověka radost,
"kterou svět vzít nenůže."
Smutek vzniká tam, kde cítíme přítomnost zla. Aí tělesného - nemoc, úmrtí, bolest, nebo duševního - rozloučení, stesk, samota, nebo duchovního - hřích
zloba. Člověk se snaží bolesti vyhnout, ale bolesti, která
vzniká z hříchu, se můžeme zbavit jen lítostí, upřímným ná
vratem do náruče Boží, kterou hříchem opouštíme. Jen z víry,
z pevného vědomí, že Otec je s námi, prýští pravá, nezniči
telná radost. Čím víc námi tato víra prosákne, tím méně nás
může zasáhnout smutek. V těžkých chvílích života vidíme
moudrou lásku Otcovu, která má svůj snysl a cíl - naše štěs
tí. Bud naše duchovní zdokonalení, nebo nás chce uchránit
horšího zla.
Pán věděl, že zemře na kříži, znal dopodrobna všechna muka,
která mu připraví lidská zloba a hloupost. Potil se však
krví proto, že věděl, jak zbytečné bude jeho utrpení pro
mnohé lidi. Jako zlatá mince, která leží na cestě, ale člo
věk, umírající hladem, do ní opovržlivě kopne.
Přesto chtěl, abychom se radovali. Vzal na sebe smutek svě
ta - a nám odkázal radost. Záleží jen na nás, jestli tento
dar přijmeme a budem se snažit, zakořenit svůj úsměv hlubo
ko v srdci, tam, kde se s naším srdcem stýká SRDCE PÁNĚ,
abychom mohli rozdávat radost těm, kteří ji potřebují.
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Teprve dnes se dovídáme, že 10.11.min.roku zatkla STB téměř 70 ti letého
dělníka Pavola Camogurského, býv.člena slov.lud.strany a žurnalisty,pro
tože napsal biskupovi Feranecovi do Báňské Bystrice dopis, protestující
proti článku gener.vikáře Dovály v Katol.novinách, kde Dovala tvrdí, že
komun.vláda respektuje náboženskou svobodu. Odpověd biskupa přišla v podo
bě tajné policie. V souvislosti s tím bylo zatčeno asi 200 osob. Jidášem,
který zradil neohroženého žurnalistu, byl zřejmě gener.vikář, nebot všich
ni gener.vikáři v naší vlasti spolupracují s komunisty.
Sv.Otec přijal v soukromé audienci presidenta Senegalu L.S.Senghora.
Senghor je katolik. - Dále přijal předsedu rakouské lid.strany Dr.J.Tause a 8.či 9.6.přij
me sekretáře komunistické strany Madarska Anose Kadara.
Polští biskupové se postavili proti novénu ztížení péče o duše a vyučování náboženství.
Kritizovali pracovní podmínky v těžkém strojírenství a v dolech, kde musejí dělníci bez
přerušení pracovat 21 dnů. Dále žádají spravedlivou sociální politiku vůči zemědělcům a
protestují proti zesílené ateistické propagandě zejména mezi mládeží. S vládou jedná apoš
tolský nuncius pro zvláštní záležitosti arcib.Luigi Poggi. Biskupové projevili přání, aby
jeho rozhovory vedly k viditelným výsledkům, které prospějí Církvi, národu a státu.
V květnovém zasedáni francouzské Katolické dělnické akce se je ji představitelé oficielně
připojili k marxismu vzdor varováni biskupů. Do předsednictva byli přijati dva deklarová
ni členové komunistické strany!!!! Biskup z Nantes, který je za tuto katol. organizaci zod
povědný3 se přizpůsobil komun.směru organizace. Čímž jsou všichni ipso fakto z Církve^
vy loučeni.
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Biskup z Piacenzi, Enrico Manfredini, nařídil provizorní uzavření kostela San Damiano, kde
prý dělá zázraky "Manina Rosa", prostá venkovanka, která tvrdí, že se jí na hrušni její
ovocné zahrady zjevila Matka Boží. "Mamma Rosa" přisahá jak na pravost zjevení, tak na
svou věrnost papeži, kterou dokázala tím, že odmítla arcib.Lefebvrovi přístup ke stranu.
Zpráva KIPY dcriává, že ze zjevení nají mnozí finanční užitek. /Což ovšem není důvod k ne
pravosti zjevení, stejný užitek mají obchodníci v konunistických Lourdcch./
Papež varuje před spatné chápaným ekumenismem, který se vzdává pravd vlastni katolické vi
ry a může vést k náboženské lhostejnosti. Katolík si musí uvědomit, jaké bohatství hodnot
má jeho víra. - K tomu slova kněze, kterého se kdosi ptal, jak pěstuje ekumenismus: "Měl
jsem ve farnosti 15 jinověrců, 10 se vrátilo do Cirkve a dva vyučuji katolické viře. "
6.května oslavila švýcarská garda v Římě 450 let své existence. Náš čtenář mluvil s jedním
gardistou a ukázalo se, že ochránce papežův je přesvědčený komunista.
800 švédských rodičů protestovalo u Europaratu ve Strassburgu proti vyučováni sexu na Švéd
ských školách. Toto vyučováni probouzi v dětech příliš brzo /už v 6 letech!!/ touhu po se
xuálním požitku, na který se dítě fixuje a je pak pro normálni život bezcenné, nemůže se
rozvinout jeho osobnost. Rodiče z jiných zemi upozorňuji, že leckde je sexuální nauka
prakticky vyučováni pornografii. Inteligentni děti jsou samy touto výukou zhnuseny a tento
hnus se pak přenáší i do jejich manželství a rodičovství.
Biskup G.Fallani, předseda papežské komise pro nábož.umění v Itálii vyzval římskou městskou
radu, aby chránila vnitřní město Řím před ničením často neocenitelných historických pamá
tek. Budovy jsou zašpiněny nápisy a urážlivými kresbami.
Pater Shih, člen Vlasteneckého katol.sdruženi ČinyA považuje sbliženi s Římem za možné.
Dosud se "nepřátelský postoj Vatikánu nezměnil"."Vlastenečtí kněži" Činy nechte ji /nesměji/
uznat prvenství papežovo a bráni se misijni činnosti, ve které vidi "náboženskou propagan
du". Je záhada, co vlastně v Čině dělají, maji-li hlásat "Krista a to ukřižovaného. "
P.Pierre, zakl.Enmauzských bratří, sociálně zaměřeného společenství, byl presidentem kato
lické společnosti Pro Deo, Vitagliem Roviattim navržen na Nobelovu cenu míru roku 1977.
Emelda Romualdez Marcos, manželka filipínského presidenta, umožnila Misionářkám lásky k
bližnimu, založeným Matkou Terezou, práci ve čtvrtích chudiny v Manile tim, že jim věno
vala pozemek a tři domy.
Při loupežném přepadení své misijní stanice byl zavražděn Suso Pohlack, německý Benediktin
v Tansanii. - Ve vých.Německu je 24 novokněží. - V Itálii je 64 stálých jáhnů. - Z kostela
sv.Teodora v Římě bylo ukradeno 8 neocenitelných ikon. - V Číně prý je ještě asi 500-600
katol. kněží - údaj se však nedá ověřit. - V Belgii zemřel ve věku 106 nej starší kněz na
světě - P.Julien Sterckx.

ŽENA

A

PROVAZ

Zahlédl ji právě v okamžiku, kdy vsunul klíč do
zámku. Vlekla se s hluboce skloněnou hlavou k pů
dě. Jednou rukou si zakrývala tvář, druhou se kře
čovité držela zábradlí.
"Co je ti po tom, hochu," promluvil hlas unaveného
těla a vyčerpaného ducha. Ale jiný, jemnější hlásek, , ,
mu zašeptal naléhavé něco jiného, vytáhnul klíč, vsunul
ho do kapsy a zamířil k půdě, ke dveřím, které právě za ženou za
klaply .
Tiše je pootevřel.
Žena připevňovala na trám silný provaz a pokoušela se udělat smyč
ku. Nedařilo se jí to.
"Dovolíte, abych vám pomohl," řekl anglicky a náhle si uvědomil, že je
v Paříži a že mladá žena jistě anglicky neumí. Skutečně! Zvedla k němu užas
le', narudlé oči.
Rychle vytáhl z kapsy francouzský slovníček a zalistoval v něm:"Pomoci - ach - zde je
to. "/lide - seoours vous..." Žena na něho nechápavě pohlédla, pak se zamračila a řekla
rychle dlouhou francouzskou větu. Znovu zalistoval ve slovníčku:"Pomalu, prosím!" Ěekla
důrazně dvě slova. Hbitě zalistoval:"Opustil - manžel!"
Zpotily se mu trochu prsty:"Sebevražda - proto?" vykoktal.
Žena několikrát horlivě kývla hlavou. Držela stále provaz, náhle jí ruce klesly, sedla na
zaprášený trám a dala se do pláče. Vzlykala dlouho a on se potil, přebíraje automaticky
stránky slovníku. Náhle mu něco napadlo. Našel si tři slůvka: "Bůh - rád - vás, "řekl důraz
ně a pohladil ji po vlasech. Zvedla hlavu, zamračila se, odsedla a otočila se k němu zády.
Znovu hbitě listoval:"Bůh - má - vás - moc - rád!"
Odvrácená hlava se nepohnula. Přehrábl několik stránek: "Pokoj - bydlím - jiti - oba. "Žena
se nepohnula.Vzal ji za ruku. Vstala jako hadrový panáček a dala se vést dolů.
Posadil ji ke stolu a horečně přehrabával zásoby v nepatrné spižímičce. Nalil jí trochu
brandy a když vypila, naplnil sklenku znovu. Zmizela také rychle. Další si už nevšimla.
Uvařil jí kávu a sobě též.
"Kdy - muž - opustit?" zeptal se, šilhaje do slovníčku.
"Dnes! Nechal dopis, "vytáhla pláčem promoklé a zmuchlané psaní. Pomocí slovníku se dočetl,
že muž si našel jinou ženu, kterou vroucně miluje, že mu svědomí přikazuje, aby šel za
hlasem srdoe. Stará historka. Skoro jako lidstvo samo. Ovšem - Adam Evu neopustil - usmál
se - ale když spatřil, že ženě vyprýštily slzy, vzpamatoval se a rozpačitě se napil kávy.
"Bůh vás má rád!" opakoval pevně a pak se znovu zadíval do slovníku: "Ten-vás-neopustit!"
Žena stiskla rty, sklonila hlavu a po chvilce vychrlila dlouho větu. Neštastně pokrčil ra
meny. Žena opakovala větu zvolna, zatím oo hledal slovíčka:" Kdyby mě měl Bůh rád, nedo
pustil by to. Není dobrý. Nemá mě rád!"
"Je dobrý,"namítl kněz,"zemřel.."ukázal na kříž a pak ukázal na ni:"Pro tebe!"
Žena neodpověděla.
"Jste křesňanka?"
Zakývala horlivě hlavou a udělala rychle kříž. Kněz si oddechl.
Žena se napila kávy. Už neplakala. "Byl to darebák,"řekla prudce, ale penálu.
"Máte děti?"
Zavrtěla hlavou.
"Jste oddáni? Úřad - kostel?"
"Úřad - evangelička!"
"A muž?"
"Katolík."
"Najdete si jiného, lepšího!"
"Nechci katolíka!"
"špatného ne, ale dobrého. Já - katolický kněz." Když mlčela, dodal horlivě: "Nežil podle
katolická víra, žil zle. Zapomeňte. Katolická víra - dobrá...."
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Neštastná opuštěná žena chodila do jeho pokoje devět dní. Mezitím se naučil nadaný kněz
mnoho slůvek - ale ne slovy, nýbrž láskou,účastí se podařilo, že za týden - těsně než se
vrátil do Ameriky, řekla žena sama:"Chci se stát katoličkou!"
Tímto knězem byl Fulton Josef S H E E N, budoucí televizní biskup USA.

„NEJDŘÍVE PAVUČINA - POTOM DRÁT,"
praví španělské přísloví o zvycích. Bud nás zotročují jako
mříže vězení, nebo chrání jako mříže kanálu. Konfucius o
।
zvycích napsal:"Lidská přirozenost je všude stejná, jen
zvyky lidi rozlišují."
Zvyky jsou něco specificky lidského. Zvířata nemají zvy
ky v tom smyslu, že by zdokonalovaly jejich přirozenost.
Zvyky je zdokonalují jen v rámci jistých biologických
hranic. Jen člověk může vystoupit nad sebe. Pes přinese
noviny, protože ho k tomu vycvičil rozum jeho pána. Kdy
by ho pán nevycvičil, tak by jako štěně noviny roztrhal,
jako dospělý pes štěkal na roznašeče novin. Pak by mu
nevěnoval vůbec pozornost...
Zvyky můžeme mířit k dobrým a špatným cílům - a podle
toho je také rozlišujeme. Chirurg odstraňuje nádor, aby
léčil, vrah podřízne krk, aby se zmocnil majetku. Zvyk
však směřuje ještě výše - nebo hlouběji: k Bohu nebo
proti Němu. Chirurg může operovat z lásky k Bohu, ve
4 které je obsažena i láska k člověku, může však operovat
jen pro peníze nebo ze záliby.
Jestliže se zvyk zaměří na Boha - tedy na náš jediný správný cíl - stane
se řetězem, po kterém se šplháme k cíli. Jinak nám překáží a mate nás. Nepřetneme-li ho jako pavučinku, jako řetěz se přetíná velmi těžce.
Hamlet přemlouvá svou matku, aby zanechala nedovoleného vztahuDnes v
noci bučíte zdrženliví, to vám usnadní další zdrženlivost; ta bude ještě leh
čí; nebot cvikem se může téměř změnit přirozenost."
Zvyk má ještě jednu přednost; nevyplýtváme tolik energie, pozornosti a du
ševní práce. Jízda autem napíná nervy jen na začátku, později jedeme automa
ticky - jízda vstoupila do naší přirozenosti. Dobré zvyky v nás udržují a
posilují dobro.
Bohužel slovo "zvyk" se často zaměňuje za "zlozvyk". Je zvyklý pít, krást,
klet atd. Jsou však také dobré zvyky - ctnosti: modlit se, milovat bližní,
být ohleduplný, dobročinný, ovládat svůj hněv a jiné špatné sklony atd.
Naše tvárná a vývoje schopná přirozenost je ochotná zařadit tato dobrá cvi
čení do sítě svých spontánních podnětů. Ovšem i špatné zvyky. Pak se časem
stane pro jednoho snadná ctnost, pro druhého běžná neřest.
C.K.Walpole napsal:"Kdyby si mladí lidé uvědomili, jak brzo a snadno si mo
hou osvojit zvyky, věnovali by svým činům v mladém, tvárném věku víc pozor
nosti. I malá snaha o ctnost - nebo neřest - zanechává určitý dojem."
Piják Rip van Winkle se omlouvá v Jeffersonově hře při každém poklesku:"Ten
tokrát nepočítám." Snad sám nepočítá, možná, že ani dobrotivé nebe nepočítá,
ale počítá se přece. Pod buňkami a svazky nervů počítají molekuly, zazname
návají a schraňují, aby toho využily, jakmile se vyskytne příští pokušení.
NIC Z TOHO, CO DĚLÁME, SE NEDÁ VYMAZAT! Platí to v přísně vědeckém, doslov
ném smyslu. Jednotlivým, pravidelným popíjením se stává člověk pijákem,
jednotlivými dobrými skutky, modlitbou, sebezáporem se může v mravní úrovni
dostat až k prahu svatosti. Stejně po mnoha činech a hodinách práce odbor
níkem, obratným praktikem.
Vychovatelé a rodiče pozorují, že vědění samo nedělá nikoho mravně dobrým.
Rozumovými návyky se může někdo vyšvihnout na dobrého vědátora - ale ne na
mravně kvalitního člověka. Dnes se často výchova zaměňuje za vzdělání - a
nepočítá se s mravní výchovou, s budováním charakteru.
Tajné kořeny úzkosti a neklidu či napětí nerostou - jak tvrdil Freud - z
vlivů už před narozením /i když měl částečně pravdu/, ale především z jis
tých forem jednání, které časem svou oběf zotročí. Kdo si v mládí nechce
osvojit dobré zvyky, musí se připravit na to, že později bude neurotikem.
Místo aby stářím laskavěl a sládl, bude usychat a kysnout. Kdo si však v
mládí zvykne na ctnostný život, snese pak pevně a beze škod na charakteru
jak neštěstí, tak ještě něco nebezpečnějšího, než je neštěstí - totiž štěstí.
J . F . SHEEN

DOBRODRUH SVATOSTI
"Lopotil jsem se mnohem více, do žaláře jsem se dostal častěji, týrání
jsem zakusil nad veškerou míru..Často na cestách, v nebezpečí na řekách"
Na jaře 18ZZ poslouchá z úst prof .Kamera slova sv.Pavla bohoslovec v Bu
dějovicích JAN NEPOMUCKÍ NEUMANN a ví: TO JE MOJE CESTA!
Od té doby čte o amerických misionářích. Bůh ho nechce mít zde, kde je
tolik kněží, že biskup odmítnul vysvětit celý ročník. Neumann se stehuje
do Prahy, aby se naučil anglicky. Němčina je jeho mateřština, česky umí.
Vidí, jak je kněžstvo nakaženo osvícenstvím Josefa II.,jako dnes modernismem a laicismem. "Žtěží jsem se přemohl a studoval věci, jejichž poše
tilost jsem dávno prohlédl. Ani jsem nemohl přijmout názory, které jsem
považoval za nesprávné, necírkevní...."5
V únoru 1836 - je mu 25 le_t - opouští svou vlast. Přijme ho biskup v Americe? Vysvětí ho?
Když mu ujede v Paříži zaplacená drožka, jde pěšky, až se nad ním jiný drožkář smiluje.
"Má sklíčenost je dnes zvláště velká; rozpadlé holinky, ošklivé počasí.__ "
Biskup v New Yorku ho rád vysvětí a za dva dny po primici putuje do obrovské farnosti u
Niagary. Má tam 400 rodin. Když přijde zaprášený a špinavý pěšky nebo na koni do některé z
osmi misijních stanic, je všechno na nohách. Slouží mši, zpovídá, káže, navštěvuje nemocné.
Křížem krážem prošel lesy a bažinami. A ti komáři! Děti ho však milují a loví mu v kapsách
cukrátka či svaté obrázky; bez dechu poslouchají jeho vyprávění. - Ale brzo jím lomcuje ce
lé týdny bahenní zimnice. Za 4 roky je se silami u konce. Tři měsíce leží v nemocnici a
tam dostává dopis redemptoristy Prosta, jenž končí slovy: "Vae soli - běda osamělým!"

