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DRAZÍ PŘÁTELÉ,

v Reutlingen v NSR vystoupil z Církve vedoucí tradicionalistického hnutí. Snad tak chtěl
dát najevo svůj nesouhlas nebo bolest nad ohrožením tradice v Církvi.
Jednal správně?
Přenesme se v duchu do Svaté země - rok 32. Kristus, obklopený apoštoly, hovoří k zástu
pům. Lidé dychtivě poslouchají, někteří v něho uvěří, pro jeho učení a zázraky.
Uplyne několik měsíců. Znovu vidíme Krista. Polonahého, s trnovou korunou na hlavě, popli
vaného, plného modřin a krev z ran po bičování se mísí s prachem. Plní se proroctví Sta
rého zákona:"Červ jsen a ne člověk."
Je to tentýž Kristus. Vysmívají se mu a mučí ho jeho vlastní - ne pohané. Zradil ho jeho
apoštol. Zapřel budoucí první papež. Film o turinském plátně začíná zasvištěním důtek a z
nahých zad vystříkne krev, člověku přeběhne mráz po zádech, chápe panický strach apoštolů.
Kde jsou ti, kteří sedávali u Kristových nohou, jedli a hovořili s ním? Které zázračně
uzdravil? Pod křížem, obklopeným řvoucí chátrou, jeho vlastním národem, stojí jen jeho Mat
ka, nejmilejší učedník, žena, jíž odpustil mnoho hříchů a několik příbuzných. Snad se v
davu krčí jeho přátelé a apoštolově. Srdce je bolí při pohledu na zmučeného Krista. Tolika
pomohl, proč nepanůže sobě?! Blíží se třetí hodina. Kristus křičí k nebi:"Bože rrůj, proč
jsi mě opustil?!"
Je těžké zůstat věrný ternu, kdo tak zoufale prohrál, že?
V podobném stavu jsou dnes mnozí věřící. Teologické kurzy, které začnou slovy:"Doufám, že
už nikdo z vás nechodí ke zpovědi..." Děti, vedené v katolických školách k nevěře. Duchov
ní Otcové, opouštějící bezohledně duchovní rodinu, protože svou nedbalostí ztratili po
svátné kněžské poslání. Knihy a časopisy plné lží a my, kteří dobře známe komunismus,
cítíme všude zápach srpu a kladiva.
Kam se obrátit? Ke komu jít? Kam zmizela naše víra?
Naše víra visí na kříži. Zmučená, zakrvácená, obětovaná a obětující se. Věrní stojí pevně
pod křížem. Věří - vzdor beznaději. Tělo s probodeným srdcem - láskou - vkládají s úctou
do hrobu. Odcházejí, podpírají se navzájem, snad si i vzpomenou na záhadná proroctví...
Pán splnil jejich naději nade všechno očekávání. Třetího dne padá těžký kámen, vojáci utí
kají v hrůze do města a Pán s oslaveným tělem vystupuje z hrobu.
Už víte, kam míříme? Nesmíme opustit jeho Mystické Tělo - Církev - bičované, drásané a po
plivané nevěrnostmi a lžemi víry těch, kteří ty je měli chránit. Ne
podlehněme panice, strachu, zoufalství, beznaději! Vždyf jsme Církev
bojující! Podporujme ve statečnosti i jiné. Scházejme se v krouž
cích k rozjímání o evangeliích, čtěme pravidelně DOBROU náboženskou
četbu. Braňme své děti proti zlu, a£ proudí odkudkoliv!
I v poničeném kmeni Církve proudí Kristova míza a oživuje nás. Vich
řice vzteku nepřátel kymácí stromem Kristovým. Ale víme, že jej
nezničí ani vnější, ani vnitřní nepřítel.
Ten, který stvořil vesmír a jeho obdivuhodné zákony by opustil
svou Církev? A Syn by opustil ty, které přijal za bratry? Jedi
ný, kdo může opustit, jsme my. Ale opustit nejlepšího přítele,
když visí na kříži? NE! Pomoz, Pane, naší slabosti!

Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Český emigrant z předválečných let, spisovatel Petr Lotar, vydal životopis
ný román Eine Kráhe war mit mir /Byla se mnou vrána/. Autor je zbožný evani gelík, člen hnutí Moralische Aufriistung, nar. se 1910 v Praze a žije v
Ennetbaden. Je původem žid a jeho dílo nadhazuje a snaží se řešit řadu ná
boženských problémů, zejména problém zla.
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7 Pekingu se zúčastnili zasedání národní rady po dlouhých letech také dva
katoličtí biskupové. Arcibiskup Ignác Pi-Shu-Shih - 81 let, který brzo po
zasedání náhle zemřel - z Mukdenu a Chiang Chia Shu ze Sanghaje. První byl
jmenován Piem XII. r.1949, druhý je ve Vatikáne neznámý. Podle papežské ročenky je stále
biskupem v Sanghaji Ignác Kung-Pin-Mei, který byl pro svou víru uvězněný. Chiang Chia Shu
je pravděpodobné jedním ze 40 ti biskupů, kteří byli vysvěceni na začátku 50 tých let bez
souhlasu sv.Stolice - tedy neplatně - proto, aby se zřídila čínská národní církev, úplně
odloučená od papeže. Knězi, kteří jeli jako turisté do Číny, se marně snažili dostat do
styku s čínskými knězími. Nepřímo se však potvrzují velmi pravděpodobné zprávy o malých
katolických skupinkách, které se scházejí soukromě v domácnostech nebo v přírodě.
59 proč.katol.dětí v Jugoslávii chodí-vzdor státní kampani a nátlaku učitelů,do náboženství.
I když se ve školách v Zaire smí zase vyučovat náboženství, biskupové si přejí, aby se po
kračovalo v mimoškolním vyučování dětí a mladých,jez se za poslední 3 roky velmi osvědčilo.
Býv.vyslanec Ugandy v New Etelhi a v Moskvě, Sir Edmund Kizito Mubiru,žádal naléhavě světovou
veřejnost v místnostech mezinár.katol.misij.díla Missio v Aachen, aby se zakročilo proti ma
sovým vraždám diktátora Idi Amina. Denně zavraždí jeho komando asi 200 1 idí.
SSSR se snaží využít zájmu Západu o ikony. 500 ks ikon bylo na prodej v Mainzu. Pocházejí
zřejmě z odsvěcených pravoslavných kostelů. Cena jedné nejméně 2000 marek.
Počet katol.biskupů stoupnul v r.1978 z 2248 na 2282 - hlavně v Africe.
Za přítomnosti svět.biskupa ze Solothumu Hustá a soukromé přítomnosti švýc. velvyslan
ce v Izraeli/ten totiž není kompetentní pro území, vojensky obsazená Izraelem/, byla otev
řena dětská klinika v Betlémě, financovaná švýcarskou a německou Charitou, pro palestinské
děti z okolí. Má 75 lůžek, múze je však zvýšit na 150.
Podle nařízení kongregace pro řeholníky a sekulární instituty, nesmí řeholník žít v soukro
mém bytě sám; povolení dává představený jen ve výjimečných případech. Pokusy, žít v soukro
mí - což odporuje podstatě řeholního života - se dějí v USA, v Kanadě a ve Francii.
Před 20 ti lety bylo v Hollywoodu 30 nervových lékařů a 40 psychoanalytiků. Dnes je tam
přes 1500 nervových lékařů a 1800 psychoanalytiků. Příčina nervových poruch: strach před
stářím, pocit méněcennosti, obava z mladších kolegyň a velké bohatství, na které duchov
ní kvality "hvězd" nestačí. Zbývá nervová klinika, omamné jedy nebo sebevražda.
Po dlouhých přípravách byla i v Ugandě založena Kolpingova rodina. Má 20 členů.
Při 2.kongrese na Maltě zvolila Světová federace katolických biblických společností místo
kard.Koniga, který nechtěl být předsedou, za nového předsedu kardinála Zougranu, arcibisku
pa v Horní Voltě.
Biskup Schwery ze Siónu /Sitten/ byl jmenován členem kongregace pro katolickou výchovu.
3.května doprovázelo Pavla VI.do audienční síně 80 granátníků z Frýburku. Za audience k
nim papež krátce promluvil francouzský.
V severní Evropě - Skandinávii - je poměrně vysoký počet kandidátů kněžství. Všech 25 seminaristů studuje v zahraničí, protože nemají vlastní kněžský seminář. Z 21,5 mil.obyvatel
Skandinávie je jen 150.000 katolíků.
Katolická nemocnice sester sv.Josefa v Chambery, v Esbjergu v záp.Jutlandu, přechází do
rukou dánského státu.
V Bruselu se konalo od 12.-15. dubna pod záštitou katolické informační kanceláře a mezinár.
tiskového sdružení kolokvium o evropských problémech.
Mocné sdružení "Italia nostra" a ekologové bojují proti stavbě mešity v Říme.
Baptisté ve Velké Britanii mají za 166 let trvání poprvé ženskou představenou paní Neil
Alexander - 63 let.
R. 1977 vstoupilo do seminářů USA o 7 proč.méně mladých mužů než r.1976, zato v kněžských
vzdělávacích ústavech různých náboženských institutů jich bylo o 1 proč. víc.
Před 350 lety založil papež Urban VIII. urbanskou universitu v Římě.
V Guatemale byl exkomunikován /vyloučen z Církve/ P.José M.Ruiz Furlan, protože se v pro
sinci 1977 zúčastnil svatby kněze-odpadlíka Salvadora Valenzuely.
Městská rada v Oberammergau rozhodla, že při pašijových hrách r.1980 použijí starých textů,
jako dosud, i když jsou silně protižidovské.

ÚŘEDNÍ

PROTOKOL

"Ti kluci jsou přece jen den ze dne rozumější, "nyslela jsem si, naklánějíc
se nad šicím strojem. Chlapci si hráli už dvě hodiny tiše a spokojeně v pokoji.
"Zajímavé," dumala jsem, "že tak mnoho matek hořekuje, že už minula doba, kdy
jejich ratolesti byly malé. Co bylo tehdy práce s plenkami, pořád se muselo dávat na děti pozor a pak to období dětské truoovitosti.. jsem ráda, že to
mám za sebou."
"Ty drzoune!" Kdesi se rozlétly dveře a hned zase práskly. "To ti nedaruju'.'
Několik vteřin ticha, pak Ondřejův řev:"Dej je sem! Hned mi je vrat!"
"Já je měl dřív!"
"Lžeš, bídníku, hlavo skopová!"
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"Auúú!" Ječení, napřed Štěpánovo, pak dvojhlasné a stále rostoucí. Odsunu
la jsem práci a čekala, kdy vtrhnou do pokoje. První se objevil Štěpán.
"Ondřej mě kopl do nohy!""Protože jsi mě praštil novinama!""Ty jsi začal!"
"Lháři!! On začal, mami. Sprosťáku, svalovat na mě vinu.""Sprostéj jsi ty..."
Tak tak jsem zabránila, aby se na sebe nevrhli. Nasupeni hněvem a skřípajíce zu
by stáli proti sobě Štěpán a Ondřej, rozježené vlasy, rudí vztekem. To jsou moji
sladcí broučci, které jsem kdysi uklidnila gumovým zvířátkem nebo sušenkou?
"On byl první, mami...!"
"Ticho!"vykřikla jsem. "Ticho!" Horečně jsem uvažovala, co dělat. Pohlavky? Pedagogický
středověk! Dcmácí vězení? Při tcmhle počasí stejně nemohou ven. Kdo je vinen? Kdo? Abych
získala čas, dala jsem jim dva kapesníky: "Napřed vyčistit nos, ano?!" A tu padl nůj zrak
na tužku, houpající se vedle poznámkového bloku, do něhož jsem zaznamenávala budoucí náktpy.
"Tak", řekla jsem už klidně,"Štěpán se posadí ke imě, Ondřej do pokoje a každý přesně popí
še, co se stalo. Jako úřední protokol. Pak si o tom pohovoříme." Ticho. Ale vyhověli. Tužky
šustily ochotně po papíře, řádek se řadil pod řádek. Aspoň si odreagují vztek, myslela jsem
si. Lépe, než kdyby se prali. Ondřej napsal: "Štěpán měl noviny a já jsem do nich nakoukl.
Vtcm noviny zavřel a hodil je na lavycy. Chtěl jsem je vzít, ale držel je pevně. Dal jsem
mu docela malyčki pohlavek a on mě kopl sylně do stehna a zahnal mne za stůl. Pustil jsem
se do něho a ona zásek do mě. Snažyl jsem se dostal k němu na lavycy. Šel přič. Postavil
jsem se za stůl a řyzl ho docela málo po hubje. On mě to vracel. Byml jsem ho silněji a
on šel žalovat mamynce a kop mě předtím - zbabjelec."
Štěpán měl na události jiný pohled:"Mněl jsem novyni. Ondřej je chtěl taki. Já je zavřel.
Ondřej mi dal facku. A kop mně do nohi. Plácal jsem ho novynama. Házel po imě polštáře.
Vilezl na stůl a sápal se po mě. Kop mě do hlavi. Taková sprosťárna! Honil jsem ho kolem
stolu a lehce do dotkl jeho ruki. On mě sylně praštil polštářem, takže jsem div neomdlel!"
Pokrčila jsem rameny. Pak jsem předala práci jednoho autora druhému. S podmračenými tváře
mi začali oba číst. Během četby se jejich vzezření uvolnilo. Štěpán se začal dokonce smát:
"Hele, ty troubo, lavice se nepíše s tvrdým y." Ondřej upadl do rozpaků a začal hledat
chyby v popise svého bratra. "Vidělas,mami, aby se "taki" psalo s měkkým i. Říká se "také".
Ted jsme se všichni rozesmáli. "Nenapsal jsi, že jsem ti vrazil jednu pod bradu.""Hm, na
to jsem zapoměl." "Mami, že jsou ty úřední protokoly strašně napínavé?"
Musela jsem přisvědčit. "Čte se to jako kovbojka. Nej lepší bude, když si zítra opatříte
tlustý sešit - a to bude jakoby kniha přání a stížností naší rodiny. Tam se bude všechno
poznamenávat. Když se pohádáte, nebo se pobijete...."
"Mami - to je senza! A můžeme ted jít do sklepa a vyřezávat si něco pilkou?"
Byla jsem pyšná na svůj pedagogický talent. Avšak za hodinu přišel otec a už z komory jsem
slyšela jeho hubování: "Co je to za pořádek.. .hřebíky na zemi, skříňka na nářadí vyrabovaná..
A tvoje kolo, Štěpáne, stojí venku v dešti!"
Vstoupil vztekle do pokoje. "A tvůj pokoj je jako po bombardování, Ondřeji. Všechno ukli
dit! Jak se v tem můžeš vyznat? Všechno vzhůru nohama, učebnice na zemi...."
"To Štěpán," obhajoval se Ondřej."A kolo mi vytáh Míša a hodil schválně do deště.."
Otec, který měl sklon napolhavkovat vždy oběma stejně, si obhajoby nevšímal:"Kdo počmáral
tapety v předsíni? Kdo zapatlal žvýkačkou okenní tabuli..? Nepřihlásí-li se nikdo dobrovol
ně...!" Dál se nedostal. Štěpán mu mlčky vtiskl do ruky propisovačku a čistý papír a řekl:
"Tak tati," napodobil můj uklidňující tón,"všechno se vysvětlí. Napřed to napiš. Potem si
to důkladně pročteme a můžeme v klidu prodebatovat........ Je to pak imohem napínavější,
uvidíš!"
Marlene Birkhäuserová

„SVATÁ HRŮZA“
O mladé generaci dnes slýcháme:"Ty děti jsou hrozné!" Před několika desít
kami let se říkávalo, že "děti jsou svátá hrůza." Tento výraz je přesněj
ší. Děti jsou "hrozné" - asi jako jsou "hrozní" psi, kteří si musejí zvy
kat na domov nebo jako hříbata, která musíme přivykat sedlu a uzdě; nebo
jako zahrada, kterou zbavujeme plevele, jako brambory, které oškrabáváme,
těsto, které pečeme, duševní schopnosti, které se snažíme ovládnout, či
dopravní značky, kterými se řídíme.
Jsou "hrozné" v tom smyslu, že jim musíme věnovat mnoho pozornosti a lás
ky, dokonce i přísnosti, než začnou rodit ovoce, které je skryto v jejich
krásných, ale kolísajících květech.
Zároveň jsou ale "svatě" hrozné. Neboč. každé z nich má nesmrtelnou duši
a každé má anděla Božího, který je opatruje a hledí při tom stále na
tvář Otce v nebesích. Nesmrtelná duše nese pečeE božského originálu.4
Svět je plný "svaté hrůzy". Na příklad oheň: je hrozný, když vypukne a
shoří dům; je"svátý",když se rozdělá v kamnech a dům vyhřívá. Tělo je
"hrozné", když ponižuje život, je však"svaté",když život spájí a sjednocu
je. Víno je "hrozné", když se ho dotýkají nenasytné rty, je "svaté", když
ho pijeme z radosti a v přátelství.
Každá odpovědnost v životě je "svátá hrůza", at je to dar zpěvu či petro
lejový pramen, politické zásady nebo milující srdce.

Jak bychom tedy mohli očekávat, že děti budou něco jiného než "svátá hrů
za"? Tím také mají podle vůle Boží být. Jako hrubé zlaté hroudy z dolů
se musejí protavit ohněm, jako dříví v lese, které se poráží, se musí
rozřezat, nebo jako houslová struna se musí napnout, aby vydala melodii.
Tak je to i s dětmi. A když se rodiče vymlouvají, že děti zaberou tolik
času a pozornosti, zapomínají, že nikdo nedosáhne v životě dokonalosti,
jestliže se nesnaží a sám sebe neovládá.
Kdosi přišel s nemocným dítětem k lékaři. Po vyšetření řekl lékař matce:
"Dávejte dítěti čtrnáct dní třikrát denně tento lék. Je sice trochu hoř
ký, ale vyléčí ho."
Za měsíc bylo dítě stále nemocné. Lékař se zeptal na lék a dostal odpověd:
"Jakoubek lék nechtěl; byl trochu hořký." Tato matka myslela jen na hrůzu
dítěte, ale ne na jeho vyléčení.
Víme, že při nejstarším, kletbou stiženém zločinu zazněla otázka:"Kaine,
kde je tvůj bratr Ábel?" Můžeme se stejně ptát:"Rodiče, co jste udělali
se svými dětmi? Vyčítáte si něco, co jste u dětí zanedbali? Podlehli jste
každé jejich náladě, každé choutce, uhnuli jste každému pláči, zbavovali
jste se odpovědnosti a zapomínali jste, že hrůza je hrozná teprve tehdy,
když je oddělena od svatosti, neboť. pak ji můžeme nabírat v takovém množ
ství jako plevel na zahradě, o kterou se nikdo ne
stará nebo o ni pečuje velmi špatně.
Někdy očekáváme od dětí příliš mnoho; věříme totiž,
že se stanou dokonalými mramorovými obrazy a lid
skými postavami, aniž by bylo nutné z nich odtesávat velké balvany sobectví.
Dítě si může dovolit být bezmyšlenkovité; rodiče
si to dovolit nemohou. Dítě může být sobecké, ro
diče je však musejí cvičit v obětavosti - a přede
vším vlastním příkladem.
Z této "svaté hrůzy" vyrostli jak naši světci a
hrdinové, velcí mužové a ženy - tak všichni naši
zločinci a trestanci.
Ti poslední jsou "hrozní" jen proto, že jejich ro
diče pozapomněli, že tehdy, kdy byly jejich
děti ještě malé, byly také svaté.
Fulton J.Sheen
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ŠPEK A LÁSKA
Po válce, kdy panoval v Evropě hlad, vyprosil belgický
premonstrát P.Werenfried ve své vlasti pro hladovějící
28 metráků Speku. Dostal jméno "Spekpater". Dnes jeho díloKIRCHE IN NOT - pomáhá všude, kde múze. Bez váhání koupil
lod, aby zachránil uprchlíky z Vietnamu, kteří na bárkách
prchali před komunistickým rájem. Velmi pečlivě kontrolu
je, kam dává peníze, věnované mnoha dobrodinci. Je hluboce
zbožný a jeden z mála lidí, kteří mají dokonalý a nezkres
lený přehled o situaci na Západě i na Východě. Pro zajíma
vost - denně se po mši sv.modlí tak zv.malý exorcismus ke
sv.Michaelovi archandělovi a tři Zdrávasy za obrácení Rus
ka - jak se to dříve modlívali všichni knězi. Modlitby
nejen nejsou zakázány, ale doporučuje se modlit se je ne
jen po mši svaté, nýbrž i jindy.
Uveřejňujeme jeho dopis z dvouměsícníku ECHO DER LIEBE,
v němž reaguje na tisíce dopisů věřících, kteří jsou smut
ni při pohledu na kněžské odpady, hereze, znesvěcování
svátých míst, nevěreckou výchovu mladých na katolických
školách a mnohé jiné zjevy, které bolí každého z nás.

