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LISTOPAD - MĚSÍC SVĚTCŮ A VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH

když se dovídáme o katastrofách, při nichž lidé přicházejí c život, nebo slyšíme o tragic
kých úmrtích dětí či o ozbrojených konfliktech, při nichž je zniiřeno tolik životů, setkává
me se často s otázkami: "JAK SE NA TO B0H M02e DÍVAT? JAK fflžE DOPOUŠTĚT TAK HR0ZNÉ SKUTEČNOS
TI? JAKÁ JE TO SPRAVEDLNOST, ZAHYNE-LI TOLIK NEVINNÝCH LIDÍ?" - Vzpcneňne jen na velké zá
plavy v Bangladéši, při nichž zahynulo před několika lety třis ta tisíc lidí, nebo na země
třesení v severoitalském Friaulu, kdy přišly tisíce lidí o přístřeší a všechen majetek!
Nepřistihneme se při zamyšlení nad tragickými událostmi sami u mučivých otázek: "PROČ? K ČE
MU TO VŠECHNO? PROČ PÁN TO ČI ONO DOPOUŠTÍ?" - Vysvětlovat tyto události jen jako Boží třes
ty by bylo naivní a povrchní. Můžeme se však domívat, že toto utrpení je nebo může být Bo
žím varováním. Jak to však srovnat s Boží dobrotou, s Boží láskou a s Božím milosrdenstvím?
Především si uvědomme, že utrpení ve světě - jak osobní, tak společenské - je a zůstane
vždy tajemstvím. Zde se ocitají i ty nejdůmyslnější ideologie ve slepé uličce. Jen VÍRA
nám rrůže pomoci k tomu, abychom nalezli vůči teimým skutečnostem života správný postoj.

Bůh stvořil svět i lidi ze svého svobodného rozhodnutí. Každému z nás určil délku života,
na niž nikdo z nás nemá vliv. To, že existuji, je zcela nezasloužené; to, že jsem byl Stvo
řitelem vyvolán v život, je velký dar. Vždyf bych vůbec nemusel existovat! Jestliže tedy
Pán života a smrti rozhodne, že ten nebo onen život dosáhl zde na zemi svého vrcholu a změ
ní způsob jeho bytí, nemůžeme toto rozhodnutí označovat za bezpráví nebo snad dokonce kru
tost. Odpoutáme-li se ve svých úvahách o životě a smrti od výhradně pozemského chápání a
pokusíme se pohlédnout na svůj život i životy jiných
trochu z nadhledu, začnou nám probleskovat v mysli
pohledy ozářené svetlem víry.
To neznamená, že pocřiopíme tajemství utrpení a smrti to je zde na zemi nemožné - ale přivede nás to k od
danější důvěře v Toho, na jehož pokyny plynou okamži
ky našeho života. Tak se naučíme denně děkovat za
každý den života, který nám Pán dává.
Pane,
tak, jako nadešel tento večer,
tak spěje všechno na světě k svému konci,
stejně i můj život.
Děkuji Ti, Pane, že mi dáváš jistotu, že za
vším tím, co pomíjí,
nestojí zánik a smrt, nýbrž Tvůj příchod
a věčný život u Tebe.
Dej mi statečné srdce, abych se z toho uměl
radovat
a k tomuto cíli hledět, a daruj mi širší pohled
na věci kolem sebe.
Vaše redakce
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Biskupská synoda v Římě, zahájená 30.září koncelebrovanou mší svátou se
sv.Otcem - po měsíčním trvání skončila. Panoval na ní přátelský duch a
' upříímá spolupráce. Jednalo se o katolickou výchovu - katechezi - zejména
mládeže, jejíž část na jedné straně náboženství odmítá, na druhé přímo hlado
po životním ideálu. Učení víry samo zůstává nedotčeno, jde jen o způsob,
LISTOPAD ví
jak v které zemi je podávat, aby bylo srozumitelné, přitažlivé a vedlo lidi k
Bohu. Synody se zúčastnilo 204 biskupů, řada z nich měla dobré návrhy. Z naší
vlasti tam byl slovenský biskup Gabriš, který mluvil velmi dobře, ze Švýcarska
A pak odborník v katechezi, st.gallenský biskup 0.Maděr. Kard.Hóffner z NSR
kladl důraz na vyučování náboženství ve školách, biskupové třetího světa zjišEují, že u nich
lépe děti přijíně jí víru ve skupinovém vyučování. Někteří projevili obavu o čistotu víry,
která je ničena některými teology přímo v lůně Církve. Jiní žádali ohled ke zkušenostem a
vnímání života u oslovených dětí a mládeže. I po školní docházce se má víra prohlubovat, ba
jak navrhoval arcibiskup z Florencie, tento požadavek by měl být prohlášen za přísně závaz
ný. /Snad jako církevní přikázání? Jistě důležitější než páteční půst./Arcibiskup Worlock
z Liverpoolu prohlásil, že lhostejnost, agnosticisnus a nevěra Západu je imohem záludnější
nebezpečí pro víru mladých než marxistická filosofie Východu. Biskupové jsou si vědcmi, že
katecheta musí být nejen dobře vyškolený, ale také také z víry žít, aby byl mladým vzorem.
Je potěšitelné, že se šíření víry ujímají i laici. Kard.Wojtyla upozornil, že v Polsku je od
r.1961 náboženství ze škol odstraněno, ale nenarušuje se právo, vyučovat náboženství jinde.
Z 16 tis.katechetů je 12 tis.kněží, ostatní jsou laikové. Komunistické Polsko má větší pro
cento kněžských povolání než svobodné katolické země. Synodální Otcové se postavili proti
"nezralým osobním míněním a domněnkám", které vydávají někteří vyučující za pravdy víry,
zejména proti zobrazování Krista jako "revolucionáře". Afričtí biskupové považují za nutné,
aby víra byla zakotvena v africké kultuře. Arcibiskup Fránic z Jugolávie hovořil o tem, že
xre školách i jinde se propaguje "vědecký ateismus". Katechismus se vyučuje na farách nebo ve
zvláštních místnostech, smějí se vydávat i učebnice náboženství. On i jiní biskupové žádali,
aby se autoři učebnic náboženství víc drželi učitelského úřadu Církve./Tj.nehlásali bludy/.
Tiskem prošla zpráva ČTK, že se jedná o sblížení Vatikánu s ČSSR. Má se obsadit 8 prázdných
biskupských stolců. Zatím neměl Vatikán s výběrem biskupů štěstí, bud mají nevalný mravní
profil nebo spolupracují - dobrovolně či nuceně - s komunistickým režimem na zničení Církve.
Východoafričtí biskupové žádali na biskupské konferenci v Lusace / Zambia/, aby se podnikly
akce, které by znemožnily presidentu Aminoví hromadné vraždy a vyhubení celých národů. V
prohlášení se praví, že Amin svého úřadu zneužívá. Zakázal řadu nemohamedánských náboženství.
V Římě byly sestaveny nové obřady pro svěcení oltářů a kostelů. Ponechávají se podstatné
věci z minulých obřadů a ty, které mají i dnes smysl, jinak je obřad podstatně zkrácený
Po svěcení kostela a po mši svaté posvětí biskup svatostánek.
2
Americká sněmovna representantů odhlasovala převážnou většinou /312;12/ návrh zákona, který
zakáze mladistvým pornofilmy a pornografický tisk. Také bude pod třes tem až 50 tis. dolarů
nebo až 20 let vězení zakázáno fotografovat mladistvé ve všem, co souvisí se sexem. Stejně
bude zakázán a trestán obchod s pornografickými díly, kde vystupují děti.
Na výčitku, že papež hraje úlohu nerozhodného Hamleta, odpověděl sv.Otec:"Často čtu, že jsem
nerozhodný, vystrašený a nejistý mezi nejrůznějšími vlivy. Snad jsem pomalý, ale vím, co
chci. Mimoto mám právo na to, abych uvazoval."
Kardinál Wyszynski kritizoval ve veřejném pastýřském listě polskou vládu, která žádá nejvyš
ší výkony v produkci, ale neohlíží se na podstatné potřeby člověka. Hovoří o zničeném zdraví
žen, které musejí hodiny stát fronty na chléb nebo mso. Staré domy jsou strženy, staří li
dé vyhnáni - jen aby se rrohly stavět reprezentační budovy. Zvláštní část listu věnuje kar
dinál "obětem ideologických reforem", při nichž ztratí mnozí pro svou víru místo.
Ve Frankfurtě n.R.vzniklo nové knihkupectví Dialog. Vydává nabídkové seznamy nových i antikvámích knih z rozumnými cenami. Adresa: DIALOG, Gutleutstr.18. 6000 Frankfurt a.R.l, BFD
Telefonní duchovní služba v Německu má ročně asi 440.000 telefonátů - o pět procent víc než
loni. Leckdy se jí podaří zachránit i lidský život či štěstí. Jak z katolické, tak z evange
lické strany se podporuje návrh, aby toto číslo mělo - na neomezenou dobu - poplatek ze
strany volajícího jen 20 feniků. Zatím nenají u ministerstva pošt úspěch.
V předveě r Cě-ch svátých chtěla něm, televizi ..LF vysílat, o smrti Camila Tcrr-- -- , kněze z>
zámožné rodiny v Kolumbii, který se vyškolil v sociologii na katolické urivi rzi * é v Lovani
a stal se komunist ' •kým teroristou. Když jeho tlupa přepadla V' j< eskou hlídku, -hfěi ... yioho těžce raněného ■ íka zastřelit, ale jiný-jen postřelený voják-ňc sám zas‘ř- lil.

PŘED SMRTÍ A PO SMRTI
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Byl krásný podzimní den. Hostinský poručil děvčatům, aby
připravila stolky na terase. Brzo se tam nahrnuli lidé
a do hovoru se zapletla sentimentální melodie z gramofo
nu.
V rohu terasy seděly dvě starší dámy. Odtud byl totiž
nej lepší výhled na rozsáhlé náměstí, na které se právě
vyhrnuli věřící z kostela, a na ulice, které paprsko
vitě vybíhaly z náměstí na všechny strany.
Dáma se špičatým nosem vpila kávy a lehce pokynula
hlavou:"Podívej se, ten starý pracháč Bozemuk se dal na'
pokání. Asi cítí, že se blíží zubatá s kosou. A jak si
hoví ve svém přepychovém povozu," dodala zlomyslně.
Dámě s podbradkem se zablýskly oči. Po kostkách náměstí
drkotal vozíček. V něm seděl po bradu zabalený vyzáblý a
drobný stařeček s ohromnými brýlemi proti slunci a s bera
nicí na hlavě. Vozík měl sice motorový pohon, ale tlačila
jej mladší ošetřovatelka v nažehlené uniformě.
"Dělá si naděje,"zabručela dáma s podbradkem,"ale jeho žena souhlas k rozvodu nedá!"
"Mohl ty ji přinutit, "významně podotkla dáma se špičatým nosem, "opustila ho. Žije ještě
s tím barovým zpěvákem?"
"Ano. Prosím tě, jaký je to život s dědkem o třicet let starším?"
"Necelých třicet - tuším dvacet pět. Ale stejně - a ještě k ternu na vozíčku. Jen se divím,
že se ta ošetřovatelka tak obětuje. Už je to asi desátá - ale tahle to táhne už rok."
"Asi má mastný plat. Když si vzpomenu na jeho mládí - nej vykřičeněj ší muž daleko široko.
Mohl si to dovolit. Při stavbě dráhy vyplácel dělníkům méně, než dostával od vlády. Kdyby
to bylo jen pár grošů denně, při těch desetitisících zaměstnanců to byla hezká sumička."
špička upila čaje a zakousla jej topinkou. "Nakonec ho chytla tanečnice. Obyčejná holka ze
sboru. A měl tolik možností!" vzdychla a sklopila oči. Podbradek na ni pátravě pohlédnul.
"Ano, měl víc možností," řekl tvrdě a vzdorovitě. Duchovní prostor mezi klepnami se zvětšil.
Stařec na vozíku poodjel mezitím do středu náměstí. Tam se vozík zastavil, ošetřovatelka
sáhla do krabice, připevněné na vozíku, a podala starci tabletku.
špička i podbradek napínaly zrak.
"Je mu špatně," řekla špička lhostejně.
"Ne poprvé. Sekýruje tu ubohou dívku, vím to od zahradníka, kterého vyhodil pro opilství.
Hned chce to, hned ono. Vozík je na pohon, ale slečna jej musí tlačit. Že neprotestuje!"
"Snad by ji pak vyhodil. Posluhovačka mi vypravovala, jaký je pedant. Všechno se musí lesk
nout, všechno na sván místě - hrozně své zaměstnance honil, právě k vůli pořádku, víš!"
"To je známo," zamračil se podbradek."! jak museli dřít. Čtvrhodinku na svačinku, půlhodinku
na oběd, a neschopné - tak říkal těm ubožákům, kteří nemohli vydržet jeho sekaturu a zakou
řili si na toaletě cigaretu - nemilosrdně vyházel. Nemilosrdně! Nepomohla ani přímluva sluš
ných a vlivných rodičů."
špička chtěla něco říci, pak stiskla rty a řekla tiše:"Ach tak. Ted chápu."
"Co chápeš?"
"Proč ho tolik lidí...proč bylo tolik lidí nespokojených. Zklamané slečny, zklanení rodiče,
zklamaní lenoši..."
Podbradek zlostně zafuněl, kousnul se do rtů a po chvilce zavolal na číšnici:"Slečno,platit!"
Mamě krmila vzorná ošetřovatelka starce tabletkami. Zanedlouho vezl černý vůz deštěm a vich
řicí jeho tělo v rakvi k rodinné hrobce. Vichr rval řečníkům papíry z rukou a trhal hlas od
úst, přesto naše dvě hrdinky, které se "proloktovaly" do první řa<^, vedle vyžilé dámy a
bledého výrostka, slyšely velmi dobře.
"Hrdina našeho průmyslu, pozvedl dříve bezvýznamné městečko na okresní metropoli, dal práci
stovkám otců a obživu jejich rodinám. Díky jemu vzrostl stavební i potravinářský průmysl.
Byl neobyčejně pracovitý a přesný - to jeho železné zdraví nevydrželo. Zhroutil se uprostřed
práce a vídali jsme ho, jak vlídně kyne ze svého křesla vděčným občanům města. Sám, vynikají
cí pracovník, vychovával i podřízené k pilné práci. Díky jemu vede městem dráha, která za
třicet let nepotřebovala opravy. Zesnulý daroval ještě za života své obrovské jmění na stav
bu nemocnice pro nevyléčitelně choré, kterou povede jeho věrná ošetřovatelka....
"Všimla sis," šťouchla špička do podbradku,"jak jeho ženě náhle došly slzy a ten nedcmrlý
kluk div neomdlel...."
Ernest Will

