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nedávno nás překvapila tragická zpráva, že spáchala sebevraždu nadějná básnířka, mladé
děvče, protože nebyla schopná vyrovnat se s problémy, které velmi citlivou a dosud nevy
rovnanou duši tísnily. Byla uzavřená, v nitru se hromadil jeden problém na druhý, nikomu
se nesvěřila, problémy zahřívaly - až mladou duši otrávily. Nemusela to
být sebevražda; mohl to být cnamný jed, pití, sexuální výstřelky, tero
rismus. ...
Rodiče se ptají: jak je možné, že jsme nic nepozorovali? Přátelé se pta
jí: jak to, že nám to nenapadlo? Uveřejnili jsme dvě její básně a jako
stín přešla i naším svědomím výčitka: proč jsme ji nepovzbudili?
Je mnoho lidí, zvláště mladých, kteří nemají nikoho, kdo by jim dodal
odvahu, kdo by získal jejich důvěru, u koho by se cítili v bezpečí.
Svět je rozkolísaný, plný"třtin", každý má co dělat sám se sebou.
A tak si nevšímá druhého, který své vnitřní zmatky a tragedie skrývá za
úsměvem. Teprve když dojde ke zlanu, začne člověk rozebírat situaci a
najednou si uvědomí, že ten druhý musel nesmírně trpět a že by bylo stačilo naše slovo....
Kdosi vypravuje příběh ze svého dětství: na čas o něho pečovala tetička, kolem které se
stále hemžily odložené děti. Jednou udělal nějakou lotrovinku: děti žalovaly, hříšník ce
kal na přísný trest. Ale tetička řekla:"Cože, Karlík? To je správný chlapík, nikdy by nic
takového neudělal!" Chlapci zůstal tento projev důvěry v srdci tak pevně, že překonal kri
ze dozpívání i konflikty zralého věku.
Možná, že by někdo básnířku zachránil, kdyby jí dal najevo, že její básně lidi živí, pomá
hají jim, povzbuzují je k životu....
Při četbě jednoho Dopisu pro tebe se pozastavovala mladá paní nad tím, že máme druhým pro
jevovat důvěru. Vždyť ji zneužijí! V Dopise nestojí, že máme všechno druhým svěřit; máme
jim dát najevo, že věříme v jejich ušlechtilost. Upadnou-li - a kdo z nás nikdy neuklouzl
a nepotloukl se na hladkém ledě života - naše důvěra je pozvedne. Nemůžeme pochopitelně
schvalovat špatnost, ale uvědomme si, jaký byl kdysi sv.Pavel se svou nenávistí vůči křes
ťanům, sv.Augustin se svou herezí a milenkou, šéfredaktor Daily Worker Hyde, jenž dvacet
let hledal pravdu v komunismu - a nakonec ji našel v křesťanství - v katolické víře.
Tuším že papež Pius XII. řekl, že imoho lidí je zavrženo jen proto, že se za ně nikdo nemod
lila neobětoval.
Tím přicházíme k druhému bodu - k ceně modlitby a utrpení. Zejména utrpení. Matka několika
dětí, trpící silným revmatismem a migrénami, píše:'W-Zi být "břemeno sladké a jho lehké"
nesmí brát člověk utrpěné jako negativní - což ovšem nikdo bez po
moci Boží nedokáže. Často jsem se ptávala, proč právě já musím to
lik trpět - byl to život skutečně protrpěný. Dnes se ptám: proč
právě já dostávám tolik milostí, tolik Božích darů?"
Při podiové diskusi Focolarů se hovořilo o utrpení a jeho snyslu.
Nejhlubší dojem udělala evangelička, která se přiznala, jak dlouho
se snažila smířit s tím, že je nevyléčitelně nemocná. Nakonec vlo
žila své utrpení do ruky Boží - a je šťastná.
Co myslíte, nebyl by to účinný recept i pro nás?
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec Pavel VI., 262 nástupce sv.Petra, hlava katolické Církve,
zemřel v Castel Gandolfo 6.srpna t.r. na srdeční slabost. Pohřeb
se konal po mši sv. 12.srpna. Volba nového papeže začne v Sixtinsk
kapli 25.srpna. Volit bude 111 kardinálů. Čínský kardinál, žijící
ve vyhnanství v Římě, těsně po papežově pohřbu zemřel. Volby se
zúčastní také náš kardinál František Tomášek z Prahy.Viz str.5.
Na kruté události před 10 lety vzpomněl téměř všechen zahraniční
i náš tisk. Ve Švýcarsku byla díky Svazu čs.spolků odhalena pamět
ní deska v Munsterhofu, zahájeny výstavy Pražské jaro a 10 let poby
tu ve Švýcarsku. 21.8 se konal v Basileji slavnostní koncert.
20. 8. sloužili mši sv.naši misionáři P.Simcík a P.Vondra za naši
vlast, za hojné účasti věřících. Po mši sv.se ještě setkali věřící
ve velkém sále, k pohovoru a občerstvení.
U příležitosti 60.výr.založení ČSR uspořádá švýc.skup.SVU 28.10. v curyšském Kunsthausu/Helmplatz 1/ celodenní mezinár. table rondě na téma KULTURA A SVOBODA. Účast přislíbili:franc.
katol.básník Pierre Ermtmuel a dranatik Eugene lonesco/členové Academie francai se/, prof.
Leszek Kolakcwski/Oxford/,dr.B.Boschenschein, prof .mod. liter, na univ.v Curychu a v Ženevě
a vynikající znalec díla R.M.Rilka a Franze Kafky, Dr.Francois Bendy, liter.kritik, vydava
tel pařížské revue Preuves a hlav.red.Weltwoche. Byl pozván dranétik F.Durrenmatt a jiné
význaimé osobnosti. Jednat se bude německy a francouzský, vítáni jsou i nečlenové SVU.
Kolem 20.11. provede v rámci tzv.Concerts-Clubs v Curychu, St.Gallenu, Basileji, Lausanne
a Ženevě Seská filharmonie za řízení V.Neumanna a Z.Košlera Smetanovu Mou Vlast. Brzo vyjde
také gramofonová nahrávka Mé Vlasti/fa RCA/ v podání Orchestre de la Suisse Romande za říze
ní N .Scavallische s průvod, textem Dr.Mojmíra Vaňka, pro f. ženevské university a předsedy švýc.
sekce SVU. - 50. výr.úmrtí Leoše Janáčka nám ve Švýcarsku připoměly tři koncerty na mezinár.
hudeb, festivalu v Lucernu, kde je i výstava o Janáčkově životě a díle. V Ženevě přednese
15.ledna 1979 Vlachovo kvarteto oba Janáčkovy smyčcové kvartety. - Také do francouzské kul
turní oblasti proniká Leoš Janáček. 30.9.přednese Michel Béroff klavírní Capriccio za říze
ní Daniela Barenboima.
Dr.Mojmír Vaněk, předs. švýc. skupiny SVU
Basilejský kněžský seminář st.Beat v Lucernu oslavil 100 leL od svého založení.- V 6 švýc. ,
diecézích bylo nebo bude r.1978 vysvěceno 31 kněží, 30 jáhnů, 4 stálí jáhnové - ve frýburské
diecézi 8 kněží, 14 jáhnů - r.1977 nebyl pro tuto diecézi vysvěcen ani jediný kněz!Na nového luganského biskupa bude vysvěcen P.Emesto Togni, farář v Tenero,dne 17.9. t.r.
V Londýně byla prodána latinská ilustr.bible z XV.st. za 75 tis. liber.
Od 13.-17.9. se koná ve Freiburgu/Br. 85.sjezd německých katolíků. Na náměstí, kde se budou
konat shromáždění, bude postaven 13 m dřevěný kříž. Po sjezdu bude umístěn na pahorek u města
Na přímluvu kardinála Mindszentyho se staly dva lékařsky ověřené zázraky: francouzský dělnic
ký kněz se náhle uzdravil ze smrtelné otravy krve a rakovinou těžce postižený se náhle a trva
le uzdravil u hrobu maďarského primase v Rakousku.
V Itálii jsou vyloučeni z Církve všichni lékaři, kteří by provedli potrat. V nemocnicích,kde
se provede potrat, nesmějí být zaměstnány řeholnice. Svaz katol.nemocnic ARIS oznámil, že v
jeho nemocnicích se potraty provádět nebudou. Patří k němu 30 nemocnic s 9000 lůžky a 160
soukromých klinik s 20 tis.lůžky. Presidentem svazu je řeholník P.U.Rizzi. V Berlíně je asi
60 nenarozených dětí usmrceno, 30 proč, se narodí a 10 proč, jsou samovolné potraty.
Sv.Stolice znovu zdůraznila, že kněz nesmí být polit.činný. Mají se zastávat utlačovaných,
ale ne skrze politickou stranu. Sociální revoluce musí jít ruku v ruce s revolucí mravní.
Kard.Ratzinger /jehož kniha Úvod do křesťanství vyjde v KA česky na podzim/ řekl, že uzavírá
ní kostelů jako ochrana pro krádežím uměleckých památek není dobré řešení; spíše by se tam
měl stále někdo modlit - i přes den - aby kostely nebyly nikdy prázdné.
Dva bulharští pravoslavní mniši požádali ve Velké Britanii o polit, asyl.
300 tis.polských katolíků putuje do Czenstochcwe, aby se pomodlili na nového Sv.Otce.2
Gagliri v Sardinii přejmenovalo své největší náměstí na nám.Pavla VI.
400 studentů třetího světa, kteří studují na římských universitách, bylo na prázdninách v NSR.
Postaralo se o to velvyslanectví NSR u sv.Stolice. - Letos se slaví 400 leté výr.františkán
ské misie na Filipínách. - V Anglole pečuje o 3 mil.katolíků 323 kněží. - Španělský král
Juan Carlos s chotí byli v červnu v Síně a zúčastnili se v jediném katolkostele v Pekingu
mše sv. - V Austrálii působí episkopátu starosti tradicionalisté. - V Ugandě bylo letos vy
svěceno 41 diecézních kněží, 6 kamboniánských řeholníků a 65 jáhnů/z toho 5 řeholníků/.
V I.pol.bylo ve vých.Německu vysvěceno 44 nových kněží. Kapucíni \e švýc. mají 720 řeholníků.

