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PŘÍPRAVA NA SVÁTKY UTRPENÍ A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

DRAZÍ PŘÁTELÉ,
představme si krásný zimní den, kdy slunce září z bezmračné oblohy na zasněženou krajinu
a z hor je jasný rozhled daleko do kraje. Zřetelně vidíme podrobnosti i vzdálených objek
tů a dohlédneme kilometry daleko. Protiklad - temná noc, bez měsíční záře; nevidíme na
cestu a při chůzi nám hrozí na každém kroku, že zakopneme, upadneme nebo se dokonce pora
níme. Jen proto, že nevidíme dobře - či vůbec ne - kolem sebe.
Podobně je ternu v lidském životě. Uvažujeme-li, přemýšlíme, jednáme-li ve světle Božích
pravd, orientujeme se poměrně lehce v každé životní situaci. Očima víry posoudíme své
jednání i to, co se děje kolem, umíme hodnotit věci i události, zamyslit se nad nimi a
hlavně - rozeznat dobro od zla. Komu však chybí světlo Božích pravd, snadno se dá svést
bludičkou mylných názorů do bezvýchodných myšlenkových a životních krizí a mravních pádů.
Někdo namítne: vždyi člověk dostal rozum; tím poznává sebe i všechno kolem sebe a nůže
nezávisle zhodnotit, co mu prospívá a co mu škodí.
Zkušenost nás však často přesvědčila o opaku;
vědecké pftznatky rostou, množí se, zlepšují se
životní podmínky - a člověk lepší není. Věřící
člověk ví, že následkem dědičné viny se lidský
rozum zatemnil a vůle naklonila ke zlému - jak
čteme v katechismu. Je to pravda - vzdor moder
ním názorům a výkladům. Každý světový názor do
chází jen k částečnému poznání pravdy. Celou
pravdu o životě a světě zná a nůže sdělit jen
Tvůrce sám.
Vánoční liturgie nám ukázala Krista jako Světlo
světa, Světlo k osvícení národů, Světlo v tem
notách. V různých obměnách jediný symbol: svět
lo vánoční svíce, světlo betlémské hvězdy, svět
lo, vedoucí pastýře k jeskyni narození. Vánoční
doba končí svátkem, který se dříve nazýval Hronnice, dnes vystižněji Obětování Páně. V tomto
svátku vyvrcholuje myšlenka Krista jako Světla
k osvícení národů.
Uvědomujeme si někdy, jak velký dar jsme dosta
li ve světle víry? Kolik našich bratří a sester,
kolik mladých duší v naší vlasti i jinde tápe
v nevědomosti o základní životní orientaci! Ko
lik lidí, i vzdělaných, se snaží třebas celý
život zjistit poslední příčiny života, světa i
cíl vlastního životat
Děkuji Ti, Pane, že znám smysl svého života
i světa kolem. Dej, abych stále víc poznával
pravdu a daruj mi prostředky, abych kráčel
bezpečně k Tobě, Otče světel!
Vaše
redakce

A SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ... (JAN 1.5)

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
S povolenzm turinského arcibiskupa a Vatikánu bude vystaveno v říjnu 1978
slavné turinské plátno, do kterého bylo podle prastaré tradice zavi
nuto mrtvé tělo Kristovo. Je uloženo v kříštálové truhlici, ze stejné
ho materiálu, který používá NASA k letím do vesmíru. V říjnu to bude
400 let od doby, kdy rozkázal vévoda E.Philíbert Savojský z francouz
ského Chambery, kam se dostalo z Cařihradu, aby bylo převezeno do Tu
rína.
Slovenští jesuité v Kanadě vydali na památku 25 let trvání "Pamatnicu
slovenských jezuitov v Kanadě, 1952-1977," 250 str., ilustr.
O vánocích zemřel v St.Gallenu náhle překladatel pamětí kard.Mindszentiho P.Felix Eisenring, osobní přítel st.gallenského misionáře. Byl řadu let stoprocentní invalida - srdce.
Tři svazky dokumentů k prohlášení za blahoslaveného apoštola pracujících, kolínského kněze
P.Adolfa Kolpinga, byly 21.12.1977 předány prefektovi kongregace pro blahořečení a svato
řečení C.Bafilemu, býv.nunciovi v Bonnu.
Provolání polských biskupů o ochraně rodinného života se četlo ve všech kostelích Polska.
Biskupové prohlásili, ze jim dělá starost lhostejný postoj k ochraně nenarozeného života,
který se šíří po celé zemi. Ubývá porodnosti - potraty nebo sobeckým způsobem života. Žá
dají podporu rodin s dětmi, nebol to patří k základům sociální spravedlnosti.
Saleziáni si zvolili v Římě 15.12. na 21.gener.kapitule nového představeného, Dona Angelo
Cigano, 57 let, z lonbardského Sondria. Dlouho pracoval v Chile. Minulý představený Don
Luigi Ricceri, 76 let, řídil kongregaci 12 let.
Vedoucí společenství OPUS DEI v Kolumbii, Hugo Puccini Banfi, 42 let, byl papežem jmenován
světícím biskupem arcidiecéze Barranquilla. Knězi tohoto hnutí nejdříve vystudují vysokou
školu - medicínu, inženýrství, filosofii a pod., - pak teprve přejdou na teol. fakultu.
Novým předsedou bisk.konf.v USA je od 15.12.arcibiskup ze St.Francisca John Quinn, 48 let.
Ke zprávě o akci 6 prof. teologie v NSR /K.Rahner, N.Dirks, N.Greinacher, J.B. Metz, H.
Vorgrirrmler, H.Zwiefelhofer/ a několika protestantských teologů/jeden z nich se chystá
vystoupit z církve/, můžeme s radostí napsat, že věřící lid Německa lne víc ke svým bisku
pům a sbírka Adveníat vynesla letos mnohem víc, než kdykoliv předtím.
Německo-švýcarští biskupové vydali pastýřský list o manželských a rodinných problémech s
názvem: "Naše ano k dítěti." Podnikají se také akce, aby se pcmohlo matkám, které by měly
s narozením dítěte zdravotní, finanční nebo rodinné a jiné obtíže.
Biskup Tomášek v doprovodu gener.vikáře Vaňka /někdo ho hlídat musí, dodává zpráva/,a prof.
teologie Kotalíka se zúčastnil na pozvání pravoslavného patriarchy Pimena v Moskvě vánoč
ních oslav; zastavil se též v Leningradě, Kijevě a na teol.akademii v Zagorsku. Mezitím
byl jmenován arcibiskupem, byla založena samostatná slovenská církevní provincie a poně
kud změněny hranice diecézí.
Kněží, kteří se zúčastnili nedovoleného zřízení nové uniatsko-katolické farnosti v Halifaxu/VB/ a podporují požadavky kardinála Slipého /20 let kanunistického vězení/ na zřízení
samostatného patriarchátu, byli suspendováni "a divinis".
Prof.archelogie v Jerusalemě, Yigael Yadin, předal israelskému presidentovi 1. výtisk
"Chrámového svítku" dlouhý 9 m a vytištěný na základě kumránských rukopisů.
Indický student teologie Sebastian Puthenpura ze semináře v Poone a švýc.student z Churu
dostali dvě první ceny r.1977, už druhé soutěže Justitia et Pax na námět:Svoboda, odpověd
nost a solidarita mezi národy. Účást - 30 studentů z celého světa. Odměna: 1000 a 700 dol.
Robert Aimet z katol.univ.v Lyonu objevil v knihovně v Baltimoru/USA/ misál sv.Františka
z Assisi. V mešní knize jsou vlastnoruční poznámky světcovy, z nichž r.1208 vznikla první
řádová pravidla františkánského řádu.
Ackennann-Gemeinde - společ.něm.katolíků odsunutých z naší vlasti, pořádalo od 11.-13.11
v Gnundu/švábsko/7.kulturní kongres na památku založení brněnského biskupství, povýšení
olomouckého biskupství na arcibiskupství a zřízení mor.cirk.provincie r.1777. Přednášel i
Dr.Otto Habsburg, který řekl o Moravě, že je to "země vyrovnání". Mši sloužil nový světí
cí biskup v Limburgu, sám Moravan, a opat z Rohru.
Z 46 universit na Filipínách je 7 státních, ostatní jsou církevní nebo soukromé. Katolíci
mají 12 universit, 184 kolejí/gymnásií/ a 837 středních škol / sekundárek/.
Národní svátek světového míru oslavily USA 4.2.v katedrále Srdce Ježíšova v Newarku. Slav
nost organizuje hnutí Pax Christi. Zúčastnili se jí všichni biskupové USA a rozjímalo se
o papežově heslu"NE K NÁSILÍ, ANO K MÍRU."
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SE D M É

NEBE

Jednou přišel k nebeské bráně kněz, muž spravedlivý a učenec, kte
rého smrt sklátila v plné síle - bylo mu něco přes čtyřicet.
Svatý Petr si ho dlouze a chladně prohlížel.
"Byl jsem vynikající matematik. Vyznal jsem se i v gramatice. Na
psal jsem knihu o variacích přízvuků v jónském nářečí, připravoval
jsem pojednání o jednom kardinálovi... .Měl jsem i roztomilé žáčiky. Učil jsem na katolickém gymnásiu..."
Sv.Petr zvedl oči k nebi. Vteřina úzkosti:"Nu - tak vstup!"
Učitel se hnal kupředu, ale svátý Petr ho zarazil:"Ne tak daleko!"
A už stál u nebeské brány jiný kněz. Umřel, i když měl dobré léka
ře, dobré ošetřovatele, držel dietu - nic nepomohlo.
"Jak sis zasloužil slávu nebeskou?" zeptal se svátý Petr.
"Konal jsem svou povinnost." Svatý Petr se uklonil. "Denně jsem
sloužil mši svátou, modlíval se breviář, v úředních hodinách přijímal návštěvníky na faře.
"A obětovals jim své zdraví, že?"
"To ne. Dělal jsem jen svou povinnost. Ale tu jsem dělal dobře! Ba velmi dobře!" 3
"Nad málem jsi byl věrný, nad mnohým budeš ustanoven. Postav se vedle spolubratra!"
A už přicházel třetí kněz, slaboučký a velice zdvořilý. Svatý Petr na něho upřel zrak,
jiskřící pod hustým obočím.
"Jistě už na mě čekají, svátý Petře! Ne pro mé nepatrné zásluhy - ale proto, že za mne
prosí v této chvíli mnoho krásných duší.. .Staral jsem se totiž o ženy."
"To jsi měl ráj na zemi!"
"Opravdu! Kolik kněží se odváží, starat se o ženy! Měl jsem pro ně mnoho přemluv, exercicií, zpovídal jsem je, smiřoval s jejich manžely. Pomáhaly při sbírkách na misie, ošetřo
valy nemocné ve farnosti, zvaly chudé do svých domácností k jídlu...Jak by vypadalo nábo
ženství bez žen? Vždyí i Kristus Pán měl kolem sebe ženy, hovořil k nim..."
"Vím, vím, byl jsem při tom. Byla tam i jeho Matka, Panna Maria..."
"Vzýval jsem ji každý den. Ukazoval jsem ji ženám jako vzor dívky, matky, ženy..."
Svatý Petr si přejel rukou vous:"Tak tedy vejdi."Kněz rozechvěle vstoupil a svátý Petr
v zápětí zaslechl:"! vy jste tu, milostivá paní..."
Avšak už stál před svátým Petrem statný, velký muž: "Copak ty jsi dělal na zemi?"
"Kázal jsem, svátý Petře!""Kázal? A co? Své výmysly nebo to, oo se lidem líbí, lichotí...?'
"Ne. Kázal jsem evangelium!" "Pak jsme bratři. I já kázával evangelium. Těžké, ale vzneše
né poslání. Má-li člověk plnou duši Pána..Ale už přichází další - vstup do nebe."
Nahoru vystupoval vyzáblý, bledý kněz. Asi zemřel na tuberkulózu.
"Dobrý svátý Petře, zasvětil jsem síly vyučování náboženství. Učíval jsem denně, připra
voval jsem se svědomitě, modlil jsem se za děti i s dětmi. Pořádal jsem pro děti slavnos
ti, soutěže, odměňoval je. Naučil jsem se i kreslit..Zbožně se zpovídaly, zbožně přijímaly
Tělo Páně...Ale já se svou prací zabil..."
"Dobrá. Zde, s bratrem kazatelem, dostanete stejné místo. Sám vás povedu..."
Sotva se sv.Petr vrátil, už docházel kněz s bílými vlasy, s dobráckou tváří hodného tatín
ka. "Jdeš hodně namáhavě," podotkl svátý Petr. "Málo jsem se pohyboval..Nohy mi zdřevěně
ly. Sedával jsem ve zpovědnici a lovil - jako ty. Ne ryby - ale duše. Zpovídával jsem ce
lé dny, studoval jsem lidské duŠé, abych jim dodal síly, a oživoval jsem je..."
"Byl jsi přísný?""Ne víc, než bylo zapotřebí. Odpouštěl jsem sedmasedmdesátkrát a doutna
jící knot jsem neuhasil." "Nemáš strach, že ti Bůh vytkne velkou mírnost?""Odpovím: Pane a ty?" Svatý Petr vzdychnul: "Vím o tem něco.. "Přejel si čelo a rychle otevřel bránu...
Konečně se objevil kněz, žlutý ve tváři, znavený, zarostlý neholenými vousy. Na prahu
ráje se obracel, jakoby měl ještě něco na starosti...........
"Co jsi dělal na zemi?" - "Staral jsem se o chlapce a o muže." "Rychle sem s jeho akty!"
Sv.Petr četl, hladil si vous a jeho oči zářily stále víc. "Kde jsi vzal, kaplánku, čas, za
bývat se v duchovní správě ještě muži? Nikdy jsi neřekl: "Nemám čas.. Ne jsou úřední hodiny..
Nemám službu..!" Měl jsi službu, kdykoliv tě někdo potřeboval. Večer jsi hledal muže po
hospodách, pořádal jsi kroužky, studijní skupinky, přednášel jsi, dělal duchovní obnovy.
Staral ses, co se mluví v továrnách, četl jsi haldy novin, odpovídal na námitky na schů
zích, pozdě do noci, snažil ses získat pro práci s muži, s dělníky i se vzdělanými, své
kněžské bratry. Šířil jsi dobrý tisk, psal jsi - kolega Pavel bude mít z tebe radost!
Muži věděli - jsi jejich kněz!" Otevřel bránu dokořán a zvolal:"SEDMÉ NERE।"