OBNOVA DUCHA A SVĚTA KOLEM NÁS
V mnoha zemích, např.v USA, je víc než po
lovina lůžek v nemocnicích obsazena dušev
ně či nervově chorými. Význačný psychiatr
tvrdí, že choromyslní a nervově nemocní
jsou nevlastními dětmi moderní kultury.
Řada z nás si ještě vzpomíná na doby, kdy
psychiatři téměř neexistovali; dnes je
jich nutnost nikdo popírat nebude. Znamená
to, že duch doby je nejistější než před
několika desítkami či sty let, že ztráta
smyslu života probouzí zklamání a vymizení
všeho ovládajícího cíle rozmnožuje ducha
neklidu a nespokojenosti.
Je tu ještě jedna změna, které si málo všímáme, to
tiž vliv okolí na naši odolnost.
Dříve přijímali lidé, kteří měli sklon k duševní nevyváženosti, od svého okolí pozoruhodnou pomoc. Tak zv.vesnický
blázen měl úctu malého společenství, ve kterém žil. Společnost mu odnímala
jeho osamělost, omlouvala jeho zřejmou hloupost, hovořil s ním každý v obci.
Společnost přispívala svým dílem k tomu, aby v "abnormálním" udržela jistou
rovnováhu. Jako vzduch vysokých hor působí léčivě na plicní choroby, tak
střežilo vyrovnané okolí každého, kdo byl nervově slabý, chronicky choromyslný nebo nervově nemocný.
V naší době se toto okolí zhroutilo. Společenský řád je nejistý; už nemáme
všichni stejný cíl a láska k vlasti je jednou ze ztracených ctností. Jakmi
le se jistí občané přiklonili ke komunismu v pošetilé naději, že tak zlikvi
dují všechnu slušnost a mravnost, láska k vlasti odumřela. Poněvadž komunis
mus ví, že úspěch může mít jen tam, kde panuje napětí, nešvár nebo boj, sna
ží se, vnést do společnosti nejednotu, takže je nutná diktatura, aby se spo
lečnost dostala ze zmatků a anarchie. Proto už nemohou lidé, kteří mají
sklon k duševním chorobám, čerpat sílu ze svého okolí; žijí v dobách, kdy
mnoho činů je v rozporu s přírodním zákonem a s Božími přikázáními a jejich
vnitřní rozpory se tím jen přiostřují. Lapají sami po čerstvém vzduchu a
ted ještě musejí žít ve světě, kde je svěžího vzduchu málo. Jejich okolí
je tak málo normální, jako jejich duch sám a místo aby jim dodávalo sílu,
nadechují z něho zase jen slabost.
Dříve chránily velké věci slabé. Jednotlivec se např.dokázal obětovatpro man
želství. Žena zůstala u svého muže, i když byl opilec, jakoby u něho zůsta
la, kdyby měl tuberkulózu nebo byl ochrnulý. Tak se rodina udržela. Dnes se
obětuje manželství, aby mohl jednotlivec uspokojit své osobní rozmary.
Svět kolem nás je tak rozkolísaný, že omlouvá nesmyslně špatné chování jed
notlivce. Zločin mladého zločince nebyl vlastně tak zlý, vždyE kolem domu
jeho rodičů nebylo hřiště nebo mu rodiče nemohli kupovat prvotřídní mléko
nebo díky bohatému sousedovi měl pocit méněcennosti.
Takové omluvy špatných činů dokazují, že svět kolem nás není takový, jaký
by měl být. Kdysi stál tento svět na straně dobra, podporoval slabé, pozve
dal duševně choré, dnes stojí na straně zla. Nepřizná, že zlo je překážkou,
kterou je nutno překonat, obtíží, kterou je nutno přemáhat.
Mladí mají v rámci rodiny a společnosti žít v prostředí, v jakém žije klíčí
cí semeno na jaře. Je nezralé, ale nesmírně slibné. Dnes však, kdy se spole
čenské okolí zhroutilo, stojí tu mládež osaměle, vykořeněná z tradice, zba
vená minulosti. Výsledek? Přikládá se mládeži cena, kterou sama o sobě nemá,
jakoby se nezralé obilí vytrhávalo či sklízelo. Zničí se, nedozraje, nikoho
nenasytí, uvadne bez užitku.
To všechno ukazuje na základní problém, který má naše generace řešit. Ten
zní: výchova vyrůstá z kultury a ne kultura z výchovy. Je-li půda zdravá,
můžeme doufat v dobrou úrodu. Jen jsou-li naše duše v pořádku, je v pořádku
i společnost. Má-li být společnost zdravá, musí se uzdravit především a
hlavně náš duch.
J.F. SHEEN

Sýrová polévka pana Cibouleaua je známá po celé čtvrti.
Kousek
chleba, kousek starého sýra, trochu soli, hodně
SMRT
pepře a cibule a vše se smíchá a míchá, až se to smíchá.
Zákazníci si olizují prsty po kotníky a polévka rozlévá
PAPOUŠKA.
svou vůni po celé čtvrti až po náměstí Červeného kříže.
Jak to, že tak talentovaný muž je nejhorším kněžožroutem
daleko široko? Až do loňského roku, kdykoliv zahlédl na
ulici kněze, nechal všeho, vyběhl ven a do troubelí aut a
ruchu ulice prskal taková slova, že se chodci červenali a ubohý kněz hleděl
do nejrychleji zmizet v davu.
Jednou zahlédl tak maličkého kněze, že byl sám překvapen. Hned však na něho
vytáhl všechny své rejstříky:"Cože! že nepatří faráři mezi největší trouby..?"
Kněz neutekl. Přemohl se a hnal věc do krajnosti. Cibouleau dostal čtrnáct
dní vězení a 600 franků pokuty. A pak si vymyslil geniální pomstu.
KOUPIL SI PAPOUŠKA! - Bílý a žlutý - papežské barvy. Tohoto nevinného papouš
ka, nedávno přivezeného ze země květů a poesie, naučil Cibouleau tak ošklivým
slovům, že nemravná písnička je proti nim zbožným šepotem. Celé hodiny hučel
do ptáka: "AE scípnou faráři! Pryč s podvodníky! Hanba klerikálům!" A jiné.
Nejdříve byl papoušek nedůvěřivý a díval se kulatým žlutým okem na svého uči
tele téměř pohoršené. Pak se stal tolerantnějším. Návyk se stává druhou přiro
zeností a tak jednou při západu slunce promluvil Jakoubek poprvé. Cibouleau
vyskočil jako blázen:"Má dušičko! Můj synáčku! Chceš rýži? Chceš cukr...?"
Jakoubek přivřel v extázi oči. Už pochopil...
Ve zbožné čtvrti, v neděli ráno. Ctihodné matky, kráčející do kostela, nevinná děvčata, kně
zi, seminaristé - všichni se zastavují, když papoušek vychrlí náhle spoustu svinstva.
"Pro Boha - kam to spějeme?!" " Policie by to měla zarazit! Kdybych se mohl kcnpromitovat s
takovými lidmi, tak bych mu ukázal!""Copak se nenajde nikdo, kdo by protestoval?" Znáte to.
Jednou se zastavila u papouška hodná ošetřovatelka v uniformě, čepec jí bojovně stál na hla
vě. Podívala se papouškovi upřímně do tváře právě v okamžiku, kdy klel na plný zobák.
"Běda ti, ty uličníku."
Vstoupila do obchodu a koupila litr vína. Druhý den zase nej jemnější koňak. Třetí den sýr.
Pak se dala do řeči s Cibouleauem, žertovala, hladila papouška a šeptala nu okouzleně:"Má
dušičko! Můj drahoušku!" a tak dále.
Cibouleuovi bylo, jakoby medu ulizoval, když slyšel lichotivé názvy pro jeho miláčka.
"Máte hezouné zvířátko, pane Cibouleau!"
"A inteligentní. No, začni drahoušku: AE scípnou..."
"AE scípnou faráři!" zavřisknul pták s papežskými barvami.
"Tak co tanu říkáte?" zeptal se Cibouleau, radostí bez sebe.
"Báječné!" chválila moderní Judita uvažujíc, jak opeřenému Holofernovi zakroutí krkem.
Jednoho dne měl Cibouleau co dělat ve sklepě a sestřička se octla s ptákem sama. Tu se ode
hrála sladká, ale i strašná scéna. Drama po orientálsku...úsměv a dýka! škrábala papouška
na hlavě, vzala ho do náručí - to měl rád, uličník - houpala ho, dávala mu hrozny. Pak mu
náhle sevřela zobák, otočila ho na druhou stranu, foukla jemně do peří na onam místě, kde
slepice mívají vejce a na toto místo mu přilepila rozkošný kousek anglické náplasti. Růžové!
Po tak zvláštní operaci ze sebe vychrlil papoušek spoustu zvláště šEavnatých kleteb.
Toho dne byl Cibouleau v jásavé náladě: nikdy dosud neměl papoušek tak špinavý jazyk.
Ještě pozdě večer postávali před hospodou lidé a slyšíce jeho nepřetržité rouhání, říkali:
"Asi mu šlápl nějaký farář na paty!"
Druhého dne - i následující dny se stával papoušek čím dál melancholičtější, smutnější,
nemocnější: svíjel se, trhal si peří: chochol se mu skláněl hned napravo, hned nalevo. A co
zvláštního - už neklel. Tyto příznaky Cibouleaua zneklidnily: vzal ptáka, třepal s ním, dá
val mu šairpaňské, zahrnoval ho jmény, které dával své ženě během líbánek:"Můj poklade...!"
Hladil mu zobák, hladil ho kolem uší.. .Nic! Papoušek se na něho dívá čím dál zuřivěji, dře
si zadek, ale lepidlo je jakostní. Cibouleau nic nevidí..nic nechápe, .nevěnuje pozornost
místu, které mu pták naznačuje. Dává mu pít, násilím ho krmí syrupem až papoušek zoufale
vykřikne:"Táhni. ...ty jezovito!!!"
To bylo jeho poslední slovo. Ráno dokonal v Cinouleauově ruce. Celý den ho ukazoval hostíku,
ba přišla i ošetřovatelka, aby ptáka spatřila a objala naposledy.
"Ach, slečno,"naříkal Cibouleau,"nikdo mě nezbaví podezření, že ptáka odpravil nějaký fa
rář! "
To určitě," řekla slečna a za dveřmi se rozesmála, až jí vytryskly slzy. Pierre L' Ermite
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Listopadové zprávy
Po 35 letech ateistické výchovy se dal ruský umělec Jurij TITOV pokřtít,
pak byl vypovězen z vlasti. Jeho obrazy za ním poslali, ale zniěili je che
mikáliemi. Jen ikona KRISTUS je nepoškozená. Nyní bude zvát tento obraz věříci fuldské diecéze k "Noění modlitbě za pronásledované křesbany."
KATOL.HNUTÍ ZNAK bylo vyvlastněno ve prospěch skupiny ODISS, "odštěpence"
ZNAKU. Ten bude bud muset cmezit svou činnost pro katolické intelektuály, nebo žít
z fondů, poskytnutých ODISSem. Polská vláda dosáhla, čeho chtěla: oslabila ZNAK.
3000 UKRAJINC$ z diaspory se sjelo do Říma, oslavit 85 .naroz.kard.SLIPÉHO. Pavel VI.ignoro
val jejich žádost, aby uznal jejich patriarchát a ustanovil kard.Slipého patriarchou. Slipij a dva vých.patriarchové opustili při pontifikální mši k zahájení biskupského synodu o
katechezi svá místa, protože byli špatně umístěni. Kord.Slipyj je jediný z ukrajinských bis
kupů, který přežil komunistická vězení a mušení a dostal se na Západ.
V Římě se sešla organizace CHIESA VIVA /živá Církev/ a v konečné resoluci prohlásila napros
tou neslučitelnost křesťanství s protikřesťanským aprotibožským kcrnunismem.
V ANGLIKÁNSKÉM WESMINSTERSKÉM OPATSTVÍ byla odhalena na podlaze pamětní deska obětem refor
mace. M.j. byl přítomen i předseda biskupské konference Anglie a Walesu.
FFEIBURGSKČ BISKUPSTVÍ /NSR/věnovalo 250 tis .církevní daně a peníze ze zvláštní kostel, sbír
ky pro pomoc nezaměstnané mládeži. Vyzvalo ty, kteří mají slušný plat či penzi, aby jeden
měsíční příjem věnovali na stejný účel.
POLSKÝ JESUITA ČESLAV BIALEK vykonává svoje kněžské poslání už 35 let v pojízdném křesle.
Byl už několikrát odsouzen do vězení, ale mimo zpověď shromažďuje potraviny a j.pro misie.
Pomáhají mu sestry a laici. Do misií vyslalo Polsko r.1976 93 misionáře, NSR jen 36 mision.
87 % mladých Francouzů od 15-30 let/13 mil./ se hlásí k ateismu. Před 12 léty bylo věřících
é2 % a r.1967 dokonce 81 %. Nyní věří jen 36 %, že Ježíš Kristus je Syn Boží.
V NEm.KOSTELÍCH má být krabička na vkládání starých známek. Prodejem známek se hradí misij
ní výdaje. R.1976 se tak získalo na misie 14.100 marek.
Asi 25 tis.katolíků se shromáždilo na svátek Jména Panny Marie ve vídeňské státní hale, aby
vzpomněli 30 let smírné modlitby sv.růžence a 60 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.
PROTI KULTURNÍMU TERORU V TELEVIZI se postavili polští biskupové. Žádají, aby rozhlas a te
levize vysílaly mši sv. Vybízejí věřící k protestům, je-li napadena víra či mravy.
BMÍL'1S>T1CKÍ TEODOG z Buenos Aires Rané Padilla hovoří na svých zájezdech o nové formě oběta
vosti misionářů - střecha nad hlavou, trochu vody a kukuřičné mouky. "Je nej vyšší čas, aby
vzali křesťané na západě vážně křesťanskou chudobu. Krize moderní společnosti vznikla jako
následek zotročení člověka bůžky konzumní společnosti."
Gymnasista v NSR udělal ne právě lehký slib. Nepodívá se na televizi až do
konce r.1978. Jeho pětiletý bratr ho následoval. KDO Z NÁS BY TO DOKÁZAL?
25 mladých židů navštívilo biskupa Hengsbacha v Essenu. Prohlédli si v domě sedmiramenný svícen-MEN0RAH-1000 let starý-prý přesná kopie svícnu v jeruzalémském chrámě, zničeném r.70.
VATIKÁN NEDOVOLIL zřízení švýc.pas tor.rady, protože ještě neexistuje zákonná základna na
úrovni obecné Církve, povolil však stálé jáhenství.Koncem listopadu vykonají švýc.biskupové
povinnou návštěvu - "ad limina" u sv.Otce a budou tam mít zároveň své řádné zasedání.-Ve
Frýburku oslavili 9.10.býv.švýc.gardisté po schůzi 8-9.10. a též nynější gardisté 450 ti le
tě výročí od SACCO Dl ROMA, kdy 147 gardistů položilo život za papeže Klementa VII. Pontifi
kální mši sv.sloužil papežský nuncius/vyslanec/, kázal Otec biskup Mamie.-V St.Gallenu se
konal kongres společnosti"Sv.Benedikt, patron Evropy."-Před 40 lety vyšlo 1.číslo jesuitské
ho časopisu Orientierung, zvaný nyní pro své modemistické tendence Desorientierung.- V září
se konal ve Friburku kongres německy hovořících moralistů.-14.9.slavil Einsiedeln svátek
posvěcení kostela a protože před 1050 léty byl blahoslavený Benno, druhý známý poustevník
po sv.Meinradovi, jmenován biskupem v Metách/NSR/ předsedal oslavám metský biskup Schmitt.
Pracov.společenství křeši.církví ve Svýc.doporučuje odmítnout iniciativu odluku Církve od
státu.
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Zemřelý Otec Pio-kapucín-obdařený stigmaty/ranami Kristovými/,jehož životopis vydalo slov.
nakl.Sv.Cyrila a Metoda v Římě, prorokoval, že Pavel VI.bude vládnout tak dlouho, jako sv.
Petr—podle tradice vládl I.papež 25 let. R. 1956 prorokoval kard.Roncallimu, že bude papežemJan XXIII.-Po jeho smrti prohlásil, že papežem bude milánský kardinál Montini-Pavel VI.
V Jižním Vietnamu bylo pro víru tajně popraveno 500 křest.i budhistů. Vůdce budhistů Thich
Dieu Bon beze stopy zmizel, biskup Huyan Van Thuan je zatčen.
Arcib.v Madridě rozhodlo oddat snoubence církevně jen tehdy, jsou-li oba skutečně věřící.

