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když se dva lidé milují, snaží se být sobě co nejblíže. Kam si však sedají lidé v kostele?
Všichni se mačkají vzadu, přední lavice jsou prázdné. Tedy už Pána nemilují? Netouží být
blízko místa, kde se odehrává největší tajemství katolické víry, oběf mše svaté, stejná
oběf, kterou přinesl Pán na kříži, stejná hostina, kterou slavil se svými učedníky noc
před svým umučeními
Autorka Mlékařky z Otakringu vypravuje, jak žila s rodinou ve vagónové kolonii, kde byla
taková zima, že jí v noci přřmrzly vlasy k plechu vagonu. Ploužila se do práce blátem, jed
la vařené odpadky..A byla nesmírně šfastná - protože se tehdy zamilovala do svého budoucí
ho manžela, rakouského zajatce, který byl ochoten z lásky k ní zůstat v Rusku a ona ho z
lásky k němu posílala z rudého pekla zpět do vlasti.
Její sestru miloval sovětský voják, kníže ve špinavé uniformě. Miloval ji vroucně, obětavě,
dívka se však k němu obracela zády. Jaká krutosti Jaká hloupost! Není však mnoho křestanů
stejných? Miluje je sám Bůh - vroucně - vždyf pro ně přišel na svět, obětavě - dal se pro
ně umučit, ale oni se k němu obracejí zády, odtahují se od něho nejen v kostele, ale i ve
své duši. Přijímají ho - jako přijímala dívka vojáka-knížete - ale nepřipraví se na jeho
návštěvu úklidem v duši, nepohostí ho modlitbou, obětmi, nerozloučí se s ním dobrým před
sevzetím žít lépe. Kněz ještě nedořekne Amen a už utíkají z kostela, jakoby se měla zřítit
střecha. Zatím co milující srdce by si mělo ještě chvilku s Pánem ve svatostánku pohovořit.
Pak ovšem není divu, že katolická víra "nefunguje". Z prázdných plechovek, i kdyby byly
ze zlata, se nikdo nenají. Lépe prostý talíř plný brambor! Nejsme-li plni lásky k Bohu,
nejsme-li do Něho "zamilovaní", nemůžeme druhému dát to podstatné, co mu Bůh chce skrze
nás - možná - dát - totiž pravdu a lásku. Už dítě se ptá "proč" - na pravdu, a tulí se k ma
mince, chce lásku. Dospělý člověk odsunuje otázku po prav
dě a touhu po lásce za stěnu rozumu, slušného chování, zvy
ku atd. Ale při katastrofě stěny spadnou, objeví se
nitro člověka s jeho otázkami, na které nehledal odpověd a s touhami, o jejichž uspokojení se nestaral.
Nekatolické církve, ba i ateistická hnutí dovedou
z útržků pravdy vybudovat bašty, dovedou si vytvo
řit útulný domov i ve staré kůlně. A my, majitelé
plnosti pravdy a lásky - svátostí - bydlíme často
ve zpustlém, pavučinami opředeném paláci.
Uvědomme si ohromné bohatství, které nám Pán věno
val! Začněme si konečně prohlížet hluboké pravdy
katolické víry, četbou dobrých knih, katechismu a obrafme se k Pánu krátkými, ale vroucími modlit
bami, třebas několikrát za den. Uvidíme brzo větší
divý, než viděli apoštolově za veřejného života Páně!
Pán žije dál v nás a my v Něm - proč by nedělal zázra
ky v našem nitru, když ho o to poprosíme?
Vaše
redakce
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

provinciál saleziánfi v NSR a předseda svazu řádových předst. v NSR podepsal s
ostatními vedoucími Svazu 22.7.t.r. resoluci, ve které zaujímá postavení vůči situaci řeholníků v ČSSR, kteří jsou ze strany státních úřadů vystaveni takovému útlaku, že hrozí vy
mření řádů vůbec. Resoluci dostal gener.sekretariát OSN, ved.Církve v Římě a zástupci vlá
dy NSR. Resoluce je doplněná třemi přílohami, z nichž 3.pojednává o tragických dějinách řeholníků za 27 let, kdy se od r.1950 násilným zrušením řádů postupovalo protiprávně.
PAŠIJOVĚ HRY v bavorském Oberammergau použiji r.1980 místo textu z 19.st.,kritizovaného ži
dovskými obcemi pro antisemitismus, textu etálského benediktina Rosnera z 12.st. Bylo by
na místě, kdyby se také knězi a vějici postavili proti hanobeni duchovního stavu v postavě
vojenského kněze v Háčkově Dobrém vojáku Švejkovi. Hašek byl rudý komisar v Rusku, který
dal povraždit mnoho nevinných lidi a svou nenávist vůči Církvi zosobnil v odporné postavě
opilého a nehodného kněze. Maji svou ěest hájit jen židé a my, katolíci, ne?!
PAVEL VI. promluvil k účastníkům bisk.konfer.komun.oblasti Emília-Rcrraňa. Upozornil na smrtel
né nebezpečí ateisnu a materialismu, vyzval je k bdělosti, statečnosti a důvěře v Ducha sv.
FRANCOUZŠTÍ BISKUPOVĚ vydali prohlášení Marxismus,člověk a křest.víra, kde vyjadřují pocho
peni pro spravedlivé požadavky dělníků a uznávají, že někteří křes tané tyto požadavky chtě
jí prosazovat i za cenu spolupráce s marxisty/!/.Upozorňují vsak na protikrestanské jádro
marxismu a varují věřící, aby nepomáhali vládě marxistů ve Francii.
MNICHGWSKÝ ARCIBISKUP J.Ratzinger svolal 4.7.kněžskou radu - volené zástupce různých kategorií duchovenstva. Probíral otázku nedostatku kněží a bohoslovců. Část kněžské práce se dá
přesunout na ženaté jáhny či pastor.asistenty, nebo se mohou tvořit pracovní skupiny kněží,
kteří by systematicky měli kontakt s věřícími. Kardinál dává přednost tomu, aby každá far
nost měla svého kněze,který slouží denně mši sv. K návrhu, aby kněz podle východ .způsobu
bud vstoupil do kláštera nebo měl oporu /či překážku/v manželce poukázal kardinál na to,
že tato otázka se nedá řešit na místní rovině.
KOMUNISTICKÁ VLÁDA se snažila, aby pražským arcibiskupem byl jmenován olomoucký biskup J.
Vrana. Ten svěděil u světského soudu proti knězi, proto byl podle dosavadního církevního
práva exkomunikován /což ovšem Vatikán při jeho jmenováni nevěděl/. Mimoto nesplnil ani
jediný slib, který dal zástupci Vatikánu před svým vysvěcením.
frEZINÁRCD. Evanqel.bibl.dílo vydalo zprávu, že v zemích latinské Ameriky je poptávka po
bibli. Zejm.ve střed.Americe se tvoří katolické i ekumenické biblické kroužky, na nichž
se o bibli rozjímá, studuje se a společně se všichni modlí.
TANZANSKÁ VLÁDA prosí misionáře, aby zase převzali znárodněné školy. Ti nabídku museli od
mítnout, Školy jsou tak zpustošené, že si jejich obnovení nemohou finančně dovolit.
Komunistická vláda Vietnamu tvrdě potlačuje práva křesťanských horských kmenů na jihu země.
Je zaveden státní souhlas pro kněze, mši smějí sloužit jen jednou měsíčně. Křesťané musejí
odjišťovat nevybuchlé bomby; protože tonu nerozumějí, dochází k nesmírným ztrátám na lid
ských životech. Denní příděl rýže je omezen na hrníček, staří a děti nedostanou nic. Děti
se rodičům odebírají, aby se komunisticky převychovaly. Modlitba je zakázaná, ztrácí se
čas určený k práci. Mnoho lidí spáchalo sebevraždu.
MLUVČÍ SV.STOLICE dementoval že Benelli byl jmenován florentským arcibiskupem proto, že
se stavěl proti historickému kompromisu a že sankce proti arcib.Lefebvrovi jsou pro jeho
odpor vůči spolupráci Vatikánu s komunisty a ne pro nedostatek církevní discipliny.
SEMINARISTČ, kteří opustili Econ, studují v Římě ve vlastním doně - semináři lazaristů.
PŠED VLÁDOU masového vraha Sékou Touré uprchla třetina obyvatelstva Quinee - asi 2 mil. do sousedních zemí, šijí bídně v uprchlických táborech. 0 tom se nepíše, za tím co Již.Afrika a Rhodesie, kde mají černoši nej lepší sociální podmínky v celé Africe, jsou pro každou
maličkost na prvních stránkách novin. Podle našich čtenářů z těchto států jsou zprávy mani
pulované a přemrštěné. Většinou jsou výtržníky poštvané děti, štváěi sedí v bezpečí.
PAPEŽSKÝ BTRT.TCKÝ ÚSTAV v Jerusalemě, přičleněný k papežskému bibl. ústavu v Římě, oslavil
50.výr.svého založení. Studoval tam i náš průvodce po sv.Zemi prof.Dr.J.Krejčí.
ŠPANĚLSKO MÁ 1546 seminaristů, ale 19 z 64 diecézí nemá ani jediného studenta bohosloví. Ve
Španělsku zradilo nejvíc kněží své posvátné kněžské poslání aodpadlo.
VZDOR VYHrSžKÁM doprava orientované extrem.organizace zůstane ve svých farnostech v El Sal
vador všech 47 jesuitů. President země přehlásil, že násilnosti vláda trpět nebude.
PODLE EVANG. TÝDENÍKU Berliner Wochenzeitung se kostely zase plní. Proč? Dostat se do spole
čenství. Vypnout z běžného života. Dostat sílu k zvládnutí osobních problémů. Přemýšlet.
Slyšet dobré kázání. Setkat se se známými. Dát se vést k víře.
V poslední době nás předešli k Bohu tito čeští kněží;P.Poklop-Belgie, P.Ondrásek-Austrálie
a ředitel donu v Casies P.Hronek.
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31.12. - Začnu nový žiwt. Především, vzdám se kouření. Je hanba, že křesťan se
poddává tak nízkému požitku. Jaký má kouření smysl? Stojí peníze, škodí plícím,
srdci, ledvinám, nervům - a kdyby zavedli zase lístky na cigarety, musel bych se
ponižovat žebráním u nekuřáků - jako za války. Jsem pevně rozhodnut! Od zítřka je
s kouřením konec! Pryč s cigaretou, smrtelným nepřítelem lidstva, který se tváří
jako přítel!
1.1. - Jak krásně se sníh třpytí! Trochu mě pobolívá hlava, včera jsem na rozlouče
nou s cigaretou kouřil trochu víc. Konečně - moje vina! Kdybych byl tento jed kou
řil s mírou, neměl bych bolení hlavy, ale byl bych v dobré náladě jako dříve, kdy
jsem se těšil na svou ranní cigaretu. Nejdříve ranní modlitba - po ní ranní ciga
reta. Dnes jsem se jen pomodlil. - 1.1.odpoledne. Co dělat? Po mši uvařila moje
žena dobrou kávu a přiložila k ní krabičku mých oblíbených cigaret - ba nabídla mi
i oheň. Měl jsem tu dobrou duši poranit? Byla tak šťastná, že mi nuže udělat ra
dost! Mám jí kazit Nový rok přidržováním se ztmulých zásad? Ne - hlavní věc je láskal Ale
ted už musím balíček dokouřit, přece ho nenechám do konce žiwta ležet ladem?
4.2. ZAČÍNÁ P0ST. Příležitost, abych přinesl už dávno plánovanou oběť a vzdal se kouření.
25.2. ZÍTRA JE PRVNÍ NEDĚTE POSTNÍ. Tak ted začnu opravdu. V předpostní době se mi to tu
ze nedařilo, přesně řečeno, vůbec ne. Ale ted mi leccos pcrrůže, fialová barva mešních
rouch, postní kázání a ta nevysvětlitelně pokorná, k oběti ochotná nálada postní doby.
3.3. Ptal jsem se nanželky, co si přeje k svátku. Řekla: "Začni znovu kouřit. Jinak jsi
úplně nesnesitelný."Trochu ostře jsem odporoval, takže řekla:"Vidíš, JSI NESNESITELNÝ!”
Vlastně má pravdu. Splnil jsem její přání a kouřil. Opravdu - hned mám lepší náladu!
19.3. - Dnes je neděle Laetare. Myslím, že si Církev přeje, abych si dnes dopřál trochu
radosti. Cigaretku. To nemůže být proti mému předsevzetí?!
2.4. - Začíná Svatý týden a já začínám se svou postní obětí. Aby byly velikonoce krásné!
9.4. - Dnes si mohu s dobrým svědomím zakouřit. Ve Svatém týdnu jsem to dělal se špatným
svědomím, ale dělal jsem to. Není člověk politováníhodný tvor?
27.4, Tak jsem se o velikonocích radoval, že jsem úplně zapcrměl na své předsevzetí. Ale
ráno začnu znovu. Ne - zítra je pátek. Nejsem pověrčivý, něco mi však brání. .Tedy 1.května.
12.5. Úplně jsem na své předsevzetí zapomněl. Před prvním je vždycky tolik práce a měl
jsem plnou hlavu jiných iryšlenek. V polovině měsíce se to nehodí - tedy od 1.června.
30.7. Nechtěl jsem si kazit dovolenou. Mám se zotavit - tedy je vhodná doba trochu si do
přát. Ted však jedu na exercicie a pak začne nový život. I pokud jde o kouření.
4.8. Exercitátor řekl, že nemá snyslu, trápit se předsevzetími v málo důležitých věcech tím mínil zřejmě kouření. Máme zaměřit všechnu sílu raději na boj proti zlu, proti hříchu.
To je pašák! Důkladně jsem prozpytoval svědomí a zjistil, kolik je ve mně zla. Proti tcma
se musí bojovat. Pro pár cigaret nebudu mít při posledním soudu obtíže, ale zjistil jsem,
že mám slabou vůli. Tam se musím pustit do práce.
28.10. V boji proti slabé vůli jsem měl úspěch. Odmítnul jsem koupit ženě klobouk a zůstal
jsem pevný, i když se trochu zlobila. Ale pak do toho přišla hloupost. Manželka řekla, že
mám sám bojovat proti svým slabostem, hlavně proti kouření, a za ušetřené peníze jí koupit
klobouk. Moje žena zřejmě slabou vůli nemá. Našli jsme řešení: ona dostane klobouk a já
budu kouřit dál. Tak máme radost oba, ale člověk je politováníhodná bytost.
14.11, Dnes jsem byl u lékaře; mám katar. Řekl, že nemám kouřit. Prý to škodí.
4.12. Chvála Bohu, katar se zlepšil - i když jsem kouřil. Pak má člověk věřit lékařům!
Zřejmě je kouření úplně neškodná věc.
17.12. Dnes jsme měli kroužek. Pater hovořil o hříchu. Prý máme přinášet drobné oběti,
např.nekouřit. Sám je nekuřák. Tomu se to lehce mluví! Ale křesťan má konat pckání.
20.12. Cítím vnitřní potřebu přestat kouřit. Ale musím si to ještě prcnyslit.
26.12. Čím víc se blíží Nový rok, tím sílí ve mně velké rozhodnutí, začít nový život zejména nechat kouření.
31.12. Od nového roku se vzdávám kouření. Je to hanba, že křesťan se poddává tak nízkému
požitku. Jaký má kouření snysl? Stojí peníze, škodí zdraví a kdyby zavedli lístky na ciga
rety, musel bych se ponižovat žebráním u nekuřáků - jako za války. Jsem pevně rozhodnut.
Od zítřka je s kouřením konec! Pryč s cigaretou, smrtelným nepřítelem lidstva...
Trochu jsem zalistoval deníkem a zjistil, že jsem si před rokem napsal totéž. Má znovu za
čít ta směšná kanedie? Ne - tentokrát ne! Budu kouřit dál - a hotovo!
R.H.