MILÍ PŘÁTELÉ - víc než třicet let se snažíme všemi prostředky pcmáhat pronásle
dované Církvi. Jediná rozhodující panoc míří vlastně k tonu, aby se pronásledovatelé obrá
tili. Tento zázrak Božího milosrdenství není nenyslitelný. Víc než kdykoliv jindy pochybu
jí umělci, intelektuálové a mládež za Železnou oponou o životním názoru, který se jim ná
silím vnucuje. Hledají Boha. Najdou Ho, budeme-li jim hlásat radostné poselství. Ne pouhý
mi slovy, ale zářivým křesťanským životem.
Je to mistrovský kousek dáblův a zrada na Kristu, když právě dnes se znesvěcuje vše, co je
v Církvi svaté a nadpřirozené, ryzí a pravdivé, dobré a krásné. Je nutno přestat tento
skandál bagatelizovat. Neboť Církev na západě se dnes znesvěcuje ještě pohoršivěji, než
kdysi předsíň jerusalémského chrámu. Víme, že mírný Ježíš na to reagoval svištěním důtek!
Stejně nás bičují slova českého kněze, který směl dva měsíce cestovat na Západě: "Byl jsem
dvanáct let ve vězení, protože jsem chtěl zůstat věrný Církvi. Mučili mě, protože jsem ne
chtěl zapřít papeže. Pro víru jsem ztratil zdraví. Ale tato víra mi dala mír a jistotu;
léta ve vězení jsou nejkrásnější dobou mého života. Ztratili jste Boží mír. Svou víru jste
podkopali, takže vám už nedává jistotu. Odhazujete ve své svobodě to, pro co jsme my byli
pronásledováni. Západ mě zklamal. Raději bych žil dalších dvanáct let v komunistickém vě
zení, než abych tu zůstal."
Tento úsudek by nás měl nutit k zanyšlení. Je to přesvědčení všech, které pročistila krev
a slzy. Kdo má čisté srdce, vidí Boží pravdu lépe než falešní proroci, zaslepení velekněží a pyšní znalci Písma, které nyní papež stále častěji napomíná.
Cnes je lodka Petrova právě tak hříčkou zuřících vln jako kdysi, kdy apoštolově ve smrtel
ném děsu volali o pomoc svého spícího Mistra. Tisíce lidí mi píše o svém strachu ze zmat
ků, rozkolu a nevěrnosti vůči Bohu, které se šíří Církví jako mor. Sdílím Vaše starosti.
Co dnes prožíváme, není krize růstu, nýbrž rozpad; není to slibné jaro, ale temný podzim;
nevyráží nový život, nýbrž je to masový odpad suchých větví, které už dávno nejsou spoje
ny s božským vinným kmenem. Místo aby prokvasil svět kvasem evangelia, nechá se Boží lid
prokvasit kvasem světa, ačkoliv tento "kvas" Kristus jasně odmítnul.
Ptám se sám sebe, co bych Vám jako kněz měl poradit. Odpověá dává Církev ve své liturgii:
"A ted, praví Pán: ke mně se obraňte celým svým srdcem, postem, pláčem, nářkem. Roztrhně
te srdce, ne oděv! Obraňte se k Pánu, svému Bohu, neboň je milosrdný, soucitný, shovívavý
a odpouští hřích. Snad se zase slituje, dá nám své požehnání.. .Svolejte lid, zasvěňte a
svolejte obec!. .Kněží aň plácí a volají: Ušetři, Pane, svůj lid, své dědictví nedej na
hanbu a posměch pohanů!" /Joel 2/. Proto opakuji svou dřívější výzvu:
1 . jeden den v týdnu nebo v něsíci se přísně postěme - za trpící Církev,
2 .takto našetřené peníze věnujme svým pronásledovaným bratřím,
3 .modleme se denně růženec za obrácení Ruska, nevěrného křesťanstva a za své obrácení.
0 tomto obrácení mluvila Matka Boží ve Fatimě. Bylo by opovážlivé, zavírat před ním srdce.
Přitulme se k Marii, rozdrtí hlavu odpůrce Božího, strůjce každého díla proti Bohu. Po
slechněme ji! Možná, že je to naše poslední naděje!
WERENFRIED VAN STRAATEN

"VYHRNEM SI RUKÁVY" - ČILI MOUDRÝ MLADÝ MUŽ V ARGENTINĚ
"Vystoupil jsem z letadla a nasedl do taxíku. K mé velké radosti
nevěděl taxikář, kde je kostel, a objel bezmála celé město. Můj
průvodce, který jízdu platil, ovsem takovou radost neměl.
Před kostelem mě uvrtalo shromážděni. Můj proslov se skládal ze tři
slov, vic jsem Španělsky neuměl. Brzo se mě ujala Španělská učitelka a
naučila mě tolik, že už mohu bez obtiži mezi lidmi pracovat. Prozře
telnost mi věnovala kolo. Do jisté doby jsem na něm vesele Šlapal...
V lednu jsme nastoupil, v březnu jsem se pustil do práce ve čtvrti,
kterou mi přidělili. Po stránce náboženské to byla pouSt; nikdy tam
kněz systematicky nepracoval. Zato tam pilně pracovali mormoni, svěd
ci Jehovovi a adventisté; jejich půle nesla ovoce. Znal jsem jen dvě rodiny, ty mě vSak se
známily s dalšími a konečně jsem obesel dům od domu celou čtvrt. Nejdříve mě považovali za
mormona, ti totiž jezdí na kole, a nezřídka mě vesele vysypali. Až se dověděli, kdo jsem,
byly z toho menSí krize a rozpaky - ted už mě všichni znají. Jakmile jsem se dal do práce,
mormoni okamžitě zmizeli - drive pracovali každou neděli čtyři. Proč - nevím.
Jednou jsem se kdesi ptal na rodinu, kterou jsem hledal, v protějším domě. K mému úžasu ji
vůbec neznali. Tak se zrodila myšlenka, vytvořit skupinu rodin, z nichž každá bude schopná
organizovat setkání a křestanskou formaci v bloku, kde žije. S těmito rodinami se setkávám
každý týden a hovoříme o duchovních věcech i o problémech rodinných vztahů atd. Později bu
deme pracovat v širším měřítku. V mé oblasti žije asi tisíc rodin a pět - šest tisíc oby
vatel. Za dva roky se počet obyvatelstva zdvojnásobí.
Vymýšlím si všechny možné i nemožné důvody, abych rodiny navštívil. Jednou je obejdu, abych
se setkal s dětmi, které jdou k prvnímu sv.přijímání. Nedávno přijala první sv.přijímání
skupina "dětí" kolem dvaceti let. Pak se jdu podívat po biřmovancích. Chce-li někdo přijmout
svátost biřmování, předpokládá se pevné rozhodnutí, následovat Krista v Církvi a to v círk
vi místní. Proto chodili se mnou vždy tři muži a tři mladí.
S těmi, kdo mi pomáhají, se pravidelně setkáváme. Dám jim asi 40 min.téma, a oni mi pak vy
pravují o svých zážitcích a zkušenostech; konečně se rozdělíme do skupin po sedmi, osmi oso
bách, a hovoříme o tom, jak jsme žili v předešlém týdnu to, co jsme si na minulé schůzce
řekli. Kdybych měl napsat všechny zážitky, byla by z toho hezky silná kniha.
Mnozí přišli jen proto, aby neměli potíže s rodiči, o náboženství a o Církev se tuze nezají
mali. Jeden mladý muž přišel jen proto, aby udělal radost matce; očekával, že je budu učit
náboženství po starém způsobu. Našel však něco, co ho zajímalo, a je štastný, že přišel. Ny
ní už nadšeně pracuje ve skupince mladých naší farnosti. Zajímavé - nejvíc se nadchnou ti,
kdo dříve o kostel nezavadili.
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Každý den mě ceká nějaké překvapení. Přichází jeden za druhým a nabízí se k práci ve far
nosti - příležitostí jim mohu dát víc než dost.
Jiná příležitost, jak obejít rodiny, je sběr lahvi a papíru. Tato oblast nemá kostel; často
se jednalo o pozemek na stavbu kostela - bez úspěchu. Řekl jsem si, že se o to pokusíme ta
ké. Předtím chtěli 400 m^, my žádali 1000 m -a dostali jsme přes 3000 m^. Postavíme kostel
pro 800 lidí, faru, farní středisko pro 900 lidí - a tam se budeme setkávat. Mám už mnoho
spolupracovniků.
V tak krásném společenství je radost pracovat. Zajímá se o mne i pan
biskup, rád by, abych se stal asistentem mládeže katol.akce. Ale jak
prodloužit den na 48 hodin? Téměř každý den vyletím z domu o půl de
sáté a vracím se o - nebo po - půlnoci. Ale to, co vidím, stoji za
námahu. A hladem tu neumřu. Jen a jen na knězi záleží, jestli ho li
dé pozvou. Včera jsem měl být na třech večeřích a dvou narozeninách.
Starají se o mne jako o vlastního. Každý měsíc mi např. předplá
cejí jízdenku na autobus a pod.
Brzo mě Otec biskup vysvětí na jáhna a pak
na kněze. Děkuji Bohu, že mi dal tento rok,
abych se co nejlépe mohl připravit na
práci mezi lidmi. Raději být třicet let
horlivým knězem než padesát průměrným.
Derme vidím, jak lidé hledají Boha a je to
velká odpovědnost - aby se setkali s NÍM ne se mnou.
Proto se stále uěim a budu učit, jak "neztrácet
cas."
J.P.

jen aby co nejvíc vydělal. A ted je žena mrtvá!
"Chápete..? Kdy ho uvidím? První lod jede až za
Byly tři hodiny odpoledne, když Andres ve týden, a já chci být těch sedm dní opilý od rá
šel do lékárny. Doktor dopil obsah sklenky, na do večera. .Jinak se zblázním! Dostanu whisky?"
pak se zvedl a vešel do lékárny.
Nastalo mlčení.Pak doktor řekl: "Víte, že je to
"Co chceš, Andersi?"
zakázané. Kdyby vás policie potkala opilého,při
"Nejspíš jsem se nachladil. Whisky..."
šel bych o místo..."
V Kirkenesu se vydává alkohol jen na lékař "Takže po tem, co jsem vám tu vyprávěl, stále
ský předpis. Co by se stalo, kdyby se hor
odmítáte?"
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níci, kteří tu žijí měsíce sami, dali do
Neuvěřitelné! Všichni věděli, že doktor Trans
pití,když na ně dolehne mizerná nálada?
je podivín, že nemocné vyšetřuje bez jediného
"Kde tě bolí?" zeptal se doktor.
slova. Nikdy je neposlouchá, jen píše předpisy
"Když vám říkám, že jsem nemocný a potřebu- a dává léky. Ale když muž v takové situaci,
ju whisky, je to pravda. Stačí půl litru.." jako Andres, ho slušně poprosil...
Doktor váhal:"Dám ti jodovou tinkturu. Vždy "Doktore.. .nevíte,čeho jsem schopen.Snášel jsem
pár kapek před spaním. ."
dosud nezaměstnanost, tvrdou práci, všechno..
Andres se obrátil a zabouchnul dveře. Když Pro ženu a pro dítě? Copak to nechápete?! A k
odešel, doktor otočil vypínačem. I venku
vůli pitemým předpisům mi odmítáte dát alkohol,
zářila světla. Teploměr ukazoval -28 .
který by mi pomohl, pozapemenout, aspoň na chví
Andres, jemuž se říkalo Hodný Andres, vra li, než si na to zvyknu. .Prosím vás..doktore!"
zil do dveří hornického klubu. "Peter..
Dodal tiše a vyčítavě:"Vý přeoe sám pijete!"
řekni, máš nějakou whisky?"
"Je mi líto, mohu vám dát jen sirup!"
Jednooký muž ukázal mlčky na láhev piva.
Andres mimovolně pohlédl na stůl a spatřil láhev
"Ne - potřebuju pít! Nepůjdu na policii..!" whisky. Zlost mu sevřela hrdlo.
"Zkusil jsi to u Laponců?"
"Darebáku, mizero!" křičel a zrudnul. "Ty piješ.!
"Mají....?" Vyšel na liduprázdnou ulici.
Vešel do knajpy Laponců. Zírali na něho udi V osm hodin se vrátil Andres do klubu. Všichni
veně. Nechodíval tam.
NAŠE KRIMI viděli, že jde těžkopádně a nejistě.
Nikoho nepozravil, nic neřekl, jen dopadl na
"Chtěl bych alkohol.. Jakýkoliv!"
lavici vedle Jednookého. Po dlouhém, strašně
Laponec potřásl hlavou:"Nemám. ..nic!"
Znovu se octnul na ulici a mluvil sám k so dlouhém mlčení se Jednooký zeptal:"Tak co...
našel jsi?"
bě: "Musím, .musím.. .jinak nevím co...!"
Andres na něho pohlédl, jakoby nechápal. Otřel
Když se ozval zvonek, zůstal doktor chvíli si rukou čelo.
sedět, pak vstal, ale zapomněl schovat lá "Poslouchej, Peter..Jděte se podívat k doktorovi'
hev. Andres čekal uprostřed lékárny.
"Tak u něho jsi dostal? . .Ten ti dal!"
"Doktore, vím, že zákon zakazuje dávat al Náhle se zvedl:"Po
kohol komukoli..Nenachladil jsem se..ale.." slyš, ty?" Andres
Nadechl zhluboka pach alkoholu z doktoro
sklonil hlavu.Několik
vých úst. "Nejsem piják..ale když ho dnes mužů na sebe pohlédlo
nedostanu, zůstanu sám se svými myšlenkami a mlčky vyšlo ven.
a zblázním se.."Začal křičet:"Dejte mi tedy Když se vrátili, ubo
nějakou drogu, abych pár dní spal, abych
žák spal. Na jeho tvá
na ni nemyslel! Je mrtvá...zemřela...a já ři byly stopy slz.
nevím, co je s klukem... "
Ano - lékárna byla
Vzlyknul a zašmátral v kapse. Vytáhnul pro prázdná. Doktora Tran
močený cár papíru: "Zde je telegram! Od po se našli vedle
licie! MANŽELKA ZEMŘELA 6. PROS INCE. A dnes prázdné lahve whisky.
je dvanáctého. Už je pochovaná. Jak zemřela Zvedli mu hlavu, krev
kdo byl u ní?"
na vousech a na ní
Pozoroval doktorovu nehybnou tvář. Ani sto přischlý recept. Tuž
pa dojetí, soucitu...
kou na něm napsal slo
A tak Anders vybuchl. Vřelo to v něm už
va:" Už čtyři roky jsem
příliš dlouho. Přinesli mu telegram do do
hluchý. .Nevím, co mi po
lu, pokračoval v práci, pak se vytratil.
vídá. .."
Chodil ulicemi a hovořil sám k sobě. Doma Andres spatřil policis
se vrhnul na postel. Ještě však neplakal.. tu, mlčky vstal a opus
Bydlel se slaboučkou, ale statečnou ženou til kamarády, z jejichž
Hannou v dělnických kasárnách na předměstí řad se vraždou doktora
Oslo. Porod ji vyčerpal, peníze mizely.
Transe distancoval....
Vzal tuto práci - ani na dovolenou nejel - Jiří Simenon

JEN

PŮL

LITRU..!
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ŠKODORADOSTNÁ SÚSTRASŤ /škodolibá soustrast/
Medzinárodne organizovaní teroristi v Taliansku vystupujú pod menom "červené brigády".
Majů tu na rováši dlhy zoznam teroristických výčinov, ku ktorým sa nielen priznávajú, ale
ktorýnrl sa priam chvastajú. Predstavujú silu - netřeba ju podceňovat - bojujúcu proti
Státu a jeho demokratickému zriadeniu.
Nedávný případ s Aldom Morom, předsedám ústředního výboru krestanských demokratov, otriasol veřejnou mienkou, mnohým otvoril oči a nastolil otázky: KDE JE M0Z0G3 KTORÍ ORGANIZU
JE TERORISTICKÉ HNUTIE? O KTORŮ ZAHRAŇIČNÚ MOCNOST SA OPIERAJU ČERVENÉ BRIGÁDY? OD KOHO
DOSTÁVAJÍ] POSTRIEDKY NA SVOJE PODNIKANIE? MAJI] PŘESVĚDČIVÉ SILU PODRÁŽDĚNÉ DEMENTI, KTORÍMI MOSKVA A PRAHA PREDSTIERAJÉ SVOJU NEVINNOST?
Pri rozličných prílezitostiach aj komunistickí předáci vyslovili nie podozronie, ale
istotu o teroristickém zásahu cudzej ruky do talianskych pomerov. Politici iných stráň sú
přesnější a na základe správ tajnej služby obviňujú východný blok, ktorý má špecialistov
v poznaní talianskych problémov a mieša sa do nich votrelecky a svojským sposobom.
Taliansky denník AVVENIRE z 29.marca 1978 na prvej straně priniesol článok, ktorý vyvolá
vá u čitatela zdesenie a rozhorčenie: Červené brigády dostali a dostávajú svoj výcvik v
Česko-Slovensku. Dá se to dokázat?
A v podtitulku sa hovoří: Naša tajná služba má v rukách nepodvratitelné dokazy. A za tým
všetkým sa skrývá KGB, teda sovietska rozvratná špionáž. - A článok aj rozoberá niektoré
z týchto dokazov. Zistilo sa, ze střediskem výcviku teroristou sú skutočne Karlovy Vary,
kde strávili určitý čas aj vážnění talianski brigadisti, ktorí terorizujú a vyhrázajú sa
aj v súdnej sieni v Turine.
Autor článku Carlo Luna po udaní teroristickej liahne, počtu červených brigatistov /asi
sedemsto na slobodě/ a výloh na ich vydrzovanie, jemným zmyslom pre skutečnost podotýká,
ze nie je tažko zistit, kto využívá Česko-Slovensko pre svoje dobyvačné chútky a ciele.
Dnešní pánovia Kremla vyuzívajú otrokov, ktorí hradia výlohy, spojené s pobytem týchto
"vzácných" zahraničných hostí v světoznámých kúpeloch Karlovy Vary.
Případ Moro sa stal medzinárodným prípadom, všeobecnou zálezitostou, a preto nemožno pri
ňom mlčal. Aj dnešný Kreml prehovoril. Prehovoril rozmyšlené a takticky, ako zodpovedá danej situácii a jeho plánom. V denníku IL TEMPO /S.apríla 1978/ čitatel má opat motiv zasmiat sa nad hmatatelnostou přetvářky a nad drzostou jej povodců. Éstredný výbor komunis
tickéj strany sovietskeho zvázu poslal talianskym komunistom/ ! / přejav sústrasti nad prí
padom Moro a ze starostlivá sleduje vývoj událostí v Taliansku. - Nevieme, či talianski
komunisti tiez úprimne odsúdili únos Aida Mora a vraždu piatich ludí jeho sprievodu, ale
verejne sa prejavili proti tomuto barbarskému činu. A tu hned, sa ozve tútor komunistou po
celom svete a hladá si lačné sympatie. Keby dnes zil Aesopus, připadne jeho epigon
Phaedrus, mdli by jedinečné látku pre poučnú bájku, v ktorej by dravcom pripísali niekto
ré ludské vlastnosti a činy.
Nech je akokolvek, sústrastný přejav z Moskvy poslaný do Říma vážnému čitatelovi připadá
smiešne, ak nie urázlivo, a nie je ani predpojatím ani nedomyšlením túto sústrast nazvat
škodoradostnou.
SLOVENSKÉ HLASY Z ŘÍMA - GORAZD ZVONICKÝ