Z nemoci se zotavuje už v klášteře redemptoristů v Bochestru. B.1842 skládá řeholní sliby.
A znovu do práce. Hned ho posílají tam, hned onam. Dva roky pečuje s přítelem v Baltimore
o obrovskou farnost; věřící roztroušeni, kneží stále na cestách. Pak se stává rektorem
kláštera, kde staví nový kostel. Brzo jsou síly zase u konce; kasie krev, přesto zpovídá,
káže, dává exercicie a lidové misie. Představení ho volají r.1847 do Pittsburghu, aby se
zotavil.
9.února je Neumann jmenován nástupcem provinciála v Americe. Misie redenptoristů teprve za
čínají, ale biskupové už chtějí, aby každý člen převzal jednu stanici. Je nutné rychle za
kládat kláštery, pevná společenství - každý řeholník musí mít pocit, že má domov!
Z nesnází ho vysvobodilo r.1848 jmenováníyiceprovinciálem pro Ameriku. Dostal plné moci a
dva roky zakládal nové kláštery, pečoval o dorost,zpovídal řeholnice, byl farářem a prefek
tem studentů teologie. Dříve už napsal malý německý katechismus, který byl od r.1889 vydán
38 x. Nyní psal články pro katol.noviny a chtěl vydat rozsáhlejší dílo, ale....
Papež ho jmenoval biskupem ve Philadelphii, středisku kulturního života Ameriky. 400 tis.
obyvatel, 80 tis.katolíků. Uprostřed vznešená čtvrt měštanů, kolem města bídné chatrče při
stěhovalců, jimiž se ulice jen hemží. Dnes je jeho biskupství rozděleno na sedm biskupství.
f Baltimore přijal biskupské svěcení a na vlak! Na nádraží v Philadelphii čeká jen několik
kneží. Jako dar mu slibují farní školu. "Uhádli jste mé přání!"raduje se nový biskup. Ví,
že katol.výchova je pro celý život rozhodující. Když přišel do diecéze, byly tam 2 katol.
školy. Když za 8 let umírá, je jich tam skoro sto!

Sotva nastoupil, začíná navštěvovat farnosti - pak se vydává na vizitaci biskupství. Navští
vil několikrát i nejodlehlejší místa, všude zpovídá a káže. Naučil se irský - řeč, kterou
neznali ani irští kněží - jen aby mohl zpovídat irské přistěhovalce. Když se vrátí z vizitaoe, čeká na něho hora práce. Sekretáře neměl, každého kněze bylo třeba v terénu. "Ame
rický biskup musí dělat všechny práce sám," píše otci. Biskupský dům je otevřen všem. Čas
to nad prací usíná a probouzí se ráno na židli u psacího stolu.

Í

OSUDNÍ DEN! - 5.únor 1860. Vzdor únavě a závratím pracuje Neumann celé dopoledne. Pak jde
na oběd. U stolu vypravuje veselé příběhy, tentokrát naposled. 0 sedlákovi, který mu dal
dvě zlatky pro kapitána lodi, aby se kapitán držel při břehu: "Když se lod potopí, doplaveš!"
Po jídle ho navštívil redemptorista Urbančík. Tomu řekl Neumann na rozloučenou:"Musíme být
připraveni, smrt přijde kde a kdy Bůh chce!" Pak odešel do města. Cestou zpět se začal po
tácet, nakonec se zhroutil u dveří domu. Dva muži - nekatolíci - mu prokázali poslední
službu lásky a odnesli ho do domu. Tam zemřel - bez přátel, bez svátostí - nový americký
světec německého původu-narozený v naší české vlasti - biskup Jan Nepomucký NEUMANN.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
6.
Obchodnice Alja se dovídá, jaký úspěch měli jeji dva zákaznici při prodeji losů,a pere.
Večer vešli se zářícími tvářemi.
"Jak šel obchod?" ptala jsem se, podávajíc jim objednané mléko.
"Báječně! Našli jsme jednu idiotku, opilce a dvě dobré duše. Deset grošů jsme doplatili,
opilec mel u sebe jen 2,90. Jedna paní si koupila los, protože Willy je podobný jejímu
padlému synovi a služebná, protože má tak modré oči jako její ženich. Oběhli jsme celou
Vídeň. Ale není to bezpečný obchod. Zítra budeme prodávat inkoust." A začali se bavit o
tom, jak budou inkoust vyrábět a prodávat trafikantům. Lámali si hlavu, jakou si dají fir
mu. Pak luštili křížovky. Výsledky posílají do novin, ale dosud nedostali ani groš. Brzo
odešli. Tvrdí, že alkohol si nemohou dovolit, musejí si zachovat jasnou hlavu.
12.března 1926.
Sedím v poloteroném kostele, v zastrčeném koutku. Mše sv. ještě nezačala. Kostel je prázdný,
jen před sochou světce stojí starý žebrák s unaveným a beznadějným obličejem. Při pohledu
na něho se mě zmocní bolest.
Včera jsem poprvé prala. Byl to hořký den, ale pro dům to byla skoro senzace. Bolely mě
ruce i nohy a v prádelně bylo nesnesitelné dusno a vlhko. Zamřížovaným okénkem matně prou
dilo světlo; tu a tam jsem viděla parou pokrytým sklem nohy chodců. Z kotle stoupala pára
a šířila se kolem. Plíseň na zdech, na stropě a všude. Zdálo se mi, že mám plíseň i v sobě.
Nebojím se práce. Bože, v Rusku jsem prala stokrát, tahala v mrazu vodu železným vědrem,
bydlela ve špinavém vagonu. Tak žili všichni uprchlíci. V činžáku však cítili nájemníci,
že dělám něco, co se pro mne nehodí a to je plnilo zlomyslnou radostí. Před praním mi na
bídla jedna zákaznice po druhé své služby. Řekla jsem, že budu prát sánu. Skepticky pohléd
ly na mé ruce a tvrdily, že jsem na to příliš "vznešená". "V prádelně není výlevka a do
movnice je"štěkna". Nadává, není-li podlaha po praní úplně čistá! Budete mít nepři jemnosti
Srdečná paní Bacherová mě varovala: "Všichni stůňou zvědavostí, jaké máte prádlo!"
Na traky jsem neměla peníze, ani na valchu. Prala jsem ručně v umyvadle. Vstoupila bez kle
pání domovnice, povýšeně se postavila a řekla slavnostně:"Dnes je pátek. V pět musí být
podlaha i kotel čisté. Nebude-li všechno v pořádku, příště nesmíte prát." Při hovoru pozo
rovala zvědavě prádlo: "Tohle je ručník? V Rusku máte tak dlouhé ručníky? A pere se bez
valchy a bez troků? Proč perete ve střevících, které máte v krámě? To nemají zákazníci rá
di. A tohle je halenka? Váš muž nosí takové košile?" Systematicky brala kus po kusu. Jak
ráda bych jí řekla, že jí po tom nic není. Ale jediné hrubší slovo a ztratím dobrou zákaz
nici a s ní i ty, které jí lichotily a uznávaly jako vrchnost. Byla jsem na ní závislá,
ona to cítila a dávala mi najevo svou moc. Proč lidé tak rádi ukazují svou moc nad druhými?
Čtyřikrát nahlédla domovnice do prádelny:"Kdy ji vyčistíte? Musí být úplně suchá podlaha!"
Ráda bych se zeptala, jestli podlaha neuschne do pondělka pro příští praní, ale mlčela
jsem. Chtěla mě vydráždit k hněvu, abychom si vynadaly - jak na to byla zvyklá.
Nepovedlo se jí to. Hluboce jsem potlačila svou hrdost i bolest. Pokud stačí síly, snesu
vše, co v cizině snést musím a nedám najevo, jak je to pro mne těžké —
Nevím, kolik žen mě ještě v prádelně navštívilo. Zahrnuly mě otázkami. Jak se pere v Rusku.
Co se tam jí? Kdy se chodí spát? Jí-li se tam karfiól s máslem nebo se strouhankou? Jak
se v Rusku dělají játrové knedlíčky? Je-li pravda, že muži jdou spát v holinkách? Že se
vaří maso i s kůži atd. Jestli je v Rusku málo mužů, že jsem si vzala Rakušana?
Odpověděla jsem zvědavým sousedkám klidně a objektivně. Že nás vypověděli jsem neřekla.
Tvrdila jsem, že mám ráda práci v obchodě, že se mi tu líbí a nechtěla bych žít jinde. Má
slova působila jako bcxrba. Byly skoro uražené. Lidé chtějí nářky a slzy. Rozčarovala jsem
je. - Najednou přišla paní Bacherová:"Paní Wagnerová, vezměte si můj trok, jinak nejste
do čtyř hotová a hodinu potřebujete k úklidu." Najednou mi všechny nabízely valchu a to
či ono. Odmítla jsem to a tvrdila, že se mi pere v umyvadle dobře. Kolem čtvrté se
vytratily na svačinku a já se pustila do podlahy. Nechci, aby řekli, že podlaha je špi
navá jen proto, že jsem Ruska! Vidíš, Rusko, jak i zde hájím tvoji čest!

KŘÍŽ NAD RUDÝMI KOPULEMI....
K podivuhodným duchovním osobnostem pravoslavné církve v Rus
ku patří Otec DMITRIJ 3.DUDK0. Je známý svými roz
hovory s famíky. byl dlouhá léta přítelem Solženicynovy rodiny a také v rodině Andreje Sacharova
je"nejmilejším a nejvítanějsím hostem."
Jeho odpovědi na různé náboženské otázky svědci
o tom, ze i dnes kvete v Rusku ryzí duchovní ži
vot a myšlení, ačkoliv se o tom na Západe ví
jen málo. Zde několik ukázek z Dudkovy knihy:
DAS WORT IST NICHT GEFESSELT, vydané v nakla
datelství Styria.
POCHYBNOSTI VE VÍŘE.
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"Teprve nedávno jsem uvěřil a má víra je slabá.
Často mě mučí pochybnosti jako např.: Lidé už
byli ve vesmíru a Boha tam neviděli. Kde je
vlastně Buh a jak ho můžeme poznat?"

Otázka je poctivá, ale naivní. Co na ni odpovědět? Silná víra nezačíná věděním, ale dob
rým křesťanským životem. Začni žít křesťansky a uvidíš, jak poroste tvá víra. Vědění
ovšem zavrhovat nesmíme - ale dál se vzdělávat. I světská literatura může být pro naši ví
ru užitečná.
Původcem nevěry je často nevědomost. Jistí vědci říkají: Malé vědomosti od Boha oddalují,
velké nás k němu přibližují.
Pochybnosti ve víře se nemáme bát. Budou vždy - ale musíme proti nim bojovat. V boji se
získávají zkušenosti; čím větší poklad zkušeností máme, tím méně nás budou soužit pochyb
nosti. Takových útoků nebyli ušetřeni ani svati. Útoky přijdou a odejdou jako vítr. Jen
nesmíme v těchto krizích přestat s modlitbou k Bohu.
Historka o Bohu ve vesmíru mohla vzniknout jen proto, že o Bohu existují nesmyslné předsta
vy. Bůh není dědeček na obláčku - to by byl bůžek, kterému sloužíme, když uctíváme něco
jiného než pravého Boha. Bůh je neviditelný, proto se s ním kosmonauti nesetkali. Nevidi
telné také existuje - každý z nás má např.rozum a cit a naše oči je nevidí.
Bůh nepodléhá zákonům hmoty. Přesahuje zákonitosti, které známe. Ve fysickém světě jsme
doma my, proto tam nemažeme hledat Boha - jak se nám pokušitel snaží namluvit. V Boha vě
říme právě proto, že je neviditelný. /Jinak bychan nevěřili, ale VĚDĚLI/.
Jen nevěrci se snaží představovat si Boha hmotně, protože znají jen hmotu. Když Boha popí
rají, zavrhují nejen našeho Boha, ale i svého, kterého stvořili podle svého obrazu a po
dobenství. Obrazně řečeno: bojují se svým vlastním stínem. Je to směšný boj. Ale přesto
se jim jako věřící nesmíme smát, nýbrž mít pro jejich nejistotu pochopení a prosit Boha,
aby je osvítil.
Bůh je všudypřítomný. Hmota je vázána na prostor - duch ne. Všimněme si např.myšlenky. Mů
že být ve vteřince všude, nedá se ohraničit. Ale myšlenka není ještě ryzí duch. Bůh je
ryzí duch, proto není nic nezvyklého na víře ve všudypřítemnost Boží.
KAŽDOU

CENU

ZA

PÍSMO

SVATĚ!

Kde si mohu koupit Bibli? Zaplatím za ni každou cenu!

Těžká odpověd - sám nevím. U nás už nebyla vytištěna velmi dlouho. Ale - "Hledejte a nalez
nete!" Je-li pro vás Bible tak životně důležitá kniha, najdete také prostředek a cestu,
abyste se k jednomu exempláři dostal. - Z literatury, která je přístupná a zabývá se Bo
hem, vám mohu doporučit posl.vyd.Filosofické encyklopedie. 0 náboženské otázky je nyní
velký zájem, proto také sovětští literáti píší o Bohu. Najdete tedy v kvalitnější litera
tuře aspoň náznaky o Bohu. Dále čtěte ruskou klasickou literaturu, která je náboženská!
V evangeliu čteme:Když jedna žena ztratila perlu, prohledala celý dům, aby ji zase našla.
/ve skutečnosti to byl peníz, perlu objevil kupec na trhu a prodal všechno, aby ji koupil/.
Musíme číst mezi řádky. Kdo vážně hledá, vždy najde, co potřebuje. Bůh vám pomáhej!
Náboženské vědomosti jsou důležité jako dech života. Proto je u nás takový nepořádek, že
neznáme Boha. Bez Boha se prostě nedá žít. Bůh je pramen života. Proto se musíme vším mož
ným způsobem k tomuto prameni dostat.

- S láskou! Ka
tolíci nejsou bludaři, rozdíly mezi námi a jimi jsou nedůležité a přechodné.

JAK SE MÁME MY, PRAVOSLAVNÍ, CHOVAT KE KATOLIkQm, K BLUDAřQm A K NEVĚRcQm?

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS

VÝZNAM TÉTO CHVÍLE
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"BUĎTE BDĚLÍ. .PROTOŽE VÁŠ PROTIVNÍK/ ĎÁBEL/ OBCHÁZÍ JAKO LEV ŘVOUCÍ A HLEDÁ"/ KOHO BY
MOHL ZHLTNOUT."