KROK Z PROSTŘEDNOSTI
Lepší nejsme jen proto, poněvadž nechceme. Rádi bychom se polepšili, ale
zůstáváme jen u přání. Vůle by byla, ale ve skutky se nemění. Většina z
nás se domnívá, že mravní polepšení je jako dieta - ne hned, pane doktore!
Sv.Augustin říkával: "Pane, chci se vzdát smyslností, ale az -později."
V mravní oblasti je mezi protiklady velmi úzká hranice. Mezi chudobou a
bohatstvím je propast a málokdo se odhodlá ji přeskočit, nedonutí-li ho
vnější okolnosti nebo štěstí. I mezi nevědomostí a učeností je odstup;
aí mám sebe lepší úmysl, potřebuji k ternu, abych se stal vzdělaným člově
kem, možnost se vzdělávat a talent.
Hranice mezi ctností a hříchem, mezi prostředností a svatostí jsou ze
všech nejužší. Už Leon Bloy na to přišel: "KROK Z PROSTŘEDNOSTI, A JSME
ZACHRÁNĚNI!"
Naše vůle je plná podvědomých výmluv a zdráháme se, podívat se jim do
tváře. Čím víc se vzpíráme zkoumat naše výmluvy a výhrady, tím jistěji
zakrývají právě ty nectnosti, kterých bychcm se měli zbavit. Jsme jako
na lodi, na jejíž vesla narážejí vlny dobrých úmyslů; ale neděláme
pokroky, protože v hlubinách je kotva.
Klíč k mravnímu pokroku najdeme ve Vyznání víry: "Vstoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých." Člověk musí sestoupit do podvědomí, do
"reservátů" praktického života, k ternu, co nevidí, protože jsou to
vlastně brýle, kterými se dívá na svět. Každý duch má okno, kterým
pohlíží na skutečnost. Vidí ji, zapomíná však, že okno je zbarveno,
takže i skutečnost vidí zabarvenou, nebo je znetvořeno, proto vidí
znetvořený svět kolem sebe. Předsudky, hříšné návyky, rozčilení, žár
livost, zbarvují i největší skutečnosti našeho života. Není-li Bůh
největší láskou člověka, má člověk místo něho bůžky - nebo jak říka
jí psychologové, má vlastní ideál, sám sebe a podle sebe posuzuje
všechno, co vnímá.
Kdo se domnívá, že život spočívá jen ve vzrušování nervů, je neschop
ný, pochopit radosti ducha. Kdo však Boha miluje, ternu se zdá všech
no, co se vztahuje k Bohu, radostné a lehké.
Zbabělec, jenž se stydí za nízké pohnutky, skrývá svůj nedostatek4
lásky za nenávist, jako skrýval Richard III. slabost za násilnosti.
"Jsem rozhodnut dokázat, ze jsem darebák!"
Jako jsou naše sny občas projevem skrytého přání, tak porušují naše
výhrady věderný postoj k životu.
Než mažeme vstát z mrtvých, musíme sestoupit do pekla našich podvědomých domněnek a výhrad
a musíme se snažit vidět věci v tem světle, ve kterém je vidí Bůh. Nebot sobectví se od
sebeklamu oddělit nedá; čím větší sobec, tím víc se snaží zakrýt svůj klam. Nemilosrdná
pokora, neúprosná prohlídka všech podvědomých koutů a skrýší naší duše - a pak se naše JÁ
objeví takové, jaké je, ne takové, za jaké je rádi považujeme.
Vykořenit sebeklam je podstatná podmínka toho, abychom viděli pravdu. Protože pravda je
nepřítelkyní klamu, často s leknutím odstoupíme, než abychom se jí podívali do očí. Jako
Pilát se odvracíme s hanebnou poznámkou:"Co je pravda?"
Nic nemrzačí mravní život tak, jako tyto "štěnice" zalezlé v naší duši: sobectví, nemrav
nost, nečestnost a zahořklost vůči druhým. Divíme se, že trpíme podobnými chybami, když
jsme se už považovali za hodně dokonalé. Příčina je vždy "pátá kolona" našich předsudků
a návyků, "Trojský kůň", v němž se skrývají naše hlavní chyby. Dokud se nevykopou a nepřed
loží Bohu, nedá se mluvit o skutečném duchovním pokroku. Proto řekl sv.Augustin: "Pane, tvůj
nejlepší služebník je ten, který od tebe nechce slyšet, co by slyšel rád, ale raději to,
co má dělat, aby ti patřil. "
Většinou jsme lidem na obtíž, sobě ovšem ne. Co dá práce naučit psa čistotě, ale kolik lidí
si rnyslí, že mravně kvalitní člověk se dá vychovat bez sebekázně a bez námahy. Která z
dnešních výchovných teorií mluví o sebekázni? A přece je to prostředek, kterým člověk nata
huje a upevňuje struny houslí svého srdce, aby vydalo správnou melodii. Naplánujme si svou
činnost tak, aby v ní bylo i místečko pro naše já, pro mravní dokonalost. Rozhodnutí, být
lepší, musí být pevné a účinné. Pak jakobychcrm otevřeli okenice a slunce milosti Boží
vprondi lo do temné místnosti.
J. F. SHEEN

SVĚTCŮV DEN
O půl páté ráno zvoní u Panny Marie Pomocnice v Turíně
ranní zvony. V salezánském ústavě všechno ještě spí.
Jen v druhém poschodí> kde končí balkon, někdo roz
svítil. Don Bosko je už vzhůru...
Před kněžským svěcením si Don Bosko napsal: Nebudu
spávat déle než pět hodin. Vytrval až do stáří.
Krátký spánek a klidná povaha umožnily Donu Boskovi
že vykonal, nač se jiní nezmohli. Dnes je i osmiho
dinová práce některým mnoho. Don Bosko pracoval
denně neúnavně aspoň dvakrát tak dlouho.

Na věži bije pět. Don Bosko klečí na klekátku a modlí
se. Pro slabý zrak ho od breviáře z Říma dispenzovali.
Na jedno oko nevidí, na druhé málo. Svatý Otec mu řekl:
"Spojte se s Cérkvz jiným způsobem!"
Don Bosko klečí nepohnutě, ruce sepjaté, oči zavřené; je
pohroužen do vnitřní modlitby. Mluví s Bohem jako dítě s
otcem, klaní se mu, děkuje, ptá se ho, obětuje se mu a
prosí za světlo a posilu pro tolik duší. Klečí hodinu, něk-^
dy i déle. A - PANNA MARIA - DON BOSKO SI VYZNÁVAJÍ LÁSKU!
Chvílemi se zdá, že Don Bosko pozbyl vědomí, že ho uchvátilo
nějaké tajemství, odhalilo mu budoucnost a vnuklo podněty k další
práci.
Kdo nemá kdy na modlitby, nemívá ani čas na práci, kdo nemiluje modlitbu, bude nenávidět
i práci. Don Bosko končí modlitbu a sedá k psacímu stolu, dopsat práci, kterou přerušil.
0 půl osmé končí chlapcům ranní studium a zvoní na mši svátou. Don Bosko schází do zákristie a sedá do zpovědnice. Don Bosko vyzpovídal denně asi padesát hochů. Zpovídá rychle.
Hoši jsou upřímní a často čte v jejich duších, doplňuje jejich vyznání, přidává povzbuzu
jící slovo a už dává rozhřešení. V kostele se mezitím slouží mše svátá.
Jakmile odejde poslední hoch, Don Bosko se chvilku modlí a pak se obléká ke mši sv. Slou
ží ji velmi soustředěně, ale ne pomalu, nejdéle půl hodiny. Při mši svaté jakoby mu svět
zmizel z očí a patří jedině Bohu, kterého svým kněžským slovem svolává na oltář. Úcta při
pokleknutí, přízvuk hlasu, soustředěná pozornost celé jeho bytosti, někdy i slzy v očích všechno prozrazuje jeho hlubokou zbožnost a víru.
Když viděli jednou lidé v Marseille Dona Boská u oltáře, ptali se Dona Albery:"Kdopak je
ten kněz, co tak krásně slouží mši svátou? To je jistě světec!"5

