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MODLEME SE ZA BUDOUCÍ KNĚZE

jeden dopisovatel nám velmi smutně píše o církevní slavnosti v jeho městě, které se zúčastli dva biskupové a mnoho kněžstva. Ani jediný z knězi však nebyl ochoten zasednout do zpo
vědnice a udělit svátost smíření těm, kdo na ni čekali. - Že to našeho čtenáře bolí, je po
chopitelné, je to zbožný muž. Že cítí on i odmítnutí kajícníci pohoršení - ani ternu se ne
divíme. Dnes dává pohoršení mnoho těch, jímž svěřil Bůh svátostí kněžství své stádo.
Jak se na to dívat? Jak se k tomu stavět?
K moudré zásadě, že vzor si smíme brát jen z dobrých činů, ne ze špatných, si přibereme
ještě moudřejší slova Páně na nesčetných místech evangelií:"Já jsem vám dal dobrý příklad...
Me následujte.. .Já jsem přisel na svět jako světlo... "Naším vzorem je Kristus! Pokud je
vzorem člověk, tedy ten, kdo žije v Kristu a z Krista - světec.
Kdo dá opravdu pohoršení, bere na sebe částečně i vinu těch, které svým pohoršením jako na
lomená stébla dolomil nebo jako doutnající knoty uhasil. Pohoršení je snad hřích, za který
se musí platit nejvíc. Budem však odpovídat především za ta pohoršení, která jsme sami da
li, za nelitované nebo neodčiněné vlastní viny. Sviští-li jiní důtkami svých pohoršení a
hříchů na Tělo Kristovo - Církev - bolí to i nás, ale platit budou oni.
Vidíme-li odporná pohoršení, slyšíme-li lži z kazatelen, při vyučování náboženství, čteme
je v knihách "moderních" teologů, nůžeme-li, promluvme si s nimi nebo jim laskavě napišme.
Hlavně se však za ně obětujme a modleme. Někteří jsou sami nakaženi špatnými vychovateli.
U jiných čeká Bůh na naši modlitbu či oběf, aby přidal trochu pomáhající milosti ternu, kdo
klopýtá křivými cestami. I nám někdo naši víru vymodlil, vytrpěl, ne-li člověk, tedy Kris
tus sám. Nedostali jsme zdárná naše předobré Otce, kteří pečují věrně o švýcarské stádečko
Čechů a Slováků. Vždyí na místo jednoho za našich duchovních Otců se snažil dostat kněz,
který nejen žije nedůstojně, ale spolupracuje s nepřáteli víry.
Na prvních duchovních cvičeních nám řekl Otec Cyril
zlého ducha. Ale temnoty prozařují paprsky našich
modliteb, obětí, mší svátých, dobrých skutků.__
Každý z nás má moc prolcmit temnotu - vpustí-li do
sebe Krista. Vejde jen do toho, kdo mu to dovolí:
"Stojím u dveří a klepu..." Většinou se nemůžeme ani nemusíme - modlit dlouho. Stačí slovo "Ježíš",
stačí věta, upřímná a vroucí, a její světlo ozáří
tmu a jako blesk rozrazí zlo. Kousek růžence ces
tou do práce, malá zastávka před svatostánkem, pár
minut, kdy čekáme, až usne dítě nebo začne vařit
voda, chvilka, kdy nám čepují benzin do auta či
sedíme u holiče..a vložíme Kristu do náruče své
starosti, své dítě, které uklouzlo na temnou cestu,
řekneme Pánu, jak ho milujeme...
Nejsou tedy pro nás podstatné zrady a nedbalosti
těch, kdo přísahali, že budou dobrými duchovními
Otci - nýbrž naše láska, která posilní slabé, smut
né, osamělé - ba zoufalé duše - a naše ochotné
a vřelé ANO našemu bratru Ježíši Kristu.

Vaše
redakce
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

O velikonocích byl nový pražský arcibiskup kardinál Tomášek slav
nostně intronizován za účastí asi 5000 věřících. Intronizace se měl
zúčastnit také arcibiskupský koadjutor F.Jáchym z Vídně , ale čs.
' úřady mu odepřely vizum, prý ho kardinál Tomášek nezná. Jeho šofér
vizum dostal, podle této logiky je tedy dobrý známý pražs.arcibiskupa.
Duchovni pastýř /ČSSR/ uveřejňuje zprávu, že prý se madridský arcibiskup
kard.Enrique Y Tarancón postavil proti povinnému vyučováni náboženství,
nebot prý bylo vnuceno frankistickým režimem. Ten vnutil ovšem i vyučováni
-v
ctěni, psáni, počítáni a jiných předmětů - proč by se neměla zrušit i povin
nost učit se jim? Zpráva je zřejmě manipulovaná, protože katolík je povinen poznat dobře
svou viru a chodit do hodin nábozenstvi už ve škole, žádný cirkevni hodnostář by si tak
nesmyslný a protináboženský výrok nevzal na svědomí. Nesmi se nutit k tomu, aby někdo přistoupil na viru, je-li však členem určité cirkve, musí jeji nauku dobře poznat.
V Ugandě zatkla tajná policie Idi Amina 54 význačných katolíků. Koncem loňského roku bylo
zatčeno 100 katolíků, kteří jsou dosud v koncentračních táborech.
Novým arcibiskupem ve Freiburgu i.B. byl po zemřelém H.Schaufelem jmenován 45 ti letý vědec
a světici biskup Oskar Saier. Na teologické fakultě ve Freiburgu v NSR, která je jedna z
nejlepšich v Německu, studuje i několik našich krajanů.
Proslýchá se, že v CSSR budou zákonem zrušeny všechny řády.
Arcibiskup Lefebvre prý zamýšlí založit kněžský seminář nedaleko Řezná, v Zaitzkofenu,
v býv.misijním domě, který dal přiznivec Lefebvrův renovovat - za vic než půl mil.marek.
T.č. studuje v domech tohoto hnuti 150 seminářistů, v posledni době vstoupilo do Econu
40 nových studentů, v USA pak 20 studentů. Podle výroku are.Lefebvra financuji semináře
prosti lidé. Kardinál Ratzinger prohlásil před mezinárod. tiskovým klubem v Mnichově, že
toto hnutii asi nepovede k rozkolu v Církvi a vyslovil názor, že tridentská mše se měla ra
ději nechat pozvolna doznít. Navrhuje, aby se do nové mše začlenily ty části tridentské
400 let staré mše, které představuji kontinuitu s minulosti.
V Madarsku je asi 3000 malých skupinek, které se scházejí v soukromí k četbě Písma a k me
ditacím, i mším, slouženým kněžími, kterými byl pro jejich věrnost kard.Mindszentymu odňat
souhlas sloužit mši svátou veřejně. Tam se také vyučují děti náboženství a diskutuje se
o lidských a náboženských problémech. Podobné skupinky se tvoří i na Západě.
V sev.Irsku je o 250 proč.vic nezaměstnaných katoliků než protestantů a většina katoliků
patři do nejnižšich platových skupin, ve vysokých platových skupinách je asi 5 proc.katoliků, ačkoliv většina obyvatelstva je katolická.
Angolská vláda pozvala k návštěvě země holandského kněze Gotfrieda van Kinderena. Ve svém
referátě o cestě píše kněz, že dvě třetiny země se ještě vojensky brání komunistické vládě.
V oblastech, ovládaných komunisty, Kubánci a částečně i Sověti demontují stroje a zařízení
nemocnic a odvážejí si to jako válečnou kořist darů.
fiHlánský arcibiskup Giovanni Colombo odevzdal Sv.Otci prvni exemplář souborného dila sv.Am
brože, které vychází u přiležitosti 1600 výr.nastoupeni sv.Ambrože na biskupský stolec
v Miláně. Pilo bude mit 24 svazků v latině a italštině.
feím ustanovil komisi, která by vyšetřila údajné zjevení Panny Marie čtyřem děvčátkům dnes už provdaným - r. 1961-65 v Garabandalu ve Španělsku. Zároveň zrušil trest vyloučení
z Církve pro kněze, kteří by toto místo navštívili. 0 zjevení vyšel podrobný referát
v Christiana-Verlag: Irmgard Hausmann: Die Ereignisse von Garabandal /21,2O frs/.
'Aminovými vojáky byl zastřelen před svým domem katolický soudce Rafael Sebugwawo, který
byl předsedou organizace, jež připravovala oslavu stého výroči katol.Cirkve v zemi.
12.místní synod rusko-pravoslavné církve ve vyhnanství se vyslovil proti všeobecnému ortodoxnímu sněmu, protože by se na něm nemohli svobodně vyjádřit biskupové z SSSR a jiných vý
chodních zemí a hovořit jménem věřících, odsouzených k mlčení. Také varují před příliš vel
kými novotami, či spíše modernismem a ekumenismem, katolická Církev prý má sloužit za
příklad... /řekl Mons.Antony/.
7 dominikánské bazilice sv.Sabiny na Aventinu bylo ukradeno z hlavního oltáře ciborium,
z postranních oltářů kalichy - zlaté a stříbrné - a hostie pohozeny na zem.
Anglikánský gener.synod přijal za liturgickou knihu pro obřady všedního dne lekcionář katolické Církve. Svá vlastní čtení má pouze na neděle a svátky.
Před 100 lety se narodil "lev z Munsteru" kardinál von Galen. Bojoval statečně proti nacis
mu. - P. Nerenfried van Straaten, ředitel dila Kirche in Not, dostal k 65 naroz.medaili
západoněmecké Charity.
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OTEC SMITH A DĚTI
Když byl Otec Smith s dětmi, vždycky se mu zdálo snadné věřit, že
Bůh stvořil svět. Vypadaly tak čerstvé a růžové a baculaté, že bylo
nemožné nevidět, jak prst samého Boha hladí jejich mládí. Doktoři
Církve i někteří velcí svati ovšem upozornili, že i děti mohou hře
šit a vedeme neposlouchat Boha, právě tak, jako dospělí lidé; avšak
kněz měl za to, že děti zpočátku všechny nají rády Pána Ježíše doce
la přirozeně a zpronevěřují se mu teprve později pro leh tání smyslů
a ze strachu, aby se nezdály hodnější než jejich kamarádi. Když byl
Otec Smith sám chlapcem, nemohl se dočkat, až vyroste, protože si mys
lil, že dospělým lidem je snáze poslouchat Pána Boha než dětem a byl
potem velmi zklamán, když viděl, že je to nesnadnější. Domníval se,
že tuto zkušenost udělal každý a že je velký rozdíl mezi'kněžími a
jeptiškami a mezi obyčejnými lidmi jen ten, že kněží a jeptišky se
nepřestávají znovu a znovu pokoušet o dokonalost.
Ve třídě, v které učil Otec Smith v roce 1913 náboženství, byli hoši
i děvčata; byla to sice jen dívčí škola, ale sestry tam přijímaly i
chlapce do sedmi let. Elvíra Samové a Josef Scott byli oba v té tří
dě. Samovi a Scottovi měli už jiné děti, ale Otec Smith si vzpemínal na Elvíru a na Josefa zvlášť, protože je křtil oba zároveň té
deštivé neděle v roce 1908. Na tabuli nad hlavou Otce Smitha bylo na
psáno: "Guma se pěstovala v Brazílii dřív než v Malajsku," protože
Matka de la Tourová tam měla předtím hodinu zeměpisu, avšak tváře dě
tí v lavicích před knězem byly příliš mladé, aby jim na tom nějak
zvlášť záležělo, a Otec Smith se zase cítil příliš stár, aby mu na
tem záleželo a domníval se, že Pánu Bohu na tem taky zrovna nezáleží.
"Co je hřích?" ptal se kulaťoučkých tváří v lavicích, které prosví
taly mřížovím slunečních paprsků, zachycujících se na zvířeném prachu,
"Hřích jest urážka Pána Boha myšlenkou, slovem, činem nebo opominu- ।
tím zákona Božího," odzpěvovaly baculaté tváře.
"Kolik je druhů hříchu?" ptal se kněz dále chlapců v námořnických
šatech a děvčat s mašlemi ve vlasech.
"Jdou dva druhy hříchu: hřích dědičný a hřích osobní," odzpěvovaly
námořnické šaty a mašle.
"Velmi dobře," pochválil je kněz, ale potom si najednou uvědomil, že
to všechno nemá valný snysl, protože děti nerozumějí, co povídají,
stejně jako papoušek, když říká " Dominus vobiscum". Byly by prozpě
vovaly "Hřích rostl dříve v Brazílii než v Malajsku" se stejným nad
šením, kdyby jim to někdo předříkával. Pomyslil si smutně na všechny
děti ve všech dobách a zemích, které vyučila Církev katechismu a jak
je přesto tolik bezbožnosti, protože moudrost je pro většinu lidí jen
naučenou rutinou a nepronikla jim do srdce, jako když ji přibije hře
bíky. Snad mohou i kněží za tuto spoušť, protože často sami necítí
živý snysl za hladkými větami, kterými chtějí živý snysl vštěpovat
druhým. Otec Smith sklapl knihu a rozhodl se, že i když je evangelium
znetvořováno a posmíváno, přičiní se, aby děti v lavicích před nim,
pochopily a poslouchaly Boha navždy.
"Rád bych, abyste si zapamatovaly jednu věc a abyste si ji zapamato
valy na celý život, "řekl. "Na tem, co se naučíte v této třídě, záleží
náramně a vždycky na tem bude záležet. Bůh vás poslal do světa, abys
te spasily své duše, a všechno ostatní je vedlejší. Až budete velcí,
budou vám chtít možná někteří namluvit, že záleží jen na tom, aby
člověk zbohatl a stal se mocným a aby ho druzí ctili. To není pravda.
Pamatujte si, že Bůh nevidí věci tak, jak je vidí svět, a že špinavý
a otrhaný pobuda, v jehož duši je milost Boží, je v očích našeho Pána
krásnější než hříšný král v paláci. Snažte se vždycky poslouchat na
šeho Pána. Pamatujte si, že můžete mít v srdci pravdu, i když celý
svět vykřikuje lež. Lidé vám budou chtít namluvit, že náboženství je
jen pro kostel a pro neděli a že je bláhové chtít se stát svátým.