MILÝ
ČERVOTOČI,
lidé žijí v čase - ale Nepřítel je určil pro věčnost. Darmívám se, že chce, aby věnovali
svou pozornost zejména dvěma věcem: věčnosti - a bodu v čase, kterému říkají PŘÍTOMNOST.
V touto bodě se věčnost dotýká času. Jen v pří temném okamžiku mají lidé podobnou zkušenost,
kterou má Nepřítel ze skutečnosti jako z celku. Jen v okamžiku se jim nabízí svoboda a
skutečnost.
Nepřítel tedy chce, aby se starali jen o VĚČNOST, t.j. o Něho - nebo o PŘÍTOMNOST, v níž
se připravují na věčné spojení s Ním, nebo na věčné odloučení od Něho. Jinak mají jednat
podle hlasu svědomí, nést kříž, který jim právě spočívá na ramenou, přijímat dary Boží MILOSTI - a za všechno toto radostně děkovat.
My však je musíme od věčnosti i od přítomnosti odtrhovat. Snažit se, aby žili v minulosti,
např. vdova nebo vědec. Ovšem cena tohoto pokušení není valná, lidé vědí, že tato minulost
je skutečná a rovná se částečně věčnosti.
Nejlepší metoda je zaměřit člověka k BUDOUCNOSTI. Biologicky nezbytně směřují k budoucnos
ti všechny vášně - tedy i strach a naděje. Protože budoucnost neznají, lpějí na neskuteč
ných věcech, které se snad vůbec nestanou. Tedy budoucnost se nerovná věčnosti. Proto pod
porujeme každou nauku a teorii, která buduje na budoucnosti: tvůrčí evolucionismus, vědec
ký humanismus a komunismus. Minulost totiž ustrnula, neproudí už,a přítomnost je dokona
le prozářená paprsky věčnosti. Jen v těch naukách, které budují na budoucnosti, kde je
budoucnost jádrem přítomnosti - tam mažeme něco získat.
Všiml sis, že téměř všechny neřesti koření v budoucnosti? Vděčnost se dívá na minulost,
láska na přítomnost, ale strach, lakomství, veselí, ctižádost se dívají do budoucnosti.Nenepřeřeknul jsem se, veselí není výjimka. V okamžiku, kdy začíná skutečná radost, je hřích,
který nás jedině zajímá, odbytý. Radost bychom rádi odstranili - není to však v naší moci.
Radost je dar Nepřítele a proto ji člověk prožívá v přítomnosti.
Nepřítel ovšem chce, aby lidé myslili na budoucnost - aby NYNÍ plánovali činy spravedlnos
ti a lásky k bližnímu. Ty se zítra stávají povinností. Povinnost plánovat práci zítřka je
povinností dneška. Materiál je z budoucnosti, povinnost patří přítomnosti. Nepřítel nechce,
aby lidské srdce viselo na budoucnosti a pro ni shremaždovalo své poklady.
To je však náš ideál. Ne člověk, který po denní práci na ni zapomene a věnuje se těm po
vinnostem, které po něm žádá pří temnost. Chceme člověka posedlého budoucností, štvaného
viděním budoucího nebe nebo hrozícího pekla na zemi! Který přestoupí dnes přikázání Nepří
tele, když mu pošeptáme, že získá budoucí štěstí nebo ujde budoucí bolesti. Který věří tak
v pozemskou budoucnost, že se octne v jejím víru, závisí na pomyslných úspěších či ne
úspěších - kterých se nikdy nedožije. Dar přítamosti položí na oltář nejisté budoucnosti.
AE má Tvůj hoch bud strach z války nebo naději, že z ní bez úhony vyvázne.
Pří temnost je pro nás užitečná tehdy, bude-li Tvůj chlapec klidný ne proto, že spoléhá na
Nepřítele, ale protože je přesvědčen o budoucím štěstí. Když se zklame a falešné naděje se
zhroutí, je netrpělivý a skleslý - dobré pro nás! Modlí-li se však o sílu, aby snesl obtí
že budoucnosti a věnuje pozornost přítomnosti, z ní čerpá milost, poznání a radost, je to
pro nás zlé.
Tvůj chlapec žije v přítomnosti asi jen proto, že se cítí zdravý a spokojený. Tomu musíš
udělat konec! Všechno přirozené je proti nám! Proč by to ohavné zvíře mělo být šEastné?
Tvůj kamarád
ZLOTŘILEC

HRAJETE TAKÉ KARTY ?
Budu vám vypravovat příběh ze života - ale nejdříve čestné slovo, že se mi
nevysmějete! Opravdu? Dobrá, zde je mé drobné nedělní dobrodružství.
j švagr hraje vášnivé karty. Žolíka. Přichází k nám se sestrou téměř
každou neděli a když popijeme kávu, sníme nedělní moučník a vyměníme no
vinky, okořeněné drobnými a nevinnými klípky, začne se ohlížet švagr po
Juiihovně, jakoby ho tam přitahovaly záhadné paprsky.
"Mohl by sis hodit s Věrou karty, "pobízí ho sestra nevinně. "Obětuj se."
"Rád, rád, "usmívá se švagr a já jdu ke knihovně pro karty. Sestra se
!s mým mužem ponoří do kulturního rozhovoru a švagr Honza rozmetá rych^le karty po stole.
Naše hraní v karty má své dějiny. Žolíka jsem naučila švagra sama. Od
té doby se oddává hraní vášnivě, soustředěně a velmi vážně. Kdykoliv
prohraje, zastře se jeho tvář smutkem a přestane-li komentovat hru, zna
mená to, že jeho nálada poklesla jako kámen, vhozený do vody.
"Doufám, že tě hraní v karty baví?" zeptala jsem se ho jednou v tajné
naději, že to pepře. "Baví - když aspoň jednou výhraju,"odpověděl můj dobrý Honza prostomyslně. Nebyla to výčitka, ani výzva - ale já se po odchodu drahých příbuzných zamyslila.
"Baví, když aspoň jednou výhraju!"
Pochopitelně. Nemá-li člověk úspěch, začne se jeho tempo zpomalovat a konečně uvízne jako
auto v bažinách.
Příští neděli se předehra k hraní karet opakovala jako normálně. Ale když jsem měla karty
jako vějíř v prstech, chvěla se mi trochu ruka. Ctižádost "nandat mu to" bojovala s lás
kou k švagrovi. Možná, že si na prohru vzpomene i v týdnu. Zachmuří se, nebude mu chut
nat, práce mu nepůjde od ruky. Možná, že mohu ovlivnit jeho náladu, jeho výkonnost ba
i chování k pacientům jen tím, že ho nechám vyhrát? Snad má těch pár karet v ruce - jeho
nedělní zábava - kouzelnou moc.
"Mám tři dvojáky!" hlásí švagr nevrle.
"Já také!" Počkat! Lhát se nebude - ani za cenu švagrovy dobré nálady. "Pardon - omyl!"
Švagr sáhne po kartě a na tváři se mu rozlije blažený úsměv. Zřejmě vytáhl žolíka.
Nejdříve se snažím nevykládat karty, i když mohu. Jenže vějíř karet roste a už ho neudr
žím v prstech. Švagr mezitím s vítězným úsměvem pětkrát vyložil.
vykládám dvakrát. Švagr sevře pohrdavě rty a odloží další trojici.
Sestra, která má ve zvyku občas sestoupit s kulturních výšin a podívat se, jak se její
Honza tuží, mu nahlíží přes rameno.
"Tuhle máš tři esa a zde můžeš přidat desítku. Tamhle tu čtveřici rozhod, na jedné stra
ně přidej dvojku a eso, na druhé sedmičku a osmičku."
"Dej pokoj! Jdi si povídat s Karlem, "mává švagr prázdnou rukou, ale neodolá, aby její ra
dy nechal bez povšimnutí.
Stůl už je plný karet, většinou Honzových, hromádka, z které bereme, se podstatně zmenši
la.
"Že bys neměla nic na vyložení?" ptá se náhle švagr udiveně," ty?!"
Zatím nemá nejmenší podezření. Zřejmě myslí, že mám prostě "malér". Nesmím to přehánět.
"Mám tu dvě možnosti, ale čekám na jednu kartu," odpovídám zamyšleně a pak přece jen vá
havě vytahuji další trojice karet a přidávám něco k už vyloženým kartám.
"Koukej, Honzo, zde přidej károvou pětku a když dáš žolíka sem, zbavíš se čtyř karet.
Máš přece ještě jednoho.. "mrká sestra do karet. Zřejmě se jí zdá hra nezvykle dlouhá.
"Dej pokoj, dej pokoj, sám to vím" vrčí švagr, ale oči mu svítí jako kocourovi.
Hledím zachmuřeně do karet. Mohla bych hru okamžitě zakončit. Zápasím s pokušením, ale
nakonec se mi podaří přitlačit svou pýchu k zemi.
"A hotovo!" volá vítězně švagr, vykládaje poslední trojici karet.
"Mám smůlu, "míchám rychle karty dohromady, aby neviděl, že jsem mohla dávno vyhrát, "a to
jsem měla žolíka. Dáme si ještě jednou?"
"Samozřejmě, samozřejmě,"usmívá se blaženě švagr.
I další hru jsem prohrála. "Nejsem ve své kůži, zdá se," říkám jakoby nervózně.
"Příště vyhráš,"utěšuje mě Honza, jako já utěšuji už dobré dva roky jeho, protože za tu
dobu vyhrál jen asi pětkrát. Tentokrát odchází z návštěvy šfastný, oči mu září, pomáhá
ochotně sestře do pláště a srdečně mě objímá. Vidím sestřin vděčný zrak a manželovo uzna
lé pokývnutí. Najednou je i mně blaženě. Taková maličkost! Nechat se obehrát v kartách!
Mávám z okna a umiňuji si, že příště musí odcházet ještě bujařejším krokem.
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PATŘÍM K CÍRKVI, KTERÁ JE NENÁVIDĚNÁ !
A jsem šEasten! Ti, kdo znají její božský charakter, ji ovšem milují,
ale tisíce jiných ji nenávidí, protože ji považují za bezcennou,zpátečnickou, pověrčivou či dokonce dábelskou. Jedni ji nazývají Matkou,
která jim dává duchovní dobra, druzí ji jen tolerují, a další - aE
jsou jejich hereze jakékoliv - ji považují za svého nepřítele.
Jako ke katolické Církvi se stavěl svět i vůči Kristu. Byl milován, byl i nenáviděn. Nik
de nenajdeme lásku, jakou byl milován On, ale nikde také tak neutuchající nenávist k Němu.
Proč není nenáviděn budhismus a proč je nenáviděn katolicismus? Proč nikdo nechová nená
vist k Budhovi, ale je tak nenáviděn Kristus? Sám řekl, že bude milován, ale i šíleně ne
náviděn. Tento zápas bude trvat do konce světa. Nenávist ho pozvedne na kříž, ale jednou
sám pozvedne všechny, kdo ho milují, na své srdce, které je láska. "Až budu ze země vyvý
šen, potáhnu všechny lidi k sobe. "/Jan 12,32/.
Zalistujme stránkami dějin a pokusme se najít jediného člověka, který byl po své smrti
s tak obrovskými obětmi milován a zbožňován. Jeho kříž skrápěly slzy lásky lidí všech vě
ků a století. Všechny generace přicházely k něnu prodchnuty láskou a volaly se sv.Pavlem:
"Kdo by nás mohl odloučit od lásky, kterou má k nám Kristus? Snad souženi nebo útisk nebo
pronásledováni nebo hlad nebo nuzováni nebo nebezpecenstvi nebo zabiti? Stoji přece v Piš
me: Kazdou chvili je někdo z nás pro tebe vydáván na smrt, jsme pokládáni za ovce určené
na porážku. - Ale v tom ve všem skvěle vitězime skrze toho, který si nás zamiloval. A já
jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knižata, ani nic z toho, co už je ta
dy, ani nic z toho, co teprve přijde, ani mocnosti, ani nic vysokého, ani nic hlubokého, a
vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od lásky Boži, projevené v Kristu Ježiši,
našem Pánu." /Rim 8 35.-39/.
Chceš-li zkoumat dál, polož ruku na srdce těch, kteří ho denně přijímají, a ucítíš plamen
lásky, kterou On zažehnul. Zaklepej na dveře karmelitek, chudých klarisek a na stovky dve
ří jiných, kteří odešli do samoty svatosti a zeptej se, jak se stále tak nerozumně ptá
svět, těchto Svatých duší: "Vstoupil jsi do tohoto místa modlitby, protože jsi byl zklamán
v lásce?" Uslyšíš hbitou odpověd:"Nejsem zde, protože jsem byl zklamán v lásce - nikdo mě
neoklamal. Má první láska je má jediná láska - věčná láska mého Pána a mého Boha."
I tvá neutuchající žízeň po dokonalé lásce prahne po Tem, který tě stvořil a bez kterého
nemažeš být šEasten. Hledal lásku v chudých, slabých, křehkých srdcích - jako je tvoje.Ne
ní a nebylo na světě srdce, které lidé milovali nade všecko, víc než svůj život - jako
je Jeho svaté srdce.
Docházíme k jedinému závěru, k závěru Pascalovu: "Ježíš Kristus chtěl být milován. Je milo
ván, je tedy Bohem."
Nyní si všimněme jiné skutečnosti ze života našeho Pána, která dokazuje, že je věčný.Je
to nenávist. Řekl, že bude nenáviděn a to až do konce světa. Ne hmotným vesmírem, ne lidmi
jako takovými, ale tím, co nazývali apoštolově "duchem světa."
Už na prvních událostech jeho života vidíme, jak ho svět nenáviděl. Bylo mu jen osm dní,
když úctyhodný Simeon řekl jeho Matce, že je znamením, kterému bude odpíráno, což bylo to
též, co řekl sv.Jan: "Přišel na svět a svět ho nepřijal. " Nebyly mu ani dva roky a Herodes
dal zbytečně povraždit neviňátka, poněvadž chtěl zavraždit samu nevinnost. Poslední noc
před svou smrtí prohlásil Pán, že tato nenávist bude tak velká, že kdokoliv ho bude milo
vat, toho bude nenávidět celý svět. "Jestliže svět vás nenávidi, uvažte, že mne měl v nená
visti drive než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by se k vám choval přátelsky jako k
svým vlastnim. Ze však nejste ze světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět
nenávidi. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Služebnik neni vic než jeho Pán. Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zacho
vávat i vaše. Ale to všechno vám způsobů kvůli mému jménu, protože neznaji toho, který
mě poslal. /Jan 15 18-21/.
Bude nenáviděn! Jak podivuhodné proroctví! Proč má být nenáviděn? Měl laskavé a pokorné
srdce. Obětoval svůj život, aby zachránil mnohé. Jeho radostná zvěst je zvěst lásky i k
jeho nepřátelům. Posledním činem odpustil všem, kteří ho přibili na kříž. Jaká zvrácenost!
Hojil jejich rány a oni ho bili. Křísil jejich mrtvé a oni ho usmrtili. Volal lidi od zla
k dobru a nyní ho zlí lidé přibili na kříž. Přinesl božský život, aby všichni lidé byli
jeho přáteli a ted ho nepřátelé potupně zabili.
Nebyl důvod nenávidět ty, kten ho milovali. Měli zůstat chudými, jako byl on chudý.

10

Snažit se být dokonalí, jako Jeho nebeský Otec je dokonalý a pokorní jako On - který jim
umyl nohy. Při pronásledování se méli radovat, proklínajícím žehnat, jakoby urážky potrh
lých lidí posvěcovaly jejich vlastní dobrotu, a bláto, které po nich házeli, bylo zárukou
jejich čistoty.
11
Co se dá nenávidět v takovém životě a na takovém učení? Všimněme si něčeho mimo něho a je
ho radostnou zvěst - a poznáme důvod, proč jejich nenávist přetrvává staletí. Je snad pod
vodníkem, jak věří Sověti- a jeho náboženství je podvod? Pak je naše láska k němu faleš
ná a jejich nenávist pravá. Je-li však jejich nenávist pravá, pak by měla obnovit společ
nost a přeměnit jejich srdce! Jmenuj však jedinou věc, která se vybudovala z nenávisti k
našemu Pánu! Kde jsou dobré skutky jejich nenávisti? Co odvedlo lidi od neřesti a korupce?
Které duše nenávist potěšila? Která srdce uspokojila? Kde jsou jejich milosrdné sestry či
sestry chudých? Kde jsou jejich mučedníci, jejich neposkvrněné panny, jejich šťastná man
želství? Lidé umírají v starostech, duše volají po chlebu věčného života a hříšná srdce
touží po odpuštění. Ach - kde je - nenávisti ke Kristu - pro tyto duše tvoje útěcha, tvoje
milosrdenství, tvůj mír?
V celých dějinách nenajdeš tak vytrvalou nenávist vůči člověku - jako vůči našemu Pánu.Žád
ný zakladatel světového náboženství neřekl, že bude nenáviděn a také nenáviděn nebyl. Kdo
nenávidí Budhu či Mohameda nebo Zarathustru? Jsou mužové, kteří byli nenáviděni, dokud žili.
Kdo je nenávidí dnes? Nikdo už nezvedá pěsti proti Neronovi, neproklíná Bismarka. Nenávist
proti nim zemřela s nimi. Proč zemřela nenávist proti každému - ale nezemřela nenávist
vůči našemu Pánu?
Nyní přicházíme k pravému důvodu. Nenávist vzniká tehdy, když nás něco obtěžuje nebo překá
ží dosáhnout toho, po čem toužíme. Neronovy neřesti překážely sociální spravedlnosti, po
které Římané toužili. Když zmizely s jeho smrtí jeho neřesti, nikdo ho už nemusel nenávidět.
Dnes není člověka, který by nenáviděl Tiberia, Domitiana, Ivana Hrozného či Nestoria. Ti
už nikemu nepřekážejí, proto není důvod je nenávidět.
S naším Pánem je to jiné. Nenávist proti Kristu se nezmenšila ani za dva tisíce let. Vidíme
to v komunistických zemích, na akcích ateistů, na snaze, rozvrátit mystické Tělo KristovoCírkev - jejími vlastními nevěrnými sluhy.
Ježíš je totiž dodnes překážkou - překážkou hříchu, sobectví a ducha světa. A jeho duch ži
je stále v těch, kdo ho milují. Je stále překážkou národům, které zapomínají na Boha a hříš
níkům výčitkou, která nikdy neumlká. Zůstává stále Božstvím, které odmítá sestoupit s kříže,
aby získal potlesk chátry, je stále hlasem, který volá nejistá srdce, aby opustila světácký
život a nahradila jej svobodou dětí Božích. Nenávist trvá stále, poněvadž ON ŽIJE.
Ale žije-li, pak je věčný. A pokud nezanikne duch světa, budou přátelé Kristovi stále pro
následováni. Až duch světa zemře, pak nastane vítězství: "Ve svété budete mít soužení, ale
důvěřujte, já jsem přemohl svět."
Zde máme klíč, proč je Církev - náš Pán - neustále milována a neustále nenáviděna. Je totiž
věčná. Takovou nenávist vysvětlí jen zvrácený postoj k nejvyšší Boží lásce. Jen to, v čem
tato Láska pokračuje, může být předmětem takové nenávisti. Najdete-li dnes křesEana, najde
te Církev, která nejde ruku v ruce se světem.
Hledejte Církev, kterou svět nenávidí, jako nenáviděl Krista. Hledejte Církev, o které se
tvrdí, že je zastaralá, jako obviňovali našeho Pána, že je nevzdělaný a nic nestudoval.
Hledejte Církev, jejíž děti jsou chudé, právě tak jako Pánu se vysmívali,že pochází z Nazareta. Hledejte Církev, kterou obviňují, že se spolčuje s dáblem, právě jako Pána obviňova
li, že je posedlý Belzebubem. Hledejte Církev, kterou svět odmítá, jako odmítali Pána lidé.
Hledejte Církev, kterou svět nechce, protože tvrdí, že je neomylný - jako odmítl Pilát Pána,
který o sobě pravil, že je Pravda. Hledejte Církev, která se vyhýbá zmatku vzájemně si
odporujících názorů, jejíž děti se milují, jako miluje Kristus a slyší jeho hlas, jako pra
vý hlas svého zakladatele. Je-li Církev "duchu tohoto světa" nepopulární, znamená to, že
není z tohoto světa, že je "nesvětská" a je-li "nesvětská" pochází z jiného světa. Od té
doby, co je z jiného světa, je nekonečně milována a nekonečně nenáviděna, jako byl milován
a nenáviděn Kristus sám. Ale nekonečně milovat či nekonečně nenávidět se může jen to, co je
božské. Je tedy Církev božská. Proto je Církev životem Kristovým mezi lidmi. Proto ji milu
jeme. Proto doufejme, že zemřeme v její žehnající náručí.
T „ ,
_____________________________________
_______ ______________________ J.Fulton Sheen_________
"Co dělá Bůh, dělá dobře! Říci to -je lehké; ale věřit tomu a oddat se
zi - není bez zvláštní milosti Bozi možné!"
"Můj duchovni přítel mi doporučuje důrazné dvé véci: především modlitbu
uchovám mír srdce, a pak dobré skutky vůči chudým.. Nebol pro trpící je
jemná, utišující náplast na pálicí ránu."
Otec Josef

