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PROSINEC - MĚSÍC NAROZENÍ SYNA BOŽÍHO

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1977.10.

církevní učitel sv.JERONÝM, kterému děkujeme za překlad Písma sv. do lati
ny /Vulgata/, se usadil na stará kolena v Betlémě. Chtěl, aby jeho lásku
znovu a znovu rozněcovalo tajemství VTĚLENÍ a NAROZENÍ Syna Božího, druhé
božské osoby.
Legenda vypravuje, že přišel jednou na vánoce k místu narození Páně a roz
jímal o tomto tajemství. Náhle spatřil bož
ské DÍTĚ v jesličkách. Vztahovalo k němu ruč
ky a Jeroným slyšel, jak se ho ptá:
"Jeronýme, co mi daruješ k narozeninám?"
Církevního učitele tato otázka nadchla a
rychle odpověděl:
"Ježíši, dávám ti celou svou vědu!"
DÍTĚ se usmálo a potřáslo hlavičkou:"K čemu
potřebuji tvou vědu? VždyE jsem stvořitelem
celého vesmíru a dal jsem mu jeho zákony."
Jeroným uvažoval a pak řekl:"Ó Pane, vezmi
si ode mne celou moji zbožnost!"
"K čemu potřebuji tvou zbožnost? Vždyí mě ne
ustále oslavují celé chóry andělů!"
Znovu se Jeroným zamyslil a konečně zvolal:
"Pak si vezmi mou lásku, mé srdce! Vždy£
větší dar ti opravdu nemohu dát!"
Avšak i při této nabídce potřáslo božské
DÍTĚ hlavou:"K čemu potřebuji tvou lásku?
Vždyt mám lásku svého nebeského Otce!"
Ted už světec opravdu nevěděl, co svému Pá
nu nabídnout. Ježíšek chvíli čekal, pak se
mile usmál a řekl:
"Jeronýme, všechno, co mi nabízíš, jsi do
stal ode mne. Dej mi něco, co patří jen to
bě, co jsem ti já nedal. DEJ MI SVÉ
HŘÍCHY ! Tím nejlépe obdaruješ mou
božskou lásku. Vždyí jsem proto přišel na
svět, abych vzal na sebe lidské hříchy a
zničil je..."
Sv.Jeroným se s úctou poklonil a v slzách
odpověděl:
"Ježíši, věnuji ti - své hříchy!"
Co řeklo DÍTČ JEŽÍŠ neplatí jen sv.Jeronýmovi.
Platí nám všem. Pánu nemůžeme nabídnout lepší
vánoční dar } než své hříchy v dobré vánoční
svaté zpovědi.
VAŠE REDAKCE

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
MOHUČSKÝ BISKUP KARDINÁL HERMANN WLKf vynikající osobnost německého kato
lického světa, navštívil krakovského arcib.kard.Wbjtylu a přednášel na
katol.universitě v Lublině a papežských teol. fakultách v Krakově a v
Wroclavi. Navštívil Čenstochovou, klášter Jasnou Goru a Osvětim.
V MNICHOVE SE KONAL I.KATOL.SVĚT.KONGRES 0 AUDIOVISUELNÍCH SDELOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH. Zúčastnilo se ho 200 odborníků, kteří se zabývali '
možnostmi a hranicemi využiti těchto prostředků k hlásání slova Boží
ho při výchove, učení a organizaci na všech úrovních nábož.života.
ŘEHOINÍCI Z HOLANDSKA sestavili přehled o situaci řeholníků v ČSSR a
poslali jej vedoucímu sekretariátu pro náboženské záležitosti. Kopii
dostal kardinál Tomášek a čs. velvyslanec tví v Haagu. Zákaz přijímat
nové členy, žít v komunitě, studovat, pracovat v soc.oboru atd. porušuje lidská práva i
zákony ČSSR a je proti úmluván v Helsinkách, které podepsala i ČSSR. Holandští řeholnici
žádají čs.vládu, aby přestala diskriminovat řeholníky v ČSSR.
ARCIBISKUP ZE SAIGONU/dnes Ho Tči Mingu/ Paul Nguyen Van Binh navštívíl 11.11.německá po
mocná misijní díla Missio a Misereor v Aachen. Poprvé směl vycestovat - na bisk.synodu.
V RÚť SE KONALA SChQžE KOMTTĚ PRO RODINU. Vioepresidsnt kanadský biskup Edouard Gagnon
poskytl na závěr interview vatik. rozhlasu. Toto papežské komité je odborný orgán papež
ské rady laiků. Při jednání se došlo k závěru, že není možno budovat společnost bez dob
rých rodin. Sv.Otec svěřil komité úlohu, aby bděle pozorovalo problematiku rodiny a vyví
jelo iniciativu. Zatím se věnovalo komité bez ilusí, ale i bez pesimismu prvnímu úkolu.
DOSUD PRÍ NEBYLY vydány slovenské texty pro udělování svátosti křtu a manželství, protože
'komun, úřady žádají vynětí Kristových slov: "Blahoslavení, kteří trpí pronásledování pro
spravedlnost," a chtějí je nahradit jinými slovy. Z velkopáteěních obřadů zakázaly modlit
bu za židy, za nekřestany a za nevěrce. Na kněžských exerciciích je přítomen církevní ta
jemník, který určuje, kdo smí výpomocně zpovídat. Pohřeb musí být oddělen od zádušní mše.
Leckde mají ti, kdo chtějí přihlásit děti do náboženství, k přihlášce jen několik hodin ča
su.
NEUE BILDPOST, týdeník, který formou Blicku píše o dobrých "senzacích", dostal z Vídně
prosbu, aby se ujal profesora filosofie Dr.Mackovce, který byt pro své přesvědčení zbaven
místa a nemůže po infarktu tělesně pracovat. Kněze, který ze soucitu svěřil profesorovi
místo varhaníka, přinutily úřady, aby ho propustil. Prof.Machovec je ve svízelné situaci.
SEMENÁŘE V DPR jsou financovány jen z darů věřících-prohlásil kard.Bengsch u příležitosti
padesátého výročí Papežského díla pro duchovní povolání.
11.-14.11. se konal ve Vídni svět.kongres katolického tisku. Přijelo 500 novinářů ze 63 ze
mí. Oslavili tam také 50 ti leté trvání Mezinár.sdružení katol. žurnalistů - UCIP.
11.11.navštívila Pavla VI.dánská královna Margareta. Její manžel musel před sňatkem vystoupit z katolické Církve. Jeho sestra je prý řeholnicí.
SVĚTOVĚ PREMIÉRY filmu režizera Marcela Cgrne BIBLE, která se konala 17.10.v Římě, se zúŽastnvla řada 'kardinálů, biskupů a členů diplomatického sboru u sv.Stolice.
BISKUP FLOPES WN LA VEGA z Dominikánské republice se postavil proti vyhánění drobných ze
mědělců velkými dolními společnostmi z jejich pozemků. Zemědělci nedostanou ani patřičné
odškDctaění. Důlní společnosti pozoruje finančně také vláda země.
NOVÍM REKTOREM NEPOMUCENA byl jmenován Dr.Karel VRÁNA. Známe ho jako vědátora a exercitátora. Gratulujeme našim studentům bohosloví k novému rektorovi a přejeme Boží požehnání.
ZA BISKUPSKÉ SYNCDY byli prohlášeni za blahoslavené školští bratři, P.Miguel FEBRES CORDERO z Equadoru a Mutien-Marie WIAUX z Belgie - oba vynikající katecheté.
Prof.teologie v Túbingen Norbert GREINACHER vyzval věřící v Německu k bojkotu biskupské
ho pomocného misijního díla ADVENIAT. Výzvu podepsalo asi 100 teologů různých vyznání.
Greinacher svého času podrýval tajně boj biskupů za záchranu nenarozeného života. Tento
sociální demokrat levičáekého zaměření bojuje proti dílu Adveniat proto, poněvadž neposky
tuje podpory komunistickým a levičáckým kněžím Jižní Ameriky, nýbrž kontroluje, jdou-li
jeho příspěvky skutečně na náboženské, ne na politické účely. Greinacher doporučuje dílo
Misereor a tím potvrzuje, že toto dílo nerozděluje své příspěvky tak opatrně, jako Adveniat.
Při tom Greinacher tvrdí, že ták zv.Teologie osvobození nemá s komunismem nic společného.
V DIALOGU mezi anglikánskou a pravoslav.církví je největší překážkou, že anglikáni začali
světit na kněze i ženy. Svěcení je ovšem neplatné.

TVŮJ VĚRNÝ KNĚZ NA VĚKY
Měl pocit, jakoby ho někdo do srdce udeřil. Jeho kamarád už nebude
pokračovat ve studiu teologie, vystoupí ze semináře. Je už zasnou
ben! Nemožné!
Kolikrát za ním byl, když mu bylo úzko. A vždycky odcházel silný
jako deset lvů. Kamarádova slova byla hluboká__ utkvěla mu v mysli,
protože skrze kamaráda mluvil Duch svaty. Přiváděl k němu mladé
lidi, kteří ztráceli odvahu, kteří nechtěli žít..a pomohl jim.
Tehdy byl víc než člověkem..
Dnes to byl pouhý člověk.
Najednou se v něm zrodila myšlenka. Což kdyby zašel do semináře
a řekl, že chce nastoupit na opuštěné místo? Co kdyby to udělal — ?
Nejdříve to v něm zajiskřilo jako při výbuchu. "Co kdybych to udělal?" opa
koval si jako posedlý. Když plamen trochu pohasnul, objevil se klidný rozum.
Hloupá myšlenka! Co tomu řekne rodina? Kamarádi? A pak....Jeho dívka? Miluje ji!
Miluje ji víc než sebe!! Ale ne více než Jeho... než Toho, koho zradil jeho přítel.
Pošetilá myšlenka se v něm uhnízdila tak pevně, jakoby se už nemínila dát vykořenit. Mys
lel na ni ve dne v noci.
"Co ti je?" ptala se matka.
"Ale nic... nic—" Procitl ze svého snění jako někdo, kdo byl daleko__ daleko.
"Sní o Blance..." smála se jeho sestra. Blanka - to byla ta "jeho".
Sestra měla pravdu. Myslil na Blanku, ale jinak. Snažil se, setkat se s ní mezi lidmi. Při
jímal pozvání, která by byl jinak odmítal, protože miloval dlouhé večery u krbu.. .dona.
Mezi přáteli ji pozoroval, mluvil s ní dlouho o různých věcech a když s ní mluvil, míval
na tváři vážný výraz, ostrý pohled.
"Ach...můj bratr se z toho už nedostane...zasnoubí se co nevidět!"
Blanka mlčela, ale nyslila si totéž, co její nastávající švagrová.
Obě se mýlily.

Jednoho dne sundal ze zdí různé obrázky...listoval v albu, odlepoval fotografie...křehké
a něžné květy vzpomínek, nadějí.__ Našel i několik dopisů.
Dlouho se díval na hromádku věcí, které mu hovořily o ní.. .Objímal je chvějícími se prsty.
Sevřel je., jako svíráme v náručí milovanou bytost, tušíme-li, že se s ní už nesetkáme.
Pak hodil všechno na praskající oheň v krbu a pozoroval, jak se dopisy kroutí, praskají...
jakoby prosily o milost, jakoby nechtěly zemřít.... Ale umíraly - a on je pozoroval...
Prošel pokojem, aby se přesvědčil, že nezbylo už vůbec nic.
Toho večera měl tak bolestný výraz ve tváři, že se matka zeptala, není-li nemocen.
Měl ještě tolik síly, že přinutil rty k úsměvu.
"Ne, maminko, ujišťuji tě, že je mi docela dobře!"
Chtěl ji spatřit ještě jednou - naposledy__
Na koncertě. Měla ráda hudbu. Zatím co orchestr hrál předehru k Chopinově sonátě, pohlížel
na tu, která se měla stát družkou jeho života. Pohlížel na ni tak, jako se dívá člověk na
slunce, na květy, na všechno, co žije a co miluje - a dívá se naposledy. Našel něco
vyššího než slunce, krásnějšího než květy, živějšího než život!
Ale Božský nůž řezal do živého; krev lidské, jen lidské naděje tekla potůčkem.
Upíral z dálky oči na dívku, která vypadala nervózně, byla neklidná, jakoby jí kdosi nevi
ditelný sdělil tajemství oběti, nesmírné oběti - jí samé.
A on, vzdálenější než dívka, viděl jejich společný stůl, hlavy skloněné večer nad knihou,
laskání dětských očí, měkké ručky, které se ovíjejí kolem krku...Viděl všechno štěstí,
které Bůh stvořil pro tuto zemi.

A uvažoval: "Budeš mít tolik síly?" ptal se ho vnitřní hlas.
"Budu mít sílu!"
"Budeš ji mít stále. až do konce svého života!"
"Budu......... ale jen s tvou milostí...s Tebou!"
"Jsi tedy můj kněz!"
"Ano...jsem Tvůj kněz...navěky!"
Pierre L 'Ermite
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TAJEMSTVÍ
DUŠEVNÍ ENERGIE
Tělesná energie se dá měřit
jako síla parního stroje.
Duševní energie nebo "duch"
či "síla vůle" se lehce změ
řit nedají. Je jisté, že
všichni stejné množství
energie nemáme. Pán o tom
hovořil v podobenství o ta
lentech. Každému přidělila
Boží Prozřetelnost určité
dary ducha a v den Velkého
Účtování se bude méně oče
kávat od toho, kdo méně do
stal, více od toho, kdo do
stal více.
Vzdor rozdílům existují dva
psychologické zákony, které
platí pro všechny druhy du
ševní energie.
I. Míra dobra, které můžeme
našimi talenty vykonat se
dá obrátit i ve směru zla.
Kdo dokáže jít směrem ke
ctnosti např.deset kroků,
dokáže jít také deset kroků
směrem ke zlu. Kdo je scho
pen jít směrem k neřesti sto
kroků, může dojít také sto kroků směrem ke svatosti. Jinými slovy: každá
duše má jistou míru sil. KDO SE STANE VELMI DOBRÝM, MOHL BY SE STÁT VELMI
ZLÝM.Kdyby byl sv.František z Assisi věnoval své síly zlu, stal
by se z něho snad Hitler nebo Stalin.
II. Druhý zákon se zabývá špatnými zvyky. Potěšení se nedá prožívat bez jis
tého použití citové energie. Mnohá pokušení nás mohou při prvním prožitku
dokonce vyčerpat; zdá se, jakoby síla člověka se vylévala směrem k potěšení.
Po čase začne citová radost povolovat. Alkoholik nemá z desetimiliónté
sklenky stejný požitek jako měl z první, kterou vypil při plném vědomí.
Co se děje s energií, která nebyla použita pro požitek? Slouží k budování
zvyku. Z deseti jednotek energie, které byly na začátku použity k rozkoši,
slouží k ní nyní jen pět. Dalších pět buduje zvyk. Snad časem zůstane jen
jedna jednotka k požitku, ostatní budují dále zvyk. Jde-li všech deset ke
zvyku, mění se zvyk v nucení. Požitek se menší, nutnost např.pít alkohol se
zvětšuje. Nakonec pije piják ne pro požitek, ale aby unikl mukám nepití.
Neustálé puzení k hledání požitku zabíjí schopnost požitek vychutnat.
Jako člověk, který věnoval všechny peníze, aby koupil vzácnou známku, nemá
peníze na výživu rodiny,už nezůstane tomu, kdo spotřeboval příliš mnoho du
ševní energie na to, aby ukul řetěz zvyku nebo závislosti ani trochu požit
ku z uspokojení. Zůstane-li vůbec nějaké potěšení - je to otroctví. A to je
vlastně výsledek "promrhání majetku."
Ale ani pak není všechna naděje ztracena. Alkoholikovi nebo otroku jiné ne
řesti nezůstala už vlastní energie, kterou by mohl použít k boji.
Jeho energie není však všechna energie světa. Jako ten, který se rozhazová
ním dostal do dluhů, může ještě překonat svou beznadějnou nouzi tím, že mu
pomůže velkorysý přítel, tak také člověk, který promrhal všechnu duševní
sílu, může volat o pomoc tu nekonečnou MOC, která stojí nad světem.
Chápete už, že beznadějné případy vlastně neexistují?
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Josef Fulton