A to není pravda. Protože tento svět a jeho radosti pominou, a je bláhové, nechtít se
stát svátým, a člověk nemůže být svátý, nežije-li podle náboženství celý týden. Z bonbonů,
kterých jste se dnes najedly, nebudete mít zítra nic, ledaže vás z nich rozbolí břicho.
S hříchem je to také tak; na onom světě z něho budou lidé mít jenem trápení a ne radost."
Vtom zahlédl Josefa Scotta, jak tahá za vlasy Elvíru Samovou.
"Josefe, které poslední slovo jsem řekl?" zeptal se
"Prosím, velebný pane, hřích dědičný a hřích osobní," odpověděl chlapec.
"Víš to ty, Elvíro?" zeptal se dál.
"Prosím, velebný pane, opominutí zákona Božího," odpovědělo děvče.
"Prosím, velebný pane, já to vím, "hlásil se jiný chlapec. "Mluvil jste o tom, jak budou
chutnat bonbony v očistci."
Hoši a děvčata ve třídě byli příliš malí, aby se smáli té odpovědi, avšak Otec Smith
viděl, že ve dveřích stojí ctihodná Matka a ta že se tomu směje. "Per omnia saecula
saeculorum,"zaječel papoušek, protože věděl, že jakmile se objeví ctihodná Matka, je
konec hodiny.
Otec Smith odešel od katedry s lehkým pocitem zahanbené pošetilosti a vyšel s řeholnicí
chladnými klášterními chodbami na zelený trávník vzadu za demem, kam svítilo slunce
a kde Matka de la Tourová zalévala květiny.
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Bruce MARSHALL:

PLNÁ

SLÁVY

OBDOBÍ POVĚR SE ROZPADÁ
kouzelných formulí a strašných tabu a kdo je pro
ti, octne se před jedním z mnoha společenských
nebo politických střepinových soudů. Klima psy
chologického teroru, který z toho vzniká, pozo
rujeme ve všech oblastech veřejného života. Zcte
je hořký zárodek budoucí Osvětimi a Archipelu
Galag. Názorně to ukazují dějiny vých. Evropy
v II.pol.l9.a na zač.20.stol.
Snad právě proto se na Východě poprvé ozvalo pro
hlášení duchovního a sociálního znovuzrození.Vý
chod, zvláště Rusko, prošlo všemi devíti kruhy
pekla totalitního pokušení. Nyní začali jeho sy
nové ničit jádro ideologických mýtů, vyhazovat
na hromadu včerejší božstva, smetávat jejich ol
táře s povrchu země a pemáhat pojmům a skutečnos
tem k jejich právánu významu.

Nedávno jsem se zúčastnil v rámci Biennale
v Benátkách literární schůzky, kde se mluví ZNOVU NALEZENÁ MINULOST
lo o dílech tak zv. disidentů. Schůzi zahá Zdá se to nesnyslné, ale snad je to štěstí céjin,
jil italský autor Alberto Moravia, známý i že tato nelidská nauka se pokusila zakořenit nej
mimo svou zemi, zvláště v Sovětském svazu. prve v Rusku. Jsem pevně přesvědčen, že Rusko se
V 15 ti min.řeči se dotkl tento uznávaný li nejméně hodí k tonu, aby přijalo racionální na
terát mnoha témat a problémů, od sovětských uku. Ruský národ je až do morku kosti náboženský,
vydání Kafky a Joyce až k základním rysům proto dokázal klást 60 let odpor smrtícímu, zhoub
třídních kultur. Za pár minut dokázal vyzna nému pokušení komunismu. Jeho nej lepší synové
čit svůj postoj k revolucím vůbec a jejich mu pomáhali s hrdinským nasazením sil najít zno
požehnaným vlivům v dějinách zvlášť. Odhalil vu ztracenou dějinnou niť, tím, že se pevně drže
buržoazii a její údajné vymoženosti, vyprá li událostí historie. "Archipel Gulag" není jen
věl o své poslední cestě do Moskvy, poskytl umělecké dílo - obnovuje vzpomínku národa.
přehled o eurokomunismu atd. Z čiré vděčnos "Nepřicházíme z levého tábora, nepřicházíme z
ti, že se slavný spisovatel odvážil přijít pravého tábora, přicházíme z koncentračního tábo
na tuto schůzi a mluvit o předmětu, nad kte ra" praví Vladimír BUKOVSKÝ. Vymudrovaná hledis
rým se zpravidla západní intelektuál pohor ka západního intelektuálního prostředí se tříští
šuje, posluchači vůbec nepostřehli, že se o žulovou nysl Bukovského. Ne nadarmo přijalo
"francouzské hnutí nových filosofů" tato slova
host nedotkl hlavního bodu jednání, totiž
za své bitevní heslo.
disidentské literatury.
Poukazuji na jediný, ale typický příklad, Bolestný proces nového hodnocení vyšel z Východu
protože je vzorem západního způsobu myšlení a zasáhl do všech oborů lidského jednání. Je to
a mluvení. Tak se dnes hovoří v hromad, sděl pové zanyšlení nad hodnotami víry kdysi neotře
prostředcích, ve vědeckých a polit.disku sitelnými, znovunalezení dějinné minulosti, k
sích. S hesly: "pravý"-"levý"-"imperialis- pravým vzorům lidskosti" PRAVDĚ, LÁSCE A SPRAVEDL
mus"-"neokolonialismus "-"vykořisťování "-"de NOSTI.
mokracie"-"diktatura"-"reakce"a"pokrok"se Věřím, že to vše vede k základní změně. Stojíme
na prahu strukturální přeměny politické, duchov
řádí v porcelánu moderní psychologie.
ní a dokonce zeměpisné mapy světa. Zda tato
ÚDĚSNÁ TABU
přeměna vede k lepšímu nebo k horšímu, závisí na
Tento"odborný žargon"z totemů, z rituálních naší odvaze, na našem společenském duchu a na
symbolů a hesel, zatlačí dnes každý vážný naší odpovědnosti. Je přirozeně velmi těžké, a]a
podnět k rozhovoru. Při nich mohou klidně ne nemožné, předpovědět směr této změny, ale jed
spát všichni omezení lidé, kteří nedovedou no je jasné a můžeme to říci s naprostou jisto
samostatně myslit ani nechtějí nést odpověd tou: ŽIJEME V DOBĚ, KDY IDEOLOGICKÉ MÝTY
nost. Tato hantýrka osvobozuje každého, kde BUDOU NEODVOLATELNĚ ZNIČENY A KDY JSOU
chce, od myšlenkové a státoobčanské povin V DOSAHU NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ.
nosti. Zato poskytuje svět plný pohodlných
Řec Vladimíra MAXIMOVA ze serže Svoboda a hro
šablon, kde se dá všechno vysvětlit, aniž
by člověk musel zatěžovat své svědomí nebo madné sdělovací prostředky", pronesená ve Westnamáhat své myšlení rozhodnutími podle sku minsterském divadle v Londýne. Autor je šéfredak
tor časopisu KONTINENT,zal.se Solzenicynem 1974.
tečnosti .
Tak se zvolna vytvořil systém závazných
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CIZOPASNÍCI
Tvrdí-li někdo, že bez úsilí se něčemu naučíme, bez práce
dostaneme mzdu, bez zásluh získáme dobrou pověst a bez spra
vedlnosti udržíme mír - je to podvod proti rozumu i přírodě.
Z přírody známe cizopasníky; chce-li být cizopasníkem člověk,
ničí sám sebe. Cizopasníci u zvířat se vyskytují ze dvou dů
vodů: chtějí mít jistotu, ale nechtějí se namáhat, hledají
potravu, ale nechtějí si ji opatřit sami.
Červ zahajuje svůj život s šesti nožičkami, aby se chránil
a hledal potravu. Pak se stává - jako některé kultury v dě
jinách - lenivým, a rozhodne se žít na útraty jiných. Nožič
ky se mu začínají zcvrkávat, čtyři zadní, potřebné k plování,
odpadnou, protože se přissaje na raka či jiné vodní zvíře a
plovat nepotřebuje. Jeho boj o život ustává. Jako dítě, kte
ré se chce naučit za šest hodin hrát na klavír či francouz
ský bez mluvnice, přeruší i zvířátko svou dráhu ve "vývoji
přírody". Nechce už kázeň a úsilí, boj o život; jeho volební
heslo zní: Život na útraty druhého! To mi dluží příroda!
Mohl být nezávislým tvorem; nyní je cizopasníkem, odvislým
stvořením. K tomu píše velký přírodověděc Ray Lankester:
"Každá změna okolností, která usnadňuje zvířeti výživu a dá
vá jistotu, spěje, zdá se - ke změně druhu; podobně, jako
se změní časem zdravý a silný člověk, stane-li se boháčem
nebo jako se rozpadnul Rím, když se stal nejbohatsím a nejnejmocnějsím městem na světě.
Pronásledování neničí Církev tak, jako blahobyt.
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TAJEMSTVÍ