radostné vůli Bo
- bez níž si neMODLITBA jako
K 0 L P I N G

12

?
Anglikánský arcibiskup Donald Coogan prý řekl v Ženevě, že katolíci a pravoslavní by měli být inteli
1.Překladatel Vulgáty, první papež- gentnější a dovolit kněžství žen, které on sám bude
mnich a učitel Církve, 2 stejné sou podporovat. Co tanu říkáte?
hlásky .2.předl.,řím.vdova-muced.a
matka 7 mučedníků,jasně-něm.3.
Je-li tato zpráva pravdivá, mel arcibiskup místo "ka
tolíci a pravoslavní" říci "Kristus by mel být inte
slov.zájm.,povzdech,předl.,ženské
jméno, lázeňské místo.4.ozn.tuber., ligentnější. ” Ten zavedl nesmírné novoty pro pohany
čínské jméno, 3 .papež,předl,zn.flu
i židy - např.obet chleba a vína, t.j. svého Těla a
oru, nota.5.spojka,hlas osla,50,po
své Krve místo oběti zvířat, lásku k nepřátelům, ne
dle, zlato, žena Jakubova, dvě samohl. rozlučnou svátost manželství atd. Mohl tedy vyslat i
6. tu máte/moravsky/,no ta,a/lat./no Seny, jako vyslal apoštoly, aby hlásaly radostnou
ta, 1 .papež, omamný jed.7.matka P.M. zvěst, mohl jim při poslední večeři předat moc promě
ňovat chléb v jeho Tělo a víno v jeho Krev, mohl jim
pasivum, tisíc-lat.,řeholník,usni,
2 samohl.8.měkká souhláska,patron
dát moc odpouštět hříchy, žehnat a světit. Vždyt mu
lékařů/arménský lékař a biskup/,2.
pomáhalo mnoho ušlechtilých žen, dokonce statečněj
papež, sídlo včel. 9.římský arcijá- ších než apoštolově, víme, že mimo sv.Jana zůstaly
pod křížem jen ženy. Neudělal to. Proto to neudělá
hen-umucený na rožni, jemná látka,
zn.Turecka,předl.,zn.fosforu.10.
ani Církev. Zeny mají v Církvi mnoho velmi důležitých
mladá matka-mucednice,koncovka,tka úkolů, vždyt vychovávají budoucí kněze - své děti.
niv o. 11.Biskup z Kartaga,patron pro Jen katolická a pravoslavná Církev - které se učením
ti ohni - voják.
liší jen nepatrně - mají biskupy, řádné nástupce
apoštolů, kteří mohou světit kněze. Jiné církve ani
A.Římský filosof-mučedník,necht,
svěcení kněžstva jako svátost neuznávají. Proto je
předlzn.fosforu,nota.B.Nota,papež
titul biskup, kněz, jáhen v jiných církvích pouhým
umučený za cís.Decia,souhlas,dvě sa
jménem - jako např. u Armády spásy titul "plukovník".
mohl .C.něm. zájm. obrác.,panna a mu
čednice ze Sicílie,souhl.krále zví Proto si mohou jiné církve jmenovat biskupky a kněžkyřat, zn.teploty, zn.polských vozů.D tyto ženy nemají ani biskupskou, ani kněžskou pravo
moc - jsou to pouhé kazatelky nebo pastorky.
topivo, matka sv.Augustina,zn.tep

loty s háčkem, zastav! E.přítel Je
ži šův-panáhal ho pohřbít,sykavka,
tři samohlásky .F .koncovka/y-i/4 .papež-ostatky přivezl C.a M.na Moravu
spojka.G. S-něm.,vzdušná cesta, zn.
dusíku, existuje,jeden.H.Zn.teploty
s háčkem, biskup antiochejský,zkr.
kavárny.CH.3 samohl.,muč se,chopil.
I.zn.helia,prase-něm. ,iryslivec,před
ložka.J.barva,tenisový výraz,prachněmecky-fonet.K.zn.tepl.s háčkem,
50 lat., 5. papež, podmínková koncov.,
L. uč ite 1 Eusebiův-mučedník, vem.
M. Římský císař, sicilský mučed
ník, zašitý se psem a brejlovcem
do pytle a hozený v Tyru do moře.

Pomůcka: M. Ulpan

Katolická tisková kancelář/KIPA/ uveřejnila zprávu, že
v komuniké "Mezinárodního komité pro vztahy mezi kato
lickou Církví a židovstvem,*' se katol.Církev jednou
provždy vzdává toho, aby obracela židy na katolickou
víru. Sezení prý bylo v Benátkách.
Kristus řekl apoštolům:"Jděte tedy, získejte za učední
ky všechny národy, křtěte je...a učte zachovávat všech
no, co jsem vám přikázal. "/Mat 28,19-20/. Ani papež
nesmí hlásat něco jiného než Kristus, tím méně nějaký
teolog. Kristus nezaložil Církev, aby vedla dialog,ale
aby hlásala jeho víru. Dialog je jen předehra hlásání
víry. Z hlásání víry se nesmí vyloučit žádný národ,
a vůbec už ne národ, z něhož vzešel Kristus. Bud je
zpráva manipulovaná - zkreslená, nebo neúplná.
Druhý generál jesuitů Jakub Laynez byl původem
žid. Ke katolické víře přestoupili slavní židé:
Dr.Alfred Fuchs, Raisa Maritainová, Dr.Karl Stem,
Herman Cohen, Jakub Liberman, bratří Ratisbonnové
a mnoho jiných.

VÝSTAVA SAMOROSTŮ

TRPĚLIVOST !!!!!!
Dávejte dobrý pozor, jsou-li vaše děti hodné, tiché,
uzavřené do svého sobectví. Možná, že s nimi nemáte
potíže, a že s vámi chodí v neděli bez protestu na mši
svátou. Víte sami dobře, že to ještě není zářivý vý
raz víry.

JE NUTNĚ, ABY JE V A S E ODDANOST BOHU PROVOKOVALA
K ZAMYŠLENÍ!
Je třeba, aby cítily rozdíl mezi vaším celým životem
a svým sobectvím. Je třeba jim taktně pomáhat k prak-

ti cké činnosti .
Promluvte si o tom s dobrým knězem, s vhodným členem katolické akce, se zodpovědným laikem
který pečuje o hnutí mládeže. Snažte se zprostředkovat setkání a umějte využít i určité
ho nezdaru a usměrnit dospívající mládež do skupiny, v které dostanou podporu, kde je přá
telsky přijmou.

Není na vás, abyste zapsali svého šestnáctiletého chlapce do skupiny mladých. Přímo nezmBžete nic! Ale nepřímo dokážete mnoho. Utevřte svůj domov i vnějším dobrým nebo jiným ne však špatným vlivům. Organizujte vhodná setkání.
Mějte důvěru k podnětům svých mladých, vyvolávejte
je a diskrétně je podporujte.
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Při výběru skupiny mějte na
mysli její vztah k Církvi:
hnutí katolické akce, výchov
ná křestanská hnutí, katolic
ký skaut atd.

Ale budte pružní a jednejte
nenápadně. Mějte ohled na
charakter vašeho dítěte:
někteří mladí jsou proti ja
kékoliv formě organizace a
proti klerikální autoritě.
Naučte se být trpěliví a
snažte se, aby vaši mladí
"To nesmím a to ne
objevili přátelství a skupiny,
smím! Co vlastně smím?
které maj í méně nápadnou for
mu .
DŮležité je dbát o to, aby dospívající zůstal pod
skutečným a živým vlivem Církve a pomalu, postupně
se otevíral myšlence "dávat se" podle toho, k čemu
má povolání, poslání.

"My jsme ta bezdětná rodina^ které
jste pronajali byt."

B.BABIN - J.VIMORT. Přel.S.J

CO

NOVÉHO VE

SVĚTĚ

Chilsky komunista Luis Corvalan - vyměněny za Bukovského - který, jak jsme psali, byl
přijat milánským arcibiskupem - si prý tuto audienci u kard. Coloroba sám vyžádal, aby
prý mu poděkoval za intervenci ve prospěch jeho propuštění.
Byv.starosta Florencie Giorgio La Pira, poslal vedení Nobelovy ceny míru dokumentaci
o apoštolu chudých Abbém Pierrovi /vl.jménem Henri Groubsovi/. Tuto dokumentaci shromáž
dilo hnutí "Máni tese" ve prospěch kandidatury tohoto kněze na Nobelovu cenu míru.
Jugoslávští františkáni poslali presidentu Husákovi dopis ve prospěch signatářů Charty 77
a vyzvali západní františkány, aby se k nim přidali, kdyby neměli úspěch.
^.Vidni se. sesli tajemníci evropských biskupských konferencí,

„JESUITSKÝ STÁT"
Misijná činnost jezuitov a iných renolníkov v
Južnej Amerike bola nielen velkým náboženským,
ale aj kultúmym a sociálnym prínosom do života
domorodých Indiánov. Najžiarivejším príkladom
obetavej a dobré premyslenej práce jezuitských
misionárov boli takzvané"redukcie",ktoré sá zapísané v dějinách misií a civilizácie zlatými
písmenami. Dokazuje to všeobecný sáhlas a ob
div učencov, tak katolických ako aj nekatolic
kých.
Dnešná republika Paraguay pozdlž rieky toho istého měna je malý stát s 11 mil.obyv. V 16 a
17 stor. táto krajina však bola ovela vačšia;
rozprestierala sa aj na dnešnú Argentinu, Bolíviu, Chile a územie štátu Grand Chaco.
Prví jezuiti, ktorí tam přišli na pozvanie domi
nikánského biskupa O.Viktoriu z Tucumanu, našli
poměry na zaplakanie. Lakomí španielski"konquistádori"vykořisťovali úbohých Indiánov a obchodo
vali s nimi ako s otrokmi. Oberali ich o majetky
a pohoršovali ich svojím nemravným životom. Pre
spravedlivost však třeba podotknut, že tieto výčiny vačšiny kolonistov neschvalovala španielska
vláda, ani mnohí jednotlivci. Boli to protizákon
né výčiny. U Indiánov však vyvolávali nenávist
voči všetkému, čo bolo španielske, aj voči křes
ťanské j viere, ktorú tiež pokládali za španielsky "prvek".
Pfivodní obraz "kazika", indiánského ná
Jezuiti sa zaoberali najprv riadnou dušpastierčelníka z knihy P.Floriana BAUCKE: EIN
skou prácou medzi kolonistami. Ked však viděli
JESUIT IN PARAQUAY/1748-1766/ z r.1870.
ubohé položenie Indiánov, po utvoření osobitnej
Autor-po zrušení řádu-v Evropě podrobně
rehoínej provincie r.1607 začali sa skutečné
popsal život v redukcích.
vážné věnovat misionárskej činnosti medzi indiánskými kmeňmi. Boli to dost civilizované kmene, hoci nedosiahli vyspělá vzdělanost Inkov. Vě
řili v Boha, ale ich náboženstvo nemálo nijaké vonkajšie obřady, ani kňazov. Je zaujímavé,
že nepoznali súkremný majetek, ale hospodárili společné v malých skupinách. Jezuiti si naj
prv dokladné preštudovali ich sposob života a potem vypracovali na základe starých misijných skúseností podrobný program, ktorý schválil vtedajší generálny představený O.Aquaviva
i španielsky královský dvoř. Program obsahoval viaceré privilégiá a výhody pre misionársku
prácu a pre indiánské oboe, ktoré zakládali. Indiáni mali rovnoprávnost s ostatnými španielmi, boli podriadení priamo královi. Nik nemal právo od nich niečo vyžadovat, alebo ich vyko
řisťovat. Do ich osád, založených jezuitmi, nemohol vstúpit bez dovolenia rehoínej vrchnos
ti nijaký cudzinec, Španiel alebo voják. Osady spravovali jezuiti. Indiáni na desat rokov
boli oslobodení od daní, potom mali platit riadnu daň královi. Za to im král poskytoval
ochranu a v čase núdze vyplácal podporu. Všetky tieto výhody si vyžiadali jezuiti, lebo po
učení skúsenostou, boli přesvědčení, že jediný prostriedok na pokrestančenie Indiánov bol
vytrhnut ich zo sociálneho a hospodářského vplyvu kolonistov a pozdvihnút ich na vyššiu
úroveň vzdělanosti. Na to bol třeba usadlý život. To bolo ohromné tažké podujatie medzi
Indiánmi, ktorí boli navyknutí na kočovný život.
Jezuitom sa podařilo zorganizovat prvú indiánsku osadu na rieke Paraná r.1610. Bývalo v nej
výše 200 pokrstených rodin. Kedže im jezuiti zaručovali úplnú slobodu, čoskoro sa k nim při
dali člalšie susedné oboe, takže museli založit nová osadu, San Ignacio Mini. To bol začiatok rozvoja, ktorý sa podobal rojeniu včiel. R.1623 už ich bolo 13, r.1630 24 s počtem
obyvatelov výše stotisíc.
Indiánské "redukcie"sa zakladali na krásnom, dobré chránenom mieste, skoro vždy pri břehu
rieky. Prvé chýže si postavili zvyčajne sami misionáři. U bojovných kmeňov im ich postavila
španielska vojenská posádka. Pri misionárovom byte vystávali kostol, za ním cintorín
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a nedaleko něho zvláštnu stavbu, v ktorej bol starobinec, sirotinec, nemocnica a váznica.
Před kostolom bolo velké štvorhranné námestie, na ktorom boli sochy alebo kapInky Panny
Marie a svátých. Z námestia sa rozchádzali rovné ulice do dědiny. Rodinné domčeky, přízem
né i poschodové, sa stavali vedla seba jedným štýlom. Pohlaci na "redukcie" posobil dojmom
vkusu a poriadku. Celá redukcie bola obklúčená dřevenou ohradou, ktorá slúžila ako prvá
obrana proti útokom nepriatelov. Nedaleko brány bola budova pre cestujúcich španielov, ktorí bez dovolenia misionárov nesmeli vstúpit do osady. Okolo redukcie boli polia, lesy a
pastviny. Dnešní bádatelia a turisti, ktorý sa dostanu do pralesov na miesta bývalých re
dukci!, sú celkom překvapení od údivu nad tolkými bohatstvami zrúcanín krásných kostolov
a iných uměleckých pamiatok, čo si postavili redukcie.
Život Indiánov v redukciách bol tak organizovaný, aby viedol k láske křesťanského sposobu
života. Indiáni vstávali zavčasu ráno. Zvon ich povolával na spoločnú modlitbu. Po nej bo
la sv.omša. Počas nej spievali a hráli. Indiáni rádi mali hudbu. Ich kapely sa vyšvihli na
taký stupeň dokonalosti, že vystupovali aj v kultúmych střediskách kolonií, napr. v Bue
nos Aires. Kostol mal aj dobrý organ.
Po raňajkách sa Indiáni rozišli do práce. Každá rodina mala přidělený kus póla na obrábanie podlá počtu členov rodiny. Okrem toho každý Indián musel pracovat nějaký čas aj na spoločnom majetku obce. Výnos z toho majetku šiel na společné potřeby obce, na nemocnice, chu
dobinec a starobinec. Z tohto výnosu sa tiež udělovali podpory v případe núdze alebo v ča
se vojny. Pri práci vyhrávala Indiánem hudba, aby tieto divé děti přírody necítili tak tažko přechod z divočiny do křesťanského civilizovaného života.
Hlavným zaměstnáním Indiánov bolo rolnictvo a pastierstvo. Ale misionáři ich učili aj roz
ličným remeslám, najma stavitelstvu, tkáčstvu a iným domácím remeslám. Krásné kostoly, ktorých plány nakreslili sice misionáři, ale stavbu prevádzali Indiáni, svedčia o ich mimoriadnej stavitelskéj schopnosti. Školy sa cbmedzovali na začiatku len na základné vědomos
ti: čítať, písat, rátat a poznat základná nauku náboženstva. Pohlaváři a majetnější Indiá
ni posielali svojich synov aj na středné školy. Na území Južnej Ameriky ich bolo 15.
Jezuiti nikdy nemalí v úmysle utvořit z "redukcií"nějaký štát, ako ich o tem nepriatelia
upodozrievali. Španielski králi podporovali ich úsilia. Ale kolonisti, mameluci /indiánski
miešanci/ a divoké kmene neraz ohrožovali pokojných obyvatelov redukcií. Preto misionáři
požiadali Madrid, aby im dovolil vyzbrojit Indiánov. Dostali na to potřebné povolenie.
Odvtedy každá redukcia mala aj svoje vojsko. Ale nie na obranu "jezuitských záujmov",ako
to vyhútal ich úhlavný nepriateí Pombal, ale ako nevyhnutelné východisko z núdze.
Indiáni, ktorí předtým boli skoro nepřístupní evanjeliu, začali milovat tento sposob živo
ta a svojich misionárov, v ktorých viděli svojich najvačších dobrodincov. Celé redukcie
boli akeby vzorné křesťanské rodiny. To bol hlavný ciel jezuitov.
Paraquayské redukcie nazvali dějepisci "jezuitskou republikou", "jezuitským štátom", "Stá
tem křesťanského komunizmu", ba i "jezuitským hudebným štátom". Všetci mali čosi pravdy,
ale nie celkom. Známy je obraz, ktorý namaloval jezuita Carasco a ktorý představuje pří
chod jezuitských misionárov k Indiánem z kneňa Guarani. Na plti sedla traje jezuitskí mi
sionáři: jeden hrá na husliach, druhý na mandolíně a třetí na harfě. Nad nimi sa vznáša
postava Otca Lorenza, zakladatela redukcií u Guaranov, ako s křížem v ruke ohlašuje Kristo
vu blahozvest Indiánom. Z lesa pribehujú zástupy Indiánov a dychtivo načúvajú hudbě i ka
zatelovi, ba podaktorí sa hádžu do vody a šplhajú sa na plť k misionárom.
Skutečnost, pravdaže, nebola také romantická. Misionáři napr.museli blúdit celé roky s
kmeňmi Abiponcov a přestát vela utrpenia od ich nepriatelov, kým sa im podařilo konečne za
ložit pre nich redukciu.
POSOL - KANADA
21.července 1775 zrušil papež KLIMENT XIV., jesuitský řád na zadost osvícenských, nevěreckých a znemravnělých vlád. Jen v Rusku a v Prusku zakázali panovníci papežovo breve
číst - tam se řád uchoval do svého obnovení. Papež mel výčitky svědomí3 věděl dobře,
že jednal nespravedlivě, zničil kvetoucí misie a školy a zbavil se nejvěrnějších ochrán
ců. Portugalský ministr Pombal, hlavní nepřítel jesuitů3 po 27 letech vlády obžalo
ván a odsouzen k smrti - dostal milost a po 15 letech zemřel na svém panství. Jeho ne
pohřbenou mrtvolu našli r.1805 jesuité propuštění z portugalského vězení a pomodlili se
u ní .Marie Terezie, která podepsala žádost o zrušení řádu pod pohrůžkou, ze její dcera
se neprovdá za francouzského krále, se potupné smrti dcery, které obětovala spravedl
nost - za Francouzské revoluce - už nedočkala.
V době zrusem. radu byl jeho členem - novzcem, také Josef Dobrovský.
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DUCHOVNÍ VÍKEND
Skupinka věřících si najala domeks pozvala si kněze
a prožila v přátelském ovzduší dva dny odpočinku tě lesnéhoj duševního a duchovního. Chcete se také zamyslet nad některými myšlenkami našeho dobrého Otce?