S H E E N

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Byla tu matka hezké, ale nepříjemné prodavačky z parfumerie. Dělala dojem utrápeného a
vyčerpaného člověka. Z obrovského, promoklého šátku kapaly rybníky vody. Postavila na
pult džbán na mléko a klesla na lavici:"Ach! Chtěla bych varovat matky, aby nevychováva
ly dcery nad svůj stav. Po mužově smrti jsem věnovala všechnu lásku Micince. Nejedla jsem,
jen aby ona byla sytá. Dnes se za mě stydí. Chce zapřít, že matka prodává na trhu zeleni
nu. Právě šla s mladým pánem a dělala, že mě nevidí. Když jsem na ni zavolala, zamračila
se tak ošklivě, že na to nemohu zapomenout." Paní Gruberová se hořce rozplakala."Dnes jde
tančit; nesmím ji doprovodit, ani odvést. Co vše se nůže takovému děvčeti stát?!
Když něco řeknu, bouchne dveřmi a odejde. Jsem přece její matka!"
"Netrapte se tím, paní Gruberová,"řekla jsem,"až bude sama matkou, pochopí to a ocení."
Zírala na mne několik vteřin a pak se rozesmála:"Mám trpělivost čekat. Ale bojím se, že
se dostane na špatnou cestu. A děti mít nechce - prý to kazí postavu."
Tu vstoupila "nespokojená". Není s ničím spokojená a nenechá na nikom ani vlásek. Když
otevře dveře do obchodu, okamžitě všichni zákazníci odejdou. Také paní Gruberová odešla.
"Nu, její dcera bude brzo chodit s knížkou! To je z toho, když si dceruška zvykne na hed
vábí a vysoké podpatky," řekla jedovatě. Pak objednala litr mléka. Ruce v bok, začala vy
pravovat novinky. Při tem se vzruší a bije se nepřetržitě rukou do břicha. Napřed mě to
vyděsilo, pak jsem si zvykla. "Pan Blumental ztratil místo a dělá hrozné dluhy; jeho paní
má milence; paní Hoférová je zadobře s kominíkem; jeho žena jí chce vyškrábat oči; trafikantka odnaproti má oteklou tvář od zubů; ve skutečnosti jí nafackoval ženich, protože
oblékla bratra, který není jejím bratrem atd. Mluví v krátkých větách, každé slovo sedí
jako píchnutí nožem. Celý den pozoruje z okna,co se děje. Každé slůvko je plné jedu a
když odejde, mám pocit, že tu nechala kbelík s odpadky.
"Kde je vaše dítě?" ptá se mě. "V pokoji," odpovídám. "V pokoji?" chvíli na mě upřeně zí
rá, pak se dá do smíchu. Chvěje se jí dvojitá brada, tlusté, červené tváře a neforertné
břicho. "Tu díru s oknem na chodbu nazýváte pokojem? Přijdte ke mně, mám pokoj, kuchyň a
kabinet. V pokoji bydlí podnájemník; přes den je v továrně, mohu vám jej ukázat. V pokoji
musejí být dvě okna, ve vaší díře není ani jedno. Tihle Rusové - ani pokoje neznají!"
"Nespokojená" se směje tak hlučně a vytrvale, že domovnice otvírá dveře. Může se dít něco,
při čem by nebyla? "Paní Wagnerová říká své díře pokoj. Chachacha," otřásá se "nespokoje
ná". Domovnice s ní nemluví několik měsíců. Tato příležitost je sbližuje. Obě stojí proti
mně, ruce založené v pase a smějí se. Přicházejí jiné ženy a souhlasí. Když odejdou, sly
ším ještě z chodby, že ta Ruska nazývá svou díru pokojem. Večer mi vypravuje Greta, která
sotva mluví, že mamá vypravovala papá, že říkám své díře pokoj. Je třeba pevné vůle, za
chovat si klid. Urazit se - je zle! Když se "nespokojená" ptá, jestli jsem viděla skuteč
ný pokoj, odpovídám, že ano, ale tak krásný, jako má ona, určitě ne. Je polichocena.
Přichází chlapec, můj velký kříž. Vypadá mile, má zdravé červené tváře a vlasy jako kar
táč. Oči jsou však chladné. Bouchne dveřmi, div sklo nevyletí.
"Dva litry," řekne Toni a opře se o pult.*Ale přesně. Vím, že odebíráte smetanu. Otec
vás udá. Seberou vám pak obchod a umřete hlady." Udivuje mě jeho neskrývaná snaha za
každou cenu poranit.
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"Kolik je ti let?""Co je vám po tom!""To, oo jsi řekl, říkají jen hloupé a špatné děti."
"Nejsem ani hloupý, ani špatný. Mám samé jedničky.""Víš dobře, že ti dávám víc, protože
cestou trochu upiješ. Sám mě o to prosíš.""Můžete dávat víc, stejně mléko ředíte.""Tvá
matka sama řekla, že všichni ředí, jen ta Ruska se neodváží. ""Otec vás přesto udá. Neníli máslo čerstvé a je-li tvaroh starý. Je v penzi, nemá co dělat a chodí k soudu."
Podávám mu džbán. Pije a drze na mě pohlíží."Matka mléko změří a bude-li chybět, běda vám!"
"Toníku, jistě jsi tak sprostý a doléváš do mléka vodu!" Bojím se toho krutého chlapce.
Drze na mě pohlédne:"Proč jste sem přišli? Je nezaměstnanost! Jen ubíráte našim chleba."
Konečně bere džbán a odchází. U dveří nezapomene na mne vypláznout jazyk.

„NEMĚNIT VÍRU - ALE MRAVY"
bylo heslo jednoho z nejvýznamnějších církevních sněmu. TRIDENTSKÝ SNĚM
/1545-1563/ vykonal tak důkladné reformy, že po 350 let nebylo třeba dal
ších. Sněm byl nutný - na náboženském poli vládl babylonský zmatek pojmů
a názorů. Každý kněz hlásal, co chtěl. Také mravy hluboce poklesly.
Koncil chtěl především smír s protestanty, proto se konal v Tridentě. Ale
protestantů nabídnutou ruku nepřijali, proto se k nim sněm postavil odmí
tavě. Na sněmu byly přesně definovány nejvíc napadané pravdy víry.

1. PRAMENEM ZJEVENÍ JE NEJEN PÍSM3, ALE I TRADICE. Bludaři se sice
odvolávali na Písmo, ale zacházeli s ním, jak se jim hodilo. Sněm
, vypočetl knihy Písma - tak zv. KANÓN.

2. Adam, první člověk, ztratil hříchem svatost a spravedlnost a
jeho duchovní i tělesný stav se zhoršil. Křtem se tato zděděná
vina smazává a obnovuje se vnitřní člověk, který dostává mi
lost a dary Boží.
3. Ospravedlnění není pouze něčím vnějším. Křest, biřmování a svá
tost svěcení kněžstva vtiskují duši nesmazatelné znamení.
4. Ve svátosti Oltářní je přítomen pravdivě a skutečně celý Kristus a to pod každou část
kou vnějších způsob/chleba a vína/ a nejen v okamžiku požíváni. Laici nejsou povinni
přijínat tuto svátost pod obojí způsobou.6
5. O svátosti pokání sněm prohlásil, že kajícník se musí vyznat ze všech těžkých hříchů
a že rozhřešení nůže dát jen kněz, ne laik. Také že poslední pomazání ustanovil Kris
tus.
6. Kněžský stav Nového zákona tvoří biskupové, kněží a jáhni. Svátost kněžského svěcení

uděluje biskup a duši se vtiskuje nesmazatelné znamení. Kdo přijímá duchovní moc od
vrchnosti nebo lidu a odvažuje se konat církevní službu, je zloděj a loupežník.
7. Manželství je svátostné a nerozlučné. Mnohoženství se nepřipouští. Tajná manželství
jsou neplatná. Platné je manželství, uzavřené před knězem.

8. Mše sv. je pravá obět, jíž se obnovuje Kristova obět na kříži a přináší se Bohu za živé i mrtvá.

9. Věřící mohou modlitbou, dobrými skutky, zvláště pak mší sv.a almužnami pomáhat duším
v očistci./ Očistec není místo, nýbrž stav duše, která se po smrti nemůže dokonale
spojit s Bohem a touto touhou trpí./ Sněm zakázal kazatele odpustků, aby se zabránilo
zlořádům. Odpustky nůže vyhlašovat jen biskup. /Odpustky-odpuštční dočasných trestá!/
Sněm vyhlásil i disciplinární ustanovení, např.že biskup musí mít nejméně 30, farář 25
let, že nesmějí opouštět svá území a musejí kázat. Tím se odstranil zlozvyk, že pastýři
brali ze svého územi jen výtěžek, ale dali se zastupovat jiným knězem. Duchovní nesměl
mít víc než jeden úřad, kdyby ho neuživil, ještě jeden, ale menší. Byly vydány velmi
přísné předpisy pro kláštery-semeniště hříchů a pohoršení. Vyloučen z Církve ten, kdo
hájil svou čest soubojem. V každé diecézi měl být seminář a o mladé měl biskup pečovat.
JEN OD NOVÉ KNĚŽSKÉ GENERACE, CVANUIÉ DUCHEM VNITŘNÍ OBRODY, SE DÁ OČEKÁVAT OBRODA V CE
LÉ CÍRKVI.

V prvních dvou obdobích bylo na sněmu asi 150 teologů, většinou dominikánů. Ke konci 255
účastníků. Při slavných závěrečných bohoslužbách cítil každý velikost dějinného okamžiku.

Přesné věroučné definice končí slovy, že každý, kdo bude hlásat něco jiného, je vyloučen
z Církve. Tento trest platí dodnes. Nový ŘÍMSKÝ KATECHISMUS podával přesné a pravé učení
katolické víry.
Na sněmu byla řada světců, která s papežem spolupracovala, i biskupů v pověsti svatosti.
Nejvýznačnější byl sv.Karel Borcmejský a sv.František Borgiáš, generál jesuitů.
Falešná reforma hlásá obvykle na prvním místě zrušení kněžského celibátu, na druhém pak
odstranění papežkého primátu a papežské neomylnosti. Správná a plodná reforma se snaží
o to, o co se snažil - s velkým úspěchem - TRIDENTSKÝ SNĚM:
NEMĚNIT
VÍRU - NÝBRŽ
MRAVY!
Podle P.B.RÁČKA, T.J.

SMRČEK
John pokuřoval dýmku a vdechoval vůni vánočního pečivá.
"Drahoušku, zůstaň zde, děti ti připravují překvapení," řekla manželka
a objala ho zezadu kolem krku. "Bylo to od tebe opravdu ušlechtilé, že
ses ujal sirotků po mém ubohém bratrovi. Ubožák...oběĚ náletu. — "
John cítil, že mu za krk padla slza. Jermě se vykroutil z ženina objetí.
"Bylo to samozřejmé," pokrčil rameny."Měl jsem výčitky svědčení, když
jsem mu odepřel přespat u nás a přinutil ho vlastně jít na nádraží, kde čekala smrt. Ale
ty jsi měla tehdy chřipku, děti byly u babičky a já musel - jaká ironie - právě na ono ná
draží__ kde našel smrt!" Zmlknul.
Chvíli bylo ticho. Z vedlejší místnosti bylo slyšet chichotání děti, šustění papíru a cva
kání nůžek. Žena si otřela oči a přistoupila k plotně.
"Nevyčítám ti to. Byl divný..." zaváhala a sklonila hlavu hlouběji. "Divný. Vím, že jsi
ho neměl rád. švagrovou utrápil..Přesto ses zachoval ušlechtile. Když poznali na nádraží
jeho zohavené tělo podle hodinek, postaral ses o pohřeb - i o děti. Neměly nikoho!"
Náhle se od plotny otočila a usmála se:"Chtějí ti připravit překvapení. Mají tě rády —
jsou víc po švagrové než po bratrovi. Nesobecké, obětavé..."
"Těším se," zabručel John a sáhl po novinách. Manželka zmlkla a po chvíli odešla.
Před Johnovýma očima se znovu vynořila scéna, od níž uplynulo právě deset let. Žena nemoc
ná, děti u babičky, .náhle zvoní, švagr! Dere se přiopilý do dveří a šeptá nejdříve plač
tivě, pak vyhrůžně a zlobivě. Je temná vánoční noc. V dálce rachotí letadla. Naše nebo ne
přátelská? Nepřátelská! Nálet! Musí nastoupit do služby, jako civilní protiletecká obrana.
A švagr s červenýma očima a slinami v koutcích úst brebentí své. Je ochoten zničit vlast
ní sestru, jen aby dostal z Johna peníze na pití. Ach - hnusný, hnusný..! John se otřásl.
Horší než nálety, které drnčely Londýnem skoro každou noc. Rozzuřil ho tehdy poplach nebo
švagrovy vyhrůžky? Vzal revolver a dolů...Dům se třásl, nálet byl zřejmě na druhé straně
města, švagr za ním, přissátý jako chobotnice!
NAŠE KRIMI
"Děti se nesmírně těší, že ti udělají radost," vešla znovu manželka. Odtrhnul zrak od no
vin, které nečetl. "Sám se těším. Mám je rád, jako svoje...snad o trochu víc." zašeptal.
Žena se usmála. "Chápu.. .snad je mám také raději. Neměly lehký život; vzpomínáš jak nám
tehdy ukázali zohavenou bratrovu mrtvolu... .Neber si to, přece je to normální, žes ho nene
chal u nás přespat... Kdyby ho bomba nezabila, ani by sis na to nevzpctněl. Stejně by to by
lo s ním špatně dopadlo....a s dětmi. Vždyč tak...tak,"kousla se do rtu,"tak pil."
"Každý má nějakou chybu," pokrčil John neochotně rameny a přistoupil k oknu.
Vánoční večer nad Londýnem byl tichý, sváteční, slavnostní. Nesčíslná ozářená okna, za ni
mi se míhaly postavy, z dálky zněly koledy a slyšel cinkání zvonků. Tehdy tak klidný štěd
rý den nebyl. Žena s horečkou, děti u babičky a on musel k hořícím rozvalinám nádraží.
"Ani na Štědrý den nedají pokoj,"myslel si, když vytahoval švagrovi hodinky z kapsy."Vrazi?
Sám se vrahem necítil. Odstranil lidskou štěnici, která chtěla zneužít jeho nepatrného po
klesku .. Byl opravdu nepatrný? Proč se tedy tak bál, že se o tom žena doví? Asi nepatrný
nebyl, ale švagr byl odporný. Jak šikovně se mu podařilo hodit k neznámé mrtvole na nádraží
švagrovy hodinky! Musela to být švagrova mrtvola - mysleli všichni, vždyt šel na vlak.
Za několik dní byl kvapný pohřeb, žena ještě ležela__ a dovezl si domů tři švagrovy
děti. Ušlechtile se jich ujal. Vlastně o ně pečovala žena, ale jak byla dojatá, když dovo
lil, aby zůstaly u nich. Byly to chytré, snaživé děti. V ničem nepřipomínaly toho..."
zatnul zuby...
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"Už to bude," řekla žena a začala rovnat cukroví na talíři. "Vždycky jsi říkal, že bys
chtěl mít smrk u vchodu. Budeš ho tam mít. To je jejich dárek - není to od nich hezké?"
"Smrk? Jaký smrk? Koupily smrk? Kde vzaly peníze?"
"Uklidni se. Vykopou ten smrček, který jsi zasadil na zahradě brzo po bratrově smrti.
Abys mě potěšil.. .vzpomínáš si? Co je ti?
John zbledl, zaskřípal zuby a skočil k oknu. V temnotě viděl, jak děti vykopaly hlubokou
jámu kolem smrku, hodně hlubokou a širokou........
Než doběhnul dolů, ležel smrk vedle jámy a synovec s baterkou v ruce užasle zíral do díry.
John pochopil, že je konec! Našly se zbytky mrtvoly.. .musí zavolat policii, a ta už se
dnes oklamat nedá jako tehdy, před deseti lety, kdy padaly s nebe bomby, rozrývaly zem
a měnily lidská těla v černé ztrouchnivěliny...