Před devátou odchází Don Bosko k snídaní. Hoši nají přestávku. Sotva zahlédnou Dona Boská,
už se k němu hrnou a předbíhají se, kdo bude u něho dřív. Obklíčí ho ze všech stran, věší
se mu na ruce, jak to vidíme na pomníku Dona Boská před chrámem Panny Marie Pomocnice.
Jsou šňastni, když je Don Bosko pohladí, usměje se, promluví slovíčko...
"Běž si hrát," pobízí hocha, který se mu už delší dobu vyhýbá, ale teči mu přišel políbit
ruku. Don Bosko ručku nepouští i když hovoří s jinými. Náhle se k němu obrací:"Ještě jsi
zde? Běž si hrát!" Chlapec zachytil významný pohled - Don Bosko zná jeho "tajemství."
"Jsi nemocný?" ptá se jiného chlapce. "Ne. Proč?""Jsi celý zelený.""Ale nic mi nechybí!"
"Jsi však zelený.""Proč? Nechápu..?""Přemýšlej - a pochopíš." Náhle si hoch uvědomil, že
mu Don Bosko připoměl fík, o němž Kristus řekl, že je zelený - že nenese ovoce.
Don Bosko dával hochům rád hádanky. "Které víno v Piemontě je nejlepší?" Chlapci, jeden
přes druhého hádali a přeli se. "Všichni se mýlíte," zvolal Don Bosko,"nejlepší víno je
to, co mám právě ve skleničce. Co je mi po jiném víně, když mi nepatří! Mám pravdu?"
Po deváté hodině se vrací Don Bosko do svého pokoje. V předpokoji už čekají lidé - jako u
lékaře. Pověst světce přiváděla k němu denně zástupy lidí; prosili o radu, pomoc, zázrak..
Mladík prosí o radu, jaké si má vybrat povolání, matka hořekuje nad marnotratným synem,
věřitelé nosí účty, jiný host chce doporučení. .Rychle a taktně pomáhá chudým. Rozhádaní
manželé prosí, aby je smířil..ale dříve si postěžují jeden na druhého. Chodí nemocní a pro
sí o uzdravení. Nezřídka je slyšet z pokojíčku výkřiky radosti, díky za zázrak...
Audience Dona Boská vyčerpávají. Celé tři hodiny! "Ubozí lidé,"říkával Don Bosko,"nesmím
je odmítnout, musím vyslechnout jejich prosby. Přicházejí často zdaleka! A jsou tak neščastni! Vypravují o svých souženích tak dojemně a s důvěrou! Trpělivě čekají... Musím

jim pomoci. Sám Pán mi svěřil tuto úlohu...."
Jž to je projevem hrdinské ctnosti, že Don Bosko přijímal lidi do pozdního stáří, kdy
už byl tak nemocen, že skoro neviděl a nemohl už ani mluvit. —
V poledne, když vyslechl Don Bosko poslední návštěvníky stejně přívětivě a otcovsky, jako
první, se už hlásil žaludek. Hlava bolela, nohy byly ztrnulé od sedění, ale milý úsměv
ze světcových rtů nezmizel. 0 půl jedné vchází Don Bosko do jídelny—
Když si naléval polévku, byli už druzí po obědě. Sotva opustili kněží jídelnu, už tam byli
chlapci. Jejich společnost byla Donu Boskovi nejmilejší. Ptal se na školu, zajímal se o
jejich úlohy či o práci v dílnách, odpovídal na otázky. Kluci mu viseli na rtech, chvílemi
se smáli nebo pozorovali kněze, jak jí. Občas řekl Don Bosko nějakou anekdotu nebo krátký
příběh - a tak apoštoloval i při jídle.
0 dvou hodinách dům ztichnul. Hoši odběhli do škol či do dílen, Don Bosko šel do kaple. Do
tří hodin ho nesměl nikdo rušit - tehdy se modlil za své dílo, za své přátele a dobrodince
a za všechny duše, které ho prosily o modlitbu.
Když se vrátil do pokoje, na stole haldy dopisů! Kde vzít klid k odpověděni, když každou
chvíli někdo zaklepe? Don Bosko sebral dopisy, papír a obálky a zmizel. Zašel k některému
z přátel, kde byl už přichystán inkoust a péro - tam měl klid. Odpovídal na dopisy.
Co psal Don Bosko? Jaký byl tón jeho dopisů? Zde několik ukázek. První dopis saleziánovi,
který pozapcmínal na Dona Boská a trochu i na péči o vlastní duši.
"Můj drahý hochu! Dostal jsem od Tebe několik dopisů, které mé vždy nesmírné potěšily. Pis
mi častěji a neboj se, nenapíšeš-li mnoho. Vymlouváš se možná, ze jsi zasypán prací. Vím to.
Pro starost o duše jiných nezapomínej však starat se o svou duši. Nezanedbávej nikdy měsíč
ní obnovy. Zde vše dobře. Sotva nám trochu dozraje nový sálezián, už se oň derou aspoň dva
domy. Nékdy jsou to však velmi křehké kvétinky, které vystavujeme ostrým větrům. Bůh Ti žeh
nej, m^j drahý hochu! Budeš mi vždy drahý, jako panenka mého oka. Pracuj dobře. Odplata nás
ceká jednou v nebi. Tam at jsou zakotvena naše srdce, kde jsou pravé radosti. Modli se za
mne, v hloubi srdce oddaného...."
V Turíně žil valdenský pastor, odpadlý katolický kněz. Pohádal se s protestantskými kolegy
a byl zbaven pastorského úřadu. Donu Boskovi bylo chudáka, vyhozeného na ulici, líto.
"Zvu Vás do svého domu, kdykoli se Vám zlíbí. Co tu budete dělat? Co Vám Pán Bůh vnukne.
Dám Vám byt a podélím se s Vámi o stravu.Rozdělíme si chléb i práci. Váš pobyt u mne Vás
nebude stát nic. Kdybyste poznal, jak upřímné a poctivé je přátelství, jež Vám nabízím,
přijal byste jisté mou nabídku..."
Pastor byl dojat, navštívil několikrát Dona Boská, dlouho spolu hovořili, pastor uznal svá
poblouznění, ale do Církve se nevrátil. Byl zapleten s nějakou ženskou a neodvážil se jí o
návratu do Církve ani hlesnout. Don Bosko jí chtěl zaopatřit slušné živobytí, ale všechno
mluvení bylo marné. Don Bosko mu ještě několikrát psal, pak ranila pastora náhle mrtvice.Když se začalo stmívat, přestal Don Bosko psát. Lékaři mu zakázali psát při umělém světle.
Cestou zpět se zastavil v chrámě La Consolata, aby se tam pomodlil.6

Hodinku před večeří patřil Don Bosko svým saleziánům. Poučoval je, povzbuzoval, utěšoval,
vléval jim svého ducha a rozehříval jejich srdce v lásce k nesmrtelným duším.
Při večeři požehnal Don Bosko jídlo a předsedal stolu. Čtenář přečetl několik vět z evange
lia a pak odstavec některé knihy. Poté se volně hovořilo. Don Bosko nikdy síly svých mla
dých spolupracovníků nepřepínal. Celý den pilně pracovali, při večeři z nich spadly všechny
starosti. V tomto rodinném kruhu kolem Dona Boská našel každý chvíli oddechu a rozptýlení.
Večer si mohli se svým duchovním otcem pobesedovat, poveselit se a potěšit.
V devět se zvonilo k večerní modlitbě. V kostele zazněl zpěv a sedm set mladých, nadšených
srdcí děkovalo Bohu modlitbou za uplynulý den. 0 jeden den blíže věčnosti! Každý den zane
chal Don Bosko chlapcům před spaním nějakou myšlenku, denně k nim promluvil "na dobrou noc."
Tento zvyk si zachovaly všechny saleziánské ústavy dodnes. Zde jedna z přemluv Dona Boská.
"Drahé děti, denné večer odevzdáváte svédomité i nejmenší véci, které se v domé našly. Jsem
přesvědčen, že nikdo z vás si nic nenechá, co není jeho. Poněvadž je však dábel zlomyslný
a mohl by vaše svědomí v té věci uchlácholit, připomenu vám dnes, že nic tak na světě člo
věka neznehodnocuje, jako krádež. - Když byl někdo přistižen při krádeži, pak je vše marné,
aby vzpomínka na jeho krádež vymizela z paměti ostatních. Zůstane v nich vždy dojem: Ten je
zloděj! Kamarádi přijdou domů do jeho rodiště a budou všude vypravovat, že ten je zloděj,
ukradl to a to. A po celém rodišti se roznese: Ten synek kradl - všichni se mu vyhnou.

A to není všechno.Nejhorší je trest, kterým hrozí Pán Bůh: zloději nevejdou do království
Božího. Řekněte mi, múze se něco vměstnat do vašeho oka? Jistě ne, ani stéblo slámy. A tak
je to i s nebem. Ani stéblo z cizího zboží se tam nevměstná. Kdyby někdo z vás umřel a
měl na svědomí snad jen ukradenou jehlu, bude zastaven u brány nebeské. Jehla je opravdu
maličkost a krádež jehly je jen malým hříchem, ale i malá krádež se bude velice draze pla
tit v očistci.
Svatý Augustin píše správně: Hřích krádeže nebude odpuštěn, dokud se zloděj nerozhodne
pro náhradu. Mohli byste se ze své krádeže jak chcete dobře vyzpovídat, dokud ukradené ne
vrátíte, nebudou vám hříchy odpuštěny. Kdybyste věc už vrátit nemohli, musíte aspoň vzbu
dit předsevzetí, že ukradené věci vrátíte, až to bude možné. Také si, milé děti3 pamatujte,
že krádež malých věcí vede k větším krádežím.
Jestli tedy nechcete mít hanbu a nechcete si zatížit svědomí, nedotýkejte se nespravedli
vě cizího majetku. S cizím majetkem jednejte opatrně jako s ohněm. Padne-li vám jiskra na
šaty, hned ji setřesete. Podobně i věc, která vám nepatři, okamžitě vratte.
Potřebujete něco? Poproste kamarády, jistě vám půjčí nebo darují, co potřebujete. A vaši
představení vám také podle možnosti rádi vyhoví. Dobrou noc!"
Ze zástupu zaznělo:"Dobrou noc", a všichni se ubírali na odpočinek.
Všichni - mimo Dona Boská. Jak kráčel k pokoji, leckdo se k němu ještě připojil, aby se
na něco zeptal, jiné zadržel sám:"Jak se ti daří?""Dobře!""A duši? Kdybys měl dnes v noci
zemřít, byl bys připraven?" Chlapec mlčel. Druhý den si dal ve zpovědnici svědomí do pořád
ku. - Jednánu poradil, druhého potěšil, třetímu slíbil pcmoc...
Sotva v pokoji osaměl, už klepal na dveře nějaký salezián a prosil o radu ve výchovné
práci. Teprve když všechno vyřídil, zasedl Don Bosko ke stolu a psal své knihy a články
dlouho přes půlnoc.
Pak prošel předpokojem na balkon, odkud bylo vidět kopuli chrámu Panny Marie Pomocnice
křesťanů. Zahleděl se na sochu Panny Marie a posílal Matce Boží poslední pozdravy, pros
by a díky. Na věži tlouklo půl dvanácté. Don Bosko se rozloučil s Pannou Marií a odešel
spát. Bude spát klidně - nebo mu pošle Bůh nějaký sen?