ROZPADU

A

SMRTI

Přírodou a dějinami se táhne stejný zákon: strach z námahy a úsilí vede k
rozpadu a smrti. Svaly zápasníků ochabují, jestliže je zápasníci nepoužívají.
Prsty houslisty tuhnou, chybí-li cvičení a duch podřimuje, dívá-li se jen
na televizi či čte bezcennou literaturu. V podobenství o talentech říká
Pán tomu, kdo dostal peníze, ale nevyužitkoval }Q-."Vezměte mu jeho talent!"
Ti, kdo zanedbávají dobro budou stejně potrestáni jako ti, kdo dělají zlo.
Kdo neseje, zemře stejnou smrtí jako ten, kdo seje bodláčí a plevel. Člověk
neztrácí svůj charakter jen tím, že dělá zlo, ale i tím, že zanedbává dobro.
Nikdo nemůže mít úspěch bez obětí a bez námahy. Když ten, kdo má příleži
tost, nekoupí, koupí někdo jiný. Úspěch otcova snažení, majetek, promarní
často syn, který k němu už nic nepřidává, nýbrž jej dostane hotový.
Nárok na jistotu majetku nebo slávy bez námahy je urážka lidské přirozenosti.
Jedna ze zásad komunismu má - aniž o tom ví - pravdu. Jsou to slova sv.Pavla:
"Kdo nepracuje, at nejí." Bohatství, které nabudeme spekulací nebo že z naší
půdy vystříkne petrolej, může vést k zničení, nesnažíme-li se odstranit pý
chu z rychlého úspěchu. A když jde člověk jen proto do kostela, protože se
mu to hodí, nebo je v úzkých, nebo jsou velikonoce, nebo že se tam "nikdy
nemluví o hříchu", jde to s opravdovou zbožností s kopce.
Nejen děti milují přežvýkanou potravu; často i dospělí. Co nic nestojí, ne
stojí za nic. Příroda dává člověku zrno, ale člověk je musí umlít. Bůh nám
dal vůli; ale musíme jí správně používat. Mluví o tom i Goethe:"Neužiteěný
život je blízká smrt!"
Nikdy se nevyskytla a nevyskytne lepší filosofie než ta, která staví do
středu snahy o dobro, pravdu a krásu KŘÍŽ a k tomu dodá slova Páně:
"Vezmi na sebe denně svůj kříž a následuj mě. "
Fulton J. SHEEN
"Jsme-li opravdu křestany, nemělo by být příležitosti, abychom nebyli shromážděni v Jeho
jménu. Měl by být v našich tančírnách a divadlech jako v našich kostelích. Ale bojíme se
být v davu sebou samými, protože se bojíme, že bychom se nepodobali svým bližním nebo své
představě o nich a oni se bojí, že by se nepodobali tomu, co my si o nich předtavujeme."

OPUS DEI
Psal se rok 1917. V Lorňonu kráčel do školy Josemaría, starou
_
cestou Calle Ancha. Město bylo zahaleno do sněhového pláště. Náhle
spatřil hoch na čerstvém sněhu šlépěje neobutých nohou bosého karmelitána, který tudy cho
dil na mši svátou. Bosé šlépěje kaj leníkovy se hluboce vryly do duše patnáctiletého chlap
ce. Tak hluboce, že je nevymazal ani dlouhý život. Viděl v nich první pokyn Boží - ukázku
toho, čeho je schopen člověk z lásky k Ukřižovanému Kristu.

EXISTUJE
NÁHODA?
"Vzpcrměl jsem si náhle na všechny důkazy Boží lásky ke mně v minulých letech, "vypravoval
později P.Josemaría ESCRIVÁ DE BALANQUER."Tehdy se mi poprvé mihla hlavou myšlenka, že Bůh
ode mne něco čeká. Netušil jsem však, co chce. Použil běžných událostí a drobností zdánli
vě všedního života a tak vtiskl do mé duše božský neklid. Pochopil jsem lásku sv.Terezie
od Ježíška, která náhodně mezi listy knihy objevila obrázek zraněné ruky Spasitelovy. Měl
jsem podobné zážitky; pohnuly mě k dennímu sv.přijímání, k vnitřní čistotě, k časté zpovědi'.'
Josemaría dokončil střední školu a začal studovat na kněze. Odstěhoval se do Zaragozy,kde
se v semináři připravoval na doktorát teologie a pustil se do studia práv. Své doktorské
studie předložil v Římě. Přijal svátost kněžství a pracoval v Zaragoze a v Madridě.
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SLEPÝ
ŽEBRÁK
BARTIMEUS
P.Josemaría rád prohluboval svůj vnitřní život rozjímáním. Nejvíc ho zaujala tato událost:
"Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem lidí vcházeli do Jericha, seděl u cesty
slepý žebrák-Timeův syn Bartimeus. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš z Nazareta, začal vorlat:"Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!"Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však
křičel ješte víc:"Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte
ho."Zavolali slepého a řekli mu:"Bud dobré mysli, vstaň, volá tě."On odhodil plášt, vy sko
čil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal:"Co chceš, abych pro tebe udělal?"Slepý odpo
věděl: "Mistře, at vidím!"Ježíš mu řekl:"Jdi, víra tvá te zachránila."/Mk 10,46-48/.
V kázání "Život z víry" nám vypravoval, že když o tomto úseku rozjímal poznal, že Ježíš od
něho něco očekává - ale co, nevěděl. Často se modlil:"Pane, co chceš?" Cítil, že s ním chce
Pán udělat něco nového, a slova:Mistře, aE vidím! ho povzbuzovala k prosbě o osvícení.

VELKÉ
NAROZENINY
2.října 1928 se zrodilo hnutí OPUS DEI. P.Josemaría měl 26 let a byl tři roky knězem. Práivě dělal duchovní cvičení v Madridě a byl svátek andělů strážných. V té době dostal jasnou
odpověd na touhu neklidného srdce. Z dálky zněly hlasy všech zvonů kostela Naší milé Paní
Andělů. "V mých uších znít nikdy nepřestaly, "řekl později.
CO JE PODSTATNOU ÚLOHOU HNUTÝ? - Každý člen má apoštolsky pracovat ve svém prostředí. Dana,
v zaměstnání, ve společnosti, všude. Že je to samozřejmé? Ale ruku na srdce, kolik z nás
šíří svým příkladem a slovem víru v Krista? Kolik z nás prohlubuje své náboženské vědomos
ti a duchovní život, odstraňuje své sobecké JÁ, aby mohlo vstoupit a skrze nás pracovat
TY Ježíše Krista? "Beze mne nemůžete udělat nic, "řekl Pán a měl pravdu. Není-li náš apošto
lát naplněn Kristem, spíš škodí, protože si myslíme, že apoštolujeme - a neděláme nic.
HERETIK NEBO ČLOVĚK
BOŽÍ?
Práce pro Krista má mimo jiné jednu neklaimou známku. Neporozumění, pronásledování, překáž
ky. "Měl jsem Boží milost a smysl pro humor. Bylo třeba dát hnutí teologickou, asketickou
a právní základnu. Narazil jsem na nesmírné překážky. Někteří říkali, že jsem blázen, jiní,
že jsem heretik. Neměl jsem ani krejcar - aby bylo vidět, že je to Boží dílo. Viděl jsem
trpět milované lidi kolem sebe. Rodiče, kteří pro ime snášeli pokořování - ale s jakou
láskou! - Zrno je nutno rozdrtit, aby se z mouky napekl chléb. Proto mě Pán zasáhnul na
nejcitlivějším místě - ale už tehdy bylo cítit vůni chleba - "vůni Kristovu. "/2 Kor 2,15/!'
TŘI DNY PŘED SMRTÍ - 26.června 19 7 5
"Tento rek jsme se měli modlit stejnou modlitbu, kterou se modlíval v letech předtuchy své
ho poslání: PANE, AŤ VIDÍM! PANE, AŤ VIDÍME! AŤ VIDÍ VŠICHNI!" píše přítel. "Modleme se,aby
každý odkryl cestu svého božího poslání na zemi." Své dílo todl 47 let. Má 60 tis.členů z
80 zemí. "Kněžská společnost svátého Kříže"-část OPUS DEI-sdružuje kněze, kteří většinou
nejdříve získali akademický titul, pak studovali teologii. - P.Escrivá nabídl několikrát
svůj život za Církev a sv.Otce. Zemřel svatě ve své pracovně v Římě a jeho tělo odpočívá
v kryptě kaple Marie míru, Via le Bruno Buozzi 75.

BŮH

VOLÁ

ČLOVĚKA

\Podle P.Dr.J.BEÍlÁČKA, exercicie v Quartenu, 17.-19.3.
Bůh není mrtev, v každé době spolupracuje s člověkem,
spoluvytváří s ním dějiny. Bůh nechává člověku plnou
svobodu: Může, ale nemusí přijmout nabídku. Několik, ty
pických reakcí
ALE.. ""PŮJDU S TEBOU, ale nech mě
[nejdříve pohřbít otce" -jsme ochotni spolupracovat, ale
jen napůl. Druhá možná reakce:"ANO".Maria tiše, nená
padně, ale z celého srdce přijímá nabídku. Třetí reakoe
'WE7"Tecl pro mne není Bůh směrodatný, jdu si vlastní
cestou. Na místo Boha stavím novou modlu: SEBE SAMA.
Chci se obejít bez vnější kontroly nad svým jednáním,
lod nynějška sloužím sám sobě a přestávám sloužit svým
[bližním. Tímto jednáním na sebe uvaluji vinu.
|je zajímavé pozorovat, jak se s vinou vyrovnávají ateiIsté. Vina je pro ně subjektivním pocitem NE OBJEKTIVNÍ
I SKUTEČNOSTÍ. Marxista vidí kořeny zla v třídní nespraIvpdl nosti : malý počet privilegovaných je vinen, že zbýIvající lidé nemohou uskutečnit svůj životní cíl. OdpoImoc vidí marxismus v násilném přerovnání struktur; obIjektivní vina tím automaticky mizí ze světa.
BPro psychology je vina pouhým subjektivním pocitem,psyIchologickým úrazem. Vina jako pocit zmizí ze světa,
Izmizí-li předsudky, že něco je dobré a něco špatné, něIco se má dělat a něco nemá.
■Tyto dva názory snínají z člověka vinu: ne on osobně
■je vinen, nýbrž společenská struktura nebo předsudky
■zakořeněné v zaostalé výchově. Protože tyto názory zbaIvují člověka osobní zodpovědnosti, jsou velmi populární
■Křesťanství vidí v člověku svobodnou bytost, nevydanou
lna pospas zákonům psychologie nebo sociologie. Rozhodllli se tento člověk pro zlo, t.j. spáchal hřích, lpí
lna něm osobní vina. Té se může zbavit jen tak, že ji Istejně dobrovolně - lituje a rozhodne se ji napravit,
[polepšit se. Aktivně se rozhodl pro zlo - aktivně se
[musí rozhodnout pro dobro. Mluvíme o aktu lítosti, kteIrý má tři rozměry. Je to pohled zpět, kde chápu špatInou podstatu svého činu. Pak pohled vpřed, hledám konIkrétní možnosti,jak se takového činu vyvarovat.A nakoInec pohled vzhůru, k živému Bohu. Chci se znovu vrátit
|k dialogu lásky s Bohem, dialog jsem přerušil JÁ. LiItuji před Bohem a on mě přijímá.
[MYŠLENKY:
[- Dovedeme si představit svět bez odpuštění? Cokoliv
uděláme, každé nedorozumění, je zvěčněno. Naše činy
omezují naši svobodu pohybu; stává se z nich klec,
| která se stále zmenšuje. Peklo.
-Bůh nás volá zpět, ale teprve naše rozhodnutí, naše lítost, osvobozuje. "Kdyby vaše hříchy
byly jako šarlach, nad sníh je zbělím."/Isaiáš/.
-Kde se lidská lítost střetne s Boží milostí, RODÍ SE NĚCO NOVÉHO. Boží odpuštění z lidské
ho hlediska líčí Písmo sv.v podobenství o marnotratném synu /Lk 15,11-32/ Radost nad shle
dáním po dlouhém odloučení je veliká. O odpuštění z hlediska Božího se mluví v přirovnání
o ztracené drachmě a o ztracené ovci /Lk 15,1-10/:jeden litující člověk je Bohu důležitěj
ší než celý houf spravedlivých.
- Neodpouštět znamená pozbýt naděje, že v tom druhém je stopa dobrého. Odpouštět znamená
naopak projevit důvěru, že ten druhý je sto projevit a rozvinout své já.
- Bůh posílá svého Syna na kříž. Jak lépe mohl projevit svou účast na ztracenosti člověka?
- Často hodnotíme odpuštění jako slabost. Bůh načpak odpouští z přemíry vnitřní síly.
Líbí se Vám tyto myšlenky? Vzpomeňte si: Bůh volá nás všechny. Trpělivé na nás ceká ve
svátosti smíření. Rozhodnutí nechává na nás; tomu, kdo lituje, odpoví možná slovy,
která napsala manželka otce malíře Rubense, který se pro nevěru octl ve vězení:
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"Můj milý, co se týká odpuštěni, o které prosíš, odpouštím Ti ted a pro
vždy, s jedinou podmínkou: Se mě budeš mít rád jako dřív. Nechci žádné ji
né zadostiučinění, než stejnou lásku, jakou Tě miluji já. Budu-li mít tu,
všechno ostatní přijde samo od sebe. Napsala jsem žádost o milost. Dej Bůh,
aby byla přijata a vyslyšena, jak po tom toužím. Děti se modlí denně, aby
Ti Bůh dopřál vrátit se brzo domů."
DAVID