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
PROČ
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MILUJE?

"TEHDY NASTAL NA NEBI BOJ: MICHAEL A JEHO ANDĚLÉ SE DALI DO BOJE S DRAKEM;
DRAK I JEHO ANDĚLÉ SE POSTAVILI PROTI NIM, ALE NEOBSTÁLI A PŘIŠLI O SVOJE
MÍSTO NA NEBI. VELKÝ DRAK, STARÝ HAD, NAZÝVANÝ ĎÁBEL A SATAN, SV0DCE CELÉ
ZEMĚ-BYL SVRŽEN NA ZEM A JEHO ANDĚLÉ BYLI SVRŽENI S NIM." Zj 12.7-9.
MILÝ
CERVOTOCl,z posledního dopisu jsi pochopil, že NEPŘÍTEL
lidské neřádstvo miluje a chce, aby bylo svobodné a nesmrtelné. Zlehčující
poznámku o ŠPINAVCI neber vážně, ve skutečnosti si ho velice vážím.
Upřímně řečeno, nevěřím, že by NEPŘÍTEL ta lidská zvířata miloval. Vždyf. se
od nich tak liší! Ale proč je stvořil? Proč se o ně stará? Záhada!
Když se jednalo o stvoření té obludy, složené z hmoty, ale duchem podobné
nám, nesmrtelným, uklouzla NEPŘÍTELI poznámka o kříži. NÁŠ OTEC žádal hned
vysvětlení. NEPŘÍTEL se nezmohl na nic než na žvást, že ty stvůry miluje.
Tuto pohádku šíří stále. NÁš OTEC jeho vysvětlení nepřijal. Chtěl, aby NE
PŘÍTEL vyložil karty. Chtěl totiž odhalit JEHO tajemství a tak se stát
stejně mocným, jako NEPŘÍTEL. Ten však dopověděl:"Rád bych, abys to poznal!"
Našeho OTCE pojal hnus. Vždyt to byl projev nedůvěry. Distancoval se od
TOHO, KTERÝ JE.
Stalo se to tak náhle, že později vznikla směšná pohádka, jakoby byl náš
OTEC vyhozen z nebe násilím a my - jeho věrní - s ním.
Tehdy jsme pochopili, proč je NEPŘÍTEL tak tajnůstkářský. Na tomto tajemst
ví závisí jeho moc. Jeho lidé tvrdí, že kdybychom pochopili, co je láska,
byl by okamžitě boj u konce a my bychom byli zase u NĚHO.
Ale víme, že nedovede milovat. Co je vůbec láska? Nesmysl! Sami milovat ne
umíme, proto to neumí nikdo. Proč se tak k lidem chová,je záhada. Zkoumali
jsme pečlivě všechny domněnky, marně! Nevzdáme se však naděje. Vznikají stá
le složitější teorie, větší odměny pro úspěšné badatele, hroznější tresty
pro ty, kteří to nesvedou - snad do konce časů tajemství rozluštíme.
Ptáš se, považuji-li "zamilovanost" u lidí za žádoucí či ne. Tyto otázky
přenech lidem. Aí se hádají, je-li "láska" či vlastenectví, svobodný stav
či svíčka na oltáři nebo boj proti alkoholu dobré nebo zlé. Stejně odpověá
nenajdou. Důležitý je sklon duševního stavu, který přivádí lidi k Nepříteli
nebo k nám. Tělo je zlé pro pyšného člověka, který jím pohrdá a domýšlí se,
že je mravně čistý. Takovému vnukni falešnou askezi, odříkání z pýchy, ne z
lásky k NEPŘÍTELI. Bude to bič, kterým ho budeš týrat - a užitek budeme mít
jen my. Dostaneš-li do ruky lehkomyslného, rozmarného člověka, krm ho hlou
pými románky a filmy, až si bude myslet, že láska je něco neodolatelného
a záslužného, láska sama o sobě. Asi se z něho nemrava nestane, ale roman
tik, který bude málo dbát manželské věrnosti a to z "lásky". Budeš-li ši
kovný, doženeš ho snad i k sebevraždě. Snaž se, přivést chlapci do cesty
některou z těch hloupých, lehkovážných nebo ctižádostivých dívek bez cha
rakteru. Af se zadívá do jejich modrých očí, líbí se mu její švitoření ale a€ se nedívá, jsou-li oddané NEPŘÍTELI. Ty jsou pro nás nebezpečné. Ale
lehkomyslná samička nám bude pomáhat denně podtínat sílu našeho chlapce.
Ach - kolik už tu máme lidí, za svobodna oddaných NEPŘÍTELI na smrt - i po
svěcených k jeho službám. Stačí svůdná ženuška a chlapík je náš! Je-li v
jeho okolí taková, kormidluj ho k ní. Ovšem nespustí-li z očí NEPŘÍTELE a
bude se ve všem, i ve volbě dívky, řídit jeho radami, je náš boj ztracen.
Na štěstí jsou lidé nenapravitelně hloupí - jinak bychom museli náš krámek
sbalit! O vhodné dívce mi příště podej zprávu.
Tvůj
zlotřilec

V RÁMCI každoročních vzájemných návštěv mezi Vatikánem a vede
ným ruské pravosl. církve odcestovala 17.11.do Moskvy vatikán
ská delegace za vedení dominikána arcibiskupa z kongregace
pro učení víry Jerome HAMERA. 22.11 přijela do Šíma skupina
ruských pravosl.prof.bohosl. akademie v Zagorsku a v Leningradě.
ZAČÁTKEM LISTOPADU hlásily noviny, že prý v mnichovském obch.
domě HERTZE bylo přistiženo při krádeží 117 řeholnic. Arcib.
ordinariát se o věc zajímal, ředitelství domu však sdělilo,že
nikdy řeholnici při krádeži nepřistihlo. Povrchní žurnalisté
změnili výraz "Kutteneffekt", t.j. pod volný oděv schovávali
zloději ukradené věci - v kutnu - a aniž se přesvědčili o prav
divosti zprávy, obvinili nevinné řeholnice. Když je ordinariát
telef.žádal, aby zprávu odvolali, řekli, že volající nemá
smysl pro legraci. Legrace však není, připravit Bohu zasvěce
nou osobu o čest. Kdyby prohlásily noviny "omylem" za zloděje
117 redaktorů, jistě by to redaktoři ihned předali advokátovi.
V POLSKU ROSTE POČET rozmnožených soukromých opozičních časo
pisů, s informacemi a názory mzmo monopol komunistickéstrany.
PŘEDSEDA BISK.KONF.V USA arcib.J.BERNARDIN prohlásil po návštěvě Madarska:"CÍRKEV JE V
TÉTO ZEMI PRDNÁSLEDOVANÁ!" Zdržel se v Madarsku 6 dní jako host primasa kard.L.LEKAIE.
Před 2000 věřících sloužil s maďarskými biskupy a kard.J.J.Krolem z Philadelphie v koste
le sv.Matouše mši sv. Byl na ní i předseda státního úřadu pro cirk.záležitosti. 0 návště
vě nepřinesly noviny zprávu, jen rozhlas, jenž se dá chytit pouze mimo území Madarska,
přinesl dvě krátké zprávy.
Misie v Zaire dostaly zpět znárodněné krestanské školy. Školy sice zůstanou znárodněné,
ale smlouvou je zaručena svoboda pro výchovu v křestanském duchu.
KATOL.LÉKÁRNÍCI měli v Berlíně mezinár.sjezd na téma:TECHNIKA, ZDRAVÍ A ČLOVĚK. Biskup
BENGSCH z Berlína je vyzval, aby konali své dílo v duchu křesťanské lásky.
TERORISTI ZAVRAŽDĚNÝ předs.zaměstnavatelů v NSR Dr.H.M.SCHLEIER měl katolický pohřeb. Mši
sv.sloužil s jinými kněžími biskup G.MOSER z Rottenburgu. Při promluvě prohlásil, že za
terorem stojí tajemství zloby, t.j. zlý duch.
Biskup Ddungu a jeho gener.vikář z diecéze Masaka v jihozáp.Ugandě, zemi ovládané Aminem,
beze stopy zmizeli. Přede 2 lety dal Amin zavraždit redaktora jediného katol.deníku, před
několika měsíci byl odvlečen z diecéze Masaka katol.prelát a zmizel také beze stopy.
SLOVENSKÝ ÚSTAV, Cleverland, Ohio, vydal životopis biskupa Jána VOJTAŠÁKA, s podtitulkem
MuČeník Cirkvi a národa, z péra V .Tatranského. 5,25 dol.415 str.Ilustr. DOPORUČUJEME!
Za poslední tři měsíce byly nalezeny v chráně sv.Petra dvě malé bomby. Poslední 15.11.za
bočním oltářem. Dosud cirk.úřady kriminální činy na území Vatikánu popíraly, např.krádež
v papežských komnatách r.1969 - až se zločinci před soudem sami k ní přiznali.
III.západoevropský kongres pravoslavných se koná v Amiens na téma:CIRKEV-SRDCE SVĚTA.
V rottenburgském biskupství byl jmenován kněz, který bude pečovat o rodiny.
Své promluvy ve vatik.rozhlase prý skončil Robert Hotz,S.J., známý svými levicáckými
tendencemi. Rovněž rektor lucemského semináře, kterému vytýkali odbornici řadu herezí,
byl vyměněn.
Římský gener.vikář Ugo POLETTI prohlásil neděli 27.11.za DEN SOLIDARITY PROTI NÁSILÍ. JeLo rozhodnuti ovlivnil nesmírný přírůstek násilnosti v Říme, kde nyní vládnou komunisté.
Na prosbu sv.Otce byl z vězení propuštěn Msgr.Hilarion CAPUCCI, melchický patriarcha-vikář v Jerusalemě, který byl odsouzen pro pašování zbraní nepřátelům Israele. Byl dopraven
do Šíma a po uvítání různými hodnostáři melchické církve byl převezen do nemocnice.
Arcibiskup HELDER CAMARA obdržel 28.11.čestný doktorát Florentské university. Tento jiho
americký hodnostář byl od 24.do 29.listopadu na přednáškovém turné v Itálii.
Největší přírůstek kněžských povolání má v jižní Americe CHILE. Počet studentů stoupnul z
125 na 300. Byly znovu otevřeny tři semináře, zavřené pro nedostatek studentů.
U vojenského soudu v sev.Brazílii byli obžalováni dva katoličtí biskupové, že povzbuzovali skupinu dělníků ke vzpouře proti státní moci. Na papežském vyslanectví našla asyl 50 ti
létá Wanda Cozzetti Marinho, která byla odsouzená proto, že založila revoluční stranu
dělníků - prakticky komunistickou stranu.
1.12.přijme sv.Otec sekretáře komun.strany Polska Ed.GIEREGA, který tím zakončí oficielní
návštěvu Itálie.
VATIKÁN zatím nemá v úmyslu, měnit hranice diecézí v Německu. 9

CO NOVÉHO

VE SVĚTĚ

VE LVÍ JÁMĚ
7 pokoncilní době se víra mnohých křes
ťanů otřásá jako list ve vichřici.
Vzorem pevné víry je sv.František z
Assisi. Podívejme se na scénku, kdy
Sofja KOSSAKOVA
František hovoří se sultánem a pře
mlouvá ho, aby se stal křesťanem.
"Tak tvoje víra je pravá, má ne. Jak
to dokážeš? Nemohu se zříci víry otců
na slova lecjakého tuláka."
"To je pravda." František uznává, že
je těžké, aby sultán věřil jeho slovům.
"Vždyť jsem nejubožejší sluha našeho
Pána. Ale bude-li chtít, ukáže svou
velikost i skrze tak bídný nástroj,
jako jsem já."
"Ať ukáže! Čekám!" Sultán měl dobrou
náladu. Znamenitá zábava s žebrákem.
"Náš Pán může způsobit, že se země
rozestoupí pod našima nohama nebo nám
nebe spadne na hlavu. Dej připravit
velký oheň, sultáne, a hod mě do ně
ho. Bude-li Pán chtít, vyjdu zdráv!"
"U Alláha! Mám chuť to udělat! Nebo
jíš se?"
"Nebojím. Nestane se mi nic, co bych
si nezasloužil a co mi Pán určí, přizpů-1
sobí mým silám.. Ale bude spravedlivé, aby šel do ohně i jeden z tvých lidí. Ten, jehož
víra je nepravá, shoří, a zůstane jen ten, jehož víra je dobrá."
Sultán se obrátil ke svým lidem:"Tento derviš praví, že je ochoten jít do ohně, aby doká
zal, že jeho víra je pravá. Kdo z vás přijme toto vyzvání."
Mluví sultán vážně? Nebo žertuje? Schovávali se jeden za druhého.
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"Vládce věřících," zvolal šejk al-Atir,"nejsme derviši!"
"Zavolejte tedy některého derviše."
Když dva otroci odběhli, obrátil se sultán na Františka:"Derviši přijdou za okamžik."
"Budu šťastný, když tě taková zkouška přesvědčí!"
"Můžeš shořet!"
"Mohu. Snad tě chce Pán osvítit jiným způsobem, bez mého prostřednictví."
"Život se ti už nevrátí."
"Náš Pán mi dá ve svém milosrdenství věčný život, neboť zahynu pro jeho slávu."
"Nebude příjemné svíjet se v plamenech, co říkáš?"
"Náš Pán trpěl za nás víc. Ted budu já trpět pro něho."
"Váš Bůh trpěl?" zvedl sultán pohrdavě obočí.
"Trpěl víc, než je možné snést, proto ho milujeme. On, Bůh, Pán všeho, vzal na sebe naše
bolesti, byl zraněn pro naši zlobu, umučen pro naše nepravosti, jeho sinalostí jsme byli
uzdraveni. Proto ho musíme milovat nade všechno na světě. Miloval nás, hříšné lidi!"
"Pak je správné, když ha milujete. Ale proč mám věřit já? Pro mne nic neudělal!"
František na chvíli oněměl. Pak zvolal:"Učinil to i pro tebe, jako pro každého z nás."
"Nic o tem nevím!"
"Ale on ví o tobě. Jsi jeho milovaným dítkem. V jeho očích jsme si všichni rovni..Ty ho
neznáš a On tě miluje. Střeží každý tvůj krok. Dívá se na tebe. Čeká..."
František mluvil tak přesvědčivě, že sultán zrozpačitěl. "Kde jsou derviši?" zeptal se.
"Otroci - hledají...""Hledají? Vždyť před palácem je stále kopa dervišů." Naoko zívnul a
obrátil se k Františkovi. "Co od nás chce Bůh za své dobrodiní?"
"Nic - jen abychom ho milovali a snažili se mu podobat..Abychom každého člověka milovali
jako bratra. Se vším se rozdělili, nikomu neubližovali, Bohu za jeho dobrodiní děkovali."