ŽALUDEK Z

VOLSKÉ

KŮŽE

Oběd. Maminka přinese horkou polévku; otec nabere, prskne a uhodí lžičkou o
stůl:"Kolikrát jsem říkal, aby se podávala polévka teplá, ne vřelá. Máme sice
žaludek z volské kůže, ale ne jazyk!"
Manželka se přikrčí, děti se přikrčí, otec chvíli míchá polévku a pak ji nevr
le dojí. Objeví se pečeně, knedlík a zelí. Na otcově tváři se kmitne blažený
úsměv. Nabere si nejdříve sám, pak přidělí žena dětem a nakonec si vezme ona.
Jirka šeptá něco Jarouškovi. Otec udeří dlaní do stolu, až talíře povyskočí:
"U jídla se nemluví. Mám sice žaludek z volské kůže, ale ne nervy!"
Blažence uvízl mezi zuby vlásek pečeně. Pokouší se dostat maso ze zubů vidlič
kou. "Blážo! Nemáš párátko! Vrazím ti jednu, že vidličku z krku nevytáhneš!"
křičí otec. Maminka rychle běží pro párátka.
Nalévají se nápoje. "Pivo není vychlazené," rozmrzele říká otec.
"Vzala jsem jej právě z ledničky."
"Máte jej dát před oběčtem blíž k ledu," bručí otec. Slůvkem "máte" naznačuje, že povazuje
všechny za viníky toho, co udělal jeden. Pro něho je rodina osobni nepřítel — a nejen rodi
na!
V předsíni zarachotí klíče. Otec se vrací z kanceláře. Tentokrát nepokřikuje už z předsíně,
"co je to za pořádek, rozházené boty.... "atd. nýbrž se objeví jako duch ve dveřích kuchyně.
Žena zbledne, nenápadně se rozhlédne, co je kde v nepořádku, ale muž si ničeho nevšímá,
nýbrž se usadí na stoličce u dřezu a začne nevrle: "Nej radě ji bych tu bandu vyházel, ale
kde najdu lepší? Ředitel je slaboch, s každým v rukavičkách.. .Enes povídá Schwartzovi: Pa
ne Schwartz, pročpak chodíte každý den pozdě do práce? - Schwartz na to, že má nemocnou
manželku. A ředitel hned plný porozumění pro toho lenocha: Vaše paní je nemocná? To je
mi líto. Má dobrého lékaře? Navrhnu pro vás nějakou podporu, aby se mohla pořádně léčit..
Pak má být v podniku pořádek. Kdyby dal tu svou starou Schwartz do nemocnice...."
"Paní Schwartzová se právě z nemocnice vrátila," špitne žena,"je po operaci a má se šetřit.
Mají tři děti..."
3
"A co? Já mám pět dětí!"
"Ale já jsem zdravá!"
Ticho. Žena úzkostlivě čeká, co bude dál. Opatrně pokládá lívanec na hromadu lívanců a při
krývá je hrncem, aby nevystydly.
Muž vstane, postaví se se založenýma rukama k oknu a dívá se do začouzeného, pochmurného
dvora mezi činžáky, kde se perou dva kluci. Minutky na kuchyňských hodinách odkapávají jako
krev.
"Copak ty, "vzdychne náhle muž," ty jsi zdravá. Ale co já?!"
Manželce div neupadne lívanec:"Pro Boha, muži? Byl jsi u lékaře? Co ti řekl?"
"Ještě jsem nebyl, ale cítím po každém jídle tlak zde," ukazuje na žaludek a hlas se mu
chvěje, "je to jistě.. .může to být. ..velmi vážné. A co bude s dětmi? Jsou malé.."
Manželka rovná lívance. Stojí zády k němu a ramena se jí chvějí.
"Myslíš.. .Andělko, .že by to mohla být.. .řekněme..ra..rako.. .rakovina."
"Neboj se. Máš přece žaludek z volské kůže."
"Měl jsem," vzdychá muž,"ale i volská kůže proděraví. Umíš vařit dietně?"
"Ovšem. Třebas krupici nebo rýžový nákyp. Ve vážných případech je dobrý heřmánek a keksy."
"Slyšel jsem, že pomáhá slivovice nebo rum," s mírnou nadějí namítá muž.
"V tomto případě určitě ne. — Asi se ti dělá vřed. Víš. ..u takových vztek.. .temperament
ních povah jako jsi ty, by nebylo divu. Ti trpí často na vředy. Objednám tě u lékaře!"
"U lékaře? Hm. Raději bych to nejdříve zkusil s tím heřmánkem a suchary. .Následek tenperamentu? Opravdu, jsem poněkud temperamentnější... .Hm..."
Oběd. Matka nalévá vřelou polévku. Otec nabere, zašklebí se, pak míchá a míchá, až se dá
polévka jíst. Jirka šeptá něco Mařence. "U stolu se nemluví, milé děti," laskavě je napo
míná otec," pak vám něco skočí do mluvící dírky, zakuckáte se...Už se to přece stalo, že?"
Pak je oba pohladí po hlavě a usměje se.
Růženka se štourá nožem v zubech. "Dceruško, jdi si pro párátko, nožem by ses mohla pora
nit. " Růženka odkládá nůž a jde pro párátka.
"Jsem rád, maminko," obrací se muž k ženě," že to pivo není tak ledové. Mám sice žaludek
z volské kůže...ale i ta časem proděraví."
Maminka se usmívá a myslí si:"Ta neproděraví jenom časem, táto!"
J.J.

JAK JSME K TOMU DOŠLI ?
André Malraux řekl o lady Chatterleyové ze
stejnojmenného románu D. El. Lawrence : "Tváří
v tvář ošklivosti a smrti držela se křečo
vité sexu." Malrauxův úsudek se nevztahuje
jen k této románové hrdince. Všimněme si,
jak vnutil např. Sigismund Freud modernímu
myšlení spojení pohlavnosti se smrtí .K ozna
čení tohoto faktu zvolil řecká jména - eros
a thanatos, což ještě podtrhuje jejich spo
jení. Podle Freuda vede pohlavnost k smrti;
rozkoš pohlavnosti se prožívá pod hrozivým
stínem smrti. Stejně pesimistický je i bás
ník Baudelaire; zobrazuje lásku sedící na
lebce.
Jak přišla naše doba k tomuto pochmurnému,
nelidskému a zvrhlému pojetí? Všimněme si,
jaké názory na lásku a smrt měla zdravá spo
lečnost.
Velcí myslitelé Řeků, mystikové východu a
především židovské a křesťanské podání učí,
že smrt otevírá brány k novému životu; zna
mená, že vejdeme do plnosti našeho osudu,ne
že se jen rozplynou buňky našeho těla. Tělo
umírá, duše žije dál, a tělo bude po posled