Křestanská Akademie v Římě vydala zno
vu upravenou knihu P.Albertiho, život
svátého knéze Dona Jana BOSKÁ, zakla
datele kongregace saleziánů, která se
stará o naši mládež. Je to poutavá kni
ha - uveřejňujeme trochu zkrácené vy
pravované o běžném dni Dona Boská ale najdete v ní i podivuhodné příbě
hy o jeho zázracích, vidění do duše
člověka, zjeveních atd. Stejně i o jeho
hrdinských ctnostech, o jeho nesmírném
utrpení, o jeho snaze o dokonalost.
Redaktorka KLUBu přečetla knihu - když
se objevila před mnoha lety na trhu aspoň dvacetkrát - a toto vydání si
přečetla ráda znovu. I vám se bude lí
bit svěží vypravování. Potřebujeme svaté kněze! Potřebujeme vzory pro budoucí kněze!
Kněžské povolání - spíše posláni - je zvlášt v dnešní době velmi těžké - je to obět,
kterou musí nést s knězem Kristus - a kterou bychom měli našim dobrým kněžím ulehčovat
i my - naší spoluprácí, zájmem, vlídností, vděčností a důvěrou.
V krajanské duchovní správě ve Švýcarsku pracují tři duchovní synové Dona Boská: Otec
A.Baník, Otec M. Mazák a Otec J.Šimcík.
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V PŘEDVÁNOČNÍM ČÍSLE JSME VÁM NAPSALI TŘI ADRESY NAŠICH DOBRÝCH MISIONÁŘŮ,
ZDE JE ADRESA DALŠÍHO MISIONÁŘE, PRACUJÍCÍHO OBĚTAVĚ V HORÁCH PERU A OBJÍŽDĚJÍCÍHO
ASI OSMDESÁT OSAD SVE FARNOSTI:

REV, FRANTIŠEK ŠTAUD, SIHLIAS /ANCASH/ PERU,
Z ČTENÁŘŮ POŠLE OBČAS POZDRAV.

bude rád, když mu některý

MAKLÉŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Alja, ruská uprchlice, si otevřela ve Vídni mléčný krámek, aby její muž, Rakušan, mohl
dostudovat. Mezi její zákazníky patří dva hochštapleži a prostitutka.
20.března 1926.
Dnes přišli Willi s Fredem do obchodu tak elegantně oblečeni, že jsem je nepoznávala.
Při bližší prohlídce se ovšem ukázalo, že změnili jen prádlo. Měli bílé košile a límce
a místo červenomodré šály honosné vázanky z růžového hedvábí. Všimla jsem si, že Fred
kulhá. Měl světlehnědé polobotky - nejméně o tři čísla menší. V ruce drželi kytice.
"Nový obchod?" ptala jsem se."Nový nápad?"
"Měl jsem skvělý nápad! Prostě geniální!" řekl Willi. "Otevřeli jsme si loučící kancelář.
Včera večer jsme začali. Čekáme na západním nádraží až najdeme někoho, kdo odjíždí sám.
Oslovíme ho a navrhneme mu, že mu budeme mávat a do rozjíždějícího se vlaku hodíme kytici.
Za tři šilinky. Doprovodili jsme tak dva pány, jednoho za dva, druhého za čtyři šilinky,
starou dámu za tři a jedno děvče za pět šilinků. Ted jdeme zase k rychlíku."
Oněměla jsem úžasem. Asi jsem si nápadně prohlížela kytici, protože Fred dodal:"Divíte se,
kde seženeme tolik kytic? Prostě! Když se vlak rozjíždí, klopýtnu a nemůžeme pak vlak do
honit. To jsem si vymyslil sám. Takže výlohy při tomto podniku jsou minimální!"
24.března 1926.
Dnes přišla slečna Fischerové, která - jak říká domovnice - chodí na "lov". Byla rozčíle
ná a prosila, abych jí schovala pod pult slamák s černými, sametovými stuhami.
"Že mi sluší?" Dala si jej na hlavu. Je hezoučká, má velké, hnědé, ne právě inteligentní
oči, rudě nalíčené rty, naondulované vlasy a voní silnou voňavkou. Má velké, mimořádně
pěstěné ruce, mnoho šatů, velmi pestrých, které připomínají spíše plavky. Jsou krátké, na
krku a kolem paží silně vystřižené a přiléhavé. Už podle nich člověk pozná její zaměstnání.
"S otcem je kříž," hořekuje."Všechno, co vydělám, hned vezme a propije. Při mém povolání
musím být nastrojená, potřebuji pudr, voňavku atd. Jak host odejde z pokoje, hned vstoupí
a žádá peníze. U vás už dělá asi na mé jméno také dluhy?"
"Ano," odpověděla jsem," koupil si vuřt a pivo."
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"Prosím, nic mu nedávejte! Řekněte, že jsem to zakázala! Vařím sama a dostane dost. I pi
vo! Člověk pracuje celý den a celou noc a nemůže si dát stranou ani trochu peněz. VždyE
se chci vdát, a kdo si dnes vezme děvče bez peněz? Nebýt otce, nikdy bych neměla takové
zaměstnání. Copak to dělám pro potěšení? Dávat se každému poběhlíkovi; někteří ještě vy
padají slušně, ale jiní jsou pod obraz, člověku se hnusí, jen se na ně podívá. A ještě
se musím smát a tvářit se vášnivě. Stálého zákazníka člověk najde těžko, a jak víte ze
svého obchodu, bez stálého zákaznictva se nedá nic dělat."
Když viděla účet, který udělal otec na její jméno, div se nerozplakala:"Ten starý ochmel
ka! Kdyby dostal ještě jednou delirium! Odvezli by ho do blázince a mám pokoj! Sám mé ne
štěstí zavinil. Ještě mi nebylo ani čtrnáct, když mě poprvé prodal, a ted ze mne žije už
pět let. Nemám na to povahu, abych se na něho vykašlala a odešla. Umiňuji si to každý den,
ale pak je mi ho líto. .Ach, kdybych jen našla člověka, který by mě miloval, bylo by to
hned lehčí. Ale nikdo mě nemá rád. Na hodinku, nejvýš noc - déle mě nepotřebuje nikdo."
Posadila se a dala se do pláče. Po chvíli pokračovala:"Víte, koho nejvíc nenávidím? Tak
zvané počestné ženy. Jednoho už ulovily, sedí pěkně v teple a ohrnují nos. Myslíte ale,
že jsou lepší než našinec? Často, když se procházím a vidím takovou "počestnou", tak bych
jí nejraději oči vyškrábala. Nafukují se a nemají proč, jejich muži často běhají za mnou,
protože jejich manželky jsou nudné. Chodívá za mnou jeden spisovatel a tvrdí, že se u mne
cítí nejlépe, že mám větší cenu než jeho knihy a všechno ostatní. Tak mluví všichni. Ale
pak se po mně ani neohlédnou a běží za svými "počestnými". Je na nich vidět, že jsem jim
pak přímo protivná..." Rozplakala se ještě srdceryvněji. Zeptala jsem se, proč si nenajde
jinou práci. "Můj Bože, mám umývat nádobí nebo prát? Pradlen je dost. A pak nejsem na tu
práci zvyklá. Vdát se chci - vdát!"
Znovu mě prosila, at otci na dluh nic nedávám, klobouk mu neukazuji a odešla.

Filon:

Prodej
obrazů
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V Antverpách žil malíř David Téniers, který na sebe upozornil
velkým množstvím obrazů, kde přirozenost a pravdivost detailů
soupeřily s životností a pestrostí barev. I když byl tak nadaný,
octnul se občas ve finanční tísni. Na vlastní kůži pocítil hořké,
ba zoufalé chvíle, zaviněné nedostatkem kovu, po kterém touží tolik
lidí. Kolem něho dovádělo hejno dětí, jejich baculaté tvářičky se podo
baly tvářím dětí, které vyrůstaly na obrazech jejich otce. Ovšem roztomilou rodinku bylo
třeba živit a šatit. Paní Téniersová, jinak výborná žena, utrácela trochu víc, než její
manžel vydělával, a on sám nebyl tuze pořádný ani šetrný; zřejmě je to vlastnost bohatých
lidí - ale umělci?
Přišla zima. A tuhá zima. Slavný malíř byl v takových nesnázích, že už sám nevěděl, jak
se z nich dostat.
"Musím se rozhodnout!" Téniers rozložil po ateliéru všechny obrazy, které namaloval za po sledních pár měsíců a umístil je do nej lepšího světla. Pak rozhlásil po Antverpách, že chce
prodat všechna svá díla. Přišel dav zvědavců - ale ne dav koupěchtivých. Obchodníci obra
zy využívají příležitosti a smlouvají, jak jen mohou:
"Cože?" volá jeden, "nemáte nic jiného než tohle? Za všechno vám nabízím sto pistolí!"
"Nedal bych ji ani za tisíc!" vykřikne Téniers pohoršené.
"Myslíte si asi, že jste genius, pane! Ale takových, jako jste vy, je v Belgii na stovky."
"Co s tím?" ušklíbne se druhý ironicky,"vždyf je jeden obraz jako druhý. A ve Francii ne
prodáme ani jediný, víte, jak se o vás král vyjádřil. Neznám ve Francii ani jediného šlech
tice, který by se nebál mít od vás v pokoji i tu nejmenší kresbičku."
"Možná," řekl malíř zahořkle,"ale zbývá ještě Německo, Anglie - a naše země."
"Řekněte mi," zeptal se jiný obchodník," proč jste si vybral právě tento styl?"
"Protože je jediný, v kterém mohu mít úspěch."
"Výborně. Ale proč nemají vaše postavy trochu víc hrdosti? Podívejte se, zde je vlámská
slavnost, a na něm opilý rolník, který se pokouší neohrabaně tancovat. Je to nechutné."
"Ale tak to opravdu na slavnosti vypadá!"
"Ne, ne. V umění potřebujeme ideál!"
"Nejsem v malířství básník, ale historik, který kreslí, co vidí. Věřte, pánové, budoucí po
kolení řekne: Ten maloval přirozeně! A na tu pochvalu budu hrdý."
"Budoucí pokolení nekoupí vaše obrazy, protože je ještě v kolébce. Já, váš současník, vám
nabízím za všechno sto pistolí!"
"To bych raději spálil nebo dal zadarmo!" S těmi slovy vyprovodil
Téniers obchodníky ze dveří.
"Zdá se,"řekl večer hořekující manželce,"že žijící malíř nic ne
prodá. Musím z tohoto světa zmizet."
Manželka se zhrozila.
"Neboj se, o nic se nestarej. Stačí, když budeš nosit smutek a
do smutečních šatů oblečeš také naše děti."
Malíř odejel z města a brzo se rozhlásilo, že při neštěstí zahynul.
Uplakaná manželka ve vdovských šatech, kolem ní hejno dětí, oble
čených v černém, nechápou, co se děje a pláčou jako matka.
A náhle se objeví oznámení, že vdova prodává díla svého zesnulého
muže.
Tentokrát se ozývala v atelieru jen slova obdivu, chvály a lítosti nad smrtí ge
niovou. "Jaká tvůrčí představivost!" zvolal ten, který chtěl koupit sbírku za sto pistolí.
"Ta přirozenost! A pestrost! Podívejte se na ženy, děti starce! Všichni jsou jako živí!"
I nedokončené malířovy obrazy dosahovaly závratných cen. Každý rád obrátil měšec naruby,
jen aby získal nějaký obraz. Dokonce se prodal i náčrtník se sbírkou nosů a uší, kresle
ných pětiletým Ténierem. Za sto dukátů!
Když prodej skončil, měla paní Temierová při pohledu na všechno zlato výčitky svědomí.
VždyE to byla lest. A manžel se brzo objevil v prázdném ateliéru víc než živý. Lidé bruče
li - že prý je Témier oklamal, že půjdou s celou věcí k soudu. Ale protože malíř byl ve
městě oblíbený a většina obrazů - i když byly prodány draho - měla tu cenu, utichly brzo
protesty bez následků a chytrý malíř Témier žil s celou rodinnou až do konce života z
plodů své válečné lsti.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS

