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CENU MÁ JEN TO, CO DĚLÁME Z LÁSKY K BOHU
Matka Tereza
lidé namítají, že kněz nemůže rozumět manželství, protože žije v celibátu. Na to se běžně
odpovídá, že lékař také nemusí mít všechny nemoci, aby je mohl léčit. Odborněji řečeno všechno na světě má svou zákonitost. Pozná-li člověk dobře zákony některé věci, rozumí jí
mnohem lépe než člověk, který ji prožívá, ale zákony nezná. V Hlasech z Říma uveřejňují
články o sexu, kde citují katolického kněze, jenž velmi moudře radí mladým 1 idAm, jak žít
před manželstvím, aby si zachránili štěstí v manželství. Rady ženatého evangelického pasto
ra, i když také moudré, zdaleka nejsou tak hluboké a nezasahují kořen věci jako rady kato
lického - neženatého - kněze. Člověk totiž vidí zemi lépe z letadla, než ze země.
0 Panně Marii, které je zasvěcen máj, víme, že neměla osobní hřích ani se jí nedotkla vina
prvních lidí. A přece jedním z nej slavnějších názvů Matky Boží je "útočiště hříšníků". Jak
mohou hříšní lidé žádat, aby je pochopila Panna Maria, která nikdy nezhřešila? Ve středově
ku se vypravovalo, že když dábel žádá člověka, aby se vzdal Krista, nikdy nežádá, aby se
vzdal i Panny Marie, protože doufá, že tato žena bez hříchu se za něho přimluví, aby unikl
věčným mukám. Je to jen legenda, ale dobře vystihuje u Matky Boží její nesmírnou dobroti
vost a pochopení pro slabé a hříšné lidi.
Kdo je dětem bližší než matka? Kdo je Kristu bližší než řfetka? Velmi vzácně se zjevuje omi
lostněným lidem v dějinách Kristus, mnohem častěji se zjevila jeho Matka. Jako Jeho pro
střednice, vždyt ji také nazýváme "Prostřednici všech milostí",!, j. všechny dary BožíProjdou jejíma neposkvrněnýma rukama.
Myslíte, že matka se musí dopustit těch hříchů, kterých se dopouštějí její děti, aby je
vřeleji milovala, lépe pochopila, pomohla jim? Matka Boží prožívá Boha nejlépe, "vidí" v
Něm zákonitosti všech věcí, příčiny, podstatu i následky. Proto - i když je sama prostá
hříchu - chápe skrze tyto zákony, které koření v moudrosti Boží - nás, klopýtající lidi,
padající, zamotávající se do svých slabosti a do své zloby, sténající pod následky svých
vin, které nám svět maluje jako něco čarokrásného, správného dobrého - ale pak se nám vysmě
je. Jen Matka nás obejme a potěší, jen ona přijme naše slzy a ve svých čistých dlaních je
ukáže svému božskému Synu. "Nikdo nepřichází k Otci jen skrze mne," řekl Pán. A nikdo ne
přichází k Synu, jen skrze Matku.
Nevěřme světu, věřme Bohu a přitulme se k Matce! Kdysi vydala něm.bisk.konference v Konigsteinu prohlášení, které ulamuje podstatné zásady z okružního listu sv.Otce Humanae vitae.
Biskupové se dali ovlivnit liberálními, dnes často nevěřícími teology. V jednán biskupství
klesl od té doby počet křtů z 60 ti na nulu. A lékaři stojí na straně Humanap vitae!
Matka Boži kdysi ochotně přijala andělovo poselství. Bůh věděl, že řekne ano, ale ona vědě
la, že může říci NE! Být matkou Boha, kterého umučí jeho vlastní národ, opustí jeho vlastní
lidé - není lákavá vyhlídka. Kolik maminek dnes řekne ANO k dítěti, které se choulí v je
jich lůně a volá po životě?!
Přitulme se k Marii. Vložme do jejich svátých rukou kaž
dý náš den i každou chybu, hřích. Předloží Bohu hřích
otytý naší lítosti a dobro vonící jejím požehnáním. Než
přiklekneme ke zpovědnici, než
přijmeme Pána v Eucharistii,
přitiskněme se k Marii - půjde
s námi, jako každá dobrá pozem
ská matka je v duchu stále se
svými dětmi!
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Anneliese Michel z Aschaffenburgu zemřela hladem při tak zv.exorcismu, vymítání zlého du
cha. Oba kněží a rodiče byli odsouzeni - pro nedostatek lékařské péče - k šesti měsícům
podmíněně na tři roky. Ze dospělá dívka lékaře odmítla sama, zřejmě nevzal soud v úvahu.
Případ sám vzbudil velkou pozornost a s 51 páskami, na nichž byly rozhovory s dívkou i
modlitby a projevy zlého ducha natáčeny, si soud v podstatě nevěděl rady.
Vzdor odporu úřadů bylo v hlavním městě Litvy Kaunasu vysvěceno 9 nových knězi.Litva je
kolonií SSSR.
Arcibiskup Lefebvre sloužil mši sv.v Essenu. Má posvětit v Reutlingen svatyni pro "víře
věrné katolíky". Rottenburský biskup Moser ho písemně žádal, aby od tohoto plánu upustil.
Arcibiskup však tvrdí, ze není-li jeho dílo od Boha, zanikne samo, ale je-li od Boha, nic
a nikdo mu neublíží. Rovněž tvrdí, že se za žádnou cenu neodtrhne od papeže a od Církve.
Čilský president generál Pinochet rozhodl, že v obecných školách budou 2 hodiny nábožen
ství týdně, na středních jedna hodina/jakéhokoliv náboženství/,přihlásí-li se 20 žáků.
10.-13.4. se konalo v Chantilly u Paříže ekumenické setkání, jedinečné v dějinách ekumenis
mu. 40 zástupců katolíků/Rady evropských biskupských konferencí/ a 40 zástupců Konference
evropských církví - protestantských - pod heslem"At jsou všichni jedno, aby svět uvěřil. "
Arcibiskup Kuharič, předseda jugoslávské biskupské konference, pozval Matku Terezu, aby
se zúčastnila obřadů a rozjímání Svatého týdne. Navštívila různá jugoslávská města.
Počet knězi ve Španělsku klesá tak, že r.2000 bude jen 50 proč.nynějšího stavu. Ve Španěl
sku bylo také nejvíc kněžských odpadů. 0 tom, jak se biskupové starají o své kněze, zprá
va mlčí. Sada seminářů je úplně prázdných. Sekretářem jesuitského provinciála - hlavního
představeného španělských jesuitů, byl komunista, který odpadl a pracuje proti Církvi.
ECHO DER LIEBE, dvouměsíčník P.Werenfrieda van Straaten, uveřejňuje dopis českého kněze,
který byl dva měsíce na Západě:" Byl jsem 12 let ve vězení, protože jsem chtěl zůstat věr
ný Církvi. Byl jsem mučen, protože jsem nechtěl zradit papeže. Pro víru jsem obětovat
zdraví. Ale tato víra mi dávala mír a jistotu, takže moje vězeňská léta jsou nejkrásnější
léta mého života. Vy jste ztratili mír v Bohu. Odvrhli jste ve své svobodě to, za co my
trpíme utlačování. Západ mě zklamal. Raději bych šel znovu na dvanáct let do komunistic
kého vězení, než abych zůstal u vás na Západě." Enes jsou jeho slova víc než časová.
Biskup Pierre-Celestin Nkou z Kamerunu upozornil na to, že II.Vatikánský koncil neodstra
nil ani soukromé ani veřejné pobožnosti Církve, jako je např. křížová cesta nebo růženec.
Matka Tereza z Kalkuty se stala členem Indické národní rady pro péči o dítě.
V Mauretanii je 5000 katolíků, o které pečují 2 kněží a 7 řeholních bratří. Mají 1 biskupa.
Polsko poslalo další čtyři kněze do misií a to v africké Sambii. Pracuje tam pro 73 tis.
katolíků jen dvanáct kněží světských a 34 řeholních.
Ve Velké Britanii zemřel ve věku 80 ti let Douglas Woodruff, který od r.1936 do 1967 re
digoval významný intelektuální týdeník THE TABLETT; v mládí se vrátil ke katolické víře.
V Polsku se připravuje na kněžství v seminářích, které závisejí na několika z 36 nábo
ženských institutů 1451 studentů. Nejvíce je verbistů - 157.
Od převzetí moci komunisty v Ethiopii přibývá stále protikřesťanských akcí.
2
George Foreman /29 let/ chce zase boxovat a za vydělané peníze postavit jeden kostel
v New Yorku a jeden v Los Angeles.
Na Formose má vyjít během 10 ti let první čínský komentář k bibli; bude mít 42 svazků.
V diecézi Bukoba v Tanzánii byl rekordní počet kněžských svěcení - dvanáct kněží.
Na Filipínách vypracovali mohamedánští vzbouřenci plán, podle kterého budou unášet kněze
a řeholnice a za peníze, vyplacené za jejich propuštění, budou financovat svůj odbor
"Osvobozenecké fronty Moro".
Podle italské katolické tradicionalistické společnosti Civiltě Christiana byl Pavlu IV.
zaslána žádost o zahájení procestu blahořečení kardinála Mindstentiho.
Při obsazování Japonska prý zkonfiskovaly americké orgány asi 12 tis.m dlouhý film, nato
čený hned několika vědci university v Tokiu na místě, kam dopadla atomová bomba v Hirošimě.
Tento film i kratší film natočený americkým kameramanem žádají japonské úřady zpět, ale
mamě. Prý by scény z tohoto filmu vyděsily obyvatelstvo.
První "kněžka" episkopální církve USA,"vysvěcená" ve věku 44 let r.1970, částečně ochrnutá,
uhořela při požáru ve svém bytě v Detroitu.
Ve svém čtvrtečním programu pro mládež vysílal vatikánský rozhlas 13.4. vypravování Otce
Eliáše, který nyní pracuje v Sydney, o jeho práci v této oblasti.
Čtyři kněží z ligurské "La Spezia" byli odsouzeni do vězení, protože vyvěsili na dveře
svých kostelů prohlášení krajské biskupské konference proti návrhu zákona o rozvodech.

DOBRODRUŽSTVÍ V

SOHO

Poslední políbení a dav mě vtrhnul za přepážku. Otočila jsem se; muž
se na mě usmál a kývnul. Vedle něho stála blondýnka. Bodlo mě ostře
l u srdce. Jak se tam dostala? Tedy proto chtěl, abych jela bez něho!
V Londýně jsem dostala temnou místnůstku s vysokým stropem a vyhlíd
kou do černé šachty, z níž stoupala pára. Úplně nahoře se vtěsnalo
do čtverečku nebe pár hvězd. Vidí je i manžel? A blondýnka? Zachvě
la jsem se. Proč mu nevěřím? Proč? Nemám důvod—.!
První den jsem běhala za nákupy. Když jsem večer srovnávala - s bo
lavýma nohama v umyvadle - ceny, všimla jsem si reklamní fotografie
u noční košile. Dva lidé se objímají, muž se zezadu podobá mému muži
a dívka blondýnce. Zlostně jsem obrázek roztrhala a šla se napít do
baru něčeho ostrého. Tu noc jsem spala mimořádně tvrdě.
Druhý čten jsem mašírovala po Britském muzeu, kolem pomalovaných rakví
Tt s mumiemi, rytířských brnění a zbroje a prastarých vykopávek. Na dvoji7 tých destičkách z ranného středověku byly vyryty scény ze života Kristova.
Daly se zavírat, uprostřed byla spona, zřejmě modlitební kniha středověké
šlechtičny. Proč se sama tak málo modlím? Proč tak lpím na člověku a ne na
Bohu, který nikoho nezklame? Koupila jsem si napodobeninu starého šperku.
'Třetí den jsem v londýnské galerii poslušně u vchodu odevzdala fotografický pří
stroj a znovu začal pochod, tentokrát kolem obrazů starých i nových mistrů. Zase jsem
koupila hromádku pohlednic - a pak se ozval hlad. Vyzvedla jsem fotografický aparát a vy
šla do slunce na Trafalgarském náměstí. Ráda bych pojedla v čínské restauraci,ale ty, které
jsem viděla, byly špinavé brlohy. Konečně jsem našla jednu čistou a bylo opravdu dobrodruž
né vybírat si jídlo, o němž jsem v životě neslyšela.
Blaženě jsem vyšla z restaurace. Slunce zapadalo; pustila jsem se ulicí vzhůru a pak nalevo.
Ano - to byla proslulá čtvrt polosvěta - Soho. S taškou a obrázkem z galerie jsem klopýta
la po úzkých ni i cích, po obou stranách pomokina, pornoshcpy, nevěstince, tu a tam skupina
chlapců se starýma očima nebo černoch.. Náhle jsem měla pocit, že někdo jde za mnou. Můj
Bože, vždyí. zde musejí osamělou ženu považovat za nevěstku! Zrychlila jsem nervózně chůzi.
Krok za mnou se zrychlil také. Chtěla jsem se rozběhnout, když mi dopadla na ústa mohutná
tlapa a strhla mě do úzkých dveří ošumělého baráčku. Slyšela jsem, jak můj obrázek zachrop
těl pod tvrdýma nohama. Začala jsem kopat a svíjet se - mamě. Za chvilku jsem byla ve
sklepě se zamřížovaným okénkem u stropu. Na zemi prohnilý slamník, v rohu jakási světélkasnad oči krys? Br! Začala jsem křičet. Vstoupil chlap, černý jako saze přitiskl mi přes
ústa náplast a vytrhnul kabelku: "Nic se vám nestane, dámo, jestli váš muž zaplatí. Sto ti
síc!" Prohlížel můj pas - zašklebil se a zmizel. Bože - sto tisíc! Naše úspory - na daněk!
Ztichla jsem. Snažila jsem si všechno srovnat v hlavě. Muž nezaplatí! Proč ty měl? Nahradí
mě blondýnka. A já zmizím někde ve stoce. Dala jsem se do pláče a do smrkání, až přišla
otrhaná ježibaba, strhla mi pásku z úst a předložila jídlo, které se podstatně lišilo od
jídla v čínské restauraci. "Sto tisíc," mumlala a rmula si kostnaté ruce.
V brlohu jsem byla noc a den. Pak mě dovedli - v noci - k taxíku. Když jsem se octla s taškou a pomačkaným obrazem - v hotelovém pokoji, iryslela jsem, že to byl jen sen. Zapla
til? Nebo to ta banda neriskla?! Týž večer jsem volala domů. Ozval se manželův klidný hlas.
"Díky Bohu, že tě pustili."
"Zaplatil jsi?"
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"Ovšem! Mám tě přece rád...." Zavřela jsem oči. Blondýnka dokonale zmizela.

