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MĚSÍC APOŠTOLA MLÁDEŽE - SV.DONA BOSCA
u člověka/ kterého milujeme, omluvíme každou chybu. U toho, kdo je nám pro
tivný, najdeme i na dobrých vlastnostech kazy. PROČ?
Protože si neuvědomujeme, že bychom měli vzít doslovně slova Páně: "CO JSTE
UDĚLALI PRO JEDNOHO Z TĚCHTO MÝCH NEJNEPATRNĚJŠÍCH BRATŘÍ, PRO MNE JSTE
UDĚLALI." /Mat 25,40/.
Ježíš žije v každém člověku. Z některého prosvítá víc, protože mu člověk v
sobě uvolnil víc místa. V jiném je takřka zasunut nenávistí či lhostejností,
jen občas zasvitne v dobré myšlence či v dobrém skutku.
Kristus v nás chce zářit plně:"BUĎTE DOKONALÍ..."/Mat 5,48/. Nevtírá se, ne
znásilňuje naši vůli, ale nabízí se nám ve svátostech - a v radostné zvěstiv evangeliu - nám říká, jak se máme chovat k druhým.
Některé lidi milujeme víc, táhne nás k nim cit, sympatie, vděčnost, příbuzen
ství, obdiv. To je v pořádku. Proti některým lidem se naše láska vzpírá ublížili nám, vzbuzují v nás opovržení, odpor. Je to přirozené - ale není to
v pořádku. KŘESŤAN JE TOTIŽ ČLOVĚK NADPŘIROZENÁ.
Irský román UDAVAČ vypravuje o zrádci národního hnutí, jenž zavinil smrt své
ho přítele. Když jsou mu mstitelé v patách, uteče do chrámu a spatří tam mat
ku muže, jehož smrt má na svědomí. Sklání hlavu do jejího klína. Stařenka
odtrhne oči od svatostánku a rukou, ovinutou růžencem, pohladí hlavu vraha
svého syna....
Milovat neznamená vidět na druhém jen
dobré a před špatným zavírat oči. Zna
mená to pomáhat dobrému k rozkvětu a to je možné jen dobrem. Ostrá slova
Kristova se vztahovala ke hříchu - hlav
ně pokrytectví a pohoršení -ale chybují
cí lidi byl ochoten přijmout vždy s lás
kou. Viz noční rozmluvu s farisejem Ni
kodémem.
UVAŽUJME KAŽDÝ DEN - nejlépe večer: Ja
ký byl náš vztah ke Kristu v lidech? Da
li jsme se od lásky ke Kristu v druhých
odradit jejich nepříjemným vzhledem, cho
váním, zlobou? Udeřili jsme snad Krista
v druhých nenávistí či lhostejností? Ne
bo se snažíme probouzet ve všech, s kte
rými se setkáme, Kristův život láskou a
dobrotou?
Uvidíme, jak i v nás je Kristův život
ochromen, kolik to dá námahy a jak dlou
ho to trvá, než ho v sobě vzkřísíme. Aby
VĚŘÍM VE SLUNCE, I KDYŽ NESVÍTÍ,
Kristus v nás všech v r.1978 oživnul pře
VĚŘÍM V BOHA, I KDYŽ MLČÍ,
je Vám i sobě Vaše
redakce
VĚŘÍM V LÁSKU, I KDYŽ JE SKRYTA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V Paříži zemřel ve věku 74 let katol.laik a spisovatel
/přes 44 knih/ Raoul TOLLERAU. R.1953 zavedl Mezinárodní
den na pcmoc malomocným. Jeho sbírky umožnily lepší lékař
skou péči o malomocné. Některé druhy malomocenství jsou vy
léčitelné a 90 proč.není nakažlivých. F.věnoval péči o ma
lomocné 46 let života, procestoval 95 zemí, t.j. objel zemi
30 x. Známá je jeho Kniha lásky, vydaná v 26 řečech v 7 mil.
výtiscích. Na světě žije 15 mil. malomocných. Republika Mali
vydala k jeho úmrtí známku s jeho portrétem.
Papež věnoval nově založenému Mezinárodnímu fondu pro zemědělsyý rozvoj /IFAD/sto
tisíc dolarů. První zasedání fondu se konalo v Římě a byl na něm zástupce Sv.stolice.
Jerusalémský arcibiskup H.Capucci byl jmenován vizitátorem melkitských cirk.obcí v Jižní
Americe, které dlouho o vizitátora žádaly.
17.12.promluvil při povinné návštěvě/ad limina/ sv.Otec k holandským biskupům. Jemným, ale
jasným způsobem upozornil vedení holandské Církve na vážné chyby v oblasti víry a mravů,
liturgie, kněžského života a církevní kázně. Pobídl biskupy, aby si víc všímali těchto pal
čivých a odstrašujících problémů a povzbudil je, aby se snažili najít vhodné řešení. Zej
ména upozornil na zamlčování nebo zkracování základních pravd víry /božství Kristovo,
Nejsvětější Trojice, Zmrtvýchvstání Páně, Nejsvětější svátost, posvátnost kněžského poslá
ní a j. Viz článek Dr.Dacíka/. Zmatky na poli liturgickém jistě odstraní nový holandský
misál. Zvláště bolestně se dotýká sv.Otce, ze mnoho knězi v Holandsku odpadlo a ze je tam
málo kněžských a řeholních povolání. Vyzval biskupy, aby se snažili probouzet a pečovat
o kněžská povolání. Nakonec jim udělil apoštolské požehnání.
Historickou návštěvu egyptského presidenta Sadata v Jerusalémě nazval papež "signálem míru".
Je to začátek smíru mezi oběma zeměmi - po třicetiletém nepřátelství.
Ředitel Osservatore Romano Raimondo Manzini byl jmenován Pavlem VI. "čestným komořím jeho
Svatosti^ Nedávno byl tento kněz vyznamenán čestným doktorátem papežské lateránské university. 17.prosince udělil sv.Otec 76 letému Manzinimu soukromou audienci.
Ke zprávě o falešném obvinění řeholních sester z krádeží v obchodním domě v min, čísle do
dáváme, že vedoucí Kuratoria boje proti kriminalitě Kirchner, odstoupil. Ke zprávě o výmě
ně lucemského regense nám jeden čtenář sdělil, že regens sám požádal svého bis
kupa, aby ho přeložil do duchovní správy.
Poprvé v dějinách Jugoslávie byl věnován program televize jen náboženským otázkám. Divád
slyšeli rozhovor křestanských a mohamedánských zástupců, snímky z bohoslužeb, debatu mezi
věřícím a knězem a j. Program měl název Církev v Srbsku.
"Těžkou urážkou Sv.stolice a jejich zástupců" a "provokací katolíků v ČSSR" byl tak zv.
"dokumentární" dvoudílný filmvCSSR televizi o Vatikánu. Film obviňoval Vatikán z bezcharaktemosti na poli politickém, finančním - ba dokonce i vojenském.
Odborná biskupská komise pro cirk.archivy v NSR vydala v nakl.Schnell und Steiner, Mnichov,
Průvodce po biskupských archivech katol. Církve v NSR a v záp.Berlině." Týká se 22 archivů.
President NSR W.Scheel udělil sekretáři kongr.pro šíření víry-Indovi-arcibiskup .Simonu D.
Lourdusamymu velký záslužný něm.kříž. Předal mu jej něm.vyslanec u Sv.stolice Dr.W.Gehlhoff
20.12. za přítomnosti četných prelátů kurie a zástupců říms.generalátů misij .institucí.
Na svátek Všech svátých hovořil prof .Hans Kilng ve švýc. televizi na námět Věda a problém
Boha. Jeho rec byla sice mistrovským řečnickým dílem, ale obsahově dialektickým tancem
kolem zlatého telete ducha doby - jak píše Timor Domini. Bůh prý se nedá dokázat a také
ateismus se nedá popřít. Mohl tedy sv.Pavel klidně zůstat v Tarsu - dodává Timor Domini.
2O.12.se setkal předseda něm.bisk.konference s arcibiskupem Lefebvrem ve Freiburku/Br.,
aby ho získal k jednotě s Církví. Schůzka prý byla velmi krátká.
Řada bi^kypů g arcibiskupů, mezi nimi také st.qallenský biskup Maděr, navštívila o vánocích
vězeni a promluvila k vězňům.
Proti kampani, rozvířené prof.Greinacherem z Tubingen, aby věřící nepřispívali na bisk.
sbírku Adveniat, určenou především náboženským účelům v již.Americe, napsaly velmi věcné
vysvětlení vedení Adveniat, sekretariát německé bisk.konference, Misereor, stipendijní
dílo latinská Amerika - Německo. Greinacherův výpad podepsal bohužel i teolog Karl Rahner.
Greinacher obviňuje Adveniat, že nechce podporovat hnutí Teologie osvobození. Toto hnutí
má několik proudů, z nichž řada je ryze komunistická - a komunismus, který chce křesťan
ství zničit, nemíní katolická instituce podporovat.
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Pan Coulignard se tiskne ve svém slavnostním obleku k ústřednímu to
pení a ohřívá si to, čemu říkají Angličané "nevyslovitelné".
Vy pana Coulignarda neznáte? Vždyt je to známá veličina, o které se
píše ve vědeckých časopisech.. .Je členem akademie! Členem vědeckých
svazů! Slyšíte o něm všude...V televizi, v rozhlase! VždyE ten přece
našel a sestavil kostru pověstného mamuta, jehož ocas našel v písči
nách Mansu. Napsal o předhistorické době šestisvazkové dílo a mluví
sanskrtem tak jako svou mateřštinou. .Pozbyl sice vlasů a jak říkají
kluci z ulice, má na hlavě kluziště..ale sanskrt! Považte! Konečně,
chce-li někdo dělat omeletky, musí nejdříve rozbít vejce.
Coulignard /Veliký/ ohřívá tedy své "nevysloví telné^a čeká, až přinesou malého Jeronýmka,
také Coulignarda, syna jeho nejmladšího bratra, jehož se má stát kmotrem.
Vedle něho stojí tlustá veličina z vlády, velké tentononc z Akademie, ctihodná velehora
z university a řada nazdobených dam, které naslouchají jeho řeči s očima plnýma něžnosti
a vyrážejí při každém jeho slově ze sebe slabý, kvokávý údiv.
"Tedy", mňouká paní C., taková vyzáblá osůbka, ověšená perlami,"máte asi krásnou sbírku?"
"Krásnou? Nádhernou," hřmotně odpovídá skromný učenec. "Ale ponyslete, co by člověk mohl
jednou mít! Věda! Věda! Jak rychle pokračuje! Naše expresní vlaky nejsou proti ní ničím!"
"Nejsme tedy se svou vědou už u konce - jak říkají jistí lidé?"
"Co vás napadá, milostivá! Každý den, tisíc kilometrů kupředu. Na místě vám vypočítám všech
na vtělení Višny, známého indického boha! Čteme Ramanaje jako vy noviny. Řím? Řecko? To by
lo včera! Probádané jako sběračka. Do týdne bychom našli kaménky Demonsthenovy a ocas Alkibiadova psa, uloženého pod oltářem Jupitera v Delfách. .Ach, zde toho je!" poklepal na své
lesknoucí se čelo, podobné pštrosímu vejci.
V té chvíli se ozval pronikavý pláč. Objevil se malý Jerome v náručí jedné ze svých tet.
Za ním se vynořila celá dynastie Coulignardů.
Vešli do kostela. Páni mechanicky smekli, dámy se požehnaly svěcenou vodou. Páni si prohlí
želi klenutí:"Něco je tu cítíc, že, Coulignarde?"
"Kadidlo. Používalo se ho už za starých fakírů, kteří žili 13.808 let před Kristem, k lé
kárnickým výrobkům. Říkalo se mu tehdy olibám čili arabské kadidlo."
"Je to rostlina?"
"Ano, z rodu amyriadeceí. Hledte,"přistoupil k pilíři," kámen plný terciárního seritu."
Náhle spatřili, že dámy na ně kývají. Kněz je u křtitelnice. Honem-jeden předbíhá druhého.
"Podívej se na tu trhlinu na obraze," zastavuje Coulignard bratra před starým plátnem.
"Saprlot - máš pravdu. Asi následek žáru!"
"Kdepak, bratříčku; pochází z doby, kdy umělci dávali do barev spoustu živice, nerozpustné
v lihu... ""Ne vždy, bratře!" "Hledáš maličkosti! Vezměme tedy éter. Je-li smíchán s barvami'.'
Vtom zabručel kostelník tak hlasitě, že vše umlklo. Kněz začal něžné křestní obřady. Mužo
vé to sledují lhostejně, dámy to zajímá víc. Když vkládá kněz dítěti do úst sůl, dítě se
jako obvykle zašklebí. Paní Coulignardová je celá pryč, vzpamatuje se teprve při zaříkává
ní a při Otčenáši už pokračuje pevným hlasem. Ale modlí se sama.
"Pater noster" - obrací se kněz ke Coulignardovi /Velikému/, který se dívá na špičky botů.
"Jak?"
"Pater noster - nebo chcete raději francouzský. Otčenáš...."
Coulignarda jakoby omráčil blesk.
"Důstojný pane, jak víte, znám nejen latinsky, ale i sanskrt—"
"Tak tedy latinsky: Pater noster, qui es in coelis—"
Coulignard má dobrou vůli, ale už při třetí větě je v úzkých a ošklivě se plete.
"Recitujte to raději francouzský," je slyšet hlasy ze všech stran.
3
Všichni, i přihlouplá tetička upírají na Coulignarda oči.
"Francouzsky?*- koktá učenec - "Francouzsky? Neumím Otčenáš francouzský...."
Od té chvíle klesl Coulignard v očích své rodiny na poslední stupeň. Když poznamená, že
omáčka je moc hustá nebo řízek příliš propečený, nezavře kuchařka dveře, aby nevykřikla:
"Že je můj řízek příliš vypečený? Není to k pláči! Takový blbeček, který se neumí pomodlit
ani Otčenáš!"
Pierre L 'Ermite