PO DLOUHÉM BEZVĚTŘÍ-BISKUPOVÉ NAPJALI PLACHTY
Prohlášení kardi
nála Hoffnera
p K DISKUSI O
LIDSKÝCH PRÁ
VECH připomí
ná řeč kardila von GALENA
"lva z Miinsá teru" za na
cismu. Už
se diplo
maticky nekličkuje a neužívá zbabělé takti
ky. Vše se jmenuje pravým jménem, od Moskvy
přes vých.Berlín, sev.Irsko, Afriku i Jižní
Ameriku, od Helsink ke sdružení komunistic.
kněží. Mluví se jasně o zemích i o lidech,
o těch, kdo porušují lidská práva i o jejich
mučednících. "Je naší povinností mluvit za
ty, jímž se děje bezpráví, .i proti hněvu
mocných. Nesmíme se jich bát a zacpávat si
uši před křikem z oblasti jejich moci."
Nyní se budou mnozí, kteří mají splnit tuto
výzvu - a jsou za to placeni - snažit pře
slechnout výzvu kardinála ve prospěch pro
následovaných a ponižovaných. Všimli jsme
si, že toto prohlášení biskupské konference
míří proti spiknutí hlubokého mlčení. Jasné
svědectví ve prospěch utlačovaných v celém
světě zachází - podle "progresivních" přece
jen příliš daleko, neboť mluví o Čile a Již
ní Africe a údajně "křesťanském" v marxismu
a o uvolnění. Moc hesel je veliká: "Nyní jdou
i biskupové do studené války.... "
Proto se musí biskupské přehlášení lidských
práv z Ludwigshafenu nejen číst ve všech
kostelích, nýbrž i závazně probírat v nábo
ženství, naléhavě se doporučí rozhlasovým
a televisním redakcím, aby je doslovně šíři
ly a jako celoroční téma všem katolickým
organizacím.
Nesmí se ovšem nevidět trám v očích Němců.
V Prohlášení čteme:"Boj o lidská práva se
nesmí falšovat obrazem člověka, zúženým jen
k politickým účelům."
Co říkají biskupové k onomu marxisticky
zfalšovanému obrazu člověka, který se vná
ší denně skrze německou televizi do všech
rodin? Není to podle Marxe a Lenina vzor
"kapitalistického systému," totiž stálého
boje všech proti všem o peníze, rozkoš a
lež, který se až do noci vpaluje až do ne
snesení do mozku lidem prostřednictvím láka
vých zábav, jakoby to byla jejich vlastní
existence, jejich skutečnost v marxisticky
se měnící společnosti? Neničí se tím snysl
života a lidských práv? Pak chápeme otázku
televizního intendanta, zda by se v naší
zemi vůbec mohl vyskytnout terorismus bez
televize na marxistickém základě?
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Nohou biskupové dál mlčet k politicky zaměřené
mu, protikřesťansky znásilňovanému a nelidskému
trvale do budoucna naprogramovanému ovlivňová
ní lidí pod heslem:" Internacionála bojuje za
lidská práva?"
Biskupská konference konstatuje a áává návod
proti na mnoha místech falšovanému vyučování
katolického náboženství. Mnoho učitelů nábožen
ství neučí mládež víře, nýbrž jim ji bere. Učí,
že křesťanské náboženství je socialisticko-humanistická ideologie osvobození. V jedné diecézi
se např.užívá učebnice, v níž se blahoslavenství
v Kristově horské řeči nazývají "menšinou tero
ristů". Jeden kněz v trevírské diecézi užívá v
kostele pro kající pobožnost dětí čistě třídní
bojovné agitace. Náboženské vědesmosti dětí, opou
štějících školu, klesly skoro na nulu. Zároveň
dosáhl vrcholu obětavý zájem mladých o nábožen
ství a o smysl života - čehož využívají jen sek
ty.
Proto rozhodla biskupská konference, že vyučová
ní náboženství musí být v souladu s učením Círk
ve. "Kriticky záludné" otázky se musí vynechat,
neboť pak se zanedbává vyučování katolické víře
a mravům. Oblastní komise upraví povalování učeb
nic a učebního materiálu pro náboženství. Rodiče
a kněží se mají obracet přímo na tyto komise:
jejich adresy mají být na kostelních dveřích.
Německá biskupská konference navrhla jako téma
pro římskou biskupskou synodu 1980 MANŽELSTVÍ
A RODINA. Manželství a rodina jsou vystaveny
silnému nátlaku a vlivu. Jak se dnes staví Cír
kev k sexuální otázce, která ve svých důsled
cích dělá manželství a rodinu zbytečnou a vysta
vuje dítě v matčině lůně smrtící libovůli? Je
čistota ještě křesťanská ctnost? Přešla Církev
od jednoho extrému /tělu nepřátelská úzkostlivost/ ke druhému / doporučování ukojení sexuál
ních potřeb/? V této souvislosti: Kdy se koneč
ně s pomocí Církve změní nelidská sexuální výcho
va dětí, jak s ní skončil před 40 ti lety hlavní
ruský pedagog A.S.Makarenko?"Láska se nemůže pěs
tovat na základe primitivního zoologického páře
ní. .."Musejí žáci, kterým byl vnucen sexualismus, ve svém vrozeném a vštípeném nedostatku
lidské bezpečnosti /Geborgenheit/ se stát roze
nými teroristy, neschopnými lásky?
0 příčinách terorismu se poradí biskupové na zá
kladě nového rozboru. Pak se zmobilizuje pomoc
Církve k překonání terorismu. Ta může přijít jako každá pomoc - jen z neskresleného evangelia.
Doufejme, že "jednotný překlad", který biskupové
vydají, nebude zkreslen.
Nepřátelskému a zkreslenému násilí vůči křesťa
nům postavili němečtí biskupové hráze víry, kte
ré se vždy osvědčily jako nej lepší hráze k
ochraně lidí. Snad nařizovali němečtí biskupové
příliš dlouho ticho pro mír v hrozné bouři, kte
rá vypukla proti lodce Církve. Nyní rozvinují
plachty!
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Nikdy neobviňuji druhé za své neúspěchy. Obchod jde špatně - má vina. Přemýšlím, jak zlep
šit naši situaci. Po ránu hledám na trhu to nej levnější. Hledám levnější a lepší prameny,
než měli moji předchůdci. Srovnávám ceny. Snad je rozdíl jen několik grošů, ale z těch ži
jeme. Ženy chtějí velká vejce, nechodím tedy do družstva, kde dají několik velkých a hodně
malých, ale na trhu nenamítají selky, když koupím dvě velká vejce, nic. Jdu tedy od Stánku
ke Stánku a dnes vydělám na dvaceti vejcích víc než dříve na stu. Mám z úspěchu velkou ra
dost. Budu se snažit ještě víc, jen aby moje snaha měla sebe menší úspěch.
Když jsem ve volné minutce vběhla do komůrky, leží Jurka a zírá na zamřížované okénko, jímž
sc z chodby dere chabé světlo:"Proč vidino oknem jen zed?" Ptá se každý den a mne to bolí.
Než odpovím, dodá:"V našem pokoji je málo krásy."
Co říci o místnosti, pro kterou je označení "pokoj" víc než lichotivé? železná postel, dře
věná police s lihovým vařičem, místo židlí dvě dřevěné bedny, stoleček a dva kufry.
Chvilku leží Jurka tiše, pak řekne plačtivě:"Ted jsem uražený a nevím proč!?" Ohřívám mléko
a hořce si myslím: Je to dětství, které jsem si pro tebe vysnila, nůj chlapče?
"Mami, proč mají děti rády ošklivé a já jen hezké? Kdo lidem řekl, že mají milovat krásné..'.'
Cinkne zvonek, musím do krámu. Když se vrátím, objímá kolena a pokračuje ve filosofování:
"Proč mají lidé sny. Já viděl ve snu jablko, nic víc. Ty jsi byla zase v Rusku, že?" Náhle
zesmutní: "Zůstaneme stále v Rakousku? Neuvidím už dědečka a babičku? A Irinu také ne? Mamočka, poletíme do Ruska letadlem! Ve vzduchu nepotřebujeme vizum, že?"
"Potřebujeme vizum!" odpovídám.
"Pak pojedeme do Ruska lodkou nebo parníkem."
"Víš, že do Ruska nesmíme." Podala jsem mu mléko. "Svlékni se a přestaň s hloupostmi."
"Když nás, nemi, vyhnali z Ruska, budu naschvál brzo velký, abych záporně 1 ruský."
"Rusky nezapomeneš, protože jsem Ruska," zašeptala jsem a pcmáhala mu s oblékáním.
"Ne - nechci být Rusem!"řekl plačtivě,"ruské mám jen palce na nohách, ostatní je německé."
Zase cinknul zvonek. Dlouho jsem musela poslouchat, jak jistá paní Vyskočilová pere a domov
nice se jí snaží ztrpčit život, ale to si nedá líbit. Když jsem se vrátila, stál Jurka stá
le na posteli. Mléko vychladlo. Namáhavě si oblékl kabátek a bručel:"Už je mi půl roku malý'.'
Po chvilce dodal:"Mám takovou chut na bonbónek, že se mi kroutí jazyk v puse. Kdybych měl
jediný biskvit, štěstím bych se rozplakal. Víš, mami, jak mi dala paní doktorka Walterová
krabici kočičích jazýčků? Vidím je jasně před sebou! Ted nás bolševici vyhnali a na sladkos
ti se v krámě jen dívám. Jak přijít k penězům? Máme se špatně proto, že máme málo peněz!"
Po snídaní vystrčil hlavu a když viděl, že v krámě nikdo není, zašeptal vzrušeně:"Víš, jak
vyděláme peníze? Tatínek bude jezdit v tramvaji a prodávat jízdenky. Dostane hodně peněz!"
Někdo vstoupil a Jurka zmizel jako vítr; má přísně zakázáno chodit do krámu, je-li tam zá
kazník. Když zákazník odešel,pokračoval Jurka stejně vzrušeně:"Stačí , když vyjdeme na ulici
a budeme hledat,co lidé ztratili, vypůjčím si od Karlíka baterku a..."
Náhle se z ulice ozvalo žabí zakvákání. "Pust mě na ulici! Děti mají prima kvákače..Tak se
mi chce na ulici, že se mi hlava div nerozskočí. V pokoji to páchne jako po spálenině!"
"Po ulici běhají nevychované děti a jezdí auta. Raději si hraj se stavebnicí."
"Ty se pořád bojíš! Zde je málo vzduchu a slunce potřebuji také. Dám se s tebou rozvést!"
Jurka vyskočí jako míč, roztočí ruce a po tvářích se mu řinou slzy: "Kdyby sis byla vzala
dříve mne než tatínka, mohl jsem být už velký jako tatínek a vydělával bych peníze!"
Vrhne se mi do náručí: "Mamočka, jsem tak nešťastný! Pust mě na ulici!"
Zvenčí je slyšet vytí, asi nějaký chlapec. Jurka je okamžitě u dveří, aniž čeká na svolení
a z prahu volá:"Hned se vrátím! Musím se podívat, kterého chlapce tam mlátí!"
V pokoji je ticho. Cinkne zvonek. Je mi smutno, když slyším příliš dospělé povídání Jurkovo.

Přejete hodina, přejde druhá. Kde je chlapec? Ulicí jede nákladní auto, za ním další....
Strach roste... Náhle je Jurka zpět. Bledé tvářičky mu při běhání zčervenaly, sedí na
bedně a vytahuje z kapsy své poklady.

"Mami, až se tatínkovi roztrhají šle, nůžeš je zašít tímhle kouskem guny. Ušetříš peníze...
A zde mám metr, vlastně jen část metru; proč ten, kdo ho ztratil, neztratil celý metr? Ale
potřebuješ při šití nutně celý metr? " Než odpovím, vytahuje z kapsy další a důležitě vy
světluje:'^ tohoto šroubku si udělám rádio. Jen my nemáme rádio. Když je dokázal vyrobit
pan Meyer, proč bych to nedokázal já? - Určitě neuhádneš, co je v této krabičce od sirek?
Je v ní živá moucha! Willi mi ji dal za mou lokomotivu! Že je to dobrá výměna?"
"Ach, Jurko, ty ses zbláznil! Jak jsi mohl svou krásnou lokonotivu vyměnit za mouchu?"
"0 jé, moucha je mrtvá! Willi mě podvedl. Dal mi nemocnou mouchu a ta teá zemřela!"
"Už jsem ti řekla, že si s Willim nesmíš hrát. Je to špatný chlapec! Hřej si jen s dětmi,
které jsem ti dovolila!"
"Mamočka, nůžeš mi vybrat hodné děti, jen Williho mi nechej; dokáže nařezat i Frickovi,
který mi včera namlátil! Ostatní děti ti rád přenechám."
Zase je tu zákazník; jako blesk se Jurka vřítí do komůrky. Chvílemi vystrčí hlavu a když
zákazník, malý chlapec, zmizí, vysvětluje:"Dával jsem pozor, ale Rudí přece něco ukradl!
l^slím, že to byla krabička sirek!"11
"Co je ti, Jurko?" zeptala jsem se, když se vrátil z ulice se zahořklou tváří.
"Nic. Willi a Fricek mě navedli, abych převrhnul koš s pomeranči panu Zirnerovi. Že pomeran
če seberou a dají mi také. Řekl jsem, že se tě musím zeptat ale oni řekli, že když se tě
zeptám, dá mi každý z nich facku a ty prý mi dáš také facku. Dáš mi proto facku?"
"Zůstaneš dona a vůbec na ulici nepůjdeš," řekla jsem přísně.
"Mamočka, jak jsem nešťastný! Všichni chlapci smějí dovádět, jen já musím být hodný. Proč
smějí běhat po ulici a nadávat? Proč nejsem uličník a musím myslet jen na tebe, když jsem
na ulici? Mami, uličníci se narodí nebo se z nich stanou později uličníci?"
Vstoupil zákazník a Jurka zmizel na ulici. Brzo se vrátil a sedl si mlčky na bednu. Tváře
žhavé, oči uslzené a vzdychal bolestí. Ale nepromluvil. Poznala jsem, že ho někdo důkladně
zřezal, ale bylo tolik práce, že jsem neměla čas se o to starat. Za pár minut přijdou naku
povat dělnice z továrny na radia. Konečně Jurka promluvil: "Mici, s dlouhým krkem, mě bila
na obě tváře a neznámý kluk mi plivl do tváře. Budu žalovat Mici pro urážku na cti a pak
jí zabaví její nafukovací balónek a autíčko."
"Cos jí vyvedl?"
"Proč děvčata křičí, když je někdo tahá za vlasy - a to jen za jediný. Nemohu děvčata vy
stát. Willi říká, že děvčatům se má vždy nařezat!" Otevřely se dveře a vstoupila uslzená
Mici:"Jurka mě nenechá na pokoji!" Dala jsem jí bonbónek. Uklidnila se a odešla.
"Mici nemá obličej, ale čumák. Až doroste a já také, řeknu jí, že je hloupá husa."
"Jurko, kdybys věděl, jak mě tvé sprosté řeči bolí," řekla jsem starostlivě.
"Ach, mamočka," uklidňoval mě Jurka,"budu teá tiše sedět v pokojíčku. Zprotivilo se mi
být uličníkem. Budu zase slušný. "Odešel do komůrky. - Je poledne, krám plný lidí, někteří
chtějí jíst a všichni chtějí být obslouženi hned. Když vstoupím do světničky, sedí Jurka
u polotemného okna a píše dlouhou řadu slov od leva do prava. Psát se naučil v Rusku sám.
"Dělám rusko-německý slovník," říká důležitě,"budu učit děti ruský." Musím se při pohledu
na jeho výkon smát. Je tam plno chyb, ale na čtyř a půl letého chlapce je to výkon. Nezni
čí těžká doba to, co je v něm dobrého a vyššího? Nezvítězí ulice se svými přízemnostmi,
před kterými ho nemohu chránit. Vracím se do krámu. Po půlhodince Jurka vstupuje, ale z
ulice a na prahu šeptá nějakému chlapci:"Řekneš-li to tatínkovi, utrhne ti hlavu!" Je hně
vem rudý, tváře samá krev, krev mu kape i z prstů.
"Kde ses poranil?"ptám se ohromeně.
"Ach, s tím jsem se už narodil. Vypadá to jako krev, ale to je z minulosti..Mami, mají psi
právo kousat děti? A má Willi právo, házet mi do obličeje kameny?" Rány jsem ošetřila a
Jurka se pustil do slovníku. Čas od času zvedne podrápaný obličej a zeptá se mě něco. Ptá
se nekonečně:"Naroste koni nové kopyto, když se mu odtrhne? Jí krokodil koně? "
Před obchodem se ozve křik, sbíhají se děti i dospělí. Jurka se vzruší: "Mamočka, něco se
děje. Asi zemřela znovu ta paní, co ji nedávno pohřbili. Je neslušné sedět dona, když se
něco děje ."Než mu to mohu zakázat, je ze dveří venku. Když se po chvilce vrátí, sděluje
nadšeně:"Mami, pánovi, který bydlí u domovnice, se uvolnily tkaničky u podvlékaček a Willi
na ně schválně stoupnul a pán spadnul, ale ne úplně. Právě natíral barvou dveře a přetřel
štětkou Willimu přes obličej. Willi se urazil a běžel pro maminku, ale ta mu nařezala!"
Musím do cukrárny pro dorty. Když se vrátím, sedí Jurka na posteli a líbá dlouhou žížalu.
"Mamočka, tu žížalu si nechám. Budu ji vychovávat a krmit. Ale kde má ústa?"
"Hned ji odnes na ulici 1 To by ještě chybělo, mít žížaly v pokoji." Smutně odnáší svůj po
klad a vrací se s dlouhou špinavou nití. Klade ji na pult. "Podívej se, mami, jak ti tvé