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL
"Tato nistorka vás bude zajímat,"řekl muž, sedící vedle mne na lavič
ce v parku. "Přede dvěma roky jsem byl podezřelý z vraždy. Četl jste
snad o tem v novinách?"
"Přede dvěma lety jsem byl v zahraničí, jinak by mi to neušlo."
"Tak poslouchejte. Tehdy jsem zdědil po strýci mimo jiné pistoli. Nabi
tou, pět střel, kalibr 5,6. Měl jste někdy pistoli v ruce? Dříve nebo pozdě
ji se člověku zachce si z ní vystřelit. Zašel jsem do přírody, kde nebyla da
leko široko živá duše a vystřelil jsem do vzduchu. Poté jsem dal pistoli do

kapsy.
"Tedy jste si vystřelil?" povzbudil jsem souseda k dalšímu vyprávění.
"Ovšem. Pak jsem potkal svého nejlepšího kamaráda. Víte, co je to pravé přátelství? Tehdy
jsem byl přesvědčen, že není nic krásnějšího než hluboké přátelství dvou mužů."
"Tak jste měl svého přítele rád?"
"Ano. Či lépe - nyslel jsem si to. Bylo to v temto parku. Potkal jsem ho u jezírka. Potřás
li jsme si srdečně rukou a poodešli k pavilonku. Náhle zazněla dutá rána. Můj přítel se chy
til za srdce a klesnul k zemi. Sklonil jsem se nad ním, nic jsem nechápal. Mezitím přiběhli
lidé, kdosi zavolal policii. Nejdříve mě nikdo nepodezříval. Pak objevili pistoli. Jedna rá
na chyběla. Lékař dosvědčil, že kulka, která prolétla srdcem mého drahého přítele mohla mít
stejný kal ibrf jako kulka v mém revolveru - i když kulku nenašli. Octnul jsem se ve vyšetřo
vací vazbě."
"Brzo se ukázalo, že jste nevinen, že?"
"Vůbec ne," odvětil muž,"právě naopak. Při vyšetřování vyšly najevo věci, které svědčily
proti mně. Řekl jsem vám, že se jednalo o mého nej lepšího kamaráda?"
"Jistě," kývnul jsem hlavou.
"Nuže, policie, na základě svého vyšetřování dokázala opak. Podle ní tyl mrtvý mým úhlav-

NAŠE KRIMI
"Zjistilo se na příklad, že zmařil intrikami mé zasnoubení se slečnou Osterfeldovou. Poli
cie objevila usvědčující dopisy. Ale to není vše. Když už jsem měl nastoupit do státní
služby, můj přítel mě tajně obvinil z různých vymyšlených špatností, takže jsem místo ne
dostal. Marně jsem tvrdil, že jsem o těchto kamarádových činech neměl ani tušení. Nevěřili
mi. Prý jsem se kamarádovi mstil a své přátelství jen obratně předstíral."
"Nakonec jste ale přece dokázal svou nevinu!"
"Jak bych mohl? V době bytové krize, kdy jsem se oženil - ale ne slečnou Osterfeldovou jsem sháněl poukaz na byt. Policie objevila na stavebním úřadě akta, označená "důvěrné" a
z nich vysvitlo, že můj přítel v poslední chvilce různými machinacemi zabránil, abych tento
poukaz na byt nedostal. Musel jsem koupit kousek pozemku a začít se stavbou dárku. 0 machi
nacích svého přítele jsem neměl tušení, policie ternu však nevěřila. Opět důvod k pomstě!"
"A dál?"
"Ke stavbě domku nechtěli dát povolení. Třikrát jsem musel měnit plány. A zase se zjistilo,
že můj přítel mi podrazil třikrát nohu. A navíc, zabránil, aby mě a moji ženu přijali do
golfového klubu, ačkoliv věděl, že jsme oba náruživí hráči. Snad právě proto!"
"A přece jste na svobodě! Vzdor tolika důkazům!"
"Jistě. Těsně před vynesením rozsudku se přihlásil výrostek, syn policejního úředníka, kte
rého výčitky svědomí dohnaly k přiznání. Vzal tajně otci pistoli, jednou si v parku vystře
lil a nešťastnou náhodou trefil mého přítele. Tak mě propustili."
"Podivná historie," zamyslel jsem se a po chvíli jsem dodal:"Smím se na něco zeptat?"
"Prosím, jen se ptejte!"
"Zabil byste svého přítele, kdybyste věděl, že vám tolik tajně uškodil?"
"O tem jsem také uvažoval. Ne, nezabil bych ho. Spíš bych ho objal a uzavřel s ním přátel
ství na věčné časy...."
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"Nechápu....?"
"Proč? Ukázalo se, že slečna Osterfeldová není zdaleka tak dobrá žena jako je moje nynější
paní. Je rozmazlená, panovačná, rozhazovačná koketka. Moje manželka je skvělá. Že jsem ne
dostal to místo? Pustil jsem se do práce a koupil si malou továrnu. Vydělám mnohem víc, než
bych mohl ve státní službě. A byt? Vypukl skandál, firma používala špatného materiálu a ně
kolik domů se zřítilo. V noci. Spousta raněných. Oba zamítnuté plány na vlastní domek jsem
prodal za dvojnásobnou cenu. U továrny jsem vystavěl minigolf pro zaměstnance. Tím vznikl
přátelský vztah mezi mnou a dělníky, nikdy nestávkovali. Nakonec mi falešný přítel pomohl!"
Muž vstal, pokynul mi kloboukem a loudal se spokojeně parkem k východu.
Koppmann
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SEX A LÁSKA
"TO JDE, PŘEBERE SI SEDM JINÝCH DUCHŮ, HORŠÍCH NEŽ JE ON SÁM A USADÍ SE TAM./V ČLOVĚKU/"

MILÝ ČERVOTOČI,
Luk 12,26.
na vysoké škole vám ŠPINAVEC jistě vysvětloval technické zásady pohlavního pokušení. Je to
pro nás - duchy - nudná, ale velmi důležitá část našeho vzdělání. Zevrubně se tím zabývat
nebudu, ale drobnostem by ses mohl ode ime přiučit.
NEPŘÍTEL předkládá lidem volbu: bud naprostá pohlavní zdrženlivost - nebo manželství. Od
prvního úspěchu našeho Otce se nám podařilo zachovávání zdrženlivosti lidem pořádně ztížit.
Také pojmy o manželství se nám v posledních stoletích - díky básníkům a spisovatelům, zda
řilo důkladně zmást. Přesvědčili jsme lidi, že krátká, okouzlující zkušenost před manžel
stvím - nazývají ji zamilovaností - je jediným základem správného manželství. Domnívají se,
že má být trvalým stavem i v manželství, a jestli v iranželství vyprchá, považují manželství
za špatné a proto rozlučitelné. Je to vlastně parodie myšlenky našeho NEPŘÍTELE.
Celá filosofie pekla spočívá na této zásadě: jedna věc nemůže být druhou věcí, jedno "já"
nemůže být druhým "já". Co jeden získá, druhý ztrácí. I neživý předmět je tím, čím je a ni
čím víc. Ostatní předměty bud vylučuje, aby nezabíraly jeho místo, a roztáhne-li se, tedy
na úkor druhého předmětu - bud mu místa ubere nebo ho do sebe vtáhne. U zvířat se nazývá
tato zásada požírání. Pro nás to znamená vyssávání vůle a svobody slabšího "já" silnějším
”já"."Býti" znamená pro nás uhájit svoje "já".
NEPŘÍtel však tanu říká sobectví a neustále se snaží této pravdě se vyhýbat. Jeho zásadou
je rozpor. Má být mnoho věcí, ale mají být všechny jakoby jedna. Např. dobro jednoho "já"
má být dobrem druhého "já". Takový nesmysl nazývá LÁSKOU. Tento zdlouhavý a zázračný pro
ces najdeš ve všem, co CN dělá. Ba i v tom, za oo se vydává: TŘI jsou JEDNO! Chce, aby ta
to zásada měla základ v jeho vlastní přirozenosti.
Na druhý konec stupnice vkládá do hmoty nechutný vynález - organismus - v němž jednotlivé
části zbavuje boje a založil je na vzájemné spolupráci.
Ted vidíš jasně jeho pohnutky pro stvoření pohlavnosti. My chceme, aby silnější "já" se
zmocňovalo slabšího "já" - jako pavoučí nevěsta po svatebním veselí sežere pavoučího ženi
cha. U lidí však sloučil NEPŘÍTEL náklonnost partnerů s pohlavním pudem. Děti jsou závislé
na rodičích, kteří se o ně starají a živí je. Tak stvořil rodinu, která je podobná organis
mu - ale pro nás je něčím mnohem horším. Každý z členů rodiny je úplně odlišný a přesto je
spojen vedeme a odpovědně s ostatními. Tak zasáhnul NEPŘÍTEL uměle do rodiny tím, že do
ní vdechnul lásku.
Vtip je v tem, že NEPŘÍTEL nazval manželství "jedním tělem" .Neřekl "štastné manželství" ne
bo "dva lidé se vzali, protože byli do sebe zamilovaní." Snaž se, aby slova "jedno tělo"
bud přehlédli, nebo aby výraz "jedno tělo" neomezovali jen na manželství nebo dokonce aby
poúhý pohlavní styk považovali za "lásku".
Ve skutečnosti je tonu jinak: kdykoliv muž obejme ženu, vytvoří se nad nimi nadsnyslné spo
jení - a£ je příjemné nebo ne - z kterého budou bud žít, nebo se aspoň snášet. Přiměj lidi,
aby netušili, že toto nadsnyslné spojení má vyvolat pravou lásku a vybudovat rodinu, nýbrž
za tento základ manželství považovali směs náklonnosti a žádosti - říkají ternu "zamilova
nost".
NEPŘÍTEL však nežádá po manželech zamilovanost, nýbrž věrnost, dobrou vůli, plodnost. Je to
něco podobného, jako když je po obrácení k víře člověk plný nadšení a vznešených úmyslů,
ale když přijdou obtíže víry, zlatý oblak nadšení se přemění ve skutečnost, vychladnou,
místo aby bojovali, a někdy i odpadnou, takže konec takových směšných lidí je horší než za
čátek, jak říká NEPŘÍTEL. Popichuj proto lidi, aby základ manželství viděli jen v zamilova
nosti-ne v pravé lásce, která znamená být věrný v dobrán i zlém. Lidé, kteří se neumějí po
hlavně ovládat, budou manželství odmítat a zesměšňovat, a jiní se budou domnívat, že zamilo
vanost je zbavuje hříchu proti šestému přikázání. Mladí pak si budou namlouvat, že se zbaví
"zklamání" v manželství, budou-li žít před manželství nějakou dobu "na hromádce." Všichni
pak budou tvrdit, že přikázání NEPŘÍTELE o sexuálním životě jsou "krutá", protože sami jsou
slabí a zbabělí, aby je dokázali dodržovat. Pěkná žeň pro nás, co? Tvůj^^^p^^

JSTE DOBROSRDEČNÝ ?
Dobrosrdečné lidi často druzí zneužívají. Jak je to s vámi?
Dokážete odmítnout, vidíte-li, že někdo vaší laskavosti jen
zneužívá? Vyzkoušejte sami sebe!
1 . Nedokážete dát odmítavou odpověd, prosí-li
někdo o něco, s čím nesouhlasíte? ano 0 ne 1
2 .Dovedete zasáhnout, běhají-li děti vašich
hostů nevychovaně po bytě?
ano 1 ne 0
3 .Dokážete vlídně zarazit mluvku? ano 1 ne 0
4 .Je vám trapné odmítnout pozvání? ano 0 ne 1
5 .Dáte se přemluvit k nemilým návštěvám ano 0 ne 1
6 .Necháte se "punpnout" o peníze? ano 0 ne 1
7 .Neumíte požádat o vrácení půjčených
peněz či věcí?
ano 0 ne 1
8 .Umíte říci své mínění i tehdy, mají-li
všichni mínění opačné?
ano 1 ne 0
9 .Předstíráte neexistující city?
ano 0 ne 1
10 .Dáte se zatěžovat povinnostmi? ano 0 ne 1
11 .Jste v rozpacích, dělá-li si z vás
někdo nevinnou legraci?
ano O ne 1
12 .Považujete povolnost za slabost? ano 1 ne 0
20—12 bodů: nejste ani trochu dobrosrdečný - spíš tvrdý a působíte odpudivé
-9 bodů: jste dobrosrdečný, ale pevný, vidíte-li, ze vás chce někdo využívat
bodů: necháte se svou dobrotou pohnout k lecčemus, čeho později litujete
0-3 body: jste příliš dobrosrdečný a lidé vašz dobroty stále zneužívají

CHCETE SE

DOŽÍT
VYSOKÉHO
STÁŘÍ ?
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I.Vzdát se pokrmS, které působí tloustnutí. Máme-lí přes
váhu, přísnou dietu, sport, procházky.
2. Vzdát se umělých pokrmů, jíst ovoce, zeleninu, černý
chléb, rostlinné tuky a oleje. Omezit radikálně uhlo
vodany, zejména cukr.
3.Opatrně s kávou, nikotinem, alkoholem - zato hodně kys
líku, výlety do přírody, dechová cvičení.
4.Léčit chronické záněty - zuby, krk, slepé střevo
aj. Jedy z bakterií zatěžují srdce a oběh krevní.
5-Pozor na krevní tlak a lehkou cukrovku. I mladší
at jdou na kontrolu nejméně jednou za rok!
6 .Cvičit srdce a oběh krve - víc cvičení, která
podporují oběh krevní. Do schodu, běh, jízda na
kole, pádlování, plování ap.
7 .Cvičte kůži,jeden z nejdfl1eži tějších řídících
orgánu nervového systému. Vodní kŮry/Kneipp/
střídavě teplé a studené lázně, masáž suchým
kartáčem, vzdušné a sluneční lázně.
8 .Léčit i duši a ducha. Po dobré duchovní ob
nově a zpovědi pomine nervové napětí, do
staví se klid. Rozumným sebepřemáháním a od
říkáním si i dovolených věcí si vycvičíte
pevnou vůli a silnou osobnost. Reholníci
se dožívají vysokého věku. Pravidelný aktiv
ní odpočinek, změna činnosti!
9 . Volný čas ne v hospodě či koukáním z
i okna, ale výlety, s přáteli, dobrá kniha!
'10. Ov I adej te positivní i negativní city a

vášně-strach.starosti. nadšení, rozrušení.
Nezapomínejte na denní rozhovor s Bohem, přes
den na střelnou, krátkou modlitbu! Cvičte se
denně, abyste byli vlastními pány sebe samých!

K neblahým zjevům
dnešní doby patří,
že lidé ztratili
smysl pro nádheru
světa, plného zá
zraků. Přesyceni
vynálezy a infor
macemi, obvykle po
krčí rameny:"No a?"
Místo aby zvolali:
"Jaká nádhera! Po
divuhodné ! "
Proč už nenachází
me smysl pro zanícený úžas starého
žalmisty, který praví:"Vzhlédnu-li k
bloze, díle tvé ruky, k měsíci a ke
hvězdám, které jsi stvořil; co je
člověk, že na něho myslíš?"
Vyjdi jednou v noci ven. Lehni si na
záda a pozoruj, jak se vesmír chvěje.
Ohromí tě počet hvězd na obloze a je
jich velikost i vzdálenost. Na sever
ní polokouli spatříš světy v dálce
téměř osmdesáti bilionů kilometrů.
Pak se snad zeptáš, proč se vůbec
Bůh, jehož vnější vznešenost se dá
posoudit podle miliard světelných ro
ků, stará o tak nepatrný prášek, ja
ko je naše země, jako je člověk?
Užasneš snad, jak se můžeš vymanit z
mateřsky teplého ovzduší země a před
stavit si chladné a temné dálky ves
míru.
Místo, abys hleděl nad sebe, můžeš se
jednou podívat na pole - položit se
třebas na břicho. Nespatříš už ne
představitelně obrovský vesmír, ale
podivuhodně malý svět. Uvidíš dešřovku, nejdůležitějšího tvora, který po
hybuje půdou a připravuje životodár
né hnojivo přírody. Nebo stéblo trá
vy. Prohlédni si jednou takové stéb
lo! Napadlo ti už, za co všechno mu
děkuješ? Tráva využívá energie slu
nečního světla, aby za pomoci směsi
vodního chlorofylu ze země a uhlodioxydu ze vzduchu přispívala k vý
robě kyslíku, který dýcháš. Chloro
fyl barví svět na zeleno.
Není to odraz nebeského království?
Zvlášť, bud šťasten, objevíš-li na
stéble kapky rosy. Uvaž,
že sestoupily s vysokých
mraků a zde nabyly jiné
ho tvaru. Jakmile je
slunce zahřeje, znepoko
jí se molekuly vlhkosti,

až se konečně zase roz
prsknou do vzduchu,
aby snad jako pára
stoupaly výše než naše
letadla. Voda rosné
kapky, která se tak
svěže třpytí ve sluneč
ním světle, je stará
jako čas, neboř, ochla
dila zemi. Kapka ke
kapce přispěla k tomu,
že omyla voda světadí
ly a vytvořila oceány,
v nichž povstal život.
Pane, jak velká jsou tvoje díla a ko
lik jich je! Moudře jsi je všechna
uspořádal. Odpusť nám, že obdivujeme
a uctíváme falešné věci!
Ale nebe nad tebou a tráva pod tvýma
nohama nejsou zdaleka tak obdivuhodné
jako člověk sám. Před dvěma milióny
nebo snad ještě více léty byl stvořen
člověk, který prodělal nejúžasnější
proměny. Se svou nesrovnatelnou rukou
s palcem si vyrobil člověk nástroje.
Často doplatil na své instinkty - mu
sel začít používat svého rozumu, učil
se myslit. Musel se naučit prohlubovat
svoje city, aby mohl žít v rodině.
Pochopil prostor a čas, dobro a zlo a
našel hlasité symboly, z kterých sesta
vil řeč.
A tak mohl vzniknout z člověka prale
sů Einstein, Edison, Plaňek, von
Braun. Bytost člověka vytvořila Parthenon a Sixtinskou kapli. Složila 9.
symfonii, zbásnila Máj a napsala Babič
ku. Někdy obětoval člověk svůj život
pro věc, která byla větší než je on
sám.
A nejzázračnější na člověku je, že sto
jí teprve na začátku!
Když se na to díváme upřímně a poctivě:
Co je obdivuhodnějšího než obdiv?
Obdivovat svět znamená přijmout jej.
Snad s ústy otevřenými úžasem, s ne
věřícíma očima a plni strachu - ale na
tom vůbec nezáleží.
Člověk proráží obal věcí, vniká do
nich a všechno těžkopádné nechá za
sebou.
Obdivovat a žasnout znamená najít brá
nu, vstup k Bohu. Vzhlédni ke hvězdám,
pohlédni na zemi, rozhlédni se po
svých bratřích - a užasneš nad nádhe
rou království, ve kterém žijeme!