Z GRUNTU DOBRÝ
ČLOVĚK!
Neni-li vnější dobrota
•
výrazem dobroty vnitřní,
říkáme, že člověk hraje
divadlo nebo že je po
krytec. čím je kormidlo
pro lod, pérko pro hodin
ky, tím je srdce pro či
ny. Srdce je mincovna,
kde se odlévají dobré a
zlé skutky, kovadlina,
na níž se kuje dobrota,
plán budovy života. Jako
tep prozrazuje, je-li
srdce zdravé či nemocné,
tak je člověk ve svém živo
tě tím, čím je ve svých
myšlenkách a touhách.
Svou bezmyšlenkovitost a
hloupost prozrazuje ten, kdo
tvrdí:"V co věříš, na tom ne
záleží; hlavní je, jak žiješ!"
Opak je pravda: jednáme podle
toho, v co věříme. Naše myšlenky
jsou jako hodinkové pérka; je-li
naše myšlení špatné, jsou špatné i
naše činy. Domníváte se, že vydavateli
novin nevadí, myslí-li si čtenář, že by ho
měl zabít? Kdyby smýšleli všichni čtenáři stej
ně, už by byl vydavatel dávno mrtev.
Mnozí lidé oddalují proměňování svého správného
přesvědčení v činy; proto existuje tolik blázinců. ‘
Zlomyslný kůň nebude lepší, svážeme-li ho řemeny,
aby nekopal. Pán praví, že i ty zlé myšlenky, které
nemůžeme uskutečnit, se nám připočtou za vinu jako
čin:"Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už
s ní zcizoložil ve svém srdci."/Mat 5,28/. Je-li špat
né jisté věci konat, je také špatné na ně mys
let. Udržuj svůj myšlenkový svět ryzí a
tvoje jednání bude dobré.
Prostředí je podmínkou našeho života,
ale náš život neurčuje. Adam žil v
dobrém prostředí a zhřešil. Jidáš žil
v nej lepším prostředí a také zradil svého
Spasitele. Mnozí lidé žijí na nejkouzelnějších kouscích země a přesto se
zaprodávají tyranii hříchu. Správně řekl náš Spasitel:"Člověka nemůže po
skvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co z člověka vychází, to ho po
skvrňuje . "/Mar 7.15/.
Prostředí, hospodářská situace a babičky, které milovaly příliš mnoho nebo
příliš málo, jsou okolnosti, které přispívají k formování člověka; ale for
mují jej jen tak dalece, pokud s nimi souhlasí. Život by byl zdravější, kdy
by politika a výchova šly ruku v ruce. Politika zdůrazňuje svobodu; ale vy
chovatelé tvrdí, že člověka určují žlázy či málo místa na hraní; není prý
odpovědný za své činy. Není-li odpovědný za své činy, není svobodný. Ústava
je správná, ale tyto výchovné teorie jsou špatné. Jsme-li svobodni, určuje
me sami sebe, naše činy jsou výsledkem především naší vůle. Pak platí slova
Páně: "BLAHOSLAVEN/ ĚISTĚHO SRDCE,3 NEBOŤ ONI BUDOU VIDĚT BOHA.'' F.J.Sheen
T
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KDE SI HRÁL BOŽÍ SYN..........
V posledním čísle jsme uveřejnili zážitky
P .J.SEDLÁČKA z Prahy v Betléme před skoro
100 léty. Nyní popisuje autor, jaký dojem
na něho udělal NAZARET.
Blížím se k NAZARETU. Již budu tedy moci kráčeti po mís
tech, kde Ježíš Kristus, Spasitel irůj, chodil; zdržeti se
v doně, kde On přebýval - dovedu-li té milosti zúplna
oceniti?
U hojného pramene čisté vody jest veliké množství lidí;
přicházejí sen ženy, nesouce nádoby na hlavách, by navážily
vody. Ještě vyjíždíme na návrší a již vidím domky Nazaretské,
které se na svahu hory amfitheatrálně k sobě řadí. To jest ten
malý, opovrhovaný Nazaret, "Co může z Nazareta dobrého vyjiti?"
/ Jan l.,46/ A přece převýšilo městečko toto mnohá města nejslavnější: ta zanikla, ale jméno Nazaretské bude povždy známo.
Zde není hostinců, ale jest tu poutnický dům, v němž Otcové řá
du františkánského velmi ochotně a vlídně přijímají každého
Lpoutníka, aby mohl vykonáti svoji pobožnost.
Laskavý, ctihodný bratr Lazar, jemuž je starati se o příchozí
poutníky, vítá mne a vykazuje mi příjemnou světničku v domě poutničkám.
Jsem sice unaven, ale kdo by nespěchal spatřit obydlí Panny Marie a Syna Jejího? Jdu do
blízkého chrámu ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE." Chrám z bílého kamene stavěný, štíhlou věží opat
řený, leží při klášteře františkánském. Vystavěn jest nad místem, kde byl příbytek Panny
Marie přistavený ku skalní jeskyni. Danek sám nachází se od roku 1291 v Lorettě u Ankóny;
však pod hlavním oltářem ukazuje se dosud jeskyně, jež s místem bývalého domku činí kos
telní hrobku.
Chrám je zbudován v italském slohu; první oltář v právo, zasvěcený Rodičce Boží, je zvláš
tě drahocenný, neb jest to dar našeho Nej jasnějšího císaře Františka Josefa I. a má u spo
du znaky císaře a papeže Leona XIII. Je složen z mramoru salcburského a byl sem s velkým
nákladem převezen. V neděli sloužena byla u tohoto oltáře farní mše sv.; byl jsem mile do
jat, když konala se tu modlitba za Nejmilostivějšího panovníka našeho.
Patnáct širokých mramorových schodů vede do krypty; stěny jsou pokryty taktéž mramorovými
deskami; po stranách dva černé pruhy naznačují, kam až sahal přistavěný domeček.
Že se musí nyní po tolika stupních sestupovat!, není nic divného: dříve stál domeček za
jisté se strany jižní zcela otevřen. Sv.Helena a křižáci vystavěli nad ním krásné chrámy;
ty byly zbořeny, a na rumu vysokém, který nesměl býti odstraněn, byl zbudován nynější
chrám, který tudíž stojí o mnoho výše.
Část obydlí svaté Panny byla vytesána ve skále; světnička skalní byla suchá a hodila se
dobře za obydlí.
Stařičký mnich, Polák rodem, laskavě provází mne do krypty, kde jsou po obou stranách dva
oltáře, zasvěcené jeden sv.Jáchymu a sv.Anně a druhý sv. archandělu Gabrieli. Dva stvpně
ještě sestupujeme a jsme před oltářem zvěstování Panny Marie. - Zde pod ozdobným oltářem
jest nápis, vyjadřující vtělení Syna Božího:"Sic verbum caro factum est." ZDE SLOVO TĚLEM
UČINĚNO JEST. _
Vedle oltáře jest vchod do jeskyně zadní, kde jest oltář sv.Josefa a nápis:"HIC ERAT 5
SUBDITUS ILLIS. " ZDE JIM BYL PODDÁN. - Po několika schodech se vystupuje do jiné jeskyně,
kde prý bývala kuchyně Panny Marie.
Sv.Josef mimo toto obydlí měl ještě jiný příbytek, kde pracoval; na východě totiž mívají
řemeslníci dílnu často vzdálenou od svého obydlí. Na místě tomto postavěna jest mezi Samý
mi dary mohamedánů malá kaple, v níž obraz nový nám připomíná zaměstnání tesaře sv.Josefa.
Blízko toho jest nedostavěný ještě chrám sjednocených Řeků; i na tuto půdu váže se zvlášt
ní památka. Zde stávala SYNAGOGA židovská, do které vešel i Kristus Pán, aby vykládal
shromážděným písmo svaté. Když začal jim ukazovat!, že on jest Messiáš od proroků předpo
věděný, oni neuvěřili mu, ale záští jsouce plni, vyhnali jej z města a hnali jej na blíz
kou horu, aby jej svrhli se skalnatého temene, "žádný prorok není vážen ve vlasti své."

D I ABOLSKY

PLÁN

V sovietských novinách sa objevilo r.1942 cosi senzačně Stalin urobil recepciu pre metropolitov Sergeja, Alexeja a
Mikuláša. O jestvovaní cirkvi a týchto biskupov sice každý
vedel, ale že by taký nepriatel náboženstva ako Stalin při
jal na slávnostnú recepciu cirkevných hodnostárov, to pře
sahovalo všetky schopnosti chápania sovietského člověka.Ved
predsa duchovní-ktorí přežili hrozu 25 ročného prenasledovania - mali v sovietskcm státe podobné právně postavenie ako
Židia v nacistickom Nemecku. Duchovný nesmel vstúpit do veřejnej knižnice, nepřijímali ich do nemocníc a na ambulančné ošetrenie a keby bol vstupil do dajakého hostinca, neboli by ho obslúžili. Každý ho mohol urazit alebo aj zabit. Nikoho netahali na zodpovědnost, ak násilné
vnikol do jeho příbytku. A prečo by aj nie, ved beztak bol každý kňaz čakatelcm vazenia
alebo pracovných táborov. Tri štvrtiny ruského duchovenstva tam zemřelo.
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Kto to všetko uváži, nebude se čudovat, ked povieme, že to bola senzácia, tá reoepcia. Že
by bola začala nová éra? A skutočne začala, ale mala mat pre pravoslávnu cirkcv také ná
sledky, na ktoré vtedy ešte nikdo nemyslel - okrem Stalina a jeho poradoov. Veriaci však po
šírej Rusi začali dúfat, tým viac, že sa dozvěděli o slávnostnej volbě metropolitu Sergeja
za patriarchu celého Ruska. A po tejto události přišli dalšie-svatenie biskupov, otváranie
kostolov, v kterých sa už desatročí neslavili bohoslužby, založeni teol.akadémií atd.
Po niekolkých mesiaooch senzácia stratila na farbe, ale nádej ostala. A možno bola právě
ona, ktorá zabránila, kdy si aj tí najbystrejší bolí všimli krátku správičku na posledněj
straně novin, vytlačená drobným písmem, ako keby šlo o vec, ktorá sotva zaslúži, aby sa o
nej písalo. šlo o ustanovenie Úřadu pre cirkevné věci. Jeho šéfem sa stal G.G.Karpov.
Strávil niekolko rokov na kijevskej církevněj akadémii ako študent teologie. Čo ho však počas studia zaujímalo, prezrádza prezývka "Don Juan". Studia, prirodzene, nedokončil. Opus
til akadémiu a po nejakem čase stál v službách taj nej policie - Čeky. Získal si tam měno
trýzni těla vypočúvaných, začo ho raz dokonca potrestali vy lučením zo strany. Netřeba po
dotknut, že ho rehabilitovali a pokračoval vo svojej funkci i, vlastně vo funkcii, ktorá
svojím významem daleko převyšovala všetko minulé. Tento Karpov sa stal šéfem úřadu pre cir
kevné věci, a tým hlavou pravoslávnej cirkvi. Čo na tem, že nenosil zlatú korunu či mitru
orientálnych patriarchov. A vládol tvrdo.
Čoskoro přišlo k utvoreniu oblastných a okresných úradov pre cirkevné věci. Od týchto no
vých sovietských orgánov začali v stúpajúcej miere závisiet všetci, počnúc patriarchem až
po psalmistu. Každý na vykonávanie svojej cirkevnej funkcie potřeboval súhlas novej štátnej
policie. Ich cielcm bolo nielen to, aby dostali pod kontrolu duchovenstvo, ale aj aby ho
získali do spolupráce na politike štátu alebo konečne do spolupráce so samou tajnou políciou. Stalin takto dosiahol to, že sa veriaci najprv začali nad patriarchem pohoršovat a
potem odpadávat od cirkvi. A to bol záměr strany. V těmto bode sa stalinská cirkevná poli
tika odlišovala od leninskéj.
Napriek ternu však nemožno povedat, že by na činnosti patriarchu a jeho spolupraoovníkov bo
lo všetko termé. Podařilo se mu otvorit mnoho kostolov, zlepšit stav na teologických uči
li štiach, umožnit dušpastiersku činnost mnohým vzorným duchovným. To mu získalo sympatie
veriacich a kňazov, tým viac, že bol napriek svojej slabosti voči stranickým orgánom a ich
posluhovačem vo svojej bezprostřednéj blízkosti voči sebe přísný, mravné bezúhonný a vzorný
pri slávení bohoslužieb. Viera a pravovemost spolu so slabostou voči straně a tajnej poli
cii charakterizovala v tých a nastávajúcich rokoch mnohých biskupov a kňazov.
Odvtedy přešlo 30 rokov. Všetci, ktorí stáli pri obnově moskovstého patriarchátu, pemreli.
Ostala však tá istá tajná polícia, ktorá ako voíakedy tak aj dnes zasahuje do vnútrocirkevných věcí, nanucuje patriarchovi svoju volu a účinné zastrašuje duchovných. No po 30 rokoch
sa však predsa len popři negativných javoch možno stretnút aj s pozitívnymi aspektami. Za
posledně roky sa na scéně ruskej pravoslávnej cirkvi objavilo niekolko vynikajúcich postáv,
ktoré strhli na seba pozornost nielen širokých más, ale aj inteligencie a mládeže. A to da
lo pravosláviu v SSSR nové a silné inpulzy, ba možno dokonca hovořit o skutočnej renesancii
a hromadnom návrate do cirkvi, a to aj inteligencie.
A čo na to oficiálně kruhy moskevského patriarchátu? Odpoved na túto otázku je úplné tak
prekvapujúca ako strašná. Patriarchát hrá v procese náboženskéj obrody v lone vlastněj cirkcirkvi - ktorej by mal byt hlavou - smutnú rolu brzdy, kameňa úrazu a rušivého menentu.

Otázky veriacich-prípadne nepokojných neveriacich-robia církevně vrchnosti nervóznymi, ba
až nepriatelskými. A ten istý postoj sa zaujírra aj voči duchovným, ktorí sa snažia o cosi
viac ako o mechanické vysluhovanie liturgických úkonov a snažia sa priniesE živé slovo
evanjelia takým sposobom, akým ludia rozumeju. Patriarchát sa dnes javí v oelcrn tom spon
tánnom procese náboženského preporodenia ako záEaž, ba viac - citujem Levitina-Krasnova ako "hnisavý vřed" na tele cirkvi.
Prirodzene, podotýká dalej Levitin, nik to od nich nežiada politické vyhlásenia a demonštrá
cie na Červenán náměstí, právem si však veriaci od nich očakávajú, že sa postavia na obra
nu cirkvi, že budu sovietske úřady upozorňovat na protizákonné postupy niektorých orgánov,
že sa budu staraE o otvorenie kostolov vo velkých centrách, že sa budu usilovat o to, aby
všetci veriaci mali možnost zúčastnit sa na bohoslužbách. No čo sa od nich najviac očaká
va, je boj za slobodu cirkvi, aby se už raz skončila epocha, v ktorej ateistickí úradníci
rozhodujú nad životem a činnostou - do posledných podrobností duchovných v službě cirkvi!
Slovem sovietski občania, veriaci aj neveriaci si od nich čakajú, aby sa už raz zo všetkých sil postavili proti totálnemu cezaropapizmu, kde stát - prostredníctvom tajnej poli
cie - všetko sleduje, všetko riadi, všetko stihá, stát, ktorého cielcm je zničit kres
tanstvo a náboženstvo vobec.
Anton HLINKA

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Na misijní neděli 23.X.převzal svůj římský titulámí kostel pražský
apoštolský administrátor kardinál TOMÁŠEK. Je to kostel sv.Vitala,
mučedníka, Valeria, Serváce a Protáce z 4.st. Předtím ho mel brit
ský mučedník sv.Jan Fischer, který nikdy do Šíma nepřijel, byl kar
dinálem jen 22 dnů. V poslední době patřil zemřelému pražskému
arcibiskupovi Karlu Kašparovi, který přispěl k opravě podlahy a má
tam svůj znak. Kostel je ve středu města, na Via Nazionale. Při
mši sv.asistovali novému kardinálovi arcib.Casaroli a Msgr Poggi.
Švýcarští biskupové dostali k misijní neděli tolik dárků - hlavně "in natura" - že je posí
lají do misií. Organizátorem této akce je farnost sv.Mikuláše z Flue v Curychu.
Mezinár.křest.org.pro svobodu náboz.a svědomí se sídlem v Curychu žádá v petici na konfer,
v Bělehradě jmenování komise pro záruku svobody svědomí ve všech signatářských státech
helsinkské deklarace.
V Kolumbii je na 5 tis.laiků jeden kněz. V roce 2000 může být jen jeden kněz na 10 tis.
věřících - nezmění-li se mezitím situace.
Za ČSSR se zúčastnil biskupské synody o vyučování náboz. v Šimě trnavský biskup Július
Gabriš. Protože se odvážil na synodě přiznat, že v naší vlasti není náboženská svoboda,
"domluvil" mu vedoucí slov.cirk.úřadu Karel Homola tak, že Otec biskup dostal srdeční zá
chvat a musel být převezen do nemocnice. Má cukrovku a je mu 64 let. Modleme se za naše
statečné biskupy, aby vytrvali, a za nestatečné, aby se jimi stali.
Po dvaiádbileté práci byl dokončen nový latinský překlad bible - Neo-Vulgata - podle pů
vodních textů. I.překlad sv.Jeronýma z 4.st.byl tak dobrý, že s úpravami vydržel dodnes.
Nejstarším biskupem USA je Msgr.E.D.Houard, nar. 5.11.1877s nejstarším biskupem světa je
Ital Msgr Teutonico, nar.28.8.1874.
Filipínské úřady zahájily soudní stíhání členů svazu představených řádů a kongregací pro
rozšiřování protistátních spisů.
Heslo mírového dne 1978: PROTI NÁSILÍ - PRO MÍR!
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V Londýně byla dokončena stavba největší mešity v Evropě pro 3000 věřících, s 59 m minar.
Před časem byli zatčeni v opatství Pare v Lovani dva premonstráti, kteří prodávali ve svůj
prospěch zájemcům poklady opatství. Záležitost trvá několik let a vyšetřuje se.
Na Aljašce bylo vysvěceno na trvalé jáhny 13 Eskymáků.
Prvním ženským doktorem cirk.práva na Gregoriáně je sestra Jeanne de Charvy-kongr.Srdce Páně
Fidel Castro dovolil, aby jamaiská bibl.spol.zaslala na Kubu 2500 biblí. Nedal však povole
ní k zřízení náboženské vysílací stanice. Castro byl vychován v katolických školách.
Býv.biskup z Burundi, Msgr.Martin, nedostal po dovolené v Belgii povolení k návratu do země.
Německá katolická tisková kancelář KNA oslavila 14.11. své 25 letě výročí!.
Na svátek sv.Alberta Velikého, dominikána, oslavila universita Frýburk svůj Dies Academicus.
Předsedala mu poprvé žena, pani E.Blunschy-Steiner, která tu také kdysi studovala.
R.1977 poskytla Charitas Intemationalis pcmoc 39 zemím ve výši 2 mil.dolarů,

SLUNEČNÍ ZÁHADA
Začátkem září se vydalo na pout několik mladých
lidí i dospělých mužů ze Švýcarska, pod vedením
Patera Šimčíka z Curychu. Byla to skutečná pouĚ,
cesta plná zážitků, ale i obětí. Sedět 6000 km
v autě je víc než náročné. Ale za ten nádherný
cíl to stálo!