ním vzkříšení sdílet osud duše.
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Také láska ve zdravé společnosti není násilnický výbuch pudů, něco, co se musí
před hrozící zkázou rychle vychutnat, nýbrž prostředek,který přemáhá smrt tím,
že předává jsoucno novému životu a nové lásce. Láska je plodná; její cíl není
vzájemné vyčerpání a znechucení, ale vytváření nové lásky a nového života, dí
ky tvůrčí síle, kterou muži a ženě propůjčil sám Bůh. Proto nevede ve zdravé
společnosti ani smrt, ani pohlavnost ke stihomamu, k pocitu, že člověk něco
ztrácí; zde pohlavnosti nekončí ani láska, ani život.
Jakmile však kultura na duši zapomene a bere člověka jen jako fysiologický ba
lík psychologického libida, život cení nepatrně a rozkoš vysoce, jakmile je
rozdíl mezi zvířetem a člověkem jen v tom, že člověk je schopný složitých reakcí-jak to vidíme u Baudelaira, Lawrence a Freuda aj. - pak se člověk snižuje
na úroveň zvířete. Politická anarchie je spojená se sexuálním vykolejením.
Někdy ve skrytu je hluboká závislost mezi rozbitím rodiny a kultury a mezi du
chem revoluce. Proč zuří zejména v zemích Západu vášeň, zničit nejen sociální
řád, ale i řád mravní? Některé revoluce z lásky k sociální spravedlnosti měly
úspěch, jiné ztroskotaly na lidské zbídačenosti. Ale duch revoluce 20.st. je
zakořeněn mnohem hlouběji. Politická anarchie a mravnost, vytržená ze svých
přirozených zákonů, jdou ruku v ruce, protože je vleče přání, osvobodit se od
všech zábran, ať těla nebo společenského života.
Mnohem lépe a rychleji než Západ pochopil komunismus, že tyto věci spolu sou
visejí. Chce se zmocnit - a zmocňuje se- země tím, že ničí mravnost mladých
v zárodku tvrzením, že je to "měšťácký předsudek" a snaží se rozbít rodinu,
vlévá do ní falešnou svobodu a propaguje volnou lásku.
že je mezi oběma věcmi vztah poznáváme dnes všichni. Ale bystří lidé to pozna
li dříve. Např. André Gide se vrátil z SSSR zklamaný komunismem, viděl tam to
tiž, jak komunisté přišli na to, že volná láska je neudržitelná. Později se
vzdal komunismu z hospodářských důvodů; ale nejhlubší kořen byl v tom, že Rus
ko zase vzdalo úctu rodině.
Všimněme si, že mnozí z těch, kteří vyznávají politický anarchismus a komunis
mus, uspořádali svůj život podle této zvířecí filosofie. Ať nás to vede k za
myšlení, jestli pokles a zmatek mravních pojmů u mladých nepřipravuje vlastně
vládu komunismu.
Nevychovává-li člověka sex podle zdravých zákonu a udělá z něho boha, dostaví
je v jeho osobním i společenském životě smrt.
Fulton J.SHEEN

JAK SE VOLILI PAPEŽOVÉ
Sv.Petra, prvního papeže, jenž zemřel jako římský biskup,si
vyvolil Pán sám. Prvních 54 nástupců Petrových jsou světci,
i později bylo nrioho papežů svatořečeno - poslední sv.Pius
X./19O3-1914/, který doporučil časté přijímání Těla Páně
a postavil hráze herezi modernismu. Bylo i několik nehod
ných papežů; jako temná postava se zvedá z dějin Alexan
der VIT jehcž mravní život poskvrnil dějiny Církve. Byli
i slabší papežové, podléhající nátlaku vlád, např. při zru
šení řádu templářů či jesuitů, byli i takoví, pro které by
lo umění či věda důležitější než hlásání slova Božího.
Všichni však zemřeli smíření s Bohem. Bůh chrání svou Cír
kev sám. Velká většina papežů byli světci, velcí reformá
toři, moudří a stateční zástupci Kristovi.
V dějinách papežské volby se stále setkáváme s pokusy, vol
bu papeže ovlivnit. Proto se během času snažili papežové
vnější vliv na voliče vyloučit. Už r.1059 prohlásil papež
Mikuláš II. volbu papeže za výhradní právo kardinálů a ode
přel ji biskupům, kněžím a laikům.
Papež Alexander III.určil r.1179, že papežem je zvolen len,
kdo dostane 2/3 hlasů. Zároveň přešlo právo volit papeže ne
jen na římské kardinály, ale na kardinály z celého světa.
V konkláve - t.j.uzavřeni od vnějšího světa - se volil
poprvé papež r.1241. Papež Řehoř X.nařídil, že kardinálové
nesmějí opustit uzavřené prostory, pokud není papež zvolen.
Čím déle trvala volba, tím byly ovšem horší životní pod
mínky v konkláve.
POSLEDNÍ CHVÍLE SV. OTCE ++ Je pochopitelné, že se různé strany snažily předem ovliv
7 hodině smrti byl u loze sv.Otce nit volbu papeže, jehož moc je nesmírná, a prosazovat toho,
také arcib. G. Caprio. Vypravuje: kdo nejlépe odpovídal jejich záměrům. Proto bylo r.1558
"U jeho postele byl kardinál se kardinálům zakázáno, už za života papežova jednat o volbě
kretář, oba soukromé sekretáři, dalšího papeže. R.1621 byly zavedeny tajné volby na líst
dvě řeholnice a dva lékaři. Bylo cích.
vidět, že sv.Otec má silné boles Teprvé r.1904 nařídil papež sv.Pius X., že všichni kardiná
ti. Dýchal s námahou, ale snažil lové v konkláve musejí odpřísáhnout celoživotní mlčení Op
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se modlit s námi. Oci mel zavřené tom, co se při papežské volbě událo.
Celá
staletí
se
snažily
politické
mocnosti
Evropy
zneužít
ale byl při plném vědomé. Myslém,
že vnémal vše, co se kolem dělo. papežství jako nástroj pro své zájrry. Proto musel např.
Za několik minut nám bylo jasné- r. 1798 zvolit kardinálský sbor papeže v Benátkách - Řím
podle způsobu dýchané - že umérá. byl obsazen francouzským vojskem.
R.1878 volilo konkláve papeže poprvé v okleštěném papež
Kolem 20,40 ležel sv.Otec ták
tiše, že jsme se v duchu ptali: ském státě - ve Vatikáně; velkou část církevního státu si
zabral italský stát. Tím však získala Církev víc svobody a
Žije ještě? Dýchá?
Když jsem mu za dvě ci tri minu nezávislosti. Už minuly časy, kdy se kladla otázka, jaký
vztah má papež k Habsburkům nebo k Francii. Zato se vynoři
ty po smrti polébil ruku, byla
ještě teplá. Obličej měl přiro la jiná otázka: je papež umírněný, je konservativní nebo
zenou barvu, ale elektrokardio- přeje progresistům? Volí 114 kardinálů, kteří nedosáhli
ještě 80 ti let - mezi nimi i náš Otec kardinál Tomášek.
gram potvrzoval, že sv.Otec už
opustil tento svět, aby vstoupil Polovina je umírněných, čtvrtina konservativních, čtvrtina
progresistických. Italských kardinálů je málo, je tedy mož
k Pánu.
né, že bude zvolen neital. I když jsou mezi černými kardiná
Nikdo nebyl schopen promluvit.
Přétomný kněz a papežův zpověd- ly mužové vynikající zbožností a moudrostí, ztěží bude zvonék P.Dezzou pronesli tichým hla.len někdo jiný než běloch - doba ještě nedozrála.
sem rozhřešené pro právě zemřelé. Čtenáři se jistě modlí vroucně, aby dal Bůh v rozbouřené do
bě Církvi papeže, který by zbožností, moudrostí a jinými
Před odjezdem do Castengandolfc ctnostmi stačil s pomocí Boží zvládnout nesmírné úkoly sku
mi řekl:"Odjéždéme, ale nevéme tečné a pravé obnovy podle II.Vatikánského sněmu. Je-li ve
jestli se vrátéme a jak se vrá- chvíli, kdy čtete tyto řádky, už papež zvolen, modleme se,
téme. "
aby mu Bůh pomáhal a dodával odvahu k boji proti všemu zlu,
Bůh vyslyšel jeho přáné, aby
nespravedlnosti a nenávistí, za dobro, právo a lásku.
nebyl nikomu na ob též. "
Volit se bude už podle nových přepisů Pavla VI.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
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27.září 1926.
Eřies se mi podařilo koupit na trhu levně švestky. Všimla jsem si, že jeden z mých konkuren
tů prodává kilo za 22 grošů, druhý za 20 grošů. Co když je budu prodávat za 15 grošů a níz
kou cenou dosáhnu velký obrat? Myslela jsem, že švestky okamžitě zmizí, ale k mému údivu se
chodci zastavili před výlohou, nerozhodně a dlouho se dívali a pak koupili u konkurentů!
V čem to vězí? Vstoupil muž s aktovkou, prohlédl si mé švestky a řekl: "Vypadají dobře, ale
vzhledem k nízké oeně asi za nic nestojí." Otočil se a odešel.
Úžasem jsem oněměla. Co dělat? Zvýšila jsem cenu ze 14 na 19 grošů a v okamžiku byly pryč.
K večeru přišel zase pán s aktovkou, pohlédl na zbytek švestek a řekl:"Ted už jsou švestky
lepší, dejte mi kilo, vypadají stejně pěkně jako u Votruby a ještě jsou levnější!"
Dlouho jsem o této události přemýšlela a došla k závěru, že je stejně těžké být dobrým
obchodníkem jako napsat dobrou knihu.
’
__ ~
29.záři 1926.
Jeden z hrdinů Dostojevského říká, že každý člověk potřebuje určité ovzduší. A to je ono chybí mi vzduch. Každý má své těžké chvíle - já je prožívám ted. Kolik je jich ještě přede
mou? Nevím - jistě moc a moc. Nej smutnější je, že nesmím své starosti ukázat ani Otmarovi,
ani zákazníkům. Dnes se Otmar vrátil a řekl beznadějně, že všechno je zbytečné, že je nemož
né najít v dnešní nezaměstnanosti místo a že je to asi náš osud, žít celý život v obchodě.
"Otmare," objala jsem ho," máme před sebou celý život. Jednou bude velmi, velmi dobrý. Víš,
jsem pevně přesvědčena, že se v našem životě stane něco zázračného!"
Otmar na mě hněvivě pohlédl: "Svou vírou v zázraky mě jen dráždíš. Nic se nestane. Náš život
je zničený a ty nemáš dost síly, abys to uznala."
"Můj život nebude zlomený, dokud ho nezlomím sama. Mám sílu, jsem zdravá, nemusím si zoufat!"
"Jsi jako kámen. Ale já jsem jen člověk," řekl Otmar hořce, odvrátil se ode mne a lehl si na
postel. V té chvíli vstoupil zákazník, musela jsem do krámu.
Byla to stará paní Hoferová a dlouho a zeširoka mi vypravovala, že nikdo v domě nevypere
prádlo tak čistě a bíle, jako ona. Než skončila, vstoupily jiné ženy, a každá - podivuhodná
náhoda - chválila své prací schopnosti.
Ano - dnes je těžký den. šedivý a dusný, bez slunce, proto nikdo nekupuje zmrzlinu a ta se
rozpouští. Salát vadne, mléko kysne, sýr dochází - musím do velkoobchodu. Otmar je chvilku
v obchodě, Jurku beru s sebou. Cestou prosí, abychom zašli na chvilku do parku. Má tak ubo
hý život! Celý den v polotermé světnici, bojím se pustit ho ven. Ale v parku oživnul. Běhá
sem a tam, nadšeně si hraje v písku. Když jsem mu dnes zakázala jít na ulici řekl:"Proč jsi
na nne tak zlá? Nechápeš, že potřebuji vzduch." Odvrátila jsem se; bylo mi do pláče. Ale ku
podivu, nemehla jsem plakat a čím mi bylo hůř, tím nehybnější bylo mé nitro. Přesto mám po
cit, že by mě zajímalo, co na mě v životě čeká. Stojím jakoby vedle sebe a pozoruji se, jak
reaguji na rány osudu.
At Otmar v zázraky nevěří! Já v ně věřím a budu pracovat, jako kdyby všechno šlo svou cestou
a nic se nestalo, jakobych měla dost vzduchu, jenž chybí Otmarovi a dítěti. Snad tlak hroz
ného všedního dne má křídla přimáčkne, ale seberu všechnu sílu, abych jim dodala starý roz
let, jakoby kolem ime bylo tolik vzduchu, kolik je ho na modrém nebi.
Píši svůj deník na útržky papíru, z kterých se skládá irůj život. Má vůbec to věčné psaní
snysl? Nevím, ale cítím, že je to plamen, z kterého čerpám stále novou a novou sílu.
1.října 1926.
Mívám v obchodě květiny; nemohu bez nich žít, je to má naděje. Nevím, kde jsem to četla, ale
je tanu tak; květiny jsou pro ime ztělesněním života a naděje.
Dnes jsem s nimi měla snůlu. Na trhu byla spousta chrysantém, bílých, růžových a žlutých.
Milovala jsem je už dona. Koupila jsem si plný hrnec bílých chrysantém. Svůj poklad jsem po
stavila na stolek vedle žemlí. Ale květiny udělaly na mé zákazníky úplně jiný dojem.
"Ach, chrysantémy," podotkly ženy, zřejmě nepřijeimě překvapené,a snažily se co nejdříve
odbýt své nákupy - beze slova.