OČI MAJÍ
A NEVIDÍ...
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Pastor Boston A. STEVENS

MÉ PRVNÍ VYSTOUPENÍ
Před týdnem mě poprosili, abych vystoupil v televizi.
Tato událost vzrušila celou rodinu. Otec i matka by
li přešťastní.
Maminka řekla: "Vito, až; budeš zítra stát před kamerou,
mrkni na mě pravým okem. Budu vědět, že na mě myslíš."
"Dobrá," řekl jsem, "mrknu pravým okem."
"Copak copak? Jen maminka! Hanba!" vykřikl pohorše
né tatínek,"což je tvůj otec před televizí nikdo?"
"Dobrá, tatínku,"odvětil jsem,"na tebe mrknu levým
okem. Ale o něco později."
"A dvakrát, smím-li prosit," řekl tatínek.

Zavolali mě do babiččina pokoje.
"Můj drahý vnoučku! Jak jsem šťastná, že tě uvidím v televizi! Že jsem se něčeho takového
dočkala. Už tě vidím, jak budeš na obrazovce působivě vypadat! Vždyť jsi podobný na mne,
zejména máš moje oči. Mohl bys na mne mrknout?"
"To nejde, babičko. Oči mám už zadané. Pravé patří mamince, levé tatínkovi. Věnuji ti svůj
nos. Pro sebe si sáhnu na nos."
"Pravou rukou," prosila babička.
"Pravou rukou," slíbil jsem jí.
"A levou se dotkneš nosu za dědečka. Je sice v lázních, ale napíšu mu o tam."
Večer jsem potkal Ludmilu. Prošli jsme se po nábřeží a když jsme se loučili, vzal jsem ji
za ruku a zeptal jsem se:"Chceš, abych pro tebe něco udělal...něco..."
"Ty chceš něco udělat......... jen a jen pro mne?" zašeptala Ludmila netrpělivě.
"Mám zítra v jedenadvacet deset první vystoupení v televizi. Pro tebe si posunu motýlka.."
Druhý den jsem šel do práce. Tam jsem rozdal zbývající části těla od pasu nahoru. Šéfredak
torovi jsem slíbil, že se pro něho poškrabu v zátylku, účetníma, že trhnu ramenem, vedoucí
mu oddělení že zvednu levou paži a pro daňového odborníka ji zase nechám klesnout. Poklad
níkovi jsem věnoval zasunutí ruky do kapsy. Pro zbývajících 28 kolegů jsem slíbil kýchnout.
Krátce před skončením práce mě zavolal šéf.
"Večer máte vystoupení v televizi?!"
"Ano," potvrdil jsem.
"Budete vypravovat o našem podniku?"
"Ne. Budu číst básně."
"Přesto - prosím - myslete na celý kolektiv. Když pro každého kýchnete, mohl byste udělat
něco specielně i pro ime."
Slíbil jsem, že pro kolektiv kýchnu a před šéfem se v televizi ukloním.
Jako to normálně dělávám.

Večer jsem měl napilno, abych došel včas do studia. Na schodech jsem potkal strýčka Kolju.
"Mohl bys, prosím tě..."
"Ano, strýčku Kol jo, samozřejmě. Před padesáti milióny diváků se jen pro tebe poškrábá
levou nohou za pravým uchem."
Strýc Kolja byl dojat.
Začalo vysílání. Stál jsem uprostřed studia. Na kameře zasvítilo červené světlo. Mrknuv
pravým okem, začal jsem číst, pak jsem zakašlal, pokynul, cuknul a trhnul rukou, zmítal jsem
sebou a potácel se a mimoto jsem v tom horku bez obtíží 28 krát kýchnul.

Mezi dvěma řádky jsem zahlédl zpocené kameramany, jak mi hrozí, a purpurově rudého režizéra
se židlí v ruce. S velkou námahou ho drželi dva asistenti.
Pochopil jsem, že jsem propadl. Dana mě očekával slavnostně prostřený stůl, jásající příbuz
ní a 28 kolegyň a kolegů.
"Báječné! Takový chlapík! Ten umí mrkat! A na tatínka nezapcměl! Měli by ti dát prémii!"
"A básně?" zeptal jsem se dychtivě. "Líbily se ván moje básně?"
"Jaké básně?" podivila se babička. "Četl jsi básničky? A pro koho?"
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SLAVKIN

DNEŠNÍ
HEREZE
TH.DR.REGINALD DACÍK, O.P.
O
KRISTU
Zamyslíme-li se nad tím, co
dnes čteme v článcích a kni
hách některých teologů, psa
ných zpravidla NEJASNÝM STY
LEM, o christologických otáz
kách, vidíme, že MÍŘÍ dosti
otevřeně nebo zastřeně k
POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ.
1. Východiskem je pro ně negativní postoj k nicejskénu a chalcedonskému koncilu. V pozadí
je falešný názor, že je možné katolické pravdy víry a jejich smysl měnit. Říkají, že dát
věroučným formulacím, jako je nicejské vyznání víry, definitivní hodnotu, znamená, vázat
pravdy víry /dogmata/ na výrazy vzaté z jiného kulturního prostředí a filosofického myšle
ní. Toto tvrzení ovšem odporuje pravému slovu zjevení. Proto tvrdí tito více méně heretičtí teologové, že křesťanství bylo ovlivněno ve svém učení řeckou a římskou kulturou.
Mimoto slovo má svůj význam v určitém jazyku a často ho nelze přeložit do jiného jazyka,
např. hypostasis, usia, prosopon - jak už upozorňoval sv. Jeroným. A pak i v témže jazyku
slovo mění během času svůj smysl.
Je jisté, že Církev musí bdít nad tím, aby se do dogmatické definice nevnášelo rryšlení
lidské, národní nebo dobové. Když Církev definuje, užívá slov jen jako nástrojů k vyjádře
ní rryšlenky, kterou napřed dobře uvážila a která obsahuje zjevenou pravdu. A dějiny svěd
čí, že když šlo o vyjádření zjevené pravdy, jednala Církev vždy s krajní opatrností. Často
trvalo velmi dlouho, než Církev některé dogna definovala a uvažovala dlouho o každém slovu,
kterého použila k příslušné definici. Tak např.o slovo hcmousios se dlouho vedl boj, než
ho Církev na sněnu nicejském kanonizovala. Sv.Atanáš šel pro toto slovo několikrát do vy
hnanství. Držel se ho tak pevně ne pro slovo samo, nýbrž proto, že VYJADŘOVALO NEJLÉPE
TVRZENÍ EVANGELIA 0 KRISTOVĚ BOŽSTVÍ. Ve středověku říká o dogmatických formulacích
sv.Ttmáš Aquinský: Actus credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem./De verit.
14,8 ad 5./. Tedy PŘEEMĚTH4 VÍRY NENÍ FORMULACE, NÝBRŽ PRAVDA, TOUTO FORMULACÍ VYJÁDŘENÁ.
To znamená, že definovaná pravda Božího zjevení nusí zůstat neporušená, i když se vyjádří
novým způsobem. A tnamená to také, že nové vyjádření musí být takové, aby nebyla porušena
zjevená pravda, která je předmětem víry. 12
Jestliže dnes někteří zdůrazňují potřebu novým způsobem vyjadřovat obsah víry, aby byl
srozumitelný dnešnímu člověku, nesmějí zapomínat, že ZM&OJ SLOVA NESMÍ BÝT DOTČEN ZJEVE
NÝ POKLAD VÍRY !
2. Značný vliv i na katol.teology měl protest.teolog Rudolf BULTMANQ svou EEMYTOLOGISAČNÍ
TEORIÍ. Podle něho nenajdeme v Písmě to, co Kristus učil ale to, co věřili a hlásali apoš
tolově. Teprve odmytologizováním Písma dojdeme k jádru Ježíšova učení. Vychází z poznatků
histor. kritiky, "že evangelia-prakticky jediný pramen o Ježíši z Nazareta-nemůžeme považo
vat za objektivní zprávu o jeho životě a činnosti. Tím byl do značné míry otřesen základ
tradiční křesťanské teologie. Někteří teologové se snažili oponovat kritice a zachraňovat,
oo se dá.Bultmann právě naopak:přijímá a prohlubuje nejpřísnější histor.kritiku..Vyprávění
evangelií používá jazyka své doby-mýtu. Objektivují a historizují skutečnosti, které dnes
nazýváme existenciálními. Tak vyprávění o Zmrtvýchvstání Ježíšově promítá do historické
roviny existenciální zkušenosti setkání věřícího člověka s Ježíšem, který ho oslovuje. Zá
kladem teologie tedy nemůže být histor.Ježíš, ale jen Ježíš viděný očima víry. Proto lze
pravý smysl evangelií pochopit jen tehdy, když se převede do dnešního myšlenkového světa."
/Tvář, 1968,č.2,s.43./ Zmrtvýchvstání není tedy historickou skutečností, nýbrž výplodem li
dové víry, zanícené láskou k Ježíšovi. Základem teologie nemůže být historický Ježíš, nýbrž
Ježíš, jak ho vidí slepá víra. Jak patrno, ožívají tu staré MODEFNISTICKÉ HEREZE, odsouze
né sv.PIEM X.
Na tvrzení, že evangelia nejsou his tor. pramenem Kristova života, nýbrž jen sbírkou lidové
ho vyprávění o Ježíši z Nazareta, vydala na žádost Il.Vatik.koncilu Biblické komise instruk
ci o HISTORICKÉ PRAVDĚ EVANGELIÍ. Je samozřejmé, že evangelia nepodávají Kristův život ve
smyslu historika 20.st. Jeho řeči nejsou reprodukovány s materielní přesností magnetofono
vého záznamu. Je tu však jistota jak o jejich obsahu, tak o skutečnosti událostí, protože

jsou tu stále živí svědkové. Mohli bychom si tu připomenout, co praví Jeruzalémská bible
o evangeliu sv.Jana, protože to platí o všech ostatních:"Evangelistovi záleželo především
na tom, aby osvětlil smysl historie, která je právě tak božská jako lidská, alejtaké^teo
logie, která se rozvíjí v oase, ale hroubí se do věcnosti. Chce vypravovat věrně a předlo
žit víre lidí duchovní událost, která se stala ve světě příchodem Ježíše Krista: Vtělení
Slova pro spásu lidstva." Proto evangelista vybírá a podává zvláště ta fakta, která potře
buje k ternu, aby dosáhl svého cíle.
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PAN DĚKAN

Skoro prázdný obchod, dva důchodci prohlížejí
knihy, prodavačky se potichu baví, prodavač pozo
ruje skleněnými dveřmi "pana doktora",který umý
vá výlohy.
Tu vstupuje starší pán v elektrikářské uniformě,
s kabelou na peníze a kleštičkami. Prodavač zdraví:
"Dobrý den, pane děkane. Dal jsem vám stranou ně
kolik knih." Pan děkan Benáček v uniformě elektri
káře prohlíží knihy, dvě klade na pult, koupí je.
Pana děkana mají všichni rádi. Vědí, že musel opus
tit své kněžské poslání. Nechtěl se poddat komu
nistickému nátlaku, vykonávanému na kněze bud pří
mo nebo prostřednictvím nevěrných kněží, kteří ří
dí brněnskou diecézi, zatím co Otec biskup Skoupý
žije - dobře hlídán - daleko od svého stáda.
Vědí také, že žije chudě v jediné světničce s dvě
ma sestrami. Že má rád knihy, že má pevný charak
ter a dobré srdce. Víc nevědí. My však ano.
Pan děkan Leopold BENÁČEK se narodil 14.listopadu
1901 v Martínkově, na kněze byl vysvěcen 5.7.1924
v Brně. Působil v Dolních Loučkách, 25 let v Olešnici, 14 let v Nosislavi. V době uvolnění komunis
tického tlaku se dostal zpět ke svým duchovním dě
tem a sloužil jim jako věrný, pečlivý Otec až do
své smrti.
Našli ho 19.7. mrtvého v posteli. Na stole leželo
rozepsané kázání na 19.neděli, úvaha na slova evan
gelia: "Mějte bedra přepásaná a vaše lampy at hoří'.'
Vybízel věřící, aby byli připraveni na smrt, která může přijít znenadání, i
v noci. Dál už nedopsal. Smrt pro něho přišla v noci - a našla ho připrave
ného. Tak byla i jeho smrt výmluvným kázáním a potvrzením toho, co často
zdůrazňoval:"PAMATUJTE NA DUŠI A NA VĚČNOST!"
V závěti napsal:"Své olešnické farníky a farníky nosislavské, mezi nimiž ny
ní působím jako výpomocný duchovní správce, prosím, aby se neodchylovali od
cesty k Bohu, kterou jsem jim ukazoval, a aby si na mne někdy vzpomněli Otče
nášem. Děkuji jim za vše, co vykonali pro kostel v Olešnici i v Nosislavi,
a za vše dobré, co mi prokázali. Kéž se všichni shledáme tam, kde není bolu,
kde není slzí bolestných víc."
Účast na pohřbu byla veliká, jak v Nosislavi, tak v Olešnici, kde byl pohř
ben. V Nosislavi bylo asi 70 kněží - také tamní českobratrsko-evangelický
farář, který se se sesnulým pěkně rozloučil.
Z Nosislavi byly tělesné pozůstatky Otce Benáčka převezeny do Olešnice, kde
byla rakev od jedné do dvou hodin odpoledne vystavena v kostele. Pak začala
společná mše svátá, při které kázal jeho býv.kaplan, letovický děkan Otec
František Krchňák. Průvod na hřbitov byl velký a dojemný: mrtvého doprováze
ly asi DVA TISÍCE lidí a asi 80 kněží. Lidé byli velmi dojati, chrámový sbor
zpíval cestou žalmy. U hrobu promluvilo několik osob. Nakonec všichni zazpí
vali :"Odpočiňte v pokoji, po boji, věrné dušičky."
Otec Benáček byl ztělesněním věrnosti a lásky k Pánu a k lidem. Pevný sloup,
o který se opírala řada slabších lidí. Zakotvený láskou k lidem v zemi, za
kotven hlubokou vírou v Bohu. Přimlouvej se za nás, věrný pastýři dětí Božích
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Ruska, vyhoštěná s manželem, Rakušanem, z nového SSSR, vzpomínala na rázovitou stařenu ze
svého mládi. Nyní popisuje opět své dojmy v mlékařském krámě.
16. března 1926.
"Slzy člověka, ó slzy člověka! Plynete od rána do pozdního večera, plynete bez zastávky,
tajně, skrytě. Plynete nesčetné, nekonečné. Jako padají proudy vod s nebe. V chladné, ponu
ré podziímí noci."
četla jsem si tuto báseň dnes brzo ráno. Pod pultem mívám knihu, ruskou přirozeně, a každou
volnou minutku využiji k četbě. Bylo by lépe, kdybych to nedělala. Čtu-li ruský, jakobych
byla spojena s životem ruské vlasti. Vím, moje touha po Rusku, zeni, která mě vyhnala, je
Koje slabost. Musím tvrdě vytrhnout ze srdce vše, co mě poutá k Rusku a musím se snažit
do nového života. Ale sny o bývalém životě v Rusku se mi zdají skutečnější, než
to, co vidím denně kolem sebe.
Vidím stejné utrpení, jaké jsem vídala v Rusku. Utrpení bez konce, každou hodinu. I bolest
je stejná jako u nás. V Rusku si představujene, že lidé na Západě žijí úplně jinak, že jen
my, Rusové, nejsme sto osvobodit se od svého mučednictví. Osud mě zavál na Západ: do temné
ho koutku, kde lidé nežijí, jen vegetují, od rána do večera trpí, slzy tečou proudem...
Počasí je neutěšené. S nebe proudí bez zastávky déšE a zákazníci vstupují do krámu mokří
jako pudli. Všichni mají v bledých tvářích výraz beznadějně špatné nálady. To působí při
rozeně zpětně i na rme.
Dveře se otevírají; vstupuje, hlučně hubujíc, dělnice s velkou nákupní taškou. Pod pláštěm
vykukuje slzami zalitá tvářička asi rok a půl starého chlapce: "Budeš ticho nebo ne? Celou
noc brečel a ted kňučí zase. Ach, nevydržím to." S pohybem bezmoci a zoufalství usedá na
lavici. "Mít nemanželské dítě, jaká muka,"vzdychá. "Proč jsem to jen dovolila!"
Tato scéna se opakuje každé jitro. Její tvář je zmodralá chladem, rty se chvějí. Spěchá do
práce do továrny na knoflíky a předtím ještě u mně rychle nakrmí své dítě. Sklenice mléka
a žemlička. Sama nejí. Téměř každou vteřinu udeří svého kvílejícího synka a po každém úde
ru ho zase políbí, často dělá dojem, jakoby nebyla úplně normální. Pro ni se změnila mateř
ská láska v hořká muka. Vydělá 80 šilinků měsíčně a měsíc je mi dlužná za jídlo pro synka.
"K čertu s mužskými, "opakuje každé ráno. "Udělat člověku děcko, to se líbí všem. Ale když se
stane malér, kde je hledat? Ten spratek celou noc nespí a mne spát také nenechá Pořád se
bojím, že sousedka už nebude chtít ho hlídat. Do továrny nemůže - to není život, ale muka!"
Mluví vzrušeně. Pak zabalí děcko do špinavého hadru a spěchá ven. Zůstává po ní podivný,
těžký pach. Pach žebrácké bídy.
Je lehčí, snést nápor bolesti, než se muset každý den, každou hodinu dívat na tato tupá mu
ka, říkám si v duchu. Na štěstí nemám čas uvažovat. Přichází zákazník, "předměstská šlech
tična." Matka je hokynářka, ale ona prodává ve voňavkářství. Je elegantně oblečené, má pěs
těné ruce s nalakovanými nehty a ještě půl hodiny po jejím odchodu voní krám fialkami. Bere
kliku s gestem nadlidského přemáhání, že se dotýká něčeho tak špinavého a odporného. Na
rtech se jí stále chvěje pohrdavý úsměv. Otevřeně pohrdá všemi v dcmě, včetně matky-hokynářky a rme, mlékařky. Nikdo ze zákazníků se mnou nejedná tak povýšeně jako ona. Aniž na mne
pohlédne, přistoupí k pultu: "Doneste mi půl litru mléka a žemličku. Do bytu." Bez pozdravu
odchází. Dlouho uvažuji, odkud vzalo děvče toto pohrdání. Sama vyrostla v prostředí bídy a
čistě náhodou se stala prodavačkou v parfumerii. Jistě - nosí hedvábné punčochy Ale je to
důvod, pohrdat lidmi, jen proto, že při práci nemohou nosit hedvábné punčochy?
Do obchodu přichází tlustý, beznadějně hloupý chlapec. Přistupuje k pultu a jako zdvořilé a
dobře vychované dítě praví:"Prosím, dejte mi za 10 grošů Oxdradium!"Pokládá peníze na pult.
"Oxdradium?"ptám se udiveně. Takové zboží neznám. "Na co je to?" ptám se. "Nevím,"odpovídá
Franci," náš učeň mě pro to poslal." Když je dítě venku, slyším, jak se mu směje houf výrost
ků. Terpve později jsem vtip pochopila, až mi ho jedna paní vysvětlila. Oxdradium je ve
spisovné němčině:"Ochs, drehe dich um!"