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Dvacet tisíc sovětských pentekostálců /svatodušní hnutí/ a baptistů
podalo žádost o emigraci. Stěžují si hlavně na nevěreckou výchovu škol.
Vatikánský rozhlas hlásil, že sovětské úřady zavřely všechny katolické
kostely Moldavská s výjimkou malé hřbitovní kaple v Kišnevu; v moldav
ské sovětské republice prý žije 15 tis, katolíků polského a něm.původu.
Odpadlý a laicizovaný ženatý kněz Dr.N.I^sh, byl jmenován profesorem
teologie/!/ na universitě v Cambridge; je to od reformace první katolík
na této katedře. Věrného kněze by ztěží přijali.______________________
Kard.Hoffner - německý předseda biskupské konference - se vrátil z de
setidenní cesty po Egypte a několika asijských zemí. Hluboce prý na něho zapůsobi
la hmotná chudoba Církve a její životnost. Tam, kde je Církev v menšině, je v úctě a přibývá jak věřících, tak kněžských a řeholních povolání.___________________________________
Novinář a konvertita André Frossard předal papeži svou nejnovější knihu:"36 důkazů o
existenci dábla." Slovensky vyšla jeho první kniha:"Bůh existuje, já jsem ho viděl."
Jihoafrická biblická společnost odevzdala pětimilióntý výtisk bible v řeči Afrikaans
presidentu republiky; první výtisk prý vyšel v roce 1933.______________________________ _
Italské noviny, II Giomale, konečně uveřejnily článek o velmi nízkých platech vatikán
ských zaměstnanců, i kardinálů. Tím se ruší báje o bohatství Vatikánu a je vidět, že
odpady kněží a bludy se šíří méně tam, kde kněží nemají velké platy a nevydělávají na
"zbožných" knihách.__________________________________________________________ _____________
V Japonsku bude postaven pomník /ne socha/ bratrovi řádu minoritů /odnož františkánů/.
Zenovi Zembrowkimu, polského původu, který ještě žije. Přišel do Japonska s blah. Maximiliánem Kolbem a obětoval se ve službě nej ubožejším všude, kde řádila válka.____________
V Japonsku přibývá kriminality, zejména u mladých pod 20 let a ve školách, vyskytuje se
tám stále víc sexuálních deliktů.________________________________________________________ ,
Pravoslavný patriarcha z Alexandrie začal překládat do řečtiny díla kard.Neumanna.______
Ve Španělsku má t.č. velký úspěch kniha zakladatele hnutí OPUS DEI / o němž píšeme jinde/
AMIGOS DE DIOS - PŘÁTELÉ BOŽÍ. Je to 99 kázání autora, zakladatele Msgr J.M.Escriva de
Balanguere. Hnutí kemunisté pronásledují a zostuzují - je tedy jistě velmi dobré._______
Španělský ministr vnitra žaloval u státního zástupce revui Private I pro její pomografický obsah. Ministr nařídil číslo zabavit a vydavatelé musejí zaplatit pokutu 5 mil.peset.
Podle průzkumu je většina španělských katolíků ochotna přispět finančně na Církev._____
V seznamu zakázaných knih v Hábeši je evangelium sv.Marka, kniha Tobiášova, výběr biblic
kých citátů, uveřejněných koptsko-egyptskou Církví, též Božská komedie a Hamlet. Jsou prý
v rozporu s filosofií revoluce, která nyní vládne v Hábeši.______________________________ _
Vojáci armády Idiho Amina Dady obklíčili sídlo biskupa diecése Masaka v západní Ugandě a
udělali důkladnou domácí prohlídku všech místností i přilehlých budov; hledali zbraně,
které nenašli, přesto zatkli několik kněží a ředitele školy. Na intervenci kampalského
arcibiskupa je propustili; arcibiskup telefonoval s Aminem, který tvrdí !,že o ničem neví!!
Mnichovský arcibiskup kard.Hatzinger prohlásil, že pašijové hry v Oberammergau nejsou
církevní, nýbrž obecní záležitostí a nemůže v nich intervenovat. Zdá se, že zůstane při
starém, dosti antisemitském textu, protože při posledních volbách byli do obecní rady
zvoleni jeho příznivci. Židé proti tomuto textu totiž protestovali. .____________________
Pro nachlazení sv.Otce Pavla VI.sloužil na Květnou neděli mši sv.na svatoperském náměstí
kardinál-vikář Poletti. Bylo na ní mnoho mladých lidí.
___________________________ _
Uganda má z afrických zemí nejvíce domorodých řeholnic - 1600. Po ní je Burundi a Ruanda.
Britská horní sněmovna/lordů/ odmítla návrh na zrušení zákona o rouhání. Starého zákona
po 50 ti letech použila loni Mrs Whitehouse, která podala stížnost na prof.Jamese Kirkelfa, v jehož básni líčí římský setník své homosexuální sklony k Ježíšovi při snímání z
kříže i jeho mrtvole. Profesor byl shledán vinným t.j. rouhla se. a byl odsouzen._____
Švýcarští gardisté měli v březnu třídenní exercicie u verbistů v Nenni, kázal P.M.Stongo.
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Willy a Fred vstoupili do obchodu, radostně rozechvěni. Willy se usadil na židli, nohu přes
nohu a ukázal nové, hrozně dlouhé polobotky. "Fred, dones žemli!" poručil spatra.
Fred se div nepřerazil, vzal s pultu žemli a položil ji příteli k mléku, které jsem tam me
zitím přistavila. Lenivě, s důležitým výrazem, snědl Willy snídaní. Byla mi mimo polobotek
nápadná růžová košile a šedě zelená vázanka. Neubránila jsem se úsměvu při pohledu na jeho
zářící tvář. Bylo vidět, že o ně zřejmě zavadilo štěstí.
"Pravděpodobně," řekl Willy, "budeme mít málo příležitostí přijít na mléko. Stěhujeme se
totiž do druhého okresu, kde převezmeme velké řeznictví." Kdyby byl řekl, že ho zvolili
presidentem Spojených států, nebyla bych tak překvapená. "Náhoda," vysvětloval dál,"náš
život je zbudován na náhodách. Jen musíme vystihnout okamžik a zachytit. Nám se to podařilo.
Řezníka Přikryla ranila mrtvice, když jsme šli kolem obchodu. Vběhli jsme, abychcm pcmohli.
Člověk má vždy pomoci, nikdy neví, jestli mu to něco nevynese. Tak jsem se seznámil s jeho
dcerou, milou blondýnkou. Trudi nevěděla, co počít, a já dostal dobrý nápad. Řekl jsem, že
jsem vyučený řezník a hledám práci a Fred že je skoro řezník. Ponyslete si, uvěřila nám na
první slovo! Člověk musí hledět lidem upřímně do očí, pak je jedno jakou blbost jim vypráví
te, věří všemu! Hned jsem vzal z hřebíku zástěru jejího otce a pracovali jsme do oběda. Je
naděje, že otec zemře a pak si Trudi vezmu. Dům, obchod, příjemné zaměstnání...Báječné, že?
"Ale vždyE jste nikdy řezníkem nebyl?" namítla jsem.
"K smíchu. Inteligentní člověk zná každé řemeslo, jen musí chtít," řekl Willy a ptal se
tlumeným hlasem:"Zdá se mi, že jsem vám něco dlužen?""Ano, třináct šilinků."
Nedbalým pohybem mi hodil dvacítku a zbytek bez počítání zastrčil do kapsy. "Zdař Bůh,"poky
nul mi. "Až pojedu kolem s Trudi vlastním autem, zastavím se. PojH, Frede, musíme jít!"
Odešli. Dlouho jsem se tomu sntíla. Sebevědomí, nezlomná vůle, chytnout osud za ocas, jak
se vyjádřil Willy, je dělaly velmi sympatickými. Co bych za to dala, abych viděla, jak
Willy bude dobývat srdce mladičké Trudi!
,„ n
13.dubna 1926.
Nepříjemné je, přijde-li otec slečny Fischerové. Zůstalo na něm málo lidského. Zde vidím,
jak hluboce nůže člověk klesnout. Je odporně tlustý, napitý jako houba, v rudém obličeji
se nedají rysy ani rozeznat. Jakmile vstoupí do obchodu, zajede třesoucí se rukou do kapsy
a po dlouhém tápání vyloví prázdnou láhev od piva, aby ji vyměnil za plnou. Zřejmě se nikdy
nemyje, neboř, z něho vane hnusný puch. Pokaždé musím vyvětrat, abych ten vtíravý zápach od
stranila. Na nohách má neforemné, roztrhané papuče, z nichž čouhají špinavé palce.
Chtěl něco na úvěr. "Vaše dcera mě prosila, abych vám nic nedávala,"vysvětlila jsem mu.
Nejdříve na mě nechápavě zíral; pak začal jeho obličej pomalu rudnout a rudnout. Nic neřekl,
z úst se mu dralo nepříjemné syčení, řtyslela jsem, že ho raní mrtvice. Po chvilce se otočil,
zvolna zastrčil prázdnou láhev do kapsy a bez jediného slova odešel.
Jak maže mít tak odporný člověk tak hezoučkou dcerku, myslela jsem si.nr , ,
J
15.dubna 1926.
Otmar se vrátil z města, hladový a skleslý. Posadil se na bednu a dlouho hovořil o tem, jak
strašná je naše situace, všude ho odbývají, že nemají nic volného nebo "je pozdě". Unaveně
opřel hlavu o zed a zavřel oči.
"Otmare," řekla jsem, "miluji tě."
Mlčel.
"Miluji tě, opakovala jsem, objala ho a dívala se do milého, bledého a unaveného obličeje.
"Mám tě také rád," odpověděl konečně. Pak dodal. "To je vše, co nám zůstalo." Bylo bolestné
vědět, že dnes je únava a starosti silnější než má láska; že v něm radost nezapálí. Chtělo
se mi plakat, ale nemohla jsem. Jakobych ztuhla v led. Chtěla jsem říci:"Otmare, všechno
bude dobré, zachrání nás zázrak," ale bála jsem se, že ho tím zraním. V obličeji se mu odrá
žela hořká skutečnost, zatím co já se bezdůvodně těšila hloupou nadějí. Dlouho jsem otírala
stoly a dělala pořádek. Otmar nepromluvil a já uvažovala:"Zničila jsem mu svou láskou život.
Kdyby mě nemiloval, byl by se vrátil dávno s kamarády donů, měl by pevné postavení, byl že
natý a šřastný.'* Dnes mě nebolelo srdce k vůli mě, ale k vůli Otmarovi, který miloval Rusku
a proto s ní nesl smutný, hořký osud Ruska....