dítě pomáhá šetřit. Budu ti nosit niti, které najdu, a už nemusíš žádné kupovat."
Čas plyne; přichází zákazník za zákazníkem; zvláště únavné jsou děti, koupí za dva, tři
groše cukrdlátka a zůstanou v krámě půl hodiny. Ale kde je Jurka? Pokoj je prázdny! Několik
minut čekám, pak vyvěsím na krám ceduli: Vrátím se za chvilku - a jdu ho hledat.
široká ulice je plná žen a dětí. Charakteristické ve vídeňských dělnických čtvrtích jsou
barevné peřiny, které leží v každém okně, na nich opřené ženy a baví se spolu přes ulici.
Všude se loudají nezaměstnaní a horlivě debatují.
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Jurku nevidím. Zahnu do další ulice; ani tam není. Vracím se, ptám se dětí, nikdo nic neví.
Co je s ním? Zajdu na hlavní třídu, kterou jede elektrika. Staví se tu velká budova, kte
rá Jurku zvlášt zajímá. Pracuje tam Williho otec. Náhle spatřím Jurku s rukama v kapsách,
jak vzrušeně hovoří se zedníkem. Jakmile mě spatří, snaží se nasadit lhostejnou tvář a ří
ká rozvážně:"Nyslíš si, že jsem takový dobrák a že tě budu poslouchat? Od Williho jsem se
naučil, že nemám poslouchat. Zůstanu už pořád uličníkem." Mlčky ho beru za ruku a odvádím
donu. Že nemluvím, to ho mate; bručí cosi a snaží se vykroutit ruku. "A vůbec," povídá,
"už nebudu říkat ani prosím, ani děkuji a rukulíbám; to říkají dobře vychované děti a já
jsem uličník. U ime je vychované nejvýš levé ucho. K čertu se slušnými slovy!"
"Zavři dveře a zůstaň v pokoji," říkám přísně.
"Mami, tímhle tónem se mnou nesmíš mluvit. Když něco chceš, dělej si to sama." Napodobuje
Williho, ale má nejistý hlas. Sedím a neodpovídám; jsem tak unavená. Tolik práce - a ještě
věčné rozčilování s Jurkou!
"Nestrpím, aby se na mě někdo zlobil." V hlase se mu chvějí slzy. "Mamočka, nebudu tě po
slouchat jen v maličkostech; tam se nesmíš zlobit." Mlčím stále. Tu se mi vrhne do náruče
a rozpláče se: "Ach, mamočka, proč sis koupila takového lunpa jako jsem já! Copak tam neby
ly lepší děti? Ach, mamočka, nezlob se, jinak se rozpadnu bolestí na samé kousky. Mamočka,
nejde to nějak zařídit, aby slova, která jsem předtím řekl, už neplatila? Nepůjdu na ulici!"
Sedí v polotermé kcrrůrce a vyrábí kino pro mrtvou mouchu a pak vyrábí - jak říká - co nej
méně pochopitelný elektrický stroj.
"Mami, nedá se ze smetáku udělat pes? Hrozně rád bych měl pejska!"
Neodpovídám a začnu zpívat ruskou píseň. "Mami, prosím tě, nezpívej," povídá Jurka. "Zpíváš
vždycky takové drama, že musím plakat. Podívej se raději, jak myju podlahu ve světničce."
Přitem plivne na kousek pijáku a pilně jím otírá podlahu.

JSOU

PRAVÁ PROROCTVÍ UŽITEČNÁ ?

Jeden čtenář upozorňuje, že s poznámkou pod Proroctvím slepého mládence, to
tiž že proroctví jsou pro hluboce věřícího křesňana bezcenná - nesouhlasí.
V jistém snyslu mu musíme dát za pravdu. Většina křesřanů nemá tak pevnou víru, aby nepotře
bovala proroctví k jejímu prohloubení a posílení. Ale i pevně věřící křestané - ba i svati prožívají někdy krize víry, pokušení proti víře, kdy právě splněná proroctví - zejména Kris
tova - jim pomáhají krize víry překonávat. Teoreticky by mohla být naše slova pravdivá,
ale prakticky se tento případ neotřesitelné víry po celý život sotva
vyskytuje. Mimoto v proroctvích bývají i jiné pravdy; o lásoe a
spravedlnosti Boží, o mocné přímluvě Matky Páně atd.
Čtenář také upozorňuje na jisté podobnosti v proroctví slepé
ho mládence se Zjevením sv.Jana. Hoch byl slepý a v době, kdy
žil, byla i latinská kniha velkou vzácností, ztěží ho tedy
ovlivnila zjevená proroctví sv.Jana.
22. ZŘÍTÍ SE SLUNCE..." Z nebe spadla velká hvězda, hořící
jako pochodeň a padla na třetinu řek a
na vodní prameny. Jméno té hvězdy je Pe
lyněk. Třetina vod úplně zhořkla, takže
mnoho lidí z té hořké vody pcmřelo."
"...Tu byla zasažena třetina slunce a
třetina měsíce a třetina hvězd; z třetiny se
zatměly, takže den ztratil třetinu své jasnosti a stejně tak i noc."
/Zjev 8, 9-12/.
25. ALE BUDE JICH MÁLO.." A byli rozvázáni ti čtyři andělé připravení pro tu hodinu a pro
ten den, měsíc a rok, aby vyhladili třetinu lidí.." /Zjev 9, 15/.
28. NA SVĚT PŘIJDE NOVÝ VĚK, KTERÝ SE BUDE JMENOVAT ZLATÝ. ." "Potom jsem spatřil nová nebe
sa a novou zemi...A uviděl jsem svaté město, nový Jerusalém, jak
sestupuje od Boha." /Zjev 21,1 a dále./

SÁM

s otázkou

Hledá smysl svého života.
Palcové titulky dnešních dní
mu nic nepomohou.
Hospodářské problémy
mu berou odvahu.
Fantom nezaměstnanosti se před
ním rýsuje stále zřetelněji.
Války světa staví radost
k ledu.

Stále větší hladové krize v něm
probouzejí starost o budoucnost.
Nouze celých národu zatěžuje
ducha jako balvan.
Je student
a je mladý a hoří nedočkavostí po činech.
Hledá odpovědi na otázku, proč
vdbec žije.

Přítel ho opustil. Jeho přítelkyni
si vzal s sebou.
Přátelství a láska
ho prozatím zklamaly.
Hledá

kořeny

svého života.

Dospělí uhýbají. Nemají rádi
tyhle hlodavé otázky.
Avšak otázky na něj dorážejí
jedna za druhou a drží se ho
jako klíště.

Nemá peníze na nájem.
Rodiče jsou rozvedeni .
Jedna jeho sestra utekla
z domova.
Aby zapomněl, rád si přihne.
Ale otázek se nezbaví.
Jedna k druhé, a stává se
z nich zed.
Je uvězněn, uzavřen v úzké,
zatuchlé studni.

Z jejího otvoru nahoře
slibuje odpověd.

si

BOŽE, TYS MUSEL DÁT NĚJAKÝ SMYSL
CHODBÁM BLUDIŠTĚ MÉHO ŽIVOTA.
UKAŽ Ml HO.
UKAŽ Ml ALESPOŇ SMÉR, KTERÝM SE
MÁM DÁT SE SVÝMI OTÁZKAMI.
JSEM SÁM A VE SVÉM ZlVOTÉ SE NEVYZNÁM.
UTÍKÁM ULICÍ A HLEDÁM POD ZÁŘIVOU
BĚLOSTÍ ZDÍ ODPOVĚDI, KTERÉ MĚ VYSVOBODÍ
KLEPU NA OKNA, JESTLI SE OTEVROU.
LOMCUJI DVEŘMI A BLOUZNÍM, ZE ZACHYTÍM
ZÁVAN SMYSLU ZlVOTA.

ZAPOJUJI VŠECHNY ANTÉNY,
VIBRACÍCH VZDUCHU ČETL A

BOŽE
BOŽE

Z originálu AUS DER ZISTERNE
od H.Wallhofa /Walter-Verlag/
přeložil DAVID
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ABYCH VE
POROZUMĚL.

DLOUHÉHO ČASU A ŠIROKÝCH ULIC,
MNOHÝCH DOM0 A NESČETNÝCH DVEŘÍ,

SNAD BUDU MUSET HLEDAT CELÝ ZlVOT,
NEZ USLYŠÍM VE SVÉ STUDNI ECHO TVÉ
ODPOVĚ DI .
PRESTO K TOBĚ KRlCÍM, ABYS MĚ NENECHAL
HLEDAT PRÍLlS DLOUHO.
JSEM NA KONCI.
CHCEŠ TO?

KUS BUCHTY
Po mnoha měsících mě převedli na jinou celu a když mi pak poručili, abych si rozvázal ruč
ník na očích, spatřil jsem poprvé svého prvního spoluvězně, s kterým jsem pak prožil řadu
dalších měsíců ve vězení.
Podplukovník Jan byl hubený, vysoký a na jeho tváři se nikdy neobjevil strach, vzrušení,
ale ani radost nebo zvědavost. Přišel prakticky o vše. 0 majetek i kariéru, ale i o man
želku, která jej odepsala ze svého života a nechala se s ním rozvést. Byl úplně otráven
zvláštní filosofií, kterou nepřestával téměř denně ve všech možných obměnách dokazovat.
Tvrdil, že každý lidský vztah je ovlivňován a snižován na sobectví, egoismus. Dítě se si
ce rodí nevinné, ale s poznáním v něm roste uvědomělý pocit sobectví. Všechno, úplně vše,
řešil a dokazoval podle této rovnice. Mateřská láska - egoismus. Matka prý kalkuluje s tím,
že se jí její péče o dítě hmotně vrátí. Láska dvou lidí - egoismus nejhrubšího zrna.
Přátelství, víra, oběf, ideály - egoismus! Jeho teorie byla tak krutá a bezvýchodná.
Marně jsem se snažil v debatách s ním najít nějaký přesvědčivý důkaz, že nemá pravdu. Ně
jakou trhlinu, která by otřásla jeho jistotou. Přiznám se, že každou moji námitku dokázal
bezvadně odrazit a tak čím dál víc zvyšoval moje zděšení. Copak je vůbec možné, že lidé
existují jen proto, aby jejich sobectví zastavila jednou jen smrt?
Pomalu jsem propadal stejnému zoufalství, i když jsem věděl, že pravdu nemá a že ji ani
mít nemůže.
Až jednou. Byla neděle a tenkrát jsme již při obědě dostali k večeři buchtu. Já ji snědl
hned před obědem, takový jsem mel hlad. Večer jsme chodili v cele svých pravidelných
pět set kroků a sice čtyři kroky dopředu a čtyři zpět.
Najednou Jan povídá: "Pekla tvoje maminka také buchty?"
"Pekla s povidlama, ale víš, že se v kriminále nemá o jídle mluvit."
On přesto pokračoval:"A měl jsi raději rohovou nebo normální buchtu?"
"Co máš pořád s těma buchtama? Rohovou," odpověděl jsem zamyšleně, jen abych měl od jeho
otázek pokoj.
Chvilku něco kutil v rohu cely a pak mi dal krásný, velký kus své buchty, rohový,a řekl:
"Mysli si, že ti ji poslala tvoje máma."
Poděkoval jsem mu a pak jsme společně obřadně jeho buchtu snědli.
Druhý den jsem se ho zeptal:"Ty, Honzo, Lu buchLu jsi mi dal také ze sobectví, nebo si
snad myslíš, že bych ti ji mohl někdy vrátit?"
Chvilku mlčel a pak mi řekl jasně a jadrně:"Jsem blbec, ale pochop, nějak jsem se chtěl s
tím, co mě potkalo, vypořádat!"
A tak díky rohové buchtě nebude lidstvo šmahem zatraceno!
R.P.
BĚLA VERNEROVÁ

ZE

MODLITBA

SKAL

Dva modré míry nad

pro

marnost

když
v

duše

pokoj

p rusmyku

Větvemi

se

vítr
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Roztrhne
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ledové
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že

zemi
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na

brzy

slzy

blýskavic

Zemi

hodině

tělem nad

Smiluj

duší,

se

Ježíši!

nad

Zemí

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS

MILÝ

ČERVOTOČI!

VYVOLENÍ KŘESŤANÉ

Pelešník, který pečuje o dívku Tvého chlapce, našel slabé místo na jejím pancíři. Je to ne
patrná nectnost, běžná u věřících žen z inteligentního prostředí; bezstarostný názor, že
lidé mimo její okruh, kteří mají jinou víru, jsou podřadní a směšní. U mužů, kteří se s tě
mito lidmi musejí stýkat, takový názor nevznikne - mají zase jiné hloupé názory.
Dívka si myslí, že tento názor patří k víře, ve skutečnosti jí jej vtisklo její prostředí.
Podobá se holčičce, která věří, že jen nádobí jejich rodičů je správné a pravé a nádobí
sousedů je špatné. Na děvče je ovšem malé spolehnutí, její nevědomost a naivita je příliš
velká a duchovní pýcha nepatrná; tahle maličkost se dá použít k svádění chlapce.
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Nováčci vždycky přehánějí. Kdo se náhle ve společnosti vyšvihne, chová se nekultivovaně.
Mladý učenec je pedant. Mladý kněz naivka. I tvůj chlapec je v kruzích své dívky nováček.
Setkává se tam denně s ryzím křesťanským životem,o kterém neměl tušení. Navíc vidí kouzel
nými brýlemi své lásky. Snaží se úzkostlivě - jak chce Nepřítel - tuto ryzost napodobit.
Přiměj ho, aby napodobil a přehnal slabost své milé! Všední hřích se rozroste v neřest!
Předpoklady jsou ideální. Je hrdý, že se pohybuje mezi kvalitními lidmi. Jsou vzdělanější,
inteligentnější a příjemnější než lidé, které dosud poznal. Navíc cítí, že si tu dívku ne
zaslouží, ale že si zaslouží nové prostředí. Nemá tušení, kolik nedostatků mu z dobroty
promíjejí, protože ho už považují za člena rodiny. Berou ho, jaký je. Ani mu nenapadne, že
jeho názory jsou ozvěnou názorů tohoto prostředí. Neví, že nadšení pro tuto společnost
vzniklo z milostného okouzlení. Věří, že miluje život těchto lidí proto, že je sát takový,
ve skutečnosti ho oni lidé nesmírně převyšují. Kdyby nebyl zamilovaný, nepřijal by leccos,
co ted s nadšením přijímá. Je jako lovecký pes, který si nyslí, že umí střílet, protože
lovecký pud a láska k lovci dělá z každého lovu požitek.
A zde je naše příležitost. Nepřítel chce tohoto hlupáka pcmocí lásky k dívce a příjenných,
v duchovním životě pokročilých lidí pozvednout na úroveň, na kterou by se bez nich nedo
stal. Musíš v chlapci vzbudit přesvědčení, že už je sám také tak vysoko, že je těmto li
dem rovný, a že vstoupiv do jejich domu přišel do vlastního prostředí. Ve společnosti ji
ných lidí se bude nudit, jednak tam nebude jeho dívka, jednak společnost nebude tak kva
litní. Snaž se, aby považoval tyto rozdíly za rozdíl mezi věřícími a nevěřícími. "Jak jsme
my, křesťané, jiní!" Při slově "křesťan" ať nyslí na lidi, kteří ho ve své dobrotě mezi
sebe přijali a domnívá se, že na toto přijetí má plné právo.
Musíš jeho myšlenky důkladně zmást. Nikdy nebude pyšný na to, že je křesťan, protože zná
Nepřítelův odpor proti pýše. Když přidá ke slovu "křesťan" slova "mého druhu" - bude to
nejvýš směšná ješitnost. Ne! Musí si blahopřát, že se konečně dostal mezi lidi,kteří jsou
mu rovni! Ať mu ani nenapadne otázka:"K čemu si vlastně blahopřeji? Je to moje zásluha?
Jsem jim skutečně rovný?" Hřej na strunu pýchy, že patří k užšímu kruhu, že je zasvěcen
do nějakého tajemství - a budeme mít skvělý lov! Nauč ho, aby se usmíval, ať říká nepří
tel víry cokoliv. Jen ať víru nehájí! To je pod jeho důstojnost.
Tyhle uzavřené kruhy mezi křesťany mohou být pro nás zdrojem nepříjemnosti, jako skleníky,
kde se pěstují vzácné květiny, které se po určité době však vysazují ven, aby se jim obdi
vovali všichni lidé. Mohou nám však dodat materiál, jestli v tem skleníku zůstanou. Člen
uzavřeného kruhu se stane pyšným šovinistou. Tak pracujeme v klášteřích, hnutích, spol
cích, kroužcích - které by bez svého šovinismu a kdyby vyšly do terénu-zničily spoustu li
dí - kteří patří nám! Je tedy důležité, proměnit tyto uzavřené kruhy v křesťanství v jaké
si - ovšem neplodné - svobodné zednářstvo, tajné společenství, v němž by se každý cítil
vyvolencem, stojícím vysoko nejen nad nevěrci, ale i nad "obyčejnými křesťany".
Jinak nežvaň o válce, je to věc velitelství. Nemůžeme si dovolit kecat o věcech, na které
nemáme vliv a ztrácet drahou energii. Nenapodobuj hloupé křesťany, kteří kritizují papeže,
ale ne své chování k bližnímu a k Nepříteli. Hled si jen svého poslání, milý příteli!
Tvůj
Z L O T Ř I L E C