DOKÁŽETE SI ODPOČINOUT ?
Zdá se, že klid není nikdy tam, kde
jsme, ale vždycky někde jinde. Když se
však dostaneme tam, kde se domníváme,
že klid je, zjistíme, že zase odcesto
val jinam. Jeden muž říkával:"Nejlepší
dny dovolené je den, kdy odjíždíme a
den, kdy se vracíme."
Klid potřebuje celé stvoření. I země,
točící se kolem své osy, střídá světlo
s temnotou. Rolník ví, že půda je plod
ná, mění-li rostliny nebo ji čas od ča
su nechá ležet ladem.
Lidé, kteří pracují venku, cítí zákon odpočinku, neboř, "přijde noc, kdy už
nikdo nebude moci pracovat."
Cím se řídí příroda sama od sebe, má se snažit pochopit člověk rozumem.
"Při stvoření působil Bůh šest dní; pak odpočíval,"
a tak předal člověku
své životní pravidlo. Mnoho květin, pocházejících ze Stvořitelovy ruky,
zavírá na noc květy a ptáci zastrkují hlavičky pod křídla. Je to poetické
napomenutí, že i člověk má odpočívat.
Psychologie jen potvrzuje zákon přírody, který připomínal Vykupitel svým
učedníkům po těžké práci:"Pojdme nyní stranou a trochu si odpočiňme."
Mozek má určitá místa, skrze něž fungují určité smysly, např. zrak, sluch
atd. Pracuje-li jediný z nich sám příliš dlouho, cítíme únavu a vyčerpání.
Jakoby v lidském těle byla činná jen jedna skupina svalů. Je nutné, aby
přišly na řadu všechny, jinak jsme brzo unaveni a vyčerpáni. Sportovec,
který by užíval při sportu jen rukou a ne celého těla, neměl by určitě Z)
úspěch.
Duch, který se rozvíjí jen jedním směrem a nemá jiné, vyrovnávající, vše
obecné zájmy, se lehce stává úzkoprsým - ba nesnášenlivým.
Nic neochromuje lidského ducha tak jako počítání; není-li vyváženo vypočí
távání hmotných skutečností duchovními zájmy, ztrácí duch nejen schopnost
myslet abstraktně, ale ztrácí i schopnost, dívat se na život lidsky.
Ke konci svého života litoval Darwin, že ztratil úplně požitek z literár
ních a hudebních děl tím, že soustředoval ducha jen na květiny a zvířata.
Vědy, které se zabývají jen hmotnými předměty, trestají často své odborníky
výlučností, která hraničí se slepotou. Jestliže se mozek a duch nerozvíje
jí dalšími zájmy, které přesahují pokusnictví, mohou vychovat k úplně fa
lešnému názoru, že na světě je jen to, čeho se můžeme dotknout nebo co mů
žeme vidět.
Tělesně pracující člověk cítí potřebu odpočinku skoro jako psychologickou
nutnost. Duševní pracovníci se však často dají strhnout do víru práce, tak
že považují svoji činnost a své povinnosti za tak důležité, že se nedove
dou od práce odtrhnout. Pak už ani odpočívat neumějí. Jsou do práce tak
zapleteni, jakoby měli v ruce elektrický drát, který nemohou pustit a kte
rý je ničí.
Stejně jako tělesná práce klade i duševní práce na tělesný systém velké ná
roky. A přesto jsou duševně zaměstnaní lidé tak pevně svázáni svou duševní
činností, že se jich při tak zvaném odpočinku zmocní neklid a hledají něja
ké východisko, jak by mohli v duševní práci pokračovat, aby to vypadalo
tak, že odpočívají. Dokonce ani v nemoci nejsou schopni myslet na něco
jiného než na svou práci, dělat plány, počítat, uvažovat.
H.W.Beecher řekl, že práci jednoho roku může udělat za jedenáct měsíců ale ne za dvanáct měsíců. Znal dobře zákon, že stále napjatý luk ztrácí
svoji sílu.
Josef Fulton Sheen

JISKRA

B OŽ Í

Kdysi jsme uveřejňovali historický román Zlatá nit o sv.Ignáci z
Loyoly, zakladateli jesuitů. Román napsal autor 17 historických
románů LOUIS
D E
W 0 H L .
Narodil se 24.ledna 1903 v Berlíně jako syn zámožného maďarského
diplomata a průmyslníka. Velmi brzo začal psát a jeho nadání i podnikavost se rozvinula ve filmu, rozhlase i v novinách. Psal také
detektivní romány.
Jakmile nastoupil v Německu nacismus, odejel do Indie. Za války
bydlel v Anglii a jako první cizinec pracoval v informační službě.
Dostal anglické občanství. Jeho nakladatel Jakob Hegner o něm řekl:
"Bude slavným spisovatelem. Má nadání jako Walter Scott."
Ve Švýcarsku vyšly jeho romány ve Walter-Verlag v Oltenu. Zabýva
jí se velkými postavami církevních či evropských dějin: sv.Pavlem,
sv.Františkem Xaverským, sv. Janou z Areu, sv.Benediktem, sv.Fran
tiškem z Assisi, sv.IOnášem Aquinským, sv.Kateřinou ze Sieny a j.
Jeho romány jsou napínavé. Bohaté výrazivo jim dodává svěžesti a plasticity, drží se his
torických fakt, mezery pak doplňuje autor skvělou fantazií a schopností vžívat se do doby
i do osobností. Jeho nadání ocenili nejen nesčetní čtenáři, ale i veřejné instituce.
R. 1954 dostal čestný doktorát literatury na universitě v Bostonu - USA, a řadu vysokých pa
pežských i jiných vyznamenání a řádů, např. byl komturem s plaketou rytířského řádu sv.
hrobu v Jerusalémě a dostal záslužný kříž Maltézských rytířů.
Louis de Wohl žil v New Yorku, Paříží, Římě, pracoval v Chicagu, režíroval filmy v Holywoodu. Tehdejší papež ho poctil pozváním a požádal ho, aby napsal nový román. Na jeho sto
le se kupily dopisy, telegramy, telefonní hlášení. Ani práce, ani sláva ho nevyvedly z míry.
Byl to statný muž s jiskří cíne, světlýma očima. Mel zvlněné jemné vlasy a podobal se Chestertonovi. Jeho přítel řekl, že jeho hlava má tvar kopule chrámu sv.Petra. Měl nesmírnou schop
nost kombinovat a živou fantazii, k tomu velké vzdělání a širokého ducha. Jeho bystrou lo
giku doplňovalo dobré srdce, dětinná pokora a humor - znal spoustu vtipů.
Nakonec se usadil s manželkou - měli krásné, harmonické manželství - v Lucernu. Tam byli
oba šťastni. Přijímali vlídně hosty z celého světa a plánovali další cesty, aby autor zís
kal nové dojmy - pak se těšili zase na domov. V Lucernu se cítil de Wohl doma.
Někkteřj dosud panatují na staršího, zavalitého a vlídného pána, jak putuje s černou holí
ulicemi, svazek novin pod paždí, nerozlučnou cigaretu v ústech, přemýšlivě a pozorně,
zahleděn k vzdálenému cíli. Svou milou povahu vypěstoval díky vroucí a pokorné zbožnosti,
pevně věřící a hrdý na slávu Páně, důvěřující v Boha a věrně oddaný svaté Matce Církvi,
které věnoval všechna svá díla.
Koncem května r.1962 se vrátil z Ameriky, dokončil svůj velký remán Král David a 2.června
brzo ráno, ve věku 59 let podlehl srdeční mrtvici.
A tak byl svět chudší o jednu silnou, výraznou křesťanskou osobnost, která nejen svou by
tostí, ale i svými knihami vyzařovala sílu a povzbuzovala ochablé duše k radosti ze života.
Možná, že mezi našimi mladými už vyrůstají noví katoličtí spisovatelé, publicisté, teolo
gové, filosofové a hlavně SVĚTCI, kteří naplní nové formy duchem Božím, láskou k Církvi
a posílí tak statisíce duší, hladovějících po pravdě, jako se to podařilo de Wohlovi.
NĚKOLIK NEJVÍZNAMEjSÍCH ROMÁNŮ
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EIN MÁDCHEN AUS SIENA - sv.Kateřina ze Sieny
DER BAUM DES LEBENS - císař Konstantin Veliký a jeho matka sv.Helena
LICHT UBER AQUINO - sv.Tomáš Aquinský
LONGINUS DER ZEUGE - římský voják, který vrazil kopí do srdce Páně na kříži
JULIAN - tragedie římského císaře - odpadlíka
FEUER UBER DEN MEEREN - sv.František Xaverský, přítel sv.Ignáce a velký apoštol Asie
DER SIEGER VON LEPÁNTO - Don Juan d" Aus tria, syn císaře Karla V
DER FRUHIjICHE BETTLER - sv.František z Assisi
DAS GOLDENE NETZ - sv. Ignác z Loyoly /hl.postava, švýcarský voják, příbuzný sv.Mikuláše
DER BOTĚ DES KUNIGS - sv.Pavel - prý nejlepší dílo autorovo
JOHANNA REITET VORAN - sv.Jana z Areu
DAS RUHELOSE HERZ - sv.Augustin
DIE ZITADELLE GOTTES - sv.Benedikt. - Knihy jsou v každé farní knihovně nebo v antikva
riáte J.von Matt, 6370 Stans /velmi levné!/

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ

6.
Ruská uprchlice Alja, která živi sebe i rodinu prodejem mléka a podobných výrobků, velmi
těžce nese poníženi vzdělané ženy a snahu mnoha Vídeňáků, ošidit své spoluobčany. Ale set
kává se i s kouzelnými scénkami ušlechtilého jednáni.
13.března 1926.
Pochopit tajemství života znamená přijímat život takový, jaký je. Nic nezní prostěji, a
přece není nic těžšího, než tato slova uskutečnit; a být šňastný vzdor ternu, že se doko
nale nerozvine seménko, které v sobě máme. Je to velmi těžké. Opakuji si to každý den.
Ehes přišla do obchodu zákaznice, která chodí "na zátah". Je to milé, přívětivé stvořeníč
ko, trochu upovídané a patří k mým nejméně náročným zákaznicím. Obvykle sedí a vypravuje o
svých záležitostech tak dlouho, dokud nevstoupí do krámu da 1 ší zákazník.
"Dnes jsem vypravovala svému příteli, bývalému válečnému zajatci, že moje mlékařka je Ruska'.
Nevěděla jsem, co tím chce říci, teprve když odešla, pochopila jsem, že ta mlékařka jsem
já. Nejdříve jsem byla nešťastná. Já - a mlékařka! Toto slovo mě poranilo. Chtěla jsem
být docentkou na universitě a stala jsem se "mlékařkou". Pak jsem se vzpamatovala. Člověk
musí pochopit, že sny a skutečnost se nedají sloučit. Proč si namlouvám, že musím být
právě docentkou? Život mě tu postavil jako mlékařku, proto se musím snažit být správnou
mlékařkou. život musíme brát, jaký je, bez vzdychání a bez nářků!
Zvyknout si na tento život je těžké. Divné, kočí od pekaře považuje za svou povinnost,
poklepat mi vždycky přátelsky na záda a prohodit něco vlídného, čemuž ovšem nerozumím,
protože hovoří ryzím vídeňským nářečím. Ještě podivnější je, že těchto zdvořilůstek zneuží
vá k tornu, aby mě co nejvíc ošidil - při vystavování účtu nebo při počítání pečivá. Ano nejvíc mě ponižuje to, že všude vidím sám podvod. Například dnes.
Přišli dva muži s bednou a předložili účet na 76 šilinků.
"Přinesli jsme to modřidlo a mýdlo, které si váš muž objednal," prohlásili.
"To není možné," odpověděla jsem, "můj muž nemá s obchodem co společného a nechodí sem."
Začali nadávat a vyhrožovat soudem. Náhle vešel Otrnar. Než jsem se otočila, oba muži i s
bednou zmizeli.

14.března 1926.
Dnes jsem viděla něco, co se mě hluboce dotklo a zapůsobilo na mne.
Přišel mladý pán Resch, sedl ke stolečku a jako obvykle se dal se mnou do řeči. Ptal se,
jak to v Rusku vypadá, vypravoval o filmech z divokého Západu, horoval pro fotbal a tvrdil,
že je tak silný, že ho nikdo nepřemůže.
Dnes byl zvláště v dobré náladě a vykládal, že si jako učeň vydělal své první peníze, ce
lé čtyři šilinky. Matce dal tři šilinky a padesát grošů, padesát grošů si nechal. Tento
kapitál chce "rozházet" a to u rme, aby mi dal vydělat. Pozornost patnáctiletého hocha
byla opravdu dojemná. V čistém, nažehleném obleku, s hedvábným kapesníčkem v kapsičce
saka, zosobňoval ctnosti německé rasy, její dobrosrdečnost, smysl pro rodinu, šetrnost a
lásku k práci. Vypravoval, že "máti" mu chtěla nechat celý šilink, ale přesvědčil ji, že
padesát grošů mu stačí, protože je nutné také přispět na domácnost. A jak se cítil důle
žitý, skoro jako otec rodiny!
Polohlasem a dlouze uvažoval, co by si měl koupit, aby toho bylo co nejvíc, bylo to co nej
chutnější a přitom výživné. Konečně se rozhodnul pro pět deka extravuřtu a housku a snědl
to neuvěřitelně pomalu. Nakonec si koupil tabulku čokolády.
Vtcm se otevřely dveře a dovnitř se vřítil Honzík, syn obchodníka odvedle, jedno z mála dě
tí, kterým se vede dobře. Chtěl proměnit šilink. Mladý pán Resch si ho chvíli prohlížel,
pak mu přátelsky poklepal na rameno a řekl:"Ty, chlapče, vyber si, na co máš chuti"
Chlapec se choval, jakoby to bylo samozřejmé. Ve vážném, nehybném obličeji se neukázala ani
jiskra radosti, vybral si vafli, řekl "děkuji" a odběhnul. Noblesa, s kterou se choval učeň
k chlapci, mě dojala. Jeho touha, udělat někomu radost. S důležitou tváří mladý pán Resch
odešel, s čepicí podle vzoru Harry Piela! Kdyby tušil, jak je neodolatelný!

V CÍRKVI ZAČÍNÁ VANOUT DUCH VNITŘNÍ OBNOVY
V polovině června měl v ST.GALLENU přednáš
ku proslulý teolog URS VON BALTHASAR z Ba
sileje. Poukázal na neutěšený stav v Církvi
a zároveň nastínil vyhlídky, které nemusejí
být tak neutěšené, načpak, za určitých před
pokladů mohou znamenat obrodu CÍRKVE.