"...BLAHOSLAVENÉ JSOU VAŠE OČI, ŽE VIDÍ, A VAŠE UŠI, ŽE SLYŠÍ." Mat 13,16.
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ÚTĚK DO EGYPTA
Kdysi dávno utíkali Izraelité z egyptského za
jetí do zaslíbené země. Nyní se historie obrací
Prchá se do Egypta a vede ne Mojžíš - nýbrž
Dítě - Spasitel.
Útěk urychlil Herodův příkaz, aby byly setnuty
hlavy všem chlapcům do dvou let.
Slyšel totiž od mudrců, že hledají Dítě, které
se má stát Králem. Bál se o svou moc a netušil,
že ten, který přinesl zlato královské moci ne
stojí o pozlátko vlády pozemské. Mudrci spatři
li Dítě a k Herodovi se nevrátili, člověk, kte
rý spatří Boha, se vracívá jinou cestou zpět.
Život a sláva Heroda Velikého je poznamenána
krví a zločinem. Nařízení, aby byly popraveny
nevinné děti, pro něho nic neznamenalo - jejich
krev byla kapičkou v rudé řece jeho zločinů.
Za tmavé noci, kdy ubohé matky, které o vánocích odepřely Marii přístřeší,
bloudí s pláčem ulicemi, zjevil se anděl Josefovi a vybídnul ho, aby prchnul
s Dítětem a Marií do Egypta. Maria neměla drahé věci, které by vzala s sebou,
jediným pokladem bylo Dítě v jejim náručí. V noci, za svitu měsíce, který
vidíme nyní na obrazech pod jejíma nohama, tiše opustila Betlém směrem k
poušti. Do Egypta ji i Dítě doprovází Josef, aby je chránil před hladem.
Toto vyhnanství připravili Stvořitelovi ti, které on sám stvořil. Byl to dru
hý meč, který proniknul srdcem Mariiným. Byl ostřejší než ostatní, protože
cítila lidskou nenávist vůči svému Dítěti.
Proč vlastně měl někdo nenávidět Dítě? Co zlého udělalo králi, že se zachoval
tak nekrálovsky? Ježíše nenáviděli a Maria věděla, že Dítě je ještě bezmoc
nější než ona. Věděla, že by ho všichni měli milovat, že by ho všichni měli
srdečně vítat - vždyí na něho lidstvo čekalo celá tisíciletí. Proč tedy mu
sel utíkat dříve, než se naučil chodit?
Mariina hořkost prýštila z bolesti, která se zdála - ale jen zdála - daleko
od příkazů Boží Prozřetelnosti. Lehce se snášejí bolesti, které pocházejí
přímo od Boha. Pod doteky jeho prstů se ulehčují nepatrné kříže, které na
nás kladou jeho ruce. Později se bolest betlémských matek zmírnila při po
myšlení, že jejich děti už nemohou volat na Spasitele v neděli "Hosana" a
v pátek na to "Ukřižuj!" Tehdy poznaly, že jejich bolest přicházela přímo od
Boha. Nemoc, ba i smrt neseme často lehčeji, protože víme, že vychází od
Boha, z jeho ruky. Ale co s nespravedlnosti a nevděkem lidí? To bolí mnohem
více, protože nevíme, kdy to skončí.
Bůh je milosrdnější než lidé. Když si král David za hřích pýchy mohl vybrat
mezi lidskou nespravedlnosti nebo morem, vykřikl:"Lépe upadnout do rukou Bo
žích, protože jeho milosrdenství je hojné - než do rukou lidí." A volí mor.
Mariina bolest patřila mezi tu trpčí - pocházela z lidské zloby. Z nespra
vedlnosti pohanů. Vypadala mnohem horší, protože se zdálo, že s touto boles
tí nemá Bůh nic společného.
A co víc, tuto bolest prožívala v cizí zemi - daleko od domova.
modlitba
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Nauč nás, Maria, svou druhou bolestí, že Boží cesty jsou skryté ve všem, i v
těch věcech, které se zdají být tak daleko jako země Egyptská.Musíme-li opus
tit mír a klid duchovního rozjímání, v němž se cítíme doma, a přejít k denním
povinnostem, které se nám zdají jako vyhnanství v Egyptě, připomeň nám, že
všechno se dá produchovnět a proměnit v modlitbu, jsme-li spojeni s Tvým Sy
nem. Maria - i když pomalu chápu, špatně se učím a nemám odvahu, vtiskni mi
do mysli velkou pravdu, že můžeme pohanský Egypt denní lopoty proměnit ve
Svatou zemi, vezmeme-li s sebou Tvého Syna.
Josef Fulton SHEEN

JESUITA MEZI INDIÁNY
Mám před sebou německou, švabachem psanou nevelkou knihu o 712 str.s rudné
ř kolorovanými kresbami. Na titulní straně necitelné, vybledlé némecké razít
ko a némecký nápis: Pater Florian Baucke, jesuita v Panaquayi /1748-1766/.
Podle jeho vlastního popisu od U.Koblera, knéze Tovaryšstva Ježíšova. Ilustr.
íRegensburg, New-York a Cincinnati, papír, tisk a náklad Friedr.Pustet 1870.
V předmluvě píše P.Kobler:"Už r.1829 se objevila malá knížka s titulem: Pater Florian Bauke, jeho cesty do misií v Paraguay a dějiny misie sv.Františka Xaverského a sv.Petra. Pří
spěvek k dějinám jesuitů v Paraguay. Z rukopisu P.Bauckeho vybral P.Johann Frast, cisterciák kláštera Zwetl a farář v Edelbačhu. Vídeň, u Antona Edlema von Schmid. - Když jsem po
prvé slyšel předčítat tuto zajímavou knihu /zřejmé při jídle v klášteře, jak bývalo zvykem/
a z předmluvy jsem viděl, že je to spíše výbor z úplného vydání P.Bauckem napsaného díla,
zrodilo se ve mně přání, prohlédnout si celý rukopis; ale minula léta než jsem měl příleži
tost poprosit důst.pána preláta z Zwetlu, aby mi laskavě půjčil onen rukopis k použití;
ochota, s jakou mi vyhověl, mě zavazuje, vyslovit veřejně důst.panu prelátovi svůj zdvořilý
a uctivý dík!
Rukopis, dva silné čtvrtkové svazky o 1046 str.s mnoha obrazy, měl-pokud si vzpomínám-na
obalu slova:CESTY P.BAUKEHO. Není psán rukopisem P.Bauckeho, ale jak je psáno v předmluvě
ke zmíněné knize, Baucke byl domácím přítelem kláštera ve Zwetlu, předal svůj rukopis P.Placidovi Assemovi, převoru kláštera, který jej s velkou pílí hezky opisoval. Baucke tyto opi
sy pročítal a vlastní rukou tu a tam něco opravil."Proto /dodává důst.vydavatel/ nazývám ten
to opis do jisté míry Baukův rukopis...Je-li možno jeho vlastní rukopis ještě někde najít
nebo jestli byl po jím schváleném a přečteném opisu nešťastnou náhodou zničen, nemohu udat."
0 dalším osudu díla P.Bauckeho oznamuje předmluva dále:"Hledal jsem mamě nakladatele. Ode
všad jsem dostal odmítavou odpověd, že jeho práci by nemohli předat čtenářstvu, protože
obsahuje mnohé, co je už stejně známo a protože jeho dílo je příliš rozsáhlé a opakuje se."
Tyto výčitky nejsou tak docela neoprávněné, ale nedostatek by se byl lehce mohl odstranit;
při pohledu do rukopisu vidíme, že hlavním důvodem odmítnutí byla řeč ze sedmdesátých let
min.století /t.j.osmnáctého/, která se dnes už nedá poslouchat. Příkladem jsou už první slo
va titulu, který dal P.Baucke svému dílu. Zní: TAM A SEM: tam sladce a spokojeně, sem hořce
a ustaraně. To jest: přesně předaná zpráva jednoho v roce 1748 z Evropy do Západní Ameriky,
jmenovitě do provincie Paraguay odcestovalého a v roce 1769 do Evropy navráceného misionáře.
Ve které on zvláště....atd.
Když jsem nejdříve přeložil rukopis do lepší němčiny, dal okopírovat, srovnal kopie s origi
nálem a zamýšlel celé dílo jen s několika vynechávkami předat tisku, napadlo mi - jak věřím,
něco lepšího; přepracoval jsem dílo ještě jednou, takže dostalo podobu, v které je nyní
předkládám. Ale ani tak nebude zbytečných několik poznámek.
Dílo samo si nedělá nárok na vědeckou hodnotu: je to prostá, jednoduchá, přídavky nerozmnožená zpráva misionáře z minulého století; kniha obsahuje sotva deset vět, které nejsou v
rukopise P.Bauckeho a které se od vlastní zprávy nepatrně odlišují. Ve skutečnosti vypravuje
kniha ještě mnohé, o čem už jiní podali podrobnější zprávu - přesto však neslyšíme neradi
dobrého vysloužilce, když vypravuje svým způsobem to, co sám viděl a sám prožil; i když jiní
píší o těchto událostech obratněji a s hlubším pochopením,není zpráva starého misionáře bez
zajimavosti.lt) málo zbytečné mažeme vzít také na vědomí, vzhledem k tolika zbytečnostem,
které se dnes tisknou a čtou! /1870!/16
Pokud jde o vnitřní hodnotu knihy, tj.pravdivost toho, o čem podává zprávu, praví P.Baucke
sám v předmluvě:"Dosud jsem nemél chut sáhnout k péru a popsat svou cestu do daleké Ameriky;
ale na řadu žádostí svých vysoce vážených a ctihodných dobrodinců jsem se dal přesvědčit a
jejich přání podle možnosti vyhovét...Čímž se ale především v prubéhu svého popisování a sdě
lování zavazuji, že to bude vypravování skutečné pravdivé, které se nebude zakládat na pře
vzatých zprávách, ale na vlastních zážitcích. Kdyby mi snad uniklo néco, co je mi už známo
ze zprávy jiných, neopomenu to nikdy poznamenat."
Mimochodem, co píše P.Baucke o Indiánech, týká se především Mokobienů, a to doby, kdy sám me
zi nimi žil. Přiznává ovšem, že by se snad mělo pojednat podrobněji o Paraguay a o tom či
onom; přesto opakuje na konci své předmluvy znovu, že si cení své lásky k pravdě: "Nebojím se
žádného protimluvu ani od toho, který tyto žerné /Jižní Ameriku/ sám vidél, a neodvážil bych
se s tímto popisem zaéít, kdyby mi napadlo předložit néco proti pravdé; budu proto ve svém
vypravování pokračovat o to jistéji, čím více jsem si vědom své opravdové lásky k pravdé.
Kéž by tedy - končí P.Baucke svou předmluvu -se necítil čtenář unaven v nutné trpélivosti,

nebol více trpělivosti jsem sám potřeboval ku psa
ní, než potřebuje čtenář ke ctění této zprávy."
Ne bez zajímavosti je jedna poznámka, kterou udě
lal P.Baucke v 6.a posledním díle této knihy, kdy
na něho totiž přišly pochybnosti, jestli o jistém
předmětu už nepojednal. "Nemohu se,"píše,"této po
chybnosti zbavit dříve, až budu mít celý popis po
hromadě; nebol je už popsáno 15 nebo 18 archů a ne
mám je po ruce a to pro množství věcí, které mám
v hlavě; jsem často tak roztržitý, že mi paměl sel
hává. Nikdo se nemůže divit, že cítím v 59 roce
svého života, po tom, co jsem pod pražícím sluncem
a jmenovitě na svých cestách vytrpěl, značnou ne
dostatečnost své paměti. Ba naopak, divím se, že
paměl podržela ještě tolik věcí, o kterých píši.
Kdybych byl měl naději, že ještě jednou spatřím
Evropu, nebyl bych tak bezstarostně nechal zahnívat
svůj notýsek; nebol mým úmyslem bylo zůstat u svých
Indiánů...Jestli jsem mnohé vynechal, co mé slabé
paměti na příslušných místech vypadlo a teprve do
datečně jsem si znovu vzpomněl, tak přidám, pokud
mi Bůh věnuje život, nakonec ještě dodatek."
Rukopis nejen dodatek nemá, ale náhle přestává,
takže se dá soudit, že náhlá smrt nebo nemoc zabrá
nila P.Bauckovi jeho dílo dokončit.
Bohužel se mi také nepodařilo dovědět se o P.Bauckem nic bližšího vyjma toho, co v této knize o so
bě sám píše; narodil se zřejmě v dříve Rusku nále
žející části Slezska mezi rokem 1718-1720 a do řádu
vstovpil mezi svým 17 a 18 rokem. Po návratu z Ame
riky, jak čteme v předmluvě k výňatku z díla od P.
Frasta, bydlel v Třeboni v Čechách, navštěvoval
často svého přítele v Zwetlu a své vzpomínky věno
val tomuto klášteru.
Úplně neznámo je, kdy a kde P.Baucke zemřel: je-li
oprávněno tvrzení, že mu smrt zabránila dílo dokon
čit, musel zemřít mezi r.1778-1780.
A ještě slovo o jménu Baucke samém. V rukopise se
vyskytuje toto jméno jen jedinkrát, totiž tam, kde
je řeč o předání nově zřízené redukce sv. Petra kaziku Elebogninovi. Protože je ale uvedeno latin
skými písmeny BAUCKE a ne Bauke, převzal jsem první
způsob jako správný, nebot je výslovně uvedeno, že
P.Baucke onen rukopis pročetl a opravil.
Necht je tato kniha přijata vlídně jako pozůstatek
z oněch dob, na které se ještě dnes každý katolík aniž by byl jesuitou - ohlíží se smíšenými pocity
radosti au bolesti.
„P.U.KOBLER
„
MODLEME SE ZA NAŠE STATEČNÉ
MISIONÁŘE. - POŠLEME JIM OBČAS Z DO
VOLENÉ NEBO K VÁNOCŮM POZDRAV. BUDOU
VIDĚT, ŽE NA NĚ MYSLÍTE, ŽE JE MÁTE
RÁDI. ZDE ADRESY TŘÍ NAŠICH MISIONÁŘŮ:
p.JOSEF BUŇÁT, C.p.60, 25.900 Mage,r.j.BRASIL
P.JAN MED, CATHOLIC CHURCH, KOHIMA-NAGALAND
„
INDIA
P.VIKTOR §TEVKO,KOTAK POS NO 2 RUTENG FLOŘES
NTT INDONESIA

BERÁNCI
VE MÉSTÉ OHRAD, ZDÍ A PLOTŮ

U KTERÝCH STÁRNE ZAPRÁŠENÁ
TRÁVA,

POTKÁVÁM ČASTO PASTÝŘKA,
UŽ Z DÁLKY NA MÉ MÁVÁ.

NĚKDY JE SMUTNÝ, V OČÍCH MÍVÁ
STÍN.
OBCHÁZÍ TOTIŽ V NOCI PRÁZDNÉ
STÁNKY,

ZDI, OHRADY I ZASTRČENÉ KOUTY
A HLEDÁ TRÁVU,

PRO BERÁNKY,

TAK JSEM HO NAŠEL.