20.dubna 1926.
Dnes přišla paní v hadrech, vypadala jako židovka a hovořila ruský. Slyšela, že jsem Ruska
a jak tvrdila, chtěla si pohovořit rrateřskou řečí. Z neklidně těkajících očí jsem poznala,
že má jiný úmysl. Po chvilce všedního hovoru skutečně vyrukovala se svou záležitostí.
"Máte kapitál, já mám zkušenosti, "řekla, "jsem prvotřídní modistka, ale nemám práci, protože
všichni kupují konfekci. My bychom ji mohly spolu prodávat. Hlavní je zkušenost. Bez zkuše
nosti je kapitál k ničemu. Sem přijde pult, sem zrcadlo, sem regály.."Při hovoru běhala z
rohu do rohu a otevřela i dveře naší světničky. "Prima!" zvolala, "zde bude cpravářská díl
na. Vy budete v hezkých šatech přijímat zákazníky. Váš chot nůže dělat jinde, my už si s
obchodem budeme vědět rady."
Tak hovořila asi tři hodiny. Řekla, že je emigrantka a nemá práci, div neumře hladem. Dala
jsem jí mléko, chléb s máslem a salám; hltavě to snědla. Nevěřila, že nemáme kapitál. Když
viděla, že z obchodu nic nebude, zklamaně odešla a prosila, abych si to znovu rozmyslila.
23.dubna 1926.
Slečna Fischerové přišla se zářící tváří; hned jsem se ptala proč. "V Prátru jsem se se
známila s hezkým chlapíkem. Seděly jsme s přítelkyní u Svobody a on s kamarádem u vedlejší
ho stolu. Dali jsme se do hovoru, pak jsme šli do kina a na kolo. Napřed byl smutný, řekl,
že ho opustila nevěsta, našla si šoféra, jenž víc vydělá a on jen rozváží pivo. Pak se roz
veselil a řekl, že jsem jeho nevěstě podobná. Vzal mě něžně za ruku, dokonce se ptal na
svolení. Smluvili jsme se na příští sobotu. To by byl muž pro me! Stejně mám tohoto života
dost. Otce dáme do nemocnice, dnes v noci viděl bílé inyši a malé čerty, dlouho živ nebude.
Hloupé je, že můj hoch neví, kdo jsem, diví se mým pěstěným rukám, řekla jsem, že jsem manykýrka.. " Román slečny Fischerové mě stále víc zajímá. _ ,
1OO,
J
J
7.května 1926.
Mám novou zákaznici - Rusku. Když vstoupila a vyměnily jsme obvyklé pozdravy, zíraly jsme
chvíli na sebe a pak jsme vypukly v srdečný smích. Světlé vlasy, modré očí - jsou i zde;
ale melancholický rys kolem úst, zpěvný tón a plný hlas - to mají jen Rusky.
"Jak se tu cítíte?" byla její první otázka.
"Výborně," řekla jsem automaticky; než jsem dokončila slovo napadlo mi: před krajankou se
nemusíš přetvařovat. Chtěla jsem ulehčit srdci a vyprávět jí, jak je mi v obchodě těžko a
jak toužím po domově. Pak, víc ze zvyku než z přesvědčení, jsem dodala:"Už jsem si v Rakou
sku zvykla a lidé se mi líbí. Člověk se musí pokusit..."
"Nu, u mne je to opačné. Nemohu si vůbec zvyknout a rok od roku je to horší, "přerušila mě
živě.11 Všimla jste si, že Rakušané, kteří byli v ruském zajetí, se po návratu do vlasti změ
ní?""^, toho jsem si nevšimla."
"Je to bohužel jejich podstatný rys. V barbarském Rusku k ním vzhlíželi jako k vyšším by
tostem a tak se jimi stali. Nejlepší manželé a otcové rodin byli rakouští zajatci. "Povzdech
la si."Můj muž byl ještě po cestě milý a jemný..Ale dnem, kdy se vrátil donů, bylo mé štěs
tí to tam. Rakousko je jiná země. Vezměme jen život naší inteligence v poslední době. Nic
vnějšího je neodvádělo, celý život se odehrával v lůně rodiny, ve společenství s dobrými
přáteli. Všichni se zajímali o knihy - prostě byl to spíš vnitřní život. Němec, který se
dostal do takové rodiny, se jejímu životu přizpůsobil, prohloubil jej a proudila z něho
německá kultura. Jakmile se vrátil do své země, do své kultury, už se o nic nezajímal a
ruská manželka žasla, jak vášnivě lne k tanu, co ji vůbec nezajímá. Večer musí do hospody
či do kavárny, kde přetřásá s lidmi hodiny sportovní události. Žena, kterou dříve zbožňo
val, ustoupí úplně do pozadí před nějakou sportovní Mici. Ruská žena ve své vlasti měla
svou vlastni cenu. Zde je tomu konec; tchán a tchýně se na ni dívají nepřátelsky, přátelé
se mu vysmívají, že doma ženu nenašel a musel si ji přivést z ciziny. Ruská žena chce být
matkou, hospodyní, milující manželkou, ale chce vést i intenzivní duchovní a kulturní ži
vot. A co chce, to také dokáže, výjma jediné věci:stát se sportovní Mici!"
Vstoupilo několik zákazníků, nová známá se rozloučila. Slíbila, že zase přijde.
Jak je mi lito, ze musela tak rychle odejit!
,„ ,
nnn,
J
2
J
12.května 1926.
Nezaměstnaný Gruber dostal povolení odejet do Ruska, i když je vizum velmi vzácná věc.Celé
dny hledal práci a nic nenašel. Jednou ho chytli při lupičství a při tem mu poranili oko.
Na přítelovu radu se dal ke komunistům a jede jako oběf komunistických ideálů do Ruska. Je
to pro něj prázdné slovo; za několik dní bude vědět, na čem je, a brány Ruska se za ním
zavřou navždy.
. . ,
2
14.května 1926.
Jsou lidé, kteří na vás zapůsobí jen prostou, dojemnou a nevtíravou ochotou. Nakupuje u mě
paní, které říkám "tichá", protože je klidná a skromná a - vzácná výjimka - nikdy neřekne
o nikom nic špatného. Dnes jsem jí omylem vrátila o dva groše víc. Za pár minut je přines
la. Je jí dnes špatně a musela sejít ze čtvrtého patra. "To nebylo nutné!"
'Vím, co znamenají dva groše," odpověděla s laskavým úsměvem.
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VSTUP

ZAKÁZÁN!

MILÝ ČERV3T0ČI, tak přece se Tvůj chlapec zamiloval. A ještě k tomu do dívky, která v
našich záznamech vůbec není. Hrůza!
Mimochodem, mé nedorozumění s tajnou policií, které jsem měl pro několik Tvých udání, pěk
ně nafouknutých, je odstraněno. Tím sis ovšem nezajistil mé dobré služby. Budeš za své chy
by pykat, zejména za to udání. Přikládám knížečku o nápravném ústavu pro neschopné pokuši
tele, s ilustracemi. Nudit se nebudeš - ani u jediné stránky.
Dal jsem si předložit spisy té dívky - a zhrozil jsem se. Není to obyčejná křesťanka, nýbrž
to nejhorší, co maže být - bídná, podlézavá, přihlouplá, upejpavá, panenská dámička. Nemlu
ví s námi, vzdoruje nám, je slabá vůči NEPŘÍTELI, pokořuje se před ním-hnus-tahle ohava!
Z dálky páchne řeholnicí. Šílím nad tím, jak se svět změnil. Za starých časů by se hodila
aspoň pro mučednický kůl nebo pro zuby lva v aréně. Tam takoví lidé patří. Nám se nehodí k
ničemu. Vypadá, jakoby při pohledu na kapku krve omdlela-a přitom se smrti nebojí! Podvod
nice! Sladce se usmívá, ale bije nás satirickým vtipem. Patří k těm stvůrám, které se nám
vysmívají. Nechutná Káča - a přece ochotná padnout tomu pitanci do náruče jako každá jiná
lidská samice. Proč ji NEPŘÍTEL neproklíná, když si tak zakládá na panenství? Snad proto,
že před NÍM slíbí našemu chlapci věrnost?
Nepřítel je poživačník. Půst, vigilie, mučidla a kříže - to jsou jen fasády, jako pěna na
mořském břehu. Ale na Jeho širém moři - tam je blaho. Ani se netají tím, že vládne těmito
"radostmi bez konce". Asi netuší, že i my máme své vznešené tajemství, při pohledu na po
horšení, hřích, zbabělost..Je sprostý! Lidé každý den spí, jedí, pracují, milují se, hra
jí, modlí se..Musíme to všechno důkladně překroutit - a pak nám patří vše - i modlitba!
Náš boj má ovšem nevýhody. Přirozené věci jsou proti nám. Ale snažíme se zabránit přiroze
nému, aby se změnilo v nadpřirozené, a strhneme je na naši úroveň. Aby srdce zkamenělo,
rozum vyprchal, vůle předala svou moc vášni a smyslnosti...
Chlapec se chystá seznámit se s rodinou děvčete a přívěskem přátel a příbuzných. Dům, kde
děvče bydlí je místo, kam se nikdo z nás nedostane. Je prosáklý smrtícím puchem modliteb,
ctností, víry, lásky a jak se ty hnusné věci jmenují. I kuchařka, která tam pracuje krátce,
už nasákla skoro úplně tímhle smradem. Co je to? Pro nás neproniknutelné tajemství. Jeden
druhého nějak vykořisťuje, ale jak? Četl jsem v jejich knize o dobrém příkladě, milosti,
apoštolátě, ale tornu nevěř! Nezištná láska neexistuje ani u NEPŘÍTELE. Chce tu bandu získat
pro sebe. Dům je hnusné jeviště darebáckého smilstva-v duchovní oblasti, v přirozené jsem
nic takového neviděl, a podobá se popisu nebe od jednoho spisovatele: "Je to pláň, kde vše
žije a proto všechno, co není hudba, je ticho."
HUDBA A TICHO - to nenávidím! Jsem rád, že od okamžiku, kdy se náš Otec v hlubinách odpou
tal od NEPŘÍTELE a zůstal na něj zavěšen jen spravedlností - se do pekelného času ani na
vteřinku nevloudilo ticho či hudba. Jsou to odporné síly. Naší silou je hluk, rámus, křik!
Ten vítězí - v kinech, tančírnách, hudebních síních, televizi..je nemilosrdný a mužný.
Hluk je naše ochrana před záchvaty slabosti a nesmyslnými výčitkami či nemožnými přáními.
Snažíme se, aby celý vesmír byl naplněn hlukem, ale zatím je tichý. Jen na zemi jsme dosáh
li hodně úspěchů! Nakonec ukřičíme hlukem melodii NEPŘÍTELE, hudbu nebe. Ještě nejsme dost
hluční, ale vývoj pokračuje. Zatím ta nepatrná, ohavná....
/2de končí rukopis a pokračuje jiné písmo/. 1/ zápalu psaná jsem ztratil sebevládu a změnil
se v stonožku. Diktuji tajemníkovi. I lidé vědí asi o těchto proměnách. Zkreslené o tom pí
še Milton a posmívá se, ze prý přemény jsou "trestem" NEPŘÍTELOVÝM. Jiný, Pschaiv ci Shau se
jmenuje, objevil pravdu. Proměna vychází z nitra navenek a je to slavný projev životní síly,
ke které by se NÁS OTEC V HLUBINÁCH modlil, kdyby byl schopen zbožňovat někoho mimo sebe.
V této formě toužím víc než kdy jindy, abych se s tebou spojil v nerozlučném objetí.
Zapsal: VŘÍSKAJÍCÍ ROPUCHA - sekretář vznešeného ZLOTŘILCE.