Každé plánování, každé vytčení cíle, každý
návrh už dávno předchází řídící slovo Boží.
Tedy první, co je nutné udělat, je zamyslet
se a zaměřit na pravdu jako celek, na
{KATOLICKÉ
ZJEVENI.) Ne vyta
hovat jednotlivé kameny Kréda /Věřím v Boha../
jinak se budova víry zhroutí. Nemůžeme zbavo
BALTHASAR navázal na pojem koncilu, který
vat člověka Ježíše jeho BOŽSTVÍ; pak
nereformoval víru, ale dal
neexistuje
ani Nejsvětější trojice,
směrnice k její obnově. TRIani Nejsvětější svátost oltářní. Ví
DENTSKÝ KONCIL /1545-1563/byl
ra nás učí, že Otec, který stvořil
obklopen oblaky velkých svět
svět, Syn, kterého Otec vyslal, aby
ců, kteří byli nositeli refo
' svět spasil a Duch Svatý, který vy
rem. Po II.Vatikánském konci
chází z vzájemné lásky obou, jsou
lu se zhroutilo kněžstvo,klá
jedno a že tato troj jediná láska Bo
štery i teologie. Velmi pilně
ží odpovídá světu. V této lásce musí
se měnily struktury, ale za držet pohromadě to, co patří k sobě:
pexmělo se úplně na obnovu a
muž a žena, věci a lidé, osobnost a
změnu ducha, která musí vychá
společnost. Křesťan si nemusí nic
zet od jednotlivců. Církev v
vypůjčovat od Marxe nebo Freuda nebo
NĚMECKU se na sněmu ve Wiirzburgu tak tak
Zen-budhismu: útržky pravdy, které
nerozpadla, udržela se jen díky velkým osob
tam poletují, jsou jen ty pravdy, na které
nostem jako byl Dopfner,Volk či Lehnenkřesťanstvo pozapomnělo.
Ve FRANCII se však zapletli biskupové do
Velmi nutné je rozjímání: nemusíme je hledat
vlastní byrokracie, semináře a teologické
u vých.náboženství, nýbrž v listu sv.Pavla ke
fakulty jsou v žalostném stavu, velké řády
Korintským, v církevních Otcích, v nysticích
jesuitů a detninikánů se rozpadají - a to pro
to, že se klade větší důraz na psychologii a středověku i v moderní zbožnosti, v níž je
obsažena katolická tradice. Rozjímání - podle
sociologii než na ducha Božího. Na tomto
křesťanského názoru - je pronikání nekonečné
francouzském pozadí s jeho troskami a s protiřímským ražením si vysvětlíme také činnost lásky Boží do naší konečnosti, je to činnost
Kristova. Podstatné je proto, aby se člověk
a úspěchy arcibiskupa Lefebvra.
otevřel Duchu Božími. Rozjímání doplňuje ne
A CO CÍRKEV VE ŠVÝCARSKU ?
dělní modlitba v církevním společenství. Není
Náš Balthasar hovořil o ochabnutí duší.
to vybočení, protože tato modlitba může být
Obnova krevního oběhu - tedy cíl koncilu plodná jen v náruči Církve jako instituce. "Ne
se hrozí zastavit v demokratickém žvanění a může mít Boha za ot-cy ten, kdo nemá Církev za
v záplavě papíru. Ve Švýcarsku se vyprodává Matku."
vlast víc v chráme transcedentální meditace Naděje Církve spočívá tedy v angažovanosti jed
na Selisbergu nad Rutli než prodáváním půdy notlivců pro skutečnost: KRISTUS - CÍRKEV.
v Tessinu. Naše exerciční dony a katolické
Právě dnes jde o obnovu ducha, kdy jednotlivé
akademie nevyzařují to, co by vyzařovat měly. laické osobnosti - ne poprvé v dějinách Církve
Znovu a znovu se plánuje vyučování nábožen nohou Církev zachránit. Od jednotlivce však
ství, ale nikdo se už neodváží předložit mla přeskakuje oheň na společnost. Hnutí "Corrinunidým lidem radikální požadavky evangelia.Prá one e liberazione" v Itálii je zářivým příkla
vem se varuje před pravým extremismem Lefebv- dem, který má komunistům ukázat, co je skuteč
rovým, ale zároveň se trpí "mše svaté", kde né společenství-ccmmunio-a tak vystepuje i ja
už neklade zdivočelé kněžstvo své fantazii
ko zjev politický. Tedy naděje spočívá na zá
žádné hranice. Když hodnotí sv.biřmování cu- kladně /Kristus-Církev/, která se podle okol
ryšský kněz jako "probuzení vlastního živo ností musí vyjádřit také protesty.
ta", a církevní povolání nebudí a nežádají
Balthasar není nepřítelem EKUMENISMU, ale va
skutečné POSLANÍ, chybí základy pro pravou
ruje před vlažným ekumenismem. Setkání církví
duchovní obnovu.
je plodné jen tehdy, čerpá-li každá ze své
plnosti.
CO
DĚLAT?
Tento teolog volá na poplach protot že prázd
Ať zněly tyto žaloby sebe hořčeji, ba čás
tečně zatrpkle, druhý díl přednášky byl křes né formy 3 které se stále méní3 obnovují atd.,
se musejí konečné naplnit duchem Božím. JEN
ťansky optimistický.
ON JE MfíŽE OŽIVIT A UVČST DO POHYBU.
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ĎÁBLŮV KAMARÁD
A HLEDÁ TO, CO UŽ NAŠEL !

C.S..LEWIS 8

PŘI KAŽDÉ PŘÍLEŽITOSTI SE HNED CHRAŇTE VÍROU JAKO ŠTÍTEM. TAK BUDETE MOCI UHASITI VŠECHNY
OHNIVÉ STŘELY TOHO NIČEMNÍKA. - Ef 6,16.

MILÝ
ČERVOTOČI,
zmiňuješ se, že Tvůj chlapec navštěvuje od chvíle, kdy se obrátil k Nepříteli, stejný kos
tel, ale že tam není spokojen. Proč tam tedy chodí? Jestli jen z lhostejnosti, je to pro
nás dobré. Jinak se snaž, aby z nespokojenosti začal chodit od kostela ke kostelu a hledal
takový, jaký by mu vyhovoval. Bude hledat tak dlouho, až se stane "znalcem" kostelů.
Na farnost musíš útočit bez přestání; je to určitá místní jednota vzájemných sympatií, spo
juje lidi různých stavů a vloh - tak to chce Nepřítel. Propaguj zásadu tvoření svobodné
obce, nezávislé na farnosti. Pak si tito lidé udělají z Církve jakýsi klub a jde-li to
dobře, tedy určitou kliku nebo stranu.
Dále - hledá-li člověk "vhodný" kostel, stává se kritikem. Nepřítel si však přeje, aby
byl žákem. Chce, aby laik odmítal v kostele bludy či nesmysly, ale neztrácel čas dalším
uvažováním. Chce, aby neměl předsudky,ale měl zásady. Aby pokorně přijímal nabízenou du
chovní potravu - i když forma kázání není snad bez chyb.
Vidíš - tak hanebný je Nepřítel! Nezáleží mu tolik na způsobu podání pravd, jako na prav
dách sanrých! S pokorou je člověk schopen zužitkovat pro svůj duchovní růst i jalová kázá
ní, kázání zmatená, neohrabaná. Pro nás je nebezpečná jen pokora člověka. Proto s sebou
hod a pošli toho blázna na cestu po všech kostelích, aby hledal to, co by ho úplně uspo
kojilo. Nenajde to - a ztratí i to, co má.
Z naší informační kanceláře vím, že první kostel v jeho blízkosti má faráře, který se sna
ží víru rozředit a domnívá se, že ji tak zpřístupní svým zdánlivě nevěřícím a tvrdohlavým
farníkům. Vyvolal však jen pohoršení a podkopal křesťanskou víru v leckteré duši. Při mši
zavádí různé podivné novinky - vysílá na zed moderní obrazy, kterým nikdo nerozumí, dává
hrát písně, které nejen neovlivní srdce člověka, ale spíš ho odpudí, protože musí dávat
pozor na každou notu a uniká mu to podstatné, totiž příchod našeho Nepřítele - na toho
už vůbec nemá čas. Farář vynechává předepsaná čtení nebo si sám překládá evangelium, v
němž nahrazuje jména - zejména naše sladké jméno - něčím úplně jiným. Už nejsme "peklem",
ale jsme "smrtí", "chorobou" atd. Sláva tanuto faráři. Je však tvůj hoch pro tento kostel
dost hloupý?
V druhém kostele káže kněz jednou jako komunista, jindy jako fašista, dnes je stoupencem
zdravé filosofie, zítra je ochoten zapřít vlastní rozum - prostě skáče jako blecha sem
tam. Lidé jsou zmateni. Víme ovšem, kde pramení jeho náladovost. V nenávisti! Chce pozlobit
rodiče, pohoršit zbožné, odradit mladé, prostě chce věřící zmást nebo zarmoutit, protože
je nenávidí. Užívá často slov: "Církev učí..." a vykládá myšlenky své nebo některého po
chybného teologa - pro kterého už tu máme přichystáno pěkné místečko. Má ovšem jednu chybu:
tonu, co říká, pevně věří. Tato víra by mu mohla pomoci z myšlenkových kotrmelců.
Výborné je, že každý kostel sleduje jiný směr. Přinuť chlapce, aby se k některému směru
přidal. Nepíši o věroučných rozdílech - víru musí mít hodně vlažnou - být tolerantní, jak
se zdvořile říká. Rozdnychej nenávist mezi těmi, kdo říkají"mše svátá" a druhými, kteří
užívají názvu"eucharistie" nebo "večeře Páně".Ať se nenávidí k vůli maličkostem - barokní
mu či modernímu bohoslužebnému rouchu, svíčkám a máme bohatou žeň. Ten podařený Pavel učil,
že v lhostejných věcech má brát člověk bez pochybností ohled na člověka s pochybnostmi ale kdo dnes o tem něco ví?
Modernější hlasatelé Nepřítele pohoršují konservativnější hlasatele téhož Nepřítele a za
pomínají, že důležitý je obsah víry, ne forma. A vůbec už ne maličkosti. Tak se mezi sebou
rvou, ačkoliv, kdyby dbali na Pavla, spojili by se v ohromnou sílu, která - jako každá
pravá láska - by vtáhla k Nepříteli i lhostejné duše. Tím bychom ovšem přišli o naši žeň!
Tvůj milující přítel
ZLOTŘILEC

NAŠE KRIMI

NÁHODA
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"To by byla přece vražda a nechci si odsedět zbytek života ve vezení," řekla Milena.
"Neboj se. Nehrozí ti vůbec zádně nebezpečí. 0 našem vztahu nikdo neví, naopak, všichni
jsou přesvědčeni, že jsi v manželství velmi šíastná. Je pravda, jsi o pětadvacet let mlad
ší nez tvůj muz. Ale kdo tuší, že sis ho vzala jen kvůli penězům? Nikdo. A kdo ví, že já,
bezvýznamný automobilový agent, jsem tvým milencem? Zase nikdo! Nebudeš přece se starým
dedkem ničit nejkrásnejší léta svého života? "
"To je pravda! Mně je třicet, jemu šestapadesát. Je odporný," přikývla Milena.
"Ted musíme na to šikovně. Že tvůj muž pije, ví kde kdo. Na tom mažeme vybudovat svůj plán.
Zítra půjdete zase do města. Musíš se snažit, aby co nejvíce pil. Až se budete vracet domů,
sedneš k volantu ty. Bude totiž tak opilý, že máš důvod, vystřídat ho v řízení, že?"
Milena se hořce ušklíbla. "Stejně řídím skoro vždycky sama. Když je opilý, nemaže k volan
tu. To bych nám mohla hned objednat dva pohřby."
"Prima. Jistě usne. Před garáží ho vzbudíš. Bude už trochu střízlivější a ty máš výmluvu,
už jsi jednou při vjíždění do garáže odřela vůz. Robin vjede do garáže sám. Roleta se
automaticky zavře - a ráno ho najdou mrtvého."
"Jak to?"
"Musíš na to šikovně. Dáš mu ještě před vjezdem pořádně napít - něco ostrého, víš - aby
usnul. Jakmile usne, nastartuješ motor a půjdeš si lehnout."
"A druhý den ráno ho najdu otráveného výfukovými plyny, vítězně vykřikla Milena.
"Přesně tak. Jsi nůj drahoušek," řekl Robin a políbil ji.

V sobotu nebyla zábava v baru valná, špatný program, protivní hosté, namyš-/
lený číšník - snad proto pil Robin víc než jindy. Brzo ztěží chápal, kde *
vlastně je.
"Pojámě dona. Zde je to nudné,"řekla Milena otrávené."Doma
si dáme skleničku ve dvou."
Milena řídila a muž brzo usnul. "Jak nechutně chrápe ten
starý dědek, "nyslela si mladá žena otráveně. "Nemá ani
cenu svého majetku. Kam jsem dala oči!" Muž chrápal s
otevřenými ústy a z koutků úst se mu řinuly sliny.
Milena ho před vjezdem do garáže vzbudila. Vyměnili si
místo, Robin vypil ještě trochu "zeleného jedu", jak
tomu žertem říkal, ale automatická roleta se neotevřela.
Robin to zkusil ještě jednou - rramě.
"Hrcme - tyhle patenty a vynálezy. Nejlépe je žít v chajdě
na horách a držet si kozu,"bručel. "Musím se na to mrknout."
"Jen sed, podívám se saira," řekla Milena.
Když se sehnula k držadlu rolety, zaslechla těsně za sebou
hučení motoru. Otočila se, spatřila lesk chladiče...a pak už
viděla před sebou jen spravedlivou tvář Boží.
Inspektor byl velice milý muž. "Tak se trochu ovládněte a řekněte mi,
jak to vlastně bylo," pobídnul vzlykajícího, prošedivělého muže.
"Má drahá žena šla otevřít garáž a já čekal s nohou na brzdě. Bylo po dešti, noha se mi
smekla, auto se rozjelo po svahu a podrážka dopadla na plyn.—Má ubohá žena....!"
"Uklidněte se. Byla to přece nešíastná náhoda,"řekl inspektor. "Upříímou soustrast. Netrapte
se, vždyE za to nemůžete."

Druhý den zazvonil u Robinovy vily milenec jeho ženy, agent s automobily.
"Pojdte dál. Víte, jaké mě stihlo neštěstí. Chtěl jsem zít bez auta, ale obchodník se bez
auta neobejde. Přinesl jste prospekty vašich vozů? Chudák Milena...Znal jste mou paní?"
"Jen velmi povrchně," zakoktal agent a tváře mu zrůžovely.
"Byla to skvělá žena! A jak mne, starého dědka milovala. Neuvěřitelné! Ne pro peníze, ale
ze synpatie, věřte mi," vzdychnul Robin. "Měla ovšem jednu chybu."
''Prosím?"
"Psala si deník. Snad si tím krátila dlouhou chvíli, když jsem nebyl doma. Býval jsem čas
to na cestách.. .A ten deník mi
před její smrtí padnul do ruky. Chápete, pane ehm..."