Muž čekal na letišti. Můj drahoušek! Moje zlato! Jak jsem ho jen mohla podezřívat?!
Tolik peněz a dal je - dal! To blaho.
Když jsem se druhý den vracela od holiče - měl přeplněný den, takže mě nemohl vzít - slyše
la jsem za domovními dveřmi telefon. Odemkla jsem a vrhla se v hale k telefonu. Někdo už
ale hovořil na aparátě v mužově pracovně:"Tak co, kamaráde, tyl jsi spokojen?"
"Dokonale. Ted je u holiče. Vypravovala mi podrobnosti, o černochovi, o té čarodějnici..."
"Naše nejlepší herečka! Pokud jde o honorář, pro každého stovku, sám nechci nic, jsme přeoe
kamarádi. Mimochodem, vyplatil bys opravdu za manželku těch sto tisíc?"
"Samozřejmě! Sám bych se za ni vyměnil. Mám ji přece rád. Jen ta její nesmyslná žárlivost
mě zlobí. Snad je ted už definitivně vyléčená—.Poukáži..."
Odložila jsem tiše sluchátko. Všechno se mi motalo v hlavě - pak jsem pochopila. Ze směsi
nyšlenek o tomto krutém podvůdku se vynořila jediná a pokryla všechny měkkým teplem:
"DAL BYCH ZA NÍ SÁM SEBE...."

JAKÝ MÁTE CHARAKTER ?
Na tuto otázku známe pět odpovědí. ARISTOTELES A ŘEKOVÉ
se domnívali, že charakterní člověk je ten, který zná ve
> všem míru. Ctnost byla zlatým středem mezi extrémy. Např.
odvaha byla dělící čarou mezi bláznivou nerozvážností a
zbabělostí. Podle nich se měl člověk vyhnout tomu, čeho by
lo příliš mnoho i tomu, čeho bylo příliš málo. V této roz
vážné vyrovnanosti spočíval ideální charakter.
Ideálem RENEZANCE byla mnohostranná činnost. Kdo se držel
stranou úzké specializace a vyznal se dobře v umění, vědě,
literatuře, dějinách a v jiných oborech, byl vzor správně
rozvinuté osobnosti. Tento ideál cenil především rozum a
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vzdělání, méně mravy, a dával přednost těm, kdo dychtili
po vědomostech než těm, kteří žili pro druhé.
Ideál ROMANTIKY kladl důraz na srdce a cit; citové pojetí člověka rozhodova
lo o jeho dobrotě. J.J.Rousseau, který se tomuto ideálu kořil, se jednou po
chlubil : "Věřím, že na celém světě neexistuje pokornější člověk,než jsem já!"
Považovat se za dobrého bylo stejné jako být dobrý; jenže jednotlivé skutky
nebo střepiny času se nemohou považovat za celý život.
Úplně jiný ideál o charakteru má KOMUNISMUS, v něm se cení osoba ne sama o
sobě, nýbrž ve svém vztahu k revoluční třídě. Dobrý je ten charakter, který
věnuje svůj rozum a vůli úplně revoluční straně. Jakákoliv odchylka od této
linie kazí charakter, i když srdce ví, že tento postoj není správný.
KŘESŤANSKÝ IDEÁL vidí charakter v něčem úplně jiném. Liší se od komunistic
kého tím, že klade důraz především na osobu, ne na třídu; od renesančního
ideálu, který si cení jen života na zemi, se liší křesEanský tím, že pohádá
člověka, aby se snažil o nekonečno, které dokonale překračuje vesmír prosto
ru i času. Romantický ideál je pro křesEany nedokonalý, protože si jen málo
nebo vůbec nevšímá rozumu a vůle, ačkoliv právě těmito schopnostmi se člověk
liší od zvířete, které má také cit.
Zvláště zajímavý je způsob, jak přesahuje křesEanský ideál ideál řecký. Ten
klade důraz na umírněnost, křesEanský na nesmírnost, na přemíru. Pán žádá,
abychom s tím, kdo nás přinutí jít s ním jednu míli, šli dvě míle; máme od
pustit svým nepřátelům ne sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát , t.j. podle ne
beské matematiky, vždycky. Navíc ideál křesEanského charakteru stojí úplně
mimo lidskou přirozenost; žádá, abychom se stali samotným Kristem:"Já jsem
vám dal dobrý příklad!" Vzor není tedy člověk, vzor pochází z ruky Boží.
Člověk často upravuje zákony tak, aby je přizpůsobil svému způsobu života.
Pán však praví, že máme žít tak, jak žil on sám, který obětoval sám sebe, aby
napravil mravní viny druhých. "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj
život za své přátele."
Když to dělá on - náš absolutní vzor - musíme my, kteří sdílíme jeho ideál,
mít stejnou přemíru starosti pro potřeby našich bližních. Znamená to nesmír
nou velikost, která nikdy nehledí na oběti; člověk pak nemyslí^
tak na povinnosti k bližním, jako na lásku k nim. Darová
ní nebude určovat vůle, ale láska k bližnímu.
Tato etika lásky má na charakter dvojí vliv: větší mír- 1
nost vůči tomu, kdo koná nespravedlnost a větší přísk
nost vůči sobě. Větší mírnost, protože víme, že odpus
tit druhému je podmínka, aby bylo odpuštěno nám; pak
jsme laskavější k hříšníkům. Víme také, že tohoto vy
sokého ideálu nedosáhneme, nevezmeme-li dláto a neosekáme z mramoru naší přirozenosti balvany sebelásky,
pýchy a ctižádosti.
Ideál křesEanského charakteru žádá víc, než je větši
na z nás ochotna udělat. Kdo se o to snaží, jsou pře
svědčeni, že nemilují bližní tak, jak by měli. Místo,
abychom měnili ideál a nazývali to pokrok, zmeňme sami
sebe - a to je rozvoj vlastního charakteru.
Fulton J.SHEEN

RYTÍŘ BEZE ZBRANĚ
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I letos navštíví naši poutnici Svatou Zemi, kterou kráčely nohy Syna Božího. Ale Svatou
Zemi posvětili i přátelé a rodina Kristova, jeho Matka Panna Maria a pěstoun sv. Josef.
Svaté Zemi byl i sv.Ignác, zakladatel jesuitů a rada jiných světců. Jen jednomu však
svěřil sultán právo, starat se o poutníky, sv. Františkovi a jeho řádu.
Nádherná bazilika Balduina I., klenouc! se vznosnou kopulí nad Svatým hrobem, překvapova
la opuštěností. Několik mohamedánských vojáků, hrajících pro ukrácení času v kostky, stře
žilo vchod. Za vstup vybírali tučný poplatek, jehož výše se měnila podle průběhu hry..
Zaplacení poplatku nebylo ještě zárukou bezpečnosti. Dávalo právo vejít do svatyně, ale
když se chtělo několik poutníků pomodlit před zruinovaným hrobem Krista Pána - vpadli
dovnitř mohamedánští strážci, dupali, halasili, vyhrožovali modlícím se či před jejich
očima zneuctíváli svátý hrob___
V takovém stavu našel chrám František a bratr Iluminát. Sultánský ferman jim otevíral
všechny brány - i dveře svatyně. Zevnitř vanul dusný, zatuchlý vzduch. Nohy klopýtaly na
rozbité, vylámané podlaze.
Z darů, které kdysi pokrývaly svátý hrob nezůstala ani jediná lampa, ani jediný svíoen.
Hrobky jeruzalémských králů byly otlučené a zničené. Jako poslední památka se kolébal
u stropu kaple svazek šípů, zavěšených tam patriarchou, jimiž kdysi pyšní řádoví rytíři
johanité zasypali kněze, jdoucí do kostela. A tak jedinou stopou po panování Franků byl
tento důkaz nesvornosti a bratrské nenávisti, nezastavující se ani před branami kostela.
Boční kaple byly zavaleny troskami a rumem. Potlučené sochy tarasily oestu. Ale skála a
v ní vytesané skalní lože, na němž spočinulo kdysi tělo Boha, a kámen, který odvalil
anděl v den Vzkříšení, nebyly poškozeny. Tam se vrhli na kolena oba poutníci se slzami
v očích. Objímali šedivou drsnou skálu s pocitem plavce, který po bouři a ztroskotání se
zachránil v požehnaném přístavu__
Modlili se dlouho__ Pak bylo nutno uklidit a očistit kostel. Strážci je udiveně pozorova
li, ale neodvažovali se překážet, soudili, že oba derviši mají na to právo. Ti dva vyná
šeli rum a smetí a omývali znečištěné zdi. František vzpomínal, jak kdysi obnovoval zpust
lý kostelík sv.Damiána. "Copak jsem tehdy tušil, že mi náš Pán udělí milost, abych očistil
jeho vlastní hrob? Jak jsme šťastni, bratře!"
Pak šli hledat do města křesťany. Ale jen bratři lazaristé se neskrývali. Mnoho křesťanů
se tvářilo, že jsou mohamedáni; František je povzbuzoval k odvaze :"Nebudete-li se hlásit
k našemu Pánu, jak chcete, aby se znal on k vám? Postavíte-li se směle k němu, vzpomene
na vás v den útisku. Pohledte na bratry lazaristy, jak konají svou službu!"
"Lazaristé ošetřují malomocné. Proto je všichni potřebují. Ale kolik jich vyvraždili! Ale
my viděli dost krve. Chceme žít v pokoji!"
"Lepší je nepokoj na zemi a věčný pokoj a láska po smrti než naopak," přesvědčoval je
František a pomalu přiváděl do kostela. Nejeden, co už bral turban, šel opět veřejně při
hlásit se k Ukřižovanému.
Dlouho se modlil sv.František i s bratrem ve Večeřadle a na Olivové hoře, v kostele Smrti
Panny Marie, v domečku Alžbětině, putovali po ruinách starověkých kostelů, vybudovaných
sv.Helenou a zničených Peršany, i po ruinách nových kostelů, které vystavěl
král Balduin I.,a jeho nástupci. Při pohledu na ty zříceniny jim srdce žalem
pukalo. Postavila je hrdost dobyvatelů, kteří přinesli nadlidské oběti..a ne
přešlo ani sto let, co zůstalo z lidí, co z budov? Zříceniny, rumiště, hrst .
ponížených, vystrašených křesťanů..
"Jak nestálé je všechno lidské," vzdychal František. Nejraději
byl v Betlémě. Když ležel v jeskyni na zemi v podobě kříže,
když si představil, že Pán spočíval v tomto žlebu jako slabé
a smrtelné děťátko, jen proto, aby slabí a křehcí
lidé se mohli stát nesmrtelnými dětmi Božími uchvacovala ho tak velká láska a takové nad- J
šení, že chvílemi myslel, že mu duše v ořemíře citu prchne z těla..
Z.Kos saková: BEZE ZBRANĚ