POD REKLAMOU

NA OVČÍ KOŽICHY A LÍMCE"TEĎ
JSOU MÓDNÍ.
MLUVIL JSEM 0 DOBĚ.

ŽE NEMÁ NA
VYBRANOU,

POKROK ŽE PŘINÁŠÍ TROCHU TÉ
ŠPÍNY.,
DNES JEŠTĚ CHODÍ MĚSTEM
PASTÝŘEK.
V OČÍCH VŠAK MÍVÁ STÁLE VETŠÍ
STÍNY.
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NEZAPOMEŇTE SI VYBRAT U NA
ŠICH MISIONÁŘ DOBRÉ ČESKÉ _
A SLOVENSKÉ KNIHY POD STROME
ČEK - SOBÉ, SVÉM MILÉM ZDE I
VE VLASTI. Přímé objednávky:
ACCADEMIA CRISTIANA,Via deI I a
Conci I iazione I, 00193 ROMA /6I7/
INSTITUCO SLOVACO ss.Čiřilo e
Me tod i o /Via Cassia/C P 6175
00100 R 0 M A
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DOPIS Z DOMOVA

" ... Konečně Ti mohu psát svobodně a podle pravdy. Jinak Ti z domova musím
psát mnoho věcí obarvených na červeno, abych se sám či naši mladí nedostali
do velkých a pro Tebe nepředstavitelných těžkostí.
Q. Naše televize ukazuje z ciziny a hlavně z Anglie věci, které by u nás ne
dovolili filmovat a reportér by byl hned vyhozen. Divíme se proto, že náš
reportér Petrželka ev.Vejvoda natočili u Vás záběry, kde jsou lidé opilí,
hrabou se v popelnicích atd. Dále se divíme, jak nestoudně zastavují chodce
a nutí je odpovídat tak, aby to bylo příjemné komunistickým ideám. U nás je
to nepředstavitelné; každý by bud utíkal domů, nebo by měl velké nepříjem
nosti. V Německu působí redaktor žižka, který byl jako student neoblíbený,
podtrhovák první třídy a žalobníček, který dostával často výprask.
U nás se má šetřit, ale nikde jsem neviděl v televizi tolik redaktorů, hlasa
telů a flákačů jako u nás. Jsou to většinou příbuzní a děti prominentů. My
jsme už tak bohatý stát, že např.do Helsinek museli zajet a osobně
interviewovat našeho presidenta šéfové rozhlasu, televize a ČTK.
(2) . Nejhorší je však mravní úpadek. Od r.1969, t.j. od prověrek,
se lže všude. Lže se v úřadech, lže se mezi kolegy, lže se při
technických kontrolách, lže se v armádě, lže se ve školách,
j
lež proniká i do rodin. Domnělé objímání a líbání mezi sou
druhy i z ciziny je jen sprostý důkaz lží a hlavně strachu.
Viděli jsme loni v televizi, jak náš president v Moskvě
dekoroval džingischána Brežněva našimi dvěma nejvyššími
řády. Chudákovi se klepaly ruce a když chtěl připnout
první řád, Brežněv ho odstrčil a ukázal prstem na místo,
kam má řád dát.
Tak zv.bratrství socialistických států je jen mezi vládními či
niteli. Naši lidé to často poznávají na turistických cestách do
NDR, Bulharska a pod. kde jsou podřadně obsluhováni často mi
zerným jídlem nebo jim nikdo nechce ukázat cestu atd.
(3) . Velmi se u nás kritizovaly aféry s podplácením. Protože
jsme chudý stát, jsou úplatky úměrné našim poměrům. Zdravot
nická služba je zdarma, ale chceš-li či musíš mít specialistu, .L
stojí Tě - hlavně u mladých lékařů - taková návštěva 500 Kčs nebo i
více. Na Slovensku se tomu říká "všimné". Chce-li někdo na lékařskou
fakultu, musí zaplatit v tuzexových bonech 5000,- t.j. 25.000 Kčs, na hra
deckou prý jen 20.000,-Kčs. Dovedeš si potom představit, jaký to nový a
hlavně zodpovědný"dorost"vychází . Hrozně jsme se nasmáli tomu, když v časté
televizní relaci "To nechce klid" jedna zdravotní sestra prohlásila, že je
jich kolektiv se zavázal nebrat úplatky!! Úplatky jsou u nás všude, ve ško
lách, v lázních. Když dáš rozdělovně topiva bakšiš, dostaneš uhlí včas, dášli v prodejně masa lahvičku, dají Ti játra nebo na svíčkovou, když se ukážeš
v prodejně autosoučástek rozumným, dostaneš, co sháníš atd.
(4} 0 kultuře by se dalo psát kolik dnů. Kultura přece neznamená, že se musí
psát jen o práci, partyzánech atd. Kultura jsou čisté vlaky, veřejné záchody,
kultura je, nebát se vyjít s manželkou či dívkou do zábavní místnosti a ne
riskovat, že tě opilec fysicky napadne či pozvrací Ti krk, když odmítneš,
aby tančil s Tvou ženou. Kultura není samé tak zv.folkloristické hejsání a
nositeli kultury nejsou učitelé, kteří mají poměr se svými podřízenými.
(5). A pseudovýchova dětí! V přírodopise se dovíš, že kráva Nitka dala X litrů
mléka na kolchoze "Ušmudlaná gazděna". V r.1964 mělo 20 proč.dětí pokřivenou
páteř, ted už 40 proč.,protože nosí těžké tašky s nesmyslným obsahem. Učitel
je hodnocen ne podle toho, jak se děti učí, ale jaký měl sběr bylinek, odpa
dových hmot, účast na veř.vystoupeních, kde jeho žáci zpívali ruský atd.
(ó). Prý v cizině nejsou stávky. U nás máme právo na práci, ne však na stávku.
Stávkující by šel do klíčového průmyslu nebo do basy. Všichni mají právo na
práci, jaká na ně zbude nebo která se jim přidělí... " londýnská LISTY

KNIHA KNIH
Z knih, které kdy byly napsány, je nejdůležitější Písmo sv.
To je a zůstane "ohniskem staré i nové literatury, králov- j
nou světového písemnictví."/Kard.Faulhaber/. Písmo není
jednotné dílo, nýbrž soubor 72 knih, které vznikly mezi
14,st.př.K. a koncem l.st.po Kr. Dělí se na knihy Starého
a Nového zákona.
Dlouho jsme souhlasili s vírou prvních křesEanů jen v tem,
že Písmo sv.jsou slova Boží. Už žáci apoštolů, sv.Klement
a sv.Polykarp prohlašovali Písmo za "výroky Boží". Podobně
církevní spisovatel Origenes/+253/vyjádřil názor tehdejších
křesEanů:"V Písmu se setkáváme s plností Božího ducha. Ve
všech částech je Písmo Boží dílo." Tím ukázal Origenes na
podstatný rozdíl mezi Písmem a jinými nábož.knihami: ty po
jednávají o Bohu - Písmo je dílo samého Boha.
Znovu to jasně potvrdil II.Vatik.sněm: co říkají svati
spisovatelé, "platí za slova Ducha sv.", proto "vyznáváme I
o knihách Písma, že učí jistou, věrnou a neomylnou pravdu."I
/Konstituce o Božském zjevení čl.10./.
Papyrus P 52,
Písmo nevzniklo jako diktát šéfa sekretářce. V podání a vý
běru textů si ponechávají spisovatelé Písma svůj osobitý ráz a svobodu.
Písmo sv. je jako zjevení Boží pro všechny křesEany základem víry. Kdykoliv chtěli ospravedl
nit věřící či heretikové svou nauku, odvolávali se na Písmo svaté.
Originály Písma sv. se nezachovaly. Plodný rozhovor o tajemstvích víry se může vést jen teh
dy, předpokládáme-li, že tak zv.kanonické knihy se k nám dostaly neporušené a nezměněné.
Vzniká otázka: o oo se opírá naše jistota, že dnešní knihy Starého a Nového zákona byly se
psány autory, kterým se přičítají?
NEJSTARSÍ SVĚDECTVÍ 0 PÍSMU SVATÉM
Proč se originály ztratily? Ničili je pronásledovatelé a byly napsány na málo odolném mate
riálu - PAPYRU. Suchý papyrus se láme, vlhký hnije. Tak zanikly i originály řeckých a řím
ských autorů té doby cca do 4.stol. Od 4.st.se zachovaly už originály knih díky pergamenu,
který brzo papyrus vytlačil. Pergamen nahradil papír až v 15.století.
Jen v málo zemích bylo podnebí takové, aby se zachovaly v zemi rukopisy na papyru. Např. v
Egyptě. Jižně od ústí Nilu a stranou území, které Nil zaplavoval, je podnebí tak suché, že
se rukopisy v zemi zachovaly, křehké sice, ale poměrně neporušené. Ve Sv.zemi, v oblasti
Mrtvého moře objevil r.1947 malý Beduín v jeskyni v severozáp.cípu Mrtvého moře nedaleko
Kumránu prastaré, špinavé role. Senzační nález dosud neznámých hebrejských rukopisů. Ještě
nejsou všechny rozluštěny: oo už je zpracováno, potvrzuje pravost starozákonních textů. Pro
slulý je dosud nejstarší svítek proroka Isaiáše.
V Kumránu se našly starozákonní svítky. Nás však zajímá hlavně Nový zákon, zpráva o osobě a
učení Božího Syna. Nej starší papyrus, rukopis s textem Nového zákona, se našel 1920 ve stř.
Egyptě. Jsou tam zvláště významná slova 18.kap.ev.sv.Jana 18,31-33; 37-38, a podávají zprávu
o Ježíšově prohlášení před Pilátem: "ANO, JÁ JSEM KRÁL; PROTO JSEM SE NARODIL...."
Nález se nazývá zkráceně P 52 a pochází z r.125 po Kr.-tedy asi 35 let po sepsání originálu!!!
1956 nový nález papyru v Egyptě - oficielně P 66, napsaný asi ve stejné době jako P 52. Mimo
několika irezer je na něm téměř celé evang.sv.Jana, zejm. 1-14.kap. Úlomky dalších kapitol se
také našly. Z r.1961 je papyrus 75 s texty Lukášova a Janova evangelia, z r. 175-225. Dnes
máme z Nového zákona 81 rukopisů na papyru, z toho 31 z 2-3.stol. Je tedy časová mezera mezi
originálem a opisem velmi krátká, v porovnání s mezerami mezi originály a opisy latinských
a řeckých knih té doby.19
Byly objeveny i nejstarší PERGAMENOVĚ RUKOPISY, na nichž je mimo části Starého zákona téměř
celý řecký text Nového zákona - proslulý Codex Vaticanus ze zač.4.st. a Codex Sinaiticus z
pol.4.st. Poněvadž pergamen je trvanlivý, rostl počet rukopisů neustále - je jich asi 2800.
Z toho plyne, že na základě nejstarších svědků o pravosti Písma, prastarých rukopisů na pa
pyru a pergamenu se dá vědecky spolehlivě sestavit text Nového zákona do pol.2.st.t.j. máme
jistotu, jak tehdy text Nového zákona vypadal.
Kdo chce tedy tvrdit: křesEanské víře chybějí hmatatelné podklady, neboE původní spisy už
nejsou k dispozici, tady vidí: zánik originálů nás o spisy samy nepřipravil, neboE velmi brzo
s velkou péčí o službu Bohu byly knihy pro soukromou potřebu věřících opisovány a rozmnožo
vány a takto z originálu opsané rukopisy jsou v rukách vědátorů a odborníků. Ano - můžeme
tvrdit: není na světě knihy z té doby, která by byla tak přesně zachována jako Písmo svaté.
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hlavní karty, odtučňovací lázně /mn.č.2 p./. 13.1Ésto
v Malé Asii, kde se konal I.ekumenický sněm proti
bludu arianismu a VII.ekumenický sněm o úctě k obra
zům světců na východě /787/, bludař - člověk, který
hlásá omyly nebo lži víry, souhlas. 14. Město v Malé
Asii, kde se r.451 konal IV.ekumen.sněm-na němž bylo
přesně formulová nauka o Kristu: Ježíš Kristus je
Boží Slovo, které se stalo člověkem, v jedné osobě a
ve dvou přirozenostech nesmíchané, neproměněné, neroz
dělené a nerozlučné - též proti nestoriánům a monofysitům, slov.zvrat.zájm.,nejzápadnější město CSSR.

á. Světec, který bojoval proti arianismu, povést, zá jméno, zn.svýc.aut. B. Zkr.severoatlantického paktu,
řecký kniha, staré označeni libry, zápor, spojka.C.
to, u čeho neni znám autor,přisvojovaci zájméno,spojka,
předložka, zn.uhliku, libra. D. osady Indiánu - vedené
jesuity v oblasti Paraquae - po 150 letech zničené
zrusenim jesuitského řádu, slov.zvratné zájméno, cito
VYSVĚTLIVKY CIZÍCH VÝRAZŮ V KLUBU
slovce bolesti, moje, nota. o. 'itosl. smíchu, předl.,
české jméno - německy, blázen, š camohl.F. Spojka, před
l.Stav státu, kde se nedbá zákonů,
ložka, činské jméno jednoho českého kněze v Itálii,
hlásání víry u pohanských nebo necilosl.bolesti, nota, spojka, souhlásky mixeru, vodik,
křesE.národů-původně "poslání", po
pět set. G. Nota, zkr.jména zakladatele ČSR, teplota,
vzdech. 2.Padá na dno, mimo branku,
stát, kde bývalý jesuitské redukce pro Indiány, 2 savelmi ostré tekuté koření.3.A sice,
pravda víry, popravčí, vodík, zn.pol mohl.H. Tisíc, zn. tur.aut, a támhle', jesuita-který
popsal život v indiánských redukcích, souhl.rány.
ských aut, tisíc.4.Nono/něm/,hrdina
CH.Citosl.,předl., vodík, ona, nota, pasivum, hlas osla,
sentimentálního románu Goethova úvaha. I. předložka, ano, ušlechtilý/něm./, zkratka
trápí se neskutečným utrpením - své
organizace Pražského jara, zkr.vých.měny, osud. J.spoj
ho času vyvolal řadu sebevražd mla
dých mužů - sám skončil sebevraždou, ka, necht, teplota, konkrétní skutečnost/řecký/, to
/něm, , bludař, doporučeně, dětský výraz. L.i když, po
nota, dvě otevřená ústa. 5. účelové
lit.rádce Kateřiny II.,který prý dal vystavět na Krymu
zá jm., předl., představený kláštera,
ryc- le atrapy vesnic, jež měly carevně předstírat, že
500, nota, část obličeje/2.pád/. 6.
se lidé na Krymu máji áobře-nyní to znamená něco, co
zašívej, zkr.před skotským jménem,
pobídka, ženské jméno, ono/něm./. 7. se . -.n předstírá, nádoba na pas- <, v podstatě rovný zn.aut Mnichova, nota, cosi, teplota, řecký /éežíč je v podstavě rovný Jtci/, židovský vele
zkr .jména slavné sexbomby, kom. s tr. /něm, kněz v době Kristově.
zk.jména našeho 1.presidenta,spojka.
D 9 L E Z I T A MRAVNÍ ZASADA
8.tvrdá samohláska, pres, librám,asi,
starodávné zájméno, tři samohlásky,
Jednání s dvojím následkem: dobrým a zlým.
hlas slepice.9.Andělský učitel - nej
Výjimečně
smíme jednat nebo něco opominout, i když předvětší filosof katolíků - autor Teolo
předvídáme
špatné následky, jimž bychom nemohli
gické sumy - daninikán - zakladatel
zabránit, za těchto čtvr předpokladu:
scholastické filosofie, předl. 10.
Zvyk, hlas osla, rozum, vládce Rusů, I. Jednání musí být samo v sobě DOBRÉ nebo aspoň indi
bodlina, spojka. 11. Předl., svátý
ferentní /lhostejné /
papež, který odsoudil modernistické
SOUČASNÉ
se zlým
bludy a nařídil při kněžském svěcení 2. Dobry následek nastává
tak zv.antimodemističkou přísahu
t.j. že kněz nebude hlásat modernis 3. Úmysl musí být mravně DOBRÝ
ti cké bludy, v této encyklice vyjme
4. K jecnání musí být ZÁVAŽNÝ duvo :
nované - přísahu odvolal Pavel VI.,
nyní se nazývá modemismus progre
si smem, laicismem a pod. a je rozší ' -tnýho zápise." ii
:'<ana BENÁČKA:,
řenější než kdy předtím, a ku, skuteč
nost, pasivun, 12. Předl., 5.kniha Moj
žíšova, která vypočítává židovské rody
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DÍVČÍ KOKETNOST
Myslíte, že je normální, jestliže třináctiletá či čtrnáctiletá dívka:
- používá rtěnku a nosí vysoké podpatky ?
- používá krém na plet a líčí se ?
- lakuje si nehty /na rukou i na nohou/ ?
- má výstředně dekoltované šaty ?
Myslím, že všichni odpovíme: N E . Móda má své hranice a dospělí na to velmi často zapomimají. Vždyt se každé děvče může velmi vkusně a slušivě obléci i bez úmyslu, svádět svým oble
kem chlapce. Dívka, která myslí především na to, aby ukázala a uplatnila své tělo, provádí
vlastně jakési uctívání těla: je to hledání téměř zvířecí rozkoše.
Ve světě zvířat vidíme určitou "koketnost" samice. Tato "koketnost" má svůj cíl a je omeze
na: je to jakoby lest přírody, která má zajistit plodnost a roznnožování druhu.
Na lidské úrovni má sexuální přitažlivost úplné jiný smysl, který sice instinkt nevylučuje,
ale daleko jej převyšuje. Partneři jsou lidé: jde o uskutečněné hlubokého společenství, na
které nemají trvalý vliv citové nálady. To roste a normálně vrcholí ve stáří.
Nyní vidíme, jak povrchní je děvče, které koketuje, jejíž zájem se soustředí jen na to, jak
uplatnit své tělo. Spokojuje se s málem.
Její jednání může být i hříchem. V první řadě je to však omyl. Ce
na, hodnota ženy je v první řadě její úsměv, její ochota pomáhat,
její láska, její inteligence...To všechno má zářit skrze její
tělo, objevit se na tváři, v očích, v pohybech. A proto má být ta
ké upravená, aby ještě víc vyniklo její vnitřní bohatství.
PROPAGUJME SKUTEČNÉ ŽENSKÉ CTNOSTI !
Nejdříve ať se na sebe podívají matky a dospělé sestry. Jestliže
jsou sami kokety, můžeme se divit, že je dospívající dívka napo
dobuje? Můžeme jí to pak vytýkat, odrazovat ji od toho? Nemůžeme
žádat od druhého tu ctnost, o kterou se sami nesnažíme.