ŘEMESLNÍK Z NAZARETA
Kdysi mluvívali lidé méně o tom, jak žijí, ale víc o
tom, jak spasit svou duši. Dříve se zdůrazňovalo nábo
ženství a mravnost, ne politika a hospodářství. Člověk
se dnes méně dá přitahovat k nebi, zato tím více k ze
mi. Touha po Bohu se zmenšila, nesmírně se však zvět
šila touha po MOCI a po BOHATSTVÍ.
MODERNÍ ČLOVĚK, odtržený od Boha a vytržený z duchov
ního dědictví věků, touží po uspokojení svého sobectví
rozumu MOCÍ a svého sobectví TĚLA požitkářstvím. Úspěš
ným mužem dneška je ten, kdo má moc a bohatství.
Těmto moderním ideálům se staví na odpor a snaží se je
zničit dvě jiné síly: ANARCHISMUS A KOMUNISMUS.
Anarchisté tvrdí, že jakákoli moc je špatná a snaží se svrhnout každou vlá
du. Komunisté dokazují, že majetek je špatný; proto konfiskují soukromé jmě
ní a vkládají je do pokladny státu.
Zdravá mysl hledá řešení mezi extrěmy, z nichž jeden uctívá moc a bohatství,
druhý je zavrhuje. Ptáme se: Jsou moc a bohatství absolutně špatné? Zavrhu
je právem anarchista jakoukoli formu moci a komunista jedná dobře, když
konfiskuje majetek jednotlivců?
Křesťan má jen jediné měřítko k zhodnocení těchto ideálů. Je to život a uče
ní Toho, který kráčí jevištěm moderního světa, zatím co čas posunuje scénu z
Nazareta do New Yorku a z Genezaretského jezera na břeh Temže. Ježíšův skry
tý život v Nazaretě je věcná odpověá na oba problémy: Moc a bohatství mohou
být ušlechtilé, ale..a zde se náš Pán liší od moderního světa - nikdo nemá
právo na moc, dokud se nenaučil poslouchat a nikdo právo na bohatství, do
kud se nenaučil být chudý. Před svým vystoupením byl Ježíš poddán svým rodi
čům a byl chudým venkovským tesařem.
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NAZARET není ovšem otřelá řeč o kráse otroctví a poddanství, jak tvrdí někte
ří nepřátelé křesťanství. Byl-li náš Pán lidským dítětem a ne zároveň Bohem,
pak by nás jeho tesařský obchod poučoval, že moc je špatná. Náš Pán však byl
MOCÍ, která se stala poslušnou. Mistr se stal sluhou a Pán přišel proto, aby
sám sloužil. Z lidského hlediska sahala jeho moc generacemi až k Abrahámovi.
Z božího hlediska k věčnému spočívání v klíně Božského Otce.
Jeho moc zdravil při narození zpěv andělů. Bylo mu dvanáct let a už mátla je
ho moc moudré muže v chrámě, když před nimi rozvinul moudrost Syna v tom, co
se týkalo jeho nebeského Otce. Jeho moc změnila vodu ve víno, vztáhnutím ru
ky utišila rozbouřené jezero. Jeho moc připomenula Pontiu Pilátovi, že svou
moc nedostal od Říma, ale od jeho nebeského Otce.
Ten, který měl moc učit řekl o sobě:"Dána je mi veškerá moc na nebi i na ze
mi." Ztrávil prakticky celý život v zapadlé vesničce, v údolí, jímž všichni
opovrhovali, bez záblesku slávy a bohatství, poddán Panně a jejímu muži, kte
ré znal dříve, než byli stvořeni.
To by mělo poučit svět, který nerozumí moci ani když jí opovrhuje, ani když
ji oslavuje. Totiž že nikdo nemá právo poroučet, dokud se nenaučil SLOUŽIT
a nikdo nemá právo být pánem, dokud se nenaučil být SLUHOU. Nikdo nemá právo
na moc, dokud se nenaučil poslouchat.
Proč se tak často v dějinách moc mění v tyranii? Proč klesá lidská autorita
vlád na úroveň násilí? Proto, že ti, kdo měli moc, neuměli poslouchat a ti,
kdo měli autoritu, se neuměli podřídit. Neuznají-li hlavy států a politiko
vé nad sebou moc, jejíž zákony musejí poslouchat a jejímuž soudu se musejí
podřídit, jak se mají naučit poslušnosti, bez níž nikdo nemůže spravedlivě
vládnout? Neuznají-li Krále králů, jak se zabrání moci, aby se nezměnila v
tyranii? Náš Pán nepřišel na svět proto, aby moc odstranil. Přišel, aby nás
naučil, jak ji máme užívat. Nikdo nemá právo vykonávat moc v nádheře Jerusaléma, dokud se nenaučil sloužit v poddanosti Nazareta, nikdo nemůže být ge
nerálem, dokud se nenaučil poslouchat jako prostý voják.

Dále nás řemeslník z Nazareta učí, že nikdo nemá právo být bohatý, dokud se
nenaučil, jak se od bohatství oprostit, jak na něm nezáviset. Nazaret není
oslava chudoby, resignace k bídě, chladná nevšímavost k tvrdosti a hladu.
Není však ani odsouzením bohatství. Náš Pán byl nuzný venkovský tesař; pra
coval, protože se musel uživit. Ale nebyl jen chudým mužem. Byl boháčem,
který se stal chudým a mocnářem, který se stal poslušným. Nebylo to bohat
ství tesaře z Nazareta, ale bohatství TESAŘE, který stvořil vesmír s nebesy,
posetými miliardami hvězd a zemi s kobercem květin, který upředl on sám.
Jeho bohatstvím jsou příbytky jeho Otce, které znal a jejichž nádheru lidské
oko nevidělo, ani o ní lidské ucho neslyšelo, ani je lidské srdce nepojalo.
A náhle se stal s celým bohatstvím Boha chudým; chtěl se narodit v jeskyni,
pracovat jako řemeslník, kázat jako potulný kazatel, který nemá, kam by hla
vu složil, chtěl zemřít jako nejchudší na kříži a být pochován v cizím hro
bě. Svět zná boháče, kteří se vzdali bohatství, aby vykonali dobrý skutek.
Ví, že Budha nabádal žáky, aby se zřekli majetku. Slyšel o stoicích, kteří
na hostinách chválili chudobu. Ale nikdy neslyšel svět o chudobě, která ne
byla ani asketickým pravidlem, ani hrdým odmítnutím, ani dobročinou ozdobou,
ba ani mystickou náladou, ale krokem k vyšší dokonalosti, která je spojená
s Duchem Božím.
Mnozí už řekli:"Jdi, rozdej vše co máš,"ale jen náš Pán dodal:"Pak přijd a
následuj mě." Jeho učení není učením sociálních reformátorů, kteří při po
hledu na zlořády a hltavost kapitalismu provokují vzpoury a žádají rozděle
ní majetku, i když ho majitel nabyl poctivou prací. Muž z Nazareta nepodpo
ruje komunisty, kteří proklínají kapitalis
ty. Nikdo nemá právo pohrdat bohatým, do
kud jako náš Pán nedokáže, že je sám svo-_
bodný od vášně k majetku. Proto byl Pán
tak tvrdý k sobeckým boháčům a řekl, že
spíše projde velbloud uchem jehly než bo
háč do nebeského království. Chudoba v Nazaretě nebyla odsouzením bohatství, ale
nebyla ani jeho oslavou. Jeho chudoba nás
poučila, že se musíme oprostit od vášně k
bohatství, aby byl oslaven Bůh a spaseny
duše - i kdyby tímto bohatstvím bylo pár
rybářských loděk a sítí.
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Proč se tolik bohatství rozplynulo ve vál
kách o majetek? Proč bylo tolik boháčů hrabivých a tolik majetných lakomců?
Proč bylo tolik chudáků zatrpklých a tolik nuzných se stalo komunisty? Nevě
děli, co je to, oprostit své srdce od bohatství. Nenaučili se tomu, co nás
učí Pán v Nazaretě: mít všechno a nevlastnit nic. Pán se nesnažil, aby chu
dí byli spokojeni s chudobou jen proto, že byli chudí. Neoslavoval ani chu
dáka, ani boháče, ale chudého člověka, který mohl mít také majetek; chudé
ho, který se stal nemajetným rie tak, že by se vzdal svého majetku, ale že
ho vyměnil za poklady nebe. Je to jiný způsob, jak říci ne "Blahoslavení bo
hatí" nebo "Blahoslavení chudí",ale "Blahoslavení chudí v duchu."
Když se On, kterému patřilo všechno, stal tak chudým, že mohl říci:"Lišky
mají svá doupata a ptáci svá hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu slo
žil"; když On, kterému byla dána veškerá moc na nebi i na zemi se noc před
svým utrpením opásal a poklekl před učedníky, aby jim umyl nohy - naučil
nás, co znamená být chudým, aniž bychom byli komunisté a být poslušným, aniž
bychom byli revolucionáři.
Připomenul nám, že chudoba a otroctví nedávají nikomu právo na Království
nebeské, ani na bohatství či moc, ale že bohatý člověk dosáhne nebeské slá
vy, když bude chudý duchem a mocný člověk projde nebeskou branou, bude-li
jednat tak, jak on jednal ve večeřadle večer před svým umučením.
Tesařská dílna našeho Pána je paradox o bohatství chudoby v duchu a o moci
velkých, kteří slouží. Náš Pán je vlastně jediný, který kdy kráčel po této
zemi, o kterém mohou říci bohatí i chudí, mocní i podřízení:"POCHÁZÍ Z NA
ŠICH ŘAD! JE JEDNÍM Z NÁS!"
J.F. SHEEN

TICHÁ CHVILKA
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1. Zakl. jesuitů, zakl.prvního západoevrop
ského řádu. 2.španělský mystik /dvě a/,
výkřik, zn.špaň.aut.3.Matka sv.Vladimíra,
spojka, matka P.Marie, I.papež.4.zn.vodí
ku, litr, zn.teploty, předl., ve velkém,
mužs.jméno, amer.generál ve válce severu
proti j ihu. 6. Výkřik bolesti, lat. spoj.,
něm. moře/foneti cky/,zn. kyslíku, podívej
me se, orig.čes.souhláska, předl. 6.nár.
shromáždění, něm.herka, předl.,bolestné
zvolání, zápor, spojka.7.Dětské volání,
zn.Spojených národů, větřík, pasivum,5.
pád mužs. jména.8.švýc.město dialektem,
odejdi-foneticky, zn.uhlíku, žvaní, předl.
9.Spojka, jdi-angl., zkratka špaň.vy, zn.
dusíku, cenný papír, něm. jméno. 10.tlumok
/k-c/, turec. jméno, fr.ženský rod, fr.
mužský rod. 11.Stará zkratka naší vlasti,
to bolí, předl., bolest, franč.duše,spoj
ka, byl zabit ve vodě, zn.tureckých aut,
předl., páchnoucí zvíře. 13. sport. výraz,
zn.jugosl.aut,účes, jásá/bez e/,14.Hud.
nota, vem, zakl.chudého řádu, nota.15.
největší muž cisterciáků, mužské jméno,
dělat pokání.
A.Spojka, franc.světice,hlava.B.Irský
světec, působící ve Švýcarsku, církevní
učitel, nota,C.Vem si, papež - podle ně
hož je pojmenován církevní zpěv, barva,
chlapec. D. Papež-souěasnik krále Chlodvíka, předl. ,citosl. úžasu, zn. dusíku,
E.nota, ces.patron-pochovaný v St. Mauřice ve Vallisu/král/, dej sem, zn. radia.
F.Nota, slavný císař, apoštol Paříže,
p lošná míra. G. orig. ces. souh l-fone ticky,
Seveřan, patron, zvuk, nota.H. neutrum, s lavný
papež, sev. jméno, švýc. pošty, Ch. S, bojovník
ronka, předl. ,citosl.J.Spojka, matka sv.
Augustina, zn. teploty, dělím,medicína. K. Do
minikánská cirk.učitelka,L.Karmelská cirk
učitelka, latinsky "a".

Žijeme ve světě násilí. Stačí otevřít noviny nebo si poslechnout zprá
vy. Jistý černoch dal před lety od
střelit, popravit, rozčtvrtit, polít
benzinem 7 tisíc lidí. Komunistické
země mu blahopřály, Číňané mu posla
li 2 mil.marek.
Pro naši dobu typické. Nenávist hle
dá spojence a zdá se, že jich má víc
než láska. Dříve bývala nenávist ta
ké, ale nebyla tak plánovaná a orga
nizovaná jako dnes.
Evangelium 20.st.zní:NENÁVIĎTE SE!
Doklad? Železné opony, strany, orga
nizace. Statistika nenávisti operuje
milióny. Milióny mrtvých v koncentrácích, milióny
uprchlíků, milióny utlačených - zase milióny.
Do světa této nenávisti zní přes dvě tisíciletí
slova:MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE, prokazujte dobro
těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás pro
klínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují."
Luk 6,27-28.
Kdo bere vážně tato slova ve světě, kde nenávist
slaví orgie?
Ten, kdo tato slova pronesl, se zmítá v bolesti
na kříži a volá: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí,
co dělají!"/Luk 23,34/. Tak se překonává nenávist.
Ovšem, jsme politické nuly, které nemohou nená
vist světa zastavit. Ale nesmíme nečinně přihlí
žet. Nenávist se nezničí tím, že se velikáni smí
ří, ale začíná v malém. V buňce, v rodině, mezi
přáteli, mezi sousedy.
Nemáme právo kárat světové zvrácenosti, pokud je
nepřekonáme v sobě. Neříkáme si často v duchu:
Odpustit - ano, ale zapomenout - nikdy. Či po ně
jakém sporu:Já přece nezačal! Nebo:Toho mám zdra
vit? Nikdy! I kdybychom měli pravdu, nejednáme proti příkazu
Kristovu: MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE? Kdyby se nám
zachovala jen tato slova Páně, mohli bychom ho
nazvat učitelem lidstva. Tak vysoký požadavek
nám nepoložil dosud nikdo!
Zde jsme u jádra věci. Mnozí se bouří: Nemožné!
Milovat toho, kdo mě urazil? Odpustit tomu, kdo
mě vyhnal? - Proti ternu se vzpírá celá naše při
rozenost. Správně však řekl Charles de Foucauld:
KRISTUS JE MISTR NEMOŽNÉHO. Křesťanství je těžké.
Ani Budha, ani Mohamed, ani jiný náboženský uči
tel se neodvážil přijít s tímto požadavkem.
S tím mohl přijít jen ten, kdo sestoupil z jiného
světa. Kristus totiž vidí člověka ne jako přítele
či nepřítele, nýbrž JAKO DÍLO BOŽÍ. Jeho krev pro
měnila všechny lidi v bratry. Kdo chce být učední
kem Páně, musí jednat s každým, s přítelem i ne
přítelem, jako s dítětem Božím a členem Boží rodi
ny. Je to nadlidský ideál, ale křesťan se nesmí
spokojit s prostředností!"ZAPOMÍNAJE, 00 JE ZA
MJOU, USILUJI 0 TO, 00 JE PŘEDE MN0U."/Fil 3,13./