NEDOJÍT AŽ K BOHU - ZNAMENÁ UDĚLAT SI Z NĚČEHO MODLU! Mod
lou se může stát vše, čemu se klaníme - vůz, krása, peníze.
Ale i to, co se nám zdá ideální, např.úspěch v apoštoláte,
určitý způsob duchovního života, představa dokonalosti pod
le našeho, ne Kristova vzoru. Modly se stále maskují, po
slední maska padne v okamžiku naší smrti.
KONCEM STŘEDOVĚKU ČI ZAČÁTKEM NOVOVĚKU SE ZAČÍNÁ ODSUNOVAT
ZE STŘEDU LIDSKÉHO ŽIVOTA B0H A NASTUPUJE TAM ČLOVĚK. Tento proces se stále zhoršuje, až končí dnes "teologickou
smrtí Boha".

NESTAČÍ JEN BOJOVAT PROTI ŠPATNÝM IDEOLOGIÍM! Nestačí utí
nat vršky plevele a kořínek nechat v zemi. Zde je práce
pro kněze, škoda, že mnozí z nich se věnují tomu, čemu se
může věnovat laik a své pravé kněžské poslání zanedbávají.

DODNES VLÁDNE OSVÍCENSTVÍ - racionalismus, ba dostává se i do dětských katechismů. Bůh,
chápaný jen a jen rozumem. Máme německé - racionalistické nyšlení - a slovanské srdce.
ROZUM MUSÍ SLOUŽIT. My však chceme, aby sloužil Bůh.

B0H ustupuje - vynáší se ČLOVĚK. Věda a technika tento proces urychluje a pomáhá mu. Člo
věk se MÉNĚ MODLÍ - a považuje Boha jen za jakéhosi pomocníka v nouzi. Když se člověku
daří dobře, domnívá se, že si stačí sám....
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DRUHÁ PŘÍČINA ROZVRATU MODERNÍHO SVĚTA A KŘESŤANSTVA NEDŮSLEDNOST !
Člověk pozná víru, uvěří v Krista - ale nedomyslí důsledky
pro svůj život nebo když je domyslí, brzo na to zapomene.
Základní vztah je: TV0RCE - tvor, PÁN - sluha, VŠECHNO - nic.
Správný vztah měla Panna Maria: "Já - služebnice Páně."

ZÁKLADNÍM VZTAHEM K BOHU JE SPRÁVNÁ PROSBA. Staň se,
Bože, jak Ty chceš!
Nenechme se odradit těmi, kdo říkají, že to není důstojné.
Sám Pán nás k tomu mnohokrát vybízel.
Je-li náš dík upřímný, je v něm vyjádřen i vztah naprosté závislosti:"BEZE MNE NEM0ŽETE
NIC UDĚLAT... " řekl Pán. "Proste, a bude vám dáno. "
PROSÍM 0 SMILOVÁNÍ TOHO, KDO JE NEKONEČNĚ VYŠŠÍ NEŽ JÁ: jsem pouhý tvor - jako Panna
Maria - ale navíc jsem HŘÍŠNÍK !
Dnes se považuje za nemoderní mluvit o tom, že lidské síly jsou cmezeny. A vůbec už se
nemluví o tom, že člověk je hříšník.

HŘÍCH JE TAJEMSTVÍ - proto není jednoduché o něm mluvit. Víme, co je správné, a přece to
neděláme. Sv.Jan píše: "Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravdy'.'
/Jan 1.8/.
DQMNÍVÁME-LI SE, ŽE NEHŘEŠÍME, NENÍ V NAŠEM DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ NĚCO V POŘÁDKU. Hřích není
pocit méněcennosti - pokud je člověk pokorný. Největší světci se považovali na největší
hříšníky, protože viděli propast mezi sebou a Bohem, jeho dokonalostí a naší nedokonalos
tí. Nemám-li se z čeho zpovídat, moje duše špatně dýchá.
POZOR NA EXTRÉM! Zpytovat svědční do nekonečna může být projevem pýchy. „Chci být dokonalýale ne abych se podobal Bohu, jen pro milý pocit." b9h JE NEKONEČNÉ MILOSRDENSTVÍ - vyzpo
vídám se a už na hřích nenyslím. Rozebírat hříchy po zpovědi může být nebezpečné.
PROSBA 0 SMILOVÁNÍ MÁ BÝT PROSBOU 0 MILOVÁNÍ. Smiloval se, abychcn mohli milovat, to je
největší přikázání. Musíme se to učit celý život,a poznávat Boha skrze Ježíše Krista.
Máme-li správný vztah k Bohu, máme i správný vztah k bližnímu.

HVĚZDY Z IZRAELE
BRATŘI
RATISBONNOVÉ
Teodor RATISBONNE se nar.28.12.1802 v Strassburgu jako syn bohatého židovského bankéře
a předsedy židovského konsistoria. Po liberální výchově začal ve dvaceti letech hledat vý
chodisko z duchovní krize v různých filosof.systémech. Vstoupil i ke svobodným zednářům,
pěstoval askezi, stahoval se do samoty. Viděl, že mocná a bohatá společnost o smyslu živo
ta nic neví. Po četbě knih osvícenců a ateistů 18.st.se stal skeptikem.

Jednou v noci pozoroval hvězdy a-jak píše-náhle vytušil přítomnost moudré tvořivé síly.
Byl to jen jako záblesk; zmocnila se ho úzkost a prosil neznámého Stvořitele, aby ho vedl
k pravdě - že mu pak obětuje celý svůj život.
Ve Strassburgu se seznámil s Ludvíkem BAUTAINEM, členem Královské akademie, který se musel
vzdát učitelského úřadu pro své křesťanské přesvědčení. Navštěvoval jeho soukrcmý kurs s
jiným židem, s pravoslavným Rusem a katolickým Irem. Téma: PRAVÁ FILOSOFIE NEVYHNUTELNĚ
VRCHOLÍ V KŘESŤANSTVÍ. Došel k přesvědčení, že křesťanství je vlastně vyvrcholením židov
ství. Jeho učitel mu radil, ať se stane nejdříve dobrým židem a ostatní ponechá působení
pravdy.
I když Bautain vyvrátil jeho první pochybnosti, k víře ho přivedla svou mateřskou láskou
stará dána paní HUMANOVÁ, která mu ukázala křesťanství v praxi, připravila ho na křest,
naučila ho modlitbě a ctnostem. Křest přijal tajně v sobotu - r.1827 v Bielu. Po prvním
sv.přijímání zůstal tajným křesťanem, nevzdal se správcovství v židovské škole, ale jeho
přednášky byly čím dál křesťanštější. Také rodina pozorovala, že chodí do kostela. Nakonec
se ho otec zeptal, je-li křesťanem. Teodor odpověděl, že Bůh Izraele zůstal stále jeho Bo
hem. Dlouho mlčeli, pak se otec rozplakal, ale než mohl syna proklet, Teodor odešel.

Vzdor rodině začal r.1827 se studiem teologie u Bautaina a 6.ledna 1831 měl v katedrále
ve Strassburgu první mši sv. ,na kterou mu ušila paní Humanová ornát a prof .Bautain mu mi
nistroval. V Paříži pracoval v kostele Panny Marie Vítězné v Bratrstvu na obrácení hříšní
ků. Tam mu napadlo, věnovat se jen obrácení židů.

Dvacet let se modlil za svou rodinu. R. 1842 se zázračně obrátil jeho bratr Alfons, nar.
1812, kterému se r.1842 zjevila v kostele sv.Ondřeje v Římě Panna Maria. I ten se stal
r.1847 knězem, nejdříve jesuitou, pak se souhlasem Pia IX. vystoupil a stal se členem Ře
holní rodiny Matky Boží Siónské. Působil horlivě na obrácení židů, přenesl kongregaci do
Pa lešti ny a tam 6.5.1884 v Ain Karin /sv.Jan v horách/,na západ od Jerusalema - zemřel.

Ačkoliv proti Teodorovi pro jeho horlivou činnost, apoštolát, kázání, exercicie, korespon
denci útočilo mnoho nepřátel, nedal se odradit. Dokonce ho i žalovali, že učí katolické
víře také židovské děti a obvinili, že chce svou horlivostí utišit výčitky svědcmí, proto
že odpadl od židovství.
Oba bratři vynikali láskou k bližním, zejména k nepřátelům. Teodor např. podporoval rodinu
novináře, který na něho ostře útočil a byl později bez zaměstnání. Byli zvyklí na přepych,
přesto trpělivě snášeli strádání a chudý život. Oba měli sympatickou povahu, uměli zachá
zet s lidmi a chovali se prostě. Teodor zemřel 10.ledna 1884 v Paříži.
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V Jižní Korei bylo preventivně zatčeno 13 katolických kněží, kteří zároveň s jinými žá
dali před rokem zrušení diktatury v této zemi.
Papež znovu a důrazně vyloučil možnost svěcení ženatých mužů na katolické kněze. Mohou
přijmout pouze jáhenské svěcení a to pokud možno ve zralém věku, kdy už je ustálen a
znám jejich rodinný život.
Ve Francii ubývá kněžských svěcení /polovina bohoslovuů studuje nebo studovala v Econu/,
ustalují se však kněžská povolání, t.j. ubývá odpadů od kněžského poslání.
Nový anglikánský arcibiskup v Ugandě, Sylvánu Nani, je příbuzný presidenta Amina!
Při generální audienci u sv.Otce zahráli 13.4. několik děl studenti gymnásia z benedik
tinského opatství v Einsiedeln /chlapci i dívky/. Věnovali sv.Otci desky.
Prohlášení slovenských biskupů proti Chartě 77 prý složil kanovník Navrátil, člen slo
venského parlamentu a předseda Pacem in Terris.

NÁŠ PÁN U NÁS DOMA
Týden před velikonocemi, večer, byly ulice Itálie jako po vymření.
84 procent obyvatelstva mezi Bolzanem a Brindisi sedělo před obrazov
kou a napjatě sledovalo filmovou sérii o životě Kristové. Zfilmoval
ji Franco Zeffirelli. Trvala celých šest hodin.
Film byl natočen loni v létě v Tunisu americkou, britskou a italskou
společností. Hlavní roli hraje Angličan Robert POWELL. Při zkouškách,
kdy se vybírala postava Ježíšova, byl režizér okamžitě tímto hercem
nadšen. "V Pcwellových očích bylo tolik pochopení, dobroty a utrpení,
že jsem hned věděl: to je náš Kristus."
Světové hvězdy se snažily získat některou z vedlejších rolí. Lawrenoe Olivier hraje Nikodeira, James Mason Josefa z Arimathie, Claudia Cardinal cizoložnou
ženu.
Film shlédl i svátý Otec. Při obvyklé promluvě na svatopetrském náměstí řekl:"Na našich
obrazovkách uvidíme utrpení Páně. Bude to pro nás čistě vnější věc - nebo se budeme sna
žit pochopit smysl, který je v tom obsažen?"
I když zázraky Kristovy připomínají trochu magické kousky, může být režizér spokojen, že
se mu podařilo umělecky zvládnout historii utrpení Pána. Nedbá na filmový naturalismus,
ale tím víc ve filmu vyniká otřesný obraz trpícího Krista.
Některé části filmu připomínají díla starých malířů nebo Giotta, např.Poslední večeře.
Nádherné jsou zejména masové scény, z kterých si vybírá režizer výrazné tváře - jež mlu
ví samy za sebe. Někdy hovoří o události vyprávěč, hlavně tam, kde jsou scény do řeči
dnešní dcby nepřeložitelné. Např.Marie Magdalena vypravuje apoštolům, oo se stalo u hrobu.
Když vleče Pán kříž na Golgotu, mění režizér obrazy - je vidět nejen potácejícího se Kris
ta, ale i tváře lidí v zástupu a silný hluk má naznačit hrůzu faktu, že byl Kristus zavr
žen svým vlastním lidem.
Na začátku filmu vidíme Zvěstování; je naznačené jen paprsky ranního slunce, proudícími
oknem. Naznačují tak přítomnost Boží moci; ani hlas anděla Gabriela není slyšet, hovoří
a odpovídá mu pouze Matka Boží.
Ve filmu není ani stopa po "odmytologyzování", které dnes tak propagují ti, kteří by měli
šířit hlubokou víru v Boha a v jeho tajemství - totiž teologové sami. Zmrtvýchvstání
zůstává zmrtvýchvstáním a i když je Ježíš lidský, zůstává stále úcta, ba slavnostnost kterou vtisknul režizér nesčetnými uměleckými prostředky celému filmu a osobnosti našemu
Pánu Ježíši Kristu.