Víte - co je FATIMA? Bývala to malá, bezvýznamná
víska v Portugalsku, 100 km severně od Lisabonu.
Jméno této vesničky se r.1917 rozlétlo do celého
světa.
V oncm roce se tu totiž začala zjevovat Matka Boží
třem pasáčkům: Hyacintě, Františkovi a Lucii. Lu
cie se později stala řeholnicí a ještě žije. Ostat
ní v dětském věku zemřeli.
Matka Boží přicházela každého 13.tého v měsíci do
doliny Cova da Iria a to od května do října. Pama
tujte si dobře - do října r . 1 9 1 7 !

Za milost, vidět Matku Boží, musely děti platit
utrpením: bitím, vyhrůžkami, slzami.. Všichni je
považovali za lháře a podvodníky. Tedy - zlobení
a výprask - co jiného si tak prolhané děti zaslou
ží? Ale nic děti nepřimělo, aby svá slova odvolaly.

Viděly matku Boží!
Církevní úřady byly - jako obvykle v takových případech - velmi zdrženlivé. Je-li to prav
da, at to Matka Boží sama dokáže. Panna Maria to také dokázala. Při posledním zjevení 13.října 1917, se ukázal slibovaný zázrak a potvrdil, že děti mluvily pravdu.
Ten den se nahrnuly do doliny Cova da Iria desetitisíce lidí: věřící i nevěřící, volnomyšlenkáři, prostí venkované i posměváčci, novináři...
Zázrak nikdo - snad s výjimkou pokorných, prostinkých věřících - vůbec nečekal. Naopak,
většina lidí se těšila na neúspěch a nový důkaz toho, jakými "podvody ujařmuje katolic
ká Církev nevědomý lid."
Dalo se do deště. Pršelo tak hustě, že se dolina proměnila v jedinou obrovskou blátivou
kaluž inu. Někteří lidé se zvědavostí a zlomyslností, jiní s růžencem v ruce čekali.
Přesně ve dvanáct hodin přišla Matka Boží a hovořila s Lucií. Její poslední věta zněla:
"Řekni lidem, aby už neuráželi Pána Ježíše, který je i tak mnoho a těžce urážen.“
Pak ukázala na slunce. A stala se podivná, nevysvětlitelná věc....
Náhle přestalo pršet. Mraky se rozestoupily a slunce se začalo točit jako ohnivé kolo.
Tento podivuhodný zjev se opakoval třikrát. Slunce metalo na všechny strany fantastické
barevné pruhy světla. Najednou se řítilo k zemi.
Z nesčetného množství hrdel se vydral výkřik hrůzy. Lidé nedbali bláta, padali na zem
a prosili o smilování Boží. Slunce se pak vířivým pohybem vrátilo opět na své místo do
prostoru.
Tuto mimořádnou událost popisoval velmi podrobně portugalský tisk, novinářů bylo na místě
víc než dost. Byly také uveřejněny fotografie diváků, osvětlených světlem. Zajímavé na
nich je, že lidé se nedívají jedním směrem, jakoby každý viděl slunce na jiném místě,
nebo jakoby někdo sledoval pohyby slunce rychleji, jiný pomaleji.
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Tento zjev se sluncem dosud žádná hvězdárna nevysvětlila. Protože jej viděli i nevěrci,
kteří jej neočekávali a vidělo jej příliš imoho lidí, nemůže se jednat o hypnosu - kdo
by také hypnotizoval? - tím méně o autosugesci.
Jde však o něco jiného. Matka Boží nepřišla nadarmo. 7.listopadu vypukla v Rusku velká
říjnová revoluce - vzpoura proti Bohu. Matka Boží přišla včas, aby varovala lidstvo před
odpadem od Boha a tím ho zachránila před katastrofou. Volá nás k sobě, ke svému Božskému
Synu - prostřednictvím tří dětí ve Fatimě.
Není to pohádka. Je to historická událost, doložená fotografiemi. Kdo ovšem nechce, věřit
nemusí.

Slova Matky Boží:"Modlete se, vraíte se k Bohu, dělejte pokání" znamenají: změňte své
smýšlení! Je to stále časová výzva ke každému z nás! Uvažujme: vážili bychom si takového
člověka, jako jsme my? Obdivovali bychom ho? Vzali bychom si z něho příklad?
Ti, kdo mají zkušenosti sami se sebou, vědí už bezpečně: BEZ BOHA TO NEJDE!
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Dnes je Fat-íma světoznámým poutním místem. Místem modlitby, místem pokání, místem, z ně
hož se volá k Bohu.
Portugalští věřící tam putují pěšky mnoho set kilometrů. Když jsem na silnici předjížděl
tyto skupinky opravdových poutníků, skoro jsem se styděl, že se vezu autem.
Měli jsme to štěstí, že jsme tam prožili právě šedesáté výročí Zjevení, t.j. 13.září.
Asi třicet tisíc poutníků zaplavilo prostranné náměstí před basilikou naší Paní Fatimské.
Hluboce na nás - a na každého - působily projevy živé víry a vroucí zbožnosti. Člověk
přímo cítil, že na tomto místě modlitbě je Bůh a Matka Boží.
Sloužil jsem mši svátou přímo na místě zjevení, v malé kapličce na náměstí. Slouží se
tam mše svátá každou půlhodinku. Střídají se zde kněží a skupinky poutníků z celého světa.
Česká bohoslužba tam byla devátého září.
Fatima je víc než poutní místo - je to místo, kde se duše setká s Bohem. Matka Boží sama
ji k Bohu přivede.
Doufejme, že se tam ještě jednou ze Švýcarska podíváme - a že nás bude víc, kteří se
pomodlí na tomto posvátném místě. Zatím nezapomínejme na výzvu Matky Boží, která zazněla
z Fatirny do celého světa: MODLETE SE! MODLETE SE RŮŽENEC! DĚLEJTE POKÁNÍ!
Uvidíte, že brzo budete také cítit přítomnost Boží ve svém srdci a že mnohé bolesti
a starosti se zmenší nebo zmizí úplně.
P.J.Š.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
GRATULUJEME UPŘÍMMĚ OTCI ALEXANDRU HEIDLEROVI Z MNI
CHOVA K VYZNAMENÁNÍ TITULEM MJNSICMORE._____________________
Brno oslavilo 200 let biskupství. R.1777 melo 1300 knězi, r. 1977
jen 380, Také Freiburg i ,B. oslavil 150 výročí biskupství.
Než bude předána 1000 let stará sváto štěpánská koruna z USA
do komun.Madarska, bude konsultován Vatikán. V USA probíhá
akce, která chce předání zabránit - má být vrácena 6.1. Koru
nu věnoval papež Sylvestr r.1001 králi sv.Štěpánovi.
"Pečlivá čtenářka" nás upozornila, ze by poznámky Otce Vochoce, kterého strhlo nákladní auto, když vyběhl ze svého
vozu, aby posloužil při silniční nehodě těžce zraněným sv.
pomazáním, mohly vzbuzovat dojem antisemitismu. Otec Vochoc se
jistě nechtěl dotknout cti židů, mezi kterými jsou dobří i méně dobří, jako mezi křestany.
Po válce-kdy se vraceli nemocní a ožebračení-z koncentračních táborů, se snažily mezinár.
úřady jim pomoci. V našem případě svěřily zodpovědný úřad sice ženě dobré vůle, ale ne
schopné zvládnout víc než náročné úkoly tábora, do něhož se denně hrnuly stovky uprchlíků.
Na vyšší technické škole v Darmstadtu byl zřízen Ustav pro technologii a sociální etiku,
kde se nají školit učitelé náboženství na technických a učňovských školách.
Polští biskupové vyslovili v pastýřském listě podezření, ze nepřátelské síly chtějí pol
ský národ mravně a biologicky oslabit. Žádají věřící, aby bránili mravy a odsuzují před
časné a brutální zasvěcování mladých do sexuálního života, podporu alkoholismu a síření
nemravnosti skrze rozhlas, film a televizi. V komunistické zemi chtějí bojovní ateisté
užít proti mládeži stejných zbraní, jakých užívají už po léta v tak zv.kapitalistických
zemích. Slouží ke cti biskupů Polska, že bdí ták pečlivě a statečně nad svěřeným stádem!
Kolik biskupů svobodného Západu varovalo před těmito zbraněmi komunistů? Církev v
Polsku rozkvétá a má víc než dost dobrého kněžského a řehoIního doros tu.
Na tiskové konferenci v Bernu referovali švýcarští biskupové o své povinné návštěvě v Ří
mě - ad limina. Projednali na pří sluš, úřadech řadu pastoračních otázek a osobně se pak
setkali se sv.Otcem.
30.000 členů katol.rodič, spolků demonstrovalo v Madridě za svobodnou volbu školy a za
stejnou podporu katol. školám^ jako školám státním. Totéž žádají španělští biskupové.

NEJV Z ÁCNĚJŠÍ CESTA
Než jsem na podzim r.1976 přesídlil do "Arcibiskupského teolo
gického konviktu arcidiecéze Freiburg i.B./NSR/"- jak zní ofi
cielní název bydliště budoucích kněží - třásla se mi kolena.
Zavřou mě tam, šest let neuvidím normálního člověka, budou
mě tyranizovat, nic mi nedovolí a všechno zakážou a budu
bydlet s mládenci, kteří se na nic jiného nehodili a pro
to šli "na faráře". Ale jak jinak se dostat k svému
cíli - ke kněžství?
S těžkým kufrem jsem se dovlekl do úzké uličky za ka
tedrálou a stiskl kliku mohutných dveří domu, patřící
ho k velkému kcurplexu budov; nade dveřmi nápis: COLLEGIUM BORROMAEUM.
Od této chvíle vplynul rok. Ptáte se, co se z mých obav splnilo? Nic! Dříve jsem považo
val seminář za nutné zlo na cestě ke kněžství. Dnes bych ho doporučil i mládencům, kte
ří nemají kněžské povolání.
To, co píši o freiburském semináři není zatím - bohužel - samozřejmé ve všech seminářích.
U nás máme ideální rovnováhu nezi pokoncilní otevřeností a svobodou a hlubokým, důklad
ným duchovním vedením a pořádkem. V řadě seminářů vládne sice svoboda, ale duchovní život
žalostně upadá.
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JSTE ZVĚDAVI, JAK VYPADÁ NÁŠ DEN?
Ráno mše svátá, večer nešpory. Dvakrát týdně mlčení-silentium: ve čtvrtek, po tak zv.mé
di tační/rozjímavé/bohoslužbě, při které mluví host, obvykle profesor z UNI a v sobotu,
po exortě/duchovním povzbuzení/, po níž uctíváme a modlíme se hodinu před Nejsvětější
svátostí a zakončíme klanění konpletářem/večerní modlitbou/.
Jednou měsíčně máme duchovní obnovu /rekolekci/. Duchovní povzbuzení-exorta-která se vý
jimečně koná v sobotu v 17 hod., a nedělní kázání se svým námětem doplňují. Od exorty
v sobotu až do neděle po mši sv. zbytečně nehovoříme. Při jídle hraje vážná hudba.
Tento program je pro všechny společný. Další program se odehrává ve skupinkách podle roč
níků. Každý teolog má pokojíček se studenou vodou/!!/, v každém poschodí jsou dvě skupin
ky asi po deseti studentech, taková malá rodinka, která má svou klubovnu s malým kuchyň
ským koutem. V klubovně se scházíme dvakrát týdně v 7 hod. k rozjímání o některé části
Písma sv.,které si připraví jeden ze skupinky. V úterý se nevečeří společně, každá skupin
ka si bud přinese studenou večeři nebo něco uvaří.
Program je časově velmi náročný, proto je volný jen konec týdne v měsíci. Nepopulární ale máme dlouhé prázdniny, imoho učení, tak si na to člověk zvykne. Z vážných důvodů mů
žeme dostat ovšem volno. Každý máme klíč od domu a organizujeme si své volno. Máte pravdupoměmě hodně svobody má svá nebezpečí a je určitým pokušením, ale zároveň vychovává k
odpovědnosti. Nikdo nemusí "podvádět". Kdo není schopný nebo ochotný podrobit se našemu
řádu a nárokům na kněžství - které je dnes jedním z nejtěžších povolání vůbec - může ode
jít. Nikdo se mu nebude vysmívat nebo ho držet násilím. Vždyt tato léta přípravy na kněž
ství jsou zároveň léty zkoumání, volá-li nás Kristus k nezvýhradné službě, nebo chce, aby
chom mu sloužili jinde. Tu a tam někdo odejde, ale seminář je stále plný - brzo musíme
přistavět další budovu. Po "hubených letech" začalo r.1974 studentů přibývat. V r.1976
nás začalo 50, letos o málo méně. Bydlí nás tu přes 130, dalších 15 ve městě a 20 v zahra
ničí, tak zv. externí tas. Zlí jazykové tvrdí, že je to následek přeplněných fakult a neza
městnanosti. Co na tem? Takoví studenti brzo poznají, jaké závazky na sebe vezmou - a ra
ději brzo octe jdou. A konečně - projít seminářem našeho typu je dobré pro každého mladého
muže, i kdyby odešel později do jiné školy.
Největší zásluhy za kvality života v konviktu má náš spirituál, kněz, který se stará o
duchovní život studentů a jeden ze 4 představených. Svou skromností, jemností v jednání a
praktickou hlubokou duchovností nadchne každého pro Krista a jeho poselství lásky k Bohu
a k lidem. V tomto duchu může a má žít každý katolík, nejen kněz. Kněžství není otázkou
zvláštních vlastností a výkonu, nýbrž povolání k radikální službě. Při poslední exortě
nám dokázal, že kněžství není těžší než např.manželství. Tím se dotkl i celibátu. Ten ne
smí být výsledkem nechuti a neschopnosti k partnerství, lenosti, neochoty, starat se o dě
ti či vázat se, nýbrž svobodným rozhodnutím pro dokonalé odevzdání se do rukou Božích a
k jeho službě.
Protože v semináři student nepozná, je-li povolán ke kněžské službě, zavedli u nás tzv.
externitas - ve 2. a ve 3.roce.