"JAK MŮŽE VYHÁNĚT SATAN SATANA? JE-LI KRÁLOVSTVÍ SAMO V SOBĚ ROZDVOJENO,
TAKOVÉ KRÁLOVSTVÍ NEMŮŽE OBSTÁT." /Mk 3,23/.
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Milý Červotoči,
zlobí mě, že ti NEPŘÍTEL zatím brání, útočit na mravní čistotu chlapce. Měl
jsi s tím raději včas přestat. Chlapec už poznal nebezpečnou pravdu, totiž
že útoky sexu netrvají věčně. Ted mu nemůžeš namlouvat - jak to děláváme že musí kapitulovat. Přesvědčils ho aspoň, že pohlavní zdrženlivost je
nezdravá?! Jaké jsou dívky kolem něho? Mohli bychom ho šikovně oženit?
1. Naši mistři, ovládající veřejné mínění, se snaží vtisknou každé době "se
xuální vkus." Pomáhají jim populární umělci, tvůrci módy, herci, reklamní
odborníci a j. Cíl - bránit se proti duchovnímu, šťastnému a plodnému man
želství. Ženám se snažíme muže zprotivit pomocí nějaké hlouposti, např. vou
sů, účesu ap. U mužů vkus střídáme: jednou předvedeme aristokratky - t.j.
smícháme mužskou ješitnost se žádostivostí. Tyto ženy bývají domýšlivé a
marnotratné. Nebo jim ukážeme útlý, unylý typ žen - obvykle hloupých a zba
bělých - pak je v kurzu faleš a malichernost. Po válčíku přišel džez, t.j.
není rozeznat chlapce od děvčete. Takový druh krásy ovšem rychle pomíjí,
proto zostříme chronický strach žen ze stárnutí; pak jsou velmi povolné a
méně schopné rodit děti.
2. Snažíme se hodit do davu fráze o volnosti, mluvíme o "falešném studu",
a předvádíme polonahé ženy - je to dráždivější, ačkoliv ve skutečnosti vět
šina žen bez obleku nevypadá vůbec dráždivě, jako několik vybraných krasa
vic v reklamě či ve filmu. Proti studu je také vhodná fráze"návrat k příro
dě", nebo že je to "zdravé." A tak považují muži a chlapci sex za velmi dů
ležitý - ovšem jen jako dráždidlo; nevidí jeho skutečnou hodnotu, aby se
zakládaly rodiny a rodily děti. Máme už hodně spolupracovníků, kteří vnikli
s těmito zásadami brzkého pohlavního poučení i do Církve, podařilo se nám
vpašovat naše zásady do křesťanských časopisů, sdružení i do křesťanských
škol - ba i výš. Nevěřil bys...raději o tom nepíši, abych nepokazil práci.
3. Zkoumáš-li mužskou duši, najdeš tam dvě ideální ženy: jednu pro běžný
život a pak démonickou Venuši. Nepřítel má rád první typ, v němž se žádosti
vost mísí s láskou k bližnímu, je ochotný ke sňatku, prosvícený světlem
úcty - je to typ přirozené ženy - a tím my pohrdáme.
Druhý typ chce brutální smyslnost a odvrátí naše hochy od manželství; změní
je v otroky nebo spoluviníky. Ovšem, i láska k prvnímu typu může způsobit
to, čemu NEPŘÍTEL říká "zlo". Muž má svou ženu rád jen proto, že nechce,
aby ji dostal jiný muž a sobecky by litoval, kdyby ji nesměl plným právem legálně - milovat.
V druhém případě říká zlu "zvláštní kouzlo". Na tvářích žen tohoto typu
je vidět smyslnost nebo náladovost nebo faleš nebo krutost. Kdyby dokázal,
zachovat si chladnou krev, viděl by jasně, jak jsou ošklivé. Ale naše umění
spočívá právě v tom, že hrajeme na skrytou strunu jeho posedlosti.
Démonické Venuše bývají jen mezi prostitutkami nebo milenkami.
4. Je-li tvůj hoch křesťan, můžeš ho přesvědčit, že by se se svou Venuší
měl oženit ze skutečné a vše odpouštějící "lásky". Bude si to rád namlouvat,
ovšem jeho cíl je v podvědomí jiný. Ožení-li se s ní však skutečně jen z
tohoto důvodu, je pro nás nebezpečné, že ji bude opravdu milovat křesťanskyto by bylo pro nás zlé!
Existuje řada metod, jak zneužít pohlavního pudu, ale které jsem popsal,
jsou nejúspěšnější, běžné a pro nás zábavné. Člověk poklesne pěkně hluboko
a těžce se ze své bídy dostává - jestli vůbec! To je pro nás pochoutka!
Tvůj ZLOTŘILEC

JSTE CHLADNOKREVNÍ ?
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1 .Trpíte občas náhlým,
nevysvětlitelným
strachem?
ano O, ne 1

2 .Bojíte se letu nebo
ze strachu nelátáte?
ano 0, ne 1
3 .Vyjmenujte v 30 vte
řinách, co byste si
vzali, kdyby začalo
hořet!
ano 1, ne O
4 .Zachováte klid, když
vás někdo napadne ne
bo vám nadává!
ano 1, ne O

5 .Umíte hned panoci při
dopravní nehodě?
ano 1, ne O
6 .Leknete se, když náh
le zhasne světlo?
ano O, ne 1
7 .Domníváte se, že bys
te při panice jednal
aspoň trochu rozumně?
ano 1, ne O

9 .Dovedete pohotově od
povědět?
ano 1, ne 0
10 .Dokážete projít ob
sazeným sálem bez ne
jistoty a nervozity?
ano 1, ne 0

11 . Máte sklon k pesi
mismu?
ano 0, ne 1
12 .Začne vám při obtí
žích rychle tlouci
srdce?
ano 0, ne 1

13 . Mluvíte mnoho a
rychle?
ano O, ne 1
IIII II II II II II II II II II || II II || || || || || || || n

11-13 bodů - jste mimo
řádně chladnokrevný a
schopný rozumně a roz
vážně zvládnout neoče
kávané obtížné si ťiwnp,
7-10 bodů: patříte k
normálně rozvážným
4-6 bodů-reagujete sice
rychle, ale nepředlože
né a nervózně.
0-3 bodů - jste pře
strašený, nervózní a
panikář.

TICHÁ CHVILKA
JSEM NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČLOVĚK

NA SVĚTĚ !
Trochu silné! Není to směš
ná domýšlivost?
Podívejme se na tuto větu
z hlediska, z kterého poznáme, že je to
největší tajemství a poslání našeho života.
1. JSEM NEJdQlEŽITĚJŽÍ PRO KRISTA.
Kristus - Syn Boží - byl ochoten trpět a
zemřít i pro jediného člověka. Tedy také
pro mne. Dal mi kromě vykoupení také své
učení a své svátosti, abych mohl žít ra
dostně i v útrapách, starostech, pokušení.
Až překročím hranice času a prostoru, mohu
být navěky blažený v Bohu.
2. JSEM NEJdQlEŽITĚJŽÍ SÁM PRO SEBE.
Jen já sám mohu uvažovat o tem, co nám řekl
Pán skrze apoštoly a Církev. Jen já sám mo
hu říci Bohu ANO nebo NE. 0 správnosti a
moudrosti některých pravd, které nám Pán
řekl, se mžeme zkušeností či úvahou pře
svědčit. Jiné jsou pro náš rozum nepocho
pitelným tajemstvím. VĚŘÍME JIM. Ale může
me se přesvědčit o předpokladech víry, o
tem, že Kristus existoval, že se jeho slova
zachovala, že konal zázraky a vstal z mrt
vých. Svými činy dokázal, že nás nesmírně
miluje. První křesEané, jejichž hroby na
jdeme v katakombách, neumírali pro přelud,
pohádku.
Budu-li hledat bez ohledu na své chutě a
vášně - s "krutou upřímností" pravdu, Bůh
mi sám pomaže. Jinak by nebyl milosrdný.
Volá nás přece k pravdě - a nepomohl by
nám ji najít - či dokonce by nám v tom brá
nil?
3. JSEM

NEJdSlEŽITĚJŠÍ

PRO SVĚ PROSTŘEDÍ.

Čím víc budu žít v Kristu, tím snadněji
lidé v mé přítomnosti pookřejí, budou se
cítit dobře, žijeme-li průměrně, mohou se
od pravdy odvrátit, mohou zeslábnout. Lidé
soudí o pravdě obvykle podle kvality živo
ta těch, kteří se k pravdě hlásí, vyznáva
jí ji. Není to správné - pravda existuje
nezávisle na těch, kteří ji zneužívají,
ale i my se pohoršíme, když lékař, místo
aby uzdravoval, usmrcuje, když učitel ka
zí děti, místo aby je vychovával nebo kněz,
který zprostředkuje svátosti, žije nehodně.
A nejsme někdy sami pohoršením pro své oko
lí? - "Bučte dokonalí," říká Kristus. Ja
ko rodiče či jako kněz se musíme plně od
dat svánu poslání. Oba stavy jsou posvátné
a zrada na svátých věcech se mstí.
Jsem nejdůležitější na světě - když se spo
jím s Bohem v modlitbě, svátostech, pocti
vé snaze plnit své křesEanské poslání.

POSTNÍ KŘÍŽOVKA
l.Hora, na které byl
Kristus ukřižován,
2.Nejtěžší písmeno
české abecedy, jiný
název hory ukřižo
váni. 3. Hlas osla,
zájméno, spojka,
zkratka ženského jmé
no. 4. Měkká sou
hláska, bolest pů
sobící bodlinka v
Kristově koruně,
pobídka, souhláska ze dvou písmenek. 5.Poprav
čí, dvě samohlásky, kina. 6.Tchán nejvyššího
velekněze Kaifáše v době Kristově, tři stejné
samohlásky, 7. jméno muže, který přepustil
mrtvému Kristu svůj hrob, cenný papír.
A. Popravní nástroj Ježíšův, 5.pád slovesa,
které vyjadřuje pokání za hříchy. B. Strom,
souhlas. C. Muž na pravé straně kříže, souhlás
ky jednoho sportu/s míčkem/, D. Před rokem,
spojka, nota. E. Spojka, nota, zrádce Křis- stův bez prvního písmenka, nota. F. Bývalé sv.
město - v cizí řeči, první muž, který je před
obrazem Krista. G. Žerné, kde zemřel sv.Petr,
úžas. H. Nota, obraz Církve ve Starém zákone,
nota.

12

MARII
Maria, jitřenko
nauč mě, jak se
vždyt přece sám
řekni mi, co se

na úsvitě
modlit
Bfih byl tvé dítě
tu hodí.

Vzala's ho někdy něžně
na sv8j klín?
Usínal sladce ve tvé písni, Matko,
Boží Syn?
I mně tak zpívej, o tom sním.
Drže las jeho ručku v noci
vyprávělas mu o slzách světa
o jeho krocích?
Ach..a plakával také?
Opravdu myslíš, že ho zajímá
co mě mate
i to, co jen hladím svýma očima?
A křídla anděl 9 mocně šumí?
Když mluvím potichu
m8že mě slyšet?
Ted...právě ted mi porozumí?