Nevěděla jsem, co to znamená, a zeptala se dobrosrdečné paní Bacherové. "Paní Wagnerová,"
vysvětlovala mi,"chrysantény jsou květiny na hrob. Nepatří do obchodu." Odnesla jsem je hned
do pokoje, i když jsem věděla, že tam dlouho nevydrží, protože je tam málo vzduchu.
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Divné - jak různě se lidé stavějí ke květinám!
6.října 1926.
"Nikdy mi muži nebyli tak protivní jako ted, "stěžovala si dnes slečna Fischerové. "Ani podí
vat se na ně nemohu; stále myslím jen na svého Waltra. Co když se od některého nakazím? Vče
ra mě chtěl Walter políbit - nedovolila jsem to. Řekla jsem, že až se zasnoubíme a on odpově
děl: "Je vidět, že jsi pořádné děvce. Jiná by se dala hned políbit!" Dovedete si představit,
jak mi bylo. Jak mu to všechno vysvětlím? Co mám dělat? Příští neděli tam nepůjdu. Chce za
každou cenu přijít k nám a přemluvit s mým otcem."
v ..
J
15.října 1926.
Na obzoru se neočekávaně vynořil Willy a Fred. Tvářili se tak důležitě, že skoro nemluvili.
S uctivým obdivem jsem se dívala na jejich tlusté, vykrmené tváře, které měly úplně jiný vý
raz než dříve. Jak rychle dokáže člověk změnit vzhled k svému dobru, daří-li se mu lépe!
"Máte pivo?" zeptal se Willy. "Jen lahvové. ""Tak mi dejte dvě lahve a dvakrát čtvrt kila
šunky." Usadili se a dali se do pití. Na tvářích bylo vidět, že jsou syti po krk a že je
jim oc^omé jen se na šunku podívat.
"Ještě dvě lahve," řekl Willy po chvilce,"víte, v našem obchodě to bez piva nejde."
"Jak se vám v podnikání daří?" zeptala jsem se účastně.
"Báječně! Obchod jsme rozšířili, snížili ceny a máme trojnásobný cbrat. Trudy je má nevěsta
a Fred můj společník. Nepříjemné je, že musíme sníst všechno, co zbude. Hlavně že vyhovíme
všem zákazníkům. Lidé jsou mou a Fredym přímo nadšeni."
"Opravdu?"řekla jsem pochybovačně,"ale když myslíte jen na výhody zákazníků, brzo se "poto
píte" - jak se zde říká. Dělali jste už bilanci?"
"Zatím ne. Stál jsem na tom, aby Trudí vložila do obchodu oelý majetek. Kdo zaváhá, nic ne
získá. Ted jsme do obchodu investovali tolik, že se nedá říci, jak to dopadne. Zatím vidíme,
že obchod jde skvěle!"
"Ale pak prodáváte se ztrátou," řekla jsem vyděšeně.
"I kdybychom na začátku prodávali bez zisku," utěšoval mě Willy, nic to neznamená. Přetáhne
me k sobě zákazníky a pak mažeme zvýšit ceny."
"Ale potem vám zákazníci utečou do jiného obchodu," podotkla jsem.
"Ale neutečou. Proč by utíkali?" řekl Willy trochu sklíčeně. Fred tiše upíjel pivo. Obličej
měl baculatý jako buldog a vypadalo to, že má mozek tak obložený tukem, že už není schopný
vůbec nyslet.
24.října 1926.
Enes se vrátil Otmar z města tichý a smutný. Z obchodu jsem slyšela jak přechází neustále
krátkými kroky po pokoji. Jako vězeň v kobce - napadlo mi. Něco ho tísnilo, uhádla jsem, ale
nemehla jsem za ním, protože přicházel jeden zákazník za druhým.
Je zvláštní, že cítím všechno, co se v něm děje. Mluvit nemusí, jeho tvář může vypadat bez
starostně, ale cítím to hned a mé srdce je plné účasti. Co je nejpodivnější, okamžitě se
mi kmitne hlavou nyšlenka, že jsem to nějak zavinila. Kdybych nevstoupila do jeho života,
bylo by to jiné - tato věta se mi stále chvěje na jazyku.
Krcky ustaly. Konečně jsem volná. Vstoupila jsem do pokoje. Otmar seděl na posteli s otevře
nou knihou na kolenách. Hned jsem věděla, o jakou knihu se jedná.
"Co je to za knihu?" zeptala jsem se.
"Víš, že ve mně už delší dobu zrá určitá nyšlenka. Kdyby nebylo té bídy, dávno bych už svůj
článek vydal. V téhle knize ji vypracoval universitní profesor, má čas, předběhnul mě..."
Ukázal prstem na úvod. Ano - nestačí mít jen myšlenku. Musí k ní být také možnost, pilně
a soustavně ji vypracovat.
Večer se Otmar dlouho neklidně převaloval na posteli. "Otmare,"pokusila jsem se ho utěšit,
"přijde čas, kdy i ty budeš pracovat, jak budeš chtít."
"Čas jde dál," odpověděl Otmar."Nemohu s ním držet krok. Nemohu číst knihy, které potřebují,
nemohu získat potřebné podněty. A tak se pomalu cpožduji, zatímco jiní jdou kupředu..."
Konečně Otmar usnul. Já celou noc nezamhouřila oči. Můj Bože! Zničila jsem mu svou láskou
život?
Autorka těchto vzpomínek oslavila o prázdninách své osmdesátiny. Chcete-li jí pogratulovat a poděkovat za její kouzelné vyprávění, můžete poslat své přání a projev radosti na
adresu: Alexandra von Hoyer, 8355 Ettenhausen, Kilbergstr. 1. Nccpísete-li jí ruský, udéláte jí nesmírnou radost. Její manžel zemřel přede třemi lety.