VÍTĚZNÉ

UMÍRÁNÍ
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Svého času jsme uveřejnili modlitbu za uzdravení paní Marion REICHOVÉ, architektky v Jeru
salemě a později její dopis, v němž hovoří o své chorobě. Zde dopis jejích přátel:

Marion nás opustila na Velký pátek, v
předvečer židovských velikonoc. Čtyři
dny před svou smrtí náhle odmítla veš
kerou péči i potravu a od tohoto okam
žiku se postavila tváří v tvář blížící
se smrti: byli jsme přítomni při celém
jejim zápase.
Haše Marion, která promýšlela a orga
nizovala všechno včetne své nemoci,
ustoupila Marion, která musela, pod
le jejích vlastních slov "přijmout
zhroucení, zánik." Měli jsme tu
milost vidět přechod z bitvy a
odmítnutí, až k opuštění všeho
v míru a dokonce s radostí.
Jak řekl bratr Yohenan při je
jím pohřbu:"..jí, která celý
život chtěla být příkladem, do
volil Bůh, aby jím skutečné by
la pro nás pro všechny, když se

mu odevzdávala, přijímajíc svůj zánik." Bylo to
Bozi dílo v ní, jehož jsme se všichni mohli takř
ka dotknout prstem, a které vyjádřila těmito slo
vy, jez bez ustání opakovala: "Pokoj, radost, na
děje". Zvláště poslední den.
Vzhledem k blížícímu se sabatu židovských veliko
noc byla pohřbena týz den v Ain Karinu na hřbito
ve Siónských sester. /Viz článek o bratřích Ratisbonových./ Její sestra, neteře a četní
přátelé židovští i křestanští se zúčast
nili poslední hebrejské modlitby
nad jejími pozůstatky.
Jelikož jsme znali hloubku přátel
ství, které k vám Marian chovala,
chtěli jsme se s vámi rozdělit
o její poslední okamžiky.
Přátelé Marian v Jerusaléme.
Paní Mař i on byla několik let v ko
munistickém vězení, pak dostala
povolení vystěhovat se do Izraele.
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Na sport.stadionu v Rhodesii-Mkoba i Gwelo, se konalo OSVÍCENSTVÍ - uznává jen jsoucnost
svěcení prvního afrického biskupa v Gvelo, Msgra T.
Boha, povinnost ho ctít, dělat dob
Chiginya, místo A.Hánea, člena misionářů z Immensee.
ro, litovat zlého a věřit v odměnu
Účastnikům slavnosti 400 lete existence řecké koleje
na tomto nebo na onom světě. Zamoři
v Říme zdůraznil sv.Otec nutnost, aby se "na základech lo konec 17.a 18.stol., bylo protijednoty ve víře" mohly prosadit také různé obřady, tra církevní a proniklo částečně i na
dice a instituce. Pluralismus forem /ne obsahu!!!/ na teologická učiliště - jako dnes mozval "artikulaci jednoty. "
demismus. Osvícenci byli Hobbes,
Primas anglikánské církve D.Coggan navštívil ekumen.
Locke, Voltaire a j.
patriarchu v Konstantinopoli,Dimi triose I. Podepsali
PRIMICE - první mše svátá
společné prohlášení o spolupráci anglikánsko-pravosl. REDEMPTORISTĚ - řeholní společnostteol.komise a o řešení otázek, které ještě brání v
kongregace, založ.v 18.st.sv.Alfon
oboustranném dialogu.
sem z Liquori, býv.advokátem
Argentinští biskupové upozorňuji na "nevysvětlitelné
PROVINCIÁL - představený řeholní pro
zmizeni osob", často zatčených lidmi, kteři se vydáva vincie - určité oblasti.
jí za policisty či vojáky — ale při pozdějším vyšetřo VISITACE - povinné návštěvy biskupa
váni se zjisti, se o zatčeni policie ani vojsko nevi. ve farnostech
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Od 19.do 22.5.se konal v Lucernu mezinár.kongres hnutí ENCYKLOPEDIE - naučný slovník
Kolping. Koná se jednou za pět let. Zúčastnilo se ho
HEREZE - onyl nebo lež víry či mravů.
800 mladých z různých zemí. Všechny zprávy o této udá KARMELITKY-přísný rozjímavý řád.
losti zamlčují, že Adolf Kolping byl katolickým knězem KLARISKY-f ranti škánky přísného řádu,
uvádějí ho jen jako sociálního pedagoga. Před několika zal.sv.Klara, přítelkyně sv.Františ
lety vyloučila tato organizace ze svého středu v Němec ka - rovněž z Assisi
ku několik desítek komunistů.
PASCAL,Blaise-matematík a filosof,
Krev sv.Januaria v Neapoli zase zkapalněla. Zkapalňuje napsal knihu hlubokých MYŠLENEK
2 x ročně. Nezkapalní-li, obvykle postihne Itálii ně NERO-římský císař, známý pronásledo
jaká katastrofa, např.loni zemětřesení v sev.Itálii.
váním křestanů, na které svedl zapá
Katolická akce Itálie má celkem 650.000 členů, v pos lení Říma - své vlastní dílo
lední době získala 22 tis.mladých lidí.
BISMARK-pruský kancléř, porazil 1866
Televizní film Daria Fo "Mistero Buffo"vyvolal v Itá Rakousko,1870 Francii a 1871 obnovil
lii velké protesty. Film"Italie v pyjama”byl soudně
něm. císařství pod Hohenzollemy. Zá
zabaven. Uvádí se v něm, že technickým poradcem byl
minkou k boji proti Církvi byl člá
známý moralista Bernard Haering. Ten se obvinění bráni nek víry o necrryInosti papežské.Byly
nebot výrobce filmu zneužil jeho interviewu, který měl zrušeny skoro všechny řehole,katol.
už drive a s filmem nemá nic společného.
spolky,školy,semináře,teologové mu
Biskup Rubín,vedoucí misie pro polskou emigraci, před seli 3 roky studovat na stát.univ.,
sedal odhalení busty Henryku Sienkiewiczovi v kapli
biskupové jmenovat faráře či kate
Quo vadis, Domine - na via Appia Antica v Římě. Autor chety jen se svolením vlády a zave
známé knihy zemřel 15.11.1916 ve Vevey, v r.1924 byly den povinný civilní sňatek. Katolíci,
jeho pozůstatky převezeny do Polska a pochovány ve
tak zv.CENTRUM, díky jednotě a zásaVaršavě, v kostele sv.Jana.
dovosti v touto tak zv.kulturním
Od 14.do 20.5 se konal v Montreux 5.mezinár.týden křes boji zvítězili.
tanské televize. I.cenu dostala franč. svýc. televize za TIBERIUS-říms.císař 14-37 po Kr.
film OSUDY o Don Helderu Camarovi, arcibiskupovi z
DOMITIAN-81-96 po Kr.Římský císař,
Recife v Brazílii.
syn Vespasianův, krutý panovník.
Bývalý jesuita Španěl Diez Alegra, 65 let, bude volit IVAN HROZNÝ - IV.1530-1584,první no
komunistickou stranu. Tvrdí, že členy komun.strany je sitel titulu cara, despota
ve Španělsku 10 kněží. Všichni jsou exkomunikováni.
NESTORIUS-řecký mnich, později pat
Franc, svýc,televize vysílala 1.5.ve svém nedělním ná- riarcha - 5.stol. - hlásal herezi,že
bož.pořadu film o činnosti katolických mezinárodních
v Kristu je božská a lidská osoba.
pracovníků v Ženevě. Hovořil také biskup Mamie.
Na III.cirk.sněmu v Efesu byl blud
V Brazílii se staví Církev proti povolení rozvodu.
zavržen. V Kristu je jen božská oso
Sv.Otec přijal představitele Adventistů sedmého dne.
ba, ale lidská a božská přirozenost.
Zdůraznil, že ne tak duch ekumenismu, jako duch irenis ANGLIKÁNI-církev zal.Jindřichem VIII.
mu /smířeni za každou cenu - zdůrazňováni lásky na
v 16.st.,protože papež nechtěl zru
úkor pravdy/ je nepřítelem ryzosti katolické viry a za šit jeho platné manželství. Měl šest
žen, 2 dal popravit.
temnuje její původní a jasný smysl.
Breve - dopis

OD LENINA KE KRISTU
P. Anton HLINKA vydal v Slov.ústave sv. Cyrila a Metoda v Říme
drobnou knížku, která obsahuje výrazné profily myslitelů
a tvůrců myšlenkových proudů. Vybrali. jsme z ní historii bývalého
marxisty a žida Maxe HORKHEIMER A.

Bol skutečným marxistou a ječným zo zakladatelského triumvirátu
kritickej FRANKFURTSKEJ ŠKOLY-s jej netajenými marxistickými tendenciami. Nemecká verejnosE jej asi sotva dakuje za svoju novodobá
JUGENDBEWEGUNG", za pohyb medzi mládežou, s vyložené povstalec
kým charakterem- MAX HORKHEIMER. Váčšmi ako jeho dvaja kolegovia ADORNE - ktorý umřel před nedávnom, a MARCUSE - ktorý žije v USA, obrá
til ostrie svojej ničoho sa neštítiacej kritiky aj proti sebe, proti svojmu vlastnému dielu. Ze salónneho proroka rozvratu hodnót západněj - a povedzme otvorene - kresEanskej kul
tury sa stal apologétcm mravnosti, náboženstva, kresEanstva, ba dokonca i pápežstva. On,
Žid, sa před rokmi ako velmi účinný advokát postavil na obranu pápeža Pavla VI., ktorý sa
pre svoju encykliku HUMANAE VITAE - t.j.okružný list o kontrole porodnosti - stal terčom
útokov zo všetkých stráň.
Filozof, ktorý kritikou súčasnej společnosti vyvolal - spolu so svojimi dvorná kolegami pravé zematresenie v nemeckcm mládežníckom svete, podroboval teraz kritike to, čo vzniklo
pod vplyvem jeho niekdajšej kritiky. A keč prvá a druhá generácia jeho poslucháčov začal a
ipieraE kresEanským hodnotám ich platnosE a miesto v státe, MAX HORKHEIMER už vyzdvihoval
a dorazne připomínal, že etika a mravný život sú závislé od náboženstva.
Na jeho životnej ceste člověka a vedca nechávajú šEastné chvíle úspechov, ale ani nebez
pečné zákruty. Nar.sa r.1895 v stuttgartskej továmickej rodině. Poslali ho na štúdiá, aby
raz prebral otoov podnik. R.1922 složí doktorát z filozofie a hned po roku zakladá vo
Frankfurte spolu s Adomcm a Markuseom Institut pre sociálny výskům, ktorý sa čoskoro pre
svoje kritické zameranie stane stredobodem pozornosti študentov a filozofov kultury. Po
habilitácii s prácou o Kantovej KRITIKE ÚSUDKU ho r.1930 menujú za profesora na frankfurtskej univerzitě a převezme miesto direktora INŠTITÚTU PRE SOCIÁLNY VÝSKŮM.
Nechájme bokem jeho teoretické diela o podaktorých základných metafyzických aspektoch. Nie
im Horkheimer dakuje za svoje měno v súčasnej společnosti. ObráEme pozornost na stránky je
ho filozofie kultúry. Odzrkadlujú vnútro tohto filozofa v jeho definitívnom zameraní.
Vo svojej filozofickej reflexi! vyšiel z marxizrnu, v ktorom videi prostriedok na premenu
súčasnej íudskej spoločnosti. No čoskoro spoznáva, že marxizmus, úplné tak ako nacizmus, je
mystifikáciou podaktorých ašpirácií člověka a spoločnosti dvadsiateho storočia. Do posledných dosledkov sa v nich vraj rozvinuli tendencie osvietenstva a racionalizmu, ktoré sú
zodpovědné za zničenie vertikálneho člověka, ako ho formovalo náboženstvo židovsko-kresEanského zjavenia.
Navzdory svojim sympatiam pre sociologické názory spolocensko-politickej lavice, bojujucej
proti liberálnemu konzervativizrnu a navzdory svojmu obdivu pre Schopenhauera a freudskú
psychoanalýzu, Horkheimer pevne trvá na nutnosti jestvovania Absolutna. V knihe NÁBOŽENSTV0 A FILOZOFIA doslova píše: "Teológia dává prednosE Nekonečnu před konečnom, Věčnu před do
časným, duši před tělem.." a bolo by nesprávné, keby sa niekto pokúšal napadnúE platnosE
tohto odstupňovania hodnót. V týchto otázkách, ako vóbec vo všetkých otázkách týkajúcich
sa absolútna, nie je kompetentná žiadna prírodná veda a nijaká iná vedecká disciplína,ba
ani filozofia. Horkheimer otvorene kritizuje marxistická ofenzívu proti náboženstvu. Na
ich adresu a na adresu všetkých zástancov protináboženského boja napíše: "Pojem Boha Stvoritela, Zákonodárců a Sudcu sú najdóležitejšie prvky pre vytvorenie sporiadaného života v
spoločnosti. Třeba ich však priviesE do súladu s požiadavkami rozumu a pozitívnej védy.
Schopenhauer pokládá kresEanstvo pre jeho požiadavky zriekania sa a sebazapierania za
"ázijské náboženstvo" sebazničenia. Horkheimer však dává prednosE kresEanskému mravnému
názoru života, i napriek jeho údajnému pesimizmu před kantovskou mravnosEou takzvaného ka
tegorického inperatívu. Vo svojej knihe TEIZMUS - ATEIZMUS z r.1963 Horkheirrer rozborem
prvkov, ktoré tvoria našu kultúru a pozorováním směru pohybu súčasnej spoločnosti dospieva
k názoru, že ateizmus je v Európe na postupe. Hlavnú příčinu vidí v primáte ekonomicko-spotrebných hodnót, ktorý so sebou prináša ateistický materializmus, počnúc Holbachom a končiac materializmom kapitalistickým a marxistickým. Podstata materializmu spočívá právě v
tem, že přeceňuje hodnotu bezprostředných íudských, hmotných statkov a čaká si od nich
plné uspokojenie osobnosti.
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čiu pečat svojej duchovnej šířky. V ich vě
Na adresu protestantskej
deckých dielach boli zastupené všetky hod
teologie Tillícha, Bonnoty. Čo urobí nastupujáca generácia s tažhoeffera a Robinsona Hork
kým dedičstvom týchto všestranných osobnos
heimer poznamenává, že v
tí? Bude sa aj ona bořit o správné hodnotedenytizácii křesťanského
nie všetkých aspektov ludskej existencie,
poselstva šli až priňalealebo pójde iba cestou všetko ničívej kri
ko a že křesťanstvo nemož
tiky?
no stotožňovať s nějakým
Mnohí z poslucháčov Horkheimera, Adorna,
hnutím na zabezpečenie
Marcuseho dali za pravdu Marxovi, že to, čo
mravnosti a sociálnej sta
sa nazýva náboženstvem, je iba konplexom
rostlivosti. Ved predsailúzií, majácích povahu opia. No týmto štu
hovorí Horkheimer doslova"ak sa niekto pri konaní
. dentem červ kritiky sa příliš hlboko zavr
tal do duše, aby mohli mať záujem o toto
dobra neodvolává na Boha, oberá svoj dobrý
tzv.duchovné opium. Dajá přednost opiu z tu
skutok o jeho hodnotu"a nebude vedieť zdoreckého máku. Oblák sa uzavřel. Keň padli
vodniť skutečnost slobody a nespravedlivosti.
všetky "duchovné ilázie", vtedy člověk siahHorkheimer-niekdajší tvrdý kritik každého
ne za hmotou, ktorá ho privedle do světa
konzervativizmu-dokladá potem tuto vedu: "Je
nezmyselná každá reč o náboženstve, ak sa po- hmotných ilázií, "raja" na zemi. Nechýbajá
piera platnost pevne ustálených článkov viery však ani takí, ktorí vzali vážné Horkheimerovo upozornenie, že jestvuje východisko
R.1967 Horkheimer publikuje knihu 0 DUŠI. S
zo slepej uličky sáčasnej spoložnosti. A to
jemným zinyslom pre myšlienkové sávislosti a
to východisko má známe měno, ale zriedka je
závislosti sleduje líniu vývoja, od anglické
známe jeho posolstvo.
ho enpirizmu a nominalistickej teologie k ně
Menuje sa JEŽÍŠ
Z
NAZARETU.
meckém protestanti zrnu a od Kartézia cez Spinózu a Leibniza až po Teilharda de Chardina.
V knize jsou podobné krátké studie o Tomá
Diskusia o ludskej duši je velmi častá a pest ši Aquinském, Dostojevském, Solženicynovi,
rá. V tom zmysle, ako ju pozná europska filo
Kantovi, Nietzschem, Solovjevovi, zakonče
zof ia, sa však začala iba nástupem křesťanst
né studii o úzkosti, naději a oslavnou
va do dějin světa. Aj tie najvýznamnéjšie die- písní Bohu.
la gréckeho ducha sa javia bezduché a neživot
né v porovnaní s evanjeliom a kázňami jedno
duchých galilejských rybárov-pripemína Hork
heimer. Ta isté možno konštatovať aj vtedy,kečl
je reč o velkých osobnostiach antiky.V porov portugalské mariánské poutní místo v diecé
zi Leiria. Trém dětem - LUCII, nar.1907 a
naní s ideálnymi osobnostami křesťanstva sa
dosud žijící, FRANCISCOVI 1908-19 a JACINTĚ
zda já neúplné, ba až barbarské.
Horkheimera mnohí poznajú ako neúprosného kri 1910-20 se zjevila r.1917 kromě jiných ne
tika súčasnej spoložnosti, no máloktorí z je beských osob - především PANNA MARIA, vždy
ho poslucháčov a čitatelov majú organ, aby za 13.v měsíci květnu až říjnu. Zároveň s
chytili tie impulzy jeho všestranného ducha, o nesčetnými návštěvníky místa zjevení spatři
ly děti podivný atmosferický zjev, který Mat
otorých sme právě hovořili. Bývalý marxista
Horkheimer to robí v době, ked nielen protes- ka Boží přislíbila a který dosud veda nevy
světlila. Dívky sdělily Mariinu výzvu k po
tantskí, ale i niektorí katolickí teológovia
kání, k modlitbě růžence a k tomu, aby se
pretvárajú teológiu v antropológiu a příliš
intenzívně usmerňujá pozornost na zložitú hru celý svět zasvětil jejímu NEPOSKVRNĚNÉMU
SRDCI. Po velmi důkladných zkoumáních pro
hmotných záujmov, ktoré ho časem urobia ne
schopným sústredit sa na to, čo je věčný,trva hlásil diecézní biskup J.Correira da Silva
13.10.1930 zjevení za věrohodná.
lý ciel ludského bytia.
Sotva by si mohol kto očakávat, že zo zaklada- FATIMA se stala začátkem náboženské obrody
tela marxisticky orientovaného Inštitútu sa vy Portugalska. Byla vystavena bazilika a 20
vine apologéta náboženského zošlachtenia člo klášterů. 1942 zasvětil papež PIUS XII. celý
věka, viery v osobná nesmrtelnost ludskej du svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
še a evanjeliovej lásky k bližnemu-ako nutných Letos slavíme 60 let od těchto podivuhodných
zjevení a proroctví, která ještě nebyla všech
predpokladov zriadeného života společnosti a
na uveřejněna - ale řada z nich se již splni
objav zmyslu vlastněj existencie.
Smrťou Horkheimera, Adorna, Jaspersa a Guardi- la. Splnění proroctví, ohlašujících katastro
niho a niektorých iných uzatvára sa jedna ka fy, závisí na nábož.obrodě světa. Před 10 le
pitola dějin velkých německých vedcov, nysli- ty navštívil Fatimu sv.Otec. Píše o ní K.Rahtelov a teológov, ktorí vtlačili nášmu storo- ner,S.J.:Visionen u.Prophezeiungen, 1958.
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F A T I MA