FABRIKA NA ZPRACOVÁNÍ RYB
Boncours, s.s r.o.: továrnicka na zpracování ryb v Kolombu, hlavním městě
Srí Lanky/Ceylonu. Na úzkém dvoře hromady beden. U zdi vodní jeřáb. Vedle
nápvs, aby si každý před prací umyl ruce. Upozornění ženám a dívkám, kte
ré zde zacznají v 7,45 hod. svou jednotvárnou práci: umývat kraby, tří
dit je a balit mušle k zásilkám do Japonska.
Všude mokro. Mokro na zemi. Mokro na plechem pobitém stole, kde leží v kalužích mořská
zvířátka, podobná bledým mrkvičkám. Mokré ruce, které se v nich přehrabávají. Na stro
pě ventilátor, jehož křídla rozrývají vlhký vzduch a u zdi obrovská lednička, z níž
se berou kousky ledu a vkládají mezi pochoutky.
Na zdi nápis, aby se při práci zachovávalo ticho. Je slyšet jen cinkání kousků
ledu a šustění rukou. Jedna z dělnic, mladá a hezká, má na hlavě modrý šátek
a velký kříž na halence. V jejím obličeji není prázdnota a nuda, která
vzniká při jednotvárné práci, spíše veselá spokojenost, kterou vídáme
u rozjímajících mnichů.
V polední přestávce sedí s ostatními dělnicemi v těsné místnosti, podob
né kantině, protože má u zdi dlouhou lavici, i převlékámě, protože na zdi
je řada háků. Zatím co hnědé prsty tvoří z rýže malé kuličky, které pak jedí,
ústa nejsou tichá. Hovoří se, žertuje a chichotá. Tu a tam jsou také vážné tváře.
"Poslyš, Františko," slyšíme. Chtějí slyšet úsudek, radu dělnice s křížem na halence. Ko
nečně, je studovaná, má diplom jako učitelka mateřských škol. Že pracuje v továrně na zpra
cování ryb není ani smůla, ani neschopnost, šla sem z vlastní vůle, svobodně....
Pak hovoří o Charles de Foucauldovi.
6
Tanuto Francouzovi děkuje vlastně za svůj krok. Před více než 60 ti léty přešel ze šlech
tického stavu mezi dělníky, aby žil jako tesař v Nazaxetě. Jeho dílo bylo ovocem jeho ná
silné smrti v Tamanrasset a úspěchem jeho zdánlivě neúspěšného života.
Vypravuje o něm často kolegyním, když se jí ptají, proč se nevdá. Je tak hezoučká a vypra
vuje s nadšením o dětech své sestry. Proč aspoň nepracuje jako učitelka? Vydělala by víc
než 196 rupií za měsíc. Pak vypravuje Františka o Charles de Foucauldovi, který po ne
úspěšné vojenské kariéře a po bezcílném životě playboye našel cestu k Bohu:"Jakmile jsem
se přesvědčila, že Bůh existuje, pochopila jsem, že nemohu dělat nic jiného, než žít jen
pro Něho." Pak se snaží vysvětlit, že nechce žít jen pro Něho, nýbrž podle jeho vzoru.
Bůh se stal člověkem, narodil se ve stáji, neměl akademický titul, ale z lásky sdílel ži
vot s chudými a bezprávnými.
Na tvářích dělnic se objevuje úžas a údiv, někdy i obdiv. Jinak si už zvykly na to, že k
jejich skupince patří také tato sestra.
MALÉ SPOLEČENSTVÍ. - Pozdě odpoledne, kdy ještě horko oblévá zaprášené uli
ce Colcmba, vmáčkne se sestra Františka do červeného autobusu a jede doma. Z ulice mezi
palmami vedou dolů červené schody, tam stojí v řadě chatrče. Na posledním domě je malý kří:
jaká má sestra Františka na halence. Je to jediné znamení, které označuje "klášter"malých
sester Ježíšových a tak je rozlišuje od jiných chatrčí. Sestru Františku vítají dvě spolusestry jako matku, která se vrací z práce. Asketická sestra Marie Kristina od Ježíše, kte
rá obstarává dcmácí práce, a ceyloňská novicka Kamala Marie, která chodí ještě do školy.
Asi deset čtverečných metrů velký pokoj, skoro bez nábytku, je domovem dětí sousedů. Na
střeše vidíme spáry a napravo je kuchyňský kout. Vlevo je malá ložnice a proti ní vchod,
zastřený záclonou. Za záclonou prostý obraz Božského Srdce Páně na bíle
natřené zdi.V místnůstce s pruhovanými rohožemi na zemi je svatostánek; tam chodívají
sestry po práci asi na hodinku, aby si mlčky pohovořily s Tím, podle Něhož je na^
zváno jejich společenství. Dělají to v duchu svého zakladatele, který napsal 22.7?^
1906 na rozžhavené oáze Beni Abbes do deníku:"Ser si vždy a především za vzor život
v Nazaretu..ne méně než osm hodin denní práce..jako Ježíš z Nazareta. Modli se ja
ko Ježíš, vyhrazuj modlitbě stále větší prostor.
HLÁSÁNÍ SLOVA BOŽÍHO BEZE SLOV
"Modlitba je pro mě prostě spojení s Bohem, ''přiznává
přímo a prostě sestra Františka."Jsme u něho, abychom mu
ukázaly naši lásku a vděčnost. Mluvíme s Ním také o na
šich problémech, o našich sousedech a kolegyních. Nejen
zde v kapli, ale i při jednotvárné práci, u které nemusíme

tuze přemýšlet, hovoříme s Bohem. "
Říká to kouzelně a tak samozřejmě, jako děvčata jejího věku hovoří o módě. Ano stopa po
nějakém poučování.
Také Charles de Foucauld nekázal slovy. Jeho úkolem na poušti bylo stát se pšeničným se
menem, které padne do země a zemře. Ale podle slov Páně, jako to odumřelé seménko nezůs
tal sám. Ovoce svých modliteb a práoe už sám neviděl, neboí ho zabila koule Tuaregů.
Sémě jeho mučednictví stonásobně vzešlo - v bratřích a sestrách Ježíšových.
I mnoho tisíc kilometrů od místa jeho smrti - v Parakumbanawatha 156 v Colcmbu. Tam dou
fají a věří i jeho žákyně s modrým šátkem, že jejich tiché svědectví o Boží lásce přine
se někde ovoce, ne-li v Colombu, třebas v Kalkutě, Bogotha, v Kolíně nebo v Basileji.
Snad i v Praze, Brně či Bratislavě a jiných místech naší drahé mučené vlasti.

H.T.

MOJE DRAHÁ MAMINKO,
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v uštch slyším Tvůj hlas, na tvářích cítím Tvé pohlazení, na rtech Tvé slad
ké políbení a v srdci se rozeznívá od nejjemnějšího pianissima až k buráce
jícímu fortissimu - to' je moje maminka!
Jak ráda bych Ti na ten svátek matek přinesla aspoň malou kytičku za všech
nu starost, kterou jsi o mne mela a máš, za ty probdělé noci, za všechna po
hlazení a políbení. Místo všeho to múze být jen malá kytička vzpomínek. Ty
mne však nikdo nikdy nemůže vzít,ani z paměti vymazat. A věř, že si na ty
krásné chvíle u Tebe na klíně hodně často vzpomínám. A čím více mám práce
a starostí, tím víc se mi doba mého krásného dětství jeví krás
nější. Někdo by se možná mohl divit, jak mohu mluvit o krás
ném dětství, když tatínek nebyl mezi námi. Ale on vlastně
mezi námi stále byl. Vždyt jsi nám o něm stále vyprávěla
a on prostě byl mezi námi. Seděl s námi u stolu a dával
mi po Tobě i pusu na dobrou noc. A když šel spát, přišel
se podívat, jestli jsem dobře zakrytá. - Nebo jsi to by
la Ty sama? Pak jsi to dělala i za něho! A to je ten nej
krásnější důkaz Tvojí lásky k němu i k nám. Tvůj vzor a
Tvá slova mě vždycky popoháněly k lepšímu výkonu. Vždyc
ky jsem si řekla, jestli Ty bys s tím byla spokojená.
Jistě ze jsi mnohdy nebyla a mnohé sis jistě představo
vala jinak a lépe. Ale které matce by se v dětech splni
ly všechny sny, které srdce musí vydržet více hořkostí
a zpolykat více slzí než srdce matčino? Na druhé stra
ně z každé, i sebe menší maličkosti si dělá náplast i
na velkou bolest. A přece tolik štěstí se za tím slo
vem skrývá, tolik pohledů krásných, čistých očí, tolik
slov, tolik drobných krůčků končí v bezpečí u maminky od
těch prvních, nesmělých, až po ty odvážné životní kroky, při
kterých nesmí maminka chybět. I když jsem si představovala,
že si sednu a budu si chvíli se svou maminkou vyprávět, pře
ce ta chvilička nebyla klidná, nebot se stále ozývají hlasy.,
mami, mám to dobře vypočítané..mami, vyzkoušej mě z básničky
a podepiš mi úkol, .marní, můžu jít ven...mami co si mám vzít
k svačině...A tak moje soustředění je to tam, ale přesto
prosím, abys tu chvilku, kterou jsem Ti chtěla dát, přijala
se srdcem otevřeným. Dnes, tak jako již od malinka, bych
Ti chtěla říci, jak moc Tě mám ráda, a poprosit, abys i Ty
mě měla ráda. Pána Boha prosím, aby Tě chránil a dopřál
mi, abych se s Tebou mohla ještě aspoň trošičku pomazlit.
Tatínek přišel tentokrát zkrátka, škoda, že není také
svátek otců. Vždyt by si to praví otcové rodin zasloužili.
Věř, drahý tatínku, že Tvá pevnost a víra jsou opěrné
sloupy našeho života.
Vaše H.

O EVANGELIÍCH

V .Svoboda-P .S ká l a :ROZHOVORY

Nejnověj^í poznatky v bádání o evangeliích nemusejí být
vždy nejpřesvědčivější ,dokonce ani ne vždy věrohodné.Je
všeobecně známo, že v posledních létech nezřídka to,co
se v teologii,především v exegezi/výkladu Písma sv/vydá
vá za nejmodeměj ší, je naimoze soubor názorů některých 1
tak zv.pokrokových teologů,kteří se shlížejí v jistých
evangelických teologiích, skrytě nebo zjevně pochybují
cích o Kristově božství.-Jinou typickou charakteristi
kou některých představitelů tak zv.moderní teologie je
démytologizace/česky odtajemnění, zbavení tajemství/
božích skutečností. Tito autoři ve snaze být co nejpokrckovější, nebo učinit víru co nejpřijatelnější dneš
nímu skeptickému člověku, pokoušejí se co možná nejvíc
nadpřirozených skutečností vysvětlit pouze přirozeným
světlem rozumu. Tuto tendenci výkladu odůvodňují pře
svědčením, že Bůh nikdy nemohl porušit přírodní zákony
nebo z nich učinit výjimku. Že tento způsob výkladu bo
žích skutečností vede k popírání zázraků Páně či při
nejmenším k jejich zpochybňování, je nabíledni, nehledě
k podivnému výkladu boží všemohoucnosti/H.Kung, R.Pesch
Vezmeme-li do rukou Rozhovory, vydané Křesťanskou aka
demií /Řím 1977/, nemažeme se bohužel ubránit dojmu,
že autoři jsou na několika místech poplatní těmto ten
dencím. Máme na mysli především osobu Kristovu a jeho
zázraky. Např. na str.141 čteme:"Věříme-li, že v Ježíši
působil Bůh, který všechno tvoří.." tážeme se, proč by
lo použito slovo "působí"; vždyť v Kristu jsou neroz
lučně spojeny dvě přirozenosti, božská a lidská; Ježíš
je Bůh! Nebo na str.220 stojí:"Nelze pochybovat o tom,
že Ježíš tuto tragedii /zničení Jeruzaléma/předvídal...
Ježíš ve své lidské mysli viděl Boží soud nad Jeruzalé
mem. ." Věříme-li, že Kristus je Bohočlověk, pak je
správnější vyjádření, že Ježíš tragedii ve své božské
vševědoucnosti viděl a dále; nejen v lidské mysli, ale
i v božské mysli. Vždyť, lidská mysl nemůže vidět, co 8
se v budoucnosti odehraje.
Je třeba se divit, že takové a obdobné ne nezávažné for
mulace se vloudily do textu, přestože na jiných místech
autoři vyslovují teologické skutečnosti přesně. - Nejed
nou se setkáme v knize s problematickým názorem, že ten
či onen zázrak Kristův je spíš literární symbol než sku
tečnost. Brát na panoc k vysvětlení zázraku fyzikální
statistickou pravděpodobnost připadá čtenáři dost umělé,
stejně jako vkládání do jednotlivých zázračných příběhů
"interpretační prvek,navazující na lidové představy doby"
/s.109/. Douníváme se, že zde je nutno vést dělící čáru
mezi Starým a Novým zákonem. Podobných nepřesností je 22.
Právě dnes, kdy není o teol.teorie a výstřední výklady
nouze, je třeba psát a mluvit jasně; nezamlžovat skuteč
nosti ani v kristologii, ani v kerygmatu. Vždyť mnoho ná
zorů moderní exegeze/a nejen exegeze/jsou myšlenkové ex
trapolace, jejichž věrohodnost se nedá dokázat; ani ony
samy nemohou přesvědčivě vyvrátit dosavadní výklady.Ovšen
dělá se jim velká reklama i v profání publicistice.Ne
chceme znevažovat nové myšlenky solidních vědců,zejm.těch
kteří respektují církev.charakter biblických věd. I když
Rozhovory obsahují řadu evangel.výkladů zdařilých i pře
svědčivých, zdá se, že nejserioznějším výkladem Nového
zákona v čes.jazyce zůstávají zatím poznámky pod čarou
v posl.vydání/1976/ od P.Petrů a prof.Krejčího. - R.W.