"Jednou jsem slyšel,"přerušil ho sultán,"že slavní Ajjúbovci měli vychovatele, jehož mat
ka byla křesťanka. Hovořila prý podobně o víře jako ty. Všichni byli okouzleni tím vypra
vováním a hledali v křesťanech ctnosti, které tato zajatkyně označovala jako znaky vaší
víry. Ale nenašli je. Křesťané jsou věrolomní, krutí a požírají se mezi setou; jsou chti
ví a zbabělí. V pýše se jim nikdo nevyrovná. Emir a jeho žáci se přesvědčili, že žena jen
blouznila. Ted jsi přišel ty a vypravuješ podobné bajky."
"Žena mluvila pravdu, sultáne. Najdou se špatní křesťané, neboť lidská přirozenost je sla
bá a nakloněná ke hříchu. Ale i skrze tyto lidi Pán nejednou projevuje svou vůli a usku
tečňuje své úmysly i proti jejich vůli. Neboť jeho moc nemá hranic, jako je bez hranic je
ho milosrdenství. Jeho působením se může nejhorší, nejničemnější člověk změnit ve světce."
Umlkl - do kcmnaty vešel udýchaný otrok. Padl před sultánem na tvář:"(5 vládče věřících,
derviši se rozutekli; nechtějí jít...."
"Kázal jsem je přivést. Jejich mínění mě nezajímá," zasyčel sultán."Kde je druhý otrok?"
Ten měl větší štěstí. Vlekl právě vzpírajícího, polonahého a zarostlého derviše. Hodil ho
sultánovi k nohám. "Vstaň, pse," zavrčel sultán na sténajícího derviše,"tento nevěřící
chce postoupit zkoušku ohněm o tom, která víra je lepší. Ty podstoupíš tuto zkoušku také!"
"Raději mě zabij, vládce věřících. Neposílej nevinného na mučení! On se nebojí, je to ča
roděj." Sultán pohlédl podezíravě na Františka.
"Nejsem čaroděj," odpověděl František vesele."Náš Pán je silnější než všechny čáry! Copak
není váš Bůh mocnější než všichni čarodějníci?"
Sultán zrudnul a kopnul do ležícího derviše: "Vydej svědectví o velikosti Proroka!" Ale
derviš vyl tak žalostně, že sultán ztratil trpělivost a dal ho vyhodit. Sultán se rozhlédl.
"Tento cizinec," řekl arabsky,"se bude vysmívat nám i Prorokovi. Podlí zbabělci, copak se
nikdo z vás neodáží, podstoupit tuto zkoušku?"
"Vládce věřících," vzdychl šejk al Atir, bledý jako mrtvola,"je to čaroděj. Dej mu srazit
hlavu. Je-li jeho Bůh mocnější, odskočí ostří sekery od jeho šíje..."
"To dovedu i bez tvé rady. Ale chtěl bych ho přesvědčit, že naše víra je lepší!"
"Miláčku Proroka, s radostí zemřeme ve svaté válce. Ale výjde-li tento kouzelník z plamenů
zdráv, bude naše víra zneuctěna..."
"Čím je to, že se moji lidé bojí a ty ne?" rozkřikl se sultán vztekle na Františka.
"Jistě proto, pane sultáne, že mám pravdu a víc důvěřuji v milosrdenství našeho Pána."
"Nechci tu zkoušku," řekl náhle sultán. "Můžeš odejít!"
"Neodejdu, vznešený sultáne, dokud mi neslíbíš, že poznáš našeho Pána a přijmeš ho!"
Al-Kamil se chraptivě rozesmál:"Ubohý blázne! Kdyby tihle lidé rozuměli, co říkáš, roztr
hali by tě na kusy. Jedno ti mohu slíbit. Poznám-li aspoň deset takových křesťanů, jako
jsi ty, změním své mínění o křesťanech."
"Vznešený sultáne," zarmoutil se František," to bude těžké. Takových neužitečných a hlou
pých stvoření, jako jsem já, je málo."
"To vím. Jsi jako dítě, které nechápe, že mělo hlavu ve lví tlamě. Vydal jsem rozkazy, aby
sem nikdo nepřišel ani neodešel živý. Tebe propouštím a dám ti zlata, kolik uneseš!"
"Zlato!" František zvedl zděšeně ruce."Nepotřebuji zlato - nechci zlato!"
"Ty nechceš zlato? Poprvé vidím takového daura."Obrátil se ke svým lidem: "Tento daur ne
chce zlato.""Je to čaroděj. Sám si je vyrábí," mručel šejk.
František je pozoroval s úsměvem: "Pane sultáne, nechci zlato, ale dej mi vzácnější dar:
dovol, abych navštívil místa, kde bývala Panna Maria s děťátkem."
"Slyšel jsem," zamyslil se sultán," že Koptové uctívají stran, kde odpočívala Miriam, mat
ka proroka Ježíše. Svoluji. Dám ti šňůru s mou pečetí. I do Jerusaléma můžeš."
František vyskočil ze země:"Bůh ti zaplať, sultáne! Jak se těším! Hned půjdu."
"Tady u Káhiry tě rozsekají, zjistí-li, že jsi daur. Dám ti otroka na ochranu. Ukáže ti
všechna místa, doprovodí tě zpět k franckým strážím a vrátí se zpět. Nezaponeň, že otrok
je mým majetkem a musíš ho poslat zpět ke mně."
"Jistě, pane sultáne. Nevím však, na co mi bude bratr otrok. Zatím mě nezabili a také mě
nikdo nezabije, bude-li Pán chtít, abych žil."
Sultán se obrátil k al-Atirovi:"Dej zavolat některého z křesťanských zajatců. Jsem zvědav,
pošle-li ho zpět...."
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"Otrok zběhne ke svým," vykulil šejk oči,"škoda ztratit pracovní sílu!"
"Udělej, co jsem rozkázal!"
K Františkovi přivedli za průvodce starého přítele, bratra Jana Kloboučníka. A František
splnil slovo: otrok se vrátil zpét.

NAŠE VÍRA
7. KDO NÁS
UČÍ,
CO
B 6 H ZJEVIL?
Co Bůh zjevil nás učí katolická Církev.
,rPodle vůle Krvstovy je katolická Církev učitelkou pravdy; jejím posláním je, pravdu,
t.j. Krista, hlásat a závazně učit, zároveň i závazné vysvětlovat a potvrzovat zásady
mravního řádu, který vychází z podstaty samého člověka." /Prohlášení o náboženské
svobodě č.14/.

8.JE VÍRA
K
SPASENÍ
NUTNÁ?
Víra je k spasení nutná, poněvadž bez víry se nikdo nemůže líbit Bohu.

Jsou lidé, kteří stále znovu a znovu tvrdí, že je jedno, čemu věří, jen když správně
žijí - to je hlavní věc. Kdo tak mluví, uráží Boha. Neboř Bůh poslal na svět svého
jednorozeného Syna proto, aby naučil lidi správné cestě k nebi. Z těchto slov by však
vysvítalo, že omyl a pravda mají stejnou cenu.
A pak - kdo by měl rozhodovat o tem, oo to znamená "správně žít"? Snad stát? Pak by byly
popravy bez rozsudku soudu či koncentrační tábory také správné? Nebo většina? Potem
by byly správné i únosy letadel a rukojmí, které se leckde provádějí se souhlasem větši
ny obyvatelstva. Svého času většina Němců hlasovala pro nacismus. V Indii by se nesmálo
bránit lidem, spalovat vdovy zároveň s manželem. A lékař, který zabíjí nenarozené dítě,
by mohl tvrdit, že "jedná správně" - vždyť pomáhá ženě.
Z toho vidíme, že bez víry se opravdu nemůže správně žít.
9. KTERÝM
ZNAMENÍM VYZNÁVÁ KATOLÍK
ZVLÁŠTĚ
SVOU
VÍRU ?
Katolík vyznává svou víru zvláště znamením svátého kříže.

Svatým znamením kříže vyznáváme svou víru v největší tajemství křesťanského náboženství,
totiž v tajemství Nejsvětější Trojice a v tajemství našeho spasení skrze smrt Ježíše
Krista na kříži.
Proto máme dělat kříž zvolna a důstojně a myslet při tom na tajemství, které vyznávané.
Podle starého zvyku rodiče pokřižovali děti ráno a večer - na čele, na ústech a na prsou.
Nebo když odchází dítě z donu, mají mu dát rodiče znamením kříže své požehnání. Ve znanem kříže spočívá totiž velká síla.
Sy.Cyril, biskup Jeruzalémský /+ 386/ napsal"Dělejte s důvěrou znamení kříže. Je to vel-'
ká ochrana, znamení věřícího a odstrašuje zlého ducha."
Ze slov Tertuliánových /+ asi 240/ víme, že první křesťané dělali znamení kříže často.
"Na začátku i při pokračování v práci, při vstupu a odchodu, při oblékání a když se uklá
dáme ke spánku, poznamenejme své čelo znamením kříže."
Proto také svati zapuzovali znamením kříže zlého ducha, když je děsil a pokoušel, jako
např. sv.Meinrad /+ 861/ jehož boj proti démonům je vyobrazen v kapli na Etzelu. Také
francouzský král sv.Ludvík /+ 1270/ se před jídlem, před zasedáním, před bitvou atd. vždy
pokřižoval.

10. J A K
ZNÍ
APOŠTOLSKÉ
VYZNÁNÍ
VÍRY?
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Apoštolské vyznání víry zní:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše
Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svátého,
narodil se z Marie Panny. Trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován, umřel
a pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil
na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit
živé i mrtvé. Věřím v Ducha svátého, svátou Církev obecnou, svátých
obcování, odpuštění hříchů, těla vzkříšení a život věčný. Amen.

INTERDIKT PATERA VOCHOCE
Nákladní auto přejelo P.Jaromíra VOCHOCE z Kanady.- Navštívil Rím
při svatořečení sv.Jana Nep .NEUMANA, pák se zúčastnil prvních kněz
ských exerciií pro Cechy - byl jimi velmi nadšen - a navštívil také
nás. Zde mírně zkrácené vypravování, jak vyhlásil ve farnosti "inter
dikt"/smí jej vyhlásit jej papež/, jak utíkal přes hranice a jeho
dojmy z uprchlických lágrů.
19.června 1949 se vedrali na bohoslužby arcibiskupa Berana do chrá
mu svátého Víta komunisté a pískáním zabránili, aby mohl kázat.
Sestoupil s kazatelny a vrátil se do arcibiskupského paláce. Pak
zůstal nezvěstný.
U nás to bylo dramatičtější. Téže noci nám doručil kurýr pastýř
ský list, připravený biskupským sborem v Tatrách. Celou noc jsem
jej opisoval pro své kaplany P.Adeého a P.Fořta. V pět ráno přiš
li četníci:"Dostali jsme zprávu z Prahy, že máte číst pastýřský
list. To je velezrada. Víte o tom?""Mohu vám pastýřský list ukázat.
Nic velezrádného v něm není.""Budete jej číst?""Ano. ""Víte, co vás
čeká?""Od vás nečekám nic, než pronásledování a smrt. Na to jsme
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připraveni. S Bohem." A vyrazil jsem je.
Pak nastal zmatek. Přiběhl předseda Nár.výboru s lamentací:"Co jste to
provedl? Unáhlil jste se. Jste prudas! Potřebujeme vás jako vlasteneckého kněze—" a jiné
blbosti. Latinsky dodal: "Každá moc pochází od Boha. "Odpověděl jsem:"Ano, ale Lépe je po
slouchat Boha než lidi. - Poradím se s kaplany a vyřešíme to."
Řekli jsme si, že budeme jako oni jednat dialekticky. Tak povídám:"Pane předsedo, musím po
slouchat vládu, jinak mám těžký hřích. Souhlasíte? Ano. Ale musím poslouchat i Církev, ji
nak mám také těžký hřích. Nepřečtu tedy pastýřský list, ale nebudu ani sloužit mši svátou.
Zavřeme kostel a zastavíme církevní provoz." Prakticky jsem vyhlásil interdikt. "Neodvážím
se jít k oltáři se zatíženým svědomím, v těžkém hříchu neposlušnosti ke státu nebo k Círk
vi." Odešel. Varhaník už v kostele hrál a divil se, že farář nejde. Já přišel a řekl:"Kostelníku, zhasněte svíčky." Li Haiti pak povídám: "Drazí přátelé. Situace mezi církví a státem
došla tak da 1 eko, že my, kněží nemůžeme s čistým svědomím konat naše náboženské povinnosti.
Jako zástupce vimperského vikáře vám dávám dispens od účasti na mši sv. Zároveň oznamuji,
že se nekonají ani obřady, ani neudělají svátosti. Děti si pokřtěte sami, před smrti vzbudte dokonalou lítost, své mrtvé si mažete zahrabat sami, neoddáváme - a tečí opusEte kostel.
Tam vidím pana strážmistra. Co jsem řekl, mohu vám dát písemně. Zde! Jsem tu soukromě."
Lidé začali řvát, plakat, zpívat Sv.Václave a Kde dcmov máj. Pak vyšli ven a začal zmatek.
Tvořili se hloučky. To bylo ve Vimperku. Kaplani s motorkami měli totéž na papíře a jeli do
sousedních vesnic. Ten text ještě mám. Já jel na sv.Maří Magdalenu. Cestou mě zastavila pátračka:"Kam je<feš?""Na Maří Magdalenu. ""Budeš mít mši?""Nebudu!""Co uděláš?""Zavřu kostel."
"Tt> snad ne?""To snad jo." - Tam jsem ohlásil totéž. Pustil jsem si trochu hubu na špacír a
řekl lidem"Možná, že se dnes vidíme naposledy." Vtom mlaskla facka. Kostelnice ji vrazila
kostelníkovi, který už byl v partaji. " Vidíš, komunistický dobytku." Lidé vyprskli smíchy
a byla to hrozná komedie. Ten den mělo být Boží Tělo. Byli tam družičky, hasiči, muzika aj.
Vrátil jsem se domů. Přišly křtiny. Nekřtí se. Přišel předseda nár.výboru a dělal kravál,
prý jsem pobláznil celý okres a budu pověšen.:"Prosím vás, jsem tak úzkostlivý, mám strach
ze všeho: z Pána Boha, z Církve a z vás."
V poledne zvoní telefon:"Nic neříkejte a otevřete vrata." Přišla paní z pošty, viděl jsem
ji jednou v životě a říká:"Pane děkane, utečte! Já slyšela rozhovor s Prahou a s Budějovi
cemi Kdybyste věděl, oo se o vás povídá.." Ještě neskončila a už tu byli četníci:"Paní
Farská, oo tu děláte?" "Ptám se jestli mám vstoupit do katolické akce. Prý ano." Odvedli ji.
Později přišla do kriminálu, muž, estébák, ji tam nechal zahynout.
Kaplani řekli:"Je zle. Faru jsme zavřeli. Už vás stíhají." Nasadili vojáky z kasáren, lidé
se bouřili, nadávali na komunisty. Dohodli jsme se, že se pokusím utéct. Podaří-li se to,
je to moje vina, ne-li, aE to svedou na mne. Ještě jsme se dohadovali a už tam byli četní
ci. Bruno je běžel zadržet, já vyskočil oknem, Fořt vytáhl motorku z garáže a spodem jsem
vyrazil. Přiběhla teta:"Pro Boha..""Dej pokoj..S Pánem Bohem. Já jedu." A mazal jsem si to
k hranicím. Pršelo jako z konve. Cesty rozbředlé, brejle na očích, gumový kabát. Náhle estébáci:"Kam jedeš?""Práci čest, soudruzi. Zaopatřovat ženu hajného.""Ale tudy je delší
cesta.""Spletl jsem si to. Enes je neděle, náš pracovní den.." Nevěděli, co se stalo, míst
ní telefony tehdy nebyly. Ve dvě jsem byl na Knížecích Pláních. Dřevaři ze Slovenska na mě