ARCHA V RUDÉM MOŘI
Dne 27.dubna 1960 vypukly v krakovském předměstí Nová Hut bouře, které trvaly dva dny a
dvě noci. Lidé postavili barikády a policie musela nakonec povstání potlačit slzným ply
nem a vodními hadicemi. Příčina vzpoury: 8 metrů vysoký dřevěný kříž!
Případ začal r.1950. Tehdy založilo Polsko pod neúprosným bratrským vedením SSSR vzorné
město NOVÁ HUŤ, sídliště pro dělníky obrovského nového železářského a ocelářského konbinátu. Měl to být ukázkový kousek pro podívanou, jak vypadá socialistické plánování. Nová
Hut měla poskytnout sto tisícům obyvatel vše, oo člověk potřebuje - JEN NE KOSTEL.
Podle komunistického učení je náboženství opium pro lid. Nač kostel? Jenže katolické oby
vatelstvo venkova byli věřící rolníci a venkované. A poněvadž úřady neslyšely jejich pros
by o povolení ke stavbě kostela, našli si malou kapli z 19.st. a tam sloužil každou nedě
li kněz z Krakova /10 km cesty/ na improvizovaném oltáři mši sv., a často 10 tisíc lidí
stálo kolem na polích.
Ale myšlenku na stavbu vhodného kostela obec neopustila. Konečně dostala pozemek. V břez
nu označili místo budoucího kostela jako symbol své naděje mohutným dřevěným křížem. Za
dvaapůl roku oznámily úřady, že pozemek potřebují na stavbu nové školy. Kříž musí zmizet!
Rozhněvaní obyvatelé, jejichž sen se měl rozhodnutím úřadů zničit, postavili ke kříži n
stálou hlídku.
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Několik dní poté přijely dva autobusy plné "proletářských dobrovolníků", aby kříž strhli.
Narazí 1 i na zástup odhodlaných žen a ocelářských dělníků se zaťatými pěstmi. Vzplanul po
žár povstvání; mnoho lidí bylo zatčeno. Ale kříž zůstal a škola se postavila dál - jediná
škola v socialistickém táboře s křížem na dvoře.
Ntezí tím projekt na stavbu kostela v přihrádkách úřadů zežloutnul. Uprostřed šedesátých
let dostal krakovský arcibiskup nové stavební místo a farářem Nové Huti se stal P. Josef
Gorzelany. Za německé okupace byl tento kněz u partyzánů. V padesáti letech jeho světlé
vlasy ponwln šedivěly. Měl nesmělý úsměv, ale jeho mohutná postava vyjadřovala radost, že
se smí chopit tohoto díla a v jeho modrých očích se odrážela pevnost.
Nejdříve musel vynutit povolení ke stavbě kostela od vzpírajících se úřadů. Když se to ne
dařilo, šálil k diplomacii: žádal o rozšíření dosavadní kaple. To dostal - a hned se pustil
de práce. Získal architekta Vojtěch Pietrzyka, nejlepšího stavitele Polska s vynikajícími
schopnostmi - a navíc dobrého katolíka.
Pietrzykův návrh kostela s baňatými a opět se zužujícími stěnami vzbuzoval dojem zvláštní
Indi. Dojem lodi zesilovala velká, směle vzletná šindelová střecha a věž ve tvaru kříže.
Podobala se stěžni. Když se kostel dostavěl, mluvilo se o ní brzo jako o "arše". "Archa
v rudém moři" - nazvali ji ocelářští dělnici z Nové Hutě.
Aby dostal svolení k návrhu, znovu se utekl pan farář ke lsti. Žádal Pietrzyka o zmenšený
model, na němž vypadal kostel uprostřed
lesa desetiposchodových věžáků bez
významný a malý. Úředníkům ani nena
padlo, že se do kostela vejde víc než
5000 věřících.
Farář pokračoval ve velkorysém výkla
du socialistických zákonů. R.1967 šel
o krok dál. Ze skladiště nářadí udě
lal prostor pro vyučování náboženství
a byl odsouzen k 20 dnům vězení.Když
měl nastoupit trest, hrozili dělníci
stávkou. Stávky jsou v Polsku zakázá
ny a vrchnost nechtěla hnát věci na
ostří, proto nechala neústupného a
chytrého kněze na pokoji.
Nyní stáli lidé z Nové Huti ještě pev
něji za svým knězem. Co zabrání stavbě?
Materiál a nářadí. Pro začátek sehnali
po celé zemi pár tyčí na vyztužování
betcnu a několik pytlů cementu. Farář se
staral o peníze hlavně v cizině. Sv.Otec
daroval 25.000 franků.

S vlastní stavbou se začalo 15.května 1968. Po mši sv.se pustilo 200 dělníků-dobrovolníků
do prohlubování základů. Tato práce se Špičáky a lopatami trvala dva roky; zemi odváželi
primitivními dřevěnými vozíky.
Farář pracoval někdy jako polír. Večer seděl nad stavebními příručkami nebo se radil s od
borníky, kteří radili bezplatně. Druhý den šel ve své zablácené sutaně od muže k muži a 9
říkal jim, co se jak má dělat.
V Nové Huti snad nebylo člověka, který by se práce nezúčastnil. Ale kde vzít dostatek nářa
dí? Kněz musel pečovat o to, aby se lidé v práci střídali a nikdo aby se necítil odstrčen.
Dokonce i straníci nabídli svou pomoc. A také rmoho lidí z celé Evropy - Západu i Východu.
Jen úřady kladly do cesty nové a nové překážky. Např.proud vypověděl ve chvíli, kdy bylo
třeba svařovat. Bezpečnostní technici měli stále malicherné námitky, jen aby překazili prá
ci. Ale mamě. Práce šla kupředu, i když ne bez problénů. Zdi měly být z jednoho kusu,
proto se musel beton plnit do šalování bez přestávky - úzkostlivý závod s časem. Dva týdny
se střídalo v úžasném tempu ve směnách kolem betonového míchače, dodaného Rakouskem, 500
dělníků. Pomalu, kolečko za kolečkem, rostly zdi do stanovené výše 26 metrů.
Farář i architekt chtěli pokrýt vnější stěny kulatými kameny z horských potoků jižního
Polska. Za bohoslužeb se ohlásila sbírka - a brzy celé rodiny sbíraly o prázdninách kameny.
Často přišly dokonce poštou - bez udání odesilatele. Tak se shromáždily 2 milióny kamenů.
Každý měl na stavbě "svůj" kámen.
Konflikt mezi věřícími a byrokraty dosáhl vrcholu v létě 1976, když se měla vztyčovat věž.
Skládala se ze ztenčujících se odřezků nerezavějící ocele v délce 72 m a vážila 90 tun.
Farář Gorzelany neměl těžké zdvihadlo, aby dal věž na její místo. Napadl ho skoro drzý trik.
Řekl úřadům:" Chceme udělat velkou hromadu jako ranpu a části klást ručně a kde to bude
nutné kladkostroje,. Přirozeně bude muset být ulice přechodně uzavřena a pod rampou."
To působilo. Vrchnost musela půjčit faráři velký jeřáb kombinátu a do 48 hodin věž stála.
15.května 1977 byl po tolika letech neustálé námahy kostel postaven a zasvěcen Panně Marii,
královně Polska. Tu a tam bylo vidět ještě lešení, ale "archa" stála pevně a mohla vzdoro
vat každému počasí.
I vnitřek je kouzelný. Noc předtím vydrhlo 40 žen na kolenou ocel a beton i obkládačky jako dělníci před 10 lety - v neděli.
Měl se světit kostel; pršelo jako z konve, ale nikoho to nerušilo - vždyt to byla "archa"
a ta potřebuje před spuštěním vodu. Jen část z 50 tisíc lidí se vtěsnala do kostela a sly
šela, jak zvolal krakovský arcibiskup, kardinál Karel Wojtyla: "Člověk a jeho výkon se
nedají měřit hospodářskými pojny."
Dělníci a jejich rodiny hned pochopili, co tím kardinál mínil.
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V jednom časopise jsem četl, ze vypravováni o tom, jak dal Herodes Veliký zavraždit !!
betlémské děti je legenda, protože Herodes zemřel 4 roky před Kristovým narozeném.
Také prý nemel právo bez souhlasu nej vyššího židovského soudu/synedria/ nebo Říma nikoho
popravit. Byl prý vynikajícím a schopným panovníkem.
Na žádost papeže Jana I. vypočítal r.525 Dionysium Exiguus datum velikonoc; při tom také
určil datum narození Páně, ale zmýlil se o 4 - 7 let. Tedy Kristus se narodil někol ik let
před výchozím bodem dnešního letopočtu.
Herodes Veliký nemel právo bez souhlasu Římanů někoho odsoudit k smrti. Přesto Ja1 za^zraž—
dit nej vyššího kněze Aristobula III., jeho předchůdce Hyrkana II., dvou druhou ženu Mari am—
ne I. a její matku Alexandru, dva syny a švagra Kostobara; syny Alexandra a Aristobula dal
uškrtit. Syna Antipatera dal popravit když uz byl smrtelně nemocný.Po jeho smrti rozděl i 1
císař Augustus podle poslední vůle Herodovy zemi jeho třem synům: Archelaovi, Herodu
Antipovi a Herodu Filipovi.
Herodes byl vynikajícím vládcem. Upevnil vládu v zemi a rozšířil ji. Ale chválíme Mussoliniho proto, že dal vysušit Marmentinské močály? Nebo Hitlerazže zbavil zemi nezaměstnanosti?
Nebo Mao Tse Tunga, že zlikvidoval pravidelná období hladu v Číně? Není umění nastolit
pořádek v zemi a rozšířit ji surovosti a násilím, je však umění dovést zemi k blahobytu
přirozenou a ušlechtilou chytrostí - jak to udělal císař Karel IV.
Autor onoho článku se zřejmě domnívá, že Církev je hloupá a nemá učence—teology, kteří už
staletí studují každé slůvko v Písmě svátém. Kdyby se byl podíval do slovníku pro teologii
a^Církev - a mohl by to být hodně starý exemplář - byl by se tak směšně neblamoval. Zlé na
těchto polopravdách je, že lidé jim věří, protože "to bylo v novinách."