Maria, jitřenko na úsvitě
modlitbě chci se naučit
vždyt přece sám Bfih byl tvé dítě
a ty znáš cestu, kterou jít.
Josef Fulton SHEEN. Přel. P.J.KOLÁČEK, S.J.

pojem, který si protiřečí, a proto ani exis
tovat nemůže. Bůh nedělá nesmysly.
15. CO ZNAMENÁ: BŮH JE
Nyní si podrobněji všimneme Božích vlastností.
SPRAVEDLIVÝ?
13. CO ZNAMENÁ: BŮH JE
Bůh je spravedlivý znamená, že
dobré odměňuje a zlé trestá, tak,
VŠEVĚDOUCÍ?
jak si to kdo zaslouží.
Bůh je vševědoucí znamená: ví vše,
věci minulé, přítomné i budoucí,
"On soudí každého podle jeho skutků, bez
zná i naše nejtajnější myšlenky.
ohledu na osobu. "/I Petr 17/.
"..spravedlivý Bože, který zkoumáš srdce i
Někdy trestá a odměňuje Bůh už na tomto svě
nitro..Ani temnota ti není dost tmavá, a noc
tě. Např.Adama a Evu /Gh 3,9/, Kaina /Qi 4,9
je ti jasná jako den."/Z 7,10 - 139, 12/.
Heliho /l.Sam 2,27 a 4,13/, Herodesa /Zjev.
12,23/ nebo Mardochaa /Est 9,20 atd./ a otce
Před Bohem jsou malí a nevědomí i ti největ
ší učenci. Mnozí z nich to výslovně přiznali. Tobiášova.
Dokonalá odplata přijde teprve po smrti. Pro
Např.KOPERNÍK, objevitel heliocentrického
to Bůh často dopouští, aby se zlým a špat
systému/+ 1543/. KEPLER, vynálezce astrono
mického dalekohledu/+ 1630/. - J.NEWTON, snad ném lidem vedlo na tomto světě dobře; chce
největší přírodovědecký genius, smeknul, kdy je totiž odměnit za dobro, které konají. Pak
koliv slyšel jméno Boží /+ 1727/. - M.FARADAí ovšem nemohou očekávat odměnu na věčnosti,
zakladatel moderní nauky o elektřině /+ 1857/. jak to Kristus ukázal na příkladě boháče a
chudého Lazara. /Luk 16, 19,31/.
MAX PLANCK, vyznamenaný Nobelovou cenou, je
den z největších průkopníků nových fysikál16. V KOLIKA OSOBÁCH
ních myšlenek. /+ 1947/.
JE
BŮH ?
Ví-li Bůh všechno předem, neznamená to ovšem,
Bůh je ve třech osobách: Otec,
Syn a Duch svátý. Tyto tři osoby
že člověka ke hříchu nutí, nebo že je na
jsou jediný Bůh.
hříchu vinen, nebo dokonce, že člověk musí
hřešit, protože je to tak od věčnosti ustano Že je Bůh ve třech osobách víme jen z boží
veno /predestinace/.
ho zjevení Nového zákona. Ve Starém zákoně
Boží vševědoucnost, předvídání všeho, co se
toto tajemství neznali. Zjevil nám je teprve
stane, je velké tajemství. Jako totiž Bůh
Kristus. Když se dal pokřtít v Jordáně, pro
přesahuje prostor, protože je všudypřítomný,
jevily se všechny tři osoby: ve vodě stál
tak přesahuje i čas. Bůh neexistuje v čase
Bůh Syn. Pak zazněl hlas nebeského Otce a
jako ny.
Duch sv. se zjevil v podobě holubice./Mt 28/,
Jak Bůh předvídá budoucí události, nám může
osvětlit následující obraz. Dopravní strážník Toto tajemství jediného Boha ve třech oso
pozoruje z helikoptéry provoz na městských
bách je jedno z nejtěžších a nejnepochopitel
ulicích; může předvídat, že se za okamžik
nějších tajemství víry. Nikdy mu neporozumí
srazí dvě auta, protože nedbají na dopravní
me - můžeme mu jen věřit. Nejvýš můžeme na
předpisy a nesnížila rychlost. Přesto však,
jít některé obrazy nebo náznaky v přírodě,
že strážník tuto srážku předvídá, nemá na ni které ovšem tajemství nevysvětlují. Např.
vinu. Stejně tak Bůh nemá vinu na hříchu, i
trojlístek má tři listy a je jediným listem.
když vi, že zhřešíme./Ot.19 a 20/
Voda zůstane vodou, at je te
kutá, zmrzlá nebo v podobě páry.
14. CO ZNAMENÁ:
Oheň má tři podoby: plamen,
BŮH JE VŠEMO
světlo a teplo. Prostor má tři
HOUCÍ?
rozměry: délku, šířku a výšku.
Bůh je všemohoucí zna
Snad
se tajemství přiblížíme při
mená: Bůh může všechno,
pohledu na hořící svíce. Držímeco chce a jak chce.
li je odděleně, má každá svůj
" U Boha není žádná věc nemož
plamen. Přiblížíme-li je k sobě,
ná. "/Lk 1,37/. "Vše, co se Bohu
splynou plameny v jediný, svíce
zachce, udělá na nebi i na zemi
jsou však rozdělené.
i v moři a v hlubině vod."
Ve jménu Nejsvětější Trojice
/Z 135,6/.
jsme byli pokřtěni; křtem jsme
Na námitku, že Bůh nemůže udě
se stali chrámem Nejsvětější
lat trojhranný kruh a pod.,od
Trojice. Uvědomme si to v poku
povíme, že trojhranný kruh je
šení nebo když děláme znamení
kříže.

NAŠE VÍRA
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O PRAVOSTI

BIBLE

Řada biblických rukopisů byla nalezena náhodou a zkoumají je badate
lé a archeologové. Vedle prastarých papyrových nebo pergamenových ro
lí máme další svědky pravosti Bible - nesčetné citáty z Písma u nej
starších spisovatelů - jak církevních spisů k povzbuzení věřících
nebo k obraně křesťanství - tak pohanských, bojujících proti křesťan
ství. U řeckých, latinských a syrských spisovatelů najdeme spoustu
míst,opsaných z Nového zákona; kdyby se Nový zákon ztratil, dal by
se znovu sestavit ze spisů Otců apoštolského období - důkaz, že Nový
zákon byl všude k dispozici.
Máme spisy žáků svátých apoštolů, např. tak zv.Barnabášův dopis či
dopis papeže Klementa Korintským; je to papež, kterého sv.Pavel v
listě Filipanům 4,3 nazývá svým "spolupracovníkem - oba listy z r.96 po Kr. Jsou tu dopisy
Svatých - Ignáce, Papia, Polykarpa. Jen tito žáci citují přes 500 míst z Nového zákona.
V prvním stol.žili slavní církevní spisovatelé, jejichž spisy jsou plné citátů z Bible.
Např.sv.Ignác z Antioche, který byl r.107, jen několik let po smrti posledního apoštola Ja
na, umučen v Římě, používá ve svých spisech míst Písma, z nichž vysvítá, že měl před sebou
evangelium sv.Jana. Asi 80 let po smrti sv. Jana máme dosvědčena všechna čtyři evangelia z
citátů, tedy důkaz, že byla k dispozici. I nevěřící to musí uznat.
Jak je jisté autorství a tím i pravost evangelií-která jsou pro nás z Bible nej důležitější svědčí i skutečnost, že se na ně odvolávají i nejstarší heretikové. Sv.Ireneus /177/píše:
"Evangelia stojí tak pevně, že jim vydávají svědectví i bludaři a každý - vycházeje z nich
se snaží posilnit své učení."
K nim se druží i Židé a pohanští filosofové jako Celsus, Portyrius, Julian Apostata. Bojují
proti obsahu evangelií, ale žádnému nenapadne pochybovat o jejich pravosti a tvrdit, že
je apoštolově a jejich žáci vůbec nenapsali.
To ovšem nedokazuje, že evangelia nikdy zfalšována nebyla; dokazuje to, že zfalšována být
nemohla.
Jak se např. chystal k práci sv.Pavel. Diktuje dopis písaři, podepisuje jej /I Kor 16,21;
Kol 4,18/ a napomíná čtenáře, aby si jeho rukopis dobře prohlédli a rozeznali jej od falšo
vaného. Dopis obsahuje adresu příjemce. Pak jej předá důvěryhodná osoba jedné či více obcím.
Vynořilo-li se tu a tam nepravé evangelium - máme jich přes 30 - bylo okamžitě odmítnuto a
ostatní obce před ním varovány. Evangelia byla, jak píše sv.Justinus /138/ předčítána při
veřejných bohoslužbách a vysvětlována. Mluví výslovně o předčítání "pamětihodností apošto
lů" a všechen lid dával žárlivě pozor, aby se tam nevloudila sebe menší odchylka.
Jeden macedonský biskup byl r.500 dokonce zbaven úřadu, protože změnil jedno písmeno v do
pise sv.Pavla. Tak ternu bylo i s knihami Starého zákona. Jak sděluje sv. Jeroným /+ 420/,
vzbouřila se církevní obec proti biskupovi, protože v knize Jonášově použil místo slova
"tykev" slova "břečťan". Mimoto nezapomeňme, že se bylo možno obrátit na žáky apoštolů a to až do r.168.
Nemuze-li napadnout pravost biblických textů, chytá se nevěra jiného stebélka a to jsou
RUKOPISNÉ ODCHYLKY. - Nazýváme je "varianty". Jedná se o různosti v psaní, které jsou sku
tečně četné, ale smyslu se nedotýkají. "Vezmeme-li je v úvahu, můžeme nazvat pochybnou še
desátinu textu. Z této šedesátiny je co do obsahu většina nepodstatná, zbývá jen tisícina
a z té je jen málo míst věroučně důležitých. Ale ani ty nejsou natolik rozhodující, jak za
ručuje svědectví příslušných teologů."/W.Schamoni/.
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Bible není jen nejdůležitější, ale i nejvíc tištěna kniha světa. Podle poslední statistiky
z r.1977 byla přeložena do 1500 řečí a tím přístupná asi 96 proč.lidstva.
Žádné dílo antiky není tak přesně zachováno a textově doloženo jako Bible. Není to pohádka,
jak píše na začátku svého evangelia sv.Lukáš: "Proto jsem se rozhodl i já, když jsem všechno
od začátku důkladné prozkoumal, uspořádané je/události očitých svědků/pro tebe vypsat...aby
ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. "Také sv.Petr pí
še v 2.listě 16:"kdys jsme vás poučovali, jak mocný je nás Pán Ježiš Kristus a ze zase přij
de, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených báji. ""To je ten učednik, kte
rý o tom .všem vydává svedectvi a to všechno zaznamenal a vime, ze jeho svedectvi je pravdi
vé. "/Jan 21,24,/"Jsou ..ovšem i mista, kterým neni snadno rozumět a lidé nevědami a neustá
leni to překrucuji - dělaji to tak s Pismem vůbec - ke své vlastni zkáze. "/2 Petr 3,16/.
Proto patří k Písmu svátému vysvětlivky, jak to dělá katolická Církev.