volali:"Tak brzo, faráři?""Mám ještě práci na faře!" Kostel byl za vesnicí. Podíval jsem
se, je-li zákristie prázdná, pak vylezu ven, zapálím si cigaretu a vidím, jak se na mě dí
vají z celnice dalekohledem estébáci. Přemýšlím, jak ty chlapy převést, jak odvrátit po
zornost. Vidím vrány a říkám si: kde je vrána, není pes ani flinta. Všechno mi lítalo hla
vou a náhle mi napadlo, udělat před nimi hromádku. Na takovou věc se normální člověk nedí
vá. Pak jsem zmizel k pohraničnímu potůčku, kde už byla země nikoho. Vtom slyším volat:
"Stůj!" Věděl jsem, že po druhém zavolání budou střílet, tak jsem padl do vysoké trávy,
zpocený...A najednou se ve mně probudilo štvané zvíře, kterému jde o život. Budu se bránit
ze všech sil! Bylo to něoo strašného. Letím k potůčku a vidím čestvé piliny. Pro Boha, zde
někdo bydlí, /kle nedám se, nedám! Skočil jsem do vody a běžím po stráni na druhou stranu,
do kopce. Do vody jsem skočil o půl třetí. Utíkal jsem a za půl hodiny slyším kravské
zvonce.
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Potkám pasáka - Bavoráka. Byl jsem čtvrt hodiny od českých hranic. Běžel jsem skoro dvě
hodiny. Sedl jsem si a cítil strašnou únavu. Pasák mi ukázal cestu, ale já šel rovnou
přes potůčky, stejně jsem byl přemočený. Z hospody jsem slyšel muziku. Na celním úřadě ne
byla ani kočka. Zazvoním tedy na faře. Otevřela mi stařenka a řekla, že pan farář je na
proti. Pak ho babička zavolala. Pan farář řekl:"Nejste první. Poj cite dál." Půjčil mi suché
oblečení a řekl babce, aby přinesla kozí mléko. "Vypadáte hrozně.""Však to byl také hroz
ný den." Lehnul jsem si. Večer, asi v deset, jsem sloužil mši svátou a pak mě uložili do
biskupského pokoje.
Ráno vidím u postele celníky:"Tak vy jste ten farář z Vinperka?""Jak to víte?""Mluvili
jsme s vašimi! Kdybyste věděl, co o vás povídali. A jak byli naštvaní. Zmobilizovali jich
250 - a vy jste jim ufouknul před očima. Před nimi jste se v....... a pak jste zmizel jako
pára, ačkoliv na vás mířili kulomety. Viděli vás utíkat, ale nestříleli. A když jste pře
cházel řeku, právě před chvilkou tam lovili četníci ryby. Poodešli - a vy jste mezitím
přeběhnul."V chalupě byl chlap Matěj, viděl mě utíkat, ale nic neřekl. Sám komunista, při
pravoval se k útěku také. Celníci mi gratulovali, zaplatili mi oběd a dvě piva v hospodě
a udělali na mě sbírku. Měl jsem žízeň, tuplák jsem vypil jako malinu. Pak mi celník uka
zoval za hranicemi mou farnost.
Konečně mě poslali k americké CIC. Byl jsem v autobuse sám. Když jsem dojel, dali mě do
místnosti, kde bylo asi 16 lidí - uprchlíci, konkubináři, nevěstky, děti, spali v lese,
utahaní, špinaví. Posbírali je finančníci. Měli z mého příchodu radost a udělali mě vedou
cím. Dostal jsem papír a jeli jsme autobusem do Mnichova. Když se autobus rozjížděl, sly
ším hvízdot. Zastavili jsme:"Zatracený faráři, k vůli vám jsem musel utéct." Byl to ten
Matěj z chalupy. Viděl mě utíkat. Celou noc ho vyslýchali, namlátili mu, ale tvrdil, že
spal a nic neviděl. Sváděli to na něho, aby měli alibi. Taková komunistická komedie. Pak
ho pustili a hned utekl.
V Charitě jsem vyžebral u sestřiček pro děti polévku, mléko a chleba. V Mnichově to bylo
strašné. Rozbité kolejnice, lístky se prodávaly v dřevěných budkách, pyramidy cihel a ka
mení. šli jsme procesím zvolna ke kontrolnímu ústředí, kde nás zavřeli. Denně přicházelo
až 600 lidí ze všech končin. Kontrolovali to židi. Byly tam jen obrovské místnosti a na
zemi sláma. V místnosti 250 lidí - bordel, jaký jsem v životě neviděl. Sodoma a Gcmora.
Po dvou dnech jsem přes strom a plot utekl a rovnou ke kardinálu Faulhaberovi, postěžovat
si. Při jal mě generální vikář. Dali mi pak u sestřiček do sklepa vojenskou postel, trochu
rýže a cukru - bylo to úžasné, že jsem se mohl najíst. Z drátů jsme si udělal i elektrická
kamínka a ohřívali si v lágru jídlo. Každý večer jsem utekl a ráno se hlásil znovu, hned
jako Cech, hned jako Madar. V lágru jsem spát nemohl.
šel jsem na výslech před komisi, dostal jsem status jako DP osoba, která má právo na při
jetí do mezinár.organizace uprchlíků IRQ. Financovaly ji všechny státy a sídlila v Ženevě.
Vedli ji židé a hodně na ní vydělávali. Na uprchlíka dostali denně 5 dol. - Pak jsem žá
dal o rozhovor s vedoucí tábora, holandskou židovkou. Řekl jsem jí:"Chci vám říci straš
nou pravdu. Jste horší svině než komunisté. Naši lidé utekli z otroctví politického a vy
jste je uvrhla do mnohem horšího otroctví mravního." Řval jsem na ni:"Mám tu dopisy pro
presidenta Trumana, do Ženevy a do UNO.""Co mám dělat?""Požádejte generála, ač sem pošle
vojenskou policii a tábor roztřídíme." - Ve 3 blocích bylo 15 tis.lidí. Přijela pancéřová
auta, proti každému bloku tank, pak šli muži do bloku A, ženy do bloku C a manželé s doku
menty do bloku B. Do večera byl pořádek. Jeden chlap se k vůli tomu do mě sprostě ohni ,
ale vrazil jsem mu facku, že ho museli křísit vodou a pohrozil mu, že ho předají na hrani
cích komunistům zpět. Židovka mi děkovala a nabídla pro bohoslužby kostel sv.Barbory.

dr.reginald dacik,o.p.:

DNEŠNÍ HEREZE O KRISTU

Dnes se ozývá i nezi křesťany renanovské učení o Ježíši z Nazareta, kte
rého láska jeho učedníků povýšila na Mesiáše a Syna Božího. Jeho božství
je prý díl pan lidským; bylo mu přiznáno prvotní křesťanskou společnosti,
ve které vyrostl v Boha, když nepřestal žít v srdci svých učedníku. Smrt
na kříži a jeho pohřeb jen podporovaly vzpomínky na něho, a tak "vstal z
hrobu" utrpení a žil dále v myslích těch, kdo se těšili myšlenkami na
něho. Tak prý byl pozvolna Ježíš z Nazareta přetvořen v Krista - Boha.
Možná, že stoupenci ASCENDENČNÍ /vzestupné/ CHRISTOLOGIE si ani neuvědo
mují, jak se vlastně dostávají na tuto cestu popírání Kristova božství.
Zdá se jim totiž, že zdůrazněním Kristova Božství, jak vidíme na sněmech a v životě Církve,
není dost vyzvednuto jeho člověčenství, které nesmí být zanedbáváno. Je přece nejen náš
Pán, nýbrž i náš bratr. Zapomínají však při tem, že existence Kristova člověčenství je v
evangeliu tak jasná, že o něm nebylo a není sporů. Proto je prakticky nikdo nepepírá, za
tímco jeho božství bylo a je napadáno za všech dob.
Kdybychom však chtěli k jeho božství dospět od jeho člověčenství, nutně bychom dospěli k
popření jeho božské přirozenosti, jak ukazoval už sv.Cyril Alexandrijský /412-444/, když
dokazoval Kristovo božství proti těm, kdo je popírali:""Nás Pán Ježíš Kmstus, "psal, pra
vý a přivozený Syn Boží, je zároveň Bůh a Slovek; ne však člověk obožený /deificatus/, po
dobné jako ti, kteří se stávají milostí účastni božské přirozenosti, nýbrž pravý Bůh, kte
rý pro naši spásu se nám zjevil v lidské podobě."/Ep.l,P.G.77/.
DEKLARACE, kterou vydala Kongregace pro nauku víry, odmítá bludná učení v tomto směru,
která se ostatně dotýkají zároveň základní křesťanské nauky o NEJSV.TROJICI. Připomíná
chalcedonský sněm, který prohlásil, že Syn Boží byl zplozen Otcem podle svého božství od
věčnosti a narodil se v čase z Panny Marie podle svého člověčenství. V jedné a to božské
osobě spojuje náš Vykupitel božskou a lidskou přirozenost.
Dnes se snaží někteří teologové popírat, že tyto základní křesťanské pravdy o Kristu Bohu
a o Duchu svátém nám byly zjeveny - praví Deklarace. Tak dospějí k tvrzení, že Ježíš byl
člověk s lidskou osobou a jeho tajemství je v tem, že Bůh se v něm zjevil a vrcholným
způsobem v něm byl pří temen.
"Kdo takto smýšlí," praví se v Deklaraci,"jsou daleko od pravé víry v Krista, i když tvr
dí, že zvláštní přítomnost Boha v Ježíši působí, že on je nejvyšším a definitivním výra
zem božského zjevení. A nezachrání pravou víru v Kristovo božství ani připuštěním, že Je
žíš se může nazývat Bohem, protože v jeho osobě, o které praví, že je lidská, je
svrchované přítomen."
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Deklaraoo připomíná, že ten, kdo tak opouští víru ve skutečné božství Ježíše Krista, opou
ští tajemství Nejsvětější Trojice, opouští učení o Duchu svátém, který od věčnosti vychá
zí z Otce a Syna. To jsou pravdy, které jsou dostatečně vyjádřené ve zjevení a proto byly
od počátku předmětem křesťanské víry.
V rozporu s těmito pravdami víry se dnes objevují, jak konstatuje Kongregace pro nauku ví
ry, bludné názory, podle kterých nám nebylo zjeveno, že Syn Boží je od věčnosti v tajem
ství Božství odlišný od Otce a Ducha sv. Tím ovšem dospívají nejen k tvrzení jedné a to
lidské osoby v Kristu, nýbrž také k unitářství. Víra v Nejsv.Trojici je charakteristickým
a to podstatným znakem křesťanského učení. Otec posílá na svět Syna a Syn spolu s Otcem
posílá Božímu lidu Ducha svátého, dárce života. A v tomto zjevení, které zřejmě nemluví
k popíračům Kristova božství, je věřícím dáno také jisté poznání života Božího, ve kterém
"Otec plodící, Syn plozený a Duch sv.vycházející, jsou soupodstatní a sobě rovni. Stejně
všemohoucí a stejne věční," jak říká sněm lateránský.
V prohlášení se také praví, že se nevylučuje podávat tyto pravdy novým způsobem nebo pro
hlubovat jejich chápání. Nesmí se však vykládat jinak, než jak jim rozuměla a jak jim ro
zumí Církev. To zdůraznil i Il.vatik.sněm, před ním Jan XXIII., po něm Pavel VI.
"Neporušená pravda těchto tajemství, je svrchovaně důležitá pro celé zjevení týkající se
Krista. Patří tak k jeho podstatě, že kdybychom je změnili, narušili bychom celý poklad
zjevení," praví Deklarace. Je to pochopitelné; celé zjevení tíhne ke Kristu a budova Círk
ve stojí na pevném základě KRISTOVA BOŽSTVÍ.