Nedejme se uchvátit současným proudem doby! Pak jsou naše dcerky,
naše mladší sestry ztraceny.
Pohovořme si o tomto problému s ostatními rodiči. Na společných
schůzích, setkáních, ve škole, při návštěvách - všude, kde je to
jen možné. Spolupracujme s vychovateli našich dcer, diskutujme s
našimi šestnácti a dvacetiletými děvčaty - a nejen s našimi.

Jde o to, změnit smýšlení, vytvořit ovzduší v němž by se rozvíjel správný styl křestanské
elegance. To, co potřebujeme na ulicích našich měst, v zábavních místnostech, všude, kde
se scházejí mladí lidé, je postav a sympatické dívky, veselé, jednoduché a upřímné, otevře
né, oblečené vkusně a elegantně - tedy moderně - a neupejpavé.
Lidé pák pomalu objeví, že tyto dívky jsou žádanější než ty ostatní, že jejich přítomnost
vnáší do každého společenství svěžest, radost, vřelost, dobrou náladu. A budou-li mít vaše
čtrnáctileté dcerky před očima takový příklad, určitě jej budou napodobovat.

Bylo by nepříjemné, kdyby křesťanské dívky neuměly být příjemné, kdyby se chovaly jako
"kluci", kdyby zanedbávaly svůj zevnějšek, chodily - podle "výkřiku nejnovější módy" v uta
haných, nevkusných a leckdy i špinavých šatech a nevkusných, otřepaných kalhotách. Ne - to
si Bůh nepřeje. Víme, jak si cení lidské osobnosti. Vždyť poslal na svět svého jednorozené
ho Syna, aby za nás, za možnost našeho štěstí zde i na věčnosti položil život. Miluje nás
a chce, abychom vypadali jako jeho tvorové.
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Snažme se obnovit ženské ctnosti! Mohou zasáhnout jen rodiče; zakázat přehnanou koketnost,
postavit se přísně proti výstřednímu oblékání. Styl "B.B. "/Brigitte Bardot/ je směšný a mí
síme se umět tomuto stylu a stylu jiných povrchních filmových hvězd zasmát. Ty nejsou urči
tě povolány k tanu, aby udávaly tón celému ženskému světu.

B.BABIN - J.VIMORT

/přel.S.J./

KATOLICKÁ SOCIÁLNÍ NAUKA VČERA A DNES
Její dynamika a výzva
Katolická sociální nauka Církve není svazek praktických pokynů k řešení sociál
ní otázky ani výběr sociálně etických poznatků sociologie, nýbrž "integrální
součástí křesťanské nauky o člověku."/Jan XXIII.:MATKA A UČITELKA/ tedy "pod
statnou částí křesťanského pojetí člověka a života."
Člověk je obraz Boží a "svým původem" je povolán k dialogu a k věčnému společen
ství s Bohem./RADOST A NADĚJTE 19./.Je Kristem vykoupen a křtem se stal "novým
stvořením"/ Gal 6,15/, "účastným božské přirozenosti."/2.Petr 1,4/.

Dynamika a výbušnost katolické sociální nauky
V několika větách min.odstavce spočívá nesmírná společenská dynamika a výbušná síla. Člověk
nesmí být snižován na úroveň věci či prostředku státních, společenských nebo hospodářských
procesů. "Uspořádání věcí má být podřízeno řádu osob a ne naopak. "/RADOST A NADĚJE 26/.
Chci v několika rysech osvětlit sílu křesťanské sociální nauky v minulých stoletích o důs
tojnosti člověka, abychom z toho vyvodili některé důsledky pro přítomnost.

Proti "utiskovatelům a lupičům chudých."
Za středověkého velkopanství mnoho kněží veřejně protestovalo proti nedůstojnému jednání se
sedláky. "Ted vás ujařmijí, "volal bratr Ludvík k sedlákům, "ale v den soudu šlápnete pánům
na krk."/Tři kázání minoritů z 13.a 14.st./ Jiný minorita nazval pány "utiskovateli a lupiči
chudých."Panské správce přirovnal ke krahujcům "malým, ale loupeživým a chtivým ptákům."
"Právem nazývají sedláci pány dravými vlky,"pravil Berchtold z Řezná,"jsou jimi."Když zná
silňujete sedláky, odpadli jste od všemohoucího Boha a vypadli z obce svátého křesťanství;
zavrhne je k odpadlým andělům." Jindy:"Vy lupiči a násilníci, kteří ničíte a nespravedlivým
násilím utiskujete chudé, vaše prapory visí u pana Nimroda, pod nímž musíte věčně hořet."
I "Boží přítel" Rulman Nerswin/1307-1382 si trpce stěžoval na šlechtu, která chudé bezprávně
nutí a utiskuje."Ani císař není takový, jaký by měl být." Werner Rolevinck napsal, že Bůh
umlčel vydřiducha sedláků "náhle bez nemoci,"zemřel hroznou smrti bez svátostí jako pes."
Proti monopolistům
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Když se v období ranného kapitalismu rozšířila moc monopolistů, našli vedoucí teologové ta
ké ostrá slova proti těmto intrikám. Dctninicus Soto mínil, že by se monopolisté měli vyhnat
ze země, "škodí státu víc," soudil Jan Medina,"než neúroda a kobylky." I kard.Cajetan ostře
pranýřoval monopoly jako "útok na obecnou svobodu". František Sylvius nazval monopolisty
"usurpátory", protože protiprávně stanovili ceny.

Proti "sobectví lakoty"
Proti bídě proletariátu se ostře protestovalo také v I.pol. 19.stol. Uvádím jen několik do
kladů před Komunistickým manifestem. "Vývoj", psal časopis Der Katholik, vycházející v
Mohuči 1823,"hrozí, že se lidská společnost rozdělí na dvě třídy - na hýřily a hladovějící
žebráky, na lidi a tažný dobytek, na boháče a chudáky." "Noví kněží průmyslu,"psal Adam
Míller /1829/ "snili o "světovládě průmyslu" a nemyslili na to, že tak budou dělníci rozdě
leni na "kolečka, válečky, špice a hřídele atd." " Konkurenční hospodaření,"prohlásil r.1847
rýnský katolický vedoucí Petr Franz Reichensperger, "vede ke krajnímu sobectví lakoty, která
v horečné zběsilosti staví vlastní průmyslové štěstí na troskách bezohledně zničených exis
tencí sta a sta jiných lidí, ano, snad padne vnitřně s nimi."
Nejhroznější bylo vykořisťování dětí. "Může nějaká práce,"psal Reichensperger,"přinést zemi
štěstí a požehnání, trpí-li ve svém středu takovou hrůzu, zatím co vydává zákony na ochranu
slavíků a proti týrání zvířat?"
V předním katolickém časopise onoho desetiletí "Historicko politické listy" čteme v I.roční
ku / 1838/, že hlad "stojí venku přede dveřmi netrpělivě zahalen v cárech a hrozivým prstem
klepe a žádá o chléb a oděv."
Několik let před Kcrnunistickým manifestem protestoval kardinál - arcibiskup Giraud z Cambrai
v pastýřském listě /1845/ proti vykořisťování člověka člověkem, výraz tedy nepochází vůbec
od Marxe. "Jakákoliv poroba odporuje křesťanskému učení o důstojnosti člověka."
Vzhledem k těmto svědectvím se mi zdá velmi sporným výrok synodálního listu Naše naděje,
který tvrdí, že Církev hlasitě ohlašovala zvěst o posledním soudu utlačeným, ale mocným jen
tak na polovinu.
Kardinál Josef HÖFFNER, arcibiskup kolínský a předseda
biskupské konference v Německé spolkové republice

NAŠE VÍRA

5. PROČ MUSÍME VĚŘIT TOMU, CO B 8 H ZJEVIL?
Tomu, co Bůh zjevil musíme věřit proto, poněvadž Bůh se nemůže ani mý
lit, ani někoho klamat.
"Bůh není člověk, aby nedodržel slovo, ani syn člověkův, aby se jinak rozmyslil."
/Num 23,19/.
6. KDE JE OBSAŽENO TO, CO b8h ZJEVIL?
Co Bůh zjevil je obsaženo v Písmě svátém a v ústním podání /tradici/.

II .Vatikánský sněm k ternu prohlásil ve Věroučné konstituci o božském zjevení:
"Posvátné ústní podání a Písmo svaté jsou spolu úzce spojeny a jedno má podíl na druhém.
Prýští z téhož božského pramene, plynou v jistém smyslu společné a snaží se dosáhnout
stejného cíle; nebot Písmo svaté je Boží řeč, zaznamenaná písemné z vnuknutí Ducha sváté
ho. Posvátné ústní podání předává slovo Boží, Kristem skrze Ducha sv.svěřené apošto
lům, neporušené nástupcům apoštolů, aby je vedeni a osvíceni Duchem pravdy při hlásá
ní věrné opatrovali, vysvětlovali a šířili. Církev tedy svou jistotu o celém zjevení
nečerpá jen z Písma svátého. Proto máme obojí přijímat a ctít se stejnou láskou
a úctou."
Na začátku bylo jen ústní podání. Spasitel a jeho apoštolově šířili slovo Boží v rozho
vorech a kázáních. Křesťané existovali dříve než bylo napsáno Písmo svaté Nového zákona.
Spasitel nařídil apoštolům hlásat jeho učenído celého světa a hlásejte evangelium
všemu tvorstvu."/Mk 16,15/.
Svatý Jan píše na konci svého evangelia:"Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš
vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy
o tom napsané."/Jan 21,25/.
A sv. Pavel napomíná křesťany v Thesalonioe:" Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se
těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, at slovem nebo listem."/2 Thess 2,15/.

PÍSMO SVATÉ neboli BIBLE se dělí na knihy Staráio a Nového zákona. Knihy Starého
zákona obsahují zjevení Boží od stvoření světa po Krista. Knihy Nového Zákona obsahují
zjevení, které jsme přijali skrze Krista a apoštoly.
Řecké slovo "biblos" znamená knihu nebo písmo.
Celá bible se skládá z 72 knih: Starý zákon z 45 knih, Nový zákon z 27 knih.

Duch svátý povzbudil spisovatele, že mají psát a jak mají psát. Svým osvícením je
chránil před omylem. Písmo svaté obsahuje proto slow Boží. Je to dopis Boží lidem.
Knihy Písma svátého se dělí na knihy dějepisné, naučné a prorocké.
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Poněvadž v tomto katechismu se budeme stále znovu odvolávat na Písmo svaté, napíšeme
vám zkratky a údaje, jedná-li se o Starý zákon /SZ/ nebo o Nový zákon /NZ/. První
číslo po zkratce jména knihy znamená kapitolu, po čárce následuje verš. Např. Num 23,19.
Toto místo se najde v starozákonní knize Numeri v 23 kapitole a v 19 verši.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Kardinál Rume z Londýna prohlásil, že za deset let bylo zabito
před svým narozením asi 1,250.000 dětí. Zdůraznil, že se stydí,že
je občanem země, stejně jakoby se styděl být občanem země, kde
je zákonem dovoleno otroctví.
—

Se státním souhlasem do SSSR dovezené bible se musej í hned po dos církevním souhlasem předat do továrny na papír ke zničení.

Katolická teologická fakulta v Tubingen/kde přednáší pověstný Hany Kyna/ udělila čestný
doktorát E.V.Barabanovi z Moskvy, odborníku na dějiny umění a laickému teologovi.
Rusové odposlouchávají bezdrátově telef.hovory presidenta Carter^ y U$A. Najmou nebo koupí
ve Washingtone domy a v nich zařídí odposlouchávací zařízení.

V australském městě Adelaide - kde působí náš Otec Petr Eliáš - se konaly závody ve čtení
bible. Rekord - celá bible za 62 hod.a 36 min. Při tomto biblickém marathonu se každý čte
nář po půlhodinovém čtení vystřídal.
23 tis.katolíku v Honolulu slavilo na stadione 1^0 let katolické Církve na Havai. Z 850
tis.obyvatel je přes 200 tis.katolíku.

Mnichovský ordinariát se ostře ohradil proti divadelní hře Balkon, která se nestoudným
a hloupým způsobem rouhá Kristu a věřícím, z jejichž daní se divadlo vydržuje.
Arcibiskup z Glasgowa rozhodl, že vzhledem k těžké hospodářské situaci se provedou v kated
rále jen nejnutnější opravy, zbytek peněz se věnuje na podporu nezaměstnaných.

Nezávislý a katolický tisk začíná konečně procitat z iluzí a po posledních teroristických
akcích uznává, že hromadné sdělovací prostředky jsou silně ovlivňovány komunistickými
kádry, v nich nasazenými, takže dochází ke zrůdným zjevům, kdy noviny hájí vrahy a staví
se proti jejich obětem, pod různými záminkami, které komunistické vedení považuje v tom kte
rém státě za vhodné, aby rozehrálo citové struny širokých vrstev. Např. v Itálii a Francii
protiněmecký postoj. Tento tisk už vidí, že komunistické metody jsou jedovaté a rafinova
né. Např.aby se odlákala pozornost od komunistických teroristů, vysílá se v televizi o
Chile, kde měli to štěstí, že se jim podařilo v poslední vteřince zabránit připravovanému
komunistickému puči. Protože uměle v život vyvolané hnutí Křestané pro socialismus či
Neue Linke je už známo jako komunistické předpolí, vznikají jiná hnutí, pod nevinnými náz
vy např. Křestané pro svobodu a pod.
V Itálii se snaží komunisté ze všech sil, aby - byt pepřímo - zneužili katolické Církve k
upevnění moci. Hledají slabá místa, např. neinformované biskupy, kterých by použili k okla

mán í lidí.

V NSR mají teroristické komunistické bandy na svědomí 24 lidských životů, 102 pokusů o
vraždu, 100 rukojmí a 92 zraněných střelbou nebo výbuchy. Zatýkací rozkaz byl vystaven na
41 teroristů, ve vězení je 94 teroristů, 64 je jich ve vyšetřovací vazbě.
Katolického biskupa ve Strassburgu obviňují mnozí z komunismu a z protestant i zujících ten
denci. Tak zv.tradicionalisté slavili mši sv. v dome podle starého obřadu. Biskup se pro
dral davem věřících k hlavnímu oltáři a řekl, že nebude v Elsassku trpět obsazování koste
lu. Litoval toho, že slova "protestant" užili věřící podle jeho mínění jako nadávku.

Vídeňský arcibiskup kard.F.Konig poukázal na to, že dialog s nevěřícími, hlavně s marxisty,
má své meze. Dialogu s katolickou Církví chtějí komunistické plády - řekl kardinál - zne
užít k upevnění a rozšíření své moci.
Německý týdeník NEUE BILDPOST organizoval
sbírku pro chudé římské diecéze. Část obnosu
odevzdali poutníci sv.Otci. Tento časopis vřele našim čtenářům doporučujeme: formou připo
míná Blick nebo Bild, obsah je katolický, zajímavý, čtivý a levný. Objednávky: CHRISTIANAVERLAG, 8260 STEIN am RHEIN. Tam je také možno předplatit poměrně dobrý měsíčník Katho1 ischer Digest.