MUŽ,KTERÝ DVAKRÁT ZEMŘEL
Mrtvý ležel v cípu velkého parku blízko stanice podzemní dráhy. Bylo mu asi čtyřicet a
na jeho obličeji nebylo nic nápadného. Inspektor Erik West stál vedle mrtvoly, ruce v kap
sách a vypadal zamyšleně. Seržant Jamec Quldemont se vzpřímil:"Hladký průstřel srdce doktor to potvrdí. Na límci košile a pláště jsou značky argentinských obchodů...."
Inspektor West tiše hvízdnul:"Aspoň něco. A dokumenty - žádné?"
"Ne,"řekl seržant."Má v kapse jen účet z hotelu Royal Cross. Na jméno Gerald Gressman."
Rty mrtvého byly pootevřeny, jakoby byl zastřelen v okamžiku, kdy chtěl něco říci.
"Gerald Grossman," uvažoval West, když jeli k hotelu. "Jméno je mi povědcmé. Snad v Yardu?"
"Provedu, šéfe - zavolám tam z hotelu."
"Ano," řekl pohotově vrátný, když se inspektor legitimoval."Pan Grossman přiletěl z Buenos
Aires a zdá se mi, že se tam chtěl zase vrátit. Bydlel u nás."
"Měl zde nějaké známé? Navštívil ho někdo?"
"Pokud vím, neměl. Jenem včera__ včera volal nějaký člověk. Zdá se velice rozčílený. Pro
tože pan Grossman nebyl v hotelu, nechal nám své číslo. Náš host ho měl po návratu zavolat'.'
"Číslo? Máte to číslo?"
"Ovšem," řekl vrátný s úsměvem a pohlédl do tlusté knihy. "Chcete-li si je poznamenat...?"
"Jste poklad!" řekl uznale inspektor a zapsal si číslo. Mezitím vyšel seržant z telefonní
budky."Pěkné překvapení, inspektore!" řekl vítězoslavně.
"Gerard Grossman před devíti lety zemřel. Byl zavražděn, že?" vzpemněl si náhle šéf.
Mladý seržant byl zklamán, ale inspektor ho utěšil:"Ted mi to napadlo. Byl to tenkrát vel
ký proces. Našel se jeho zakrvácený klobouk a plášE. Jeho mrtvolu však pohltila Temže a do
dneška se nenašla. Na základě různých důkazů byl pachatel odsouzen pro zabití na šest let.
Jak se jen jmenoval?"
"Miller, pane inspektore. Ronald Miller."
"Ovšem, vzpomínám si. Zjistěte rychle majitele tohoto telefonního čísla, zajedeme tam!"
"A Cressmanův pokoj?"
Inspektor mávnul rukou:"Telefonní číslo je důležitější!"
Číslo patřilo malému soukromému penziónu blízko Oxford Street. Otevřela jim starší dáma:
"Přejete si, prosím?"
"Chtěli bychom mluvit s panem Millerem," řekl inspektor jen tak na zkoušku.
"Miller?" zavrtěla dána hlavou."Ten tu nebydlí."
"Ale včera někdo volal do hotelu Royal Cross pana Cressmana," namítnul inspektor.
"Ach, to byl pan Martin. V tom hotelu bydlí jeho přítel z jižní Ameriky."
"Ano, ano," řekl inspektor spokojeně. "A je pan Martin doma?"
"Není. Musí však přijít každou chvilku. Chcete-li na něho počkat v jeho pokojíku?"
Ani neměli čas se po čistém pokoji poohlédnout, když vešel pan Martin. Byl velký a
štíhlý a měl sympatický obličej. Mohlo mu být takpětatřicet.
"Co si přejete, pánové?"
"Znáte pana Crossmana?" zeptal se inspektor.
NAŠE KRIMI
."Crossman?"uvažoval Martin stísněně.
7 "Včera jste ho přece volal do hotelu. Je to váš přítel z jižní Ameriky."
"Ach ten! Ano, jistě, kdysi jsem ho dobře znal."
Inspektor ho chytil za levou ruku. "Zde máte jizvu po spálenině, co? Tehdy, při tem
procesu kvůli vraždě to hrálo nějakou roli, viňte, pane Martine - vlastně bych vám
měl říkat pane Millere?!"
j Millgr - alias Martin, zbledl, ale na tváři se mu objevil výraz vzdoru. "Ano, jmeno
val jsem se Miller," prohlásil klidně. "Ale po propuštění z vězení jsem
přijal jméno Martin. Se souhlasem úřadů."
"A včera jste svého dřívějšího partnera volal, že?"
"Náhodou jsem se dověděl o jeho pobytu v Londýně. Co je na tem zlého?"
"Ta vražda je na tem zlá, pane Millere," ušklíbnul se inspektor.
"Vražda? Vždyf jsem byl odsouzen pro vraždu před devíti roky, že?"
"Jistě, ale...."
"Dověděl jsem se o jeho pobytu v Londýně náhodou. Když jsme tehdy zkra
chovali, poslal mě vyzvednout naše poslední peníze z banky. Vzal je a
1 zmizel. Beze stepy. Vlastně stopu zanechal, krvavý plášř. a klobouk.
Svedl na mě vraždu - a zmizel. Nezavraždil jsem ho. Odsoudili mě nevinně'.'
Odmlčel se. "A dvakrát za stejnou vraždu nemaže být člověk odsouzen, že?"
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PÍŠE,

PÍŠÍ, PÍŠEME...

"..zdá se, ze současnost se dostává z jedné krize víry a přechází do
opačného extrému. Řešení nevidím ani v nějakém superpokroku víry,
4 ani v návratu k skalní ortodoxii, ale ke kontinuitě pravé víry, tj.
•''víra, která staví dům Bozi na úhelném kameni, Kristu; ta reaguje vždy
velmi životné a pohotové na současnou potřebu - hlad po duchovních
a životních hodnotách. U "skalních" se ztrácí schopnost oslovit sou
časného, hlavně mladého člověka, a tak víra umírá s dožívající generací. U přepokrokových
se zase křesťanství rozpatlalo na spoustu neurčitostí, které, i když snad dobře myšleny,
ztratily "sílu žít z toho. " I když platí, že "lidská duše je svou přirozeností křesťanská",
důsledky víry nejsou dědičné. Naopak! Jen v plné osobní spolupráci člověka s plánem Božím
je možno se někam dopracovat a to je, byla a bude vždy makačka. Na druhé straně je jen toto
pojetí tvůrčí a zabezpečuje dynamický pokrok. Království Boží se staví tím, co se stalo v
tomto smyslu v živote člověka tvůrčím a co člověk v tomto skutečné vykonal. Na adresu těch
"skalních" můžeme říci, že formulace dogmat netvoří stavební kameny království Božího na
zemi, nýbrž jsou formulací toho, co člověk dosud vykonal a co má trvalou platnost. Ale musí
me jít dál, aniž bychom směli opustit to, co jsme už jako celek dosáhli. A to je na adresu
těch druhých........ "

"Pro bolest jsem nemohl spát a ták jsem poslouchal na I.programu rakouské televize přednáš
ku Dr. Hanse Kunga /profesora na katolické teologické fakultě v Tiibingen/ Existuje Bůh?
Bylo mi z toho ještě víc špatně. Přece ten nadbytečný blahobyt a velká pohoda, místo co by
měla vést k vděčnosti a lásce k Bohu, mnohé strhuje k pýše, jakoby to byla jen jejich záslu
ha, že něco dokázali - a zapomínají, že kdyby Pán Bůh nedal zdraví, sílu, schopnosti, byl
by člověk zoufalé nic.
Ptáte se, zda bych byl raději lékařem. Je jisté, že bych chtěl mít víc vědomostí, abych byl
užitečnější. Ale mohu napsat naprosto upřímně: kdybych měl svůj život opakovat za cenu, že
bude stejný, nechtělo by se mi, i kdybych měl "smrt na jazyku" pro mnohé omyly a mravní
prohry, pro utrpení, které tolik poznamenalo nitro a tolik smutku zanechalo v srdci. Kdyby
mi Bůh dal znovu žít s tím, že ta utrpení v životě už nebudou, ale že bych také nebyl kně
zem, pák bych chtěl žít znovu, třebas s mnohem větším utrpením, jen když budu knězem Kristo
vým. Za milost kněžství jsem Bohu nesmírně vděčný a chtěl bych být vděčný i víc. Už jako
gymnasista jsem za to tajně prosil a tolik sliboval Bohu, jen aby mě přijal za sluhu svého
oltáře. Když jsem po maturitě poprvé doma řekl své přání, řekla tatínkova sestra, která
s námi žila: "Bratře, namlat mu, at mu to dostaneš z hlavy. Slyšíš ho, darebáka!"
Ke kněžství jsem šel přes kamenouhelné doly. Když byl seminář Heidrichem zlikvidován, nabíd
li mi, že mohu studovat v Heidelbergu, ale na lékaře. Když jsem odmítnul, poslali mě jako
"osobu prače se štítící" do pracovního výchovného tábora s posměchem:'"Budeš havířem do smrti'.'

"...raději vložím všechno do cestování. Ziju vlastně stále na dluh, ale zde je to nejlepší,
protože ceny obrovsky stoupají a koruna klesá. Když jsem se vracela z loňské dovolené zjis
tila jsem, že u mnoha věcí se ceny zvedly až o 40 procent... "
"S Kanadou to jde s kopce dál, náš dolar je už na úrovni 1,59 švýcarského franku, příšerná
hrůza, když jsem byl nyní na skok ve Švýcarech, a politické plus morální rozvracení také
pokračuje dál. Na podzim budou volby. To se pak definitivně ukáže, co bude s Quebekem a co
s námi O££gtními. Sovětských špiónů, jejich agentů a napomáhačů tu musí být habaděj. Jen náš
ministerský předseda o tom raději nechce slyšet. Na upozorňování mlčí, va
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rování ignoruje..Prý se letos - že by ta osmička na konci? - mnoho věcí roz» divočí: Afrika, střední Východ, snad i něco v Evropě a v latinské Americe.
Važte si svých Švýcar, máte tam stále pořádek, dobrou a silnou vládu, která
vládne a rozumně rozhoduje, dobré papání a zlaté Čai i. Kdo remcá, ták je
"p.B." /myslím, že jsme tím označovali "úplně blbej" což sedí....... /

"Čtenářům KLUBu Bruče Marshall není neznámý. Patří mezi klasiky populární ná
boženské literatury, jedinečný svou schopností spojit moudrost pohledu na
^svět s humornou, až dojímavě lidskou formou. 0 jeho knížce PLNÁ SLÁVY se zmi
ňuji, protože vyšla nedávno pod titulem "Alle Herrlichkeit ist
innerlich" v naklad.EX LIBRIS za 14,50 frs. České vydání r.1969
r
bylo v Praze okamžitě rozebráno. Autor se dotýká i problémů naše
ho života. Mohu knihu z vlastní zkušenosti doporučit proti duchovní
malátnosti. .N
DAVID

rozeznají co je hřích?

Ta část života dospívajícího, ve které hraje roli určitá zkušenost
se zlem, zůstává většinou rodičům nepřístupná. Vytuší, cítí, že dítě
před nimi tají nějakou krizi, ale často jsou bezmocní. Vidí jen ne
obvyklou nervozitu, mlčenlivost, skleslost..Ve škole to jde s kcpce..