V prvním roce bydlí všichni v konviktu za intenzivního duchovního vedení. Hlavním bodem
jsou skupinkové duchovní rozhovory. V druhém roce má student možnost tak zv.malé externitas, totiž bydlet v soukromí. Programu v koleji se ovšem zúčastní také. Má zkormat, je-li
ochoten zúčastnit se denní mše sv. i bez sociálního nátlaku, je-li schopen sám rozjímat
atd. Malá externítas je dobrovolná.
Ve třetím roce je povinná externí tas. Každý odjede na universitu, kterou si vybere - do
Jerusalem, Salananky, Říma, Paříže atd. Tam žije v soukromí. Má zase možnost všechno si
dobře promyslet a rozhodnout se. Zbývající dva ročníky bydlí zase v konviktu
Freiburku.
Tam ukončí studium teologie na universitě.
Dva roky před svěcením se alumni freiburské arcidiecéze - je jich 180 - připravují v býv.
benediktinském kláštere ve Schwarzwaldu na svěcení. Učí se praktickým předmětům - zejm.
katechetice - vyučování náboženství, a horní letíce - nauce o posvátném řečnictví čilí ká
zání. Tomuto školení se už říká "seminář" - ne konvikt.
Freiburská arcidiecéze je mladá - 150 let. Ale velmi, velmi nadějná.
Richard ČEMUS

PŘÍPRAVA NA "LEPŠÍ ZÍTŘKY”?
Dostali jsme od bývalého vězně nacistického i komunistického režimu
tento dopis:
"Přikládám brožuru KINDER SEHEN DICH AN, podle které řeholné sestry
v Rakousku připravuji děti na vánoce. Dostaly prý ji loni z vídeň
ského ordinariátu a prodává se ještě nyní ve vídeňských katol. knih
kupectvích. Myslím, že by se mohla prodávat i v komunistických.
Všechny články stojí za přečtení. Vrchol je den 24.12.,kde se píše
o jakési Marii a jakémsi Josefovi a o jejich /!!/ dítěti, které jed
nou řekne:"Všichni lidé jsou moji bratři. Co jste učinili jednomu
z mých nejmenších bratří, mně jste učinili." Jinak není v adventním
kalendáři ani zmínka o Bohu, Kristu, Ježíši, Synu Božím a jediná
zmínka o bibli je na str.l?., kde se mluví o národním svátku komu
nistické Číny:"Naše bible je rudá knížka."
Ták vychovávají řeholní sestry katolické děti v Rakousku! Jednou se
budou divit, až se octnou v koncentračních táborech a děti, které
takto vychovaly a které mezitím odrostou, je samy do těchto koncentráků odsoudí.
Možná, že budou tyto sestry zpívat s nadšením Internacionálu, jako zpívaly s nadšením pí
seň, kterou přikládám. Už je vidím, jak v hadrech, lopatu přes rameno, pochodují za nadše
ného zpěvu vstříc krásným zítřkům, po kterých tolik toužily. Tuto píseň zpívají před jíd
lem místo modlitby! Podobá se spíš Internacionále než modlitbě. Termíny, běžné v komunistic
ké hantýrce, se opakují mnohokrát...."
Dodnes vyšla tato příručka pro vyučování náboženství - bez církevního schválení - seckrkrát
a to v nakladatelství Ernst Kaufman, Lahr/Schwarzwald. Napsaly ji dvě ženy: Elfriede Becher
a Annegert Fuchshuber. Používá se i v NSR a ve Švýcarsku.

Zatím, co noviny pilně píší senzační zprávy o pronásledování křesEanů za železnou oponou,
nepřítel si pomalu připravuje půdu pro příchod komunismu na Západě. I pomocí podobných učeb
nic - tato není jediná - které úplně zničí náboženský obsah a nahradí ho přátelstvím s dítkami na celém světě, sociální spravedlností, pomoci třetímu světu /JEN!/a jinými
věcmi. Středem naší víry je Bůh a jeho jednorozený Syn Kristus. Ježíš sám nám dal hlavní
přikázání:" Milovat budeš Boha nade všecko a bližního jako sebe samého." Tyto knihy mluví
jen o bližním - a hlavní přikázání lásky k Bohu pomíjejí. Proto nejsou katolické. A tak
často z míst, odkud by se měla víra rozněcovat a chránit, prýští jedovatý proud přípravy
na nevěru. PROHLÉENÉME SI DOBŘE UČEBNICE NÁBOŽENSTVÍ NAŠICH DĚTÍ! NEUČÍ-LI KATOLICKÉ VÍŘE,
BRAŇME SE - TŘEBAS I U OTCE BISKUPA! Ten je za to zodpovědný, ale nemůže vědět všechno!
BUDE

VÁM ZA VAŠE UPOZORNĚNÍ

VDĚČNÝ!
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Paní Alja, vypovězená s manželem, Rakušanem, r.1926 z Ruska, se živí jako mlékařka.
Nyní sní už podruhé o moudré ruské žene-poutnici, matce Dorofeji.
Nemýlila jsem se. Zase jsem měla sen o tom, jak matka Dorofeja zachránila strýce Vasju od
sňatku s krásnou Xenií.
Jako vždy, vynořila se matka Dorofeja neočekávaně. Očekávali jsme k obědu nevěstu s její
sestrou a švagrem. V kuchyni se horečně pracovalo, peklo, smažilo, vařilo, jakoby nebyly
pozvány tři osoby, ale celý pluk. Babička běhala z pokoje do kuchyně a zpět, na tváři vý
raz velitele před bitvou. Všechno chtěla mít takové, aby se nemusela před "petrohradskými
hosty žinýrovat."
"Mášo, nic nepokaz," řekla hlavní kuchařce."Uvaž, Xenia Alexandrovna je petrohradská šlech
tična a je zvyklá na jemná, vzácná jídla. Nesmíme svou provincii zahanbit! Dalas dost sme
tany do polského kůzlátka? Ach, dorta! Jestli někdo práskne dveřmi, jistě se nadýchnutá
dorta slehne! To by bylo hrozné! A rychle se podívej, jestli se jeseter nerozvařil...."
V okamžiku, kdy byl provoz v nejlepším, objevila se matka Dorofeja. Jako obvykle vstoupila
do pokoje s ikonami a tam se usadila. Nezeptala se ani, co to vzrušení znamená. Strýc už
byl ve smokinku, tváře rozčílením zčervenalé. Vypadal velmi representačně, i když mu bylo
přes čtyřicet; nikdo by mu nehádal víc než třicet. Měl obličej bez vrásek a ple£, kterou
by mu každá slečna záviděla. Byl vysoký, silný, a přece jemný, s teplýma, šedýma, často
trochu roztržitýma očima. Hezký muž v nej lepším slova smyslu. Staral se o své povinnosti
tak pečlivě, že život plynul kolem něho a on to ani nepozoroval. Např. seděl u jídla, nic
si nedal na talíř, jen si kroutil knír, pak vstal a vůbec nevnímal, že nejedl. Nikdy jsem
nepoznala člověka, který byl své práci tak dokonale oddán jako můj strýc.
Dnes se chvěl na jeho rtech radostný, blažený, ba skoro dětský úsměv. Zdálo se, že se sty
dí, dát najevo svou radost. Všichni tvrdili, že strýc Vasja se zamiloval poprvé.
"Tak ty se chceš ženit, Vasjenko?" obrátila se na něho matka Dorofeja. "Dobrá věc, neměl
by na ni zapomínat žádný člověk. Ale ty ses trochu opozdil, proto musíš být dvojnásob
opatrný... .Jak dlouho ji už znáš?"
Nepři jeimá otázka. Ale neodpovědět matce Dorofeji bylo nemožné. Řekl váhavě:"Teprve dva
týdny. Seznámili jsme se při trhu v Nižním Novgorodě." "Kde a jak jste se seznámili?"vyslý 
chala ho dál. "V divadle. Seděla ve vedlejší lóži se sestrou a švagrem.""Kdo viděl druhé
ho dříve? Ty ji nebo ona tebe?""Xenii Alexandrovnu musí vidět každý. Je jako slunce. Tak
krásná, že se do ní všichni hned zamilují. ""Nu - zamilovaný jsi a není divu, žil jsi léta
jako rmich. Že tě přemohla ženská krása je přirozené. Žena - to je síla! Podmanila si i
rytíře a hrdiny. Nejsilnější mužové podlehli kráse ženy. Ale má-li dojít k sňatku, musíš
se přesvědčit, jak to stojí s jejím srdcem. Čím je krásnější, tím musíš být opatrnější.
Má tvoje Xenička dobré srdce?"
"Jak by mohla být taková krása bez srdce?!"12
Matka Dorofeja se jemně, skoro nepozorovaně usmála. "Víš co, Vasjenko? Miluje tě také?"
"Sama mi to řekla," odpověděl strýc a obličej mu zazářil blaženým úsměvem.
"Nuže, Vasjenko," řekla vážně,"až tvá kráska přijde, dej jí tři otázky. Odpoví-li na ně
dobře, ožeň se s ní; ne-li, a£ odjede. Tvá kráska chce tvé peníze - nic víc!"
Strýc sklopil hlavu jako školák, přistižený při rvačce. Po chvíli se zeptal:"Jaké otázky?"
Matka Dorofeja začala slavnostním hlasem:"První otázka je: Kde chceš, abychom bydleli vět
ší část roku? Na mém statku nebo v zahraničí, v lázních? Odpoví-li, že v zahraničí, v láz
ních, protože je to pro tvé zdraví lepší, poznáš, že jí nejde o tebe, ale o bezstarostný
život. Tvé záležitosti ji vůbec nezajímají. Co by to bylo za manželství? Druhá otázka: Bu
deš mít ráda mé příbuzné, Xeničko? Mám rmoho synovců, neteří, tetiček, švagrů atd. a setká
váme se zde každé léto, o velikonocích a o vánocích, často víc než padesát osob..Když odpo
ví: Ne, jsem raději s tebou sama - pak víš, že se k tobě nehodí. Kdyby tě milovala, nechtě
la by tě odloučit od tvé rodiny, bez níž nemůžeš žít. A za třetí: po obědě řekni, že jsi
právě dostal telegram, v němž stojí, že tvůj hlavní podnik je na mizině a že už asi ne
budeš bohatým člověkem. Pak uvidíš sám, co udělá."
Strýc chvilku uvažoval, pak políbil matku Dorofeju na rameno a odešel....

Mezitím nařídil dědeček, aby zavolali kněze a položil zásnubní prsteny na nádherně pokry
tý stůl. My, děti, jsme si oblékly nejlepší šaty a běhaly jako pominulé celým domem.
Náhle zazněly z ulice zvonky. Už jsou tu! Už jsou tu! Chlapec, který hlídal, vpadnul do
vnitř a hlásil, že jsou už na mostě. Dědeček a babička se postavili do předsíně a na
stříbrném podnosu, pokrytém červeně vyšívaným šátkem, drželi bochník chleba a nádobku se
solí. Dědeček se díval vážně a slavnostně. Jak miluji jeho důstojnou hlavu s hustými,
sněhobílými vlasy a černým, košatým obočím! Tu bylo slyšet kroky na schodech; v zápětí
vystupovala nevěsta se svým průvodem po širokých mramorových schodech a my se tlačili v
sále; strýc vítal hosty v předsíni.
Spatřila jsem Xenii Alexandrovnu hned, jak vstoupila do sálu. Úplně jsem zkameněla. Můj
Bože, jaká krása! Div mi nevyhrkly slzy do očí. Slyšela jsem o ní mnoho, ale že nůže být
žena tak krásná, to my nikdy ani na mysl nepřišlo. Viděla jsem od té doby mnoho krásných
žen, dosud jsem však neviděla takovou krasavici, která by se s ní dala porovnat. Všimla
jsem si, jak se teta zuřivě kouše do rtů; byla dosud považována za nejkrásnější ženu na
Urale. Xeniina krása ji musela hluboce pokořit.
Když spatřila Xenie dědečka a babičku se solí, vpadla do rozpaků. Zíralo na ni nepohnutě
mnoho lidí a Xeniina tvář, bledá jako ze slonoviny, se zvolna potáhla hlubokou červení.
"Vstup do domu s dobrými úmysly a srdcem,"pozdravil ji dědeček. "Náš dům je i tvým domem."
Všimla jsem si dobře, že od Xenie oči neodtrhnul a že její krása na něho udělala stejný
dojem, jako na mne. V přiléhavém šedém cestovním obleku, s hrdým pohledem, vypadala
Xenie jako královna. A jako královna vstoupila dovnitř. V jejích velkých šedých očích
bylo však něco chladného, skoro nebezpečného; byly potaženy zelenkavými jiskrami, jako
u tygra.
"Jsem šřastná, že vás vidím," odvětila hlubokým, melodickým hlasem, v němž nebyla ani sto
pa vřelosti. Zdálo se mi, že prarodiče vpadli do rozpaků. Cítili, že přijetí bylo pro
"petrohradské hosty" příliš venkovské a nechali chléb a sůl nenápadně zmizet. Po rozpači
tém přešlapování políbil strýček své nevěstě několikrát ruku a pozval ji do jídelny. Tu
k ní přistoupil dědeček, políbil ji na čelo a řekl:"Vítej, milovaná dcero." Ale i toto
vřelé pozdravení přijala Xenie jako nedorozumění.
Za ní kráčela její sestra. Byly si podobné jako dvě kapky vody, a přece byly úplně jiné.
Jemné rty byly u ní příliš tenké, husté obočí příliš daleko od sebe, klasický nos příliš
ostrý, jako jestřábí zobák, prostě vzdor tomu, že byla Xenii podobná, byla to vysloveně
ošklivá žena. Za sestrou nevěsty šel její muž, tlustý, dobrosrdečné vypadající pán se
zlatým cvikrem a podle jeho chůze a držení těla se hned poznalo, že je v rodině úplná nu
la, přesto že byl vysokým úředníkem - státním tajným radou.
U stolu se shromáždilo k jídlu asi šedesát osob.
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"To jsou vaši hosté?" zeptala se nevěsta.
"Ne," odvětil hrdě dědeček, " to jsou moje dcery se svými rodinami a jiní příbuzní, kteří
k nám jezdívají na léto, na velikonoce a na vánoce."
Nejdříve přišla na stůl polévka ze zvěřiny. Připravovala se podle tajného receptu naší
babičky, jenž byla na něj nesmírně hrdá; potřebovala na ni sedm druhů zvěřiny. Všichni
se tiše a posvátně věnovali tomuto zázraku kuchyně, ale já pozorovala Xenii. Podle pohybu
rtů jsem poznala, že jí strýc položil první otázku matky Dorofeji. "Samozřejmě že chci
žít v cizině," slyšela jsem odpověd."Jsem zvyklá žít v Paříži, ve Vídni nebo ve Švýcarsku'.'
"Pro můj obchod je to ovšem velmi nevýhodné," namítnul strýc.
"Obchody svěříš zástupci. V nejhorším - mohu jet sama." Pak se smíchem dodala:"Jsem víc
v cizině než v Rusku, v cizině se cítím víc doma." Jak ošklivý, chladný smích to byl.
Strýc se s ní bavil dál, ale ničemu jsem nerozuměla. Jen jsem pozorovala, jak strýc pornalu rudne. Později jsem se dověděla, že na druhou otázku odpověděla Xenie, že by nejradě
ji všechny příbuzné "vysypala" a pro ně by bylo nejlepší, kdyby odjeli. Nakonec prohlási
la, že dokud je mláda, nechce děti, aby si nepokazila postavu.
Když přinesli pečeného kapouna, zašeptal strýc něco lokajovi. Přinesli telegram. V strý
cově tváři se objevilo zděšení. Naklonil se k nevěstě a chvíli s ní mluvil. Zbledla, ale
hned se uklidnila a dívala se chvíli na sestru. Při odchodu hostů do sálu vyměnila Xenie
se sestrou několik slov. Ta řekla náhle:"Je mi hrozně špatně. Můj žaludek!" Xenie ji sta
rostlivě objala a vysvětlovala kvapně strýci, že musí sestru odvést zpět.
"VždyE jste právě přišly!"usmál se strýc, těžko říci, jestli rozpačitě nebo zlcmyslně. Ce
lý týden jste jeli do našeho hnízda a nechcete zůstat ani do večera?"
Dědeček hlásil, že knězi přijeli snoubencům požehnat. "Žehnání nebude; Xenia musí doprovo
dit nemocnou sestru domů,"řekl strýc pevně a beze slova doprovodil"nevěstu" ke dveřím,
kde se s ní políbením ruky rozloučil.