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
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MILÝ
ČERVOTOČI,
nepříjemné je, že Tvůj hoch žije mezi lidmi, kteří jsou JEN křesťané. Mají ovšem své osobní
zájmy, ale pohromadě je drží pouze ryzí křesťanství.
Když už se lidé stanou křesťany, musíme k jejich křesťanství něco přidat. Křesťanství a kri
ze, křesťanství a psychologie, křesťanství a pokrok, křesťanství a ochrana zvířat, křesťan
ství a ekumenismus. Dej jim místo víry módní směr s křesťanským odstínem. Využij jejich
odpor ke "stále stejným věcem", totiž k pravdě. "Moderní" křesťanství má pochopení pro vše.
Jakoby někdo řekl, "moderní lékařství má pochopení pro vše." I pro vředy - však jednou prask
nou. Tak se nám podařilo vypěstovat pod jménem"modemího"a"p6krokového"názor, že v křesťan
ství mohou klidně žít všechny hereze a nemravnosti.
Odpor ke "stále stejným věcem" je jedna z nejcennějších vášní, kterou jsme vzbudili v lid
ském srdci. Je nevysychajícím pramenem kacířství v náboženství, hlouposti ve státě, nevěře
v manželství a nestálosti v přátelství.
Lidé žijí v čase; proto prožívají skutečnost postupně. Aby prožívali mnoho skutečností, musí
se jejich prožitek vztahovat na mnoho věcí, t.j. musejí prožívat zněny, kterou lidská zvířa
ta potřebují. Ke změnám jim přidal NEPŘÍTEL požitek, např.k jídlu. Nechce však, aby změna,
t.j. jídlo, bylo samoúčelné, proto vyrovnal NEPŘÍTEL jejich lásku ke změně láskou k vytrva
losti, k pevnosti. Dokázal uspokojit obě lásky a to spojením změny se stálostí - říkáme to
mu rytmus. V roce následuje jedna doba po druhé jako něco nového, zároveň je to ale návrat
k něčemu trvalému. V církevním roce se střídá doba postu s dobou oslav a radosti.
Tím, že výjmeme a přeženeme radost z jídla a pití, vyvoláme opilství a obžerství. Přiroze
nou radost ze zněny překroutíme v náruživou vášeň po něčem novém. Mazané, co? Jinak by byli
lidé spokojeni, radovali by se nad směsí nového a starého, těšila by je sněženka v TOMTO
lednu, východ slunce TOHOTO rána, vánoční stránek o TĚCHTO vánocích. Děti jsou při svých
hrách, které se opakují, šťastné, pak se vrhneme do práce ny a vzbudíme v nich touhu po
neomezené a zmatené změně - bez souladu. Tím se zmenšuje radost - a požadavky rostou. Vzru
šení nad novotou je podrobené zákonu o klesajícím výnosu. Chci něoo nového-k tomu je třeba
peněz, vzniká chamtivost nebo nešťastnost nebo obojí. Čím je touha neukázněnější, tím rych
leji vyssává prameny nevinné radosti a honí se za požitky, které NEPŘÍTEL zakazuje, protože
lidskému zvířeti škodí.
Proto dnes už není umění pro nás tak nebezpečné. Zatahujeme umělce často do nemírných roz
koší, krutosti, chamtivosti, nerozumnosti a pýchy. A co teprw: móda! Kolik stojí peněz,
zdraví, jak ničí mravnost a rodinnou pohodu! Nebo móda v myšlení! Tou odvracíme pozornost
lidí od skutečného nebezpečí. Moderní člověk křičí - díky nám - s odporem proti nebezpečí,
které mu vůbec nehrozí, např. protestuje proti bezvýznamnému fašismu, ale ne proti komunis
mu, který rozhlodává společnost, státy i Církev.
Snaž se, aby souhlasil s ctností, která je co nejblíže neřesti. Mluví se o sebeuskutečněnísama o sobě je to dobrá věc - ale nyslí se tím nemravný, zvířecí život, sobectví a praktic
ká nevěra. Všichni běhají s hasícími přístroji tam, kde je povodeň a s pochodněmi tam, kde
zuří požár. Pokrokově zdůrazníme "pobožnůstkářství", zatím co lidé odpadají od NEPŘÍTELE
jako suché větve - k nám. V dobách krutosti varujeme před sentimentalitou, v době změkčilosti a lenosti před statečností, v dobách chlípnosti a nemravnosti před iroralisováním, láska
k svobodě je největší hřích v tyraniích, kázeň a zdravý rozum v demokraciích. Filosofii pro
hlásíme za "intelektuální nesirysl", neboť pravda posiluje také vůli. Ať se lidé neptají: Je
to pravda? Je to dobré? Je to možné? Je to moudré? - ale:Je to pokrokové nebo zpátečnické?
Je to duch doby? Pak na správné otázky neodpoví a na ty druhé odpovědět nemohou, protože
nevědí, co bude. Budoucnost závisí na správném rozhodnutí o tem, co je dobré a co je pravda!
Jejich myšlenky lítají ve vzduchoprázdném prostoru, nedrží se ani nebe ani země, přimícháme
se ny a přimějeme je, aby jednali, jak chceme. Bývaly doby, kdy lidé věděli, co vede k dob
rému a co ke zlému a na čem nezáleží. Dnes se nachytají na nejpitemější heslo či nauku, na
vlastnoručně vyrobenou teologii špatných teologů a hledí do budoucnosti jako do zas]ťbeného ráje, ne tam, kam se dostane každý rychlostí 60 minut za hodinu.
Tvůj
ZLOTŘILEC

KMEN

Z ULU

V min.čísle jsme uveřejnili část
přednášky našeho jihoafrického
misionáře o životě v této zemi. Dnes pokračujeme v jeho vypravováni. Otec Čížkovský žije v
Jižné Africe od r.1951 a dobře zná problematiku a život země.
Vasco de Gama přijel do Natalu o vánocích, dostala tedy ženě jméno Natal - narození Páně.
Na místě, kde je dnes Durban, se usadil jistý D^Urban - čárku vynechali a dnes je to skoro
půlmiliónové město, kde dostanu černo šsko-anglickou faru s polovičním úvazkem pro krajany.
Jezdívaly tam starodávné rikši, dnes je to jen atrakce pro turisty.
Jchannesburg - miliónové město - je sice největší, ale ne hlavní. Hlavní město je Pretoria,
dostalo jméno podle velkého vůdce Pretoria.
Na jaře je tam podzim, v červenci největší zima, ale sníh je jen v horách. Indický oceán
je plný žraloků, lidé se nesmějí všude koupat a kde je to dovoleno, jsou v moři sítě - asi
8 m hluboko, nebot žraloci mohou jen do určité hloubky; přesto každý rok přijde někdo o ru
ku nebo o nohu, protože některý žralok přece jen sít podepluje.
Johannesburg má vysokou věž - 250 m - nahoře jsou čtyři restaurace. Jedna z nich se točí.
Je tam pošta a telefon. Říkáme Johannesburgu "malý New York", nebot všechny typické koloniání dony jsou už dávno pryč a místo nich vyrostla spousta mrakodrapů. Město je podkopané do
ly na zlato, některé jsou až 3 tis.metrů hluboké. Diamanty se dolují v Kirrberley. Každý důl
má pro černochy malou arénu, kde si zpívají, hrají, opíjejí se,
perou, zabíjejí se atd. Jsou nej radě ji mezi sebou.
Když jsem se rozhodl, že se stanu knězem, vystudoval jsem v Durbanu v semináři, jehož tehdejší rektor se stal později arcibis
kupem, vysvětil mě a dnes se k němu zase vracím.
Máme tam jen kmen Žulu, jehož jméno se vysloví černošsky jako
když zamlaskáte. Mají také písmenko q - např.vajíčko se jmenuje
liquanda. Naučil jsem se řeč, hodili mě mezi ně a byl jsem mezi
75 tisíci černochy jediný běloch. Protože cizinec v Žulu re
servaci nesmí bydlet - smí se tam ale podívat - přijal jsem
jihoafrické státní občanství. Ve městech bydlí černoši v normál
ních domech, každý má čtyři pěkné pokoje, ale v reservaci bydlí
po svém, chodí nazí nebo polonazí a dělají si, oo chtějí; muži
většinou pijí a ženy pracují.
Mají své domorodé "doktory"; nejsou to čarodějníci v pravém slo
va smyslu, také léčí. Používají dobré i špatné duchy, mají růz
né medicíny, existují tam i rituální vraždy, např. za živa vy
říznou srdce nebo ledviny a pak člověka podřežou. Z vnitřností
pak dělají své léky. Kdo chce být "doktorem", musí se stát nejdříve "novicem" a vyučit se
u hotového "doktora".
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Žulu jsou velmi pyšní, vysocí, sjednotil je před 180 léty jejich král Čaka Žulu a nazval
je Žulu. Jsou úžasně vysocí a nikdy nejdou do dolů, i když si tam mohou vydělat imohem víc,
protože - jak říkají - pod zem jdou jen mrtví. Jsou velmi inteligentní a pro nás nejnebez
pečnější. Jejich vůdce - Gáča Mutalezi - má dva doktoráty práv, v ďž.Africe a v Londýně.
Kdyby dal pokyn: Jdeme! - tak všichni Žulu půjdou za ním. Jinak mají Žulu svého krále a
každý jejich kmen má svého náčelníka, s kterým chodí stále stráž. Jde-li náčelník do nemoc
nice, přijde v civilu a přijde s ním v civilu i jeho stráž. Dva se postaví u postele, dva
u dveří, dva na chodbě. Chcete-li náčelníka vidět, stačí dát stráži láhev whisky....
Působil jsem v reservaci Údolí tisíce pahorků, která se táhne 800 km od Durbanu k Mozambiku.
V misii na kopečku jsem žil 8 let. Jezdit se nůže jen džípem nebo na koni - nebo pěšky. Vy
pravují si tam vtip, jak toto údolí vzniklo: přišel prý tam Skot, ztratil korunu a hledal
a hrabal - až vyhrabal celé údolí. - Pěstuje se tam kukuřice a třtina.Ve škole nám vypravova
li o Zulukafrech. Ve skutečnosti je "kafr" indická nadávka. Protože černoši odmítli praco
vat na polích cukrové třtiny, pozvali si tam Indy a ti říkali černochům "kafrič" - špinavec.
Černoši se jim panštili a nazývali je "kuli" - to znamená "spodina".
Když jsem narazil autem na překážku, nechal jsem je stát a šel pěšky. V životě jsem se tak
nenachodil jako tam. U hlavní stanice jsem měl obecnou školu, mimoto pět dalších misií, kaž
dá 30 krát 40 km. Do některé jsem jel půl hodiny autem a dvě hodiny pěšky; hodinu jsem strá
vil s černochy, protože pro ně čas nic neznamená. Chcete-li, aby přišli ve čtyři odpoledne,
pozvěte je na čtvrtou ráno. Kázání netrvá 10 min., ale nejméně půl hodiny - nebo i dvě ho
diny.