POZOR TELEVÍZIA !
Počul sem, že pre mnohé dnešně rodiny televízia je najlepší
"babysitter". Ked chcú mat rodičia v deme ticho, alebo
odíst von na návštěvu, zapnu dětem televizor a je po staros
ti. Děti si sadnú okolo něho a pozorujú programy, aké sa im
páčia.
Rodičia si často neuvedomujú, že takéto počinanie velmi ško
dí ich dětem.
Viacerí psychológovia, sociální pracovníci a vychovávatelia
začali vážné študovat vplyv televizných programov na dnešnú
mládež. Podlá televízneho "prehladu", ktorý zostavil A.C.
Nielsen, děti pod 5 rokov pozorujú televízne programy priememe 23 a pol hodiny týždenne.
Dnešný typický študent, ktorý sa dostane na graduáciu, přežije před televizorem prinajmenej 15.000 hodin. To je viac času, ako pri ktorejkolvek inej činnosti, okrem spánku. Za
ten čas vidí 350.000 obchodných inzerátov a okolo 18.000 vrážd.
Kto sa vážné zamyslí nad týmto stavem, musí uznat, že televízia sa stává po rodičoch najmocnejším prostriedkem vplývania na zmýšlanie, hodnotenie a správanie dnešnej mládeže.
Okolo 2,300 rozličných studií v tomto odbore je zajedno v tem, že televízia vplýva na
dnešnú mládež viac negativné ako pozitivně, že robí viac zla ako dobra. Pozorovanie zlo
činnosti, ktorou sú přeplněné televízne programy, sposobuje, že mladí ludia sa v živote
stávájú agresivní. Preto už aj niektoré organizácie žiadali velké korporácie, aby nepod
porovali televízne programy, ktoré ukazujú násilnosti.
Prednedávncm, keč ešte nebolo televízie, děti večerem sa rozprávali s rodičmi o tem, čo
robili cez den, alebo čo nového sa přihodilo ve škole. Teraz děti zvyčajne mlčia a pohružujú sa úplné do televizných programov. Toto nevyhnutné vplýva na ich výchovu. Televízia
ubíja v detoch tvorivú obrazotvornost. Obyčajne si nadobúdajú iba velkú zásobu slov.
Učitelia sa například žalujú, že dnešně děti nemožu porozvmiet ani jednoduchá rozprávku
bez ilustrácií. Kedesi samé děti si robili hračky, v tem sa ukázala ich šikovnosti a
obrazotvornost, i ked malí poruke len kúsok dřeva alebo papiera. Dnešně děti majú stovky
hračiek, ale všetky sú kúpené, už hotové, preto sa děti nevedla ani spontánně hrát. Tele
vízia ich učí pasivitě. Vzbudzuje v nich ilúziu, že kdesi bolí, alebo čosi robili a vidě
li, kým v skutečnosti sedeli iba dema před televizorem.
Ďalším zlým vplyvem televízie je, že vyrieši všetky problémy za 30-60 minút. To sposobuje,
že mládež sa neusiluje dostatočne riešit svoje problémy. Myslí si, že sa samé vyriešia.
Televízia odvracia mládež od činností, které neslubujú momentálně uspokojenie, ktoré vy
žaduje určité vypatie sil. Děti tužia po tem, aby všetko v živote bolo také lahké, ako
to vidia v televizných programech. To je však slabá příprava do života, ktorý zvýčajne
bývá tažký a tvrdý.
Děti v určitých okolnostiach napodobňujú to, čo viděli na televízii, zvlášt rozličné protispoločenské činnosti. Zo 100 mladých zločincov 22 sa přiznalo, že napodobnili sposoby,
čo viděli na televízii. Ak dieta často pozoruje programy, v kterých sa ukazujú násilnosti,
nadobudne si pomaly dojem, že násilnosti sú každodennou vecou v živote, teda čosi normálneho.
Mnohí rodičia si uvedemujú vážnost tohto problému. Niektorí jednoducho vypnú televizor a
prinutia děti, aby sa věnovali nějakým iným činnostiam, napr.čítaniu knih, učeniu sa na
nějaký hudobný nástroj, navštěvovaníu hodin tanca, praktizovaniu nějakého Sportu, skautingu atd.
Je isté, že kontrola rodičov je nevyhnutné potřebná, ak chcú svoje děti dobré připravit
do života. Ale sa nám vidí, že takéto radikálně postupovanie - rázné odopriet dětem te
levízne programy - nie je najlepšíe. Rodičia by malí - aspoň niekedy v tyždni - spoločne
s dětmi sledovat nějaký dobrý program v televízii. Takto by ich postupné naučili hodno
tit to, co vidia, nielen pasivné to přijímat. Po takýchto společných programoch obyčajne
sa rozprúdi živý rozhovor medzi poslucháčmi o tem, čo právě viděli. Pár slov rodičov počas programu alebo bezprostredne po ňcm, može viac urobit ako celý program.
V Spojených štátoch večer o jedenástej hodině před správami mnohé vysielacie stanice premietli na obrazovko šlová pre rodičov: "Viete, kde sú dnes večer vaše děti?" Bolo by dobré,
keby teraz premietli aj tento nápis: "Viete, aký program pozerajú vaše děti a s kým to
robia.
POSOL, mesačntk slovenských katolzkov, Box 600/147 ELGIN ST.N./CAMBRIDGE,
Ont., N 1 R 5W3 C A N A D A
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JEDEME NA DUCHOVNÍOBNOVU
Každý se potřebujeme občas zastavit, zamyslet,
potřebujeme povzbuzení, zdravé slovo.
Proto pořádají naše misie každý rok několik du
chovních obnov. V klidu a pohodě exercicního do
mu, vedeného milými sestrami, při hlubokých pro
mluvách našich Otců exercitátorů, v přátelském
rozhovoru s přáteli z celého Švýcarska, při
četbě, na vycházkách - se tělo osvěží3 duše po
vzbudí. Kdo prožil jednou dobrou duchovní obnovu,
toho na ni nemusíme zvát; ceká na ni netrpělivě
jako žíznivý na vodu, hladový na jídlo.

CHCETE TO TAKÉ ZKUSIT?
’
DUCHOVNÍ OBNOVA V BETHANIEN - od 9.do 12.března.
Tři dny klidu, pohody a povzbuzení
do dalšího života. Obnovu povede bene
diktin Otec Cyril STAVĚL, představený čes
kého emauzského kláštera v Norci. Dosud jsme
ho neslyšeli, ale nepochybujeme, že se na
přemluvy připraví stejně pečlivě, jako loni Otec J.Koláček, vedoucí
českého vysílání Vatikánského rozhlasu, a že se budeme vracet domů
stejně nadšeni a silní.
Penze za celý pobyt 120 frs. Přihlášky: P.J.BIRKA, Schadrutistr.26.,
LUZERN. Ten Vám také pošle přesný popis cesty k exercičnímu domu,
v krásné, klidné krajině blízko rodiště sv.Mikuláše z Flue.
Stále vystavená Nejsvětější Svátost. V domě je krytá plovárna.
DUCHOVNÍ OBNOVA y OU^RTENU NAD WALENSEE - na Květnou neděli,
od pátku večer 17.do neděle odpoledne 19.března. Jméno ve
doucího kněze sdělíme příště, poněvadž Otec dominikán, kte
rý slíbil vedení, z velmi vážných osobních důvodů musí ná
vštěvu odložit. Pravděpodobně přijede některý z profesorů
Lateránské university v Římě. Do Quartenu se jede autem po
silnici Curych-Chur a odbočí v Unter1 terzen nahoru podle šipky, nebo do sta
nice Unterterzen a na telef.zavolání
sestry odvezou účastníka autem k domu.
Nový, moderní dům leží nad jezerem, proJ ti pohoří Sedm kurfirstů. Každý dostane
i
tichý pokoj s koupelnou, WC a krásnou
vyhlídkou. Cena 68 -76 frs - dvoulůžko
vý nebo jednolůžkový pokoj.
'
■ Přihlášky:P.V.Vondra, 8735 St.Gallenkappelj
iTýž den - SLOVENSKÉ EXERCICIE v krásně
■položeném Morschachu-Schwyz. Přihl. sloIvenští misionáři.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ V EINSIEDELN.
Vede P.Robert KUNERT. Od 31.3.-2.4.
Dotazy a přihlášky u českých misionářů, hl.P.Šimčíka.
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ZÁJEZD MLADÝCH DO LONDÝNA. - Heslo zájezdu: RADOSTNÉ SPOLEČENSTVÍ.
Od 3. do 9.dubna. Přihlášky a informace - P.J.Šimčík, Curych.
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0 V A" P 0 U í S OTCEM ŠKARVADOU

P. WERENFRIEDEM VAN STRAATENEM -21.května

Pout do Svaté země je uz plné obsazena.

NAŠE BOHOSLUŽBY
"miluj

pána,

svého boha,

CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU
SVOU DUŠÍ, CELOU SVOU

MYSLÍ A CELOU SVOU SILOU.
MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO
SEBE SAMÉHO. ŽÁDNÉ JINÉ PŘIKÁZÁ
NÍ NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TOTO . "Mar 12j3O.

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
BAS EL - kaple Lindenberg
18,00
3.ned.v měsíci česká
SLOVENSKÁ - v kaplnke na Lindenberg
neděle ráno - slovenská
ostatní neděle v měsíci
9,30
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00
SLOVENSKÁ-kaplnka Kolpinghausu,
Wolfbachstr.15.,I.patro, ned. 9,30
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.10,0
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskapelle , neděle
19,00
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
OTCOVÉ-MISIONÁŘI

P.Jan BIRKA-6 00 6-LU Z ERN, Schadruti—
str.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,Q.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8 00 4-Z OŘICH,B ra ue r s t r.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.Martin MAZÁK,1110 M0RGES,La Longeraie, tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 87 35 ST.GALLEN-17
KAPPEL, t.055-881460 -KLUB

PRO KAŽDÉHO EXISTENČNĚ
DŮLEŽITÁ TÉMATA
.SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ UPRCHLÍK0 VE ŠVÝCARSKU

oOBČANSTVÍ /EINBORGERUNG/
•JINÉ PRO NÁS DŮLEŽITÉ PROBLÉMY, KTERÉ SAMI
NAVRHNETE
PROMLUVÍ ŠVÝCARŠTÍ ODBORNÍCI,’ BUDOU MLUVIT

SPISOVNOU NĚMČINOU.
POŘÁDÁ ČSL.SVAZ KŘESŤANSKÝCH PRACUJÍCÍCH

MÍSTNÍ SKUPINA CURYCH

1.

přednáška: STMOBNÍ POJIŠTĚNÍ A NÁROKY
UPRCHLÍK V RÁMCI 1.SLOUPU SOC.ZABEZPEČENI - AHV. - PŘEDNÁŠÍ A NA dotazy odpovídá
BERNARD SCHMID, SEKRETÁŘ ÚŘADOVNY AHV
PÁTEK - 17.ÚNORA 1978 V 19 HOD.

2.

NOVÉ FORMY A PODMÍNKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ VE ŠVÝCARSKU - pronáší:
PŘEDNÁŠKA:

FrITZ
KY

EÍT4ENEGGER, ŘEDITEL CURYŠSKE ODBOČ

Christsoziale Kranken-und Unfallkasse.

Na dotazy odpoví albert broch, vedoucí
KOLEKTIVNÍHO ODD.TETO POKLADNY.

7.DUBNA-19.H.
OBÉ PŘEDNÁŠKY SE KONAJÍ V CURYCHU, V HOTELU
LIMMATHAUS, LIMMATSTR.H8, 8005 CURYCH,
MÍSTNOST "ZIMMER-RIEDER" BUDE NA NAVESTNÍ
TABULI OZNAČENA

" ČSKP ". HOTEL JE ASI

10 MIN,CHŮZE OD HLAVNÍHO NADRAZÍ. ELEKTRIKOU
Č.A NEBO 13 OD HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ. PARKOVIŠTĚ

BLÍZKO HOTELU, ZA BENZINOVOU STANICÍ MlGROL,

200 M OD HOTELU.

DALŠÍ INFORMACE: JAROSLAV ŠATEK, BlRCHSTR,A22

8052 zÚrich, tel.01-515018.

DalŠí aktuálmÍ přednášky včas v
míme.