JAK JEDNAT? Bučte diskrétní; nepoddávejte se starostem natolik, aby
chom ztratili klidnou mysl. Nedávejme často otázky:"Na co iryslíš?"
"Řekni přece, co tě trápí?" Neztrácíme důvěru, ale klademe si otázku,
dovede-li naše dospívající dítě rozeznat, co je hřích.
CO JE VLASTNĚ HŘÍCH? Rozumíme-li tím hanbu a výčitky, těch mají mladí
víc než dost. Dopustí-li se velké hlouposti, snadno upadnou do depre
se. Stydí se. Snaží se dostat z této situace pokud možno bez naší po
moci. Často si namlouvají, že ztratili víru v Boha. Vyhledávají spo
lečnost přátel, stejného stáří, se stejnými problémy; v jejich společnosti nejsnáze zapo
menou. S přáteli se buč dělí o tíži svých problémů, nebo si vzájemně dávají zapravdu.
Svůj poklesek cítí spíše jako pochybení vůči sobě samému než jako urážku Boha. Je to pro
ně něco, co je snižuje. Snadno řeknou:"Jsem špatný!" Soudí tak vzhledem k ideálu, který si
sami o sobě utvořili; svůj poklesek cítí jako zradu na obrazu, který si o sobě udělali.
Jakmile se jejich vůle podvolí osobní výzvě Boha - místo aby směřovala k ideálnímu obrazu
sebe samého - nabývá hřích jiných rozměrů. Udělat chybu, hřích, neznamená jen být oškli
vější, znamená to NE vůči Bohu. Po dlouhém vývoji - od sebestřednosti k poznání Boha jsou vysvobozeni z jednostranného pohledu na sebe samé, jsou
postaveni tváří v tvář Ternu, který jim dává znamení, povolává
je k přijetí nejvyššího daru, t.j. věrnosti Boží smlouvě...
Jestliže si to uvědomí, budou cítit, že se zapojují do živého,
osobního vztahu s Bohem, objeví, že mají závazek k objektivní
Boží vůli, že "vyslyší Boha každým svým ANO a zraňují ho kaž
dým svým NE.
Pak objeví naši mladí pravý sirysl toho, co je hřích.
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JAK JIM K TOMU LÍŽEME POMOCI?
Svým příkladem jim ukazujeme, že existuje hluboký rozdíl mezi
hříchem a přestoupením určitého řádu nebo společenských kon
vencí. Neomalenost či výstřednost, nepořádek v pokoji a v oblékání, to se vůbec nedá
srovnávat s chybou proti lásce, se zlobným úmyslem ublížit druhému, s ponižujícím sobect
vím. Hříchem napadá člověk Boží vůli.

Dbejme, aby se nesoustředili jen na ideál, který se týká jen jich samých, např. ideál
čistoty. Podněcujme je a večme také k úsilí, které je otevře vůči druhým; učme je lásoe
k druhým; pěstujme v nich smysl pro službu, smysl pro zodpovědnost. Často přemažeme hřích
ne tím, že bojujeme přímo proti němu, ale že se vrhneme jiným směrem. Chlapec, zaujatý
prací ve službě druhým, najde uplatnění a pak má i nejlepší podmínky k ovládnutí svých
instinktivních pudů.je velmi důležité, aby se mladí naučili odpovědnosti za své činy nejen
vůči nám, ale především vůči Bohu. Tato zásada platí pro celé výchovné
období, ale zvláště v době dospívání. Vychovatel má upozorňovat na vůli
Boží, ukázat např.jak se projevuje v božích a jak v lidských přikázá
ních. Když byli mladší, užívali jsme víc rozkazovacího způsobu:"Musíš!"
"Nesníš!" Teč se snažme o ukazovací způsob, dávejme svým životem svědec
tví Bohu, který chce lásku:"To je, co Bůh po nás žádá.""Teč máš své
vlastní svědomí."
Máme-li vymezit konkrétní denní povinnosti, odvolávejme se na velké zá
sady, o nichž se nedá disputovat: bratrskou lásku, snášenlivost, respekt
k druhým, odpuštění....
Neočekávejme ovšem, že naše bdělost ochrání mladé před jakoukoli formou
zla, že zabrání chybným krokům. Potřebují ovšem rady a usměrnění; ale
v určitém okamžiku musíme připustit i riziko. Kdo se učí plavat, polkne pár doušků vody. Jep
toho se chraňme, co se nedá napravit. Nenůžeme-li zabránit svědomí, uvědomme si, že v Boží
pedagogice i rány hrají výchovnou roli. Jen smrtelné rány odrážejme!
Dávají-li rodiče sami dobrý příklad, ukazují radostnou cestu mravního zákona, který člověka
osvobozuje a dělá šřastným.
B.BABIN - J.VIMORT /přel.S.J./

DĚKUJEME VŠEM ČTENÁŘŮM
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za dobré rady k zlepšení KLUBu, za jejich příspěvky a jejich povzbuzení.
Téměř všichni už zaplatili také předplatné, které je dobrovolné, a tím dali
najevo, že o náš časopis stojí. Dokud na to pozapomněli - je jich velmi má
lo - ať odevzdají svůj příspěvek svému misionáři nebo mu jej pošlou, aby
se misionář nedomníval, že o KLUB nemají zájem a nepřestal jim ho posílat.
Bylo by také dobré, kdyby každý odběratel získal dalšího čtenáře. KLUB tak
vaším přičiněním osloví dalšího člověka. Snad mu zprostředkuje ten paprsek,
o kterém se zmiňujeme v úvodníku.
Telefonoval nám a pozdravuje vás P. Petr ELlAS z Austrálie. Blíží se úrov
ni sv.Dona Boská aspoň v tom, že spí denně jen šest hodin, sv.Don Bosko
spal jen pět hodin. Chcete-li mu poslat pozdrav, uděláte mu radost.
Zde je jeho adresa: Rev.Petr EL lAS , C a t h . P r e s b y t e r y , 36 Cheltenham Rd.CR0YD0N,
N.S.W. 2132 AUSTRALIA.
- Pro nedostatek času asi neodpoví, ale vzpome
ne na vás u oltáře. Což je důležitější!

Dekujeme našim milým exercitátorům. Naše nadeje nezklamali, ale propustili
nás s plným srdcem zdravých myšlenek a radosti z toho, ze jsme Kristovi a
ze máme tak pečlivé duchovni Otce. Přišla řada nových úcastniků a zaslechli
jsme slova:"KDYBYCHOM BYLI VEdELI, CO JSOU EXERCICIE, BYLI BYCHOM PŘIJELI
VŽDYCKY. TEĎ UŽ ANI JEDNY NEVYNECHÁME!" - Slova našich Otců doplnilo přá
telské ovzduši mezi účastniky, milé sestry kolem nás - a také dobré jidlo,
čisté pokojicky, nádherná vyhlidka, vkusné, moderni kaple atd.

Už se tššime na podzim, kdy přijede do Quartenu Otec Dr.HRBATA,
aby nás zasvětil do tajů rozjimáni - meditace.

nové

knihy na náš stůl

FAUDENCM,A.: P OČ UL I
SME SLOVO P Á-N 0 V 0. - II.vyd. 1977,1132 str.brož.
Kniha obsahuje 365 krátkých, vynikajících rozjímání na slova Písma svátého. Provází nás
celým Kristovým životem. Doporučujeme všem, kdo chtějí čerpat sílu z Krista.
SCHMAUS. Michael: C í R K E V. '- 1977, 409 str., brož. - Dílo známého teologa o Kristově
Církvi a jejím učení. Z obsahu: Božie zjavenie. Boh a stvorenie. Ježíš Kristus. Církev.
Sviatosti. Život milosti a milostiplná /Panna Mária/. Završenie dějin spásy. - Kdo chce
poznat nauku a podstatu Církve, ztěží najde v naší řeči úplnější a hlubší dílo.
BernardzN Áš ZÁSTOJ V NO V 0 M SVĚT E. - 1976, 454 str. Brož. Dílo jednoho z největších odborníku pro křesťanskou mravouku. Z obsahu: Kristov zákon ako
radostné posolstvo. Sloboda Božích dětí. Boh a ludské srdce. Od srdca k srdcu. Klaňajúca
sa Láska. Čnosti v královstve lásky. Obrátenie. - V díle probírá autor formou, srozumitel
nou moderní době, život z víry, podle evangelia-radostné zvěsti.
hARING,

P.DAMIAN-A.ZUNIN: RŮŽENEC V NA
ŠICH RUKÁCH. 1978.II.vyd.146 s.
Brož. - Krátká rozjímání-meditace na
tajemství růžence.

NEBO NAD MOČ I ARM Y. - II.v.
1977, 153 s.brož.- Z různých pramenů
románově sestavený životopis mučednice
mravní čistoty,italské dívky sv.Marie
Goretti. Vhodné pro mladé lidi.
Knihy, které všem doporučujeme, můžete
objednat u slovenských misionářů nebo
přímo: Slovenský ústav sv.Cyrila a Meto
da, Via Cassia, C.P.6175 00100 ROMA

NAŠE BOHOSLUŽBY
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JE DOBRO SILNĚJŠÍ NEŽ ZLO
A LÁSKA SILNĚJŠÍ NEŽ NENÁVIST,
POTOM JE TAKÉ
ŽIVOT SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT,
NADĚJE SILNĚJŠÍ NEŽ ZOUFALSTVÍ
A RADOST SIINĚJŠÍ NEŽ ROT,EST

AARAU-kaž dou 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-Peterskapelle, neděle
19,00
Rt)TI-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
PŘEDNÁŠKA ČSKP: NOVÉ FORMY A PODMÍNKY
NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ VE ŠVÝCARSKU.
Přednáší Fritz Emmenegger, řed. curyšské
odbočky Christsoziale Kranken und Unfallkasse. Infonrace Jar.Samek, tel.01-515018
Přednáška se koná v hotelu Limmathaus,
Linnatstr.118, Curych

v 19 hodin

7.dubna

SYMPOSIUM KŘESŤANSKÝCH PRACUJÍCÍCH
be WISLIKOFEN, informace a přihlášky:
8406 WLNTERIHUR, Schlosstalstr. 54.,
tel. 052-23-83-11
od 14. do 16. dubna

SVATODUŠNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V CASIES
informace a přihlášky P.Šimčík, Curych.
od 12. do 15 května
VELKÁ

V

MÁJOVÁ

POUŤ

EINSIEDELN.

Pořádá se jako každý rok v největším
poutním místě Švýcarska. Tentokrát má
me nejen to štěstí, že přijede vedoucí
českých duchovních správ v zahraničí
Otec Dr.Msgr Jaroslav ŠKARVADA z Říma,
ale pout bude společná s velkým dobrodin
cem našich lidí dona i za hranicemi,
proslulým
"Spekpaterem" P. Werenfriedem
van STRAATENEM z NSR - premonstratem, který zasvětil svůj život službě
vyhnancům, uprchlíkům, pronásledovaným
a nejubožejším v misijních oblastech.
Podrobnější program přineseme v příštím
čísle. Pout se koná

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P . Jan BIRKA-6OO6—LUZERN , Schadniti str.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8OO4-Z0RICH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-”- t.01-2414455
P.Martin MAZÁK,1110 M0RGES,La Longeraie, tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLENKAPPEL, t.055-881460 -KLUB

Tradiční
POUŤ POD SÁNTISEM VE SCHWÁGALPU v Appenzellu, v ekumenické kapli
11.června

V St.Gallenkappel pokřtil P.Vondra
prvorozeného synka naši čtenářky
DANIELY BARTOŇOVÉ, roz.TAKÁCOVÉ a PAVLA
BARTONĚ z WATTWILU - malého PAVLA.