„PROROK“
Platinové světlo měsíce padá na skupinku náboženských fanatiků, kteří přišli z bahijského
vnitrozemí na pláž Ipitange. Ve stínu kokosovniků, na písečných dunách, čekají na vhodný
okamžik, aby začali se svými obřady. Měsíc je v úplňku, nastává čas oběti....
Dvacet osob pochoduje k moři; vpředu zakladatel sekty "svátých" Matota- Jose Maurino Calvalho. Moře je klidné, všude ticho a mír.. .Někteří nesou v náručí děti od osmi měsíců do pěti
let. Sešli s "Olivové hory" - tak pokřtili dunu nad oceánem - a zastavují u prvních vln.
Pak podávají dítě po dítěti svému proroku; bere děti do katanských dlaní a kráčí do vody.
Ponoří dítě do vln a drží tak dlouho, dokud, se nezalkne. Pak bere další dítě - s osmou obě
tí "bohu přísnosti" krutý obřad přestává. Osm je kabalistické číslo brazilských pověr.
Kdykoliv dítě zahyne, zapěje choř stoupenců vítězné Aleluja! Věří, že děti jsou spaseny a
božstvo uspokojené.
"Děti jen plakaly, zlobily a chtěly si hrát s "dábelskými svody"-s hračkami. To mě rušilo,"
vysvětluje Matota policejnímu komisaři. Pak úplně vážně a slavnostně dodává: "Písmo je plné
lidských cnylů - ale já jsem dostal zjevení přímo od svého boha - to je jisté!"
Podali mu Nový zákon, aby ukázal bludy; listoval sem a tam, pak knihu nevrle vrací, je to
tiž poloalfabet a čte s nesmírnými obtížemi. Znovu vysvětluje: "Nesnesu dětský brekot; hned
mi bzučí v hlavě, krev se mi hrne do palice a mám dojem, že puknu vztekem." Jeho manželka
pokyvuje hlavou. I ona je pevně přesvědčena, že mužovy útrapy zavinily dětské hříchy, ted
smrtí dětí odčiněné. "Děti a vnoučata jsou v ráji. Tam jim nehrozí pokušení a pád,"ujišťu
je komisaře. Ostatní sektáři souhlasí:"Je to lepší, než se trápit v bídě a nouzi, bez nadě
je na lepší budoucnost."
Psychiatr, profesor fakulty v Bahii kroutí hlavou a snaží se případ
vysvětlit: "Matota je klidná, mystická povaha; domnívá se, že splnil
svou povinnost k božstvu. Protože není schopen najít štěstí na tomto
světě, zahleděl se do své nauky o vyhlazení provinilých a k nešťastné
mu životu odsouzených děti." Zeptal se Matoty, proč neobětoval také
svou dcerku:"To není děvče, nýbrž chlapec. Bůh ho potrestal před na
rozením tím, že ho vykleštil. Lidé vidí děvče, ale je to chlapec."
Jeho žena, kněžka sekty, bojuje s pohnutím, do očí se jí derou slzy,
ale ani nevzlykne. Je jí dvadvacet a vypadá na padesát. .Zato její
29 ti letý muž vyhlíží dobře. Oči mu žhnou fanatismem. Splnil úkol,
daný mu božstvem. Nezaváhal, jako Abraham před Isakem.
Komisař vzdychne: "Ostatní se vrátí k příbuzným, ale tenhle chlapík si
to odkroutí v blázinci. Na basu je příliš nebezpečný."
Matotovi stoupenci už nezpívají radostné Aleluja. Jsou vyděšeni a pomateni jako spráskaní psi, hlavu sklopenou, neodvažují se pohlédnout
jeden druhému do očí. Otec kněžky "svátých" Catarino, se narodil neda
leko Novo Mundo. Není to však "nový svět" - čas se tam zastavil. Do
stal jméno Jakob a přinesl božstvu v oběť tříletou vnučku. I on stojí
jako spráskaný pes a zírá na plastický pytlík, v němž jsou jeho vzácnosti: špinavé prádlo,
trochu surového cukru chudých a jiné drobnosti. Je produktem svého prostředí. Ušel všem
pastím zákona; zločin neschvaloval, nepřipravoval, nezpíval Aleluja - jen tam byl. Jeho
žena Almerinda, silná černoška s dlouhým krkem, zalezla do kouta a přiblble hledí kolem.
Touží dostat se ke své manioce a kuřatům. Mají šest synů a dceru. Dívka chtěla být učitel
kou, ale kde vzít peníze? Jednou se ob jevil Matota a vzal ji s sebou jako kněžku sekty. Ji
ná žena - Abigail - ve vysokém stupni těhotenství, obětovala s manželem Dariem-Danielem
své tři děti, šla za prorokem slepě řada lidí a všichni - až na nového Mojžíše Matotu-jsou
zkroušení a procitají z poblouznění. Vžívají se zase do stoleté bídy městečka, kde několik
boháčů potřebuje pár honáků - ostatní suší hubu. "Z čeho vlastně žijí?"diví se reportér z
Ria, "chatrče z hlíny a bairbusu, pár bídných ulic, kostelík, kam asi milost Boží nikdy neveš
la, děti si hrají s prasaty...." Matota tiskne bibli k hrudi, v hlavě mu ševelí fráze pro
testantských kázání...Byl už potulným kramářem, číšníkem - dělal to, co nikdo dělat nechtěl.
Zítra toto bídné prostředí zplodí možná jiného "proroka".
Lékař řekl:"Když se mozek následkem hladu v mládí, hlavně v prvních měsících, nerozvine,už
se nerozvine nikdy; lid zůstane přiblblý a půl mozku už pro lidské společenství nic kloud
ného nevytvoří."
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P. Josef BUŇÁT, Brazílie

S L O V N Í K PRO TY KTE Ř Í HLEDAJÍ BYT
NĚKDY JE OBTÍŽNÉ,

POCHOPIT

INZERÁTY,

NABÍZEJÍCÍ BYT;

STARÉ ŠIDCOTTCKÉ SÍDLO: renovace polkne
jmění
CHALET V PŘÍRCDĚ: chajda zarostlá křovím
TESSINSKÉ RLSTIKO PRD DOMÁCÍ KOTILY: maji
tel nemá chu£ sám odstranit kamení kolem
VHODNÉ PRD DOVOLENOU: jen v červenci a srpnu
ATEILIEROYÝ BYT: podkroví
SELSKÝ DOM NA DOSTAVĚNÍ: zhroucený chlév
NEZASTAVĚNÉ OKOLÍ S VYHLÍDKOU: 300 schodů
k parkovišti
ZVLÁŠTĚ VÝHODNÁ POLOHA: hodně drahé
PANSKÉ SÍDLO: hříšně drahé
CENA NA DOTAZ: nemůžete si to dovolit
VYHLÍDKA NA MOŘE: od vedlejšího donu je vi
dět třpytící se skvrnku v dáli
ÚTULNÉ: maličké světničky
DOMÁCKÉ: otlučete si hlavu o nosné trámy
OD 785 FRANKU: počítejte s 1075 franky
TICHÉM) NÁJEMNÍKOVI: děti nežádoucí, kaš
lat laskavě mimo dům
CENOVĚ VELICE VÝHODNÉ: počítejte s brzkým
zvýšením činže

PROČ

ZDE STRUČNÉ” VYSVĚTLIVKY:

PRONAJÍMÁME POSLEDNÍ... Rádi bychom konečně něco
vůbec pronajali
ÚSTŘEDNÍ POLOHA: vyhlídka na nákladové nádraží,
noční klid jen díky ucpávkám do uší
DĚTSKÉ HŘÍŠTĚ: hromádka písku
NÁDHERNÉ DĚTSKÉ HŘÍŠTĚ: hromádka písku a houpač
ka
MÍSTNOST PRD DOMÁCÍ KOTILY: sklep se 30 watto
vou žárovkou
Jen 15 minut od__ : nejméně 25 minut od___
MILÍ SOUSEDÉ: sít klepen kolem dokola
ZAŘÍZENÍ JE MOŽNO ČÁSTEČNĚ PŘEVZÍT: za novou ce
nu irůžete převzít ošlapaný koberec a zašlé zá
clony
Z URČITÝCH D0VOD0: střelnice v blízkosti se bu
de překládat až za tři roky
PŘESVĚDČTE SE SAMI: přesvědčte se sami
DOTAZY NA ZNAČKU: odpověd je věc štěstí.
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PŘIŠLA NA SVĚT POTOPA?

A Hospodin promluvil k Noemovi:"Kde je archa, kterou jsem ti poručil vystavět?"
A Noe odpověděl Hospod i nu:"Vpravdě, onemocněli tři tesaři. Obchodník dřívím nedodal mate
riál, a při tom je smrkové dříví objednáno už čtyři měsíce. Co mám činiti, Hospodine?"
A Hospodin promluvil k Noemovi:" Chci, aby archa byla dokončena v sedmi dnech a sedmi nocích1
A Noe pravil:" Tak se staniž!"
Ale tak se nestalo.
A Hospodin promluvil k Noemovi:"Kde to zase trčí?"
A Noe promluvil k Hospod i nu:"M8j dodavatel zkrachoval. SmQla, kterou jsi poručil archu vně
i zevnitř vymazat, nedošla. Zámečník stávkuje. Sem, m8j syn, který mi byl dán k pomoci se
svými bratry Chámem a Jafetem, vytvořili pop skupinku. Jsem na mizině."
A Hospodin se rozhněval a řekl:"A co je se zvířaty, samečky a samičkami, od každého druhu,
jak jsem přikázal, aby byl zachován život na celé zemi?"
A Noe promluvil k Hospod i nu:"By I a poslána na špatnou adresu, ale mají tu být v pátek."
A Hospodin promluví I:"A jak to stojí s jednorožci a s ptáky nebeskými, každého po sedmi?"
A Noe rozpřáhnul paže, zaplakal a prav i 1 :"Hospodi ne, jednorožci vymřeli, nedostanou se ani
za peníze, ani na protekci. A právě jsem se dověděl, že ptáci nebeští se prodávají jen po
p81 tuctu. Hospodine, Hospodine, víš, že tomu tak je."
A Hospodin ve své moudrosti promluvi 1:"Noeme, synu m9j, vím to. Ted chápeš,
proč chci seslat na zem potopu?"
HOSPODIN MÁ VŠECHNO DOBRÉ V NEJVYSSÍ MÍRE. TEDY I SMYSL PRO HUMOR.
PROS BYCHOM SI I MY NEULEHSlLI ZlVOT TlMTO DAREM BOŽÍM ?

LOT R

PO

LEVICI

Nejčemějším písmem zůstanou v naší paměti zapsána jmé
na Gregar, Lěrdčka, Čačka, Sůss, Březina a jiní lotři
po levici, kteří za balíček tabáku kupčili s lidským
utrpením.
Mirek GREGAR, nedostudovaný medik, homosexuál, sadista. Ke své existenci potřebuje bolest a krev druhých.
Seděli jsme desátý den v korekci v Kartouzích. Náhle
se odsunula špehýrka a někdo za dveřmi povídá: "Nesu til
moták od Kotěte. Mirek je též v korekci. Chceš mu něcol
napsat?"strčil mi otvorem moták, papír a tužku. "Držitel
se chlapci, nic z vás nedostanou. Dělám chodbaře a mo
hu leccos dostat ven. Víš něco o vraždě P.Basovníka?"
"Vím, měl chudák tři měsíce před propuštěním", chci vy
pravovat o smrti vzácného člověka, ale náhle zahlédnu
přes průzor špehýrky jeho škodolibý úsměv. Proč se pro
boha usmívá? Protože kecám a o to mu jde. "Nezlob se,
nemám sílu vyprávět všechno přes dveře. Až bude víc času."
"Máš pravdu, "říká zklamaně, "pro moták Mirkovi si přijdu před večerkou. Pospěš si."
Jak bych Mirka varoval? Jeho další dotazy mé podezření utvrdily. . Už vím, vzkážu něco, co
vím jen od něho: "Dověděl jsem se, že tvůj bratr dostal u vojenského soudu patnáct let.
Ostatní později. PAK." Věděl jsem, že mu to dají, aby mohli kontrolovat další motáky.
Druhý den mi Mirek v motáku napsal: "To mě nepřekvapilo! Ostatní též později. MÝVAL."
Gregar po čase pochopil, že ho taháme za nos. Pak nastalo nepřátelství, které nepochopí,
kdo ho nepřežil. Gregar byl rafinovaný. Dával některým vězňům do jídla prášky, po kterých
se plouží 1 i jako mouchy. Měl v archivu kopie všech hlášení svých donašečů, která předával
velitelství. Mladý lodník Míla, výpcnocný chodbař, mu je jednou našel. Přinesl je a pak
nastal strašný filcunk - přehlídka na samotkách. Mílu si vypůjčilo zvláštní komando krimi
nálních vězňů pod vedením Gregara. Zřídili ho a odvezli do Leopoldova. Nic neprozradil.
Hlodal i jsme proti lidem jako byl Gregar obranu. Časem jsme si vypěstovali instinkt a od
hadli jsme protivníka. ONI věděli, kdo je s nimi a kdo je proti nim. MY ne. Proto jsme mu
seli být chytřejší než ONI. Když jsme si nebyli před někým jisti, řekli jsme mu nějakou
lež, na kterou museli ONI okamžitě reagovat. Tak se Bonzák prozradil.
Měli na svědomí mnoho zatčených, mnoho zastřelených a těch, kteří ztratili rozum.
Říkám "měli na svědomí", ale měly tyto stvůry vůbec svědomí?
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Jmenoval se ZDENĚK ČAČKA, akademik z Brna, chytrý, inteligentní chlapec. Vedl táborový
orchestr. Měl jsem ho opravdu rád.
Několik dní před útěkem jsem mu řekl:"Nevím, kdy nás zpozorují, kdy začnou střílet. Pomohu
ti nahoru, ty máš větší cenu než já; snad se nahoru také nějak dostanu."
Usmíval se a ujišňoval mě, že se to povede.
Náhle jsem dostal dopis od maminky. Strašně chytré maminky. Psala mezi řádky: "Bud opatrný!
Ten, koho náš rád, tě nůže zničit!"
Ale kdo? A jak to maminku napadlo. Sama nevěděla.
Já však v poslední chvíli pochopil, že Zdeněk Čačka je irnohem větší darebák než Gregar.
Od útěku jsem couvnul, ale bylo pozdě. Věděl o mně toho tolik, že jsem putoval s dalšími
kamaráď/ na STB v Hradci. Spoutali nás za ruce a zapoiměli, že skaut se domluví nejen přes
zed, ale i rukama. Čačkovi se ani nepodařilo, aby nám přidali. Po dvou měsících jsme dosta
li patnáct dní bunkru.
Někdy se Bonzák dočkal odměny, jakou si za své zrady zasloužil - ale nebyl to balíček tabá
ku.
Jednou na vycházce vyskočil ze zástupu polský skaut, jako kdyby chtěl hrát volejbal. Z výš
ky srazil pěstí jednoho z nich. Pak po NĚM začala skupina hochů v těžkých vězeňských bagančatech šlapat - mlčky, ale tvrdě. Hlídající bachař zařval, že na ně pustí psy. Jeden
mladý Slovák mu odpověděl: "Jakmile je pustíte, jdeme do toho všichni."
Láda a já jsme pevně drželi kamaráda Milana; chtěl si také šlápnout.
"Neblbni, oni na to stačí a ty už máš v těle víc, než bys mohl vydržet."
Kamarády, kteří se zúčastnili této spravedlivé odplaty, jsme pak už nikdy nespatřili.

PAK

JAK SE Z MLADÝCH STANOU CHULIGÁNI
NOVINOVÁ ZPRÁVA. - "Starosta milého venkovského městečka X. sc postavil proti povyku a vý
střelkům bandy chuligánu, kteří poškodili obchodní výlohy. Žádá, aby policie přísné zakro
čila a obnovila bezpečnost a klid městečka."

KDO JSOU CHULIGÁNI? - Šestnácti až dvacetiletí chlapci: kožené kovbojské holinky, několik
triček jedno přes druhé, černá kožená bunda. Rodiče obvykle pracují mimo donov.
Chlapci bez náboženství, bez přátelství. Dívek si příliš nevšímají: platí především síla
šéfa. Banda je vše - banda, v které se setkávají každý večer po práci. Společně jdou do ka
várny, poslouchají gramofonové desky, jezdí na motorce kolem náměstí, připravují "nový pod
raz". V "bandě" se chlapec konečně cítí být "někým".
Do biografu chodívají pokud možno několikrát týdně. Hlavně na americké filny. Nebo - podle
nich - americké filmy předvádějí skutečný život.