VÝLET DO ROMAINMôTIER

26.ČERVNA

Na tomto výletním miste je vynikající památka záp. Švýcarska, románské opatství. Nejstarší
zachované stavby jsou z r.cca 1000. Leží na jihozápad od Yverdonu a rbe, severozápad od
Laussane. Letošní setkání navazuje na tradici rady předešlých setkání a chce být projevem
solidarity se všemi, kteří na Východe trpí pro své přesvědčení a za ty, kteří se snaží
svým statečným postojem chránit lidská práva.
PROGRAM
8,3o - Příjezd a přivítání ve středu městečka Romainmotier v Obecním dome proti kostelu.
9,00 - Otevření výstavy a Čapkovy knihovny, prodej předmětů, vyrobených Sokoly a Skauty
9,30 - Sportovní program. Závod v přespolním běhu, pro děti závodivé hry. Odbíjená a jiná
sportovní činnost podle počasí. Inf. s.M.Komárkova,031-538889,3097-Liebefeld.
11,00- Nástup praporů na náměstí před kostelem
11,15- Ekumenické bohoslužby za svobodu vyznání a za pronásledované
pro spravedlnost.
12,00-14,00 - Piknik - za pěkného počasí v přírodě, jinak pod stře
chou. Jídlo, nápoje, ev.deky a campingové vybavení s sebou.
14,15- Tanec krojovaného souboru před kostelem. Zpěv národních písní.
15,15- Udělení medajlí a cen.
15,30- Koncert duchovní hudby v opatském chrámu, pořádaný Švýcarskou
skup.Společnosti pro vědy a umění se švýc.varhaníkem M.Jordánem.
16,30- Konec setkání - odjezd.

Pořádá: CSL.BESEDA SLOVAN - SVÍC .SEKRETARIÁT SPOLKU HELVETSKO - ČESKO
SLOVENSKÉHO PÁATELSTVr V LAUSANNE. - Inf.dostanete po příjezdu.
Výlet se koná za každého pořasí. Přijet můžete kdykoliv.
/Žádosti o možnost vystavovat nebo něco prodávat musíte podat do 20.6.
paní Dr.M.Cuendet, 12 Rue Mathurin Cordier, 1000 Lausanne, 021-22 33 48./

V. KŘESTANSKO-DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM ČSKP
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Sjelo se asi sto krajanů ze Švýcarska, Holandska,Francie, Itálie a NSR. 3 dny přednášeli
a diskutovali odborníci o polit.problémech ve vlasti a ve světě. Hlavní téma - konference
v Bělehradě a charta 77, její různé aspekty, dopad na světové veřejné mínění a represe
úřadů proti signatářům. Redaktor Deutsche Welle R.STRČBINGER zdůraznil, že charta a její
ohlas otřásly postavením představitelů ČSSR režimu v očích Moskvy.
Prof .HANZALOVÁ přednášela o Karlu IV.,křest.politikovi 14.st. ,Dr.LEVÝ o deformovaných inf.
v ČSSR a metodách znásilňování pravdy v censurovaných sděl.prostředcích, Dr.ŠTĚPÁNEK o po
lit, polarizaci čs.společnosti s pohledy na kritická údobí dějin-Mnichov, svět.válka, únor
1948 a r.1968, Dr.KOVAL o postavení křest.v SSSR, J.EHRLICH o ochraně lids.práv mezinár.
organizacemi,Dr.H.Theiler, šéfredaktor Vaterlandu o situaci ve svět.hospodářství a výcho
discích ze soudobé deprese. - Největší zájem vzbudila podiová diskuse, řízená předsedou
Ing HUSÁKEM. Na dotazy odpovídali: býv.řed.čs.vysílání SE Dr.J.PECHÁČEK-zhodnotil 100 dní
Carterova presidentování, býv.posl.Dr.B.BUNŽA z Říma vyložil
složitou polit.situaci v Itáliii, Dr.E.ŘEHÁK z Paříže analyzo
val poměry ve Francii, Dr.HEIDLER rozebral nábož.život v ČSSR
a Ing.PINĎÁK z univ.v Roterdamu popsal vých.hospodářské vztahy.
Ruský host-disident,sochař E.NEIZWESTNY, žijící ve Švýcarsku,
řekl, že v SSSR chybějí morální a materiální perspektivy a je
nedostatek tvůrčí svobody umělců, mluvil o disidentském hnutí
a nacionalismu neruských republik. Polský host K.SIENIEWICZ
osvětlil situaci v POLSKU. Diskutující zdůraznili, že před
konferencí v Bělehradě mají podněty charty 77 mimořádný význam.
K obhajově lidských práv a svobod patří i svoboda nábož.vyznání
Čs.pracov.skupina křest.-demokr.strany Švýcarska vypracuje na
konferenci v Bělehradě vlastní memorandum.
Tichem a povstáním uctili pří temní památku prof. Patočky a pře
četli pozdravy z řad krajanů i od významných švýc.křest.demokr.
Rokování se konalo v příjemném prostředí renovovaného kláštera
z 11.st. V sobotu se večer družně posedělo u vína za zpěvu nár.
V tiskařské dílně 16.stol. písní. Za rok se sejdeme zase-už po šesté- asi čpět ve WisliKofen.

LUPIČ V TEMNÉ ULIČCE
Obchod klenotníka Raněna je umístěn v jeuné z úzkých vedlejších
ulic, které vedou ze široké hlavní ulice k zábavní čtvrti města.
Ve dne tam chodí málo lidí, protože bary a herny jsou zavřeny, za
to v noci je tam čilý provoz.
Výloha klenotníka Ramona proto v noci září - světlem i šperky. Čas
to se někdo v noci zastaví, prohlíží si skvosty a závidí panu Ramonovi. Klenotník né bohatý výběr. Vzácné kusy, zdobené diamanty,
třířadové perlové řetězy, široké náramky z dukátového zlata, draho
cenné zlaté poháry, prsteny z bílého zlata, náušnice - prostě
lákadlo pro cizince. Aby přišli druhý den koupit.
Patricie a William se zastavili před výlohou. Bylo po půlnoci.
"Který klenot se vám nejvíc líbí?" zeptal se náhle ošumělý chlapík
s cigaretou přilepenou na rtu."Jen řekněte, je váš!"
William na něho s odporem pohlédnul. Ošumělé sako, zvednutý límec,
placatou čepici a líbezný úsměv. "Vyberte si, co se vám líbí. Kaž
dý kousek je váš!"
Oba pohlédli vyděšeně na podnapilé individuum. Vyfouklo jim dým
přímo do tváře:"Snad tento diadém pro dámu? Vypadala by jako krá
lovna!"
"Nechte nás na pokoji,"řekl William a tlačil ženu kupředu. Cítil,
že ho někdo drží vzadu:"Noc prchá, využijte příležitosti!"
Sáhnul do kapsy a vyndal svazek paklíčů. Několikrát s nimi za
kroužil ve vzduchu, hvízdl a vyzkoušel mříže, které zajišťova
ly dveře.
"Snadná práce! V pěti minutách máte, co si srdce žádá. Kdyby někdo
přicházel, zaklepejte na okno. Jaké to dobrodružství pro mladou,
krásnou ženu. Tedy co libo?"
Lidé na cestách jsou jiní než doma. Oba mladí byli na svatební cestě. Doma ty jim ani ne
napadlo, dívat se, jak cizí muž obratně odstraňuje železnou mříž, mizí ve dveřích a jeho
tvář, stále s cigaretou v ústech, se vynoří ve výloze.Jako fascinovaní se rozhlíželi, zda
nikdo nepřichází. Bez výčitek svědomí byli ochotni dát výstražné znamení spolupachateli.
Mužovy ruce sahají na jednotlivé předměty. Bleskurychle ukazují na to či ono. Zlatou tabatěrku? Ne? Prsten? Také ne? Smaragdový náramek. Muž vrtí hlavou, ale žena kývne.
"Co za něj bude chtít?" ptá se tiše muže, zatím co zloděj mizí z výlohy.
"Prosím tě, nemůžeme přece..." namítá nanžel.
"Však zítra opustíme ostrov. Jsme na svatební cestě...máme památku. Je to romantické."
"Padesát tisíc," žádá individuum. Polovička ceny. "Přepočítejte si to na vaši měnu. Riziko
nemáte. Půjdu s vámi až na náměstí, dáte mi peníze pod lucernou."
Rozčílení následují lupiče. Předá jim klenot - a když vzhlédnou, je pryč. Klenot je pravý,
jak dona zjistili. Cena byla správná. Ovšem ne příležitost
ná. Proč také? Klenotník Ramone musel být z něčeho
živ. Nebylo to pro něho snadné, stát noc co noc před vlast
ním krámem v masce lupiče a prodávat turistům své klenoty.
Ve dne šel kolem málokdo, ale v noci, jako lupič, vydělal
pěkné peníze.
JO HANNS ROSSLER
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Z DOPISŮ

P. ADOLF KOLPING
je zakladete
lem tzv.Kolpingových
rodin. Nar.
se 8.12.1813
v chudé, jen
na děti bo
haté rodině
v Kerpen u
Kolína. Vy
učil se ševcem a jako
tovaryš se
vydal na vandr. Tak poznal duchovní i
hmotnou bídu dělníků. Už mu bylo 24 let,
když začal studovat a 13.4.1845 byl v Ko
líně vysvěcen na kněze. Na prvním kaplanském místě si znovu uvědomil problémy
světa, který začal ovládat průmysl a zís
kal spolupracovníka, učitele Breuera. 20
let kněžství je jediným svědectvím jeho
láskyplné služby Bohu a bližnímu. Prak
ticky se upracoval a zemřel 4.12.1865 v
Kolíně, kde je pohřben v kostele Minoritů
Dostal titul služebník Boží a jedná se o
jeho blahořečení. Doufejme, že dílo toho
to skvělého kněze neskončí - jako dílo
belgického zakladatele dělnického hnutí
JOC Cardijna - v rukách komunistů.

"...právě zemřel slovenský kněz, Který byc po
sledním zpovědníkem P.Tisy před jeho popravou.
Jmenoval se Karol Parik, byl kapucín a v Timmins
/Ontario/ působil jako kaplan v nemocnici, kde
uplatňoval dobře svoji mimořádnou znalost různých
cizích řečí. Na Msgra-Tisu si už dnes řada Cechů
nepamatuje. A jestli si někteří pamatují, snad
jim ušel ten malý detail, že byl popraven oběše
ním. Kdyby byl tehdy president Beneš pevnější,
řekněme více muž a méně baba, ták by ten ortel
smrti nepodepsal. Klidně si mohl postavit hlavu
a říci NE! Častěji si postavil hlavu, i proti
Churchilovi a prosadil svou, že letěl v roce 45
do Moskvy, přes tolikerá varování. Cítím velmi
dobře, že kdyby k popravě Tisy nedošlo - aspoň ne
z naší české strany - tak by dnes naše vzájemné
vztahy se Slováky vypadaly docela jinak. V civi
lizovaném světě dnes takový fakt popravení kněze
oběšením zní stejné hrozně, jako popravení ženy
/Horákové/. Ten civilizovaný svět se však nane štěstí scvrkává, takže v té veliké necivilizované
většině, kterou jsme víc a víc obklopeni, uvedené
dva fakty nehrají žádnou roli. Kněz sem, kněz tam,
ženská sem, ženská tam - střílí se do nich v Asii,
v Africe i v Jižní Americe, tak co na tom! Že mám
pravdu?"
Kanada
Malý dodatek: když požádal Otec Josef Tiso o zpo
vědníka, losovalo se v kapucínském klášteře,
kdo tento poslední úkon lásky převezme; vědělo
se totiž, že zpovědníka bude vyslýchat metodami,
které dobře známe, STB, aby z něho vymámilo zpo
vědní tajemství. Na štěstí se Otci Parikovi po
dařilo včas opustit zemi - a nyní už je nebo
brzo bude ve společnosti svého kajícníka.

"Líbila se mi Hvězda na slovenském nebi od pana
Čemuse. 0 tom většina našich lidí nemá ani šajnu.
"Zdravím z rodiště P.Jana N.Neuanna-pama- A Televizní biskup je též dobře udělaný."
Kanada
tujete, byla jste v jeho rodném dome se
mnou asi před osmi lety. Sestry tam už ne "Ta zpráva o Casarolim. Když už dáváte titul i
jsou. Daly to pěkné do pořádku, tu starou
Lefebvrovi, neubylo by Vám na černi, kdybyste ho
budovu. Ovšem tolik ne, jako v jeho biskup dali i jemu. A pak - to si uvědomujete, že vše
ském sídle. Opravuji maličkou ohybu v ro další jde šejdrem? Ten konkordát chtějí reformo
dokmenu: jeho matka se jmenovala Lepší, v vat polit.strany - Vatikán chce využít poslední
praohatioké matrice je to napsáno poněmče příležitosti, dokud je ještě u vesla demokristián.
te :Lobisch a naší se domnívají, že to bylo Návrh tedy dělá vláda, ne Casaroli. A komunisti
původně české jméno. Pro zajímavost připo vůbec nejsou nadšeni, nýbrž spíš v rozpacích,pro
juji, že z jedné zdejší farnosti pochází
tože zatím nemohou být proti tomu, anžto se chys
jiný americký biskup z téže doby - Josef
tají do vlády. Mně také zlobí, že naši církevní
KOUDELKA z Chlístova, biskup v Cleverlan- politiku dělají Italové, kteří našim věcem nemo
du. Z chudé rodiny, už jeho rod v té dědi hou rozumět. Není pák ale fair, nechat zase ital
ně není. Taky jeden z našich pionýrů, co
skou politiku Italům a třeba si říci, že tady
se v cizině uplatnili a proslavili. Když
zase nejsme kompetentní my?"
Itálie
přijel už jako biskup navštívit svou rod
Za opravu dekujeme. Zprávu jsme převzali z
nou ves, byl od rodáků slavné vítánkatolické tiskové kanceláře. Kéž by nad zprávami
když po své účasti na I.Vatikánském
těchto kanceláří bděla církevní vrchnost tak peč
sněmu použil příležitosti, aby
livě jako nad zprávami v KLUBu! Někdy jsou je
navštívil svou první vlast..." ČSSR
jich zprávy nejen nesmyslné, ale jasně manipu
lované proti Církvi a proti katolické víře.