TRÁPENÍ

S

MACKEM

"Mládenci, mládenci!" vzdychal mistr Pecka. "Jak já vám to mám jenem napsat, abyste taky
brali nějakou vejplatu! To aby byl člověk namouduši kouzelník! A ti civilové, to snad je
ještě horší, žádná morálka! Já vím, mládenci, je zima, to já úplně chápu, zedníci jaktě
živí v zimě nedělali, tuhle vymoženost mám přinesly až ty nové časy. Ale co se dá dělat,
musíme se podřídit, jsme jenom malí lidi."
"Tedy, mistře," ozval se Kunte," to nás strašně mrzí, že si na nás stěžujete."
"Ale já si nestěžuju, mládenci!" tvrdil Pecka. "Vy se mi tu aspoň nemrzačíte jako tuhleten
Jasánek. Zaplařpánbu, že už přešel k Palátovi. Ten jednou spadnul i s japankou do betonu
a vytáhli jsme ho na poslední chvíli. Byl na toho chlapce strašnéj pohled. Nebo když si
mládenci přehazovali cihly. Jasánek udeřil Vatu jednou cihlou do žaludku a druhou mu hodíl
na palec. Ten Vata se vám tak rozzuřil, že Jasánka popaďza kalhoty a mrsknul s ním do
Jordánu. Jen tak tak, že ho neutopil."
"Na to se pamatuju," vzpomněl si Cibula. "Jasánek chtěl z toho udělat kulacké spiknutí
proti pokrokovým silám v armádě."
"Vy jste ještě zlatá parta!" chválil je mistr. "Taky jsem měl rád tohohle Macka. Byl to
dříč a uněl vzít práci. Jenže holt, když se trochu napil.. Já vám říkám, že s tím hochem
to dobře nedopadne 1"
Mistr Pecka ani netušil, jak hlubokou pronesl pravdu. Již následující neděli se vojín Ma
cek vypravil na taneční zábavu do hotelu Jordán. Měl ty nej lepší úmysly nevyvolat kon
flikt a na nikoho nevztáhnout ruku. Dokonce na to přísahal kamarádům. Po několika pivech
však jeho dobrá předsevzetí pominula. První, s kým se dostal do konfliktu, byl úhledný
civilista středního věku. Macek ho jedinou dobře mířenou ranou poslal k zemi, načež ho
zvedl a hodil ho na sousední stůl mezi piva a anglické bifteky. Kdyty nebylo neprozře
telného vměšování ze strany_ hostů a personálu, patrně by se Macek uklidnil. Když ale
viděl, že se na něho sápe několik desítek lidí, nezbylo mu
nic jiného, než vybílit celý Jordán, což učinil s důklad
ností jemu vlastní, škoda na lidech i na materiálu byla
značná. Tentokrát už se to nedalo ututlat. Poručík Hamáček
zlostí bez sebe, musel nahlásit mimořádnou událost a Mackův
případ se dostal před vojenský soud.
"Poslyšte, obžalovaný," oslovil Macka soudce,"v posudcích
se o vás píše, že máte kladný poměr k našemu lidově demokra
tickému zřízení a také vaše pracovní morálka je vzorná.
Vysvětlete mi, prosím, proč jste se vlastně pral? Proč jste
toho občana napadl?
"Když von tvrdil, že devatenáctka jede na smíchov!" řekl Ma cek."Já jsem kluk z Hostivaře, tak snad znám Prahu. Povídám
mu:" Ty venkovane, jsi byl v Praze akorát na všesokolským
sletěl Devatenáctka jede ze Spořilova do Vysočan, troubo!"
A von že ne, že jede na Smíchov k Andělu! Tak co jsem s ním
mohl jinýho dělat?"
Soudce začal zničehožnic prudce kašlat do kapesníku a trva
lo mu delší dobu, než se zmohl na další otázku.
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
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"Pane profesore, je těžké naučit se francouzský?"
"Vůbec ne, stačí jen namísto českých slov používat
slova francouzská."___________________________________
"Mami, je to pravda, že před tisíci roky mluvili li
dé úplně jinak? " "To není nic zvláštního. Tatínek
mluvil před deseti lety také úplně jinak."_________
"Honzíku, říkal jsi, že jsi dostal samé jedničky a
vidím tu jen pětky.""Pan učitel to asi sečetl, tatí
"Synu, peníze nemám, ale odkážu ti všechny
holuby. Budeš mít snadný život. Ráno je
prodáš a večer ti všichni přiletí zpět!"

APRÍLOVÝ SMÍCH
"Slíbil jste, že mi peníze
vrátíte poslední únorový
den?""Jak bych mohl? Vždyt
únor poslední den nemá!"
"Má žena mi stále vyčítá, že nemá co obléct.""Co kdybyste žili na rovníku?"
"Pak by mi vyčítala, že nemá co svléct!"
Učitel zkouší žáka. Ten nic neumí. Soused našeptává:"Řekni mu, že je hlou"Nepostrádáte něco,pej!"Učitel se rozzlobí:"Nenapovídat, on to ví sám."_____________________
milostivá paní?"
Skotský sedlák potká čeledína s lucernou."Kam jdeš?""Za svým děvčetem."
"Proč máš lucernu? Když já chodil za svou ženou,
lucernu jsem nenosil.""Hned mi to napadlo, když jsem ji viděl!"
"Proč jste dal člověku, kterému jste ukradl peněženku, ještě za
uši?"ptá se soudce. "Pane soudce, když on v peněžence nemel ani rap'.'
"Kdy mohu přijít pro opravený vůz?""Sedmnáctého ledna 1980 ve dvanáct hodin.""Nemohlo by to být dřív?""Tak v jedenáct třicet."/ČSSR/
Proč je ryba němá? Protože pod vodou se nedá mluvit.________________
Hvězdy jsou obydlené, protože se na nich každou noc svítí.
"'Řekni mi množné číslo od slova muzikant?""Prosím - orchestr."_____
"Mami, co uděláš, když uvidíš něco strašného?""Zavřu oči a jdu
pryč.""Tak se jdi podívat na zrcadlo do pokoje."
Pan Novák si zkouší plavky:"Hrozné, zase se mi přes zimu srazily." "Voj í n Me t z hlásí, pane
"Potřebujete větší pohyb.""Dobře, pane doktore, a kolik kilometru majore, že je kryt za
------mám za den ujet?"
vrbu."
Brazilčan vypravuje jaké je u nich horko. "Naše farma je
i
^en
stupeň od rovníku. ""Na sever nebo na jih?""Na
Ksever. ""No, tak to ještě ujde, "podotkne dědeček._______
- ----Ptali se básníka, je-li lehké napsat báseň. "Napsat báseň
lehké, nebo naprosto nárožně."
p.> _
"Naše děti jsou v ideálním věku. Příliš velké, než aby
v noci plakaly a příliš malé, než aby si půjčovaly auto. "
•«« xdnwíi
"Naše sousedka je velmi nevychovaná,
kdykoliv mé potká, i desetkrát se za rmou ohlédne. ""A jak to víš,
ty dobře vychovaný?"________________________ __
Matka váží malého Karlíka. "Mami, proč ho vážíš? Chceš ho prodat?"
"Děti, víte co je to sen ! ""Jistě, pane učiteli.Kino ve spánku."
Bernars Shaw, zavalený prací, řekl komorníkovi, aby za něho odpo
věděl novinám na dvě z nesčetných otázek. Druhý den čte v tisku,
že čistí kuchařce boty a od jedenácti do dvanácti škrábe brambory.
"Věnujte něco na ústav pro pijáky!""Ráda. Přijdte večer a můžete
si mého muže hned vzít s sebou."
"Dělají se vám ještě tečky před očima?""Ano, ale brýlemi, které
jste mi předepsal, je vidím imohem jasněji."
"Který je nejlepší prostředek proti kašli?""Ricinový olej ! "'^Nebláz
ni! ""Fakt. Zkus to a už se nikdy neodvážíš zakašlat!"___________
"Sousede, také vám ta vichřice poškodila střechu?""Nevím.
Ještě jsem ji nenašel. "______________________________
"Věř mi, bolí mě to víc než sebe," říká otec, který vyplácí
synka."Tak toho tati nech, přece nebudeš trpět za mé chyby?"
V Kreuzlingen se narodilo dítě se sevřenou pěstí. Připravova
li se na operaci, když porodní babička zjistila, že jí chybí
snubní prsten. - Co se stane, vezme-li si občan Thurgau občan
ku z Bernu? Narodí se jim pomalý zloděj! - Dva z Thurgau při
jedou do Curychu. "Vezmem si tramvaj?" ptá se jeden. "A nyslíš,
že bychom ji unesli?" - Proč mají thurgauští na autě značku
TG? Znamená to: Tatsachlich gekauft! - Jede občan ze St.Gallen
vlakem do Kreuzlingen. Ptá se souseda, jsou-li už v kantonu TG.
"Máte všechna zavazadla?""Ano."Tak tam ještě nejsne."
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PPZCH 26

VYZKOUŠENÉ RECEPTY
BRATISLAVSKÉ ROHLÍČKY. - Kynuté těsto: 30 dkg polohrubé mouky, 4 dkg cukru,
20 dkg másla, 2 žloutky, 1 1/2 dkg droždí, 1 dl mléka, 3 gr.soli, žloutek
na potírání. OŘECHOVÉ NÁPLŇ: 4 dl mléka, 20 dkg cukru, 40 dkg ořechových ja
der, 10 dkg piškotových drobků, vanilkový cukr. - Do vařícího mléka s cukrem
nasypeme strouhané ořechy a za stálého míchání povodíme. Pak přidáme piškot,
drobky, vanil. cukr a necháme vychladnout. Náplní plníme rohlíčky z výše uve
deného kynutého těsta a potíráme před pečením žloutkem.

DIETNÍ PIŠKOT. - Kolik váží vejce, tolik cukru, třeme, pak přidáme také
tolik mouky a sníh z bílků. Dobře pranastit formu, dobře vyhřát troubu. Po
upečení rrůžeme rozkrojit a mazat marmeládou - jako dort.
KAKAOV'/ DORTÍK ÉMEHLÉK. - Třeme jernne 6 dkg libovolného tuku s 10 dkg cukru.
6 lžíc mléka, vejce, půl prášku
Do vymaštěné a vysypané formy pečeme na středním ohni.

20 Přidáme 2 lžičky kakaa, 15 dkg hrubé mouky,
do pečivá nakonec. /Na dort dvoj-až trojnásobnou porci/.

PQLOJEMNÁ BÁROVK^. - 10 dkg tuku, 10 dkg cukru, trochu vanil.cukru, 2 vejce, 37 dkg mouky,
3/4 balíčku prášku do pečivá, hrnek mléka, sůl hrozinky. Smíchat, nalít do dobře vymaště
né formy a pomalu péci.
JINÁ BÁBOVKA. - 1/4 l hladké mouky, 1/4 hrubé mouky, 1/4 l mletého cukru/po šálku/, 1/8
oleje, 3 celá vejce, 1/4 l mléka, citr.kůra, prášek do pečivá, event.kakao - lžíce. Dobře
promíchat a péci.
MŘÍŽKOVÝ KOLÁČ. - 16 dkg hladké + hrubé mouky, 2 lžíce cukru, 7 dkg
tuku, vejce, 2 lžíce mléka, půl prášku do pečivá, citrónová kůra.
Smíchat, upravit na mřížkový koláč a péci.

VURrÍK, - Kostka stoprocentního tuku, 3 dkg kakaa, balíček rozse
kaného kandovaného ovoce, rozsekané oříšky, vejce, asi 15 dkg cukru,
prášková skořice, tlučeny hřebíček, 1/4 kg piškovů nakrájet na kost
ky, trochu rumu, smíchat v těsto a zformovat do tvaru vuřtu. Zabalit
do igelitu, dát ztuhnout a krájet asi půl cm.plátky. Nepeče se!
BURIANINA., - 4 dkg másla, 10 dkg cukru, 20 dkg mouky, 4 lžíce mlé
ka, vejce, půl prášku do pečivá, smíchat, dát do formy a házet do
směsi třešně - i zavařené - víc do hloubky.

KRÉMOVÍ KOLÁČ. - 7 dkg cukru, 14 dkg tuku, 21 dkg polohrubé mou
ky, 3 žloutky. Odvážené věci si dáme na vál, kde širokým nožem
zpracujeme tuk, aby byl stejnoměrně mazlavý. Pak smísíme všech
ny součásti a rychle vypracujeme těsto, z něhož uděláme 2 plac
ky. Pečeme je ve středně teplé troubě do růžová. Pak je spojíme
kyselou zavařeninou, navršíme hustý krém, poprášíme cukrem a
dáme ještě do trouby ožehnout.
KRÉM: ušleháme velmi tuhý sníh z 9 bílků, pak zašleháme
rychle 15 dkg cukru, uvařeného na silnou bublinu.
DOBRÉ

CHUTNÁNÍ!