mlčící

svědek

Od velik.pondělí pro
mítají v Piccadilly
Hotel Cinema v Londýne
dokumentární film o Turinském plát
ně, do kterého prý bylo zabaleno
Ježíšovo tělo po jeho smrti.
Pouhým okem vidíme na plátně obry
sy téla muže, z obou stran. Nej zře
telnější je ušlechtilá tvář s vou
sem a dlouhými vlasy. Moderní člověk
vsak chce mít pro každé tvrzení dů
kazy. Fakta, která film přináší,
jsou pozoruhodná.
Americký patholog Dr.Buckin popisu
je tělo, zabalené do plátna, z lé
kařského hlediska. Pro zkušeného
patologa není obtížné popsat rány,
kterými je tělo poseto. I neodborník vidí hluboké jizvy kolem hlavy,
velkou ránu v zápěstí levé ruky a
po těle jizvy od ran důtek.
Z hlediska novozákonní vědy mluví
anglikánský pastor Dr.John Robin
son, autor knihy Honest to God,kte
rá vzbudila pozornost právě svým
téměř skeptickým postojem. Domní
vá se, ze to, co nazývá "závazným
důkazem" bylo posunuto směrem k
pravosti plátna.
Spolehlivé histor.zprávy o plátně
pocházejí až ze 14.stol.z Francie.
Jak se tam dostalo? Proě jsou zprá
vy tak pozdní? Zde zůstává mnoho
bílých míst. Do sporu zasáhl švý
carský kriminolog, ved.věd.polic,
laboratoře v Curychu.R.1973 přilo
žil na plátno kousek lepící pásky
a vzorek prachu a částeček na plát
ně zkoumal mikroskopicky v labora
toři. Nasel na něm pel osmi rost
lin, které se vyskytují jen v Pa
lestině a Turecku. Plátno muselo
být kdysi na těchto místech.
Plátno nemůže být namalováno, pro
tože je to vlastně fotografický
negativ. R.1898 se plátno poprvé
fotografovalo. Turinský advo
kát P.Pio, se silně vzrušil,
když spatřil v laboratoři
negativ svého záběru, jenž byl
vlastně pozitivem obrazu na plátně.
Před objevem fotografie byly pojmy
negativ-pozitiv neznámé. Ani moder
ní malíř-odbomík, nedokázal nega
tiv namalovat, natož středověký
člověk.
Film se promítá každou hodinu. Je
na něm většina mladých lidí. Vidě
la jej i řada mladých při zájezdu
do Londýna.

PŘÍPAD
"Řekl, že chce váš obraz?"
PŘED DOVOLENOU "To ne. Jen řekl, že se mu líbí a že by si ho
rád koupil. Namítla jsem, že jako studentka ne
Detektiv Blackman do smím kopie prodávat. Ale nabízel mi tolik peněz..
končil složitý pří Potřebovala jsem na studie.."dodala kvapně.
pad vloupání a těšil Pak zavedl detektiv dívku do sálu, z něhož
se na dovolenou. Prá zmizel onen obraz. Ukázal ji kopii na zdi.
vě prohlížel cestov "Je toto váš obraz?" Dívka si jej důkladně pro
ní katalog, když zazněl te hlédla a pak přisvědčila.
lefon. Konečně natáhl ruku: "Jak ten muž vypadal?" ptal se detektiv.
'Proč tak pozdě?"
"Obyčejně,"zamyslila se dívka,"střední postavy,
zeptal se kapitán Floyd. středního věku, hnědé vlasy,"pokrčila rameny.
"Chystám se na dovolenou a "Všimla jste si nějakého zvláštního znamení?"
už vlastně neúřaduji,"una Dívka svraštila čelo. "Máte pravdu! Chyběl mu
veně odpověděl Blackman.
prostřední prst - na levé ruce."
Chvíli bylo ticho.
"To jsem potřeboval," zvolal detektiv. "Teá jen
"Bojím se, že vaše dovole zjistit, kde ten chytrý zloděj je!"
ná musí počkat. V muzeu ukradli originál Šel do kanceláře kapitána Floyda: "Musíme toho
Renoira. Trapné. Musíte, bohužel...."
pobertu dopadnout, než ukradne další obraz!"
"Právě jsan skončil tak těžký případ,"za- Chvíli ještě o věci hovořili, pak se vrátil
úpěl žalostně Blackman,"snad někdo jiný?" detektiv do muzea. Ředitel se chystal odejít
"Ne, "přerušil ho kapitán, "všichni mají
domů:"Něco nového, pane Blackmane?"
práci - a pak, je to velmi komplikované. "Teá mi něco napadlo. Po odchodu perzonálu tu
Vyznáte se v umění, ředitel chce vás...." ještě zůstávají uklízečky? Nebo uklízeči?"
"Nu - dobrá, "vzdychl Blackman, "ale až se "Ovšem.Ale zaměstnáváme jen ženy."
to vyřeší, jedu za každou cenu...."
"Hm. Zdá se však, že obraz ukradl muž! Můžete"Jistě jistě,"zaradoval se kapitán.
li se chvíli zdržet, dal bych uklízečkám pár
"Proč jsem raději nešel na zedníka? Nebo otázek."
NAŠE KRIMI
na učitele? Kratší pracovní doba, dovole Sotva vyšel z kanceláře, spatřil pět uklízeček
s kýbly, smetáky a utěrkami. Zastavil jednu
ná. . "uvažoval, když kráčel k muzeu.
"Nevíme, jak dlouho obraz chybí,"řekl ře a ptal se, jak pracují.
ditel. "Zloděj pověsil na zed přesnou ko "Je nás tu šest. Každá se stará o jinou část."
"šest? Vždyť vidím jen pět?"
pii a nebýt toho, že včera tu byl jeden
profesor výtvarného umění a poznal kopii, "šestá přijde za okamžik. Pracuje tu teprve ně
kolik: týdnů. S nikým se příliš nebaví. Podívej
dodnes nevíme, že něco chybí!"
te se, už je tu....!"
Když přišli oba na místo krádeže, řekl
Šestá žena vcházela do dveří. Byla střední po
ředitel:"Obraz nám půjčil jeden lékař z
New Yorku. Příští týden jej máme vrátit." stavy, oblečená stejně jako ostatní, na rukou
měla rukavice, šla rovnou za svou prací do hor
"Udělám, co bude v mých silách," těšil
detektiv nešťastného ředitele. "Co musej ního poschodí. Detektiv šel tiše za ní.
Pracovala pilně, chodila z jedné místnosti do
ní hlídači? Musím si s nimi pohovořit."
"Každý je tu už řadu let. Mimoto se v hlí druhé a nosila s sebou velkou krabici s čistí
cími prostředky. Detektivovi napadlo, že by jí
dání střídají. Nedá se zjistit, kdo tam
měl dát pár otázek, když se žena zastavila. De
byl v osudný den krádeže."
Blackman začal s výslechem. Zdál se zby tektiv se schoval za sloup. Žena se rozhlédla,
pak přistoupila k obrázku od Picassa a sňala jej
tečný, až jeden hlídač poznamenal. "Ten
ze stěny. Z krabice na čistící prostředky vyňa
obraz malovala jednou studentka."
"Studenti ovšem nesmějí svoje kopie prodá la stejný obrázek a pověsila jej na stěnu. Ori
ginál ukryla v krabici. Pak pokračovala klidně
vat, "řekl rychle ředitel.
"Ovšem, studenti! Proč mě to dřív nenapad v práci. Výměna trvala několik vteřin.
lo," pomyslil si Blackman,spěchaje k te Detektiv rozsvítil hlavní světlo a přistoupil
lefonu. Zjistil, že za posledního půl ro k ženě.
"Gratuluji. Velmi chytré. Ale na něco jste zaku kopírovalo obraz pět studentů. Čtyři
panněla!"
své kopie měli. Pátá - studentka - se
"Na co?" zeptala se "žena"mužským hlasem.
tvářila nešťastně:"Už..už jej nemám...!
Potřebovala jsem nutně peníze na studium, "Vaše levá ruka...Chybí prostřední prst..."
"Promiňte, mám přece rukavice, jak víte..?"
tak jsem jej prodala!"
"Měl jste si prostředníček ucpat aspoň kouskem
"A kdo jej koupil, slečno Evansová?"
papírku. Vidíte, jak ochable visí..."
"Nějaký muž. Nevím, jak se jmenuje, ale
Muž sundal rukavici a s povzdechem šel s detekpozoroval mě při kopírování.
R.E.
tivem k východu.
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27.května 1926.
Jako vždy i dnes přišla paní Pospíšilová nakupovat. Je velmi mladá, vyhublá a bledá a tak
žebrácky oblečená, že s ní má člověk nejen soucit, ale stydí se, že se mu daří lépe. Dokon
ce i já se stydím. Oba jsou bez místa a mají pět dětí, nejstarší devět let. Dnes vypadala
zvlášt špatně. Prosila o mléko a chléb na úvěr. Když vkládala nákup do tašky, chvěly se jí
ruce. "Co je vám? Jste nemocná?" zeptala jsem se. "Ne, ale jsem v jiném stavu,"odpověděla
a dala se do pláče. "Ale vždyt vaše nejmladší se narodilo před několika měsíci!" řekla jsem
vyděšeně. "Ano, je mu šest měsíců. To budeme mít pěkné vánoce," a znovu se rozplakala.
14.června 1926.
Dny ubíhají, jeden jako druhý, se stejnými starostmi a vzácnými radostmi. Nudný život. Víc
než kdy jindy cítím, že život je nádherný, zajímavý. Ale tento život je mimo mne. Nežiji v
něm, vyvrhnul mě. Sedím jako v močále, v němž se nežije, nýbrž jen živoří.
Časně ráno vstanu, rychle se obléknu, běžím do pekárny pro první žemle, pak na trh, ukrad
nu si pár minut do kostela a spěchám domů, připravit snídaní. Už čekají v krámě zákazníci.
Okamžik, kdy vstoupím do obchodu, je pro mne nejsmutnější; celý den budu sama a nespatřím
Otmara. V devět přijde muž s ledem, hodí led na podlahu a právě v té chvíli mě někdo zdržu
je hovorem tak dlouho, až se led začne rozpouštět. Rychle jej zanesu do ledničky. Zase ne
příjemná práce; tam kousek ledu do sladkého mléka, zde do kyselého; tam jeden do piva, zde
ke zmrzlině. Sotva utřu vodu z podlahy, přijdou dodavatelé zmrzliny a Eskima. Zase obtíže
s ledem a utírání podlahy. Poté přijdou housky, po nich jeden zástupce za druhým, mezitím
zákazníci. A opět čistit a uklízet. Při tom se mi mihají hlavou nyšlenky na chlapce, který
potřebuje nové punčochy a podrazit boty, ale peníze nestačí.
Ach, jen žít, aby člověk existoval, co maže být nudnějšího, beznadějnějšího? Ale žijí tak
všichni s jedinou nyšlenkou v hlavě: existovat a neumřít hladem....
Otmar mi nejde oelý den z hlavy. Od rána do večera musí studovat, chodit pěšky, na hostinec
peníze nemáme, proto sní jen to, co mu dám s sebou. Vydrží to?
Kolem dvanácté je živěji. Vkládám s přátelským úsměvem led do tašek a nikdy nedám ani tro
chu najevo, jak strašlivě se při tem nudím. 0 půl druhé přijede kočí s levným chlebem. Při
dá několik vtipů, které už znám zpaměti. 0 dvou přijde další chleba; kočí mi jde zvlášt na
nervy, protože nabízí vždy další zboží, které v jeho pekárně vyrábějí. Pak nekonečná řada
dětí, každé koupí za deset grošů zmrzlinu. Jurka mě trápí, aby směl na ulici; když nepovo
lím, pláče a naříká, že ho bolí hlava. Je mi ho líto, pustím ho, ale sotva zmizí, zmocní
se mě neklid. Potem přicházejí zase ženy a děti pro mléko, žemle a máslo.
Po svačině je klidněji; přečtu si noviny. Ale ani ty nudu nezaženou.
Je večer. Využívám malé přestávky, abych uložila dítě. Dlouho slyším jeho vmění, ale ne
mám čas se mu věnovat. Po sedmé se vrací unavený Otmar. Tak ráda bych se ho ptala, ale mu
sím uklidit obchod. Konečně je denní práce za mnou, jsem unavená a jakoby rozbitá. Otmar
čte knihu. Když vstoupím do pokoje, vstane a obejme mne. Je jemný a milý, ráda bych byla
také taková, ale hlavou mi procházejí mléčné lahve, které lidé nevrátili, punčochy a rozbi
té boty. Chci spát. Na nic jiného nedokáži myslet. Je to smutné, když člověk v mém věku po
važuje za nejkrásnější okamžik dne, když usíná. Snad mi dá sen trochu jiného, přátelského
života, který má snysl. Je pravda, že člověk nemaže být živ jen samým chlebem...
15.června 1926.
Slečna Fischerové je š€astná:"Byla jsem s Waltrem v Prátru," vypravuje."Řekl, že oelý den
při rozvážce piva nyslel jen na mne. Vždy se při tom začervená. Lekla jsem se, když se ptal,
jak to jde v obchodě a jestli by si mě tam mohl vyzvednout. Řekla jsem, že šéf je přísný a
nedovolí to, ani abych dostávala dopisy od pánů. Když jsme se rozcházeli, řekl:"Nebýt vás,
určitě bych začal pít. Ale ted jsem šfastný, že mě má nevěsta opustila, líbíte se mi mnohem
víc. Když mě zradila pro peníze, stejně za nic nestála. A je líná. Vy máte práci, já také,
a když ny dva společně.. "Pak už nemohl dál, zarudnul a odešel. Co myslíte, opustí mě, až se
doví, co dělám?"