BETLÉM

PŘED STOL É T Y

Možná, že příští rok pojedeme zase do Svaté země'.
Téměř před sto lety ji navštívil P.J .SEDLÁČEK z
Prahy a vypravuje zde své zážitky z BETLÁMA.
Odbočíme-li od hlavní silnice v levo, jsne na cestě do
města BELTÓ4A. Ležít Betlém asi v polovici návrší; domy
vystupují odtud až ku vrcholům návrší, kdežto k údolí jesd
samé stranoví. A všude kol Betléma samá zeleň listí fíkové-’
ho, olivového a granátových jablek. Tím milejší jest pohled
ten a příjemnější, že v nevelké vzdálenosti začíná se horní
pustina, prostírající se až ku Mrtvému moři: od té krajiny
tak nevlídné odvrátí se hned zrak náš a mile spočine na za
hradě Betlémské. A i dary jak jsou přívětivé, bílé, čisté!
Zastavuji se a pohlížím na čisté zdi, na vrcholy hory, kde
pasou se stáda, a nyní na nysl mi vstupuje, jak z toho modra
vého nebe sem přichází anděl a svým hlasem lásky volá:
_
SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÝ VŮLE. A dále se nese tento milý zvuk,
jeho ozvěna ještě jakoby nyní prochvívala tu vzduchem.
Musím projeti celým městem, než přijedu ku CHRÁMU NAROZENÍ PÁNĚ. Lid jest zde většinou
katolický; počítá se katolíků přes 3.000; všech obyvatel asi 5.500.
Ve mnohých domech vidím seděti lidi, kteří brousí per leň. Tím se zde velmi mnozí zabývají;
z perleti dělají růžence, kříže a jiné věci, a někdy je sami po světě roznášejí. Při brou
šení tvoří se jenný bílý prach, který nesmírně škodí očím. Všichni ti dělníci mají červe
né oči, někteří po delším čase docela pozbývají zraku. Přijíždím na náměstí, které jest z
polovice zároveň hřbitovem. Za hroby jest basilika chrámu "Narození Páně," k níž jsou
přistavěny po stranách klášter františkánský s novým farním chrámem a kláštery řecký a
arménský.
První cesta jest k místu Narození Páně. Vkročím do basiliky malými, nízkými dveřmi a jsem
v bývalé předsíni; ale zde mají turečtí vojáci obydlí. - Stojím v lodi chrámové; krásné
sloupy ve čtyřech řadách dělí tu prostoru 33 metry dlouhou v patero lodí. Sloupy ty, ano
všecka stavba i zdivo, jsou z doby sv.Heleny, která chrám ten založila. Avšak celá ta
prostora veliká, do níž jsem vešel, je prázdná a pustá. Náleží Řekům a Arménům a ti si
jen přední část Svatyně oddělili zdí, a nechali velikou část nepoužitu. Tam asi, kde by
byl kraj presbyteria, jest vysoká zed, kterou se vchází teprve do prostory, jíž užívají
Arméni a Řekové za chrám.
Odtud nůže se po stupních sejiti k JESKYNI, kteráž přijala Marii a Josefa, když nikdo jim
nechtěl dáti přístřeší .Sestoupím a vidím vojáka tureckého v úplné zbroji; toň stálá toho
místa stráž, jež upomíná na dobu, kdy Řekové násilím sem se vedravše, všechno zničili a
hvězdu stříbrnou, která jest na místě, kde se Pán narodil, odnesli. Pod oltářem jest nyní
zase jmenovaná stříbrná hvězda; skví se ve světle přemnohá lanp,a na ní čteme nápis:
HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST
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ZDE SE Z PANNY MARIE JECIS KRISTUS NARODIL.
Na oltáři, který jest nad tímto místem a náleží Řekům, neobětují katolíci mši sv. Avšak
3 stupně níže jsou dva oltáře, katolíkům náležející, jeden na místě, kde stály jesličky
a kde se pastýřové Synu Božímu klaněli, druhý oltář na místě, kde tři králové úctu vzdáva—li králi Největšímu. Obrazy označují tyto děje.
Bylo dne 18.srpna, den narození Jeho Veličenstva našeho cí
saře a krále. I zde ten den byl velmi důstojně oslaven. Za
přehojného účastenství Betlémských, kteří dobře znají dob
ročinnost panovníka našeho, konány byly slavné bohoslužby
v jeskyni Narození Páně; dojalo mne velice mile, když sly
šel jsem i tu modlitby za rakouského panovníka. Slavnost
tohoto dne naznačena byla též praporem rakouským, vlajícím
z hospitálu Tantúrského. Neobmezenou dobročinností panovní
ka našeho vystavěn byl vedle basiliky farní chrám betlém
ský, který je zasvěcen sv.KATEŘINĚ.
Jeskyně betlémská jest dosti prostranná; postačovala dobře
pastýřům za chlév, jako i nyní rmohých jeskyň se k tomu
učelu užívá. Jest 12 metrů dlouhá, 3-4 metry široká.
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Strop jest původní holá skála; dlažba jest mramorová. Odtud jest
však vchod do jiných vedlejších jeskyní; všechny jsou proměněny
v kaple, v každé postaven nejméně jeden oltář.
Nejdříve se vchází do kaple SV.JOSEFA, kde anděl se ukázal Jose
fovi ve snách, poroučeje mu, by šel do Egypta. Níže jest kaple
NEVIŇÁTEK. Dále vidíme oltář sv.Eusebia z Cremony, který zde se
zdržoval se SV.JERONÝMEM a zemřel roku 422.
I hroby sv.Pavly a sv.Eustachie tu jsou. Tyto svaté ženy založily
v Betlémě první ženský klášter.
SV.JERONÝMA, jenž z roku bohatého narodil se r.331., stav se kně
zem, uchýlil se sem do jeskyně Betlémské. Zde vyučoval a pracoval
na velkých dílech svých, k nimž náleží věrný a schválený latinský
překlad Svatých Písem. Zde zemřel a byl pohřben; po čase přenese
ny byly ostatky jeho do Říma, kde jsou uloženy v chrámě Maria
Maggiore. V témž chrámě chovají se i zbytky jeslí, v nichž ulože
no bylo dítko Ježíš.
Z jeskyň těchto, k nimž se ještě počítá síň nazvaná modlitebnou
sv.Jeronýma, vstupuje se do velkého farního chrámu již jmenované
ho. Tam byli při mši svaté shromážděni mladí orientálové, žáci
škol františkánských. Tiše a uctivě byli tu službám božím přítom
ni; po tureckém způsobu seděli na zemi, a kdy slušelo, klekali.
Mnozí z nich měli na prsou veliké peníze, bílé nebo žluté, někte
rý měl až tři i čtyři. Jsou to vyznamenání za pilnost aneb za
chování dobré; viděl jsem, že si na takových odměnách velice za
kládají.
Klášter při chrámu jest rozsáhlý; střecha klášterní poskytuje
krásnou vyhlídku jak na okolí nejbližší, tak na pusté hory až k
Hebronu a k Mrtvému Moři.
V průvodu důstojného Otce Františkána jdu navštívit JESKYNI PASTÝ
ŘŮ, která jest v údolí pod Betlémem. Zde ozýval se v noci naroze
ní Spasitelova zpěv andělský:"SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU". Jeskyně
náleží Řekům, mají tam oltář jednoduchý a nad to trochu více v
pozadí - sklad obilí!
Město Betlém jest velice zdravé a milé, a není divu, že zvláště
za posledních let se velice rozšiřuje. Mnohé nové kláštery se zde
zakládají: anglikáni, protestanti, příslušníci východní církve
zřizují nové domy a školy.
Blízko Betléma jsou znamenité RYBNÍKY ŠALOMOUNOVY; odtud vede se
čistá pramenitá voda až do Jerusaléma, kde pod mešitou Ctnarovou
naplňuje studně.
Zde jsou bývalé krásné Šalomounovy ZAHRADY CETSEMANSKÉ, ale tak
krásné ani rozkošné již nejsou, jako je líčí PÍSEŇ VŠECH PÍSNÍ.
Nerad loučil jsem se s příjemým Betlémem, kolébkou našeho Spasi
tele. Pěšky ve společnosti milé vracel jsem se do Jerusaléma. Ces
ta vede po dobré silnici a trvá něco přes dvě hodiny.

PŘEDPLÁCÍME

SI

ČASOPISY
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Ze slovenských, ceských a německých katolických časo
pisů Vám můžeme doporučit:
HLASY Z ŘÍMA - měsícník slov.katolíků, roční před
platně asi 14 frs - ISTITUTO SLOVACO CP 6175, 00100 ROMA
HOVÍ ŽIVOT - měsíc.ces.katolíků, předpl.stejné, obj.
P.Birka, 6006 LUZERN, Schádrůtistr.26
POSOL, slov.měsíčník, předl.cca 15 frs, obj. BOX 600
/147 Elgin St.n./ Cambridge, Ont.,NlR 5W3 CANADA

únor]

Lyžařské
prázdniny
Saas Grund
11.-18.
přihl.P.Šimčík-P.Birka

B Ř E Z E

n|

DUCHOVNÍ

/EXERCICIE/
BETHANIEN-vede P.ŠPIDLÍK,
9. - 12.3.
DUCHOVNÍ CVIČENÍ
vede P.Jiří VESELÝ,OP.
17.-19.3.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ
vede P.Robert KUNERT,SJ.
EINSIEDELN - 31.-2.4.

DUBEN

ZÁJEZD MLADÝCH
DO LONDÝNA - 3.-8.4.

SYMPOSIUM KŘESŤANSKÝCH
PRACUJÍCÍCH - WISLIKOFEN
Ing.Husák - 14.-16.4.

K V Ě T E~Ňl
VELKÁ MÁJOVÁ POUŤ
EINSIEDELN - společná
s P.Werenfriedem ? $
ČERV E~N|

POUŤ POD SÁNTISEM VE
SCHWÁGALPU - 11.6.
NEBE BILDPOST, čtivý týdeník, il.,předpl.na rok 24 frs, POUŤ DO IZRAELE
obj.: Neue Bildpost, 4780 Lippstadt i . IV. , Kolpingstr. 5-7 17.-29. - 350 dol.

PO

SMRTI

K svátkům nového života článek o smrti?-Za prvé - brzo po narozené
Ježíše Krista obětovala za něho život detátka v Betlémě. Za druhé
vidíme z článku, že smrt je přechod k jinému, pro řadu lidí nepřed
stavitelné krásnému, líbeznému, blaženému životu v Bohu.
Bestseller ŽIVOT PO SMRTI od amerického vědce Dr.med.RAYMONDA A.
MDODYHO vzbudil zaslouženě mnoho pozornosti, protože dává nahléd
nout čtenáři do oblastí, které byly - nebo také nebyly - předmětem
jeho víry, tentokrát ze zcela nového hlediska.
Vyhledával totiž řadu let osoby, které přestály lékařsky konstato
vanou klinickou smrt a rozhovory s nimi zpracoval. Z individuelních zážitků 150 lidí vy
bral to, co bylo ve výpovědích společného. Výsledky jsou při nejmenším zarážející.
Jak probíhaly jednotlivé etapy po konstatování klinické smrti? Duše se oddělila od fysic
ké schránky ve formě jakéhosi nehmotného těla bez přesných tvarů, ale pozorovala ho takřka
bez zájmu. Registrovala a později po návratu k životu věrně reprodukovala veškeré rozhovo
ry osob přítomných v místnosti i v místnostech sousedních, kamž prostupovala stěnami,
předvádějíc tak svou nehmotnost. Oslovit však nikoho nemohla. Českému čtenáři tane na mys
li název "oduší", který užívá Břetislav Kafka v EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGII.
Vzpomínám si v této souvislosti také, jak jsem před lety rychle sháněl kněze k umírající
mu. Když kněz přispěchal, byl umírající v posledním tažení. Pochyboval jsem, jestli ještě
vnímá. Kněz však řekl, že zpovědnici udělali zkušenost, že umírající mohou slyšet, i když
nejeví snad známky života. To by výpovědi Moodyho svědků potvrzovaly.
Potud první stadium. V druhém se duše vzdaluje z těchto míst. Ocitá se náhle v sevřeném,
táhlém, tmavém prostoru. Většina jej popisuje jako tunel, někteří také jako hluboké, úzké
údolí. Jedna osoba konstatuje, že nyní ví, co míní žalmista "údolím stínu smrti".
V tomto krátkém stadiu duše cítí osamělost, stísněnost a bezmocnost. Ne však dlouho. Brzy
se přidružují jiné bytosti, rovněž nehmotné, které usnadňují příchozímu jeho přechod. Po
znává mezi nimi zesnulé příbuzné, přátele. Vysvětlují, odpovídají na otázky. Dorozumívání
se neděje slovy, nýbrž jakousi přímou komunikací - snad přenášením myšlenek.
Pak přichází největší prožitek: na konci tunelu čeká bytost, nesmírně jasná, záře sama,
avšak naprosto personální. Světlo, které z ní sálá, je tak intenzivní, že fyzické oči by
ho asi nesnesly. Z bytosti vyzařuje nepředstavitelná dobrota, vlídnost, pocit blaženosti.
Křesťané ji takřka shodně nazývali Kristem, židé andělem, ostatní světlou bytostí či krát
ce Světlem. 20
Nyní se duši promítá dosavadní život. Světlá bytost je tu průvodcem, snad některou scénu
pozdrží, ale nevytýká. Duše sama má nyní jasné kriterium dobra a zla. Jeden z navrátilců
mluví o tom tak, jakoby ono shovívavé Světlo zdůrazňovalo, že i z chyb se dá čerpat pou
čení. Všeobecně a nejvíce světlá bytost vyzdvihovala a oceňovala u člověka lásku a - což
je zajímavé - snahu o rozšiřování vlastních obzorů a poznání.
Ted přichází pro klinicky mrtvé fáze rozhodná a poslední: světlá bytost se jich ptá, chtějí-li se vrátit. Není to v blažené přítomnosti Světla rozhodování lehké. Ochota vrátit se
do fyzického těla bývá větší u osob, které tu na zemi mají ještě něco k dokončení. Silným
motivem bývá vědomí, že na světě zůstala nezaopatřená rodina. Nebo započaté dílo, které
se nyní v nových kriteriích a při jasném myšlení jeví jako prospěšné, potřebné. Smutek
pozůstalých a jejich modlitby silně ovlivňují rozhodování. Tento faktor vysvětluje snad
pohřební obřady Tibeťanů, které probíhaly spíše v radostném duchu. Jakoby nechtěly zne
snadňovat nebožtíkovi fázi přecházení do věčného blaha. Ještě se o tom zmíníme.
Zde tedy končí svědectví navrátivších se. Společné jim je také to, že nyní už nemají hrů
zu ze smrti. Vzniká otázka: nechtějí se snad někteří dobrovolně vrátit do tohoto stavu
blaženosti? Odpověd zní: NE. Po jasném poznání v přítomnosti Světla si uvědomují, že zni
čení života - ať. vlastního či cizího - je vysloveným činem nelásky/mírně řečeno/ - tedy
opakem toho, co světlá bytost tak oceňuje. Jedna věřící svědkyně to vyslovuje přesně: je
to opovážlivé zhacení Božích plánů s jednotlivcem.
Moody vyslechl i některé navrátivší se sebevrahy: jejich zážitky se podstatně liší od
oněch, které líčí ostatní: prožili období beznaděje, osamocení, prázdnoty, zoufalství.
Při tem vyvstává ještě jedna otázka: jak je to s absolutní spravedlností? Týká se ta bez
naděje jen sebevrahů? Ostatní byli přijati vlídně, vzdor svým nedokonalostem, proviněním,
hříchům? Moody se tím nezabývá. Musíme ovšem uvážit, že navrátilci prožili jen vstupní
část. Přežili jen svou klinickou smrt. Co je po skutečné smrti, o tom nikdo svědčit nemůže.

V dalším oddílu své knihy srovnává autor svá zjištění s těmi, které předtím o tomto tématu
pojednávaly. Je to v první řadě Písmo sv.Starého zákona, kde se až do knihy Danielovy o po
smrtném životě nemluví. Z Nového zákona cituje Moody doslovně sv.Pavla. Dále je to Plato,
hlavně ve svém díle O státu. Dosti obšírný je tu referát o tibetské KNIZE SMRTI. Toto je
snad nej starší zdroj, tradovaný od nepaměti až do vzniku písma v lamaismu. Z novodobých auto
rů je to poměrně rtólo známý, ale obsažný Enanuel SWEDENBORG. Moody vyvrací námitky, že ty
to zdroje mohly čerpat ze sebe navzájem. Sv.Pavel znal Platona, Swedenborg oba. Ale rozhod
ně neznal Tibětaný, neboř Kniha smrti se dostala do Evropy až v novější době. Moodyho svěd
ci mohli znát Písmo sv., nejvýše ještě Platona.
škoda, že se Moody nezmiňuje o katolických mysticích. Jistě ne proto, že sám je metodista.
Spíše snad proto, že se mu nechce pouštět do metafyziky, dnešnímu zmaterializovanému čtenářstvu těžko srozumitelné.
Autor uspořádal řadu přednáškových turné s diskusemi. Pochopitelně vyslechl
mnoho námitek, pochybností a otázek.Ty ovšem vítal. Byly podkladem dizertace
jeho práce a s nej častějšími námitkami také ve své knize polemizuje.
Karel KUKAL

JSTE DOBROU MAMINKOU ?
l.Jste hned netrpělivá, je-li
dítě nešikovné nebo se moc
ptá?
ano 1 ne 3
2.Karáte své děti i na ve
řejnosti nebo před cizími
lidmi?
ano O ne 2
k 3. Smí vaše dítě vodit
do donu přátele tak čas
to, jak chce?ano 3
ne 2
4.Pomáháte dětem, aby
se správně rozhodly?
ano 4 ne 0
5. Trestáte děti i za
maličkosti? ano 1 ne 3
6. Jste si jistá, že vám
dítě řekne vše, co považuje
7.Snažíte se, aby se děti
\
za důležité?
ano 4 ne 1
dobře chovaly?
ano 3 ne 0
hotelu?
ano 3 ne 1
8. Umí se dítě dobře chovat i v nejlepším
9.Jste přesvědčená, že velké nezpůsoby se musejí trestat a energicky potlačovat? ano 4 ne 0
10. Musíte při výchově dítěte volat stále na pomoc muže?
ano 1 ne 3
11. Voláte děti za svědky proti vlastnímu muži?
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ano O ne 3
12. Má dítě své vlastní malé kapesné?
ano 3 ne 1
13. Bavíte se večer, před modlitbou nebo po ní, ještě chvilku s dětmi?
ano 4 neO
14. Znají vaše děti všechny základní modlitby?/Otčenáš, Zdrávas, Věřímatd./
ano 4 ne 0
15. Modlíte se s dětmi a dbáte, aby se modlily i vlastními slovy?
ano 4 neO
16. Snažíte se být při chvále i trestu spravedlivá?
ano 3 neO
17. Necháte děti, aby vám v domácnosti pomáhaly?
ano 3 ne0
18. Žádáte, aby se vrátily přesně v určitou dobu doma?
ano 4 neO
19. Žertujete ráda se svými dětmi a dovedete se společně smát?
ano 4 neO
20. Jste si jistá, že děti svůj domov milují?
ano 4 neO
21. Chodíte vy a váš muž s dětmi do kostela, ke sv.zpovědi a sv.přijímání?
ano 6 ne O
Při 60-66 bodech jste vzorná vychovatelka a matka. Budete mít jistě z dětí jednou radost.
Dosáhnete-li 59 - 50 bodů - nejste vždy důsledná - ale tužíte se.
49-40 bodů - máte se ve výchově dětí ještě lecčemus přiučit a vychovávat i sebe
39-30 bodů - o výchovu dětí se zajímáte nepatrně. Děláte pedag.chyby a ztrácíte důvěru dětí.
29-20 či méně bodů. Doufejme, že tak hluboko ve vychovatelské lhostejnosti a hlouposti se
nedostala žádná z našich čtenářek. Jinak byste byly pro své děti jako matky spíše katastrofou - a vaše děti by byly jednou velmi nešřastné.