Francouz Jean Guitton, přítel Pavla VI., vydal k papežovým 80 tínám knihu "L Evangile dáno
ma vie." /Evangelium v mém životě/.
Melchitský /řecko-katolický/patri archa zavedl nový liturgický svátek OCHRANY PANNY MARIE.
Bude se slavit vždy 1.10.

Novým benediktinským generálním představeným - opatem - byl zvolen Don Viktor Lammerz.
arciopat benediktinské kongregace St.Ottilien v Bavorsku.
Konference mezinárodních katol.organ izací se sídlem ve Frýburku slaví
jubileum. V zari mela ve Frýburku valné shromážděni.

své 50 ti
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Asi 100 baptistů v Biansku - 400 km západně od Moskvy - se postavilo 30.8.proti policii,
která jim chtěla zavřít modlitebnu.
Vatikánská nakladatelství se letos poprvé zúčastnila knižního veletrhu ve Frankfurtu.

NAŠE BOHOSLUŽBY
"PANE..TY MÁŠ SLOVA
VĚČNÉHO ŽIVOTA A MY
JSME UVĚŘILI A POZNA
LI z ŽE TY JSI TEN
BOŽÍ SVATÝ."

Jan 6j 68-69

AARAU-každou 2.sobotu v Peter u.
Paul Kirche /inf.P.BIRKA/
18,15
BADEN-Sebastiankap .,každou
druhou neděli 11,15
WETTINGEN u Badenu,slovenská,
St.Antoniuskirche, posl.neá.18,00
BERN-Dreifaltigkeitskirch. ,sob.18.00
BASEL - kaple Lindenberg
18,00
3.ned.v měsíci česká
SLOVENSKÁ - v kaplnke na Lindenberg
neděle ráno - slovenská
ostatní neděle v měsíci
9,30
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky 19,00
SLOVENSKÁ-kaplnka Kolpinghausu,
Wolfbachstr.15.,I.patro, ned. 9,30
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.10,0
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskapelle. neděle
19,00
RpTI-TANN-kaple u katol.kostela, kaž
dou 2. neděli /inf.P.šimčík/
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.2 3.P.Šimčík rozesílá pozvánky
SOLOTHURN-každou 2.ned.
Spitalkirche,inf.P.Birka 10,15
St.GALLEN-posl.sob.v měs.,Herz Jesu
Kapelle,u dómu, vchod z nádvoří,18,
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg
sobota /česká mše sv./
19,00
slovenská - St.Urbankirche, Seenstr.193, každou l.sob.v měs. 18,45
ŽENEVA - kosto1 sv.Bonifáce, 14.Ave
nue du Mail,II.p.,2.ned.v měs. 18,30
OTCOVÉMISIONÁŘI

P.Jan BIRKA-6OO6-LUZERN,Schádrústistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,0.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8OO4-ZÚRICH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.Martin MAZÁK,1100 M0RGES,La Longeraie, tel.021-714417
P. Vilém VONDRA, 87 35 ST.GALLEN25
KAPPEL, t.055-881460 -KLUB

ZA NÁMI
Jak jsme ohlásili v červnovém čís
le, konal se v Quartenu duchovní
víkend pod vedením Otce POLÍČKA,
saleziána z Casies. Při modlitbě,
v rozjímání, v hlubokých přemlu
vách jsme si znovu uvědomili, že jsme DĚTI BO
ŽÍ a s Boží pomocí chceme ještě lépe žít podle vzoru Jeho milovaného Syna - Ježíše Krista.
Otec "Poláček zamířil na hlubinu, neostýchal
se žádat po nás i částečné mlčení - po večer
ní modlitbě žalnů. Všichni účastníci upřímně
a vřele děkují Otci Poláčkovi za jeho námahu,
přednášky i modlitby a prosí, aby se dál za
nás modlil. Že dala účastníkům duchovní obno
va mimořádně irnoho svědčí i prosba, aby se po
dobné krátké obnovy konaly každý měsíc v růz
ných částech Švýcarska. Tak by se jich mohli
zúčastnit i věřící na jiných místech a načer
pat sílu a radost s naší víry.
Podaří se nám však získat tak duchovně hlubo
ké kněze, kteří dosud vedli naše obnovy - po
čínaje už skoro legendární první duchovní
obnovou Otce Strečanského z Belgie v Lucernu?
V nedeli 16.10. vykonal frybursky Otec biskup
Mamie vizi tací čs.katolické obce jeho diecéze •
4 kantony. Sjeli se nejen místní věřící, ale
krajané z celého Švýcarska. V kapli Marianistu
Regina Mundi sloužil Otec biskup francouzský
mši sv. s Otcem Skarvadou a Otcem Hrušovským vedouďmi české a slovenské duchovní správy
pro krajany v zahraničí z Říma, s Otcem Kři
vým,O.P. a místním misionářem Otcem Mazákem.
Ctění a zpěvy byly české i slovenské. Kazatel
zdůraznil, že i když pocházíme z různých náro
du,jsme my, katolíci, jedna rodina a v Církvi
jsme všichni doma. Po mši sv. pozvali friburští ostatní věřící na aperitiv, řada pak zu stala s Otcem biskupem na oběd. Ten ještě hovo
řil s delegáty z Říma i z kantonu. Před odcho
dem stiskl každému ruku. V neoficielním proslo
vu se zmínil o našem kard.Beranovi, s kterým
se setkal v Římě; zřejmě na něho zapůsobil mi
lý úsměv našeho zesnulého arcipastýře. Na mši
sv. bylo přes 150 krajanu. - Vizitace je náv
štěva biskupa ve farnosti, obvykle spojená se
sv.biřmováním. My farnost v běžném slova smys
lu nemáme, ale ^ako jazyková misie spadáme pod
pravomoc biskupu.

PŘED NÁMI
KATEŘINSKÁ
ZÁBAVA !!!
po mši sv. v St.Ulrichkirche
V 19 hod. v sobotu 2.^.1! .77
DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO NAŠE MLADÉ V CASIES
Vede OTEC K O L Á Č E K z Vatikánského roz
hlasu v Římě. Míst je poměrně málo, proto se
hlaste včas u svého misionáře. 26.12 - 1.1.

A ZASE JINAM !
Kefalína se zmocňoval’ neklid. Den
ně sice vylehával na ranči U a
hltal brakovou literaturu, ale uvě
domoval si, že tyto slastné chví
le nemohou trvat věčně. Lépe řeče
no, že co nevidět skončí.
A co potem? Čeká ho Amoštov s opilým čaligou? český Krumlov, Kaplice? Jeho spolubojovníci
tyto starosti neměli a připravovali se na civil opravdu velkolepě. V místních hospodách by
ly propity veškeré peníze na hotovosti a přišly na řadu cenné předměty, jako hodinky, prstýn
ky a plnící pera. Prozíravý Kefalín nosil své hodinky raději v botě, nebot bezpečně věděl,
že by si je někdo vypůjčil.
Řády, předpisy a jiné vymoženosti vojenského života se ted nerespektovaly vůbec, poručík
Hrubec se ze zoufalství začal opíjet taky a důstojnici bojových jednotek kupodivu nevyhledá
vali spory. Ani generál Mandel se už výrazněji protipétépácky neprojevil. Zřejmě ho doja
lo nanifestační a příkladné chování černých baronů při volbách.
Čtyři dny před odchodem nazáků do civilu si Kefalína zavolal poručík Hrubec: "Je nej vyšší
čas, Kefalín,"řekl,"abyste odtud odjel. Dnes jsem dostal do ruky vaše úkoláky a zjistil
jsem, že jste v uplynulých čtrnácti dnech pracoval na 6,79 procent. Vaše pracovní morálka,
Kefalín, je úplně nadraka. Soudruzi, kteří odcházejí do civilu, mají na vás zřejmě negativ
ní vliv, a proto by nebylo dobré, kdybyste tu zůstal i nadále. Hovořil jsem se Nepomukem o
vašem případu a dostal jsem příkaz k vašemu převelení."
V Kefalínovi to hrklo jako ve starých hodinách.
"Kam, soudruhu poručíku?" zeptal se s krajními obavami.
"Do Tábora, ke své rotě,"odvětil poručík,"nůžete se ihned vydat na cestu."
A tak začal Kefalín znovu balit, aby se vydal tentokrát do města pokrokových husitských
tradic, v něně se voják jeho formátu bude zajisté velice dobře vyjímat.
Válčili jsme za Čepičky
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NA KAŽDÉM OBRÁZKU
STRAŠÍ JINAK 10 rozdílů

VĚTŠINOU Z HOSPODY
"Pane vrchní, proč každému a porušujete k
obědu uherský guláš?""To je tak. Když se
ho nezbavíme, pak ho máme k obědu my."
Dědeček vidí, jak si děti hrají na Irtdiány. "Smím si zahrát s vámi, děti?""To nejde dědečku, ty jsi už skalpovanéj."
"Ty už nejsi v holičství?""Ne. Nesnáším
módu dlouhých vlasů. ""A kde pracuješ?"
"Ted dělám střihače u krátkého filmu."______
POTEMKIN0V oblek
Policista nahlas uvažuje:"Všechno souhlasí.
Modré oči, hnědé vlasy, jizva za uchem, výška, stáří - jen mi nejde
na rozum, jak to, že je už týden zatčen, když jsem ho sem včera
teprve přivedl."
Do restaurace přispěchal večer host v černém, o: jednal si večeři a
při tom stále polohlasně počítal. Vrchní se ho neptal:"Proč si stá
le pro sebe počítáte?""Ale hraji v divadle vedle na harfu a ted mám
právě 560 taktů pauzu. "______ ____________________ ____________
Do Londýna přijela čtyřčlenná rodina a objednala si oběd v restauraci
první cenové skupiny. Dali jim každému deset deka ho
vězího a přílohu. Když pojedli, studoval zemědělec
jídelní lístek, počítal a pak řekl vzrušeně:"Víte,
že máme doma krávu v ceně padesáti tisíc liber!"
Dcstkz si kupuje papouška. U jednoho se zastaví: "Tak
?o, umíš mluvit?""To se ví že jo. A tu, umíš
létat?"
______________________
Dva kovbojové se chlubí:"Jednou mi můj kůň
zachránil život. Jeli jsme pustinou a já
spadl a zlomil si nohu. Kůň mě odtáhl za
PÉČE O ČLOVĚKA NA VÝCHODĚ
opasek dona a ještě přivedl doktora."
"To je ohromné!""Ovšem - přivedl zvěrolékaře."
K okénku Poste restante přistoupí děvče a ptá se, nemá-li tam do
pis. "Máte, už tu leží měsíc.""Není na něm místo zpáteční adresy
napsáno NVT?""Ano. ""Ták to nevadí. To znamená Navždy tvůj."_______
Číšník volá na hosta.: "Haló, zapcměl jste platit. ""TO já vždycky
piju proto, abych zapomněl."
"Jsi šťastný v manželství, kamaráde?"
ANONYMNÍ DOPIS
"Jsem nesmírně Šťastný. ""A proč na mě
tak křičíš? Nejsem hluchý.""Pst, manželka • ií vedle a poslou
chá, co ti odpovím. "___________ ____________________
'
"Pane vrchní, mažete mi přinést správnou míru piva.""Můžu, ale
výčepní to nerad vidí."
"Mohu-li ti radit, tak si Tondu neber. ""A proč? Vždyť je to po
ctivý člověk.""Víš, co dá poctivému člověku práce, aby se uži
vil?"
________________________ ____ _______ '
"Pane, nespěte, nemohu vás holit.""Tak mě ostříhejte."
Výletnik se zas taví na návsi u dědy a ptá se:"Je támhle ten
UDAVAČSKÝ DOPIS
hrad na kopci restaurován?""To víte že je. Právě včera tam
přivezli
novou várku čerstvého piva."
"Víš, jak se nůžeš dovědět, co si o tobě
tvoje děvče opravdu myslí?""?""Až se s
ní oženíš."
Probudila se lvice a vidí, že lvice ho
ní .y děšeného lovce, živla: "Dítě, koli
krát ti mám říkat, že jídlo není na hra
ní! "
Šřára v chicagském baru. Zmatek - pak
zavolá rozčílený kapitán seržanta:"Copak
"A u téhle ovce se nám už podaří
.pěsto
jsem nenařídil střežit všechny východy?""Stře vat vlnu se synthetickým vláknem.
žili jsme je. Utekli asi vchodem!"
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dIeta
(X) KAŽDÉHO TROCHU. - Na 1 osobu: vepř.kotletka a hovězí řízek, 1-2 párky, velký brambor,
1-2 rajská nebo hřiby. - OMÁČKA pro 4 osoby: 2 stř.velké cibule, 2 lžíce oleje, několik raj
ských, 2 lžíce rajs.protlaku, kapka Tobasco /pozor, jen kapka, jinak pokazíte jídlo!/pepř,
sůl, paprika. Všechno smícháme na kaši a necháme přejít varem, až je z toho hustá, hladká
káže. Pro chut můžeme přidat trochu prásku curry nebo citr.štávu, 1-2 lžičky cukru, celero
vé soli a pod. Maso potřeme dobře olejem příp.pepřem a po obou stranách do hnědá a do chřu
pavá upečeme, pak teprve osolíme/aby nevytekla stává/. Stejně do hnědá upečeme párky, raj
ská na grilu, až změknou. Oloupeme brambory, okořeníme, položíme na kousek folie a upeěe
me na rožni až jsou měkká. Nakonec odřižneme vršek, vydlabeme a můžeme plnit smetanovým
sýrem. K tomu: po délce rozřízneme tenkou veku, natřeme obě ěásti česnekem rozdrceným v másle, spojíme, zabalíme do folie a na rožni upečeme.
PLNĚNÉ CIBULE. - 6 velkých pevných cibulí, sůl, pepř, červenou
papriku. Pro náplň: 500 g sekané, zel.papriku, 120 g strouhanky,
vejce, 3 lžíce kečupu, pepř, sůl, papriky, špetku cayenského pep
ře, několik kapek wrcesterské cmáčky, 60 g másla. - K tonu bru
sinkovou omáčku: 250 g brusinek, 90 g cukru, 0,25 1 vody, 3-4
lžíce jeimě nastrouhaného červeného zelí nebo 1 velké jablko,
60 g Chesterského nebo Gruyer sýra. - Cibule oloupeme a v osole
né vodě, přikryté, vaříme asi 20-30 min. Vyjmeme, vnitřek opatr
ně vydlabeme a jemně posekáme, cibule vytřeme trochu solí,pepře
"PES NEJDŘÍVE OCHUTNÁ
a papriky. Smícháme sekané maso s cibulí, vejcem, jeimě nakráje
CO Ml PŘINESETE..."
nou paprikou, strouhankou, kečupem a kořením, ochutnáme, a je-li
dobře ochucené, plníme tím cibule. Nahoru dáme kousky másla, 27
vložíme zpět do vody, kde jsme je vařili a v uzavřeném hrnci
•
30-40 min. vaříme. - NA OMÁČKU vaříme brusinky s cukrem a vodou, až vznikne hustá crráčka,
pak přidáme jermě sekané červené zelí nebo jablko a dovaříme. Nakonec můžeme dát cibule
na plech, položit na každou kousek sýra a na předehřátém roční krátce grilovat, až se sýr
rozpustí.
PEČENĚ VDĚTÍ. - 8 vuřtů nebo párků nebo 16 kokt.vuřtíčků, 120180 g svýc.sýra, 100 g tence nakrájeného špeku /s pruhy masa/,
y kečup, hořčice. - Vuřty podélně rozkrojíme, delší můžeme rozpů
lí lit, nakrájíme sýr na plátky, aby se daly vkládat do vuřtů, pak
' obalíme vuřty plátky tenkého špeku a párátky pevně sepneme. Upey čeme na předehřátém rožni, sýr se má rozpustit, ale ne zhnědwut.
jí Předkládáme horké se silnou omáčkou nebo kečupem.
GRILOVANÁ DrSbEŽ. - 2 kuřata,
W E IN E
sůl, 30 g mouky, vejce, 90 g
'“PODÍVEJ, TAM SE UVOLNILO strouhanky, k pečení litr ole
EINAUSGANG
je nebo 700 g tuku. Omáčka:
MÍSTO!“
GAN
90 g másla,O,3 1 vody, stává z
citr.,sůl,špetka cayenpepře,paprika,prášek chili,cukr,use
kanou cibuli, rozdrcený česnek, trochu hořčice, pár kapek
Tobasco a worcest.omáčky.-Kuřata rozdělíme,osmažíme Omáčku
připravíme ze všech součástí a zahustíme 30 g mouky. Tep
lotu oleje na snažení zkusíme, když do něj hodíme kostku
bílélio chleba. Za půl min.má být osmažená do zlabova.Jinak
může řízek zhnédnout, ale uvnitř bude nepropečený.