19.června 1926.11
Dnes se u mne zase dlouho zdržela ruská zákaznice. Vlastně to není zákaznice, nenakupuje
u mne, chodí si jen popovídat.
Tentokrát byla velioe vzrušená: "Představte si, dnes jsem se na schodech div nesrazila s
jedním pánem; když jsem se na něho lépe podívala, lekla jsem se - tak se podobal muži,
kterého jsem v Rusku milovala. Muži z dvou zemí - a tak neuvěřitelná podobnost. Musím vám
vypravovat svůj rcmán z Ruska. Nemám štěstí ani v životě, ani v lásce....
Když jsem se setkala se svým Nikolajem poprvé, bylo mu sedmnáct let. Naše gymnásium tehdy
změnili v kasárna a musely jsme do chlapeckého gymnásia. Do tří měli školu chlapci, pak
my. Moje spolužačky se nadšeně bavily o tem, že si budou dopisovat se studenty, na jejichž
místech sedí, což bylo ovšem velmi přísně zakázáno. Psaníčka schovávaly pod víka kalamářů,
P°d lavici, do spár atd. Na pult psaly různá písmenka, jakési hádanky, všude bylo vidět
nápisu: Kdo zde sedí? Jak je starý? Jaké má vlasy? a podobně. Ale profesorky na to brzo
přišly a než nás pustily do tříd, prohledaly lavice a odstranily nápisy. Uchýlily jsme
se k rozdělovacím znaménkům. Vykřičník znamenal: miluji tě. Středník: zbožňuji tě. Panič
ka znamenala polibek a dvojtečka schůzku, tečka pak: Nechci tě znát. Profesorky se divíly,
že korespondence náhle ustala; znamének si ovšem nepovšimly, ačkoliv jich bylo všude plno.
Jen na mém místě nebylo ani jediné, nechtěla jsem se zúčastnit takových dětinských hloupos
tí a také ten, kdo seděl na mém místě, nechtěl mít zřejmě s děvčaty nic společného.
Jednou mě pozvali na svátek dcery viceguvernéra, byla tam spousta gymnasistek a gymnasi stu. Do oka mi padl vysoký, bledý mladík s velkýma, šedýma očima. Jednal se spolužáky nad
řazeně, hned jsem poznala, že je jim nějak nadřazený. Když se později začalo hovořit o
škole, odpověděl na otázku ženy viceguvernéra, jak se mu tam líbí:"Co dělají ve škole gymnasistky, to mě připravilo o všechny iluze o ženách. Nikdy bych nevěřil, že v hlavách gym
nasistek může být tolik teček a čárek." Pak pohlédl pohrdavě na skupinu gymnasia do
dal: "V naší třídě je jediná gymnasistka, která tohle bláznovství neprovádí; sedí právě na
mém místě. Jistě je to ošklivá čarodějnice, dej Bůh, abych ji nikdy nespatřil."
Sálem zazněl ohromný smích a všichni pohlédli na mne; zrudla jsem a nej radě ji bych se byla
přepadla do země. Nikolaj se na mě podíval a sklopil zrak.
"Zde máte svou čarodějnici," zvolala moje spolužačka.
"Prosím za odpuštění," řekl Nikolaj a vzpamatoval se."Uznávám, že jsem se mýlil a beru
svou urážku zpět!" Vzal mě za ruku a pevně ji stiskl.
Od té chvíle jsme byli do sebe zamilovaní, i když jsme se o tem tři roky ani nezmínili.
Měli jsme jiné zájny než "pitonou lásku". Každý den jsme se divili, jací jsme dobří přá
telé - nic víc. Ze všech sil jsme se snažili láskou opovrhovat, neboE není hodná inteli
gentních a vážných mladých lidí. Studoval lékařství, já matematiku. Byl skoro nemocný při
pohledu na osud lidstva a když četl knihu o sociálních poměrech, necpal celou noc. Nic
nebylo v pořádku, všude našel chybu a říkal každému do očí nepřijemné pravdy. Všichni si
ho proto vážili, ale nikdo ho neměl rád. Tato bolest nad lidstvem a jeho osamělost mi ho
ještě víc přibližovala. Byl téměř stále smutný, vyslovený melancholik, vše, s čím se set
kal, ho velioe vzrušovalo.
Když přišli Rudí, zavřeli ho a zachránil se jen zázrakem, protože se do něho zamilovní a
mladá komunistka. Přidal se k Bílým jako dobrovolník a když Rudí zvítězili, musel uprchnout.
I my tehefy utíkali na Sibiř a v Tomsku jsem dostala zprávu, že Nikolaj padl. Očitý svědek
vypravoval, že dostal ránu přímo do prsou. Byla to pro mě těžká rána, věděla jsem už, že
ho nade všechno miluji. Oblékla jsem smuteční šaty a složila slib, že budu žít jen pro
trpící. Stala jsem se ošetřovatelkou v lazaretu a představte si, jednou jsou přišla na nád
raží vyzvednout raněné a ve špinavém, polo zmrzlém a vyhladovělém vojákovi jsem poznala
svého Nikolaje. Byl prý těžce raněn, ale ne smrtelně. Nyní prchal se skupinkou Bílých na
východ, cestou onemocněl a museli ho nechat na nádraží. Tam jsem ho, opuštěného, našla..."
Vstoupilo několik zákaznic. Ruska se zvedla a odešla - musela vařit. Co mi vypravovala sil
ně připomínalo náš útěk před Rudými. Jsem zvědavá, jak to s jejím Nikolajem dopadlo!
20.června 1926.
Kupuji žemle u dvou pekařů,jedni chtějí od Baura, druzí od Schmidta. Ty přicházejí pozdě,
proto jsem je dnes pekařce odřekla. "Nemohu dodat žemle dřív,"řekla pekařka,"k vám je to
moc daleko. Ale zákazníci uvěří všemu! Měla jsem také takový obchod a zákaznice chtěli rrermomocí určité pečivo. Tak jsme ráno dávali žemle od Baura a později zase žemle od Baura
a řekli jsme, že jsou od Schmidta -a všechno bylo v pořádku!"

ĎÁBLŮV KAMARÁD
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C.S.LEWIS
KRISTUS BYL PRVNÍ KOMUNISTA ?

MILÝ ČERVOTOČI,
dívka i její rodina irají na chlapce špatný vliv. Jsou to vzdělaní křesťané. Co dělat?
Víš co, kamaráde? Otrávíme mu život. Tělo a svět ho nesvedly, pustíme se do práce my. Od
padlý kněz, farizej a inkvizitor nám přinesou větší žeň než tyran nebo zpustlík!
Začněme boj na poli mezi náboženstvím a politikou. Pár jeho přátel se zabývá sociálními po
žadavky náboženství. Zlá věc - ale obraťme ji k našemu užitku. Řada křesťansko-politických
vůdců se domnívá, že křesťanství se odchýlilo od pravého učení a nebýt jich, obnovitelů,
šlo by to s křesťanstvím s kopce. Obnovíme tedy pojem "historický Kristus." Především pro
hlásíme vše, co se nám na Kristu nehodí, zejména jeho božství, za pozdější dodatky a falsifikáty. Tóhoto "odmytologizovaného Krista" postavíme proti celé křesťanské tradici.
Dříve jsme "historického Krista" podporovali z liberálně humanistických pozic. Dnes mu dá
me rysy marxistické, revoluční. Kristus byl první komunista! Kristus byl revolucionář! Ví
me, že byl revolucionář, ale na poli duchovním - a to se musí zamlčet. Svedem lidi k úctě
někoho, kdo Kristem vůbec není, totiž uměle vykonstruovaného historického Krista, který
není ani trochu historický.
Musíme ho vyloupnout z evangelií! Tu něco potlačíme, tam něco zdůrazníme - a složité speku
lace nemyslící a nepříliš zbožné lidi vždycky oslní, ačkoliv v normálním životě nestojí
ani za zlámaný rapp. Za knihkupeckými skříněmi porostou teologické knihy jako "Existuje
Bůh?" "Konec s dáblem", "Neomylná?" atd. Sláva i těm teologům, kteří hlásají sebeuskutečnění-do této víry se dá vsunout i smilstvo a nevěra jako součást Kristova učení. To je ono
"příjemné šimrání v uších" z evangelia. Myslí si, že věří, a zatím ohoblovali Krista na
pouhé poleno, kterým Mystické Tělo Kristovo - Církev - utloukají.
Dobré je prohlašovat Krista za"vzorného člověka". To nikoho k ničemu nezavazuje. Velkých
lidí je spousta, nedá se však podle jejich vzoru žít, protože to byli geniové. Podle Kris
ta může žít i poslední človíček na zemi, chudý, nemocný - ale podle Zarathustry, Mojžíše
či Goetha nemůže žít nikdo, protože nemá jejich genialitu.
Tím odvedeme od podstatného - od Krista jako Boha-bratra-vzoru a pravdy. Geniální lidi ne
poslal Nepřítel, aby druhé spasili, nýbrž aby jim připomenuli přirozené zákony,vepsané do
srdce každého člověka. Kristus však je PRAVDA.!
Konečně se musíme vrhnout na modlitbu. Člověk se nesmí modlit k Nepříteli, ani přijímat je
ho Tělo - nýbrž mu postavíme před oči jakousi neznámou, historickou postavu, která je mu
cizí, protože žila před dvěma tisíci lety, mluvila jiným jazykem - a tak místo Stvořitele,
Spasitele a Posvětítele vznikne vůdce, pomlouvaný svými partajniky, znamenitý charakter,
který uznává i nevěřící historik. Uvědom si, že ani jeden člověk se nedostal do Nepřítelo
va tábora působením vědecko-historického Krista. Ať Krista pitvají; kdo se nadchne při po
hledu na rozkouskované mrtvé tělo, jehož srdce teologové obratně odhodili do kbelíku na
odpadky? Nenapadne jim, že první stoupenci Nepřítele se obrátili jen a jen na základě Vzkří
šení - které musíme na "vědeckém"základě popírat nebo zamlžovat, a na základě víry v spase
ní, která mluvila ke svědomí člověka ne jako k něčemu novému, nýbrž k věčně platnému mravní
mu zákonu. Evangelia byla napsána,když už křesťané existovali - a jací nepřemožitelní obři
proti dnešním směšným trpaslíčkům! Evangelia byla napsána pro poučení a povzbuzení; zákla
dem však je Kristus, který s těmi odpornými zvířaty žije, ať se mu klanějí nebo ho křižují!
Nemůžeme připustit, aby se křesťanství dostalo do politického života! Ať ho lidé používají
jako prostředku, ne jako cíle. Hlásejme, že hlavní cíl křesťanství je sociální spravedlnost.
"Člověk, to zní hrdě!" říkají komunisté. "Největší ze všeho je člověk!" říkají liberální
teologové. O Nepříteli ani zmínka. Bezvadné, co? 0 sociální spravedlnost se nemá člověk sta
rat proto, že si to přeje Nepřítel a propracovat ji k bodu, kdy si i nevěřící začnou vážit
křesťanství pro jeho blahodárné účinky sociální spravedlnosti! Kdyby každý člověk obnovil
víru ve skutečného Krista, běžel by přímo do náruče našeho Nepřítele. Proto je naše zásada:
"Věř ternu ne proto, že je to pravda, ale z jakéhokoliv jiného důvodu'.' Pak máme bohatou žeň!
Tvůj kamarád
Z L O T ŘI L E C