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TRIDENTSKOU MŠÍ SVATOU
A NOVOU LITURGIÍ? - JE TRIDENTSKÁ MŠE ZAKÁZANÁ?
JE-LI ZAKÁZANÁ, PROČ? - BYLA SNAD ŠPATNÁ?
Apoštolskou konstitucí papeže Pavla VI. z 3.dubna 1969 a
na ní spočívajícími závěry příslušných biskupských konfe
rencí je dnes předepsána nová mešní kniha /misál - máme i
svůj, český/ v lidovém překladu; v německy mluvícím prosto
ru od 7.března 1976.
Tím je zrušená tridentská mše sv.,která byla předepsána po
tridentském koncilu /1545-1563/ sv.papežem Piem V.r.1570.
Během času se na ní leccos - nepodstatného - změnilo. Že
nový misál staré obřady ruší, není nic nového; rovněž sv..
Pius V. zrušil zavedením tridentské mše svaté staré obřady.
Nebyla tedy tridentská mše sv.v žádném případě špatná. V
nové mši se díky liturgickému bádání zdůraznilo leccos z
původní podoby. Rozmnožily se texty zavedené papežem 16
sv. Lvem Velikým/+461/ a sv.Řehořem Velikým /+6O4/. V jis
tém smyslu je nová mše "tradičnější" než tridentská, t.j.
sahá víc k původní tradici.
Ovšem základní kameny mše sv.zůstávají stejné jako v tri
dentské mši svaté. I nová forma se opírá o Kristovo zplno
mocnění apoštolům. Nová mše svátá zdůrazňuje a snaží se o
větší spoluúčast věřících na mešní oběti, jak si to přál už papež sv.Pius X./+1914/. V tem
vlastně spočívá základní rozdíl od tridentské mše sv. Starší z nás si vzpomínají, že zatím
co kněz sloužil tiše mši svátou, lidé se modlili růženec, modlitbu sice nad jiné mocnou,
ale ke mši svaté se vůbec nehodí.
Také mateřský jazyk umožňuje lidem pochopit, co kněz u oltáře dělá, jak se modlí. Latinský
jazyk není zakázaný, naopak, sv.Otec ho velmi doporučuje, ovšem epištola, evangelium a pří
mluvy se musejí číst v mateřském jazyce.
Rovněž zůstává mše sv. stále nekrvavé ZPŘÍTOMNĚNÍ OBĚTI KRISTOVY NA KŘÍŽI. Nazývá-li něk
do mši sv.hostinou, lámáním chleba, večeří Páně ap. je to název neúplný nebo nepřesný.
Říkáme také že mše je "zvěčnění"oběti Kristovy na kříži. Cběř Kristova se nemůže opakovat,
byla jednou dokonána na kříži, a to, co se děje na oltáři, je stejná, zpřítoiměná obcí
Kristova. Opakujeme tento fakt dvakrát, abychom si uvědomili, s jakou úctou, láskou a vděč
ností máme být při mši svaté a přijímat obětované Tělo a Krev Páně pod způsobou chleba
/výjimečně i vína/. Do naší duše při svaté hostině - přijímání - vstupuje sám Kristus.
Většinou odpadly od mše svaté části, které k ní byly připojeny z různých důvodů během sta
letí.
Změnila se vstupní modlitba; odpadla mnohem později přidaná kapitola evangelia sv. Jana začátek, kdy mluví o božství Kristově: "Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to
Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze nej a bez něho nepovsta
lo nic z toho, co povstalo. V nem byl život a ten život je světlo lidů a to světlo svitů
v temnotě a temnota ho nezachvátila...."/Jan 1, 1-5/. Tak zv.malý exorcismus, který
po hrůzném vidění rozpadu Církve nařídil se modlit koncem min.stol, papež Lev XIII.,
ke mši nepatří, smíme se jej však modlit po mši sv., právě tak jako třikrát Zdrávas Maria
za obrácení nevěřeckého Ruska.
Mše sv. je obohacená skoro o 100 prefací - modliteb před přechodem k proměňování - o nové
modlitby před a po proměňování, žehnací modlitby a j. Zvláší cenné je, že za tři reky se
vystřídá mnohem víc textů evangelií a čtení /dopisů apoštolů, Skutků apoštolských, Zjeve
ní sv.Jana a Starého zákona/. Tridentská mše měla modlitby rozvržené jen na tak zv. cír
kevní rok.
Poslední výnos švýcarských biskupů zakazuje, aby si věřící brali sv.přijímání sami z misek, dále žádá, aby ti věřící, kteří nepřijímají přímo do úst, si vložili Tělo Páně do
úst před knězem nebo poodstoupili několik kroků a přijali Tělo Páně - v žádném případě
si je nesmějí odnášet do lavice nebo dokonce domů.
Interkomunio , t.j. podávat Tělo Páně nekatolíkovi, je velmi přísně zakázané - viz Dopisy
pro tebe 14/77:MŮŽE PŘIJÍMAT JINOVĚREC NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST? z péra kardinála J.HÖFFNERA,
arcibiskupa v Kolíně n.R. - Upadne-li Tělo Páně na zem nebo se rozlije Krev Páně, je kněz
povinen Tělo Páně zvednout, na Krev Páně položit čistý šátek a pečlivě ji utřít.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Klášter sv.Kateřiny na Sinaji se restauruje. Při boření jedné zdi byla objevena
místnost, o níž se nevědělo, a v té bylo 47 beden plných ikon z 8. a 9.stol, z
doby tak zv."obrazoborectví". V bednách jsou i staré rukopisy, mezi nimi 8 chy
bějících stran rukopisu Písma sv.z IV.st.Codex Sinaiticus, který byl objeven
1844, přenesen do Petrohradu a dnes je v Britském muzeu,kam ho prodal
SSSR
za sto ti s íc 1 i ber.

PRAŽSKÁ ARCIBISKUP KARDINÁL FR. TOMÁŠEK oslaví 30. června své 79.narozeniny; vzpomeňme na ně
ho v našich modlitbách, jisté je velmi potřebuje!
Na urbanské universitě v Římě byl založen ústav pro misijní katechesi; činnost zahájí na pod

zim t. r.

Belgie má v Ostende stálé muzeum moderního náboženského umění.
Skončily restaurační práce na kostele sv.Kříže ve vých.Německu - Nordhausenu; pochází z r.
961 a byl silně poškozen při bombardování 4.4.1945. Slavnostně jej otevřel apošt.administr.
z Erfurtu-Meiningen a posvětil oltář, jehož deska pochází z r . 1190. Předtím byla v býv.pre
monstrátském opatství I1fe1d v Harzu.

Katolická hierarchie v Ugandé slaví strlbmé jubileum.
Africké sestry misionářky slaví 75 let své práce v Ugande.
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Nejstarsí francouzská fundace v zahraničí, kostel a bratrstvo sv. Ludvika v filme,oslavily
500 let své existence; založil je r.1478 papež Sixtus IV. jako první franc. farnost v Říme.
Arcibiskup Lefebvre má mít přednášku pro teo1.spo1ečnost koleje sv.Trojice v Dublině. 0 jeho

hnutí prohlásil předseda řezenské diecézní rady, že v jeho kraji nemá budoucnost. Hnutí
tam totiž koupilo prázdný seminář Marianhi 11ských misionářů pro pozdní povoláni v Zaitkofenu na jméno H.Schlutera; o tom, že je určen za seminář arcib.Lefebvra misionáři nevěděli.
Arcibiskup chce také založit převorství ve Vichy-le Ray ve franc.diecézi Blois. Tamní biskup
prohlásil, že kněží tam působící nebudou mít kanonickou pravomoc.Prý koupili i pozemek v
Carougi u Zenevy. Do řad profesoru vstoupil Němec původem z Cech, historik prof.Katzer.

R.1977 bylo v západním Německu 54 tisíc zákonitých potratů.
\! Mnichově se konalo kolokvium na námět Věda a víra.- V Bad Durrheimu se sešli 4.-6.5.katoličtí novináři ze Švýcarska, Německa a Rakouska.

Karmelitky v Rxande slaví 25.výr.svého založeni; na světě je 700 klášterů a 15 tis.řeholnic.
Portugalská katolická rozhlasová stanice Rad i o-Renesanci a slaví 40 ti leté výročí; vystaví
si vysílačku s krátkými vlnami, aby ji mohli poslouchat i portugalští emigranti.

Mexičtí tradicionalisté žádají exkomunikaci "rudého biskupa" z Guarnavacy Msgr.Mendez Arceo,
který je výstředně progresistický a má kladné vztahy ke komunistovi Fidel Castrovi.
U příležitosti pobytu L.Brežněva v NSR vydala Kirche in Not prohlášení, upozorňující na obtiž
nou situaci věřících v SSSR a vybízející k modlitbě a veřejným intervencím v jejich prospěch.

Při své mezinárodni pouti se zastavila socha Panny Marie z poutního místa Fatimy také v Bukuresti a v Polsku - v Praze by to bylo nemožné! V Římě se zúčastnilo průvodu 100.000 osob.
Falešný "papež" Řehoř XVIII, vl.jménem Gaston Tremblay, 50 let - byl zatčen v Kanadě,protože
zadržoval dvě děti v klášteře Magnificatu sv.Jovita - římsko-katoI ické sekty.

Biskup z Hullu /Quebec, Kanada/ rozhodl, že církevní sňatek bude zamítnut mladým pod 18 let,
výjimky budou udělovány vzácně. V diecézi přibývá hlavně u mladých rozvodů a rozluk.
Před 300 lety, 25.6.1678, obdržela první žena akademický titul: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia se stala doktorem filosofie na universitě v Padově, kde má i svou bustu - jediná žena!

Do katolických skol v NSR chce chodit stále víc studentů, ale ty mají omezený počet míst a
mohou přijmout sotva polovinu žadatelů. V posledních pěti letech bylo postaveno 50 nových ka
tolických skol, do nichž může chodit 50 tis. žáků.
Patriarchální arcibasilika sv.Jana Lateránského je katedrálou římské diecéze, ale jménem pa
pežovým - který je římským biskupem - ji spravuje kardiná1-vikář. Postavil ji císař Konstan
tin na pozemcích rodiny Plautii Laterani, jíž náležela jeho matka. Má jediného "čestného"
kanovníka a to je francouzský president, který zdědil toto privilegium po králi Jindřichu IV
jehož socha stále stojí v atriu. Nad vchodem je nápis Urbis et Orbis Ecclesia et Caput. Pod
le tradice je prý v oltáři dřevěný stul, na kterém sloužil mši svátou sv.Petr, první papež.

U příležitosti návštěvy presidenta Husáka z ŠSSR v NSR vydal předseda něm.biskupské konferen
ce kard.Hóffner prohlášeni, jak jsou - vzdor úmluvám v Helsinkách - pronásledováni katolíci
v ČSSR. Vyučováni náboženství je skoro nemožné. Děti jsou pronásledované pro viru svou nebo
svých rodičů. Lidem se vnucuje nevěra. Nemocným se odpírá svátost nemocných. Stát ustanom-l
numerus klausus ke studiu teologie a sám vybírá nejméně vhodné uchazeče. Surově se likvidu
ji zbytky řeholi, zrušených r.1950. Bez státního souhlasu nesmí kněz navštěvovat věřící.
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KRESLENÉ VTIPY

STARÝ

ZÁKON

přibližné, hora Desatera, jakmile-nem.,dve sa
mohlásky.CH. Praotec židů, citosl. spánku, antiseptikum, 2000. I.Okraj pole, manželka Izákova,
nota, stavba-nem., střední rod-zkratka. J.Pro
rok, nota, staveni, znásobený odpor, předl.
K; slib-lat.,nadával, I.izraelský král, dravec.
L.Odpůrce ariánského bludu, branka, spojka,
nota, předl.,děje ve spánku.______________

TICHÁ CHVILKA

1.Největší prorok židů, první člověk, prv
ní žena. 2. Zavýsknutí, výborně! místo te
be, Abrahamav synovec. 3. 50, předl., hebr.
"pán" - bůh bouře a plodnosti, barva, svá
tá služka. 4. zn.švýc.aut, něm.buS, skratka protináboženské strany, manželka Abrahá
mova, jeden-franc., 5.Spojka, on-franč.,
zn.dusíku, kalif, který založil panství
islámu, nacista, který je ve vězení NDR,
patří mně. 6. Předložka, nota, slov.polibek
dobrý syn Adamův, sykavka s háčkem. 7. Výsk
nutí, jedno z dvojčat Izákových, jeden ze
synů Noemových, mužské jméno, nota. 8. Pří
staviště, jeden z velkých proroků, dopravní
prostředek. 9. Nota, spojka, původní bydlíš
tě Abrahámovo, druhý ze synů Noemových
/uhádnete sami jméno třetího?/,předložka,
50.10.Písmeno z dvou písmen, slovensky"čili", zná, miliarda, spojka, plošná míra,
první manželka Jakubova, spojka. 11. Hora,
na níž měl obětovat Abrahám Izáka, citosl.,
předložka, druhé dvojče Izákovo, 12.Spojka,
město, zničené pro své neřesti - má být
pod hladinou Mrtvého moře, spojka, ochrana,
předložka. 13. Tě, ano-lidově, 50, zn.tepla
sev. národnost, předl.,zn.žlutého prvku.
14. Nota, prababička Davidova, nota,prorok
z dob krále Davida, zn.dusíku, 15.Hl.město
svaté země, zavářka do polévky.
4. Velekněz z doby Abrahámovy, apoštol,zvo
leny místo zrádce Jidáše. 8.Předl.,slavný
syn Jakubův,Davidův vojevůdce,mn.cís.2 p.
středové ěáry,on-něm,nota.C.Starozák.trpi
tel, první slovo posl.slov Páně na krizi,
roh-něm, fonet.,nemoc, tep lota. D. Sykavka,
bratr Ábelův,nota, předl. ,2. izr. král, a-lat,
předl.E.Abrahámův syn, dva,ploš.míra,hlas
osla, část vozu, vodík,předl. F.posled.izrael.
král, spojka,druhé hříšné město,malá část,

Ani darebákem, ani světcem se člověk nerodí. Má
sice zlé a dobré sklony, ty se však vychovávají
k dokonalosti - k Bohu, nebo k neřesti - od Bo
ha. Nedá-li se zlý sklon ovládnout, patří člo
věk do ústavu pro duševně choré. Není-1i na ně
kom nedokonalost ani vidět, má větší odpověd
nost než člověk se zlými sklony.
Začátek zla je neviditelný jako klíček plevele.
"Jednou si mohu zalhat; aspoň nezarmoutím man
želku, maminku. Co by si mysleli o mé víře,kdy
bych o sobě řekl nehezkou pravdu?" Výmluv je
při začátku neřesti mnoho. Ba je tam i dobré
předsevzetí:"Jen jedinkrát! Nikdy víc!" Ale ja
ko boháč se nespokojí s jedním miliónem, nespo
kojí se zlý duch s jedním hříškem.
Druhý stupeň:"Vždyt lžou všichni, noviny, stát
níci, možná, že i svati lhali. Mohu i já!"
Svědomí se zvolna otupí.
Poslední fáze - člověk má svědomí v hlubokých
mdlobách. Hřeší klidně, ba s radostí. Takové
je např.svědomí teroristů. Jeden intendant
tvrdí, že podíl na cynických vraždách má i te
levize.
MSžeme však jít i opačnou - zajímavější a dob
rodružnější cestou - k dokonalosti. Udělat si
upřímně přehled o svých chybách. Požádat o po
moc i přátele; bolí to, jako trhání zubu bez
injekce, ale je to užitečné, i když nemusejí
mít vždy celou pravdu.
A pak si. vyhrnout rukávy. Bez výmluv! Bez omluv!
Pilně, bděle, vytrvale. Jako když se cirkusák
učí trikům na provaze. Bez nich se neuživí, a
my se bez pilné snahy o dokonalost nedostaneme
k Bohu. Máme cvičitele - Boha samého. Máme ná
vod - evangelium, učení Církve, katechismus,
dobré náboženské knihy. Buh nás zachytne, když
klopýtneme. A znovu. Denně. S myšlenkou na Pána
náš vzor a jeho Matku, naši Pomocnici.
Kdyby každý desátý křestan uskutečňoval ze
všech sil evangelium, jako teroristé uskutečňu
jí ze všech sil komunismus, brzo by terorismus
zmizel.
Pustme se do práce hned! Brzo budeme mít násle
dovníky. Je to tvrdá práce, ale Kristus je s
námi, bude nám pomáhat. Věřme, že při vytrvalé
snaze nastane i v našem životě okamžik, kdy
řekneme se sv.Pavíem:"Ziji už ne já, ale žije
ve mně Kristus!"
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jste moderní nebo staromódní

?

1.Hovoříte často o starých dobrých časech?
ano O, ne 1
2.Cítíte se nesvůj mezi mladými?anc O,ne 1
3.Myslíte, že mládež má právo bouřit se
proti zastaralým názorům? ano 1, ne O
4.Domníváte se, že mladí mají překonávat
jazykové bariery a zdržovat se častěji v
cizině?
ano 1, ne O
5.Zdá se vám dnešní móda"strašná"?ano O,ne 1
6.Máte rádi módní časopisy? ano 1, ne O
7.Odmítáte moderní divadelní hry?ano O,ne 1
8.Říká vám něco abstraktní umění?ano 1 ne O
9 .Tvrdíte, že vdaná žena se má zabývat
jen rodinou?
ano O ne 1
10.Nelíbí se vám, že škola informuje mladé
o sexuálním životě?
ano 0 ne 1
11.Prohlížíte si rádi výlohy?
ano 1 ne 0
12.Uvítali byste, kdyby z ulic zmizela auta?
ano O ne 1
1;.Myslíte, že lidé byli dříve lepší?ano 0,ne 1

14.Žili byste raději v minulé době? ano 0
ne 1
15.Všímáte se pokroků v různých oblastech?
ano 1 ne O
12-15 bodá: Jste moderní člověk, který se
dovede vyrovnat s problémy
dnešní doby.
8-11 bodi3:Dnešní život považujete za dob
rý, ale minulý život se vám
zda lepší a hodnotnější.
- 7 bodň: Jste konservativec, zaměřený
na včerejšek. Proto máte potí
že, vyrovnat se s dobou.
0-3 body: žijete prakticky v minulosti
a nedokážete se v8bec přizpů
sob i t dnešn í době.

CÍRKEV A ĎÁBEL
Učení Církve o ááblu
a o moci zla je už lé
ta předmětem diskusí.
Ty se přiostřily smrtí
mladého člověka. Pro
ces o okolnostech
smrti Anneliese Michel
oživil hovor o dáblu
a exorcismu.
ĎÁBEL A MOC ZLA
Církev učí, že Bůh stvořil neviditelné bytos
ti s poznáním a vůlí. Některé se svobodným
rozhodnutím obrátily proti Bohu jako původci
všeho dobra a staly se zlými. Církev je pře
svědčena, že zlí duchové se snaží neblaze
ovlivnit svět i lidi.
Jejich působení má mnoho podob. Jednou z nich
je posedlost. Církevní učení o dáblu nemá
nic společného s ony lem, který se během sta
letí stále znovu vyskytuje, že zlý princip
je od počátku rovný dobrému principu - Bohu.
Zdůrazňuje stvoření anděla, který padl, ale
jehož zloba nenůže cmezit Boží moc a dobrotu.
Také Písmo ujišEuje věřící, že Ježíš Kristus
zlomil noc Satanovu. Kdo v Krista věří, dou
fá a miluje ho, není sioe zbaven náporu poku
šitele, ale dostává posilu a ochranu proti
jeho přesile. Katolická teologie plně věří
v existenci dábla a démonických mocností.
Ani člověk na konci 20.tého století nemá dů
vod popírat působení Satana a zlých duchů v
našem světě, nebo pokládat za absurdní svě
dectví o jeho působení. Vědecké výzkumy do
dnes nemohly dát uspokojivou odpověči - vzdor
velkým poznatkům - na otázku: Kde je původ
hrozného, strašného a nelidského, co se stalo
v dějinách i v našem tak zv.osvíceném století
proti lidem - a děje se dnes neustále? Na tu
to otázku může v základě odpovědět jen ten,
kdo zná tajemství zla a problém dábla.
OMYL - ZNEUŽITÍ - POVĚRA
Ďábel se zahaluje a skrývá pod nesčetnými
maskami. Nic mu tak nepomáhá jako ohromná po
věra, která je v protikladu k závaznému uče
ní Církve. Veřejnost tento rozdíl často pře
hlíží.
Rozhodně se stavíme proti těm, kdo šíří "ďá
belskou víru". Ve svém pomatení jdou tak da
leko, že uveřejňují výpovědi z úst údajně po
sedlých lidí, aby tím potvrdili své nylné
domněnky. Před těmito sektářskými kruhy varu
je Církev stejně naléhavě, jako to dělala
dříve.
Nemůžeme se však vzdát toho, co říká Písmo a
závazné svědectví víry. Středem poselství Je
žíše Krista je však v něm všem lidem otevřená

spása, kterou byla v základě zlomena moc Sáh
la a démonů.
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EXORCISMUS
Na četných místech mluví Nový zákon o boji Sy
na Božího s démony a s ááblem. V tomto boji
svého Pána pokračuje Církev Ježíše Krista
svým způsobem a také v mnoha podobách. V je
jí liturgii najdeme na mnoha místech prosby
o Kristovu pomoc proti moci dábla.
Exorcismus z r. 1614 není nějaký tajúplný
obřad; je to v jádře naléhavá modlitba Církve,
aby Bůh osvobodil člověka, který je nezvyklým
způsobem podroben zlu, od tohoto zla vykupitelským činem Kristovým.
Musím odporovat dojmu, jakoby se Církev dormívala, že seposedlost vyskytuje často a rychle.
Ve skutečnosti je to řídký případ.
Římský rituál /modlitební kniha Církve/ vý
slovně předepisuje, nepřijímat lehce tvrzení,
že je někdo posedlý. Také žádá, aby kněz,
který je pověřen exorcismem, nepřej ímal lé
kařské funkce. Exorcismus může nařídit jen
biskup a to moudrému a důvěryhodnému knězi.
Podle zkažeností z nejnovějších událostí
se musíme ještě víc snažit, zostřit ještě
jistá rozhodnutí římského rituálu.
Před přijetím případu posedlosti zlým duchem
je třeba plně vyčerpat dnešní možnosti medi
cíny a psychiatrie. Během exorcismu se nesmí
lékařské ošetřování přerušovat. Jesliže po
stižený nebo jeho příbuzní odmítnou pozorová
ní a ošetření lékařem, nesmí se exorcismus
vůbec provádět. Pověření kněží se musejí vy
hnout všemu, co nepatří k jejich pověření.
Nesmírný zájem sdělovacích prostředků a veřej
nosti o "případ Klingenberg" a jeho problema
tiku, nesmíme považovat za pouhou senzaci ne
bo útok proti Církvi.
Jistě - došlo k vybočení. Ale mnohem větší
byla účast na těžkém utrpení a smrti mladého
člověka.
Také se ukázalo, s jakou intenzitou hledá mno
ho lidí odpověd na otázku po původu a podsta
tě zla.