TELEVISNÍ VTIPY
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NAŠE VÍRA
Naše základní vyznání víry se jmenuje apoštolské, protože tradice je klade do úst apoštolům.
Historicky vzniklo koncem 2.století v Římě. Ti, kteří se připravili na křest, se ho
modlili před křtem. Později se k němu připojilo několik přídavků; v Gallii /Francii/,
bylo v nynější formě známo prakticky od 6.století. Jeho konečný text nacházíme poprvé
u blahoslaveného biskupa-opata Pirmina /+ 753/, který založil různé kláštery - mezi
jinými též klášter na ostrově Reichenau na Bodensee.

I. VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO, STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ
11. KDO JE B 8 H ?
Bůh je nekonečně dokonalý duch, pán nebe a země.
"Bůh je duch. " /Jan 4 3 24/.
"Já jsem Bůh a jiného není."/Is 4639/.
Bůh je duch, který má rozum a svobodnou vůli, ale nemá hmotné tělo. Proto ho také nevi
díme. Tu a tam se hovoří v Písmu o očích nebo rukách Božích. Je to míněno obrazně, aby
se lidem vysvětlilo vědění a působení Boží. Stejně, jako když umělec zobrazí Boha jako
člověka. Nechtějí tím snad říci, že Bůh tak ve skutečnosti vypadá, ale chtějí-li vůbec
o Bohu něco vypovídat, musejí o něm mluvit V OBRAZECH a tak si ho i představovat.
Bůh je nekonečně dokonalý. Říkáme, že má všechny dobré vlastnosti v nekonečné míře.
Je věčný a neproměnný, všudypřítomný, vševědoucí, nejvýš moudrý, všemohoucí, nekonečně
svátý a spravedlivý, nekonečně dobrotivý a milosrdný, nekonečně pravdivý a věrný.
My, lidé, musíme vyjmenovat tyto vlastnosti Boží odděleně, protože jsme sami ohraničeni.
V Bohu je však všechno jedno.
12. MOHOU
LÍDĚ
POZNAT, ŽE
JE
JEN
JEDEN
BŮH ?
Lidé mohou poznat, že je jen jeden Bůh
1. z viditelného světa
2. z hlasu svědomí
3. a zvláště z božského zjevení.
K 1.: Náš rozum nám praví: Svět tu nebyl vždycky, musel mít svůj začátek. Sám od sebe
vzniknout nemohl. Musel ho stvořit všemohoucí Stvořitel, t.j. vyvolat z nicoty
něco. Tento stvořitel nebe i země je Bůh.
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Dále nám říká náš rozum: Život na světě nebyl vždycky, nýbrž musel jednou začít.
Z mrtvého nic živého nevznikne. Život musel stvořit živý Stvořitel. Tímto stvoři
telem života je Bůh.

Rozum nám také říká: všude ve světě, ve velkém i malém, vidíme zázračný pořádek.
Příčinou tohoto pořádku nemaže být náhoda. Pořadatelem všech stvořených věcí je Bůh.
K 2.: Konečně slyšíme v nitru tajemný hlas, který nám praví, co je dobré a co je špatné,
co máme dělat a co ne. To je svědcmí. Toto svědcmí si člověk sám nedal. Vložil mu
je do srdce svátý a spra\edlivý soudce. Tímto soudcem je Bůh.
K 3.: Je pochopitelné, že nemůžeme vidět Boha "tváří v tvář". Ale apoštol Jan nás ujištuje:
"Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn3 který spočívá na srdci Otcové3 ten nám
o něm podal zprávu." /Jan 13 18/.
Proto je víra v Boha rozumná. "Ve svém srdci říkají pošetilci: Bůh není." / 2 1431/.
"Už od přirozenosti byli pošetilí lidé, jež tížila neznalost Boha a kteří nedovedli
z viditelného dobra poznati Bytujícího a nepoznali umělce 3 pozorujíce jeho díla...
/Már 13,1/.

Druhý vatikánský sněm nás poučil o těchto věcech ve Věroučné konstituci o božském zjevení:
"Svatý sněm vyznává, že Boha, původce a cíl všech věcí, je možno s jistotou poznat přiro
zeným světlem lidského rozumu ze stvořených věcí; přesto učí, že díky jeho zjevení to,
co v oblasti božského lidskému rozumu samo o sobě n&ní přístupné, může být poznáno také
v současném stavu lidského pokolení všemi, s naprostou jistotou a bez přimíšení omylu."/Č.6/

HÁDEJTE
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ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS

PRYČ SE ZPOVĚDNICEMI!
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MILÝ ČERVOTOČI,
nechci počet padlých lidí, ale zprávu, jak působí válka na duchovní stav tvého hocha.
Chápu, že se raduješ z lidského utrpení, ale uvědom si, že mrtvý člověk není k ničemu;
bud už je náš, nebo patří NEPŘÍTELI. Cenu má pro nás jen člověk živý!
Píšeš, že chlapec nechodí do špatné společnosti a zamiloval se do křesťanské dívky. Tím
odpadá pokušení skrze lidi a vzdáme se i sexu. Špatné! Našim nástrahám unikl a vrůstá
stále víc do NEPŘÍTELE. Při náletech si uvědomuje, že na NĚM závisí. Vroucněji se modlí.
Pokládá smrt za největší zlo - jako ty. Oba se mýlíte. Ty by ses těmito mylnými názory
kazit neměl. Smrt člověka je zlá - jen když nám unikne. Jeho děvče i matka se za něho
modlí, ne aby unikl nám, ale aby unikl smrti. Zemře-li v nynějším duchovním stavu, je pro ,
nás ztracen. Zůstane-li naživu, máme naději. Po válce se buduje a staví, nakonec jsou li
dé zámožní, na NEPŘÍTELE zapomenou, protože si myslí, že už ho nepotřebují. Lámou ty
okovy, které jim dál NEPŘÍTEL jako ochranu proti nám. My to víme, ale oni to vědět nesmějí.
Tak vytrvalost - hochu! Jestli nezemře, dočkáš se, že z něho bude pohodlný, lhostejný
měšťák, který bude zuřit, když nedostane dost propečený biftek nebo noviny včas, bude
však lhostejný ke stavu své duše. Zpovědi se vyhne na sto honů, TĚLO NEPŘÍTELOVO vsak
přijímat bude, protože jdou v kostele všichni - a mnozí s těžkým hříchem. Třebas jen tím,
že nešli aspoň jednou za rok ke zpovědi.
Z takového "duchovního" života máme užitek, svatokrádeže, neznalost vlastního duchovního
zdraví, žádný styk s NEPŘÍTELEM modlitbou. Ani bys hochu nevěřil, kolik těch hlupáků
přijímá TOHO, kterého se my, mocní, ani dotknout nesmíme, a netuší, koho přijímají. Syna
našeho NEPŘÍTELE! Neboj se tedy, kcfyž každou neděli přistotpí k oltáři. Nasaď však všech
ny páky, přiklekne-li každý týden ke zpovědnici. To je pro nás nebezpečné! Musí totiž
uvažovat o vlastním životě - říkají tomu zpytování svědomí - a slíbit polepšení - tanu
říkají účinná lítost. Že lituje před mší? Kdyby opravdu litoval, přijímal by častěji
to, čemu říkají svátá zpověd. Na štěstí se i někteří kněží málo zpovídají nebo vůbec nezpovídají, proto nikdy ne zasednou do zpovědnice, ba dokonce je z kostela odstraní. Vlastně
je dobré, aby z kostela zmizely obrazy, sochy svátých, křížová cesta, hlavně obraz či so
cha naší velké NEPŘÍTELKY, která rozdrtila hlavu našeho PÁNA! Nebo ať je docela maličká.
Kříž ať je pokřivený tak, aby v tom zbožný člověk viděl rouhání, náš člověk pak pár drátů
nebo otlučený kámen.
Tedy se snaž především, aby tvůj hoch nezemřel, pak aby se stal lhostejným maloměšťákem,
a konečně ho co nejvíc dráždi. Když ho nemůžeme vyčerpat sexem - brzo se ožení - tedy ať
se vyčerpává neplodným rozčilováním: na kacířského nebo staromódního kněze, slabého bisku
pa, váhavého papeže - na každém člověku - tím spíš na člověku Nepříteli zasvěceném, se
najde chybka. Ta ho musí dráždit. Ale jen dráždit! Nesmí uvažovat, odhodlat se k dobrému
činu. Musí prostě vyčerpat svou "zbožnost" vztekem! Tedy na jedné straně zapadne do své
lhostejnosti jako do lepu, na druhé spotřebuje všechny své schopnosti pohoršováním se.
A také se nesmí za lidi, jejichž činy ho dráždí, modlit! Pak by to nebylo k ničemu.
Je pravda, že NEPŘÍTEL tato zvířata chrání. Jinde, než u NĚHO, se necítí doma. Ani desít
ky let nestačí, abychom ty ohavy odpoutali od NEPŘÍTELE. Žijí ve svém slepém pohodlí či
stejně slepém rozčilování řadu let, ale najednou zasáhne NEPŘÍTEL. Skrze jiného člověka i našeho! jaká hanebnost! - skrze knihu, pohled na krásu, na přírodu, ve snu - má milióny
cest do srdcí těch méněcenných bytostí. Pak se člověk diví, jako mohl být tak "pitomý",
"slepý", proč žil tak bezcílně a lhostejně. Zbývá jen jediná cesta. Namlouvat jim, že
se dá vytvořit ráj na zemi! Při trošce uvažování by přišli na to, že je to nemožné, nejsou
rajští lidé a jsme tu také my - naši existenci ovšem musíme popírat - ale lidé jsou hlou
pí! Na neštěstí poletují vzduchem modlitby a oběti těch, kteří koření v NEPŘÍTELI a jsou
mimo naši moc. Stačí jediný závan - a nejnadějnější duše je pro nás ztracena. Proto pozor!
Tvůj Z L O T Ř I L E C

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Nove jmenovaný florentský arcib.kard.Benelli řekl v rozhovoru s
madridským časopisem El Pais, že křesťané nemohou spolupracovat
s komunisty, protože marxismus ve všech formách je aktivně pro
tináboženský.
Představitelé Vatikánu se zúčastnili podle usnesení OSN na
ekonomických a soc.radách OSN, které se zabývají Asií, Afrikou, Již.Amerikou a Oceánií. Mají poradní hlas.
Msgr.Silvestrini se dotkl na bělehradské konferenci osudu uniatů, t.j.
s Římem spojených vých.křestanů/u nás říkáme řecko-katolíků/ a žádal pro ně svobodu. Za tu
to pomoc Sv.stolice mu poděkovali v Římě ukrajinští biskupové Ivan Prásko z Austrálie a
Nile Savaryn z Kanady.
Na přednášce na vys.škole v Trieru prohlásil franc.teolog Yves M.Congar, že se brzo v kat.
Církvi mnoho změní. Církev se víc zúčastní dialogu s jinými kulturami a náboženstvími a
učitelský úřad má naději, stát se svědcmím světa.
Prof,J. Neumann z tubingské univ.se zřekl přednášet cirk.právo. Očekává se, že se zřeknou
prof.stolic i Hans Kung, jehož kniha Christsein byla prohlášena bisk.konferencí za nekato
lickou, t.j. heretickou, a prof.Haag, který popírá vzdor učení Církve existenci zlého
ducha a věčného zavržení. Lépe by bylo, kdyby se oba vrátili k učení víry.
Býv.rektor Nepcmucena, papežs.instit.pro české a slov.studenty teologie, Msgr František
PLANNER se stal kanovníkem baziliky St.Maria Maggiore. K povýšení gratulujeme.
Letošní cenu kard.Initzera - sto tis.šilinků - dostal psychiatr V .Frankl, zakl. třetí vid.
Školy psychiatrie, kterou nazval "logoterapií". Neanalyzuje se minulost člověka, nýbrž bu
doucnost, jeho perspektivy. Cena se uděluje vědátorům, jejichž vynikající výkony mají vztah
k sociálním vědám. Nižší ceny dostal prof.judaistiky/nauky o židovstvu/ Kurt Schubert,
Dr.Pius M.Plechl a j. Ceny odevzdal vídeňský arcibiskup kard.Konig.
Informační list z Jižní Afriky upozorňuje na to, co asi ani vám neušlo, že tento rok kon~cí zase osmičkou. Co nám tato osudná osmička přinese?
V Africe je už 21 států, které mají jednu vládnoucí stranu, v 13 státech je diktatura. V 6
státech vojenská diktatura. Ve 12 státech vláda s několika polit.stranami, několik z nich
však už směřuje k diktatuře. Většina států začala s demokracií.
V Polsku vychází ilegálně týdeník ROBOINIK. Úřady marně hledají vydavatele.
18
Pomoc duchovním správám naší vlasti naráží sice na obtíže, přesto se tam poslalo 52 aut kněžím, kteří se starají o více farností a 11 farností dostalo pomoc na chátrající kostely.
Otec Čížkovský z Již.Afriky upozorňuje v delším článku na to, jak demokratické země nebo
instituce z nevědomosti, nebo proto, že jsou manipulovány, podporují boj proti posledním
svobodným zemím v Africe. V Rhodesii a Již. Africe mají černoši nej lepší sociál, podmínky
z celého kontinentu. Jde tedy ne o sociál.reformy, ale o moc, a ne o moc černochů, nýbrž o
moc komunistů. Podobně píší i jiní čtenáři z těchto zemí. Padnou-li demokracie, je v nebez
pečí i víra.
V Benátkách se konala konference o potlačování nábož.svobody v SSSR. Byla tam řada očitých
svědků z řad vysídlenců.
Novým rektorem pařížské katol.university Institut Catholique byl znovu zvolen Msgr. Paul
Toupard. Ve vstupní přednášce zhodnotil Poupard úsilí významných franc.teologů a biskupů
o plné uplatnění ducha Il.Vaticana. Tato universita má asi 5 tis.studentů, přednášejí na
ní laici, řeholnice i kněží. Má jen teologickou,filosofickou a pedagogickou fakultu.
Pod vedením biskupa Vilneta vypracovává ve Francii zvláštní komise návrh k začlenění ducho
venstva do soc.zabezpečení - nemocenského, úrazového a starobního.
Sv.Otec přijal 20 biskupů z Jugoslávie - ad limina /k prahům/. V proslovu podotknul, že
situace Církve v Jugoslávii je lepší než v jiných zemích se stejným systémem, přesto se v
některých oblastech zhoršuje diskriminací věřících.
Doporučujeme našim čtenářům saleziánský dvouměsíčník LICHT. Vychází 6 5. ročník. Pře dpi. 7 M.
Obj.:Franz-Sales Verlag, D 8833 Eichstdtt/Eayem. Ilustr.,věrný víře, zajímavý, moderní.
Přede^ 200 léty povýšil Pius VI. olomoucké biskupství na arcibiskupství, čímž vyňal Moravu
z podřízenosti Praze. Pavel VI.vydal latinsky List Moravanům, kde je vyzývá, aby
zůstali věrni nástupcům sv.Petra v Římě, všechny Čechy, aby byli věrni víře a žehná jim.
představitelé němec.protestantismu - západního biskup Class a východního Schonberr, vydali
společné prohlášení, s výzvou, aby evangelíci usilovali o zmírnění polit.napětí a vzájemně
se sbližovali.
Pravosl.kněze D.Dudko přeložily orgány stát.dozoru nad církvemi z Moskvy na venkov.