PROROCTVÍ SLEPÉHO MLÁDENCE
0 proroctvích se píše důkladněji v DOPISE PRO TEBE 1./78 pod názvem
PŘEDPOVĚDI POHROM; autor-vědec, si všímá hlavně ták zv.podmíněných pro
roctví z úst proroků Starého a Novéhc zákona nebo z úst Panny Marie při
různých zjeveních, např. v La Salettě/1846/, ve Fatimě/1917/ ap. Tam se
předpovídají pohromy, které nemusejí nastat, jestliže se lidé polepší.
Jsou vsak jiné předpovědi, které VIDÍ události, bez udání času; jakmi
le se tyto události splní, poznáváme, ze předpoví3. byla správná. Jak
mohou někteří lidé vidět - i velmi vzdálenou - budoucnost? Proč neudá
vají Čas?Proč vyjadřují události slovy, která jsou běžná v jejich době?
/např. železná silnice - dráha, vyjící psi - lokomotivy, bílí ptáci letadla/. ŘAS JE TOTIŽ JEN ZPŮSOB NAŠEHO VNÍMÁNÍ. Jako existují lidé s vadou zraku/barvoslepí/, s vadou sluchu /slyší zvuky, které normální ucho neslyší nebo mají absolutní sluch/,
tak existují lidé s vadou vnímání času - jasnovidci. Neznají podstatu něčeho, co bude v
budoucnosti - např.letadla - a vyjadřují to způsobem, kterým to vnímají - bílí ptáci.
Jedno z nejstarších jasnovideckých proroctví je tak zv. proroctví slepého mládence, které
se na různých tiskovinách zachovalo asi 600 let. Dvě tiskoviny z r.1660 a 1700 udávají,
ze slepého pasáčka předvedli r.1356 před císaře Karla IV., kterému řekl chlapec své jed
noduché věty. Císař rozšiřování proroctví zakázal, ale přesto prý se rozšířilo.
1. Neurčitá doba.
2. Jednou, kdy bude vládnout nad Čechami déle než 60 let pán, vypukne k vůli vraždě jedno
ho knížete velká válka. /Vražda v Sarajevu, I.světová válka/.
3. Pak budou padat korunované hlavy jako zralá jablka ze stromů. /Zavládnou demokracie/.
4. Český lev už nebude poddaný, bude si vládnout sám.
5. V Čechách budou žít dva národy.
6. Vládnoucí bude usilovat o život druhého a nedá mu svobodu.
7. Až přijde mocnější.
8. Potom hodí pánové v Praze druhému národu svobodu z okna - ale bude už pozdě.
9. Přijde znovu větší válka mezi všemi národy světa.
10. Německo se změní v hromady trosek a jen území s modrými kaněny zůstane ušetřeno.
11. Velká válka skončí, až začnou kvést třešně. /Jaro 1945/.
12. Pokud budou třešně zrát, nechtěl bych být Němcem. /Bída v Německu, vypovězení
Němců z
pohraničí/.
13. Když třešně dozrají, nechtěl bych být Čechem /srpen 1968, vpád Rudé armády/.
14. Dvakrát bude proseta česká země; poprvé zbude jen tolik Němců, že se vejdou na místo
dubu.
15. Znovu bude vládnout v Čechách český lev, ale jeho lesk je u konce.
16. V Čechách bude jen jediný národ.
17. Vypukne nová válka, ta bude nejkratší - tři.
18. Národ v Čechách bude válkou zničen a všechno v zemi v troskách.
19. Dvakrát bude proseta česká země; po druhé zůstane jen tolik Čechů, kolik se vejde na
mou dlaň.
20. Ale nebude dříve v Evropě mír, dokud nebude Praha v troskách.
21. Znovu bude zničena Praha v době, kdy budou kvést třešně.
22. Zřítí se slunce a země se bude chvět. /Hirošima? Kosmická katastrofa s třídenní temno
tou, která ukončí třetí válku?/
23. Pcmsta přijde přes velkou vodu. /Tehdy ještě nebyla objevena Amerika/.
24. Až budou podruhé třešně zrát, vrátí se vyhnaní z Čech smutně ke svým pánům, tkalcovským
stavům a polím.
25. Ale bude jich jen málo.
26. A ta troška se bude ptát jeden druhého: Kde jsi se schoval? A kde ty?
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27. Sedláci budou za pluhem práskat bičem a říkat: Zde stála Praha.
28. Na svět přijde nový věk, který se bude jmenovat zlatý.
Toto proroctví uveřejňujeme jen pro zajímavost. Pro věřícího, praktického katolíka jsou pro
roctví bezcenná, bojí se jen toho, aby neurazil hříchem Boha - ne však katastrof. Pro člově
ka, jehož víra není pevná, mají význam hlavně proroctví /podmíněná/ Panny Marie, uznaná
Církví za pravá. Církev však nikoho nezavazuje, aby v tato proroctví věřil.

NECHCE V NEDĚLI NA MŠI SVATOU!
Pro mnoho rodičů kapitola velmi bolestná: je trpké zjistit, že dospívající dítě odhodilo
všechny náboženské zvyky.. Stává se to i v dobrých křesťanských rodinách. Podívejme se
tomu jasně a s důvěrou do tváře. Můžeme rozlišit dva případy:
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1. KDY MUSÍME UŽÍT AUTORITY. - Čtrnáctiletý syn nebo dcera se sta
ví vůči náboženství negativně, ale k rodičům má důvěru. Prožívá první náboženskou krizi:
"Nic mi to neříká". Cpouští náboženství svého dětství a hledá nový vztah k Bohu. Zde mo
hou rodiče zakročit a trvat na poslušnosti. Až do 17-18 let - s malými výjimkami - musí
rodiče žádat poslušnost vůči církevním přikázáním, včetně mše sv. V tomto věku nebývají
krize příliš vážné; dospívající ještě není úplně svobodný; načpak, potřebuje, abychom ho
chránili před jeho vlastními nápady. Někteří to později uznají:"Jsem rád, že mě rodiče
nenechali dělat, co jsem chtěl - a jsem jim za to vděčný."
2. KDY JE TŘEBA KLIDNĚ A S D 6 VĚ RO U ČEKAT. - Náš velký syn či
dcera je od sedmnácti let v konfliktu jak s rodinou, tak s náboženstvím; zachoval si víru
ale nenachází smysl ve mši a chce se zbavit každé tíživé autority. Zde bučíme velmi disk
rétní; lépe je nezasahovat, neboť dospívající se postaví k jakémukoli zásahu ze strany
rodičů negativně; rodičovská autorita je u něho spjata s náboženskou praxí, kterou odmí
tá, a chce se osvobodit od obou. Odmítá formu autority i náboženství, obojí se mu zdají
falešné. Potřebuje nutně odkrýt něco jiného: náboženství svobodného člověka. Toto zrání
vyžaduje u mnoha mladistvých "odpad", který může trvat i několik let.
JAK SE MAJÍ ZACHOVAT RODIČE?
Budeme-li se o ně neustále strachovat, usoužíme se. Unějme být klidně a důvěřivě disk
rétní; jde-li opravdu o vážnou krizi, nemluvme už přímo ani o mši svaté, ani o modlitbě.
Přenechme intervenci - zásah - jiným vychovatelům; přijmeme skutečnost, že se naše
dítě na čas vymklo rodině; připusťme, že rodina sama nestačí na křesťanskou výchovu člo
věka; je zde přece celá Církev, aby nás na čas zastoupila.
Mše není jediné možné pojítko dospívajícího s Církví. Protože ji právě odmítá, snažme
se o jiný způsob účasti v křesťanském společenství. Zprostředkujme styk se synpatickým,
dobrým knězem, s věřícím kamarádem, s křesťanskou skupinou mladých. Pak se stane každá
dobrovolná, pomocná akce pojítkem s Církví, který má být společenstvím, ve kterém se
žije láska. Mladý muž si to ani nemusí uvědomovat. Jakákoliv šlechetná akce, které se
zúčastní, připravuje den, kdy znovu objeví snysl Eucharistie, snysl mše svaté, pramene,
z něhož prýští každá ušlechtilost.

Rodiče si musí bezpodmínečně zachovat vůči svým dětem neporušenou a nezištnou lásku,
ať už se děti dopustí jakéhokoliv bláznovství, jakékoliv klukoviny či hříchu.
Jako Bůh, který nás neustále miluje, vzdor našim hříchům a pádům. V den, kdy naše dítě
odkryje cenu této trpělivé a velkodušné věrnosti, s kterou jsme respektovali jeho svobo
du, v den, kdy vycítí, že ho milujeme pro ně samé - v ten den překročí hráz své krize.
Toto období může být pro rodi
nu příležitost k prohloubení
života z víry. Ať každé naše
rozhodnutí, náš denní způsob
života, nese PEČEŤ EVANGELIA!
Mladí pozorují dospělé bez
ustání."K čemu je náboženství?
Křesťané nejsou lepší než ostat
ní!"Tyto otázky nám jdou snad
na nervy, unavují nás, ale odpověd na ně můžeme dát jen svě
dectvím vlastního života.
Tyto požadavky z krize našich
dětí přijměme jako výzvu. Nutí
nás prohloubit a připodobnit
náš způsob jednání s dětmi
způsobu jednání Boha s člověkem: Boha, jehož láska je bdělá a věrná, ale jehož nevyčerpa
telná trpělivost respektuje svobodu člověka. "BUĎTE DOKONALÍ, JAKO VÁS nebeský OTEC JE
DOKONALÝ."