Hrozná událost v Klingenbergu a diskuse, kte
rá z toho vznikla, by mohly být novým podně
tem k zamyšlení nad smyslem věcí a tak vést
k víře v toho Boha, který člověka osvobodil
z temnoty zloby smrtí a zmrtvýchvstáním
svého Syna.
KOLÍNSKÝ ARCIBISKUP KARDINÁL JOSEF HÖFFNER

"viděl jsem satana padnout jako

/luk

blesk z nebe",

10.18./

DEZINFORMACE
0 únorovém setkání zpěváků v Divadle hudby se mluví jako o vynuceném existenčním tanci mezi
státními a stranickými orgány: Karel Gottu řečnického pultu servilně děkuje za ideální pod
mínky pro svou práci; další řečníci následují jeho skvělého příkladu oddanosti a loajality;
pečlivě připravený scénář schůze je úzkostlivě dodržován se vzácným smyslem pro detail....
Tolik nemluvy. Ve skutečnosti to však bylo jinak:
Karel Gott přistoupil k řečnickému pultu a se svým proslulým naivním šarmem se omluvil, že
tentokrát nebude zpívat. Jeho kolegové v hledišti mu s pochopením zatleskali a novopečený
řečník několikrát opakoval své typické děkuji, děkuji, děkuji - a pak dodal, že jsou v ži
votě chvíle, kdy i zpěvák musí promluvit.22
A tak mluvil.
"Sešli jsme se zde, abychom vyjádřili svůj postoj k současné kulturní politice. Jistě po
nás nikdo nechce, abychom tady něco předstíral i. Vychvalovat se navzájem nemělo nikdy smysl.
Zdravá socialistická společnosti si vždycky vážila otevřené kritiky a konstruktivních při
pomínek. Proto chci s této tribuny prcml uvit-a jsem přesvědčen, že budu mluvit i za vás-o
případu jedné naší kolegyně, která tady mezi námi dnes opět chybí. Tak jako tomu bylo v
předchozích sedmi letech na všech koncertech, v gramofonových studiích, v rozhlase i v te
levizi. Chci otevřeně promluvit o případu Marty Kubišové!"
/Spontánní dlouhotrvající ticho; někteří z přítomných se nervózně ohlížejí a výraznou mimi
kou ujišřují své okolí,že za ně řečník nemluví;odkrvené rty vylekaně slabikují:Marta,Marta.
"V roce 1970 se stala obětí nesmyslného a politicky krátkozrakého postupu jistých neodpovědných funkcionářů, kteří se nerozpakovali využít pro své cíle i podvržených pornografií!Sou
časný ředitel Pragokoncertu dr.Hrabal sehrál v celé aféře pro něho jistě nemilou roli jaké
hosi obchodního cestujícího s výrobky jistého skandinávského pomočasopisu. Dokonce se na
počátku akce vyjadřoval, jako by zastupoval ještě další firmy-sliboval například, že před
vede i pornografický film, který podle jeho názoru natočila Marta Kubišová pro NSR. Na zá
kladě těchto vykonstruovaných obvinění pak rozhodl s okamžitou platností zakázat Martě veš
kerou koncertní činnost! A to bez ohledu na velké kulturní, politické, ale i hospodářské
škody!" /Mohutné neutuchající mlčení; někteří se slabšími nervy si ve zmatku přetahují ko
šile přes hlavu a nepoznáni opouštějí sál./
"Toto nesmyslné a mstivé jednání znamenalo mimo jiné i likvidaci oblíbené skupiny Golden
Kids, zrušení tuzemských i zahraničních smluv, zákaz filmů, ničení gramofonových desek, a
to i v době, kdy se už Hrabalovy šarády kolem pornografií vysvětlily a jeho spor s Martou
skončil smírem, při němž prohlásil, že se mu to všechno jenom zdálo!/Jednomyslné frenetické
mdloby; na několika tvářích je patrné horečné přemýšlení s kolika láhvemi a kdy zajít za
jmenováným ředitelem, aby zapomněl, že tam vůbec byli./
"Odté doby se tedy již v podstatě jednalo o neslýchanou a svévolnou diskriminaci, pro níž
není v historii pcp-music obdoby. Nebyla nikdy ničím a nikým zdůvodněna; byla výsledkem
utajených zákulisních rozhodnutí, která rozhodně neprospěla zájmům naší Socialistické spo
lečnosti - ani v cizině, ani u nás dona. Dnes, kdy je tato diskriminace už naprosto nezákon
ná, kdy odporuje vůli Federálního shromáždění i presidenta republiky, považuji situaci na
dále za neudržitelnou! Jistě se mnou souhlasíte!/Rána; ze sálu odnášejí dvě zpěvačky a bube
níka; pří torné dvojice současných českých a slovenských klaunů, vedeny pudem sebezáchovy,
přišly shodně na vtipný nápad - jedna druhé dosvědčí, že tam vůbec nebyly./
"MartaKubišová stála vedle mne celkem třikrát, když byli vyhlášeni nejoblíbenější zpěváci
v anketě Mladého světa Zlatý slavík. A právě temuto světu mladých bylo ublíženo nejvíc-byl
oloupen o jeden ze svých idolů a bylo mu vmeteno do tváře poučení, že talent a píle nezname
nají, když na to přijde, vůbec nic! Nepřítomnost Marty Kubišové vrhá stín i na naši práci nyslím ted například na neregulérnost soutěží, anket nebo festivalů. Vždyf jaké uspokojení
může cítit vítěz, když ví, že kdesi existuje zakázaná zpěvačka, která by mohla, kdyby to
úřady dovolily, třeba právě v té chvíli stát na jeho místě? To se po nás opravdu chtělo,
abychcm si vážili svého úspěchu, když naše vynikající konkurence místo zpívání lepila pytlí
ky?! Mohl by si někdo ještě vážit třeba Waldemara Matušky, kdyby byl spokojen se svým ví
tězstvím na festivalu, kterého bych se já nemohl zúčastnit, protože bych v té době čistil
kanály?!"/Nenávistné mumlání; po temhle to bude pro tebe ještě terno, Kájo; náhle smích;
vytřeštěné pohledy se obracejí na statečného kolegu, který vzápětí padá na všechny čtyři,
poskakuje mezi řadami, směje se a štěká; Karel Gott zvedá ruce, aby utišil rozrušení hlediš
tě./
"Ptáte se, proč to všechno říkám?" /Nikdo se samozřejmě už vůbec na nic neptá; polomrtvé
auditorium prosí v duchu Pána Boha, ary spadly střepy./

"Na 2.sjezdu československých spisovatelů v roce 1956 řekl básník
František Hrubín: 'Kdo si u nás spokojeně chodí, píše, spokojeně po
bírá honorář a klidně usíná, jako by o ničem nevěděl, kdo neřekne
nahlas - zde se děje křivda - je zbabělec.
Vážení přátelé, nemo
hu a nechci se stále jenem "tajně stydět" za to, že já smím zpí
vat, zatímco diskriminační zákaz pro naši kolegyni platí i nadá
le! Děkuji vám za pozornost."
Velký umělec, odvážný a poctivý člověk Karel Gott byl pak o ně
co později za své úspěchy u domácího publika i za vzornou repre-?
zentaci v zahraničí, ale především za svůj čestný postoj k so
cialistické společnosti, kterým konstruktivně přispěl k nápravě chyb minulosti, odměněn
čestným titulem zasloužilý umělec.
Co všechno lidé nevydávají za zaručeně pravdivé informace! Čemu věřit? Kdo rozšiřuje tako
vé zprávy? Jde snad o záměrné dezinformace, které mají zdiskreditovat tu krásnou, soudružskou, dělnou atmosféru v Divadle hudby? Chce snad někdo zesměšnit to jednomyslné spontánní
přesvědčení všech přítonných, že je diskriminace Marty Kubišové správná? Anebo chce někdo
zpochybnit zasloužilé umělectví Karla Gotta?
Je třeba se rázně ohradit proti takovým pomluvám a prohlásit na jeho obranu: nebyl to on!
Všichni dobře víme, že to byla slovenská spisovatelka Hana Ponická, kdo se tak odvážně
zastala svých diskriminovaných kolegů...
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Článek Jana MORAVCE z časopisu pro českou křesťanskou inteligenci STUDIE /č.56/, který vy
chází Šestkrát do roka pod redakcí prof. Lateránské university P.Dr. Karla SKALICKÉHO. Tri
čísla budou věnována tématům z křesťanské politiky, hospodářství, sociologie atd., tři
čísla tématům ryze náboženským. V tomto čísle najdete ječte tyto články: Kaplan, Národní
fronta 1945-1948; Hejdánek, Dopisy příteli; Bělohradský, Literatura jako kritika banálního
zla; Trojanová, Moje papíry, Dokumenty o náboženské svobodě. Každé číslo má cca 160 str.
Časopis má vysokou úroveň a můžete si jej objednat bud u českých misionářů, nebo přímo:
ACCADEMIA CRISTIANA, Via Concordia 1, 00183, ROMA, ITALIA. Předplatné: 20 frs.

Šesté exilové křesťansko demokratické symposium ve Švýcarsku 14.-16.dubna
Ve Wislikofen se sešly stud.skupiny ČSSKP, ČS prac.skup.křest.demokr.lid.strany Švýcarska
CVP -exulanté - k rokování nad důsledky bělehradské konference - celkem 80 osob - nejen
ze Švýcarska, ale i z NSR, Francie, Holandska a Itálie, i exulanti z Bulharska, Polska, Ma
ďarska a Rumunska, a stoupenci jiných demokratických směrů. Rokovalo se německy.
Referáty a diskuse zahájil Edrnud ŘEHÁK, řed.kanceláře ACEN v Paříži. Upozornil, že řada exi
lů přemístila v poslední době své vedení z USA do Evropy.
Přehled o bělehradských jednáních až k hubenému konci podal účastník Dr. Rudolf STAMM, dopi
sovatel Neue Zúrcher Zeitung. Zdůraznil, že Helsinky se konaly na popud Moskvy a vzdor Bě
lehradu, trvají úmluvy v Helsinkách dál. V Bělehradě se poprvé mluvilo otevřeně o lidských
právech, která Západ prohlásil za součást svého programu.
Dr .Antal CZETTLER, předs. svazu mači, spolků ve Švýcarsku příponě! změny v období mezi Helsin
kami a Bělehradem. Odvaha bojovníků za polit, svobody v komunistických zemích se zvětšuje a
je už jasné, že nejde jen o mocenskou otázku, čile i o ideovou.
Ulrich KÁGI, red. švýc.Weltwoche, předseda příprav.výboru Evropské Helsinské skupiny mluvil
o cílech této akce a metodách její práce.
Konrád SIENIEWICZ, gen, taj .exil.Křest .-demokr.Unie Střední Evropy se zaměřil na cíle dosa
žitelné prostředky, které jsou k dispozici a poukázal na rozdíl mezi plány a možnostmi exi
lů - a možnostmi a cíli Západu.
Cenko BAREV, předs.Hnutí pro osvobození Bulharska, mluvil proti minimalizaci cílů. Předse
da polských spolků ve Švýcarsku Ing Benedykt DREWNOWSKI a ved.delegace na letošním kongre
su Polonia v Torontu Dr.Al.Buczak mluvili stejně. I naši krajané zdůrazňovali nutnost, na
še cíle zvýšit.
Sympoziu poslala pozdrav řada osobností: Friburský biskup a předs.švýc.bisk.konference
P.Mammie, poslanci prof.Dr.W.Hofer/SVP/ a Dr.Edgar Oehler/CVP/, předs.mladých křest.demokra
tů Franz Marti, gener.taj.CVP Dr.H.P.Fagagnini. Jménem švýc.křest.odbor.federace CNG a je
jího předs.Dr.G.Časettiho pozdravil přítomný ústř.sekretář Walter Frei.
Ing.Ladislav HUSÁK ukončil jako předseda pořádající organizace sympozium v neděli konstato
váním, že se tam utvořilo společenství, odhodlané ke spolupráci. Je nutné, aby se exilové
organizace semkly a pracovaly i uvnitř organizací. O symposiu bude vydán Sborník.

ŽIVOT

Z VÍRY U NAŠICH

MLADÝCH

UMĚNÍ VYSTIHNOUT PRAVÝ OKAMŽIK, - Při výchově dospívajících je velmi důležité umění využít

"pravé chvíle". Věta ve vhodný okamžik změní pohled na určitou situaci. Pravé slovo ve správ
nou chvíli! - V životě mladých jsou dva druhy velkých duchovních událostí. Především ty, kte
ré jsou spojené s vnitřními krizemi, nezdar či zážitek radosti. Zbortí-li se chlapcův sen o
velkém přátelství, octne se před skutečností, která ho hluboce zraňuje. Pak bude rozhodující
to, oo mu řekneme: bud ho to smrtelně zasáhne - nebo ho to povzbudí.
Jiné velké události vyplývají z vnějších okolností: den, kdy syn přinese první výplatu; kdy
vstoupí do učení; šok z převratu v rodinném životě. Tyto jedinečné - nezměnitelné a neovlivnitelné - příležitosti, nesmí nechat vychovatel bez povšimnutí.
RODIČE A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT MLADÝCH. - Dd vývoje a usměrňování náboženského života dětí přes
patnáct let musejí rodiče zasahovat velmi jemně. Mimo opravdu řídké výjimky bude třeba, aby
rodiče žádali poslušnost vůči příkazům Církve. 0 samozřejmé přítomnosti na nedělní mši sv.
vůbec nediskutujeme.
Ale nemůžeme už určovat patnáctiletému synkovi, aby šel v určitý den ke zpovědi, jak jsme ří
dili jeho náboženský život, když byl malý. Dnes musíme mít ohled; náboženské požadavky muse
jí vyplývat spíše z upříímě křesťanského ovzduší rodiny. Ne slova:"Petře, zítra půjdeš ke
zpovědi," ale ovzduší radostné víry v rodině bude podnětem, že i dospívající - jako rodiče
a ostatní členové rodiny, půjde samozřejmě v jistý den ke zpovědi.
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OD KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA V RODINĚ KE KŘESŤANSKÉM) ŽIVOTU V ŠIROKÉM SLOVA SMYSLU.

Mimo výchovný vliv rodičů působí na naše dospívající i jiné vlivy. Dospívající se začíná od
rodičů odpoutávat. Máme pokušení, nad tím naříkat nebo se snažit udržet ho u sebe za každou
oenu. "Nech toho skautování, schůzek, kněží..pojd na mši svátou s námi, se sestrou..!" Nebo
načpak, máme pokušení říci: "Už je velký, stará se o něho vedoucí skupiny, na mne nedá, ne
mám na něj vůbec vliv...."
Braňte se, rodiče, jak sobectví, tak pokušení, vzdát se! Na jedné straně jste za víru mla
dých zodpovědní a musíte se snažit ji rozvíjet až k dospělosti. Nesmíme zavřít oči a hodit
odpovědnost na jiná raněna. Na druhé straně mu musíme bezpodmínečně pomáhat, aby objevil no
vé, jeho věku odpovídající náboženské fonty. Váš syn či dcera opouštějí vás i tradice vaše
ho rodinného života jen proto, že potřebují prožívat víru novým způsobem, potřebují objevit
Církev v novém světle. Církev všeobecnou. Stavme se tedy kladně k tomuto novému rozměru
křesťanského života, usnadněme dítěti vstup do nových skupin mládeže; tam bude prožívat nyní
svou příslušnost k Církvi.
POMOCI? - Monika se dosud spokojila s praxí křesťanského života v mezích ro
diny; teči se zajímá o studentskou katolickou akci, hledá oporu pro svou víru mimo rodinu.
Netvařte se kysele nad tímto novým stavem věci. Spíše se z toho otevřeně radujte! Zajděte
za duchovním rádcem skupiny, za vedoucím hnutí, do kterého se vaše dcera zapojila. Kněží a
vedoucí potřebují bezpodmínečně styk s vámi, mají-li poznat dobře vaše děvče a zajímat se o
ně konkrétně, tak jak se Bůh zajímá o každého z nás. Kdybyste tento kontakt nevytvořili, ne
splnili byste svou rodičovskou úlohu.
JAK

Vytváří-li se ale situace jinak a vaše dítě se vyhýbá jakémukoliv křesťanskému hnutí uvnitř
Církve - bud pro svou chybu, nebo nepříznivé okolnosti-ptejme se proč a snažme se situaci
změnit. Pozvěme do rodiny mladé křesťany a kněze, tak se na
váže přirozený kontakt s vašimi dětmi. Pozvěme vychovatele,
vedoucího skupiny. .Snažme se poznat hnutí ve vašem městě,
farnosti, škole, jsou-li dobrá, mluvme o nich sympaticky,
snažme se vzbudit u dospívajícího o ně zájem.
Můžete se pokusit vyburcovat kněze ve farnosti nebo
i biskupa. Je přece nepřípustné, aby se Církev ne
starala o víru mladých křesťanů.
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NEEXISTUJE MIMO SPOLEČNOST
VĚŘÍCÍCH! - Víme to ze zkušenosti. Náboženská

výchova dospívajících závisí ve velké míře na
jejich začlenění do malých křest.společenství,
podle jejich věku. První byla rodina. I když je
dál pro mladé oporou, cítí mladý potřebu zařadit se
do nových společenství. Je na nás, abychom s vírou a modlitbou v tom našim mladým pomáhali.
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PRAVDA O JIŽNÍ AFRICE