Jack Ritchie

DOMÁCÍ ČLOVĚK

"Pro tuhle práci jste právě ten pravý,"
řekl Carson přesvědčivě.
Slater, nervózní človíček, na něho
upřel těkavé oči:"Myslíte?"
"Vždyf je to hračka pro začátečníka!"
"Tak proč to neuděláte sám?" ušklíbil
se Slater.
Carson ukázal křivé zuby v úsměvu:
"Jsem domácí člověk! Každý mě zná. Ani
maskování by mi nepomohlo - vždyf mě
lidé vídali celý život."
Slater přimhouřil oči. Carson, vysoký
muž s bříškem, měl od spánku k nosu
ošklivou, klikatou jizvu.
Chvíli bafal Carson tiše ze svého dout
níku a Slater upíjel piva. Pak ostře
pohlédl na Carsona:"Jak jste mě našel?"
"Poslouchal jsem, co lidé říkají při
skleničce. Přišla řeč na vás!"

"Ale já už sekám dobrotu, "rozčepýřil se Slater.
"Proč vysedáváte v tomto podniku? Každý zná jeho špatnou pověst, "usmál se Carson.
Slater dopil a otřel si ústa hřbetem ruky: "No dobrá. Povídejte. Ale nic neslibuju."
Carson ztlumil hlas:"Malá pobočka banky, přízemní, dvě místnosti. Vpředu hlavní..."
"Kolik," přerušil ho Slater.
"Kolem dvaceti tisíc. Zjistil jsem si to." Pak dodal tišeji:"Nejlépe kolem půl druhé od
poledne. Ulice jsou prázdné, šerif spí v kumbálu za svou kanceláří. Ví to v městě každý.
Banka je na hlavní třídě, po pravé straně, když přijdete ze západu. Je tam jen jediná..."
"Kdo bude uvnitř?"
"Jen šéf pobočky, Prescott a pokladní - Alice Warnerová. Zákazníci? No, někdo by tam mohl
být," pokrčil vysoký muž rameny,"ale brzo odpoledne, zvlášf v touhle vedru..Vedoucího
a pokladní zatáhněte do zadní kanceláře, svažte, roubík do úst..Než je někdo najde, jste
dávno za městem... i s penězy... "
"Je to na beton?" začal se zajímat Slater.
NAŠ E K RI M I
Na to můžete vzít jed. Uz jsem o tem dávno uvazoval.
Slater si nervózně třel bradu: "Sám na to nestačím. Musím vzít někoho s sebou. Pak ovšem
rozdělíme částku na tři díly, že?"
Carson mlčky kývnul. Slater si objednal další pivo:"Tak se není čeho bát, jen ospalého
šerifa, co? Je to plesnivý dědek, když tak rád spí..."
"Dědek to právě není, "zavrtěl se rozpačitě Carson. "Před víc než deseti lety chytl dva
trestance, kteří uprchli z blízkého vězení..Nechtěli se zastavit, musel je zastřelit."
"Tak je to určitě okresní hrdina," odplivnul si Slater.
"Ovšem. Ale nebojte se, to bylo před lety a šerif spí odpoledne vždycky."
Mluvil tak přesvědčivě, že Slater mávl rukou:"Kde si rozdělíme prachy?"
"Dohodneme se později,"zmáčkl Carson zbytek doutníku v popelníku."Já se přihlásím."
"Copak se tu dnes nezastavil šerif?" podivil se vedoucí pobočky. Pokladní probírala
zlikvidované šeky. "Má už půl hodiny zpoždění. Měl by spát. Co ho asi zdrželo?"
"Už se blíží. Ted vstoupí, řekne, že je vedro a zeptá se, máme-li něco studeného..."
Šerif prošel skleněnými dveřmi a zazubil se:"Brý den, Alice. Vedro, co? Máte něco stude
ného?" Sundal širák a utíral si zpocené čelo. Preskott donesl skleničku.
"Copak dnes tak pozdě, šerife?" zeptala se pokladní."Zastavili se vám hodinky?"
Šerif mrknul na hodinky, porovnal je z nástěnnými hodinami a zabručel: "Zatraceně! Máte
pravdu." Nařídil si hodinky a kráčel ke dveřím. Pak se otočil. "Smím si ještě namíchat
drink, mám hroznou žízeň."
"Jen si poslužte, šerife. V ledničce jsou nápoje i led..."19
Šerif se pomalu šinul do zadní místnosti. Michal nápoj, když venku zastavil vůz. vystou
pil statný muž širokých raněnou, s vlasy neurčité barvy a vrazil s revolverem do banky,
šerif se ani nenamáhal zavřít dveře ledničky. Vytrhl rychle z pouzdra služební revolver,
odjistil ho a zabručel:"Teá si mě budou zase všichni vážit!" Vstoupil do místnosti,
šerif byl nápadně vysoký muž s klikatou jizvou, která se táhla od pravého spánku až ke
kořeni nosu.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Holandský kard. Alfring intervenoval u pres.Husáka za novináře J.Ledarera, nemocného cukrovkou, t.č. v ČSSR vězení,a zalalší odsouzence.
7 říjnu navštívil Prachatice, rodiště sv.J,N.Neumanna, jeho nástupce
na biskupském stolci ve Philadelphii, kard.Kroll.
Papežský Orientální ústav slaví letos 60 let své existence. Zal.ho
r.1917 Benedikt XV,proto, aby se tam vzdělávali knězi i laici pro
práci mezi křesťany východ.obřadu, jak sjednocenými s Římem/uniaty/
tak pravoslavnými. R.1928 byl přivtělen s Biblickým ústavem ke Gregoriánské universitě. Díky ternu, že do funkce sekretáře se před II.
svět.válkou vloudil komunista, bylo umučeno nebo zahynulo ve věze
ních SSSR 19 prof.a žáků tohoto ústavu, kteří byli po překročení
hranic SSSR okamžitě zatčeni. Teprve za 2 roky byl zrádce odhalen.
Matka Tereza* která zal.r. 1952 v Kalkutě kongr.Misionářek lásky, otevře
la středisko pokoje v hlavním městě Habeše. Sestry se starají o nemocné a opuštěné.
Na mezinár .synpoziu na tána Výchova dnešních misionářů na Urbanově univ.v Říme přednášeli
také kard.Bertoli a Ratzinger a řada odborníků.
_7 Madarsku propustili z vězení posledního kněze, 66 ti letého piaristu Otce Lenarda. Byl
zatěen 1948 jako tajemník katol.akce, po propuštění zatčen znovu 1961, a po třetí pro ile
gální péči o duše r.1964. Prožil ve vězení 17 let.
_Na Slovensku je 908 mariánských kostelů a kaplí, nejvíc v oblasti trnavského biskupství.
jpd vydání liturgické encykliky Pia XII.Mediator Dei uplynulo 20.11. třicet let.
Krajané z oblasti lucernského misionáře P.J.Birky oslavili jeho padesátiny v Aarau srdeč
nou besedou. Otec Birka dostal m.j. originální dar, zlatý kartáček na zuby. O hudební
program se postarali mladí s harmonikou, houslemi a j. a zpěvem.
Novým patriarchou rumunské pravosl.církve byl zvolen moldavský metropol. Justin Miosescu.
Při slavnosti nastolení byl i předs.sekret.pro jednotu křest, kord. Willebrands.
-Jeden z nej lepších překladatelů Nového zákona, prof .CM. bohosl. fakulty v Olomouci /nyní
zavřené/ Dr. Rudolf COL se dožil 75 let.
Pres.Husák si prý přeje, aby Sv.stolice povolila vytvoření slovenské cirk.provincie. 20
_Rheinischer Merkur uveřejnil rozsáhlou studii Roberta Hotze, S.J, z Curychu, o uniatech,
t.j. pravoslavných, kteří se sjednotili s katolickou Církví. Nás zajímá munkačevský bis
kup A.Ramža, který byl 1.11.1947 těžce raněn při srážce s vojenským autem. Když se biskup
zotavoval, byl vyměněn zdravotní personál a ten zřejmě biskupa zavraždi 1. Jeho světící
biskup čirá byl při likvidaci uniatů odsouzen na 10 let na Sibiř a pak byl "neznámým pa
chatelem" zavražděn. Celá Církev měla tři a půl miliónu věřících, metropolita sídlel ve
Lvově. 0 krután pronásledování po válce jsme uveřejňovali v ještě rozmnoženém KLUBU slo
venský překlad vzpomínek švýcarského řecko-katol.kněze P.Zavatty. Všichni biskupové byli
na Sibiři zlikvidování, jen metropolita Slipyj dostal povolení k výjezdu a je dnes hla
vou autokefální-samostatné církve, podřízené jen papeži. Poukazuje na utrpení neprávem
a násilím zrušené církve v SSSR / v ČSSR po r.1968 je povolená/. Jinak žijí řeckokatolíci
/uniaté/ v SSSR prakticky v katakombách. V poslední době si jejich utrpení a věrnosti
více všímají církevní autority.
Chilsky president Pinochet odmítl protest kgrd.Silvy proti polic.prohlídce cirk.budov. Ne
dávno navštívil Chile, které mělo to štěstí, ze se v poslední chvilce zachránilo před komu
nismem, předseda bavorské křest.soc.unie F.J.Strauss. Chilskou vládu háji a dokazuje, že
je na přechodu k demokracii. Kněz má dosud v již .Americe u lidu velkou váhu, není tedy divu, že komunisté studují na kněze, aby odváděli prostý lid od křest, ke komun, ideálům.
V Izraeli byl vydán zákon, který přísně trestá ty, kteří se hmotnými dary snaží získat
žida pro jiné vyznání. Někteří přísluš.národ.a nábož.pravice prohlašovali prý křest.misie
za rakovinu na těle izraelského národa. Liber.poslankyně š.Aloniová oznámila, že podle
statistiky přestupuje o 100 proč.víc křestanů k židovství než naopak/ k vůli sňatkům/.
Dr.Sylvius Magnago, předs.Jihotyrols.lid.strany prohlásil, že jeho krajané jsou s autonomii
v italské republ. spokojeni. Situace by se radikálně změnila, kdyby přišli k vládě komun.
Řecko-katol. velkoarcibiskup, Ivovský metrop.kard.Slipyj neustává upozorňovat papeže a bis
kupy na kruté pronáší.křest, v SSSR a zákaz řecko-katol.církve na Ukrajině. Katolická Cír
kev v Litvě je tolerovaná, i když prostoupená kněžskými zrádci.
Pavel VI.promluvil k řecko-katol.biskupům Řecka a doporučil katolíkům, aby se snažili o
ekumenismus. Vyslovil uznáni komisi, která udržuje dialog s pravosl. církví v Řecku.

dr.reginald dacík, o.p.: DNEŠNÍ HEREZE O KRISTU
Autor v minulých článcích -pojednával o různých herezích, t.j. mylných uče
ních, o Kristu, zejména o zastřeném nebo přímém učení některých katolických
teologů o tom, ze Kristus nebyl Bůh, rovný Otci. Tento prastarý blud se táh
ne dějinami od začátku křestanství. Pravda, že Kristus je druhá božská Oso
ba a že je přítomen v Nejsvětější svátosti je základ katolické víry. Kdo
učí cokoliv jiného, sám se z katolické Církve vylučuje.________________
Bude užitečné připomenout ještě deklaraci německé biskupské konference z
r.1975, kdy Církev slavila 1650 let od nicejského sněmu. Biskupové chtěli
tímto dokumentem zaujmout postoj k nezdravým tendencím, které vedou k popí
rání Kristova božství jako kdysi arianismus.
"V dnešních teologických debatách," praví se tam, "je možno pozorovat vý
klady víry v Krista, které se špatné srovnávají s vyznáním víry Církve ,
to je s nicejským vyznáním víry, které se stále modlíme při mši svaté."
"Nicejské vyznání je legitimní výklad Nového zákona; vyjadřuje v jazyku
své doby podstatu prvotní víry v Krista...Sněmy a pozdější synody ne
přestávaly vyjadřovat tutéž víru a hájit ji proti bludům. II.Vatikánský
snem o ní mluví na různých místech. Je tu tedy před námi jednohlasná
tradice Církve a ta zůstává i v křestanských církvích odloučených. Církev by přestala být
tím, čím je, kdyby dnes nebo v budoucnosti přestala vyznávat jasně tuto víru.
Je proto velmi bolestné konstatovat, že se dnes předkládají výklady víry v Krista, které
bud obcházejí nebo přecházejí mlčením nicejské vyznání - když je přímo nepopírají - snižu
jí jeho základní význam nebo vykládají výrazy zcela dvojsmyslnými a tak je zbavuje obsahu.
Je to zvláště učení Církve o Bohu ve třech osobách a s ním související věčnost Syna u Otce,
totiž jeho preexistence, které se v četných katolických publikacích nezachovává. Zbavujeli se takto křestanská víra své podstaty, nemůže to vést k její obnově,kterou si přál
II. Vatikánský sněm."
Už MARITAIN ukazoval, jak se mnozí snaží odstraňovat nepříjemné pravdy ze souboru katolic
kého učení. "Proč bychom je popírali?"praví."Stačí, když o nich nebudeme mluvit a psát. Ne
třeba popírat Kristovo božství - stačí, když vylíčíme Krista jako dobrého člověka. Jeho
božství se pozvolna ztratí z vědomí věřících, když se o něm nebude mluvit... "Nejednal
právě tímto způsobem Renan, když psal skvělým slohem Kristův životopis, který měl brzo
tolik čtenářů!? /A dnes Hans Kúng a jiní, kteří vyučují budoucí kněze, což Renan nedělal,
pozn.red./
Tyto tendence jsou dnes patrny v mnohých řečech a publikacích o Kristu. Je v nich mnoho
krásného o jeho lidské tváři - o jeho lásce k člověku, jak mu rozuměl, jak mu hleděl vždy
ukazovat správnou životní cestu, jak byl svrchovaně milosrdný, zvláště k chudým a pohrda
ným. Musí-li se autor zmínit o vlastnostech, které nutně vyplývají z Kristova božství a
které nemá odvahu popřít, vidíte, jak je zdrženlivý, mluví nejasně a zastřeně, takže pros
tý čtenář věc přejde, aniž je z ní moudrý, hloubavý a přemýšlivý čtenář je naplněn pochyb
nostmi, které si zpravidla nedovede rozřešit.
Tak se snižuje poznání Kristova tajemství u věřících.
Tyto omyly v dnešní christologii viděl s bolestí Svatý otec Pavel, když psal tak podrobně
a s velkou přesností ve svém Slavnostním vyznání víry'."Věříme v našeho Pána Ježíše Krista,
který je Syn Boží. On je věčné Slovo, zrozený z Otce přede všemi věky. Má tutéž podstatu
jako Otec. .Působením Ducha svátého přijal lidské tělo z Panny Marie a stal se člověkem. Je
tedy rovný Otci svým božstvím a nižší než Otec svým lidstvím, .žil mezi námi plný milosti
a pravdy..On, Boží Beránek, vzal na sebe hříchy světa..přibit na kříži za nás zemřel a
svou vykupitelskou krví nám přinesl spásu. Byl pohřben, ale třetího dne vstal vlastní mocí
z mrtvých...Vstoupil do nebe a přijde opět ve slávě soudit živé i mrtvé..A jeho království
bude bez konce... "
Taková byla za všech dob víra v Ježíše Krista v jeho Církvi a taková zůstane. A žádný
blud /hereze/ ji nezničí, protože nad ní bdí Duch svátý.

"NYNÍ OSLAV TY MNE, OTČE, U SEBE SLÁVOU, KTEROU JSEM MĚL U TEBE DŘÍVE NEŽ
BYL SVĚT."