PROČ TAK RYCHLE STOUPÁ TERORISMUS? - V jedné z hlavních lyonských ulic vysvětluje chuligán
reportérovi: "Proč jsem takový? To je prosté. Před chvílí jsem viděl vyjít z kavárny Café
Riche studenta. Vytáhl z kapsy krabičku amerických cigaret. Jed
nu si zapálil, dvakrát si šluknul a pak ji odhodil. Je mocnější
než já! Takovému klackovi bych nej radě ji rozbil nos."
Učeň bydlí v podnájmu na předměstí. Vydělá 1000 franků /franc./
měsíčně. Vidí, jak mladý student má ncpaněmě lepší rrožnosti, vi
dí v něm zrcadlit se svět luxusu, pýchy, svévolného plýtvání.
Jak se pak nebouřit?
Existuje čím dál větší rozdíl mezi možnostmi a nabídkou. Ze všecl
stran se mladým ukazuje luxusní bydlení, úspěch, zábavné cesty a cni musejí bydlet ve skromné světničce a vystačit s iralým vý
dělkem. Mladí znají svět a jeho úžasné možnosti a mají dojem, že
už pro ně nezbývá místo, že nikdy nedosáhnou toho, o čem sní....
Stejně jako revoluce otroků ve starán Římě, zaslouží si i revo
luce chuligánů, abychom se jí víc zabývali. Je to zloba, která
křičí po spravedlnosti.
PROČ TAKOVÁ HOŘKOST A ZLOBA?
Nejsou to jen skrcrmé životní podmínky, nelidská práce a sociál
ní podmínky. Chuligánům chybí láska. Je to mladík, kterého nik
do nesytil ani láskou, ani přátelstvím či respektem k druhým.
To se může stát a stává i ve velmi bohatých rodinách, mladým,
kteří jsou zhýčkaní a dostanou po materiální stránce všechno, co chtějí.
Nedostatek lásky a ochrany v rozvrácených rodinách; rodiče, přetíženi povoláním a společen
skými povinnostmi nemají pro děti čas; neúspěch ve škole, zaviněný nezájmem rodičů a někdy
i posměch a pohrdání. Je-li někdo přesvědčen, že "není k ničenu dobrý", zbývá jediná mož
nost, která ho uchrání zoufalství: udělat "velkou vylomeninu" a dokázat, že je NĚKÝM! Nemůže-li dosáhnout velkých věcí v normálním životě, snaží se o "úspěch" mimo běžný život. To
ovšem může vést i k zločinnosti.
CHULIGÁN JE CHLAPEC, KTERÝ NENAŠEL SVÉ MÍSTO VE SPOLEČNOSTI. Společnost mu nedala dost mož
ností, nepomohla mu, nepřijala ho....
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CO
DĚLAT?
Nedívat se na ně jako na divou zvěř, nekochat se jejich výstřelky v skandálních časopi,sp<-h.
Nezařadit je mezi agresivní primitivy. Nepohrdat jimi. Ani jich nelitovat, politování je
často citový druh pohrdání. Nesoudit je. Ale ani je neomlouvat. Nestavme se na místo Boží.
Mladí nají právo na naši úctu. Dostanou-li se do vězení, svlečeni ze svých černých bund,
jsou ubozí a bezmocní. Čekají, že společnost jim dá možnost začít znovu a lépe. Chuligán je
chlapec, kterému chyběla láska a který viděl mnoho krutostí, takže už na LÁSKU nevěří.
Budme spravedliví! Náš život i život našich dětí má být "chudý" a sloužit druhým. Nevycho
vávejme své děti jako privilegované a pyšné lidi, kteří se nadýmají nad svou soběstačností.
Vzbuzujme ve svých dětech smysl a pochopení pro okolní svět. Milujme je tak, aby se staly
pokornými, aby mely duši chudou, aby se MODLILY a uměly samy opravdu MILOVAT.

Rodiče, chápete nyní, že zloba chuligánů je výkřik proti našemu společnému hříchu?!
B. BABIN - J.VIMORT. Přel.S.J.

SOTVA JSME SE NARODILI
už jsme se octli uprostřed velkého dobrodružství života. Nezávise
lo to na naši vůli, nevybrali jsme si ani místo ani dobu svého na
rození. Narodili jsme se s určitými vlastnostmi a sklony, do určité
ho rodinného a společenského prostředí, v určité zemi a době...v
neklidném světě, procházejícím prudkými a hlubokými změnami.
Určitý pud nás nutí, přijímat svět i život jako něco hodnotného,
lnout k němu a chránit jej. Od dětství nás vede pud poznávat věci
a vztahy, navazovat kontakty. Toužíme po bezpečí a po štěstí. Po
znali jsme chvíle radosti, nadšení, citového vzplanutí, ale i smu
tek, bolest, neklidné hledání, pochybnosti, zklamání a strach. Něk
do nás chápe, někdo ne, potkáváme lásku, lhostejnost i nenávist. Vi
díme dobré i zlé, krásné i ohavné, věci blízké i vzdálené, ale i leccos nepochopitelného.
Někdy si myslíme, že svět je tu jen pro nás, že jsme jeho středem, že všechno má pro nás ně
jaký význam. Jindy se cítíme ztraceni, nepatrní, zavaleni velkým a nepochopitelným světem.
Každý se dříve či později zeptá: KDO JSEM? PROČ ŽIJI? JAK MÁM ŽÍT? Musí se vypořádat se
skutečností smrti vlastní i těch, které miluje.
A tu zaslechneme slova Ježíše z Nazareta, jeho radostnou zvěst, která je po dvou tisícile
tích stále aktuální. Nabízí nám cestu k rozřešení základních otázek lidské existence. 17

ČLOVĚK
- TVOR
NEZNÁMÝ
Většinou plyne náš život na povrchu, žijeme den ze dne, plníme své povinnosti, připravujeme
se na povolání, chodíme do práce, uklízíme, vaříme, sedíme u televizoru, těšíme se na dovo
lenou. O čem se nejčastěji hovoří v pracovních přestávkách, u rodinného stolu? Vážněji se
zamyslíme, vyskytne-li se větší problém. Ale běžně o tem, proč žijeme, jaká je podstata a
cíl života, neuvažujeme. Přijímáme to jako něco samozřejmého.
Stanovisko k životu a ke světu zaujímáme už tím, kam klademe denní maličkosti ve stupnici
hodnot, kolik jsme ochotni pro ně obětovat. V tem, jak jednáme s lidmi. Bez životního názo
ru - třebas podvědomého a nevysloveného - bychom nemohli vůbec žít. I na ostatních vidíme,
jestli si života váží, jak mají rádi druhé lidi, plní-li svědomitě své povinnosti, jsou-li
to sobci, kteří postavili sebe do středu života, prospěcháři, škarohlídi, lidé zatrpklí.
Ano - každým činem dáváme odpověd na otázku, proč jsme na světě.
Avšak i ve všedním životě se najdou chvilky, kdy si člověk náhle uvědomí vlastní bytí,kdy
je jakoby vytržen sám ze sebe, vidí všechno jasněji a objevuje nové souvislosti, kterých si
dosud nevšimnul. Znáte takové chvíle. Někdy se tento jas objeví ve chvílích velkého štěstí,
splněnou láskou, narozením dítěte - tedy při velmi silných zážitcích. Pak cítíme potřebu
někemu poděkovat za existenci milovaného člověka, za své štěstí. Nebo dojmy při pohledu na
krásu přírody či při zážitku z uměleckého díla. Vycházíme z divadla jako vyměněni, neschop
ni slova. Na kolik lidí působí dobrá kniha či je přenese hudba do jiného světa. Ale je tu
i opak: zhroucení životních plánů a nadějí, zklamání ve vážené a milované osobě, nemoc,smrt
blízkého člověka, tragedie, které jsme náhodou svědky. To jsou důkazy, že svět není něco sa
mozřejmého a všedního. Že můžeme žít "víc" než obvykle žijeme, můžeme přesáhnout hranice
všednosti, ale že existuje také určitá mez, kterou přestoupit není v našich silách.
Na těchto okrajových místech vznikají otázky:"Kdo jsem? Proč jsem na světě? Jaký má život
smysl? Jak dosáhnu cíle života?" S těmito otázkami se setká nejméně jednou v životě každý
člověk. Je to stejná otázka, jakou dává dítě dospělým: "Proč? Nač? Jak?" Dítě se tak učí po
znávat svět, který se nám zdá běžným, normálním.
Otázky po smyslu života se vynořují obvykle v dospívání a doléhají důrazně na mladého člo
věka. "Praktičtí", "rozumní" lidé je považují za hloupé, utíkají před nimi do shonu práce
a vína zábav. Ani příliš velcí odborníci, zahledění do určitých problémů ve sván oboru, se
o tyto otázky nezajímají a odhánějí je.
Ale každý člověk, který se s těmito otázkami setká, musí bud hledat přijatelnou a uspoko
jující odpověd - nebo se k nim obrátit zády a žít svůj život jen z poloviny - nebo třeba de
setiny - .šupině. Hledání odpovědí na tyto velké životní otázky jsou známkou dozrávání odhánění těchto otázek je známka zakrňování. Protože odpověd na tyto otázky ovlivňuje náš
vztah ke světu, k lidem, ke všemu, s čím se setkáme, mají tyto otázky nesmírný význam pro
náš život a to význam praktický. Jsou podvědomým základem a usměrňovatelem našeho jednání.
Kdo chce žít na skutečně lidské úrovni, musí se s těmito otázkami vypořádat - hned, sta
tečně, bez prodlévání - a neměl by čekat, až ho vyburcuje k pohledu na ně nějaká otřesná
vnější událost.
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BISKUPEM V SIONU/Sitten/, byl místo těžce nemocného biskupa N.Adama jnenován sv.Otcem rek
tor kolegia v Sitten Abbé HENRI SCHWERY, 45 let, z Wallisu, poslední z 10 dětí. Studoval v
Říme, r.1957 byl vysvěcen, pak studoval na universitě ve Freiburgu a získal diplom v mate
matice a fysice. 11 let vyučoval, pak byl vládou Wallisu jmenován rektorem kolegia.
V POSLEDNÍ DOBĚ TERORISUJÍ italští komunisté katolíky, zejména katol.hnutí Communione e Liberazione. Loni přepadli 93 významných osob nebo kanceláří, letos 133 přepadů.
K NÁVŠTĚVĚ předs.KS Maďarska Kadára u sv.Otce řekl kard.Konig v rozhlase: "Vlády východního
bloku nezměnily svůj negativní postoj k náboženství - propagují jen ateismus. Komunismus
chce užít všech propagačních prostředků, aby vzbudil dojem, že všechno je "správné a bezpeč
né." Také cesty komunistických vůdců do Vatikánu slouží jen a jen komun.propagandě. Pak se
spojení přeruší. Nic se nezmění." Komunisté však získají mezi nevědomými katolíky záp.Evro
py, zejm.Itálie, rrrtoho nových členů - jako po návštěvě komun.prominenta SSSR u Jana XXIII.
získali okamžitě milión nových členů do italské komunistické strany!-Těsně po návštěvě maň.
předsedy KS bylo přijato do vyučování náboženství v Maďarsku místo 60 proč jen 25 proč.dětí.
Zároveň byly odmítnuty prosby biskupů, aby se směly konat exercície pro mladé. Biskupy cirk,
úřad přísně sleduje. Je dovoleno vyučovat nábož.jen hodinu týdně. Nesmí se při tem používat
ani knih, ani obrazů, ani zkoušet. R.1976 se směl zúčastnit vyučování každý 14.katol.žák.
NA VÝZVU PRES .CARTERA stáhne největší amer. telev.a rozhl.společnost z programu filmu, ukažující terorismus, násilnictví3 přepady, únosy a pod. svádějící diváky k napodobování. Drúhé
dvě společnosti tyto filmy rovněž omezí. Výjimka - pomoc policii.
265 biskupi USA hlasovalo tajně o přijímání Těla Páně do ruky,které je povoleno v 53 zeních.
Návrh propadnul - posvěcených hostií zneužívají sekty k uctívání ďábla.
Na 10,000 katolíků ye Vídni připadá pouze jediný kněz!
NĚMECKEM TÁHNOU "RUDĚ" divadelní skupinky, předvádějící dětem a mládeži hry, podporující ko
munistickou ideologii a navádějící děti ke vzpouře proti rodičům. Financovány jsou daněmi i katolíků. Skupinky mají připravit děti a mládež k vytvoření rudých buněk a na komunismus.
LUDĚK PACHMAN shromáždil 25 tis.podpisů Němců solidarizujících s Chartou 77. ČSSR vyslanec
v Bonnu, Jiří Goetz, ho ani nepřijal!
PO NÁVRATU Z ŠÍMA
MUSEL nový kardinál Dr.Fr.Tomášek uspořádat v arcibiskupském paláci
recepci pro členy vlády, což využili komunisté okamžitě k propagaci v západním světě, ze
vztahy mezi Církví a komun.vládou jsou výtečné. A ještě se zdarma najedli. - 3.7. vysvětil
nový kardinál 24 seminaristů z Cech a Moravy na kněze.
SPORNĚ ZKUŠENOSTI s liturgickou reformou po II.vatik.sněmu, která vyvolala u mnohých katolí
ků zmatek, zvlažnění ba i odpady - přiměly pravoslavné k úvahám, nemají-li se sami této
reformy vzdát.
UNA VOCE AUSTRIA rozeslala všem farářům dopis, v němž si přeje častější latinskou mši sv.,
dále aby se četla VŠECHNA předepsaná čtení, aby se kázalo o základních pravdách víry a aby
byla povolena tridentská mše. K ekumenismu se staví zdrženlivě.
U PŘfcEŽITOSTI 10. výr .papežské encykliky Sacerdotalis coelibatus, potvrdil kard.Garrone
prefekt kongregace pro katolickou výchovu, hodnotu kněžského celibátu.
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRÁCE ROZHODLA, ze zdravotnický personál nemůže být nucen k výkonu
nebo k asistenci při těch pracech, které jsou proti jeho svědomí, např. při potratech.
15 PRAVOSL.DĚLNICKÝCH KNĚŽÍ v Korintě dosáhlo toho, aby se uvolnila v pracovní době pro
zaměstnance chvilka k modlitbě, rozjímání či rozhovoru s knězem.
MNICHOVSKÝ VEDENÍ evangel.církve rozhodlo, ze se nesmějí přijímat dary od těch, kteří z círk
ve vystoupili,zejména ne od boháčů, kteří si chtěli ušetřit vysoké církevní daně.
ANDREJ SACHARCV a pravosl.kněz GLEB JAKUNIN požádali Pavla VI., aby katolická Církev pozved
la svůj hlas proti pronásledování věřících v SSSR.
ŠVÝC.BISKUPOVĚ POŽÁDALI ŠÍM, aby teologicky vzdělaní laici směli kázat při mši svaté.
V NDR se zúčastnilo různých poutí asi 15 tis.mladých lidí. V míšeňském biskupství si přine
sou mladí vlastnoručně upečený chléb a navzájem si jej po mši svaté vyměňují.
SPEYERSKÝ BISKUP WETTER prohlásil před 25 tis.věřícími, Italy, Chorvaty, Portugalci a Španě
ly, ze víc než cokoliv jiného potřebuje Evropa
duše.
60 proč.franc.katolíků je proti exkomunikaci arcib.Lefebvra,39 proč.souhlasí s cirk.reforma
mi, 35 proč.chce návrat k tradici a 53 proč.chce bohoslužby v mateřské řeči.
AUTOREM MEDAILE 15. roku vlády Pavla VI. je KOMUNISTA
Gigcomo Manzú.
V USA se ročně spotřebuje 17 tis.tun drog,6200 tun marihuany, 6000 tun kokainu a 5000 tun
heroinu. USA bude spolupracovat s Peru v boji proti obchodníkům omamnými jedy.
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..Ted bylo u nás zdražení, doufám, že nás to moo nepostihne. Čoko
ládu nejím vůbec, kávu máme ještě od Tebe. Právě jsem koupila dvě
kila meruněk - 1 kg 14,-Kčs. Měli také banány, sice dost otlučené,
ale vzhledem k silné dietě jsem si je naordinovala ..Ted se hodně
praktikuje Ty mne - já Tobě, hlavně prodavačky mezi sebou a lidé
u různých koryt. Ty věci jsem nedostala u Tvé známé, protože je
jí vedoucí musí zásobovat svoji lékařku..Někdy je to hrůza, jak
se to rozrůstá. Lidé strkají stovky do kapes lidem od řemesla,
jen aby měli, co potřebují. Sice se proti tomu brojí v televizi
atd.,pochopitelně mamě. Vzorná ukázka těchto poměrů a švindlů
je, že jsme po tolika letech nedostali v Praze ani maličký byt.
Takové nedravčí povahy, jako máme my, jsou odkázány jen na Boží
milosrdenství, což je nejlepší protekce na světě.