Začátkem května navštívil Švýcarsko český misionář z Jižní Afri
ky, P. Zdeněk ČIŽKOVSKÍ, Pohovořil si se svým východošvýearským
kolegou, jeho přátelé, kteří ho kdysi navštívili, uspořádali ma
lé setkání ve svém byte a konečné ukázal ve winterturském čes
kém klubu dia obrázky a zajímavé vypravoval o živote v jižní
Africe. Chtěli jsme uveřejnit jen malé oznámení, ale když jsme
z magnetofonu znovu slyšeli jeho přednášku, rozhodli jsme se
uveřejnit víc. Tento kněz žije v Již.Africe od r.1951; pracoval
mezi kmenem Žulu a zná dobře problematiku země, která se nám
předkládá v hromadných sdělovacích prostředcích v Evropě velmi
zkresleně - a často záměrně manipulovaně.
Proč nemaže být v Již.Africe demokracie v našem slova snyslu?
______
Není-li černoch z královského rodu, nikdy ho neuznají za vůdce.
Největší z devíti kmenů, Žulu, má krále s dvěna obecnými, ale je králem, proto ho lidé re
spektují. Kdyby Západ přinutil černocha, který není z královského rodu, aby se ujal vlády,
nikdo ho za vládce neuzná. A pak - z kterého kmene by měl president být? Kmeny žijí od sebe
odděleně. Když např. fárají černoši do dolů, vždy je to skupina z jednoho kmene. Kdyby se
mezi ně dostal jiný, zabijí ho. Kmeny se spolu nesnášejí.
Bílých je asi 4 mil. Na čtyři černochy jeden běloch. Nejsme rasisté - a já už vůbec ne např.katol.školy už prosadily, aby černošské děti směly do nich chodit s bílými. Před 10 ti
lety to bylo nemyslitelné. I sport už máme smíšený. Západ chce, abychom udělali převrat přes
noc, ale pak bychom měli revoluci a zmocnili ty se vlády kanunisté jako v Mozantoiku nebo v
Angole. Např.president v Angole není z královského rodu. Černoši ty ho nerespektovali - pro
to tam museli zavést diktaturu. Totéž by se stalo u nás.
Přijel jsem do Afriky z Anglie před 27 léty. Každý, kdo tam přijede, si představuje, že
rychle zbohatne a že jižní Afrika je plná zvířat. Před 70 ti léty tam byl presidentem Pavel
Kruger; když viděl, jak se tam nemilosrdně hubí zvířata, rozhodl, že na ploše asi jako půl
Moravy budou žít zvířata svobodně. Nikdo je nekrmí; lev si může najít srnku, žirafu či zebru.
Lvice nahání a lev zabíjí; až se lev nažere, usne stranou a lvice pečuje, aby se nakrmila
lvíčata; sama se nažere nakonec. Silnice jsou asfaltované, núže se tam jet autem, ale jen
rychlostí asi 60 km za hod., při zastavení se nesmí vypnout motor, aby auto mohlo okamžitě
pryč, kdyby je přepadlo dravé zvíře.
Zvěř chodí ve stádech; jednou se oddělil od stáda slon a přiblížil se k mikrobusu, šoférovi
se nepodařilo nastartovat motor; lidé ztrnuli hrůzou. Slon se otočil k mikrobusu zády, po
škrabal si zadek a pokojně odešel; nebyl tam totiž náhodou strom, o který by se poškrabal.
Asi 2 km od kairpu jsou napajedla. Srnka - kterou máme ve znaku - dává pozor, nebliží-li se
dravé zvíře, zatím co ostatní pijí. Když dá znamení, zvířata zmizí. Vody je dostatek, jsou
tam velké řeky, ale pralesy nemáme, ty jsou až v Kongu, u nás je jen buš - nevysoké strany
s jakoby uříznutým vrškem. Říká se, že to okusují žirafy, ale není to pravda. Když se chce
žirafa napít, musí roztáhnout nohy. Jaguáři nežijí v rodinách; chce-li mít jaguár rodinu,
najde si samici, a když se mladé narodí, opustí je. 0 žrádlo se nedělí, jsou sobci.
Na silnici skočí často na auto epice. Ty, které mají červený zadek, vypouštějí prudkou kyse
linu proti hnyzu a ta rozežere lak na autě. Jejich škrábnutí je jedovatější než jed hada.
Jedné opici se říká"sekretář" - je velmi zvědavá, otevře kapotu auta, všude nahlíží, ohmatá
vá a zkoumá. Pštrosi se pěstují na farmách, jinak jsou chráněni zákonem. Také na nich černo
ši závodí, je to jejich oblíbený sport. Uběhnou 96 km za hodinu - tak dlouho ovšem nevydrží
běžet.
U mysu Dobré naděje se stýká Indický oceán s Atlantickým; s výšky prý je to dobře vidět. Ho
ra nad městem je skoro stále v mracích. Legenda vypravuje, že na horu vylezl jeden Bur a ne
mohl zpět. Zjevil se mu čert a slíbil, že mu dolů pomůže, dokáže-li kouřit dýmku déle než
on. A tak tam závodí dodnes.
Nahoru se dá jet lanovkou a vyhlídka je velmi krásná. Město má půl mil.obyvatel, kolem plují
lodi s olejem i dvě stě metrů dlouhé. V poslední době se lod často bud přelomí nebo narazí
na jinou či najedou na skálu, oož se předtím nikdy nestávalo. Máme podezření, že v tem mají
prsty teroristé. V městě je dost holandské architektury s indickými prvky. Vasco de Gama,
který první obeplul Afriku - Portugalec - stavěl na každé zastávce portugalské kříže.

ZÁHADA TURINSKÉHO PLÁTNA
Od 7.-10.9.si zajedeme do Turina, podívat se na
plátno, do něhož bylo zřejmé zabaleno mrtvé tělo
Syna Božího. Očekávají se 4 mil.poutníků. Informa
ce a přihlášky P.Josef Simcík, Curych.
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Při bitvě u Poitiers 19.9.1356 zabili Angličané
francouzského praporečníka Geoffreye de Chámy.
Netušili, že tak odstranili člověka, který by jim
mohl prozradit původ 4,20 m dlouhého plátna. Jeho
vdova a později syn plátno vystavovali, ale vyvo
lali bouři odporu v církevních kruzích. "Nemůže
to být pravé plátno našeho Pána s jeho věrným
obrazem, neboí se o tem evangelisté nezmiňují..."
Rodina už plátno nevystavovala a nevysvětlila,
odkud je má. Ovdovělá a bezdětná vnučka praporečníkova plátno věnovala r.1453 vévodovi Savoyskému.
Na plátně jsou rány času. Stepy ohně, který roz
tavil stříbrnou truhlici v Chambery r.1532. Roz
tavené stříbro poškodilo roh složeného plátna.
Díry vyspravily klarisky. Před r.1516 utrpělo
plátno další škody při požáru, o němž nic nevíme.
Obraz oheň nepoškodil; vidíme mlhavou postavu z
obou stran, obličej s vousy a dlouhými vlasy, na
různých místech skvrnky, připomínající krev, jež
mizí na plátně jako mlha. Substance, která tvoří
obraz, není dosud vědecky zjištěná. Nepronikla vlákny, ani mezi ně.
Poprvé fotografoval plátno před 80 ti léty italský advokát Secondo Pia. Použil běžných vel
kých desek, jež vyvolal v temné kemoře. Očekával stínový obraz - ale ukázala se postava s
tváří, plnou důstojnosti.
V 14.stol.nebyly k zfalšování obrazu prostředky. John Weston, umělec a nevěrec, měl otisk
namalovat. Stopy po požáru a vodě svedl bez obtíží; dál to nešlo. Při interview prohlásil,
že obraz na plátně nemohl být zfalšován.
Jak obraz vzniknul? Enes už se nepřijímá derměnka, že vzniknul dotekem plátna s krví a potem
obaleného těla. Otisk krev a pot neobsahuje, ani by nemohl normálním stykem s krví vzniknout.
Dva asistenti US akademie leteckých branných sil v Coloradu - fysik J.Jackson a aerodynamik
E.Junper zhotovili kopii plátna v přirozené velikosti. Stejně velké kamarády vyfotografova
li s plátnem, pak bez plátna a zjistili, že obrazy by musely vzniknout - nezávisle na proce
su, který obraz vytvořil - bez dotyku těla stejnoměrnou intenzitou ve vzdálenosti až 4 cm.
Jackson použil aparát VP8 Image Analyser, užívaný k rekonstrukci obrysu měsíce a ploch vzdá
lených planet podle fotografií. Pro tento účel se musejí zhotovit fotografie z dvou určitých
úhlů. Oba s úžasem zjistili, že obraz na plátně je trojdimensionální - třírozměrný.
V plátně je uložena informace o tvaru zabaleného těla, jež by se dala rozluštit pomocí nejmodemější technologie na průzkum vesmíru. Muž na plátně byl 1,79 m vysoký, podle etnologa
C.S.Coona patřil k rase, z níž pocházejí dnešní vznešení Arabové a Židé. Dlouhé vlasy toho
to druhu jsou typické u pravověmých židů doby Kristovy.
Je zvláštní, že právě lékaři a patologové prohlásili po svých výzkumech plátno za pravé.
Na plátně vidíme pět druhů utrpení. První - silná oteklina pod pravým okem a povrchní zraně
ní na obličeji, zřejmě následky ran, o nichž píší evangelisté. Dále jasně viditelné malé rá
ny na zádech, částečně i vpředu. 90 ran - známky bičování typickými římskými důtkami. Koneč
ně vidíme nepravidelné proudy krve z čela i v týle - trnová koruna, přesněji helma, rány
jsou na celé hlavě. Dosud není znám případ-mimo Krista-že by byl odsouzenec korunován trním.
Na rukách i na nohách vidíme silné proudy krve z ran po hřebech. Lékaři zkoumali směr prou
du krve na rukách a zjistili, že paže byly rozpřaženy v úhlu 55-65 stupňů, což odpovídá po
zici na kříži. Chirurg Barbet zjistil, že hřeby byly vraženy mezi kosti - ne do dlaně - ji
nak by hřeb tíži těla neunesl, rána v dlani by se už při 40 kg protrhla. - Na pravém boku,
mezi 5.a 6.žebrem, je rána, z níž vytrysknul mocný proud krve. 0 ní se zmiňuje sv.Jan.
Je zvláštní, že krev ze všech ran je stejná, ačkoliv starší- z bičování - musela být zaschlá
když setník vrazil kopí do Kristova boku. Víme, že za několik hodin krev zhnědne, ale barva
na plátně je karmínová - po staletí. Je to pravá krev? Italský vědec zkoumal krvavé vlákno,
obvyklý kriminologický test byl negativní. Snad ztratil hemoglobin po požáru r.1532 svou
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schopnost reagovat?
Jisté je, že plátno nůže pocházet z dob Kristových. Už tehdy existoval tento způsob tkaní,
t.j. kepr. Možná, že bohatý Josef z Arinatie dal drahou látku sám k dispozici.
Největší problém je v tem, že před 14.st.nemáme prakticky důkaz o existenci plátna. Nepřímé
důkazy přinesl výzkum švýcarského kriminologa Maxe Freie, který r.1973 našel na lepících
páskách, které přitiskl na plátno, v laboratoři pyl z květin, z nichž část se vys
kytuje jen kolem Mrtvého moře, část v Turecku. Muselo tam tedy kdysi plátno být.
Další nepřímý důkaz: Kristus je dodnes zobrazován tak, jak ho vidíme na plátně. Kde je pra
vzor těchto obrazů? Na portrétech 4. a 5. stol, vidíme Krista jako bezvousého mladíka nebo
s jinými rysy a vousy než od 6.stol.
Pravoslavná církev odvozovala pravý vzhled Kristův od záhadného obrazu Kristova na plátně,
které zvala mandylion. To zmizelo z Byzance v 13.st. Je tedy možné, že plátno po smrti Kris
tově zmizelo a vynořilo se až v 6.stol., kdy se začínají vyskytovat podobná zobrazení Kris
ta jako na plátně, např. váza ze 6.st.,nalezená v Sýrii.
Podle legendy pozval král Parthů Abgar V. Ježíše Krista do Edessy. Ježíš prý odmítnul, ale
po jeho smrti tam šel jeho učedník Thadeus/ale ne apoštol/založil tam křesťanskou obec a
něl prý u sebe i ono plátno, které pravoslavní nazývají mandylion. Po smrti krále se jeho
nástupce vrátil k pohanství, křesťany pronásledoval a plátno zmizelo.
Po záplavách r.525 se u městské brány vEdessenašla jeskyňka, v níž byl kus cihly a na ní
neuměle rukou vyrytý obraz Kristův, stará lampa a plátno s obrazem Ježíšovým, udělaným "ne
rukou". Připomíná to starou legendu. Je-li toto plátno totožné s pozdějším mandylionem, je
otevřená otázka, rovněž se neví, proč se za pravé považovalo. Plátno bylo složené a připev
něné na čtesoe; soudíme tak z kopií umělců a z literárních pramenů. Přes kus složeného plát
na byla mříž, typická u Parthů, a vprostřed kruh, jímž byla vidět tvář Kristova. Zbytek tě
la byl na složené části - proto nevěděli o ranách v zápěstí. Text z 6.st.popisuje mandylion
jako "tetradiplon" na čtyřikrát složený. Mandylion byl často kopírován.
R. 944 obléhala mohamedánskou Edessu byzantská vojska. Je
jich vůdce nabídl emirovi obrovskou částku peněz, vrácení
200 padlých, slib, že město nepřepadne - za mandylion!
Emir váhal, pak souhlasil. Tak se dostalo plátno do císař
ské schránky na ostatky v Konstantinopoli. Jen několik
mnichů dostalo dovolení je malovat. Z dokumentů z 12.st.
známe výšku postavy, zřejmě někdo na chvíli odstranil
mřížku.
R.12O4 při bojích s křižáky plátno zmizelo. Tvrdí se, že
je měli Templáři, kteří v 13.st.pilně obchodovali
Rekonstrukce mandy!ionu
s ostatky. Začátkem 14.st.se po Evropě rozšířila
a fresko z 12.st. z Gradac/Jugoslavie
pověst, že Templáři uctívají "idol" - záhadný
vousatý mužský obličej, připevněný na desce. Když
Filip Sličný dostal zálusk na bohatství templářů,
vymohl na papeži jejich zrušení; "idol" zmizel.
Kopie se našly, např. v Anglii se r.1951 zřítila
budova vedle býv. sídla templářů a tam našli i tu
to kopii - dosti špatnou a poškozenou drhnutím,
aby se odstranily saze. Visí nyní v kostele Panny
Marie v Templecombe.
R.1314 byli upáleni pro údajnou "herezi" velmistr
řádu Templářů a velkopreceptor Normandie - Geoffrey de Chámy. Snad se mu podařilo předat včas plátno někomu z rodiny. Je však mezi dvěma
větvemi rodiny de Chámy spojení? Otázka pro genealogy. Tím by se vysvětlilo, proč rodina
de Charny nechtěla o původu plátna mluvit. Báli se.
Poslední zkoušku má provést vynikající odborník Mc Crone novým aparátem, ionovou mikrosondou. Ta zjistí v mikroskopické částce vlasu 30 různých prvků, dokáže stáří, nemoci, sklony
člověka aj. Může zjistit z vlákna, byl-li Kristus mrtev nebo mu srdce ještě bilo.
Jak obraz vznikl? Spisovatel G.Ashe rozžhavil r. 1966 mosazný kruh; horkem a zářením vznikl
na plátně podobný obraz. Ale Kristovo tělo v hrobě bylo studené? Zde Ashovo vysvětlení:"Pod
le křesťanské víry prošlo Tělo Páně v hrobě přeměnou. .Fysickou změnou těla při zmrtvýchvstá
ní vzniklo krátké, prudké záření..které je příčinou obrazu na plátně..ten je jakousi foto
grafií Kristova zmrtvýchvstání, vyvolanou jistým druhem záření."/Viz Mat 17,1-9,Skt.9,3-9/
Tem, kteří se o turinské plátno víc zajímají, zejména budoucím poutníkům do Turína, doporu
čujeme pojednání prof. Dr.P.J.POLCE: PÁTČ EVANGELIUM. Dostanete u našich misionářů.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Náboženská situace ve vlasti se zhoršuje; úředníci, učitelé, lékařský personál se prý nesmí zabývat náboženskou činností, stejně i učni. V posledních
měsících bylo vyšetřováno asi 50 katolíků v Bratislavě, mezi nimi i Dr.Med.
Sylvestr Krátery, který byl svého času odsouzen na 16 let vězení. Bezpečnost
no zadržela na jeho pracovišti v Podunajských Biskupicích v nemocnici a obvinila,
že rozšiřoval "Chartu 77". Zároveň prohledali jeho soukromý byt v Bratislavě a zabavili
náboženskou liter.,psací stroj a magnetofonové pásky. Stejně neustále vyslýchají Dr.Vládi míra Jukla, odsouzeného kdysi na dvacet let, o spolupracovnících v katolickém
apoštolátě laiků, zejména chtějí znát jména mladých lidí. Bratislavský semninář prý se bu
de stěhovat do Trnavy, protože seminaristé, vzdor zákazu, se stýkali zejména s mladými
lidni a měli na ně náboženský vliv./KNA/ - V Madarsku se konala mírová konference. Na hra
nicích byl při návratu zadržen a vyslýchán Dr.P.Otto Mádr, náš nej lepší moralista, svého ča
su odsouzený na doživotí, později byl trest zkrácen na 25 let. Po výslechu byl propuštěn.
Msgr Poggi a verbista P.Bukovský byli v dubnu opět v ČSSR; prý se jednalo o jmenování no
vých biskupů. Setkali se s kardinálem Tomáškem i ostatními biskupy. V květnu byl Msgr.Poggi
v Polsku a proslýchá se, že ve Varšavě byla otevřena kancelář stálého pozorovatele sv.Sto
lice a že by jím byl Msgr Poggi sám; bydlel by v někdejší apoštolské nunciatuře.
Katolická teol. fakulta v Budapešti zahajuje od akademického roku 1978/79 dálkové teologic
ké kurzy o šesti semestrech pro rodiče, aby mohli sami správně vyučovat děti náboženství.
Kněžský seminář ve Vroclavi slaví 30 ti leté jubileum svého znovuotevření a reorganizace;
za tu dobu vychoval 860 kněží a v akademickém roce 1977/78 tam studuje 213 seminaristů.
R. 1977 bylo v Polsku vysvěceno 437 nových kněží; bylo jich stejně jako r.1976 méně než
dříve, následek školské reformy, kdy po 2 roky nebyly maturitní zkoušky. Nyní počet semi
naristů - světských i řeholních - zase stoupá.
Náboženská vysílání švédského rozhlasu patří k nejvíc sledovaným programům, počet poslucha
čů je větší než posluchačů sportovních programů.
Na Maltě se konal v dubnu mezinárodní biblický kongres.
Velká většina kněží Horního Rakouska prohlásila, že je ráda, že sledovala své poslání;
80 proč.mladších, 92 proč, starších.
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V Rakousku bylo r.1977 o 500 rozvodů víc než r. 1967. Je to 4,5 %.
Biskupský úřad v Hradci - Rakousko - vydal prohlášení, že existence dábla je součást křes
ťanské víry. Stejně hovořil i mnichovský kardinál Ratzinger v televizním vysílání Gibt
es den Teufel? Proti tomu, že zlo má samostatnou existenci, nezávislou na Bohu, se posta
vil r.1215 Lateránský koncil. Celé dějiny jsou důkazem, že tam, kde uhasíná víra v Boha,
pozorujeme bujení zla. Kardinál promluvil také o exorcismu a upozornil, že při posedlosti
/což je velmi vzácná věc/ se nemůže zmocnit zlý duch duše člověka. Ták zv. velký exorcismus v Rituále Romanům má několik mezer, které je třeba doplnit, aby při exorcismu nedoš
lo k omylu nebo zneužití. Viz článek Církev a dábel z péra kardinála Josefa Hóffhera.
Pavel VI. znovu potvrdil důležitost individuální sv.zpovědi. Naše velká májová poutí dává
vždy účastníkům možnost se vyzpovídat, tentokrát zpovídali čtyři kněží skoro dvě hodiny.
V Bernu byla 2.5.podepsána mezi sv. Stolicí a švýcarskou vládou úmluva o reorganizaci basi
lejské diecéze. Úmluva ještě musí být ratifikována. Je to dodatek k úmluvě z 26. 3. 1828,
jejíž výročí oslavila diecéze slavnými bohoslužbami.
L'Osservatore della Lomenica přinesl pochvalný článek o švýcarské gardě; její uniforma
prý nebyla navržena Michelangelem - jak se tvrdívá - ale byl to obvyklý oděv halapartníků
XVI. st. v barvách rodu Medici. 6.5. složilo slib 18 nových gardistů za pří temnosti bis
kupa Mamieho.
7. května byla blahořečena Maria Enrica Dominici, vl.jménem Anna-Catherina /1829-1894/,ge
nerální představená kongregace sester sv.Anny a Božské Prozřetelnosti. Mši sv.koncelebrovali s Pavlem VI. Ind Msgr Lourdusamy, tajemník kongregace pro evangelizaci národů a frýburský biskup Mamie.
Sbírka pro švýcarské dcmácí misie r. 1977 vynesla 2,342.329,40 frs. 400 tis.pro Fond soli
darity kněží.
Generální představený dominikánů pobyl od 2. do 19.května v Polsku.
0 pouti P.Werenfrieda van Straatena v Einsiedeln zaslalo vedení Kirche in Not čtrnáct
placených inserátů do katolických novin a časopisů ve Švýcarsku. Ani jediné noviny tento
inzerát neuveřejnily, ani se o velkolepé akci P.Werenfrieda nezmínily. I jinak se dějí
pokusy, zařadit dílo P.Werenfrieda mezi "umlčenou Církev" a snahy znemožnit ho nesmyslnými pomluvami.