JAN 17, 5.
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největší síly vesmíru
Otec Josef BUdÁT, náš brazilský misionář, dekuje čtenářům KLUBu za gratulace k vánocům,
měl z nich velkou radost. Kdo se k blahopřáni nedostal - múze na svátek sv.Josefa 19.3.
Modlitba je největší moc po moci Boží. Kdo se umí modlit, pohne vesmírem; nebeský Otec ho
slyší a zmobilizuje všechny síly v nás i kolem nás, aby nám udělal radost, aby vyslyšel
naše prosby. Nevyslyší-li nás, tedy ne proto, že by někomu stranil, vždyř jeho milovaný
Syn řekl:"Otec, .dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesilá déšt spravedlivým
i nespravedlivým.. "/Mat.5,45/.
Neslyší nás proto, poněvadž se neumíme modlit. Je to nejtěžší umění - ale Spasitel nás
do něho zasvětil. Otec nás neslyší, protože neumíme odpustit, závidíme druhým, jsme ješit
ní a umíme i nenávidět, ačkoliv Syn řekl: "Každý, kdo nenávidi svého bratra, je vrah.."
I.Jan 3,15/.h já sám bych dodal: někdy i sebevrah, protože nenávist rozkládá nysl a srdce
a skrze ně i celé tělo, všechny tkáně, silněji, než největší žíravina.
Ježíš řekl:"Proto co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte vy jim, nebot to je
celý Zákon i Proroci ."/Mat 7,12/ .Proč to tedy neděláme? Pán nemluvil do větru a času je
málo - život je jako pára nad vodou. Pán pravil: "Změňte své smýšleni. .Napravte se..."
Mat 3,2, Mat 4,17/. Ale my se neměníme a nikdo z nás neví, že JSME JEN TO, 00 SI MYSLÍME,
CO CÍTÍME, PO ČEM TOUŽÍME - a že zítra budeme to, kam nás naše touhy zanesou, naše přání
dopraví - neboř PŘÁNÍ, CITY A MYŠLENKY JSOU FORMY, DO NICHŽ VLÉVÁ TV0RCE Sv6j I NÁŠ ŽIVOT.

Bůh nám dává, co si přejeme. Nediskutuje s námi o našich přáních, touhách, citech a myšlen
kách. Chceš peníze? Zde jsou. Zdraví? Měj si je. Nemoc? Onemocni! Utíkáš k nezdarům? Doběh
ni tam. Bojíš se, že tě něco zlého potká? Nedůvěřuješ-li Jeho ochraně, také tě to potká.
Chápete už, co chci říci o modlitbě? Bůh nás slyší stále a v čase, který určí, nás vyslyší.
Ježíš pravil:"S nebeským královstvim je to podobně jako s člověkem, který zaseje do země
semeno; at spi, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klici a roste, on ani nevi jak.
Země sama od sebe přináši plody, napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu."/Mar
4,26,27/ .A také pravil:" Staň se ták, jak jsi uvěřil. "/Mat 8,13/.h sv.Pavel píše:"Vira
nám dává pevné přesvědčeni o věcech, které nevidíme ."/Žid 11, 1/. Je tedy víra formou, do
které vlévá nebeský Otec tu či onu existenci, podle pevného přání prosícího.
Proč tedy říkáš:" Jsem nešřastník, nic se mi nedaří, zase budu mít smůlu?" U proroka Eze
chiele praví Jahve: "Předkládám ti, lide Bozi, tuto volbu: život či smrt, štěstí či neštěsti, vyvol si tedy život... "
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Když se tedy modlíme, musíme nejprve ze srdce, z hlubin svého citu, odpustit všem, kdo
nám ublížili - i komunistům, fašistům, nacistům, špatným "demokratům"; vznikne-li v nás
za modlitby pocit odporu či nevole proti člověku či lidem, kterým jsme již odpustili, mu
síme modlitbu hned přerušit, pokorně prohlásit, že tonu člověku či lidem opravdu ze srdce
odpouštíme, že mu přejeme Boží mír, milost a vše dobré a úspěch ve všem dobrém, neboř to
všechno přejeme podvědomě také sobě; neumíme-li odpustit, nemilujeme ani sami sebe. Kdo
by se pak o nás vůbec zajímal?
Nebeský Otec ví, jak to s námi je. Bučme tedy upřímní; nepřipomínejme mu naše dobré skutky,
jen pokorná nysl získá Boží milosrdenství a lásku. Pak chvalme Boha asi
takto:
"Bud požehnán, Pane a Bože nás, Vládce vesmíru, jen ty jsi opravdu dobrý
a láskyplný Otec, věčná, nerozdílná Moc a neměnný Duch, v němž vše žije.
Ještě než začnu prosit, vis, co chci. Vím, že mě slyšíš, nebot tvůj mi
lovaný Syn Ježíš, nás Mistr a Osvoboditel, řekl: "Budete-li Otce o něco
prosit, dá vám to v mém jménu. "/Jan 16,23/. Proto tě prosím v Duchu svá
tém o tuto milost:.... a už ted ti děkuji za vyslyšení a udělení této
milosti, kterou mi jistě ve vhodné době dáš. Amen. "
Opravdové dítě Boží děkuje za vodu, kterou pije, pokrm, který jí, prach
po němž kráčí..za vzduch, který vdechuje, čas, v kterém mu vzchází spá
sa. Modlitba je tedy UMĚNÍ, dar nebe, kterému je možno se přiučit a vy
prosit si jej; Otec vyslyší každého, bez rozdílu. Nezapomeňme, že Bůh
je jediná PŘÍTOMNOST. Žít v této PŘÍTOMNOSTI je největší moudrost věků,
záruka úspěchu a všeho dobrého. Boží Duch je nedělitelný, můžeme se
modlit i za vzdálené; skrze přítonnost Boží cítí naši lásku, zájem atd.
Sám jsem to vyzkoušel. Bůh Vás posiluj a žehnej Vám - Váš Otec J.BUŇÁT.

srážky
a střetnutí
Člověk jezdí autem. Jezdí a jez
dí a náhle se stane něco, s čím
nepočítal: srazí se s jiným autem!
Ke srážkám dochází nejen na silnici, ale všude, kde
se člověk dostává do styku s jiným člověkem, škoda
se nedá tak lehce zjistit, jako pří srážce aut. Ale
kolik lidí navštěvuje psychiatrické léčebny - poně
vadž zažilo příliš mnoho takových srážek v denním
životě! Kolik lidí zemřelo na infarkt při vyhrocení sporu! Kolik lidí odešlo "dobrovolně"
ze světa, protože je časté srážky úplně vyčerpaly a duševně se prostě zhroutili!
Málokdy jsme svědky srážky aut. Ale často jsme svědky "skoro srážek". Dopadlo to dobře,
ale tak tak__ I v našem každodenním životě dochází ke "skoro srážkám", k drobným hádkám,
sporům a nedorozuměním. Na těch se nůžeme přiučit, jak zabránit katastrofám.

Malou srážku může na př.zavinit fakt, že dva lidé mluví sice stejnou řečí, ale nerozumějí
si. Proč? Za každým slovem stojí jiná, vlastní představa, vlastní pojetí. Matka řekne dítě
ti: "Jdi, odnes to tatínkovi." Matka myslí ihned, dítě se dcmnívá, že stačí, až si dohraje.

JAK TĚMTO NEDOROZUMĚNÍM PŘEDCHÁZET? - Někdo myslí, že stačí větu opakovat. Ale vzdor tornu,
že dítě rozkaz opakuje, přece to udělá jinak, než si to představujeme. Proto je dobré, po
žádat toho, s kým mluvíme, aby nám řekl, co si pod určitým slovem či větou sám představuje.
Nebo odpověd "prošpikovat" dalšími otázkami. Kam? Proč? Kde? Odkud? ap.
VŠIMNĚME SI VLASTNÍHO ZpQsOBU VYJADŘOVÁNÍ. Snad říkáme slovem něco jiného, než vyjadřuje
výraz našeho obličeje. Jak často někdo slovy říká, že má k druhánu dobrý vztah, že se z
něčeho raduje, že ho něco rmoutí - ale obličej vyjadřuje úplný opak. Mamě se pak bráníme,
"že jsme nic takového neřekli." Slovy ne - ale pohybem, výrazem v očích. Můžeme druhého
chválit, ve skutečnosti ho ponižujeme. Nebo někomu něco vytýkat, a přece cítí, že ho máme
rádi, že mu to vytýkáme z lásky k němu.

CO SI O MNĚ MYSLÍŠ ? - slýcháme při některých střetnutích. Pozorujeme napjatý postoj, na
značující urážku a podráždění. Jednáme-li tímto způsobem s druhým člověkem, nejednáme jen
my sami, jedná i on. Nespokojíme se tím, co vidíme, ale snažíme se dovtípit, oč mu asi jde.
Snažíme se vžít do jeho situace. Při této snaze je úspěch různý. Vyzkoušejme si někdy
schopnost, vžívat se do situace druhého! Přemýšlejme, co by asi odpověděli, jak by reago
vali. Budeme asi velmi překvapení, jak špatně známe i své nejbližší přátele a příbuzné.
Navíc si ještě domýšlíme, že jsme skvělí znalci lidí - což ovšem náš odhad druhého ještě
ztěžuje. Divíte se pak, že dochází k nedorozuměním?
Velmi vážná jsou střetnutí různých NÁZOR0. Příklad: matka hovoří o prospěchu svého syna s
učitelem matematiky. "Váš syn je v matematice dobrý.""Dobrý? Vždyť jste mu dal trojku!"
"Což není trojka dobrá známka?" diví se učitel. Co v této situaci udělat? Přesvědčit uči
tele, že se mýlí? Má se o to pokusit on? Lidské názory jsou obvykle zakořeněny mnohem hlou
běji než si myslíme. Snad druhý připustí, že máte pravdu. Ale to, co je v něm hluboce za
kořeněno, se tuze nezmění. Často se tím, že přiznáme druhému pravdu proti vlastnímu přes
vědčení, náš názor v nás jen upevní. I kdyby nás přesvědčilo víc lidí - uvnitř nás náš
názor zůstane skoro nedotčený. Doklad? Galilei odvolal názor, že země se točí kolem slun
ce. Známý je jeho legendární výrok:"A přece se točí!" Náš názor totiž netvoří vždy logic
ké uvažování, nýbrž prožitky - sahající někdy až ke kořenům dětství. Ten, kdo na vlastním
těle zažil projev nenávisti těžko uvěří, že to s ním někdo myslí dobře.
A CO STŘETNUTÍ CT10? Začíná obvykle tím, že jeden se "nasupí" "pro nic za nic" vyjede na
druhého.. .a co udělá druhý? Zachová se stejně. Jako když se k magnetu přiblíží jiný magnet.
Každý z nás je k této "kohoutí"reakci náchylný - stojí-li druhý "kohout" blízko něho a
proti němu. V nebezpečí sporu je dobře svést ihned pozornost na něco jiného, na cokoliv!
Nejhorší je, prosazují-li dva partneři své ZÁJMY - ať v rukavičkách nebo v boxerských ruka
vicích. Často je v pozadí pošramocené sebevědomí. Oko za oko, zub za zub! Lék? Křesťanství.
Přistupovat k druhému vždycky bez nenávisti. I když s ním nesouhlasíme. I když jednal ha
nebně! I když nás udeřil! ZKUSILI JSTE TO?
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MÁME DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ CHRÁNIT
PŘED VLIVY OKOLNÍHO SVĚTA ?
Rodiče si často kladou otázku:"Máme dovolit
16-18 ti letému synovi nebo dcerce zúčastnit se
tohoto výletu či setkáni? Můžeme je nechat ode
jet na prázdniny s touto skupinou mladých?"
Opatrná odpověd začíná slovy:"To záleží na tom,
zda... " Záleží na ovzduší, jaké ve skupině pa
nuje, na stáří a charakteru mladých...
ZDE NĚKOLIK ZÁSAD:
1. JAKÝ TEMPERAMENT MÁ NAŠE DOSPÍVAJÍCÍ DÍTĚ? - Někteří mladí se neumějí postavit proti
druhým a v příliš "lehkomyslné" skupince se nechají "svést", půjdou s ostatními. Ti potře
bují oporu a je lépe, začlení-li se nejdříve do dobře vedených skupin s jasně vytyčenou
činností. Potřebují povzbuzení, aby na sebe časem vzali ve skupině určitou zodpovědnost.
Jejich osobnost se tak pomalu zocelí, upevní, a přijde čas, když už ochranu potřebovat ne
budou. Pak se mohou odvážit čelit světu, který je nebezpečný pro slabé a nerozhodné.

2. JAKÁ JE KVALITA JEJICH KŘESŤANSTVÍ? - Naši mladí potřebují duševní sílu a pevnost, aby
mohli beze škody za dlouhých večerů čelit atmosféře určitých skupin. Položme si otázku:
setkávají se s mladými křesťany? Diskutují o tom, jak rozlišit a posoudit, co je dobré,
od toho, co je pochybné a nezdravé? Tento kontakt je naprosto nezbytný, mají-li si zacho
vat chladnou hlavu a nenechat se strhnout k nesprávnostem.
Také je nezbytná podnětná, posilující činnost. Např.alpinismus s tvrdými výstupy, účast
na pomocných sociálních akcích, účast na hnutích mládeže atd. Stráví-li však čas s neorga
nizovanou skupinou bez cíle, utrpí škodlivými vlivy a vzchopí se jen s velkou námahou.
Stýkají se pravidelně s dobrým knězem? Upevňuje a rozvíjí se jejich víra? Četbou, kroužky..
Nechceme-li být duchovně chudokrevní, musíme v dnešním světě neustále hledat prostředky,
jak udržovat a posilovat víru.
3. MAJÍ APOŠTOLSKÉHO DUCHA? - Bary, party, pláže..to všechno bude méně nebezpečné, zúčast
ní-li se toho naši mladí s apoštolskými úmysly, t.j. nejen s myšlenkou odolat svodům, být
silnější než ostatní, ale s předsevzetím, vytvořit kolem sebe zdravou atmosféru opravdové
radosti a přátelství. Jsou-li naplněni tímto duchem, nemusíme si dělat velké starosti. V
základě jde o toto: Mají úmysl ne sestoupit, ale pozvednout druhé na vlastní úroveň a po
kračovat společně? Pomáháme jim vlastním příkladem hledat bez ustání příklad v Kristu?

CO M 8 Ž E DĚLAT RODINA?
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Mnoho - i když cestou nepřímou. Ne tím, že jim "budeme kázat morálku. ” Neopakujme často:
"Dávej pozor?”"Nenech se svést!"Ne tím, že budeme neustále dohlížet,kde jsou a co tam dě
lají., žijme spíše sami tak, jak jsme o tem mluvili:
V HLUBOKÉ LÁSCE K LIDEM / ke všem lidem!/, k mladým /ke všem mladým!/ Nikoho před nimi
přísně neodsuzujme a neočerňujme. /"Ze se ti mladí nestydí! "/Tím bychom jen dokázali, že
máme strach, že jsme neústupní. Je třeba sympatizovat se vším, co je dobré, milovat druhé
v Kristu a přát jim opravdově dobrou, pravou radost...a při tom respektovat jejich osob
nost a vidět všechny jejich dobré vlastnosti.
BUĎME OPTIMISTIČTÍ. - Především proto, že svět byl stvořen dobrý a to je pravda i dnes..
SVĚT BYL PORANĚN A PORUŠEN ZLEM A HŘÍCHEM - ALE VŠE VYKOUPIL KRISTUS! SPÁSA EXISTUJE.

Tedy vykonáme-li něco dobrého, není to jen "z povinnosti", protože se to musí udělat nebo
abychom zachovali a řídili se "morálními hodnotami a ctnostmi." Rozhodujeme se pro dobro
proto, že jen tak můžeme najít opravdový život, daný nám Bohem.

Ž I JME V NEZIŠTNÉ LÁSCE, klidné a plné naděje, .mě jme rádi mladé PRO
NĚ SAMÉ! / ne proto, že se podřizují zásadám, které uznáváme, že jsou takoví, jaké je
chceme mít, že nás poslouchají.../
Jen tak jim můžeme pomoci a posílit je v zápase s okolním světem.__
Jejich úspěch závisí na kvalitě našeho vlastního křesťanského života!
B.BABIN - J.VIMORT /přel.S.J./

NAŠE BOHOSLUŽBY
"MILUJ PÁNA/ SVÉHO BOHA/
CELÝM SVÝM SRDCEM/ CELOU
SVOU DUSÍ, CELOU SVOU
MYSLÍ A CELOU SVOU SILOU.
MILUJ SVE'HO BLIŽNÍHO JAKO
SEBE SAMÉHO. ŽÁDNÉ JINÉ PŘIKÁZÁ
NÍ NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TATO. "Map 12 20.