"...máš na zahradě růže? Já si je brala do vázy také, byly
krásné, ted chodíme na jablka. Jsou sice nezralá, ale bereme je
aspoň na kompot a na žemlovku. Nečekáme, až je mládež orve a pohodí. Meruňky jsme získali
4 - nezralé. Ploty už neexistují, člověk by plakal, jak zahrady pustnou, nikdo se o ně ne
stará, když patří všem. Úplná džungle. Už se tam vysemenily ostružiny a zrají... "ČSSR
"..dlouho jsem nepsal. Pokračujeme ve stavbě nové farní budovy, starou nám termiti natolik
prožrali, že se nedá opravit. Měli jsme slavnost sv.Any - "féštu"; zdálo se, že bude úspěš
ná, nikdy jsem neshromáždil tolik lidí po procesí, ale než skončila mše sv., večer o sedmé,
zvedl se nesmírný vichr a mračna prachu. Lid se vytrousil, bylo po "féště" a zbyly jen na
děje, že to bude příští rok lepší. Ještě nikdy se nám tu za pět let, co tu jsem, "féšta"
nevydařila. A tak naše "Obras" - stavby, nejdou kupředu. Člověk dělá, co může, ale proti
vichřici, bouři a lijákům není pomoci...
Tyto dny, ve státu Minas Gerais, v Araxá, se vloupala skupina venkovanů, kteří jsou obvykle
tradičně velmi zbožní, do tamního chrámu sv.Sebastiána; vychlastali mešní víno, vyloupili
svatostánek. Vysypali posvěcené hostie na zem, rozdupali je, vykonali na nich svou fysiologickou potřebu /nadělali na ně/, výměty pomazali kostelní stěny, rozbili všechny sochy svá
tých a když se vyřádili v ornátech, i ty roztrhali. Místní starosta vyhlásil třídenní smu
tek; biskup a kněžstvo s lidem vykonali po třídenním postu veřejné smíření. Lotry chytli,
lid je chtěl lynčovat, ale farář je zachránil.
Předevčírem v Rio de Janeiro, poblíž farnosti, kterou jsem založil, slouží zádušní mši sv.
P.Alfons. Náhle vtrhne do chrámu lotr s gra
nátem a revolverem v ruce. Zazené kněze i
s lidem do koupelny a tam je oloupí.
V sobotu jde zase hlavní třídou mladý opi
lec. Najednou se před něj postaví děvčátko
a začne se mu posmívat. Opilec se rozmách
ne, aby je odstrčil, a poodhalí při tom
rameno dítěte. Matka to vidí a začne
řvát:"Lidi, ten zvrhlík mi chce znásilnit
dítě!" Lid se neptá,má-li "makumbeira"-modlářka,
která vede středisko před mými okny, pravdu - a
začne chlapce bít a kopat. Protesty a snaha jim v
tom zabránit jsou marné. Ani místní soudce mladých
ho nezachránil. Policie si ho vzala "na paškál" a ták ho zřídili, že v nemocni
ci zemřel. Sirotek, jeden člověk se ho ujal, vychoval v samotě pod horami, pak zemřel
a hoch zůstal sám. - Je neuvěřitelné, jak dovede být zdejší lid surový, ač je tu mimo mne
devadesát devět pastorů s místním veřejným rozhlasem a dvakrát týdně nás obšťastňují řevem
o vykupitelské síle kříže Ježíše z Nazareta.. V Rio, Sao Paolo a jinde táhnou dnem i nocí
bandy zločinců; loupí a vraždí na potkání. Policie je bezmocná, vláda také. Zdá se, že brzo
nastane úplná anarchie. Drahota je nesmírná, do práce se nikomu nechce, jen my ještě melem
"z lásky k Bohu a k lidem". Ale ani nás už pomalu nikdo nerespektuje. .Před dvaceti lety se
mi zdálo, že se tu dá něco vykonat pro Boží království. Dnes vidím, že jsme asi pracovali
marně, ač skutečný výsledek naší práce, našich obětí, postů a únavy se ukáže teprve při
soudném dni. Naše možnosti přetvořit svět rostou aritmeticky; zlo a populace narůstají
geometricky. - Pozdravujte Vaši čtenářskou obec. Poslední dopis od jednoho z nich jsem
dostal před rokem! - P. Josef BUŠÁT, C.P.64,25.900 MAGČ, R.J.BRAŠIL.-NAPÍŠE MU NŠKDO Z NÁS?

GRATULUJEME
Z katedrály v La Ferte-Bemard ve Francii
ukradli neznámí zloději pětidílný oltář a
NAŠIM MWIANŽELBM
dvě sochy svátých v ceně cca 20 mil.franků.
Blance, VySínové-Ballabiqve
Předměty pocházejí z 15.a 16.století.
Farář v Sgn Rocco v Abruzzach označil lékaře a Piu Bal^iqw
prof. Pie tra di Lorenza za "veřejného hříšní KTEŘÍ PŘIJALI SVATOST
MANŽELSTVÍ 30,ČERVENCE
ka" a odmítl ho připustit za křestního kmot
V KOSTELE MADONNA DELU\
ra. Profesor je rozvedeny a je členem komu
Salute v Massagno
nistické strany. Na statečného faráře podal
žalobu pro nactiutrhání.
Kamnistické hordy MPLA zastřelily v jižní
Angole zároveň s jinými muži devět černých
misicnářů-učitelů. Podle svědectví jednoho
z misionářů, který se dělal mrtvým, sehnali
kanunisté muže dohromady, postříleli je a kde
nebyl mrtvý, toho probodli bajonetem.
Haně Homoukove7 Londýne byl vysvěcen na kněze Dr,Josef KAD
Blejchařové a
LEC, jesuita dne 9,7, biskupem Viktorem GuaPetru Blejchařovi.
zellim. Mezi 20 koncelebranty byli 4 čeští
KTEŘÍ SI UDĚLILI SVA
knězi. Gratulujeme a přejeme Boží požehnání.
TOST MANŽELSTVÍ V NAŠI
Nový kněz bude dva roky studovat na universi
POUTNÍ KAPLI POD
tě ve Washingtonu a specialisovat se v novém
SANTISEM
g
oboru "lékařské etiky."
.Báječný den! Ode dnetka už žád
Kněžské sdružení latinské Ameriky Clar obvi ná dieta, žádná gymnastika!.. .*
nilo vládu v El Salvador z vraždy asi 1C00
osob.
Daniele TakaČove V prvním čtvrtletí tohoto roku stoupnul po
Bartoňové a
čet sebevražd ve Švýcarsku z 359 na 375. Po
P
avlu
B
artoňovi
, kteří
čet obětí násilné smrtí se zdvojnásobil.
SI ZVOLILI NAŠI POUTNÍ
Žvýcarské úřady věnují větší pozornost zne
užívání švýcarského kříže k reklaimím účelům. KAPLI POD SÁNTISEM
Švýcarsko poskytlo asyl 34 uprchlíkům z Viet K TOMU/ ABY SI UDĚLILI
DNE 3o.ČERVENCE SVÁTOST
namu, kteří uprchli z komunistické vlasti na
MANŽELSTVÍ
malém člunku a byli zachráněni švýcarskou
lodí na širém moři u Taiwanu. V uprchlickém
domě v Altstátten se připravují na zařazení
Rovněž gratulujeme k dokončení studia
do švýcarského života.
PSYCHOLOGIE NA FILOSOFICKÉ FAKULTÉ
Asi 40 stoupenkyň potratů obsadilo po boho
v Mnichové
v A LENOVÉ
službách katol.westminsterskou katedrálu v
Londýně, a 23 létá herečka vyzývala z kazatel Novomanželům i nové psycholožce přejeme
ny k boji proti konservativnímu poslanci W.
V ŽIVOTĚ I PRÁCI UPŘÍMNĚ MNOHO ÚSPĚCHĎ
Benyovi, který žádá zkrácení doby pro povole A HLAVNĚ BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
ní potratu z 28 na 20 týdnů a přísnější dozor
STŘÍBRNOU SVATBU OSLAVILI
na dodržování zákona.
manželé Dufkovi z Curychu
Příští eucharistický kongres bude r.1981 v
v St.Uallenkappel a
Lourdech.Tehdy uplyne 100 let od prvního kon
MANŽELÉ VYŠÍNOVI Z NlEDERUZWILU
gresu v Lilie. Od té doby se konalo 41 kongre
v Massagnu
sů k uctění Nejsvětější Svátosti.
Za poslední léta se počet sovětských špionů PROF.DR.J.SILVESTR M.
B R A I T O, OP.
v neutrálních zemích víc než zdvojnásobil.
Dcminikán, autor četných náboženských knih,
V Dakaru/Senegal, Afrika/ se konal od 13.-16.6. redaktor řady katolických revui, zemřel na
mezinár.kongres akademie pro pozvednutí a roi následky mučení v komunistickém vězení
šíření latinské kultury na téma Afrika a Sím. dne 25.září 1962. Asi půl roku po propuštění
Vztahy mezi pravoslavnou a katolickou církví z vězení ho našli mrtvého, ještě se sepjatýma
se prohlubují; několik pravoslavných teologů rukama u ranní modlitby. PŘIMLOUVEJ SE ZA NÁS
studuje v Římě a několik katol. teologů před A NAŠE KNĚZE, OTČE BRAITO, KRISTŮV VYZNAVAČI!
náší v SSSR.
Basilejský biskup Hangi se vzdal ze zdravot, /YŠLO 50.a 51,číslo STUDÍ I, vynikajícího
důvodů funkce předsedy švýc.bisk.konference. časopisu pro katolickou inteligenci. POŽÁDEJTE
3 UKÁZKOVÉ Cis,IACCADEMIA CHRISTIANA/ VIA
Místo převzal frýburský biskup Mammie.
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NAŠE BOHOSLUŽBY
"pojďte ke MNĚ VŠICHNI, kdo
SE LOPOTÍTE A JSTE OBTÍŽENI
A JÁ VÁS OBČERSTVÍM,"

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
SLOVENSKÁ NÁHODNÁ PÚT K SEDMIBOLESTNEJ P.MARII,
11.září
patronce Slovenska, EINSTEDETN

7.AKADEMICKÝ TÝČEN v Německu, D-6418 Húnfeld
u Fuldy, Haus der Obláten, Klosterstr.5.,na
téma CHARTA 77 a její základy v minulosti.
AARAU-každou 2.sobotu v Peter und Paul
1777 -Olcmoucké biskupství povýšeno na arcibiskup
18,15
Kirche/inf.P.Birka/
ství - Založeno biskupství brněnské
BADEN-Sebastianskapelle,krypta,ned.11,15 1937 Úmrtí T.G.Masaryka, F.X.Saldy a Josefa Pekaře
18,00 - Mimo přednášek výstava dokumentů o TGM, Saldovi
BASEL-Heiliggeistkirche, neděle
BERN-Dreifaltigkeitskirche, krypta,
a Pekařovi. Koncert. Ekumenický program. Auto18,00
sobota
busový zájezd za krásami Rhonu. Kulturní a záCURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.’ bavné večery.
19,00
46., neděle a první pátky
Poplatek na celý týden - EM 95,- manželé DM 175,slovenská-Kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstudenti DM 45,9,30 Přihlášky: OPUS
str.15.,I.patro, nedela
BONŮM - Allerheiligenstr.
C0RTAILL3D-10 km na juh od Neuchatel, směr
52, D-Frankfurt a.M. t.0611-285710
Yverdon,far.kos.sv.Petra na rozcestí od
Od 19. - 26.září
10,00
Kablovky, každú 3.nedelu
MŠE
SV.KE
CTI
SV.VÁCLAVA
- po ní společná pouťová
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
10,00 večeře v daně Opus Bonům v Gutmadingen /P. BernáFaucigny, každú l.nedelu
ček v Německu, blízko Schaffhausenu/ Přemluví
Lausanne-Boulevard de Grancy 29.1.patro
9,30 Dr.Neuwirth v sobotu dopoledne v 11.hod. O situa
4.nedelu v mesiaci
19,00 ci křesťanů ve vlasti. Kázání při mši sv.bude
LUZERN-Peterskapelle, neděle
mít Msgr Karel FOŘT z Mnichova
RUti-Tann,kaple u katol.kostela, každou
mše sv.v sobotu
16 hod.
17.září
9,30
2.neděli /inf.P.šimčík/
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.23.,P.šimčík SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ POD SÁNTISEW v ekumenické
rozesílá pozvánky
kapli, ve 12 hod. mše sv. - po ní opékání vuřtů
S0L0T1-RJRN - Spitalkirche, inf. P. Birka
v přírodě a zábava
25.září
ST.GALT.EN - poslední sob.v měsíci,
hlt a zájazd do La Salette vo FrancUzsku]
HERZ JESU KAPELLE, v déme, vchod z
autobusem, alebo osobnými autami.
vnitřního nádvoří
18,30
Hlásič, sa u misionárov
l.a 2.oktobra,
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg,
DUCHOVNÍ CVIČENÍ MLÁDEŽE - P.Koláček z Řine, ved.
19,00 čes.vysílání Vatikánského rozhlasu 26.12.-1.1.
sobota
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce,14.Avenue du
Mail, II.patro, 2.nedelu v mes.
18,30
Mat 11,28

OTCOVÉ-MISIONÁŘI

První exercicie českých kněží v zahraničí se
konaly od 4.do Š.července v Marienbergu v sev.Itá
lii. Zúčastnilo se jich 18 kněží. Velmi kvalitní
a hluboce duchovní přednášky měl provinciál čes
kých jesuitu v zahraničí P.Tomáš ŠPIDLÍK. S jeho
souhlasem bychom aspoň ukázky uveřejnili v našem
duchovním buletinu ŽIVOT S KRISTEM