NAŠE BOHOSLUŽBY
"miluj pána, svého boha,
CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU
SVOU DUŠť, CELOU SVOU
MYSLÍ a celou svou silou.
MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO
SEBE SAMÉHO. ŽÁDNÉ JINÉ PŘIKÁZÁ
NÍ NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TATO.;2 30.

AARAU-každou 2.sobotu v Peter u.
Paul Kirche /inf.P.BIRKA/
18,15
BADEN-Sebastiankap.,každou
druhou neděli 11,15
WETTINGEN u Badenu.slovenská,
St.Antoniuskirche, posl.ned.18,00
BERN-Dreifaltigkeitskirch.,sob.18.00
BASEL - kaple Lindenberg
18,00
3.ned.v měsíci česká
SLOVENSKÁ - v kaplnke na Lindenberg
neděle ráno - slovenská
ostatní neděle v měsíci
9,30
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00
SLOVENSKÁ-kaplnka Kolpinghausu,
wolfbachstr.15.,I.patro, ned.
9,30
CORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatel
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.10,0
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskapelle, neděle
19,00
rUti-TANN-kaple u katol.kostela, kaž
dou 2. neděli /inf.P.šimčík/
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.2 3.P.Simčík rozesílá pozvánky
SOLQTHURN-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.UIrichkirche-Rosenberq
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-6006-LUZERN, Schadrutistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8004-ZURICH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.Martin MAZAK,1100 M0RGES,La Longeraie, tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLENKAPPEL, t.055-881460 -KLUB
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN
TRADIČNÍ POUŤ POD SÁNTISEM, 12 HOD. M§E SV.V EKUMENICKÉ

KAPLI z PO Ní ZÁBAVA V PŘÍRODĚ, OPÉKÁNÍ

VUŘtA

5

sSoSIlJ^^RUMvTjEHODOBE - V NORIMBERKU
pAihl.a informace: accademia

Christiana,

CONCILIAZIONE 1, 00193 ROMA-ITALIA

5.

via della
_ jq j,

Min.rok se konalo setkání českých studentů v Casies. Je
jich referáty o Karlu IV.jsou velmi pečlivě zpracovány
ve Sborníku, jenž bude užitečný všem, hlavně těm, kdo se
chtějí zúčastnit Symposia na počest 600 let od smrti
Karla IV. Obj.na výše uvedené adrese.

DĚTSKÉ

LETNI

TÁBORY

SLOVENSKÉ DĚTI A MLÁDEŽ:
7-12 rok.- od 16.do 29. júla ... za den a osobu 5000 lir
13-16 rokov -od 16.do 29.júla... za den a osobu 5500 lir
17-25 rokov - od 24.júla do 5.augusta..den/osoba 6.000 lir
Všechny tábory se konají v Itálii. Informace a přihláš
ky jen u slovenských misionářů!

ČESKÉ DĚTI A MLÁDEŽ:
9-13 let, v Casies, inf.a přihl.P. Šimčík
1.-22.7.
14-17 1.-"-LETNÍ OÁZA, inf.a přihl.P. šimčík 25.7.-5.8.
do 14 let, v Pitztaalu u Innsbrucku, přihl. a
informace P.Birka
3. -20. 8.
9-13 let, v Casies, přihl.a inf.P.šimčík
8.8.-29.8.
POUŤ DO TURÍNA K VYSTAVENÉMU TURINSKĚNU PLÁTNU,
viz ČI.ZÁHADA TURINSKÉHO PLÁTNA str.26.
7. až 10.9
přihl.P.šimčík. Přihlaste se včas, očekávají se
asi 4 mil.poutníků, abychom dostali místo!!!
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ PCD SÁNTISEM, mše sv.12 h.
24.9.

OBNOVA - VÍKEND y Quartenu. P.Dr.Hrbata
POUŤ MLADÝCH DUCHOVNÍ
z Rakouska - autor mj.knih rozjímání PERLY A CHLÉB
nás zasvětí do tajů křesťanské meditace. Přihl.P.Vondra,
DO
počet míst je omezený, doporučujeme proto přihlásit se
Začneme v sobotu v 10 hod. skončíme v neděli odpol. 21.-22.10
LASALETTY Povčas.krátké
nemoci nás opustil nás milý čtenář pan Boris SOLÍN
30.6-2.7 z Gossau. At odpočívá v pokoji!

Přihl.a informace:
P.šimčík. V La Salette se zjevila
19.10.1846 P.Maria
pasáčkům Melanii a
Maximovi. Blízko
Grenoblů, fr.Alpy.

V Curychu, Hottingerstr.5 bylo otevřeno nové katolické knihkupectví
BORROMAUS BUCHHANDLUNG. Doporučujeme vaší po
zornosti !

Tento KLUB je trochu baculatější, další dostanete az za dva měsíce.
Děkujeme čtenářům i spolupracovníkům, přejeme osvěžení na těle
i na duši a těšíme se na shledanou! Vaše redakce.
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Kefalín se s členy svazáckého výboru stýkal jen sporadicky. Bud hrál s Kahounem na Bráníku
šachy a přikusoval k plzeňské dvanáctce rakvičky se šlehačkou, nebo vedl literární debaty
s Cibulou. Filosof bez doktorátu byl žákem rovněž neprokádrovaného profesora Václava Černé
ho a pamatoval si z jeho přednášek ledaco zajímavého. Mohli však diskutovat jen tehdy,
kdyby nebyl na blízku Bobr, který se okamžitě vmísil do debaty a nekonprcmisně prosazoval
třídní pohled na věc.
Pak ale vypukla aféra s paní Anpošovou. Vojín Anděl, který chodil se zdravotní sestrou
Lucií Kokešovou, přinesl tu zprávu první. Učitelova chot se zamilovala do mladého lékaře
a navázala s ním milostný poměr. Tuto novinku potvrdil vzápětí svobodník Pěkný, který pra
coval v nemocnici jako přidavač u odkládačů a viděl na vlastní oči, kterak doktor paní
Anpošovou líbá. A další podrobnosti na sebe nedaly dlouho čekat.
Učitel byl zoufalý, ale jako řádný vojín se obrátil na své představené.
"To máte těžký, Arpoš," řekl poručík Hamáček,"protože ženský jsou co? Ženský jsou bestie!
Kdybyste tu svou nechal v Jindřichově Hradci a netahal ji za sebou do Tábora, tak jste
mohl mít klid. Ona by vám stejně zahýbala, ale vy byste o tom aspoň nevěděl. Vy taky ne
jste žádnéj krasavec, Arpoš, a jestli si myslíte, že vám nějaká ženská bude věrná, tak to
si tedy nemyslete. Vý jste taková podvýživa a tak bučíte rád, že jste rád!"
"To nemohu, soudruhu poručíku! zaúpěl Arpoš. "Mám přece svou čest!"
"čest nečest, Anpoš," uklidňoval ho Hamáček, "takový věci si vůbec nepřipouštějte. Hlavní
v manželství je to, když vám žena uvaří a když se s vámi občas vyspí. To ostatní jsou
buržoazní přežitky."
Poručík Troník se na vše díval přece jen trochu jinak.
"Podívejte se, soudruhu," uklidňoval učitele,"především je nutno bezpečně zjistit, na jaké
úrovni se vyvinuly jejich vztahy. Třeba jde o pouhé přátelství nebo prchavou lásku bez fy
zického pcměru. Kdyby se ovšem ukázalo, že vaše soudružka žena je vám skutečně nevěrná, byl
by na místě rozvod, abyste se případně nestal otcem cizího dítěte!"
"To by bylo strašné," otřásl se učitel. "Ale co mám dělat?"
"Navrhuji vám toto," řekl poručík Troník."Vyberte si několik soudruhů, kterým plně důvěřu
jete, a požádejte je, aby ván dělali svědky. Večer dostanete propustku a pokusíte se při
stihnout svoji manželku při mimomanželském styku. Jestliže se vám to podaří, budete mít
v ruce důkaz a nebude problém žádat o rozvod."
Zdrcený učitel chvíli uvažoval a poté požádal oba poručíky, aby byli tak laskaví a šli
mu za svědky. "Chtěl bych, aby se to odbylo v úplné tajnosti a mužstvo o ničem nevědělo.
Někteří vojíni jsou zlomyslní a mají radost z cizího utrpení."
Poručící po krátkém váhání souhlasili. Anpoš požádal Jasánka, Bobra a desátníka Blažka,
aby se zúčastnili spravedlivé věci.
Po večerce vyrazili ve vší taj
nosti do táborské nemocnice.
0 půl druhé ráno byla celá rota
probuzena Anpošovým křikem.
Učitel zotvíral dveře do všech
světnic a s rukama. nad hla
vou volal:
"Přistihl jsem ji. Je
jeho milenkou. Všichni
jsme to viděli. Mám vy
hráno! "
0 několik minut později
vytáhl z kufru sešity se
svým životopisem a při
baterce napsal:"Můj život
nemá cenu. Nemohu bez ní
žít. Snad mi odpustí,
když ji odprosím!"

Válčili jsme za Čepičky.
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PŘED DOVOLENOU
Ze třídy se ozývá řev. Vtrhne ředitel, chytne toho, kdo nejvíc
křičí a vyhodí ho na chodbu. "Kde máte učitele?""Na chodbě, prosím!"
Šofér čistí v garáži auto. Přistoupí k němu mladý muž s dopisem.
"Doneste to, prosím, vašemu řediteli." Šofér odběhne. Ředitel otevře do
pis. "Co to znamená? Jestli se to povede, je to dobré, nepovede-li se to,
je to také dobré." šofér spěchá za mladým mužem a za chvilku se vrací.
"Pane řediteli, povedlo se. Auto je pryč!"
Petřík řekne před tetickou ošklivé slovo. Teta ho napomene a Petr
slíbí, že už tohle slovo nikdy nevysloví. Tetička mu dá padesát
rappů. "Teti, znám ještě slova, která stojí nejméně pět franků!"
Hrabě Bobby se dostane v Salzburgu do pořádného lijáku. Rychle
vběhne do obchodu a koupí deštník. Když odchází, vzpomene si na
_______
dobré mravy šlechticů a řekne:"Zabalte mi ten deštník a doneste do hotelu Bellevue...."
Petřík se vrátí domů s úplně roztrhanými kalhotami, rozbitým nosem,
zakrvácenýma rukama - prostě v ubohém stavu. "Moje drahé zlatíčko,
co se stalo?" ptá se maminka. "Ale musel jsem zřezat tři kluky, pro
tože mi říkali "moje drahé zlatíčko. "
Oblíbenec žen sedí v hotelovém pokoji, když zaklepe poslíček. "Ptá
se po vás nějaká dívka. ""Mladá? Hezká?""Ano." "škoda. Pošlete ji pryč,
ted jsem právě ženatý, ale až bude mít podruhé oestu kolem...."
"Ták jak pokračuje vaše dcerka v klavíru?""Báječně. Co chodí do těs
nopisných kursů, potřebuje na Chopinův smuteční pochod jen 55 vteřin.
Chirurg prohlíží pacienta. "Váš případ je jedi
nečný. Určitě obohatíte naši vědu."nPro pánička,
"Hlásím,
nejsem tak bohatý, jak si rty slité, pane doktore'.'
přivedl jsem jednu lehkou Muž na kole porazí chodce. Zvedne ho, opráší a
dívku a těžkého hocha."
řekne:"Vy máte ale štěstí!""Jak to?""Normálně
jezdím pětitunkou, ale dnes mám volno."
"Polehčující okolnosti pro vás bohužel nemažeme použít," povídá soudce
delikventovi," seznam trestných činů je u vás příliš dlouhý.""Co dělat?
Snad to klapne příště!"
Emilie a Josef nosí smutek. Ve společnosti se vypravují vtipy. "Ovládej
se, Josefe! Víš že máme smutek!""Vždyt se nesměju.""Ale každý vidí, jak se ti třese břicho!"
Mladého muže pozvou na taneční večírek. Většinou jsou tam starší lidé.
Když začnou hrát k tanci, vyzve jednu ne už nejmladší dámu. "S dítětem
netančím," odpoví dáma pyšně. "Ach, promiňte, netušil jsem, že dáma ve
vašem věku ještě nůže očekávat dítě."
Vrátný v hotelu zvedne telefon."Kdy se otvírá bar?" ptá se někdo.
"V 19 hodin. " Za dvě hodiny se ptá tentýž hlas. Za tři znovu. "Už
jsem vám řekl, že nemůžete dovnitř před 19 hod.""Jak to dovnitř?
já chci ven!"
Nadšený turista na kopci:"Zde je tak krásně, že bych tu chtěl umřít."
"Dáte-li mi dvacet franků, tak do vás šťouchnu, "nabízí se průvodce.
"Tomu mladíkovi
jsem včera dala ko
šem! ""Proč? Vypadá
sympaticky.""Ale
předběhl mě v samo
obsluze! "
"Prý chodíš s učitelkou?""Už ne. Kdyko
liv jsem přišel pozdě na schůzku, chtě
la omluvenku podepsanou rodiči."
"Jak to, že házíš ulovené ryby zpět do
vody?""Ale chci tu lovit ještě zítra."
"Ty jsi dnes na večírku mluvil takové
hlouposti - doufám, že nikdo nepozoro
val, že nejsi opilý."
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SMAŽENÁ DÝNĚ SE SÝREM. - 1 kg dýně, vejce, strouhanka, ement.syr, sul,
pepř. - Dýni oloupeme, odstraníme semena a rozřežeme na centimetrové
pásky. Namočíme do rozkvedlaného vejce se solí, obalíme strouhankou a
necháme půl hod. v chladnu. Pak po obou strapách zvolna usmažíme na más
le. Posolíme, opepříme a na každý kousek položíme 2-3 kousky ement.sý
ra. Vložíme do ohnivzdorné mísy a necháme na plotně tak dlouho, až se
sýr začne roztavovat. Podáváme s petrželkou.
PLNĚNÉ KEDT.riRNY. - 4 velké nebo 8 malých kedluben, ement.sýr, 100 g na
lístky nakrájené šunky, 80 g másla, strouhaný parmezán, sůl. - Oloupané kedlubny crnyjeme a
povaříme do poloměkka ve slané vodě. Rozřežeme na pásky a mezi ty vkládáme střídavě sýr a
šunku, naskládáme do vyrraštěné formy, posypeme parmezánem, vlejeme zbytek másla a pečeme
na 175° 25 min. Před pečením mažeme polít bešamelovou omáčkou.
PEČFNÝ PÓREK. - Kilo silnějšího pórku, asi 100 g tence nakrájené šunky, 100 g másla či mar
garinu, parmezán, sůl, pepř. - Vnější lístky pórku odstraníme, zel.část i kořínky odřízneme.
Umyté vaříme asi 15 min.v slané vodě, dáme okapat, pak dva či tři kousky obalíme dohromady
plátkem šunky. Vložíme vedle sebe do vymaštěné ohnivzdorné mísy, posy
peme parmezánem a polijeme zbytkem másla. Pečeme na středním ohni.

PEČENÁ RAJSKÁ S RÝŽÍ. - 8 středních, zralých rajských, asi 240 g rýže, kousek česneku, petrželka či máta, 80 g másla, několik lžíc raj
ského protlaku, sůl, pepř, šfáva. - Rajská omyjeme a nahoře odkrojí
ně, vyprázdníme a postavíme stranou. V míse rozmícháme dobře rýži,
česnek protlačený s petrželkou nebo s mátou, 30 g rozpuštěného más
la, 2 lžíce rajského protlaku, sůl, pepř. Do prázdných rajských a na
jejich odkrojený vršek dáme kousek másla a osolíme. Pak je klademe
do dobře vymaštěné formy otvorem nahoru/stopkou dolů/ a plníme do
2/3 směsí rýže, nahoru položíme odříznutý kousek rajského, do mísy
nalijeme rozředěnou šrávu z rajských a pečeme asi
40 - 50 min.
PAPRIKA SE SARDELEMI. - 1 kg paprikových lusků
umyjeme, vyprázdníme, rozkrájíme. V oleji povaříme 50 g kostí zbavených, rozkrájených sardelí na slabém ohni, k ternu dát kousky papriky, lehce posolit a přikryté
asi půl hod.dusit.Občas přilít štávu. Můžeme jíst i studené.
LPINĚNČ PEČENĚ BRAMBORY. - 8 oválných brairbor, 70 g másla či mar
garinu, 30 g nauky, 1/4 1 mléka, bílek, 50 g parmezánu či 2 smet,
sýry, 100 g šunky, vař.hrášek, sůl, muškátový oříšek. - vydlabe
me brambory, seřízneme spodek, vaříme 5 min.v slané vodě. 50 g
másla zahřejeme s moukou, vlejeme studené mléko a vaříme za stálé
ho míchání 10 min.,sundáme z ohně, přidáme sůl, muškát, parmezán,
nakrájenou šunku hrášek a bílek. Plníme tím brambory, naskládáme do
vymaštěné ohnivzdorné formy a při 180°pečeme 30-40 min.
DOBRÉ
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