AARAU-každou 2.sobotu v Peter u.
Paul Kirche /inf.P.BIRKA/
18,15
BADEN-Sebastiankap .,každou
druhou neděli 11,15
WETTINGEN u Badenu,slovenská,
St.Antoniuskirche, posl.ned.18,00
BERN-Dreifaltigkeitskirch.,sob.18.00
BASEL - kaple Lindenberg
18,00
3.ned.v měsíci česká
SLOVENSKÁ - v kaplnke na Lindenberg
neděle ráno - slovenská
ostatní neděle v měsíci
9,30
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00
SLOVENSKÁ-kaplnka Kolpinghausu,
Wolfbachstr.15.,I.patro, ned. 9,30
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.10,0
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskape 1le, neděle
19,00
rUti-TANN-kaple u katol.kostela, kaž
dou 2. neděli /inf.P.Šimčík/
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr .2 3.P.šim
čík rozesílá pozvánky
SOLOTHURN-každou 2.ned.
Spitalkirche,inf.P.Birka 10,15
St.GALLEN-posl.sob.v měs.,Herz Jesu
Kapelle,u dómu, vchod z nádvoří,18,
WINTERTHUR—St.Ulrichkirche-Rosenberg
sobota /česká mše sv./
19,00
slovenská - St.Urbankirche, Seenstr.193, každou l.sob.v měs. 18,45
ŽENEVA - kostol sv.Bonifáce, 14.Ave
nue du Mail,II.p.,2.ned.v měs. 18,30

ŠVÝCARSKÝ
PLÁN
BETHANIEN

DUCHOVNÍ
OBNOVA /Exercicie/
povede pravdě
podobně
OTEC TOMÁŠ ŠPIDLÍK

z Gregoriánské univ.
v Římě. Od 9.-19.března, cca 120
Zamyslíme se v klidu nad svým ži
votem, nad našim vztahem ke Kris
tu a k bližním, pokusíme se křes
ťansky rozřešit své problémy a na
brat sílu k životu s Kristem a v
Kristu, abychom žili vyrovnané a
spokojené. Jací budeme my, budou
naše rodiny a naše okolí.
DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU

povede dominikán-archeolog
P.Jiří VESELÝ z Říma.
Quarten - odbočka ze sil
nice Curych-Chur nad Walensee. Cena cca 80 frs
od 17.večer do 19.3.-Květná ned.

Týž den - slovenské exercicie
v Morschachu, blízko Schwyzu
Přihl.u slovenských misionářů
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO Povede 331
VAVROVTČ
MLADĚ V EINSIEDEm '
Povede P.R.KUNERT S.J.
31.3.-2.4.
ZÁJEZD MLADÝCH
DO LONDÝNA
Heslo zájezdu: RADOST
NÉ SPOLEČENSTVÍ.
Přihl. :P.J.ŠIMÍÍK
od 3.do 9.4.
KURS ASISTENlfi PRO DĚTSKÉ TÁBORY V CASIES
účastníci nad 16 let.- od 11. do 15.května
Svatodušní svátky. - Přihl.P.J.šimčík

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA-6OO6-LUZERN, Schadriitistr.26.,tel.041-312635
VELKÁ MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDEUJ - 21. května
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
UŽ JSTE SE PŘIHLÁSILI NA POUŤ DO SVATÉ
LINDENBERG 21,t.061-321944
ZEMĚ -od 17.do 29.června?
P.Josef ŠIMČÍK-8004-ZURICH,Brauerstr.
všechny podni
99. tel. 01-2415025
ky u misionářů.
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.Martin MAZÁK,1100 MORGES,La Longeraie, tel.021-714417
P. Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLEN- 25
KAPPEL, t.055-881460 -KLUB

PODĚSOVÉ

V Táboře, podobně jako v Sušici, stavěli vojáci bytové jednotky pro
důstojníky. Několik už hotových darů stálo přímo proti tankistickým
kasárnám, ostatní parolu rostly na břehu rybníka Jordánu. V jednán už
hotovém, leč dosud neonítnutém doně sídlila první rota pod vedením
poručíka Hamáčka. A to právě působilo ty největší starosti. Kolem ne
byl plot či ohrada a z přízemních oken se dalo vyskakovat přímo do
ulice. Navíc s odchodem starých poddůstojníků -mazáků do civilu
ztratil Hamáček poslední, byí nepříliš pevnou oporu. Novopečení
desátníci, absolventi poddůstojnické školy v Děčíně, když zjistili,
že na rozdíl od svých předchůdců musí manuálně pracovat, svou
velitelskou činnost nenápadně, ale naprosto sabotovali. Velko
ryse přehlíželi veškeré přestupky, včetně samovolných vzdálení
se na sobotu a neděli. Desátník Blažek ve funkci staršiny roty dokon
ce kupčil s dovolenkami. Podepisoval je za poručíkovými zády a z ušet
řeného proviantu pořádal hostiny pro své přátele. Za této situace za
čínal být Hamáček značně skeptický a příliš mnoho víry neměl ani v
politickou práci svého agilnějšího zástupce.
Kefalína se ujal dozorčí roty vojín Čína. Byl to bývalý boxer ne
jasného původu. Krasavec, který o sobě tvrdil, že je Španěl.
Vzhledem k ternu, že své četné obdivovatelky ujišťoval o tom, že je
doktor, ačkoliv jeho vzdělání bylo, mírně řečeno, značně neúplné, ne
bylo možné se na jeho údaje spolehnout. K útvaru narukoval jakožto oso
ba práce se štítící a tou také zůstal. Ustavičně si lámal levou ruku
a nosil ji na šátku, takže mohl být upotřeben, a to s výhradami, pou
ze na funkci dozorčího. Nyní se zatvářil rozmrzele. "Představ si, že
se do mne zamilovala jedna učitelka hudby a chce, abych si ji vzal."
"To není špatná partie,"řekl Kefalín,"já bych se moc nerozmýšlel."
"No jo,"stěžoval si Čína,"ale když ona chce, abych operoval jejího dě
dečka na prostatu a už ho sem pozvala až z Liberce."
"K tomu potřebuješ obě ruce,"upozornil ho Kefalín,"máš výmluvu."
"No vidíš,"zajásal. "Tohle mi nenapadlo. Ukážu ti, kde budeš spát."
Zavedl Kefalína do jedné místnosti, kde bylo ještě několik volných postelí:"Dej si pozor
na Petránka,"upozorňoval,"je to strašnej poděs. Von má ženu v Ústí a slečnu v Kaplicích.
Obě strašně miluje a v jednán kuse jim píše dopisy."
"To není nic zvláštního," tvrdil Kefalín.
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"To ne, ale von si tu slečnu chce vzít a s manželkou se nechce dát rozvést. Nikdo na svě
tě mu to nevymluví a když mu to někdo chce vysvětlit, okamžitě se pere."
"Já mu to vysvětlovat nebudu,"řekl Kefalín,"máš ještě nějaké připomínky?"
Čína pokrčil rameny. "Většinu kluků znáš a ty ostatní poznáš. Je to celkem slušná parta."
Zanedlouho se vojíni začali trousit z práce. Původně bylo přikázáno, vracet se v sevřeném
útvaru, ale to se už dávno nebralo vážně. Přišel i Dušan Jasánek."Jak u vás dopadly volby?"
byla první slova, když spatřil Kefalína."U nás jsme volili na 100%." Kefalín obrátil oči ke
stropu, ale hned je zase stočil ke dveřím, jimiž vcházel téměř dvoumetrový hromotluk.
"V parku se na mě kasal ňákej kapitán, "informoval ostatní, "bafnul jsem ho a hodil do křoví".
"On pořád hází důstojníky do křoví,"šeptal Čína,"ale hubou. Když ternu věříš, má radost."
Za chvíli byla místnost plná. Bývalý chuligán Ota Kunte se nelichotivě vyjadřoval o pracov
ním prostředí a pytlák Žanda z Golčova Jeníkova rozhodně prohlásil, že je všechno židovina.
Byl to přesvědčený antisemita a židobijec, který nenechával usnout ani prastarou histoii o
zavraždění Anežky Hrůzové v Polné. Byl z dobře informovaných míst seznámen s problematikou
rituálních vražd a v každé situaci vinil židy z čehokoliv. Ačkoliv se mu nepodařilo získat
jiné antisemity, vysloužil si aspoň přezdívku Sálus a každý rád naslouchal jeho krvavým i
nekrvavým historiím, kterými dokumentoval proradnost a zvrhlost všech židů.
"Co ty?" upřel Sálus oči na Kefalína, "nejsi náhodou žid?""Nejsem. ""Já bych za to moc nedal','
zkoumal ho Sálus, "ten profil..no dejme tonu. ""Já znal křesíana Cibulku, "vzpomněl si Kefalín,
a ten ustavičně vyčítal židovské rodině Hájkových, že zavraždili Ježíška. Hájek to se vší
rozhodností popřel a prohlásil, že to udělali Kohnovi."
"Židi se vždycky vymlouvájí,"mávl rukou Sálus," a přitom usilujou o vládu nad světem."
Do místnosti vrazil Petránek, vytáhl z kufru dopisní papír a začal psát svým dvěma ženám.

NOVOROČNÍ SMÍCH
Za lékařem přišel ustaraný muž: "Pane doktore, vypadávají mi
vlasy. Máte něco, abych si je uchoval?""Líbí se vám tato kra
bička? w___________________
"Pane doktore, ještě nesmím pít alkohol?""Vždyt jsem vám jej
teprve před 14 dny zakázal! ""Ale od té doby přece prodělala
lékařská věda nějaký pokrok ! "___________________________
Pacient odchází od zubaře:"Co jsem dlužen za vytržení zubu?"
"Šedesát franků.""Ale vždyf jste předtím říkal jen dvacet?"
"Jenže vy jste tak křičel, že mi dva pacienti utekli."
Sváteční střelec potká svého lékaře:"Pane doktore, víte, co
jsem dnes střelil?""Vím, už byl u mne na ošetřovně."
"Pane doktore, co má dělat můj muž? Představa, že by měl jít
pracovat ho vysiluje, práce saira ho unavuje a pomyšlení na
to, že pracoval, ho úplně vyčerpává."
Jzstá dáme obdivuje slavného chirurga:"Vaše práce musí být
úžasně dobrodružná. ""Vůbec ne. Nejdříve přijde pacient, pak parte, pak další pacient, za
se parte...."
Lékař vyšetřuje starého pána a diví se, že má nohy plné mod
řin. "Hrajete snad ještě fotbal?""Ale kde. Hrajeme bridge a
žena sedí proti imě__ dává mi znamení... "
"Vás manžel dodržuje přesně odtučňovací kuru?""Jistě, pane
doktore. Neěte v novinách ani silně tištěné písmo."
Zvěrolékař prohlíží fenku. "Zdá se, že bude mít mladé.""Nenožné," odpovídá majitelka. "Nikdy ji nepouštíme ze šňůry. ""A co
je to za psa tamhle pod stolem.""To je její bratr."
"Příteli," povídá lékař zloději, který
leží na operačním stole. "V žaludku má
te šest briliantů.
Budto budete
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tvrdit, že jste ukradl bezcennou brož, a
já vás za tři z těch briliantů zase zaši
ju, nebo zašijou vás. "_______________ _
Pojištovny nenají posílat muže na roent
gen, nýbrž k jejich manželkám. Ty je pro
hlédnou lépe - a levněji.
Lékař se ptá: "Jste ženatý?""Ano. ""Máte děti?""Ano. ""Jak staré?" Deset, osm a šest."
"A pak?""Pak jsme si pořídili televizi,"
"Když jsem byl v nemocnici, chodili za mnou kamarádi a spolupracovníci každý den.""Tak
jsi byl nemocný?""To ne - ale měl jsem tam moc hezkou sestřičku."
"Představte si, pane doktore, muž si myslí, že je jezdecký, závodní kůň. Mohl byste ho
vyléčit?""Jistě. Ale bude to stát dost peněz. ""To nevadí, vydělal si dost peněz při
jezdeckých závodech. "
__________________________________________________
"Odkdy máte ty bolesti břicha?""Od té doby, co mi nevěsta přinesla koláč, pane doktore."
Lékař se vyptává ne příliš chytrého chlapce: "Co je tvůj otec?""Nemocný." Lékař se snažit
dát jasnější otázku:"Co dělá?""Kašle.""A co dělá když není nemocen.""Nekašle.""Hlupáku.
Co dělá otec, když není nemocen, ne
kašle a neleží v posteli."" Pák je
zdráv, pane doktore. "
"Máte bolesti? "ptá se vojenský lékař
vojáka. "Ano, pane doktore. Zde vzadu
na hlavě. ""To budou nervy. ""Ne, pane
doktore, to byla cihla."
"Pročpak jste se neumyla, než jste šla
na vyšetření?""Myslela jsem, že mě bu
dete vyšetřovat jen zevnitř, pane dok
tore. "
___
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řízky

a ještě něco

DUŠENÁ RYBA. - 1 kg ryby, trochu citrónové stavy nebo
octa, něco solí, másla nebo margarínu, 30 g speku. K dušení se hodí všechny ryty. V troubě dusit se vy
plácí nejméně kilo ryb. Rybu vykucháme, zbavíme šu
pin, umyjeme, usušíme, potřeme citr.šťávou a necháme
asi půlhodinku stát. Pak znovu usušíme, vně i uvnitř
osolíme, potřeme tukem, položíme na mísu na pečení,
obložíme kousky špeku a vložíme do trouby - oo nejní
že. Pečeme asi 35-40 min, na
středním ohni. ‘
OMET.ETOVÉ PAŠTIČKY. - Ze zbyt
ku pečeného nebo dušeného ma
sa, které se jemně useká,
;
upraví se šťavnatá sekaná, přimí
chá se trochu světlé jíšky, jež
se osolí, opepří a přidá trochu
sekané zelené petrželky. - Z omeleto
vého těsta se udělají tenké onelety,
vychládlé se potřou připravenou seka
nou, pevně sbalí, konce se odříznou, přeříznou se v
půli, namáčejí v rozšlehaném vejci, obalí houskou a smaží do zlatova jako řízky.
PLNĚNÉ TRTECÍ ŘÍZKY. - Nakrájené řízky se naklepou, osolí a plní touto nádivkou: 6 dkg
másla, jeimě sekaná cibule se rozpálí na pánvi, přidá se 10 dkg sekané šunky nebo uzeného
masa a tři vejoe. Tím se řízky potřou a zprudka opékají na zapěněné cibulce na másle. Pak
se podlijí a dusí do měkká.
TELECÍ ŘÍZKY NA PAPRICE. - Řízky naklepeme, osolíme, na jedné straně poprášíme paprikou,
na druhé omočíme v mouce a zprudka na másle na obou stranách opékáme. Pak je podlijeme po
lévkou a necháme chvíli dusit, štávu zahustíme kyselou
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smetanou, ve které je rozmíchána mouka a necháme po
vařit.
PRAŽSKÉ ŘÍZKY. - Telecí ořech se rozkrájí na říz
ky, obalí v mouce a zprudka se na másle opéká,
podlije se polévkou a dusí do měkká. Udušené
řízky se rovnají na mísu a přes ně se dává
tenká šikmá vrstva smažených vajec a vrstva
na kostky krájených kyselých okurek.
SEKANÉ TETECÍ ŘÍZKY. - Syrové telecí maso
jermě umeleme nebo rozsekáme, přimícháme
kousek škrabané slaniny, osolíme a uděláme
malé řízky. Ty omočíme v mouce, v rozšleha
ném vejci a housce a v rozpáleném omastku
usmažíme.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ!