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Socha Panny Marie z Fatimy bude přenesena 30.4. do Říma, kde ji uví
tá zvláštní obřad, který povede kardinál-vikář Poletti. 3.května bude socha přenesena do Vídně, aby i tam uctili Matku Boží.___________
Pokrokářská katol. revue BEGEGNUNG z Vých. Berlína uveřenila nespraved
livou kritiku díla KIRCHE IN NOT /P.Werenfried van Straaten-Spekpater/. Toto dílo vydalo
prohlášení, že nechce škodit sociál, zemím, ale pomoci v pastoraci tam, kde má Církev těž
kosti a to nejen v komunistických zemích, ale v celém světe. Jeho informace nejsou "karika
turou" situace v komun, zemích - jak tvrdí BEGEGNUNG - nýbrž odpovídají realitě útlaku v
různých zemích. Dílo také nespolupracuje s žádnou tajnou službou. Naopak, jsou velkostat
káři a biskupové, kteří podezřívají toto dílo, které pracuje pro utlačovaný lid, že pomáhá
komunismu. - Když prdjel president Husák do NSR, žádalo hnutí, aby se lidé modlili za disk
riminované a pronásledované křestany, zvláště za katol. Církev v ČSSR. I jinde si všimli
rafinovaného a ostrého, byt nekrvavého pronásledování Církve v naší vlasti. Předseda něm.
bisk. konference kard.Hóffher a Ústřední rada německých katolíků prohlásili, že návštěva
je nepřijatelná, protože čs.stát nerespektuje lidská práva,zejm.nábož.svobodu.
U příležitosti stého výročí od narození kardinála von Galena - "lva z Munsteru"odhalil
papežský vikář desku na jeho titulámím kostele S.Bemardo delle Terme /nyní ho má kardi
nál Silva Henriquez, arcibiskup v Santiagu v Chile./______________________
Býv.utrechtský arcibiskup kard. Alfrink se vzdal předsednictví mezinár. organizace PAX CHRISTI. Na jeho místo byl zvolen biskup z Ivree v Piemontu, Msgr Betazzi, předseda italské sekce Pax Christi. Tento biskup je prý známý jako příznivec komunistů.
M Angole se vláda na jedné straně tváří"vlídně" ke katolíkům, kněžím a misionářům, na druhé
však znárodnila katolickou vysílačku "Rádio Eclesia". Očekává se, že se zvýší tlak na ka
tolíky. V této zemi jsou zakázaní Svědkové Jehovovi.
V německy mluvícím prostoru žádají laičtí teologové zastřeně bud přímo nebo prostřednictvím liberálních teologů /Karla Rahnera/ vysvěcení na kněze. Ne ovsem proto, aby lépe slou
žili Kristu a věřícím, ale aby měli zajištěné postavení a získali větší moc. Sv.Otec svě
cení ženatých mužů příkře odmítnul. Jestliže se snaží bojovat proti ustanovení sv.Stolice,
stavějí se na úroveň arcibiskupa Lefebvra. Vzorem laickým teologům by měl být sv.František
z Assisi, který nebyl vysvěcen /nechtěl z pokory/ na kněze, přesto je jedním z největších
světců a reformátorů Církve. Pýcha a chamtivost mu byly cizí, pokora byla jeho sestrou.
Náboženská situace se na Slovensku čím dál víc zhoršuje. Úřady rozpouštějí farnosti, některé z nich slučují - prý podle přání obyvatel - takže kněží mají na starosti dvě i víc farností a jsou přepracovaní. Hrdinové pokoncilní doby!__________________________
Po rozpuštění všech klášterů ve Francii r.1903 se usadily před 75 lety francouzské františkánky v klášteře Tyburn v Londýně u Hyde parku. Za reformace tam bylo oběšeno mnoho katolí
ků.______________________ ______________________________ _ __________________________
Farní kostel sv.Michaela archanděla v Budapešti je střediskem důchodců, nemocných a těles
ně postižených. Nyní se má stát i literárním a hudebním střediskem.____________________
Konference děkanů řezenské diecéze ustanovila, že zúčastní-li se katoličtí a evangeličtí
duchovní ekumenických obřadů, nesmějí dávat společné požehnání; znepokojovalo by to věřící
a vyvolávalo zmatek v jejich svědomí. Katolický kněz přijal svátost, pastor je jen laik.
Biskip z Callao - Peru - zakázal 20 ti belgickým a holandským kněžím kněžské komunity EMO
pokračovat v práci v přístavu Callao mezi dělníky, nebot tito kněží se nevěnují duchovní
práci tak, jako podpoře společných akcí křestanů s marxisty. Kněží odpověděli dosti slabo
myslně, že dělají rozdíl mezi svým náboženským a politickým přesvědčením. Politické přesvědčení nemůže být totiž nikdy prori náboženskému přesvědčení, jinak skončí v nevěře.
Spolubratr Dona Heldera Pessoa Camary mu důvěrně doporučil, aby se více věnoval své arcidiecézi Recife v Brazilii, místo cestovaní po světě, kde tento arcibiskup doporučuje akce,
které by měl provádět ve svém arcibiskupství v první řadě.____________________________
16.4.t.r. byla blahořečena Katherina Maria Kasper/26.5.182O-2.2.1898/, zakladatelka Chu
dých služebnic Ježíše Krista. Kongregace má t.č.2O96 sester v 151 domech a stará se o chudé
Italská cestovní kancelář prodávala v USA falešné vstupenky na soukromou audienci u sv.Otce
za 7000 dolarů. Na podvod se přišlo v Římě, vstupenky i na soukromé audience jsou zdarma!
Případ byl předán italským soudům._________________________________________________
Archeologové hebrejské university v Jerusalemě se domnívají, že objevili stepy biblického
města Tirrmath na Tělu Batosh v údolí Soreku, sedm km západně od Belt Semeku.

VELKÁ

MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDELN 21.5
Tentokrát společně s velkým přítelem našich národů a
dobrodincem všech utlačovaných, chudých,
zapomenutých,

P.Werenfriedem van STRAATENEM /Speckpater/
PROGRAM:
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od 10 h.příležitost ke sv.zpovědi ve zpo
vědní kapli - vchod vpředu kostela vlevo

12,10 - mše sv. - slouží ji P.ŠKARVADA
z Říma a koncelebrují P.van Straaten a
čeští kněží ze Švýcarska.
P.ŠKARVADA má hlavní promluvu, po ní
stručně německy hovoří P.van Straaten.
• Evangelium a epištola v obou řečech.
Po mši sv. oběd.
14,30 - Promluva P.VAN STRAATENA s po
žehnáním Nejsvětější Svátostí u hlav
ního oltáře. Obřadů se zúčastní i na
ši kněží.
Po obřadech vybírá P.Werenfried van
Straaten u vchodu osobně i se svými
spolupracovníky na své dobročinné
akce.
Ve stánku před kostelem se budou prodávat
německé knihy o díle KIRCHE IN NOT, které
P.Werenfried vede, i české knihy,

Přijdte se setkat s přáteli a dát najevo
P.Werenfriedovi, jak oceňujeme jeho oběta
vou práci pro ty, o které se svět málo zajímá. Přivezte i své známé.

PŘÁTELSKÉ

SETKÁNÍ V ROMAINMONTIER / VD 27, a 28,května

MÁ BÝT PROJEVEM SOLIDARITY S OBRÁNCI LIDSKÝCH PRAV V CELÉM SVĚTĚ/ ZVLÁŠTĚ V NAŠÍ VLASTI.

PROGRAM -

sobota

27, května

od 17,00 - příjezd, ubytování v hotelu nebo stavba stanu
19,00 - večeře - piknik /vezměte jídlo, příp .nápoje s sebou/
20,00 - TÁBOROVÍ OHEČ. Motto: Přijde jaro přijde........
NEDĚLE 28,KVĚTNA

8,30 - sraz ve středu Romainmotieru, proti kostelu. Tam obdržíte informace
9,00 - otevření výstavy a Čapkovy knihovny
Sportovní program. Závod v běhu. Závodivé hry pro děti. Inf. sestra Marie KOMÁRKOVA,
Kohlenweg 22, 3087 Liebefeld, tel. 031/53-88-89
11,30 - Ekumenická pobožnost za svobodu vyznání a za pronásledované pro spravedlnost.
/Pro katolíky neplatí jako povinná nedělní mse svátá!!/
12,30 - Piknik venku nebo pod střechou na prostranství Placette
14,00 - Vystoupení krojovaného tanečního souboru Folklor 75, zpěv národních písní
17,00 . M S E SVATÁ, kterou budou sloužit naši Otcové misionáři v kapli řehol, sester
Ubytování: Hotel St.Romain /tel.024-5 3-11-20 - 18-20 frs se snídaní/. Hotel Lieutenant
Baillival /tel. 024-53-14-58 - asi 30 frs se snídaní/

BRZO VYJDE NOVY ČESKÝ/ MODERNÍ A DOBRÝ KATECHISMUS,
WDÁ JEJ KŘEST.AKADEMIE, ZAJISTĚTE SI ZÁKLADNÍ KNIHU
UČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE PRO SEBE A SVÉ PŘÁTELE
U NAŠICH MISIONÁŘŮ

NAŠE BOHOSLUŽBY
PRO ZOUFALOU DUŠI SE B0H STA

VÁ MOŽNOSTÍ TEPRVE TEHDY,
KDYŽ DUŠE POZNÁ, ZE M0ŽE VŠE
V NĚM, KTERÝ JI POSILUJE, "

Z knihy Fultona J.Sheena:
POKOJ 7 DUSl3 která byla okamžité ro| / žebrána a proto ji Krestanská akademie
v Říme vydala znovu. Mají ji vaši kneží
AARAU-každou 2.sobotu v Peter u.
Paul Kirche /inf.P.BIRKA/
18,15
BADEN-Sebastiankap.,každou
druhou neděli 11,15
WETTINGEN u Badenu,s1oven s k á,
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
CORTAILLOD-lQ 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
LAUSANNĚ-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.23.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-6OO6-LUZERN, Schádriitistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8OO4-ZURICH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-11- t.01-2414455
P.Martin MAZÁK,1110 M0RGES,La Longeraie, tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLENKAPPEL, t.055-881460 -KLUB

ŠVÝCARSKÝ
PLÁN
Tradiční pout pod Sántisem ve Schwágalpu v Appenzellu, v ekumen.kapli. Po mši sv.
ve 12 hod. piknik v přírodě
11. června
SYMPOZIUM O KARLU IV. v Norimberku, inf.misio
náři a Ackermangemeinde v Maichově, 5.-14.7.
Dětský tábor v Anziu, inf .P.šimčík,
P.Birka
15.-30.7.
Dětský tábor pro mládež od 9-13 let
v Casies. Informace P.šimčík
1.-22.7.
Tábor pro mládež do 14 let v Pitztaalu
u Innsbrucku, vedou a přihl.přijímají
P.Birka-Lucem, P.Kučera-Norimberk 3.-20.8.
Svatováclavská pout v ekumen.kapli ve
Schwagalpu pod Sántisem, mše sv. ve 12 hod.
24.9.
Duchovní obnova na námět meditace rozjímání, vede P.Dr.J.Hrbata z
Rakouska - Quarten, přihl.P.Vondra 21.-22.10.

Dětský tábor pro mládež od 14 do 17 let,
Casies, přihl. P.šimčík
25.7.-5.8.
Dětský tábor pro mládež od 9 -13 let
Casies, přihl.P.šimčík /nebo misionáři/
8.8.-29.9.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ SI PŘED OTCEM ĚIMĚÍKEM
V KAPLI POD SÁNTISEM UDĚLILI 22.4.1978
Magdalena PLESKOVÁ a Vladimír VÍCH

Mladým manželům přejeme mnoho Božího požehnání.
Knihy Břetislava KAFKY, katolického jasnovid
ce a přírodního lékaře, z jehož děl jsme už
leccos uveřejnili, vydá
St.Adalbert R.C.Czech Mission, 464 Plains Rd.
W.L7T 1H2 Burlington Ont.Reg.No 037~8224-38-14
P.Josef Šach. Budou to knihy Svítání v duši a
Člověk zítřka. Cena cca 30 dol. Máte-li zájem,
pospěšte si s přihláškami!

Naši inteligenci upozorňujeme na časopis pro
katolickou inteligenci STUDÍ E. V poslední
době se zabývá víc politikou než náboženstvím,
ale jistě se k víře vrátí. Obj.Accademia
Cristiana, Via Concordia 1,00183 Roma, Italia

MÁTE UŽ POUTAVÝ ŽIVOTOPIS SV.DONA BOSCA?
ZEPTEJTE SE SVĚHO MISIONÁŘE!______________ _
ZEMĚEL MISIONÁŘ A BÍV. VĚZEN Z DACHAU
P. VÁCLAV S 0 U K U P. Byl vysvěcen na
kneze s P.V.Vondrou v Praze. H.I.P.