JEŠTĚ

KOUSEK

DOPISU

24

POUŤ

JARNÍ
POD

S Ä N T I S E M

V EKUMENICKÉ KAPLI
5. ČERVNA
VE SCHWÁGALPU

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-Heiligqeistkirche,neděle
18,00
BERN-Dreifaltiqkeitskirche,krypta,
sobota
18,00
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.
46.,neděle a první pátky
19,00
slovenská-Kaplnka Kolpinghausu, Wclfbachstr.15, I.patro - nedela
9,30
CORTAILLOD-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
Faucigny, každá l.nedelu
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4.nedela
9,30
LUZERN-Peterskapelle, neděle
19,00
RpTI-TANN, kaple u katol.kostěla,
každou 2.neděli
9,30
Schaffhausen-Pronenadenstr .23., roze
sílají se pozvánky /P.Šimčík, Curych/
SOLOTHURN - Spitalkirche, 15.a 29.5.
12, a 26.6.
_ 10,15
St.GALT.EN-HERZ JESU Kapelle, v dóně,
vchod z vnitřního nádvoří, sobota 18,30
WINTERTHUR-St .Ulrichkirche-Rosenberg,
sobota
19,00
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce,14 Avenue du
Mail,H.patro, 2. nedelu v mes.
18,30

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA-6OO6 LUZERN,Schádrutistr.26.,
tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Lindenberg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK,8004 ZURICH,BRAUERSTR.99.,
tel.01-235025
P.ANTON BANÍK, 8004 -"- t.01-234455
P.MARTIN MAZÁK,1100 M0RGES,La Longeraie
tel.021-714417
P. VILÉM VONDRA, 9000 ST.GALLEN, Schlcsserstr.26., tel.O71-279631/red.a adm.KLUBu,'
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M Š E

S V. -

PO MŠI

SV.

V PŘÍRODĚ

12 HOD.

PIKNIK

A VOLN^

ZÁBAVA

SVĚTOVÁ POUŤ

DO T U R I N A
22.-27.8.
MIMO JÍZDU

CCA 180 FRS,

Turin je město, kde působila v minu
lém století řada velkých světců, zej
ména sv.Jan BOSCO - zakladatel kongre
gace saleziánů, kteří pečují o mládež.
Prohlédneme si město, působiště vel
kých svátých, okolí města, kostel,
kde je uloženo plátno, do něhož bylo
zabaleno mrtvé tělo našeho Pána Ježí
še Krista.
Přihlášky u českých misionářů.
podzimní

setkání

v Quartenu - od 22. do 23.10.
Pouze 30 míst - proto podejte přihláš
ku svému misionáři včas !i

KATOLICKÁ MISIE
V ST. GALLENv MÁ
od 1.7.novou adre
su: 8735 ST.GALLEN-f
KAPPELj t.055-861260
Odtud budete dostá
vat i další cista
KLUBu.

NA RANČI “U„
Na přijetí v Sušici si Kefalín nemohl stěžovat. Vyfasoval dlouhatán
ský německý pláš£, rukavice, ušanku a chlebník na brzdu se špekem.
Potem bez jakékoliv diskriminace vyrazil s ostatními na staveniš
tě, což bylo několik bytovek pro důstojníky na kraji města.
Ale na stavbě se Kefalín ani neohřál. Chvíli přehazoval pí
sek a pak ho mistr vybral do party, která měla v přilehlých
ulicích kopat kanály. S tichým nesouhlasem si přehodil krompáč přes rameno, ale to, co ho čekalo, bylo mnohem příjemněj
ší, než předpokládal.
"Za chvíli se zdejchnem na ranč U," oznámil mu vojín Štika. "Ranč U?"
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podivil se Kefalín,"to je nějaká putyka?" štika se zachechtal."Však uvidíš.
Určitě se ti tam bude líbit!" A sotva zmizel mistr z dohledu, zavelel:"Jdeme!"
Proběhli příčnou ulicí a zastavili se před domkem, na kterém visela tabule KOLÁŘSTVÍ.
"Jeden z posledních českých soukromníků," upozornil Kefalína Štika,"pevně doufám, že ho
aspoň do těch vánoc neznárodněj1"
Kefalín stále nechápal, oč běží. Tím méně mu bylo jasné, co má soukromé kolářství společ
né s rančem, štika však otevřel dvířka do zahrádky a bez nejmenšího zaváhání zamířil k
dílně. Kefalín ho s jistými rozpaky následoval. Vstoupili dovnitř.
"Zdravíčko, mistře, "zahalekal Štika. "Vedu vám fungl novýho kovboje!"
Kefalín žasl, ale pochopil. V prostorné dílně, jejíž podlaha byla vystlána hebkými hoblovačkami, to opravdu bylo jako na ranči. U stěny leželo několik vojínů a četli Rodokapsy
nebo podobné duševní poživatiny. "Bud zdráv," podával Kefalínovi ruku kolář,"a někam se
usad. Já si na ty vaše vejložky potrpím. Mám tam už čtvrtej rok syna, až v Ostravě. Co bys
chtěl ke čtení?" "Mistr má bohatej sortiment literatury, "vysvětloval Štika, "takovou dnes
neseženeš. ""No, něco mám, "pravil mistr skromně, "všechny Rodokapsy, Rozruchy, Divoký Zápa
dy a Weekendy. Skoro všechny Krásné romány, všechny Večery pod lampou. Z Tem Sharkovek mi
chybí jedna, Buffalo Bilky jsou kompletní. Támhle v těch dvou skříních jsou všechny kovboj
ky, které u nás vyšly. V lodním kufru jsou detektivky a pokud bys měl zájem o jinou brako
vou literaturu, mám ji složenou na dvou půdách."
Kefalín otevřel patrně ústa dokořán víc, než bylo obvyklé, protože se mistr nehorázně roz
chechtal: "Víš, to je můj koníček, "vysvětloval, "když jsem přišel z vojny, přebral mi holku
jeden bibliofil. Měl klasiky vázané v kůži, na křídovém papíře a podobně. Kromě toho psal
do novin ohnivé články proti brakové literatuře, škvárům a morzakorům. Aby měl vztek, za
čal jsem si pořizovat sbírku, protiváhu jeho skvostný knihovny. Stálo to třetinu vejdělku,
ale sbírka rostla. Na každýho klasika jsem měl brzo pět knížek brakový literatury. Neexis
toval škvár, který bych nevlastnil. Abych bibliofila rozzlobil, hodně jsem to půjčoval,
tak jsem přišel o hodně nádhemejch exeirplářů. ""A co ten bibliofil?" zajímal se Kefalín.
"Když mu utekla žena, smířili jsme se. Pak jsme v hospodě notovali u vínka, jaká to byla
potvora. V temhle punktu jsme si náramně rozuměli. Ale v literatuře ne! On hájil velké umě
ní, já svou sbírku škvárů. Nabízel mi Zeyera, Herbena i Zolu, ale nepochodil. Mrzelo ho to,
ale člověk musí mít zásady. Pak nastaly doby mýho triumfu. Bibliofil začal stonat na játra
a velký umění ho omrzelo. Začal si ode mne půjčovat škváry. Omlouval se, že se na pořádnou
literaturu nemůže soustředit a při téhle se mu dobře usíná. Četl tři, čtyři krváky denně.
Byl to jediný člověk, který přelouskal všechen můj brak!""No, když se spustil bibliofil,"
řekl Kefalín, "nebudu sám dělat estéta. Dal bych si, mistře, detektivečku,nůžu-li si vybrat!'
"Tem Shark? Leon Cliffton?" zeptal se mistr.
"Nechám to na vás, "přehlásil Kefalín a pohodlně se složil do měkkých pilin. Přihupkoval
králík a o nohy se mu otřela kočka. A už tu byl mistr s náručí cliftonek. "Je vidět, že
seš vzdělanec, "řekl kolář uznale, "vzdělanci žádají detektivky nebo pornografii, ostatní
dávají přednost kovbojkám, kalendářům a pirátské literatuře. Rád vyhovím všem!"
Kefalína sice poněkud mrzelo, že zcela zapomněl na erotickou literaturu, ale ostýchal se
dodatečně o ni požádat. Pustil se tedy do Leona Clifftona a musel uznat, že pracovní doba,
takto strávená má něco do sebe. Za chvíli přišla usměvavá kolářova žena a přinášela čaj
a buchty s mákem. Vojíni se na ně s díky vrhli a pak se znovu ponořili do víru krvavých
historií z Divokého západu či jiných neméně romantických končin.

VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY

KOLEM TANCE A DIVADLA
Zábava při tanci. "Slečno, znáte Ibsena?""Ne.
Jak se to tančí?"______________
"Tančíte báječně. Bral jste hodiny?""To ne,ale
mám kurs zápasníka.11___ ___ ______________
"Drahoušku, byl bys báječný tanečník, nebýt
dvou věcí.""A to?""Tvých nohou."
Na plese pozoruje dandy Jerrold tanečníky. Tu
tančí kolem dlouhá dáma s malým tlustým pánem:"Koukej, Freddy, zde
tančí míle s milníkem!"
7
"Zdá se, že dědeček je trochu nahluchlý!""Nahluchlý? Včera se modlil večerní modlitbu a klečel při tom na kočce."
Bývalý nejkratší vtip:"Rychle mi dej hubičku, mamince spadly brýle
do polévky. ” Nynější nejkratší vtip. Mladý muž dostane telegram:
"Nemohu čekat, až se vrátíš z války. Vzala jsem si mezitím tvého
otce. - Maminka. "
____________________
Herec Lucien Guitry musel na chvilku odběhnout ze zkoušky a požádal herce, aby zkoušeli
bez něho. Když se vrátil, pootevřel dveře lóže a řekl svému průvodci:"Zkouška jistě skončila. Hlasy znějí úplně přirozeně."_____
"0 čem si povídáte?" ptá se herečka dvou kolegů. "0 stvoření světa.""Při tom jsem nebyla,
a le zeptejte se paní N. "__________ __
Rudý, mohutný pán nudí svou společnici vyprávěním o lovu. "Sledoval jsem bez ustání stopu a najednou se přede imou vynořilo zvíře. Viděl jsem obrovského zubra.""ON také,"zašeptá posluchačka.
Dva přátelé se rozhodnou zapisovat si
své údaje. Po několika dnech najde je“
den na svém stolku lístek: "Krmivo pro
ptáčky: 0,40 M, žebrákovi - 5 M, růz
né 1000 M.1'
__________________________
Hraje se Faust Přijde okamžik, kdy má
Mefisto zmizet v pekle. Jenže něco ne
funguje a Mefisto zmizí na jevišti jen
po břicho - dál nemůže. Vykřikne zdě
šeně: "Pro Boha. Místo je úplné obsazeno
Hrdina vstoupí na jeviště, objeví skry
tého zloducha a praví:"Zničil jste můj
život. Ožebračil jste mě. Svedl jste
mi dceru! Zavraždil jste mi manželku!
Nezdá se vám, sire, že jdete příliš
„Nemůiei ty noviny nést eorraAlat
daleko?"
__________________________ jako jiní ptl?“ (Ze sahr. hataors!
k malém ruském městečku hraje cirkus.
Nemá úspěch. Zeje prázdnotou. Tu přijde jeden z cirkusáků k ředi
telovi s dobrým nápadem. Všude se vylepí plakáty:"Cirkus předve
de mimořádné dílo. Nebude-li se někomu z návštěvníků líbit, hned
mu vrátíme trojnásobek vstupného. " Pak je ovsem cirkus přeplněný.
"Soudruzi, nyní předvedeme světovou senzaci, kterou jsme vám slíbili: orchestr zahraje Internacionálu!"
Herec předává doporučující dopis, kde ho pisatel popisuje jako vy
nikajícího herce. Na konci je napsáno:"Hraje Mackbetha, Hamleta,
Shylocka a karty. Karty ze všeho nej lépe
Na jevišti herec zdraví:"Dobrý den,
příteli.."Režizer ho přeruší:"Tak ne
zdravíme přítele. Pěkně zvesela..h
"Ale.. .""Bez námitek. Zvesela
prosím. ""Dobrý den, milý přít,
li,"opakuje herec vesele, "moje matka právě zamřela."
Kočka v teple u kamen začne
příst. "Mami, "volá Anička,
"pojd sem. Kočka už vře!"

□11
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PPZ CH 26
katolická misie pro Čechy
KATH. MISSiON F. TSCHECHEN
8004 ZURICH
BRAL'LRSTR.99 $5 01/23 50 25

KE KÁVĚ A K ČAJI
KOKOSOVÉ MAKARONKY. - 8 bílků vyšleháme s 1/2 kg cukru, až zhoust
ne. Pak přimícháme 1/4 kg kokosu a limotu zahříváme, pokud maže
me držet ve hmotě prst a nespálíme se. Sejmeme z ohně, vymícháme hmotu do vlažna a stříkáme na máslem potřený a moukou vysy
paný plech rohlíčky. Začneme mírně teplou troubou, v prudší
pak dopékáme.
LIKÉROVĚ VĚNEČKY. - Na vál se dá 14 dkg másla, 14 dkg mouky, 14
dkg strouhaných mandlí, 14 dkg cukru, skořice, citr.kůra, vejce
2 lžíce jeimého likéru. Vše se dobře zpracuje, rozválí, vypichují se věnečky, potřou likérem, nechají 2 hodiny ve studenu a
pak se dají do vyhřáté trouby zvolna péci.

MÁSLOVĚ MANDLOVĚ OBLOUČKY. - Dáme na vál 10 dkg másla, 8 dkg cukru, 10 dkg strouhaných
loupaných mandlí, citrónovou kůru, vanilku, 3 lžíce smetany a 22 dkg mouky. Vše se pro
pracuje a dá do chladna. Rozválí, krájí na proužky a zvolna peče. Upečené se potřou při
pravenou směsí: do tuhého sněhu ze dvou bílků se přidá 14 dkg cukru a 7 dkg krájených
irandlí a dá se ještě dopéci.

JETELINKA. - Umíchá se 24 dkg cukru s 3 malými bílky, přidá se 20 dkg loupaných strouha
ných mandlí, vše se promíchá a dá na vál. Plech se potře voskem, na něj se pak kladou
tři malé kuličky, vždy k sobě: navrchu se trochu roztlačí a na každou vloží půlka mandle.
Potřou se vajíčkem a zvolna pečou.

ČOKOLÁDOVĚ ROHLÍČKY. - 7 bílků a 28 dkg strouhaných loupaných mandlí se dobře míchá nejlépe na stroji - pak se po troškách přidává 56 dkg cukru, 4 tabulky strouhané čokolá
dy, něco skořice a citrónové kůry, načež se kousky obalí v hrubém cukru, kladou na
oplatky a v prostředně teplé troubě pečou.

MÁSLOVĚ ROHLÍČKY. - 21 dkg cukru, 21 dkg strouhaných loupaných mandlí, 21 dkg másla,
21 dkg mouky, něco hřebíčků, skořice a citrónové kůry, 3 žloutky, vše se zpracuje, těsto
se vyválí na malíček, malou formičkou se krájejí tvary, které se pomažou vejcem, posypou
sekanými mandlemi a v prostředně teplé troubě pečou.
MANDLOVĚ ROHLÍČKY. - Bílek se tře se 14 dkg cukru. Do zhoustlé směsi se přidá několik ka
pek citrónové šíávy, pak se zlehka zamíchá 14 dkg na lístky krájených loupaných mandlí;
malé kousky se obalí v sekaných mandlích a v hrubém cukru. Kladou se na oplatky a zvolna
pečou do bleděžluta.
OŘÍŠKOVĚ ROHLÍČKY. - 10 dkg cukru, 20 dkg strouhaných prosetých oříšků, bílek se dají
do mísy a tře se - asi půl hodiny /nejlépe na stroji/. Plech se potře voskem, malé kous
ky se obalí v oříškách, co zůstaly při prosévání. Na rozpečených se utvoří uprostřed
rýha a pak - upečené - se plní zavařeninou.
28

VANILKOVĚ ROHLÍČKY. - Zpracujeme na vále v těsto 10 dkg másla, 14 dkg mouky, 4 dkg vanil
kového cukru, 5 dkg strouhaných oříšků a 2 žloutky. Pak necháme hodinu odpočinout - rozvá
líme, vykrájíme rohlíčky, které zvolna pečeme. Teplé obalujeme ve vanilkovém cukru.
LINECKĚ KOLÁČKY. - Zpracujeme těsto z 14 dkg másla, 14 dkg cukru, citr.kůry, 28 dkg mouky
a 4 žloutků, rozválíme a vykrajujeme různé tvary.
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VII. MBOBNI POUT
KE SV METODĚJOVI DO

ELLWANCEN
jagst

PROGRAM
10.00

poutní bohoslužby
v basilice sv/Víta na náměstíKáže Otec
ŠP^JVjQ^K S^.
z Říma^ada našich kněze oslaví
mezi ktajany svá, životní
a kněžská jubilea -

11.00

modlitba za vCast
u pamětní desky-

12.30

společný oběd v městské
haCe ~
poutní veselice-

1730

Zozííoučení na Schonenbežgu.

Přihlášky h obědu u duchovních správců
nebo přímo u Tschechische hath. Seelsor •
ge, Klenzestr bb, D-8 Můnchen 5; Tel.
089/2604062