VÝZVA KATOLICKÉ SOCIÁLNÍ NAUKY DNES
Ptáme se: Kde vidíme DNES dynamiku a výzvu katolické sociální nauky?

I. ZÁRUKA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV - Bez uznání základních spo
lečenských práv a hodnot je společenský život ve státě i národě onrožen. Není pochyby, že tyto hodnoty byly v poslední době všude ohrože
ny. Spor o ochranu nenarozeného života, diskuse o
eutanasii, pokles sexuální mravnosti, sporná eman
cipace - podrývající autoritu a tendence k násilí.
Reformní plány hrozí rodinu a manželství zrelati
vizovat. Manželství se má přenechat libovůli man
želů a rozchod odkázat do soukromé oblasti, ale
rodina - životní společenství rodičů a dětí se má
vydat na pospas úřednímu poručníkování. Rodina a
manželství se nesmějí vykřičet jako vztah panovač
nosti a zakazovat se, jakoby životním základem ro
diny nebyla láska a náklonnost, nýbrž utlačování.
Porušení základních hodnot ohrožuje lidskou důstojnost. Ani totální pluralismus v předsta
vě o hodnotách nemá integrální sílu. Naopak - ve společenské oblasti by společnost rozlo
žil.
II. ZÁRUKA SVOBODY A DŮSTOJNOSTI PRO ČLOVĚKA, OHROŽENÉHO ANONYMITOU MODER-

^ÍCH PRACOVNÍCH A žlVOTNfcH POM^rŮ - Pro vyvinutou průmyslovou společnost je
charakteristická stále se zužující sít společenských styků. Zalidněnost a stěhování do
měst, rozdělení práce a průmyslovost, ztechnizování dopravy, transportu a zpravodajství,
standart!zace a uniformita výroby zboží vedou k neslýchané masovosti životních poměrů.
V PŘEDPrSmySLOVĚM OBDOBÍ žili lidé v původním řádu, t.j. v malých, přehledných společen
stvích rodiny, sousedství, vesnice a v poměrně malých městech. Dnes k původnímu řádu při
stoupily rychle rostoucí druhotné systémy, které se zmocňují lidí z různých stran, jako
zaměstnance, pojištěnce, lidí na dovolené, účastníky dopravy, správce atd. Člověk je za
členěn do jistého okruhu, který na něm není závislý. Připraví se mu hotová schémata.
Tam začínají problémy; člověk je v nebezpečí, převzít šablonovité způsoby jednání a v zá
kulisním slova smyslu se sám sobě odcizit.
Znázorněme si to na moderních pracovních podmínkách, jedné z nejdůležitějších oblastí.
Lidé považují práci a povolání za samozřejmost. To nás nesmí klamat, i zde se vyskytují
nesnadné otázky. Katol.sociální nauka uváděla od samého začátku tři problémy:
a. ODLOUČENÍ KAPITÁLU A PR^CE. - Víc než 80 pracujících jsou dnes příjemci mzdy či platu.
Rok před vydáním "Komunistického manifestu" r.1847 žádal katol.vedoucí Franz Reichensperger spojení kapitálu a práce; tak si dělník uvědomí, "že nepracuje dobré či špatné pro
třetího, nýbrž pro sebe;" účast na kapitálu mu "dá všechny ctnosti nebo zvyky, které má
majitel vůči nemajetnému." Katol.sociální nauka od samého začátku neviděla ráda odloučení
práce od kapitálu.
Také biskup KEITELER /1811-1877/ prohlásil, že dělník nasazuje "své teto a krev"a prací
spotřebovává "denně zároveň kus svého života." Proto je slušné, udělat ho "podílníkem a
spolumajitelem" podniku a tak překonat mzdový systém a kapitalistický způsob hospodaření.
Svobodný pán VEN VOGELSANG žádá, aby se na dělníky přenesla "celá stupnice práv podílu,"
tak, aby se ztěží poznalo, patří-li podnik dělníkovi nebo podnikateli.
Dodnes není požadavek splněn. Proto se bude sociální katolická nauka dál zasazovat o to,
aby nesamostatní zaměstnanci měli podíl na tvorbě kapitálu, jak to žádali papežové posled
ních desítiletí. Tak získají zaměstnanci větší hospodářskou jistotu - nad příjem z práce,
sociální pojištění, úspory a vlastní dům - a zároveň vliv na hospodaření, takže by tak
mohli o podniku spolurozhodovat a zároveň nesli za něj spoluzodpovědnost.
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Kardinál Josef HttFFNER, arcibiskup kolínský a předseda
biskupské konference v Německé spolkové republice.
Kardinál Htíffner
Příruční vydání vám
3 DM. Tento tiskový
a rád vám je zdarma

napsal vynikající' dílo: CHR I STL I CHE GESELLSCHAFTSLEHRE .
zašle: Presseamt des Erzbistums 5 KOLN 1., Marzellenstr.3? BRD za
úřad vydává řadu zajímavých a časových úvah z péra kard.HHffnera
zašle.

CO
NOVÉHO
VE SVĚTĚ

Proslulý dominikánský kněz z vysoké polské
šlechty, prof.na freiburské UNI P.Josef BOCHEŇSKI do dožil 75 let. Je jedním z nejlepších
znalců komun.filosofie, jinak je jeho oborem lo
gika. Jeho žákem byl rektor rmichovské univer
sity prof.Mikuláš LOBKOVICZ,
DIMITRIJ DUDKO, známá osobnost ruské pravosl.církve, je sice na
svobodě, ale pod policejním dohledem pravosl.kněze4lez.Pocharevského. Rada duchovních i biskupů v SSSR přímo nebo nepřímo
spolupracuje s tajnou policií.
Ve Španělsku byl zaveden státní sňatek. Madridský arcibiskup navrhuje,
aby se svátost manželství udělovala jen těm, kdo žijí ze své katolické víry.
Při příležitosti svatořečení maronitského poustevníka Charbela MARKLOUFA, který zemřel
r.1898, přišlo do Říma na pout asi 15 tis.Libanonců, uctít svého krajana.
Pravoslavné kláštery na hoře ATHOS získávají mladý dorost. Řecká pravoslavná církev je z
pravoslavných jediná, která žije svobodně a bez státního útlaku či pronásledování.
V UGANPR - Kampale, byl zavražděn vedoucí mariánské legie. V Masace bylo zavražděno 550
katolíků.
Počet katolíků v Japonsku - 300 tis. - stoupnul o 4400 dospělých Japonců. Počet seminářistů se zvýšil z 76 na 86 studentů. V zemi pracuje 6000 domorodých řeholnic.
Turecko odebralo pas zástupci konstantinopolského patriarchy, metropolitovi Melitonovi.
Ták znemožňují mohamedánští Turci další rozhovory mezi katolíky a pravoslavnými.
Čína odepřela evangelickému převorovi z Taize Roger SCHUTZOVI vstupní vízum. Nyní je pře
vor v Hong-Kongu, kde žije mezi nejchudšími. Navštíví uprchlický tábor v Bangkoku.
V národním divadle v Tokiu byla poprvé přečtena hodinová modlitba, která se přenášela po
500 let v záp.Japonsku z generace na generaci. Je složena z portugalských, latinských a
japonských slov a od 17.st.,kdy bylo křestanství v Japonsku zakázáno a pronásledováno, se
ji modlili křestané tajně - ba i v době, kdy už bylo od pot.19.st.křestanství svobodné.
Biskupy nekcmunistických zemí ohromila řada informací, které jim při římské synodě poskytli biskupové z komunistických zemí. Např. koníčkem jednoho biskupa jsou krátkovlné přijí
mače. Náhodou na jeden zachytil odposlouchávací přístroj, namontovaný v kuchyni? bylo sly
šet hlasy řeholnic, řinčení nádobí ap.
Před 500 lety se narodil sv.Tomáš MORUS, angl.kancléř, popravený, protože nechtěl uznat
Jindřicha VITI, za hlavu církve. Napsal knihu UTOPIA - vidinu budoucnosti.
Dotazy v 70 zemích světa se zjistilo, že nejméně věří v Boha Japonci - jen 44%. V Indii
v^ří 99% v Severní Americe 94% v NSR 78%.
V UGANPR bylo vysvěceno r.1976 40 afrických kněží. V zemí pracuje 478 afrických kněží.
Z POTŠAJEVA -poutního kláštera na Ukrajině, byli vypovězeni všichni imiši, protože odnítli dělat udavače tajné policii.
Terorismus v Evropě je podle názorů biskupů na římské synodě řízen Kremlem.
V Burundi se bude konat r.1978 synoda katol.Církve. Na synodu se připravuje oelá církev
v Burundi studiem současné situace vnitrocírkevního života a možností duchovní život
prohloubit. Heslem synody je: VĚRNOST JEŽÍŠI KRISTO!
Vatikánská musea si budou vydávat informační list o své činnosti. První sešit už vyšel a
je v něm zpráva o změně a výstavbě museí a o personálu od r.1959 do r.1974.
Severoamerická charita - Catholic Relief Service - sestavila okamžitě program k pomoci
obětem sucha na Haity-kde je smrtí hladem ohroženo 12.500 osob. Poslala 155 tis.kg.poživ.
Obláti Neposkvrněné Panny Marie v Jižní Africe vydávají nový časopis pro mládež - TROU Treue. Časopis se setkal u mladých s velmi příznivým ohlasem.
Polská vláda udělila povolení ke stavbě 15 nových kostelů ve varšavské arcidiecézi. Nechut
povolit stavbu byla dlouho příčinou rozporů mezi Církví a státem v Polsku.
Egyptský president Sadat položil v Kairu základní kámen k nemocnici koptické církve* kte
rá bude zasvěcena sv.Marku. Z 58 mil.Egyptanů se ke koptické víře hlásí asi 6 ml.
K zhodnocení návrhů k reformě procesního a řádového práva církev, zákoníku se sešlo v
Mnichově, v Kanonickém institutu university, asi 50 cirk.právníků z celé Evropy.
5.prosince oslaví své 100 narozeniny nejstarší biskup USA, arcibiskup D.HOWARD.
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Ve Wbrrnsu se bude restaurovat jediná v NSR zachovaná židovská čtvrt.
Bisk.konfer.v severových.Brazílii vydala dokument, v němž projevuje starost o blaho nejchudŠího kraje Brazílie; úrodné plochy jsou v rukách několika velkostatkářů. Ve společném
dopise odmítají obvinění, že mezi jejich kněžími jsou komunisté.

VÁNOCE
P. ŠIMČÍK
24.prosince

20,45 ’w IN TE RT HU R - půlnoční mše sv. - zpívá dětský sbor
- půlnoční mše sv. - zpívá dětský sbor

23,00 C U R Y C H
25.prosince

9,00 SCHAFFHAUSEN

11,00 R 0 T I - TANN .
19,00 C U R Y C H -Ale*

- vánoční bohoslužba s koledami
/Prcmenadenstr.23. v kapli sv.Antonína/
- v kapli u katol.kostela - s koledami
- vánoční bohoslužba s koledami

- děkovné bohoslužby na konci roku
17,00 C U R Y C H '
19,00 WINTERTHUR - Novoroční mše svátá - St.Ulrichkirche
Seuzachestr. 1. - Rosenberg
- Novoroční mše svátá - Herz-Jesu Kirche,
19,00 C U R Y C H
1.ledna 1978
Aemtlerstr.46.
11.prosince v 9,30 - mše sv. v ROTÍ
POZOR!
18.prosince v 10,00- mše sv. v Schaffhausen

31.prosince

P. Bl RKA
24. prosince
25.prosince

18,00 B E R N - Dreifaltigkeitskirche
22,30 L U C E R N - Peterskirche
10,30 S O L O T H U R N - Spitalkirche
18,15 A A R A U - Peter; u.Paul Kirche

31.prosince

18,15 A A R A U - Peter u.Paul Kirche

1.ledna 1978

B A D E N - Sebas tiankapelle
19,00 L U C E R N - Peterskirche
11,15

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA-6OO6-LUZERN,Schádrustistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8OO4-ZURICH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.Martin MAZÁK,1100 MORGES,La Longeraie, tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLEN1KAPPEL, t.055-881460 -KLUB

P. VONDRA
25.prosince

17,00 S T. GALLEN - Herz Jesu Kapelle - v dóme
Ostatní bohoslužby o vánocích - dotazy u misionářů

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
POD VEDENÍM OTCE JOSEFA KREJČÍHO, ODBORNÍKA-BIBLISTY
SE KONÁ' OD 17. DO 29.ČERVNA. - BUDE-LI ZE ŠVÝCARSKA
ASPOŇ 20 PŘIHLÁŠEK, POJEDEME Z CURYCHU LETADLEM.
CENA - 350 DOUXRŮ. PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ', ZAPLATÍ-LI
PŘIHLÁŠENÝ ZÁLOHU 100 FRANKŮ. - PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ
.
P. JOSEF ŠIMČÍK - CURYCH .24

GRATULUJEME UPŘÍMNĚ K ABRAHAÍWIIW1
P, BIRKOVI, LUCERNSKEMU MISIONÁŘI - 17.12
KARLU KUKALOVI -

našemu spolupracovníkovi a význačnému

VEDOUCÍMU SKAUTŮ VE ŠVÝCARSKU

50
POŽEHNANÉ VÁNOCE A DALŠÍ ROK PŘEJÍ VAŠI MISIONÁŘI

A REDAKCE !