SVATOŘEČENÍ Jana Nepomuckého NEUMANNA v Římě se
zúčastnila řada krajančl z Ameriky, z Evropy i z
vlasti. Srdečné ovzduší v poutním domě i v Nepomucenu, kde se nám věnovali obětavě také naši studen
ti bohosloví, nám ukázalo, jak je dobré a podnětné,
P.Jan BIRKA-6OO6 LUZEFN,Schadrutistr.26., sejdou-li se občas krajané při nějaké vhodné
příležitosti. Promluvil k nám v USA narozený bis
tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Linden- kup P.Mořkovský, který mluví velmi dobře česky.
Bohužel životopis sv.J.Nep.Neumanna z péra P.Koláč
berg 21., tel.061-321944
P.Josef SlMČÍK-8004 ZÚRICH,BRAUERSTR.99., ka - vynikající a podnětnou i velmi poutavou knihu,
zakázala komunistická cenzura do vlasti posílat.
tel.01-2415025
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P.Anton BANÍK,8004-"- tel.01-234455
P.Martin MAZÁK,1100 M0RGES,La Longeraie
tel.021-714417
P.Vilém Vondra-8735 ST.GALLENKAPPEL
tel.055-881460

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE rozebírá nové směrnice
□ úpravě právních vztahiíi CSSR k občaniftn, kteří se
zdržují v cizině bez povolení čsr.úřadS. VELMI
O - v
DULEZITE - doporučujeme peclive přečíst:

Na Kefalína působil ranč U jako opiát. Trávil v hobli- ZUŘIVÝ
GENERÁL
nách nad brakovou literaturou téměř celou pracovní dcbu a často se mu nechtělo vstávat,ani
když byl čas na večeři. Mistr kolářský jeho vášeň podporoval a hodná mistrová měla vždy po
ruce něco k snědku.
Jednou se vracel Kefalín opožděně do kasáren. Zachumlal se do modrého zimníku a spěchal do
lágru. Když přecházel přes Otavu, někdo ho prudce popadl za límec:"Ty svině reakcionářská!"
slyšel zlostný hlas."Ty špinavěj lupiči! Ty štěnice armády. Koho chceš zdravit, když už
nezdravíš generála, ty pacholku nasolenéj!"
Kefalínovi se podařilo otočit hlavu a spatřil generála Mandela na pokraji těžkého záchvatu
šílenství. Tvář měl staženou vztekem a vytřeštěné oči hrozily vypadnout z důlků."Co to máš
na sobě, prase esesácký?" děsil se generál."V jaké době to žijeme, když člověk tohle potká
na ulici a nesmí to zastřelit. Co je tohle za žebradlo?" Začal Kefalína tahat za chlebník
a vlekl ho až k okraji mostu, jakoby ho hodlal svrhnout do Otavy. "Na tebe si posvítím, lou
pežníku! Já to vaše reakcionářský hnízdo vyplením, já vám ukážu, paraziti!"
Snad se po tomto projevu vyčerpal, nebo se mu z Kefalína udělalo špatně - náhle přestal,
jen pohrozil Kefalínovi pěstí na znamení, že spor není skončený a odpochodoval do tmy.
Kefalín zpomalil krok a usilovně uvažoval, jak se má zachovat. Když nic nepodnikne a gene
rál přemluví s poručíkem Hrubcem, bude z toho basa. A to nebyl med. Po důkladném rozboru
všech možností se Kefalín rozhodl k odvážnému řešení. Sotva přišel do tábora, zaklepal na
poručíkovy dveře. "Vstupte," řekl poručík Hrubec žalostným hlasem v předtuše dalšího průšvi
hu. Kefalín tedy vstoupil."Soudruhu poručíku," zahalekal," vojín Kefalín. Dovolte mi s vá
mi promluvit!" Poručík na něho nešíastně pohlédl:"Nemůže to počkat?" zeptal se mdle.
"Je to důležitá věc, soudruhu poručíku. Myslím, že je nutno ji okamžitě řešit."
"Zase něco okamžitě řešit! "mračil se po
ručík. "Vždyt já jsem taky jen člověk, Kefalíne! Mějte ohledy! Nikomu jsem neublí
žil, proti nikomu nic nemám! Nechte mě
dejchat, Kefalín. Chci jen trochu klidu!"
"Soudruhu poručíku," nedal se vyrušit Ke
falín, "dnes jsem pracoval dvě hodiny přes
čas...""To je vaše povinnost, Kefalín,"
vyhrkl poručík."Jste příslušníkem pracov
ního útvaru a tudíž pracujte! Podobné
stížnosti neberu na vědomí. Odejděte!"
"To hlavní teprve přijde,"bránil se Kefa
lín. "Když jsem se vracel desrú, potkal
jsem generála Mandela a měl jsem s ním
konflikt!""Cože?" zaúpěl Hrubec. "Vy jste
měl konflikt s generálem? Já jsem jen po
ručík, Kefalín, a s tímhle si prsty pálit
nemohu! Ani nechci! Nevím co se stalo, vůbec mě to re zajímá! Musím vás ovšem potrestat! Má
te sedm dní zostřené vazby, Kefalín! Spokojen?"
"Vůbec ne," odvětil Kefalín,"protože soudruh generál mi řekl, že jsem svině reakcionářská,
prase esesácké a celou řadu dalších nadávek. Budu generála Mandela žalovat. Učili jsme se,
že při stížnosti je nutno postupovat služebním postupem. Žádám vás, soudruhu poručíku, aby
má stížnost byla předána ministru národní obrany Alexeji Cepičkovi."
"Cože?" zabědoval poručík. "Zbláznil jste se? Spadl jste, soudruhu, s višně? Vy, prostý vo
jín a navíc příslušník pracovního útvaru, si chcete stěžovat na generála?"
"Nejenže chci,"děl Kefalín pevně, "ale taky budu. Vojenské řády mi k ternu dávají plné právo
Poručík si položil hlavu do dlaní a delší dobu mlčel. "Kefalín,"vzdychl potem,"žádejte ode
rme cokoliv, jen tohle ne! Víte, kdo je generál Mandel? Ten by nás oba rozšlápnul jako čer
vy! Proti němu nic nezmůžete, pochopte to!"
"Cest mám jen jednu,"řekl patheticky Kefalín, "a na tu mi nesmí sahat ani generál. Vlastní
ma rukama buduji hodnoty socialistické společnosti a nejsem proto loupežník,štěnice, lunp..
Soudruh ministr jistě uzná..'.'"Nic neuzná!"vykvikl poručík."Vyřešíme to takhle, Kefalín: ru
ším trest sedmí dnů zostřené vazby a vy zapomenete, čím se vás soudruh generál dotknul."
"Bohužel, musím trvat na svém. Znovu vás žádám, abyste moji stížnost na generála Mandela.."
"Kefalín, vy máte nervy v kýblu! Napíšu vám tři dny dovolenky a v Praze na ten nešíastný
konflikt se soudruhem generálem jistě zapomenete. Ranní autobus jede...."
"Vím,"kývl spokojeně Kefalín,"vyjíždí ve tři čtvrtě na čtyři z Kašperských hor...."
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NA KONEC.....
"Dovolí váš pes, aby se k němu někdo přiblížil?"
"Ovšem. Jak jinak by ho mohl kousnout?"
"Prý hledáte kuchařku?""Ano. Umíte vařit.""Jistě, na
oba způsoby'.'"Jak to myslíte? ""Tak, aby hosté přišli
znovu a ták, aby nepřišli už nikdy."
"Svědku, řekněte nám, co vám obžalovaný řekl.""Řekl
mi, že to auto ukradl.""To tedy mluvil v třetí oso
bě?" "Ne, byli jsme jen dva.""Řekl tedy: Já jsem to
auto ukradl?""Ne, o vás nebyla vůbec řeč, pane soudce."
Angličan ve Skotsku má automobilovou nehodu a potřebu
je tri transfuze. Za první zaplatí 300 liber, za dru
hou 30 a za třetí nic. Už v něm bylo mnoho skotské krve. ,Je!tí Bár JtrvM
a ffirnt ta MBttBafť
"Jak byl vynalezen měděný drát?""Tak, že se dva Sko
ti zároveň shýbli pro měděný penny."
"Vojáci,
bučíte stateční! Za chvíli začne boj muže proti muži!" "Kapitáne,
můžete mi ukázat toho mého muže. Snad se s nim dohodnu po dobrém!"
"Prosím o ruku vaší slečny dcery.""A můžete uživit rodinu?""Ovšem!"
"Nezapomeňte však, že je nás osm!"
"Miláčku, nebojíš se, že tě přijde tvůj otec hledat, když tak dlou
ho sedíme v altánku?""Neboj se. Ten drží palec na prasklé rouře
a čeká, až se vrátím s instalatérem.
Hypochondr je člověk, který se cítí dobré, jen když se cítí zle.
Varhany jsou nábožné piáno.
Mumie jsou sušení Egypťané.
Baví se tři černoušci. "Můj tatínek je černý jako saze!""A můj ta
tínek je tak černý, že když se vykoupe, můžeme vodu z vany prodá
vat jako inkoust. ""To nic není. Můj táta je tak černý, že když
kýchne, sedíme celou hodinu potmě."
"Nejde proud!"
"Pane vrchní, kávu, ale bez smetany."Vrchní se za chvilku vrátí.
"Promiňte, může to být bez mléka? Nenůžeme smetanu sehnat."
"Obžalovaný, ukradl jste kolo. Co můžete říci na svou obhajobu.""Prosím, kolo bylo opřeno
o hřbitovní zed, ták jsem se domníval, že jeho majitel je již pohřben. "
"Při poslední povodni se mi utopily všechny slepice.""Prosím tě, co ti napadlo, zřizovat
u vody slepičí farmu?""Co jsem na tom mizerném kusu měl dělat?""Třebas kachní farmu."
Když ještě dával Bedřich Smetana hodiny klavíru, měl žáka, který byl nosičem u stěhovací
firmy. Majitel se ho jednou zeptal, jak jeho zaměstnanec prospívá. "Hraje docela dobře,"
odvětil Smetana,"jen když má hrát fortissimo, vždycky si plivne do dlaní."
Majitel sanatoria se ptá, jak se daří jednomu pacientovi."špatně, pane doktore!""Neříká se
že se mu daří špatně, ale že se domnívá, že se mu daří špatně, sestro. "Druhý den se ptá
znovu na stav pacientův."Pacient se domnívá, pane doktore, že zemřel."
Profesor Spilka naříkal, že má revmatismus a ptal se kolegy, do kterých lázní by měl jít.
"Do žádných. Mám také revmatismus a léčím se animálním teplem. Večer si lehnu ke své ženě,
zahřeju se a ráno je po bolestech.""Dobře, zkusím to. A kdy smím k milostpaní přijít?"
"Nemyslíte, že bych měl zůstat několik dní v posteli, pane doktore?'
"Spíš několik nocí, mladý muži."
Otec pošle chlapce na poštu s dopisem, na který však zapomněl na
psat adresu. Když se hoch vrátí bez dopisu, ptá se:"A to sis ne
všimnul, že tam není adresa?""Všimnul, ale myslel jsem, že nechceš,
abych v abych věděl, komu zase píšeš. "
Dívá se malý Johny z Ameriky na pyramidy a pak se
zeptá otce: "A je uvnitř výtah?"
VCHOD
VCHOD
Na komisařství zazvoní telefon:"Pošlete sem hned po
licii, jedna žena mě zbila. ""A kolik je vám let?""Deset.""Co to bylo za ženu?" "Moje máma. "
Jak se jmenovala královna, pro kterou se vedla
slavná bitva ve starém Řecku?.. .Nu - jmenovala se
jako ty!""Cože, Kropáčková?"
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SAUNA

P Á TEČNÍ OBĚD
ŠIŠKY. - 30 dkg krupičkové mouky, 3 dkg krystalového cukru,
1 dkg drozdi, 3 dkg margarinu, 2 žloutky, 12 dkg tuku nebo oleje na
smaženi, 2 dkg práškového cukru na posypáni, sůl,
mléko podle potřeby. - Do prosáté mouky dáme cukr,
rozdrobené droždí, rozpuštěný tuk, žloutky, sůl a
vlažné mléko, vypracujeme těsto, necháme na teplém mís
tě vykynout. Pak těsto vyválíme asi na 2 cm tloušEky a
kulatou formičkou vykrajujeme kolečka. Znovu necháme vy
kynout a pak ve vřelém tuku smažíme. Hotové posypeme
cukrem. Můžeme je též plnit irarmeládou či jinou nádivkou.

"Voda obsahuje
mnoho železa!"

P Ě R Y. - Připravíme těsto z polohrubé mouky, 3/4 práš
ku do pečivá, soli, vejce a trošky mlíka. Rozválíme
těsto, krájíme čtverečky, plníme marmeládou a do vroucí vody zavaříme.

TRHANEC /krupicový/. - 1/4 litru krupice, 4 žloutky, 1/2 lit.mléka
nebo smetany, 4 dkg cukru - málo soli - snih ze 4 bilků, 5 dkg másla,
2 dkg vanilkového cukru. - Krupici, žloutky, polovinu mléka, mletý
cukr a sůl dobře promícháme a necháme 2 hodiny stát. Pak přidáme dru
hou polovinu mléka a tuhý sníh. Rozehřátým máslem vymažeme pekáč, na,lijene do něho těsto a zvolna asi půl hod.pečeme.Pak vidličkami těsto
roztrháme a dáme znovu na chvilku do trouby.
Urovnáme trhanec na mísu, posypeme cukrem s
vanilkou a podáváme k němu malinovou šůávu nebo kompot.
TVAROHOVÝ
TRHANEC. - 3 dkg másla, trochu soly,
6 dkg cukru, 3 žloutky, vanilka, citr.kůra, 45 dkg tvarohu, 1/16 l
smetany, snih ze 3 bilků, 6 dkg krupickové mouky, 4 dkg másla na
vymašténi, 2 dkg vanil. cukru na posypáni, 1/8 l malinové Stávy.
ml ten tvůj robot přestane
Do umíchaného másla se solí dobře zamícháme cukr, žloutky, vanilku, mluvit do vafentť
citr.kůru a a po lžících prolisovaný nebo ustrouhaný tvaroh a smetanu, pak tuny sníh a mou
ku. Jinak jako v předešlém předpise.
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MOUČNÝ
TRHANEC. - 14 dkg másla, sůl, 12 dkg cukru, G žloutků, 1/4 l mléka, 16
dkg mouky, citr.kůru, 4 dkg hrozinek, snih ze 6 bilků, 4 dkg másla na pekde, 2 dkg vanil. cukru. - Do umíchaného másla přidáme na špičku nože so
li, cukr, citr.kůru, žloutky jeden po druhém. Dobře umícháme, pak přidá
váme po lžících mléko, krupičkovou mouku a nakonec sníh a hrozinky. Pe
čeme v mírnější troubě asi 3/4 hod.do červena. Nakrájíme jej na čtvereč
ky, posypeme cukrem a podáváme s konpotem.
BUBLANINA. ~ 15 dkg más la, 15 dkg cukru.
3 žloutky, vanilka,
citr.kůra, ze 3 bilků snich a 15 dkg mouky,
1 dkg másla, 1 dkg mouky, 1 dkg vanil. cukni,
ovoce /obvykle třesné nebo višně/. - Umícháné máslo, cukr, žloutky, citr.kůru a vanilku
třeme 20 min. Poté přidáváme po lžících sníh
a mouku. Pekáč či plech vymažeme máslem, vysy
peme moukou, rozetřeme na něj na 2 cm silně
těsto, poklademe ovocem a pečeme v sil
ně vytopené troubě. Pocukrujeme-podáváme.