KLUBU

ozná

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

"Západ přijal pozici diváka. Pro toho je vždy
zajímavější pozorovat na jevišti záporné po
stavy. Západ je v mnoha případech jejich vý
kony uchvácen. A tak ani nevnímá3 že budova
divadla hoří a že se uvadecky vytratily3 když
předtím pečlivě uzamkly východy.
Jiří Sýkora, ŠVÝCARSKÝ ZPRAVODAJ

FIGURKY NA STAVBĚ
Druhý den Kefalín nastoupil na pracoviště. Vyhnul se prozíravě stavbě, na níž kraloval ma
ličký mistr Palát, kterému ustavičně vyhrožoval Saša Kutík. Palát trval na vzorné pracovní
morálce, žaloval a obíhal svěřený mu objekt jako ohař, dávaje pozor, aby se některý z jeho
podřízených nevytratil do hospody.
Jeho pravým opakem byl dobrácký mistr Pecka ze stavby, kde se říkalo na Kotlářce. Byl klid
ný, nepožadoval autoritu a také ji neměl. Rozdělil práci a po skončení směny ji zkontrolo
val. Něco vždy připsal, a tak na Kotlářce vládla obvykle plná spokojenost. Pouze tehdy,
když zedníci opustili stavbu už před svačinou a odešli pařit do putyky, které se říkalo
grandhotel Bráník, vypravil se mistr za nimi a úpěnlivě, leč většinou zbytečně je prosil,
aby se vrátili do práce.
Kefalín se na Kotlářce hlásil jako nová pracovní síla a byl mistrem Peckou přijat vlídně.
Zařadil ho do skupiny, ve které byl Cibula, Kahoun,
Dokonal, Sálus a Kunte.
"Budete, chlapci, betonovat," oznámil mistr měkce,
"a koukejte, ač je za vámi vidět nějaká práce. Mně
je proti mysli někoho do něčeho nutit."
"Bez starosti, mistře!" ujistil ho Kunte. "Víte, že
na nás je naprostý spolehnutí." Pecka pouze vzdychl
a kamsi odkvačil.
"Je zima," odfrkl si Dokonal, "už aby otevřeli Brá
ník!"
Pustili se do práce. Kefalín házel písek do míchač
ky a podle svého přesvědčení se domníval, že si po
číná velice zdatně. Přesto po něm Sálus ustavičně
nedůvěřivě pokukoval.
"Poslouchej," řekl po chvíli, "neznala tvoje matka,
tedy bez urážky, nějakýho Žida? Jak ty seš levej,
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to snad není možný, že bys v sobě neměl ani špetku židovský krve!"
Vojín Cibula, filosof bez doktorátu, pracoval s fortelem. Doufal, že zůstane nějakou dobu
v Táboře, nebol se mu podařilo sehnat podnájem pro svou mladou a hezkou manželku. Tenhle
fakt však bylo třeba utajit před veliteli. Cibula byl totiž posílán od posádky k posádce,
stále poletoval mezi Nepomukem, Budějovicemi, Kaplicemi a Táborem, následován všude milu
jící ženou. Ve chvíli, když představení zjistili, že Cibula čpět našel byt, v němž se s
manželkou schází, okamžité ho převeleli do vzdáleného města a Cibulová usilovná honba za
bytem pokračovala.
"cibula,"řekl mu poručík Hamáček,"já jsem důstojník a manželku mám kde? Manželku mám v
Pardubicích! Proto je nepřípustné, aby se prostý vojín denodenně stýkal s ženou. To by ne
byla potem vojna, ale hodinovej hotel. Jakmile zjistím, že jste zase sehnal nějakej šmajchlkabinet, budete okamžitě co? Budete okamžitě převelen!"
Krátce před devátou hodinou dopolední odhodil Kunte lopatu a prohlásil, že se jde podívat,
jestli je už otevřen Bráník. Kahoun a Kefalín se okamžitě k němu přidali a vyrazili směrem
k putyce. Bylo ještě zavřeno, a tak se loudal i k hlavní třídě. Kunte pokřikoval na hezké
dívky a zval je na rande. Některé vyděšeně prchaly, jiné se opovržlivě ušklíbly a jedna
mu vynadala tak sprostě, že se ani výřečný a ostřílený Ota nezmohl na odpověd.
Potem vojíni spatřili mladého, sebevědomého chuligánka, který se tvářil, jako by mu patřil
nejen celý Tábor, ale celá naše krásná vlast.
"Podívej se Oto," zasmál se Kahoun,"jako by ti vypadl z oka! Nestejská se ti trochu?"
Otovi cosi zlověstně zasvítilo v očích. Opřel se o kandelábr a čekal. Ve chvíli, když ho
chuligánek míjel, vymrštila se jeho pravice a pěst zasáhla mladíka přímo do čelisti. Hoch
se sesul k zemi, chytil se za ústa a počal kňučet. Ota se beze slova otočil a klidným
krokem odcházel.
"Prosím tě, cos blbnul?" zeptal se ho Kefalín. "Vždyt ti ten kluk vůbec nic neudělal!"
Ota se zamyslel. "Víš," řekl potem, "já jsem najednou dostal děsnej vztek, že nemůžu cho
dit tak oblíkanéj jako on!"
Válčili jsme za Čepičky
MINIPOVÍDKA. - Souhlasil, aby lékař zakázal jeho žene sladkosti. Aby jí zakázal pít kávu.
Aby jí zakázal kouřit. Aby jí zakázal pít víno. Ale když jí zakázal domácí práce, rozzuřil
se nad omezováním osobní svobody a nasel jí jiného lékaře.

MASOPUST
Z našich plánů na založeni ochotnického divadla nebude nic.
Polovina městečka chce hrát a druhá půlka chce volné lístky. "
"Už zdaleka mi tak nechutná jako dříve. Ted sním s bídou polo
vinu. ""Jak to?""Půl brambory a půl
husy."
_____________________
"Padají vám vlasy. Byl jste s tím u
odborníka? ""Ne, padají samy od sebe. "
Vedoucí restaurace dává zaměstnancům
"Maminka poslala bles
před otevřením podniku poslední poky
kový telegram, že při
ny:'^ hlavně neužívejte cizích slov.
jede; ted začne bouřka!" Nevíte, co mohou znamenat!"________
"Prosil bych 38 rohlíků.""Vezměte si
tedy hned 40.""A to se mám kvůli vám přejídat?"
"Tati, vyzkoušej mě ze zeměpisu.""Počkej, až dočtu noviny. ""Ale
"To nebyla porucha, pane
já to mezitím zapomenu."
doktore. Jen vám hrkal sva
"Proč krmíš tu krávu čokoládou?""Aby mi dojila kakao.11
"Zde se nesmí stát - neviděl jste značku?""Viděl. Ale vy jste tební' prsten v přihrádce na
rukavi ce."
neviděl moji manželku, když mi říkala: Tady na mě počkáš!"
"Jiříčku, nechod ták blízko k těm ledním medvědům, jinak od nich chytneš rýmu."
Řidič na vesnici přejede slepici. Ptá se přihlížejícího venkovana:"Je to vaše slepice?"
"Není. My takové placaté nemáme."
"Přejete si sardinky dánské, německé nebo anglické?" ptá se prodavačka. "To je jedno. Já
se s nimi bavit nebudu."
"Strýčku, tam v rohu na stropě je pavouk!""Ták ho zašlápni a dej pokoj."
"Má televize dvířka?" ptá se lord sluhy."Nemá!""T<fcto jsem se celý večer díval do kamen.11
Povídá skotská maminka: "Náš Patrik cucá ten bonbon už druhý den. Neměli bychom mu ho už
vybalit z papírku?"
_______ _____ _____ _
"Řekni nám, Pepíčku, co víš o Jávě?" ptá se pan učitel. "Jawa 250
je motorka!"
"Pane, chytil jsem v noci třicet blech, " stěžuje si host v ho
telu. "Vážený pane," odpovídá ředitel," zůstal byste tu laska
vě ještě několik dní?"__________________
Lékař:"Nevypadáte dobře. Měl byste být co nejvíc na čerstvém
vzduchu, hodně chodit na procházky - to vám prospěje. Jaké
máte povolání?"Pacient:"Prosím, jsem listonoš."
"Představ si, v Londýně prý přejedou každých sedm minut jed
noho člověka!""Tomu nevěřím! Jak by ten člověk musel vypadat!"
"Pane vrchní, platit!""Co jste měl?""Nevím, ale objednal jsem
i
si hovězí na houbách."
"Vzpomínám si, že moje
Na vráceném dopise je poznámka:"Adresát zemřel."K tomu připsal
maminka
to dělávala
jiný horlivý úředník: "Nová adresa není známá. "
j inak."
Inzerát:"Řezník hledá schopného pomocníka ke kuchání, delení
a obsluhu zákazníků."
"Paní doktorko, naši si myslí, ze nejsem
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normální, protože mám rád vdolky.""To
není nic zvláštního; já také ráda vdol
ky. ""To k nám musíte přijít! Mám jich
plný šatník a plnou knihovnu."
"Paní, já jsem tu byla dřív!""Na světě
určitě, ale tenhle kostýmek jsem měla
v ruce dříve já!"
"Prý hledáte pokladníka?""Hledám dva.
Nového - a starého, který mi před třemi
dny utekl se vším, co bylo v pokladně. "
"PODEJ Ml PACKU, BRATŘÍČKU!"
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VEJCE
ZAPEČENÁ VEJCE. - Uvaříme natvrdo 8 vajec, oloupeme
a rozpůlíme. Ohnivzdornou misku vytřeme máslem, narov
náme do ní vejce, zalijeme bílou omáčkou a pokryjeme
kopečky našlehané bramborové kaše, posypeme sýrem a
dáme zapéci. - BÍLÁ OMÁČKA: Ze 3 dkg mouky a 3 dkg más
la připravíme světlou jíšku, rozředíme šálkem mléka,
dobře povaříme a vmícháme 5 dkg strouhaného sýra, sůl,
a lžičku hořčice.
RAJSKÁ VEJCE. - Vejce vaříme 6 min., teplá oloupeme,
dáme do misky a přelijeme horkou rajskou omáčkou.
Podáváme s toasty.
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SMETANOVÁ VEJCE. - Do ohnivzdorné misky dáme na dno
na kolečka nakrájenou a na másle osmaženou cibuli;
posypeme ji paprikou, na tu rozklepneme vejce a když
se v troubě zapékají, pokropíme je hustou smetanou a
ozdobíne petrželkou.

VEJCE V ŽEMLI. - Ze 4 žemlí seřízneme vršek a vydlabe
me měkký vnitřek. Zapékací misku vymažeme máslem a dá
me do ní žemle. Do každé žemle dáme plátek rajčete,
posolíme, opepříme a přidáme rozklepnuté vejce. Posy
peme strouhaným sýrem, sekanou cibulí a pokropíme sme
tanou. Pečeme v předem vyhřáté troubě a podáváme teplé.
VEJCE V PIKANTNÍ OMÁČCE. - 4 vejce uvaříme natvrdo a oloupáme. Na oprané listy hlávkového
salátu položíme dvě půlky vařených teplých vajec a přelijeme tatarskou omáčkou nebo si při
pravíme omáčku z majonézy. Zdobíme citrónem a podáváme s pečivem.
VEJCE ZAPEČENÁ V RÝŽI. - 10 dkg rýže propláchneme horkou vodou, necháme okapat a pak lehce
osmahneme na 2 dkg tuku. Když rýže proschne, zalijeme ji horkou vodou, osolíme a dusíme.
Rajský protlak osolíme a podle chuti přidáme i cukr a vmícháme do dušené rýže. Ohnivzdornou
misku vymažeme máslem, naplníme barevnou rýži a vyhloubíme dvě jamky; do každé opatrně roz
klepneme vejce, osolíme, posypeme sýrem a pokropíme tukem. Pečeme asi 10 min. v troubě.

NUĎTE S VEJCI A SÝREM. - Nudle uvaříme ve slané vodě. Dáme je na rozehřáté máslo a zalijeme
vejci, rozšlehanými se smetanou. Jakmile vejce začnou tuhnout posypeme je strouhaným sýrem.
Podáváme se zeleninou.
SRBSKÉ OMELETY. - 10 dkg měkkého salámu nakrájíme na kostičky, osmahneme na oleji, smícháme
se skleničkou leča, zahustíme asi 2 lžícemi strouhanky a podle chuti dosolíme a okořeníme.
Rozšleháme 8 vajec se solí, upečeme z nich 4 omelety, naplníme je lečem a přeložíme napůl.
VAJEČNÁ POLÉVKA. - Nakrájíme na drobno malou cibulku, necháme zpěnit na 5 dkg másla, zasypeme 5 dkg mouky a do světla osmažíme. Pak do toho rozklepneme 3 vejce, hmotu rychle rozmí
cháme a když se vajíčka srazí, přilijeme 1 1/2 vývaru nebo vody. Povaříme asi 10 min., při
dáme dušenou zeleninu a krátce povaříme. Před podáváním ochutíme zelenou petrželí.