„MOHU VÁM MNOHO VYPROSIT...”
Otec biskup Josef HLOUCH, který pečoval až do své smrti o budějovic
kou diecézij věnoval velkou péci i řeholném sestrám. Jednou navštívil
studentskou kolej v Praze, vedenou Krizovými sestrami, jez mají své
ústředí ve Švýcarsku. Jedna ze sester prozívala krize, které jsou
v každém poslání. Projevovaly se neklidem, nespokojeností, rozmarností
l jinak. Při návštěvě si chtěl Otec biskup umýt ruce a požádal sestru, aby mu podržela bis
kupský prsten. Od té chvíle se sestra úplné změnila - ke svému dobru. Zřejmě na ni účinko
vala neobyčejná dobrota Otce biskupa.
V době, kdy nesměl vykonávat svou biskupskou službu, žil Otec biskup Hlouch nějakou dobu
a. svého bratra v Brně. Chodil do nemocnice na vyšetření. Kdosi ho prosil, může-li přijmout
návštěvu jistého komunisty, který hledal smysl svého života. Ačkoliv taková věc byla velmi
nebezpečná, Otec biskup okamžitě souhlasil.
Jindy se v rodině jeho bratra hovořilo o jisté paní a přišla řeč i na její neštastný manžel
ský život a jejího - ženatého - milence. Otec biskup okamžitě zasáhl do hovoru a převedl
řeč na jinou kolej. To se stalo několikrát - jakmile se začalo mluvit o chybách, i pravdi
vých, jiných lidí, hned začal mluvit Otec biskup o něčem jiném.
Dostali jsme do ruky zajímavé vypravování řeholní sestry. Hovoří o tom, že se jí Otec bis
kup Hlouch po smrti zjevil. Může to být přelud, může to být pravda. Budou-li jednou zaháje
ny procesy o blahořečení některých mučedníků komunistické diktatury, at zahynuli ve vězení
nebo na následky věznění, bude mezi nimi pravděpodobně i Otec biskup Hlouch. Toto vypravo
vání uveřejňujeme jen pro zajímavost, svůj úsudek ochotně podřídíme Matce Církvi.12
"První pátek v měsíci v červnu 1972 v 17,30 hod. Přivítání Otce biskupa Hloucha. Zavedla
jsem ho do kaple, pak odejel do... a vrátil se kolem 10 hod. večer. Následující ráno před
Usátou hodinou měl hlasité rozjímání. Při svém odchodu Otec biskup podotkl: "Jakmile to bu
de možné, přijdu, a pak si o Pánu povíme více. Modlete se za mne mnoho, sestřičko. Nejsem
t^k Ha1pko, jako vy," - tak se pokořil. "Ano, moje milá dcero, jsem si toho vědom." Sestra
mu odpověděla:"Prosím, trpím a obětuji se ustavičně..." To bylo mé první setkání s Otcem
biskvpem Hlouchem. V neděli 11.6.1972 jsem poslouchala Vatikánský rozhlas. Jako blesk mě
zasáhla zpráva o smrti Otce biskupa Hloucha.
Můj Ježíši, odvolal jsi nám Otce. Tolik bychom ho potřebovali...Ale ař. se stane Tvá vůle.
Chválím Tě za to a děkuji Ti. Prosím však s bezmeznou důvěrou - vezmi Otce biskupa hned
k Sobě, aby se Ti mohl klanět před tvým trůnem. Přiviň ho trvale na své Srdce. Nabízím ti
za něho svůj život."
19.6.1972 jsem pracovala v kanceláři sama. Spolupracovnice, civilní paní, odjela odpoledne
v 15 hod.domů. Jako zvon se ozvalo bití hodin 17,15 odpoledne. Zvedla jsem hlavu. V té
chvíli se mě zmocnil zvláštní, nevysvětlitelný pocit. Neměla jsem však čas pátrat po příči
ně. Pohlédla jsem k oknu, ke dveřím a ztmula jsem. U dveří, kde stál při poslední návštěvě,
jsem viděla Otce biskupa Hloucha. Nemohla jsem vstát, pokleknout, ne
mohla jsem se vůbec pohnout. Hned jsem ho poznala, ačkoliv byl mladší,
asi 30 let, vyzařoval nesmírnou krásu a blaženost. Nemohla jsem od je
ho tváře odtrhnout oči. Věděla jsem, že jeho postava je nehmotná. Byl
oblečen v červenou kleriku, na hlavě červený biret a ruce přes sebe
na prsou a rochetu ze samých hvězd, z nichž, jak se ke mně blížil,
vyzařovaly paprsky duhových barev. Ta červeň přece není taková, jakou
nosí biskupové - napadlo mi - vždyí je to barva krve - barva mučed
níků. Ale nahlas jsem neřekla nic. Nemohla jsem mluvit. Slyšela jsem
však slova Otce biskupa: "Je to však také barva lásky!" Jeho rty se
při tem vůbec nepohnuly. Jen se usmíval. Ani na chvilku jsem z něho nespustila zrak. Pomalu
se ke mně blížil, ale nekráčel po zemi. Zastavil se ode mne asi na dva kroky. Stále se na
mne díval a usmíval se. Nemohla jsem se té krásy nasytit. Kéž by to trvalo věčně, myslela
jsem si. Mé myšlenky byly jako střely. Stále víc se usmíval a řekl:"Vyřid jim: jsem nesmír
ně blažený, jsem na věky šíastný, mohu vám mnoho vyprosit." Ač jsem mu zírala do tváře,
slyšela jeho hlas, rty se vůbec nepohnuly. Ted jsem si teprve plně uvědemila, že je tu Otec
bisktp! Rychle jsem vstala a chtěla mu políbit prsten, který mu zářil na ruce. Byl úplně
blízko, už už jsem se ho musela dotknout, ale nic jsem nenahmatala. Řekl s úsměvem: "Copak
nevíš, že nepodléhám zákonům hmaty?" Pak opakoval: "Sděl jim, že jsem na věky šťasten, jsem
nesmírně blažený a mohu vám imoho vyprosit."Požehnal mi a vzdaloval se, u dveří zmizel."
Sestře prý se zjevil znovu při nešporách a opět opakoval větu, že nám může mnoho vyprosit.