PŘEVYCHOVANÝ ZLOČINEC ?
Kefalín se opět stal členem svazáckého výboru a agitátorem roty. Jasánek byl předsedou
a ve výboru byli ještě učitel Anpoš, prostý chlapec z východního Slovenska Lenčo a reci
divista Bobr.
Lenčo se dostal k pracovním jednotkám jako jediný pro přechod státních hranic do Sovět
ského svazu. Chlapec, který bydlel téměř na hranicích, pásl zde koně, jak to bylo jeho
úkolem. Jednoho dne zjistil, že mu chybí dvouletá klisna. Snad se polekala medvěda, snad
se jí prostě zachtělo trochu se proběhnout po lese, zkrátka: byla tatam. Lenčo z obavy
před výpraskem se vydal ji hledat, zabloudil, a když se čpět shledal s lidmi zjistil, že
to jsou sovětští pohraničníci. Byl se vší důkladností prohledán, vyslechnut a zkoumán,
nemá-li náhodou špionážní únysly. Po třech dnech byl vrácen do vlasti, ale v okolí se za
čalo šuškat, že kdoví, jak to s ním vlastně je. Kdyby byl takový pitomec, jak vypadá,
tak by si ho tam Rusové nenechávali tak dlouho. Lenčo zkrátka nedopadl dobře. Táta ho
seřezal býkovcem za ztracenou klisnu, spoluobčané na něho hleděli s podezřením a navíc
narukoval do Nepomuku. Byl to však pracovitý, přičinlivý chlapec, a tak s ním na vojně
byla vždy plná spokojenost.
Nesporně zajímavým případem byl recidivista Bobr. V mládí se několikrát provinil proti
zákonu, za což byl po právu potrestán. Za poslední loupežné
přepadení byl převychováván v nápravném řízení v Zámrsku a zde se s ním stala ona pozoruhodná změ
na. Jindy vzpurný Bobr se choval vzorně a návštěvoval všechny zájmové
kroužky. S nevšední ochotou se zúčastňoval politických školení a
hojně diskutoval. Stal se kápem, ale tím víc stu
doval narxisnns-leninismus. Tvrdil, že choe ještě
více ovládnout vědecký způsob iryšlení. Jeho vycho
vatelé byli nadšeni, jen se netajili obavami, že
až se Bobr dostane na svobodu, nechá zase marxsismus marxismem a dá se znovu na loupežná přepadení.
V tem se však mýlili. Než se Bobr stačil na svobodě pořádně rozkoukat, už narukoval na vojnu. Byl po-^íekud dotčen, že naru
koval k politicky nespolehlivým a také proti ternu důrazně protestoval. Když se
poněkud vzpamatoval ze svého šoku, pustil se s nevšedním elánem do politické práce.
Hovořil výhradně v brožurkových frázích, spílal třídním nepřátelům, vyhrožoval západ
ním imperialistům a každého přesvědčoval o převaze socialistického řádu nad kapitalistic
kým. V politické práci neznal únavy a při politickém školení nepustil k slovu ani samot
ného Jasánka.
Převychovaný zločinec se stal pro všechny velikou záhadou. Jedni tvrdili, že ho v tom
Zámrsku dočista zblbli, zatímco druzí byli názoru, že svou uvědomělost toliko hraje.
Jisté je, že ani na okamžik nevypadl z role.
"Ten Bobr je velice vyspělý soudruh," hodnotil ho poručík Troník,"a mohl by pracovat i v
celoútvarovém výboru. Ale co když se zapomene a někoho přepadne? Co potem?"
Tak nezbylo Bobrovi nic jiného než pracovat v místním měřítku, ale zdálo se, že to k je
ho vyžití plně dostačuje. Velice rád diskutoval se Sálusem, kterému ohnivě dokazoval, že
nepřítelem lidstva není světové židovstvo, nýbrž americký imperialismus.
"Anežku Hrůzovou nezavraždili američtí imperialisté," oponoval mu Sálus,"ale agenti svě
tového židovstva."
"To říkáš proto," rozčiloval se Bobr,"že se na věci nedíváš třídně. Lidi musíme dělit
podle toho, jaký mají vztah k výrobním prostředkům."
"S takovým dělením mi nůžeš políbit zadek," odtušil Sálus,"protože kdo se zastává židů,
ten si nevidí na špičku vlastního nosu."
Učitel Anpoš nikdy nikoho nepřepadl už proto, že na to neměl postavu. K PTP se dostal pro
tělesnou slabost a několik dioptrií na každém oku. Podobně jako Bobr by docela rád poučil
zaostalé elementy, ale byl příliš citlivý na nadávky, tak si moc netroufal. Ve volných
chvílích sepisoval do tlustých sešitů svůj životopis nebo četl Rudé právo a podtrhoval si
myšlenky, které ho zvláště zaujaly. Brzo si všimnul příkladu Ondřeje Cibuly, který se
přes odpor nadřízených scházel s manželkou a rozhodl se ho napodobit. Jeho žena byla zdra
votní sestrou a brzo jí našel místo v Táboře. Do svého životopisu pak napsal: "Kdybych
byl idealista, nutně bych věřil ve šňastný osud. Naše láska je jedním z těch vznešených
vztahů, jakých se za století vyskytne pouze několik. "
J 1
1 1
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
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JARNÍ

HUMOR

"Včera mi Karel řekl, že
jsem osmý div světa, "svě
řuje se dívka kamarádce,
"a já nemohla celou noc
usnout, jak jsem přemýšlela, kterých je těch sedm přede mnou."
"Včera jsem oslavila třicáté narozeniny'.1
"Vsak už byl, holka, nej vyšší čas!"
Americký inserát:"Dostanete od našich rozkošných prodavaček všechno, co si přejete - vyjma prodavačky samé."
V autobuse sedí hezká dívka a drzí na klíne kočku:"S tou kočkou
bych si rád vyměnil místo," žertuje mladý muž vedle ní. "Pochybuji. Za prvé je to kocour
a za druhé jedu k zvěrolékaři, aby ho vykastroval. "
Bankéř sedí ve vaně. Otevřou se dveře a sluha hlásí:"Zdá se mi, že vás volá telefon.""Jak
to: zdá se mi? Volá či nevolá?""Když jsem zvedl sluchátko, řekl někdo ?'Jak se máš, ty starý
loupežníku? Já myslel, že už dávno sedíš za mřížemi!"_________________________________
V porodnici v Kahiře se sejde Šejk a Evropan, aby se podívali na své děti. Vidí je za
sklem. "Které je vaše?"ptá se Evropan. Šejk mávne rukou:"První dvě rady.
"Ty prý ted chodíš s novou slečnou?""Ňo - hlavně s jejím psem."
"Nechápu, proč si chceš vzít Petra? Vždyt je to muž průměrných
vlastností?""A co víc může chtít žena od manžela?"____________
Na divokém západě farmáři v době počátků železnice žalovali že
lezniční společnost."To jezdí vlaky tak rychle a plaší vám krá
vy? "ptá se soudce. "Načpak. Jezdí tak pomalu, že cestující vylézají z vagonů a dojí nám krávy."
Radí přítelkyně přítelkyni:"Než pojedeš na
dovolenou, uvaž, kolik si vezmeš šatů a ko
lik peněz. Pak si vezmi polovinu šatů a dvakrát tolik peněz."
"Nevíte, co znamená dopravní značka
před křižovatkou?" ptá se policista
mladé automobilistky. "To bohužel
nevím. Ale zeptejte se tam v té trafice, tam to budou určitě vědět."
"Proč pláčeš?""Ale Karel si mě nechce vzít!""Co máš z něho. Ta
kových mužů, kteří by se s tebou oženili, jsou tisíce!"______
"Opravdu, vás není možné překvapit žádným jídlem. Ochutnal jste
už klokaní maso?""Jistě. Nic zvláštního. Ryba jako ryba."
Spisovatel se ptá své ženy:"Písi román, který se odehrává před deseti lety. Nevíš, jaké
tehdy nosily ženy šaty?""Jistě že vím," odpo
ví roztrpčeně manželka,"stejné, jaké nosím
dnes já."________________________________
"Jakou knihu chcete?"ptá se knihovník. "Ja
ko obvykle, něco o útěku z vězení," žádá
vězeň ve vězeňské knihovně.________________
Na otázku zákaznice, jestli krém opravdu od
straňuje vrásky odpovídá prodavačka:"Jistě.
Před týdnem tím narovnal zákazník vlnitou stře- 1
chu své garáže. "________________________ _____ ।
Začínající spisovatelka poslala redakci časopi
su svoji povídku, ale ti ji vrátili, jako nevhod
nou. "Povídku jste vůbec nečetli,"napsala jim
dívka,"slepila jsem čtvrtou a šestou stránku a
nebyly vůbec rozlepené.""Vejce také nemusíte do
jíst celé, abyste poznala, že není k jídlu,"odvě
tila redakce pohotově.
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PPZCH 26

RYCHLÉ A

DOBRÉ

ČEVABČIČI S CIBULKOU. - 40 dkg mletého masa/2/3 prorostlého vepřového a 1/3
hovězího z kyty nebo skopového/ na špičku nože pepře, sůl, lžíce sádla
na opékání, syrová cibule. - Maso rozmícháme v míse s pepřem, utvoříme na
prkénku váleček, z něho nakrájíme kousky a utvoříme šišky velikosti hu
sích šišek. Zvolna je na pánvi po všech stranách na tuku opečeme, cel
kem asi 7 min. Podáváme k nim na kostičky nakrájenou cibuli, hořčici
a černý chléb. Cibuli krájíme před podáváním, aby se neokysličovala.

VÍDEŇSKÁ ROŽTĚNKA. - 4 roštenky, lžíce sádla, hladká mouka, pepř,
sůl, cibule a půl lžíce sádla. - Neoprané roštenky na okraji naříz
neme, aby se nekroutily, naklepeme, shrneme dohromady, osolíme, sla
bě poprášíme mletým pepřem a hladkou moukou. Na pánvi rozpálíme lží
ci sádla a roštěnky opečeme na každé straně 3-4 min. Nepícháme do
nich vidličkou. Po opečení je přendáme na teplou misku, šíávu zaprá
šíme špetkou hladké mouky, zasirahneme, přilejeme několik lžic vývaru z kostí nebo vody,
trochu povaříme a přelijeme přes roštěnky. Podáváme k nim cibuli nakrájenou na kroužky a
osmaženou zvláší na sádle a salát s citronem.
RYCHLÝ POMERANČOVÝ KOLÁČ. - 3 vejce, 3 lžíce cukru, 3 lžíce mouky, 2 lžíce tekutého tuku,
velký pomeranč nebo dva citróny, 2 bílky a 2 lžíce cukru. - Ušleháme ze tří bílků tuhý
sníh, zašleháme cukr, přimícháme postupně žloutky a zlehka pcprašujeme povrch moukou, až
ji všechnu zamícháme a nakonec přidáme tekutý tuk. Těsto vlijeme do vymazaného a moukou
vysypaného tvořítka, pečeme ve středně teplé troubě asi 25 min. Troubu nenecháme zhasnout.
Vyjmeme koláč z obroučky. Na talíři rozkrájíme příčně oloupaný pomeranč, štávu slijeme,
smícháme s trochou rumu, tím pokropíme koláč, poklademe plátky pomeranče a pokryjeme tu
hým sněhem ze dvou bílků a dvou lžic cukru. Opečeme ještě 5-7 min.
NÁKYP Z RYBÍHO FILÉ, - 40 dkg rybího masa, 1 1/2 lžíce tuku, 4 lžíce mouky, citrónová
Stává, na špičku nože bílého pepře, 2 vejce, koflík mléka, zelená petržel, trochu tuku na
vymaštení misky a strouhané žemle. - Rybu dusíme na kousku tuku ve vlastní štávě, zbavíme
ji kostí, necháme trochu vychladnout. Z tuku a mouky uděláme jíšku, zalijeme mlékem, dob
ře rozmícháme, až vznikne hladká hustá kaše, přidá
me žloutky, koření citrónovou šíávu, na větší kousky
pokrájené rybí maso a ze dvou bílků tuhý sníh, vy
mastíme nákypovou misku, vysypeme houskou, narovnáme
na ni směs a pokapeme tukem. Pečeme asi 30 min. ve
vytopené troubě. Příloha: opečené nebo vařené brambory.
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VEPŘOVĚ LEDVINKY. - 1/2 kg ledvinek, cibule, lžíce
sádla, na špičku nože pepře, kmín a sůl. - Ledvinky
rozpůlíme, žilky vyřežeme, dobře propereme a nakrájíme na příčné plátky. Na tuku zpěníme cibuli, přidáme
ledvinky, kmín, pepř a opékáme za stálého mícháni asi
7-8 min. Lopatičkou je vyjmeme na teplou misku, š€ávu zaprášíme špetkou mouky, podlijeme polévkou nebo
vodou, krátce povaříme, osolíme a přelijeme přes led
vinky.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ

Ještě nikdy nebylo slýcháno, že bys
koho opustila, kdo pod Tvou
ochranu se
utíkal, nebo o pomoc Tě vzýval.

Pozor 21.května

v den májové pouti, ve

černí bohoslužba v Zürichu

není
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