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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V LAOSU JE KATOL.CÍRKEV komunisty prakticky zlikvidována. Ze 7 kos
telu ve Vientiane je otevřen jeden, slouží se jedna mšev neděli
pro diplomaty. Budhistům zůstaly z 87 pagod jen dvě, bonzové
jsou bud v pracovních táborech nebo rozehnaní.
PODLE ÚSUDKU předsedy Sekretariátu pro nevěřící kard.KÚNIGA
z Vídně, pramení nábož.lhostejnost z přílišné technickovědecké mentality. Je nutno prozkoumat napětí mezi vírou
a vedou v minulosti a snažit se je zmírnit.
NICARAGUA vypověděla ze země kněz-básníka Ernesta
"Cardenala, poněvadž prý podporuje podvratná hnutí.
Cardenal dostal asyl ve Venezuele.
Stálá rada it.bisk.konf./CEI/nepřímo odpověděla na dopis it,sekretáře KS Berlinquera
bisk.Bettazziovi z Ivree, že křest.víra a marxismus jsou teoreticky i prakticky nesluči
telné. V poselství na ital.katolíky po skončení porad od 21.-24.11.vyzvala rada katolíky,
aby bděli nad čistotou víry a nedali se ovlivnit našeptáváním. Biskupové se postavili i
proti násilnostem a vyzvali katolíky, aby bojovali proti ideologiím, hlásajícím nenávist
a násilí a zaměřeným proti svobodě, spravedlnosti a solidaritě.
K NAROZ. SV. OTCE byla otevřena výstava děl 80 ti současných malířů a sochařů v bočním
křídle chrámu sv.Petra. Jsou tam díla Marca Chagalla, Jiřího Rouaulta/praktického katolíka
a přítele manželů Maritainových/, Salvatora Daliho aj. - většinou darů k papežovým naro
zeninám. Jsou tam zejména obrazy ze života sv.Pavla a o Kristově smrti a Zmrtvýchvstání.
MNICHOVSKÝ ARCIBISKUP KARD .J. RATZINGER převzal slavnostně svůj římský kostel s.Maria Consolatrice. Mse se zúčastnilo několik set poutníků z Bavorska.
ARCIB.Cordero Lanza di Montezemolo, apošt.delegát na šalamounských ostrovech, syn jednoho
na rozkaz Herberta Kapplera zastřeleného rukojmí, prohlásil v rozhovoru s ang.časopisem
Catholic Herald, že Kappler je těžce nemocný muž a svou vinu si za 30 let věznění odpykal.
MARCEL LEFEBVRE prosil sv.Otce o rozhovor beze svědků, "aby se všechno vrátilo do normál
ních kolejí a ve prospěch Církve a spásy duší." Poněvadž Lefebvre neodpověděl dosud na
dopis sv.Otce z 20.6., prohlásil vatikánský mluvčí, že na tento dopis sv.Otec také neodpo
ví. - Arcibiskup míní zřídit také seminář v USA./O hrozných náboženských poměrech v USA
viz poslední číslo římských STUDIÍ/. Arcibiskup nechce přestoupit papežův zákaz a vysvě
tit biskupa, prohlásil prý, že jeho díla by se určitě některý z biskupů ujal. Doufá, že
jeho apoštolát ocení časem sv.Otec i ostatní biskupové. - Doufejme, že brzo dojde k tak
pronikavé obrodě v Církvi, že arcibiskup Lefebvre může klidně odejít na odpočinek.
CHUDÍ ESKYMÁCI Z KANADY sebrali pro dílo Matky Terezy 3101 dolarů. - V noviciátě v Kalkutě
se připravuje na kněžství 38 mladých mužů mužského odvětví společenství, založ.M.Terezou.
BOSÝ KARMELITKY v Paraguay si založily druhý Karmel. Do přísných klášterů se hlásí stále
víc mladých mužů a žen. Také semináře s pevným řádem a hlubokým duchovním životem si ne
mohou stěžovat na nedostatek studentů, kteří se chtějí stát kněžími.
LETOS UPLYNULO 10 LET od návštěvy ekumenického koretantinopolského patriarchy Athenagorase I. ve Vatikáně. Setkání s papežem bylo velmi srdečné - obě církve ze sebe vzájermě sňa
ly tisíc let trvající klatbu. Pravoslavná církev má stejné učení jako katolická, uděluje
platně 7 svátostí, jen neuznává papeže za nástupce sv.Petra. I s nynějším patriarchou
Dimitrisem I. si papež vyměnil pozdravný dopis.
HANS F.VON STUDNITZ,evangelický novinář t vy týká biskupu z Munsteru H.Tenhumbergovi, že
vede kampaň proti jižní Africe a tím podporuje nepřímo černý terorismus. Naši čtenáři z
Jižní Afriky jsou rozhořčeni a smutni, když vidí, že jejich biskupové, zřejmě z nevědomos
ti / ovšem trestuhodné a neomluvitelné/ se postavili za černošskou většinu a nechápou, že
nejde o vládu černé rasy, ale o ovládnutí Afriky komunisty.
BISKUP Dr.G.MOSER, předs.němec.odb.mezinár.katol.mírového hnutí PAX CHRISTI se obrátil na
Ij.Brežněva s prosbou, aby propustil na svobodu Leonharda Reimera, uvězněného proto, že
měl bohoslužbu - zřejmě bez povolení úřadů. Moser poukázal na ústavou zaručenou náb.svobodu.
V SSSR jsou náboženské instituce infiltrovány udavači, / zde na Západě také/ a vydány na
pospas nátlaku státu. Pravovemí kneží jsou ve vezeních či pracovních táborech nebo na
psychiatrických klinikách, věřící jsou trestání pokutami, diskriminací a trpí nesmírnou
protináboženskou propagandou. Přesto se církev obnovuje a roste. Mnoho mladých lidí, zklama
ných komunistickými dogmaty, plní kostely. Roste i počet sekt - z 2000 registr.sekt byla
polovina za vlády Chruščova zrušena. 5 mil.uniatů-katolíků, bylo r.1946 násilím připojeno
k pravoslavným, ale tajně jsou věrni své víře a pracují dál.

MĚSTO

ŽIŽKOVO

A

GRANDHOTEL

BRÁNÍK

"No vidíte, Kefalín," zahlaholil poručík Hamáček,"tak jsme se zase ve zdraví sešli. Jest lipak víte, že mám k vůli vám zaražený postup? No ovšemže nevíte, protože takový věci se
nesdělujou prostým vojínům, nýbrž komu? Nýbrž pouze příslušným velitelům! A příslušný ve
litel u týhle jednotky jsem pořád ještě já! Koukněte, Kefalín, já nejsem mstívej člověk,
ale jestli budete po Táboře chodit jako vagabund, tak s várna co? Tak s vána vyběhnu! Tábor
má slavný vojenský tradice, Kefalín! Víte, že na blízkém Kozím hrádku byl upálen Mistr
Jan Hus?"
"To je mi známo," odvětil Kefalín,"jeho popel byl pak hozen do Lužnice."
"No vidíte, jaký svinstvo se za toho kapitalismu dělalo,"žasl poručík,"a právě proto budu
jeme co? Budujeme silnou armádu! Tu nám ovšem nikdo nesmí rozleptávat! Vy jste, Kefalín,
simulant a k ternu ještě inteligent! S takovým profilem si musíte dávat co? S takovým pro
filem si musíte dávat bacha!"
Ve chvíli, kdy chtěl poručík své názory patřičně rozvinout a upřesnit, zazvonil telefon.
Znechuceně zvedl sluchátko a chvíli poslouchal vzrušenou tirádu, pronášenou rozčileným
a přeskakujícím hlasem. "No vidíte," řekl, když položil sluchátko. "Jste tu skoro sami
vzdělanci a chováte se jako banditi. Mistr Palát si stěžuje, že ho chtěl vojín Kutík hodit
do výkopu. Včera ho zase hodlal nacpat kam? Včera ho zase hodlal nacpat do míchačky na
beton. A to je Kutík syn lékaře, Kefalín!" pokýval významně hlavou a zabručel:"Když mu za
razím vycházky, stejně mi uteče. Když ho zavřu, bude si v base u tankistů válet šunky a já
budu mít o pracovní sílu míň! Tohle je život.. "odplivnul si a mávnul zlostně rukou.
Sotva vyšel staronový vojín na chodbu, zmocnil se ho poručík Troník:"To jsem rád, soudruhu,
že jste tady," podával mu ruku."Svazácká práce nám tu upadá. Pokorný je v Hartmanicích,
šimerda, tuším, v Bechyni nebo v Kaplicích a Jasánek na všechno nestačí. Víte, tady se lec
cos změnilo. Poj cite se mnou do kanceláře, budu vás o všem informovat."
Odešli do politrukova kutlochu, kde viselo obrovské heslo ministra národní obrany Alexeje
Čepičky: NA P06LEENÍM MÍSTĚ NAŠEHO SNAŽENÍ BUDIŽ VŽDY ČLOVĚK !
"Víte, Kefalín, tady je teň složitá situace,"spustil politruk."Na jedné straně dostáváme
statut řádných jednotek, na druhé nemůžeme být spokojeni s kádrovou situací. Dobří soudru
zi odcházejí do civilu ze zdravotních důvodů a bojové útvary nám předávají muže, kteří se
pro politickou práci nehodí. Mohu se spolehnout jen na Jasánka a na učitele Anpoše. Při
tom je tu řada nových soudruhů, které by bylo třeba převychovat. Například takový Kahoun.
Jeho otec vlastnil továrnu na spirály a jeho vyloučili z průnyslovky. Několikrát jsem s
ním hovořil, vysvětloval jsem mu přednosti socialistického zřízení, ale nejsem jist, jest
li to pochopil. Nebo Cibula. Na filosofické fakultě nebyl prověřen a soudruzi ho nepřipus
tili k doktorátu. Bude třeba, abyste s ním promluvil jakožto revoluční inteligent a nosi
tel Fučíkova odznaku. Již se o to pokusil Jasánek, ale zatrpklý Cibula ho kamsi poslal.
Ale máme tu i další problémy. Vata, ten kulak, pokud se na něho pamatujete, navázal na
stavbě milostný poměr se soudružkou cikánského původu, která měla
za úkol umýt okna. Napsal jsem o tem otci a ten se okamžitě
dostavil. Zbil nejen syna, ale i čtyři soudružky cikánského původu, které na stavbě náhodou potkal
a dokonce se před hotelem Jordán vrhl na irác
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kou delegaci. To ovšem neprospívá naší dob
ré pověsti a je třeba se zamyslet a ta
kovým případům předcházet. Také je třeba
vést boj proti alkoholismu. Vojín Dokonal,
kterému otec uprchl do Anglie se projevu
je při politickém školení aktivně. Ve
střízlivém stavu jsou mu politické pro
blémy jasné, ale když se napije, vykřiku
je nevhodné věty i protistátního obsahu.
Vojín Macek zbil řadu tankistů, i důstoj
níků. Také vytloukl hospodu Bráník a jis
tého soudruha nadporučíka vyhodil oknem,
Jen díky tomu, že pracovní oděv našich vo
jínů je takový, že jej lze těžko rozeznat
od civilního pracovníka, podařilo se nám
vojína Macka dosud krýt.*

VESEL É

VÁNOCE

!

'Od jisté doby nepiju.""A odkdy, prosím
tě?""Od půl čtvrté."
"že se nestydíte, ve vašem věku a krást
auta!""Pane soudce, když za mého
mládí jich bylo tak málo."
Dopravní hlídka:"Zastavte, ne
funguje vám pravé světlo!"
"Nemohu - nefunguje mi
brzda!"
"Co říkáš tomu obrazu, na
němž je napsáno "Neprodej
ný? ""Jsem téhož názoru."
"Mám mu ty peníze půjčit?"
"Jistě!""Proč?""Jinak je bude chtít ode nne!
"Chtěl bych mít tolik peněz, kolik stojí dospělý slon!""A
nač potřebuješ slona?""Nepotřebuji slona, ale ty peníze."
"Mami, znáš tu vázu, která se dědí z generace na generaci?
"Jistě. Proč?""Moje generace ji rozbi
la."
"Tati, kdo je ideální host?""Ideální host je ten, který má málo ča
su a předtím večeřel."
Skot čte v hotelu:"Garáž zdarma!" Vjede do garáže. "A který pokoj
si račte přát?" ptá se vrátný. "Pokoj? Spím zásadně v autě."

TELEVIZNÍ

PORUCHA

Ve výkladní skříni obchodu s brýlemi je tento ná
pis: "Jestli nepřečtete tento text, je nejvyšší
čas, abyste přišel k nám a dal si přezkoušet
zrak!"
"Rádi bychom vás, slečno zaměstnali, ale ne-t
máme pro vás práci.""To by mi nevadilo, pa

ne řediteli."
"Nedávno jsem byl u jasnovidce.""No a?""Zaklepal jsem a on se
zeptal: Kdo je tam? -Tak jsem hned zase odešel."
"Dnes v noci mě probudil podezřelý šramot a zahlédl jsem ru
ku, jak vytahuje peněženku z mého saka.""A proč jsi nevystře
lil?" "Aby ze mne nebyl vdovec!"
"Nechtěla byste se trochu projít, slečno?""S radostí.""Tak to nMU£ S(
LEHNUL
"
já vás nebudu zdržovat."
"Pane vrchní, v polévce je moucha!""Hrozné, letos je tolik much. A to jsem vám jich ces
tou z polévky už pět vytáhnul!"
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Lod tone. Angličan s
dýmkou v ústech se ptá
kapitána:"Mohl byste
mi říci, kde je tu
záchranný člun
} pro kuřáky?"
'Jak vám chutná
minerálka, kterou
jsem vám předepsal?"
"Výborně! Ale protože
je příliš silná, ředím
ji v poledne ginem a ve-

"PATENT SOMBREROV NOC I SVÍTÍ ..."

PPZCH 26

Ván oč n í
JABLKOVÝ SALÁM. - 1/4 kg cukru a půl šálku
vody se vaří do niti, pak se přidá 18 loupaných jablek,
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nakrájených na lístky a za stálého míchání se svaří v
průhlednou kaši. Odstaví se a přimíchá 14 dkg loupaných, napříč
krájených mandlí, 3 1/2 dkg na drobno krájené citronády, kůra z
citrónu, udělá se váleček, obalí v cukru, zavine do papíru a dá
se na teplé místo usušit. Poté se krájí jako salám.
MANDLOVĚ B í L Ě VĚNEČKY. - 10 dkg loupaných,
strouhaných mandlí, 12 dkg cukru se zadělá s bílkem, je-li hmota řídká, přidá se lžíce
mouky, rozválí na malíček silné těsto a vypichují kolečka. Kornoutkem se udělají na ko
lečka kroužky z bílé polevy a zdobí se čtverečky kandisovaného ovoce. Nechá se 2 hodiny
stát a pak se víc suší než peče, aby zůstalo bílé.
KORNOUTKY S KRÉMEM. - 4 dkg loupaných strouhaných mandlí se lehce zamí
chá do sněhu ze 4 bílků, přidají se 4 žloutky, 14 dkg cukru, 7 dkg mouky a vše se lehce
promíchá. Hmota se rozetře tence na povoskovaný plech. Jakmile nabude světležluté barvy,
rychle se nakrájí na čtverečky, z nichž se stáčejí kornoutky. Ty se polévají čokoládádovou polevou a plní vychladlé máslovým krémem.
MANDLOVĚ ROHLÍČKY. - Zpracuje se 18 dkg
strouhaných loupaných mandlí, 18 dkg cukru, dle potřeby
bílků, aby to bylo dosti tuhé; přidá se trochu vanilky,
citr.kůry, rozválí se a vykrajují se tvary, které se ne
chají ve vlažné troubě péci.
SNĚHOVĚ ROHLÍČKY. - Ušlehá se tuhý sníh ze
4 bílků, přidá se 28 dkg cukru a něco vanilky. Tvoří se
rohlíčky, které se obalí ve strouhaných mandlích a pečou
ve slabé troubě na máslem vynaštěném plechu. Také se mohou
přidat sekané mandle a dělat z toho pak pusinky.
ZÁZVORKY. - 8 žloutků, 2 celá vejce, 56 dkg cukru,
trochu citr.a pcmer.kůry se míchá asi
hodinu. Pak se přidá lžička zázvoru
a 56 dkg mouky; je-li těsto měkké,
*"T0 NEBYL ČÍNSKÝ SALÁT,
přidá se mouky. Těsto se trochu
TO BYLA KVĚTINKA NA OZDOBU
zpracuje na vále, wkrájí
STOLU."
tvary formičkami,
dá na plech potřený máslem a nechá přes noc od
počinout. Velmi zvolna se peče.

CUKROVINKY NA STROMEČEK.
5 dkg meruň.zavařeniny se smíchá s cukrem v
těsto, příp.přibarví bretonem, rozválí a vykra
juje nebo vtlačuje do formiček; tvary se po
třou bílkem a sypou krystalovým cukrem.
DOBROU CHUŤ POD STROMEČKEM

JDU NAKOUPIT . . CHCEŠ K OBĚDU
KAPRA?

FILÉ NEBO