DOPISY
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"Ptávala jsem se často, proč právě já mu
sím tolik trpět; i když jsem všechno
přijímala a zároveň prosila o uskutečně ". .musím říci, že skuteč
ní vůle Boží na nně, byl to skutečně ži né necítím lítost, že ži
vot protrpěný. Teá se ptám jinak: PROČ ji v oblasti nebo systému,
PRÁVĚ JÁ - TOLIK MILOSTÍ? Mám stále zač kde mám nebo nemám nějaké
děkovat, a dříve se mi zdálo, že nemám podmínky. Když to člověk
zaěíná hodnotit z širší
nic, zač bych děkovala."______ ČSSR
roviny, tak se dostává k
Kniha DVA STŘEDY A JEDEN KRUH mě velmi
tomu, co je podstatné a
zaujala. Je nejcennější z mé knihovny.
Takové knihy by měl čist každý, doporuči důležité. Potom mu začne
la bych ji hlavně mladým - i straníkům. - být úplně jedno, v jakém
7.de je na programu jen práce, člověk je životním prostředí proži
unavený, jen když o ní slyší. Každé tře je svoji životní zkoušku.
tí manželství se rozvádí a každé druhé Všude je dost příležitostí
nežije pořádně. Něco jiného se mluví ve k tomu, abychom mohli
škole, něco jiného v rodině a výsledek sloužit a být otevřeni a
je katastrofální, rozpolcené a nejasné aktivní k hlubším prožit
ČSSR
názory. Lidé se na manželství vůbec ne kům, které nás přetvářejí..."
připravují, proto asi ty rozvody.. "ČSSR "To NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA, v takových modrých deskách,
je nádherné. Od určité doby jsem mu přišla na chuE
"..Nedovedu si dost dobře Vaši situaci
představit. Kteří museli, těch mi bylo a mám je skoro stále u sebe. Všichni mi je závidí..
děsně líto, jsem asi strašný vlastenec. Napsala bych Ti ne dopisy, ale romány zkušeností
A kdo odešli, aby měli víc, jsem měla za svých i známých; všechno krásné, co je možné dětem
zběhy. Tečí už nepotřebuji nikoho soudí t- dát a že je opravdu možné nedat se zlomit ani tím
ale po mnohých zůstala prázdná místa a bolavým, že se nám opravdu nenůže nic zlého stát,
a že milujícím Boha vše přispívá k dobrému.. "ČSSR
nikdo je nenahradil... "ČSSR

STRES NEBO
V napětí a stressu žijí
téměř všichni. Z dětí se
snaží dnešní škola vycho
vat genie-tím jim bere
schopnost a možnost roz
vinout vyrovnanou osob
nost. Není čas. Je jen na
pěti, nátlak, úlohy, cviče
ní - a strach!
Stejně u dospělých, zaměstnanců i zaměst?
navatelu. Přepínají síly, aby neztratili
místo, aby neztratili zákazníky, aby se
nesetkal zisk se základním kapitálem.
Příliš mnoho stressu má ovšem negativní
vliv: časté pocení, vnitřní napětí,

KLID

až moc

?

k sexuálním výstřelkům ap./,ne
zájem, rozpadání se osobnosti,
bezstarostnost, ledabylá práce,
život ze dne na den, lenivé a
pomalé myšlení, nedostatek se
bedůvěry, pocity méněcennosti,
neustálá únava, podrážděnost,
nervozita.

JAK POMOCI PRVNÍM? - Musíme se
naučit, automaticky využít k posilnění každé volné
chvilky. Přečtěte si pečlivě článek o meditaci v
tomto čísle. Pokuste se proložit těmito útržky kli
du svůj uhoněný den a na pár vteřin složit bolavou
hlavu do klína Božího. Nenásilně, bez přemýšlení..
A CO S DRUHÝMI? - Především si musejí najít cíl,
rychlý typ, bolesti hlavy, žaludeční ob důstojný člověka, který lidskou osobnost neničí,
tíže /vředy, záněty/, srdeční choroby
nýbrž rozvíjí. Např.dobročinnost. Jedna stařenka
/angina pektoris, infarkt/, občasné zma shromaždovala kousky záclon, látek, vlny, zpracová
tení duševních reakcí, sklon k panice,
vala to a posílala do stanic pro malomocné. Napište
strach, fóbie, poruchy trávení, nespa si řadu prací, které chcete vykonat, a odškrtávejte
vost, tloustnutí...
po vykonání jednu po druhé. Dodržování plánu je
Člověk touží, aby se toho zbavil. Podí zdravá věc. Kontrolujme pravidelně a nenásilně svůj
vejme se na toho, kdo žije v pohodlí,
styk s Bohem-duchovní život. Pozorujme spíš to, co
nic ho nenutí k práci, nemá cíl ani ideá jsme mohli udělat s větší láskou než to, co se nám
ly-ba ani sílu, aby se pohnul, žije bez nepovedlo. Povede se příště. Práce, obětovaná Bohu,
stressu. Brzo pozoruje tyto příznaky:
je také modlitba, i když osobní rozhovor a mši ne
deprese, lhostejnost a nevšímavost k ob nahradí - jen doplní. Mladá milionářka se setkala
tížím druhých, ochablost, dlouhá chvíle s výborným hnutím, pracuje v něm a je štastná, i
a nuda, neschopnost soustředit se, nuce když ztratila řadu továren v Africe. Dříve se nudi
ní k určitému nemorálnímu nebo nezdravé la a týrala svými rozmary každého, s kým přišla do
mu jednání / ke krádeži, k přejídání se, styku.

UMÍTE ROZJÍMAT?
Jak jsme už oznámili, bude se konat na podzim v Quartenu duchovní víkend,
Na přání vedoucího, P. Dr.Josefa HRBATÝ o týden dříve, t.j. od 10. hod.
14.října do odpoledne 15.října. P.HRBATA je autor několika knih, v nichž 14
rozjímá o živote a utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Nejznámejší jsou ' '
dva svazky PERLY A CHLÉB, vydané Křestanskou akademií v Říme - třetí svazek
autor připravuje. - Pod slovem "meditace" rozumíme dnes přípravu na vlastní rozjímání,
jehož středem je Bůh. U pouhé meditace zůstávají nekteré východní nekřestanské směry, ale
křestan jde dál, uvolňuje rozjímáním v sobe tolik místa Bohu, aby skrze něho mohl zářit,
pracovat, dýchat na celé okolí, na každého, s kým přijde křestan, plný Boha, do styku.
Sv. Pavel to vyjádřil slovy:"Žiji už ne já, žije ve mne Kristus." - Přihlášky přijímají
naši misionáři P.Vondra, 8735 St. Gallenkappel, a P.J.Simcík, 8004 Zúrich, Brauerstr.88.
Na tomto duchovním víkendu poznáme teorii i praxi rozjímání.
Jako přípravu pro ty, kdo se duchovního víkendu zúčastní a náhradu pro ty, kteří tentokrát
přijet nemohou, uveřejňujeme velmi zajímavou úvahu o meditaci.

KOUZLO

A

S Í LAMEDITACE

Vypráví se, že skupina anglických badatelů se vypravila do Himalájí. Domorodí nosiči nesli
na ramenou těžk^ náklad. Po několika dnech pochodu zůstal náhle jeden z nosičů stát. "Co je
s tebou? Už nemužeš?"zepta1 se ho vedoucí výpravy.
"Musím počkat, až má duše dohoní mé tělo," odpověděl Tibetan.

Pozorujeme-li dnešní dobu, století automatizace, musíme uznat, že nám opravdu hrozí nebez
pečí, že nás technika přeroste. Díky specializaci získáváme sice stále víc specielních vě
domostí v různých oborech, zároveň však ztrácíme přehled o souvislostech.
Rovnováha duše a těla se zvrhla v nerovnováhu. Duše se ovšem brání, její hlas však většinou
zaniká v hluku kolem nás. Tato nerovnováha má své následky - hon a stres, choroby psycho
somatického původu.
Věřící člověk nachází východisko z tohoto čiáblova kruhu v meditaci.

CO JE MEDITACE?
Většina z nás medituje a ani si to neuvědomuje - v přírodě, při poslechu hudby, při vroucí
modlitbě. Tyto chvíle v nás často zanechávají silný, hluboký dojem; dlouho z nich čerpáme
duchovní sílu. Takových zážitků však není bohužel mnoho.
Čím se vlastně liší tyto nezapomenutelné zážitky, které září nad všedním dnem jako hvězdy,
od ostatních zážitků, jež v proudu života beze stopy mizí?
V TAKOVÝCH OKAMŽICÍCH PŘESTÁVÁ NAŠE JÁ BÝT STŘE
DEM NAŠEHO ŽIVOTA; něco kouzelného - krása přírody, hudba, či Bůh sám nás
tak nadchnou, že na sebe úplně zapomeneme.
Je to jako s pšeničným zmem; nemůže přinést žeň, nevzdá-li se samo sebe, nepadne-li do
země a nezemře. /Jan 11,24/.
Zapomenout na sebe a otevřít se něčemu novému, ztrácet a zároveň v přemíře přijímat, stát
se plodným - to nám umožňuje meditace.
O PŮVODU A CÍLI MEDITACE
Jak u křesťanských mystiků, tak u mnichů východních náboženství se setkáváme s touhou: po
chopit lépe, pochopit hlouběji, obohatit svůj život.
Sv.František, sv.Terezie z Avily nacházeli v meditaci sí
lu změnit sebe a strhnout ostatní. Již toto dokazuje, že
meditace je víc než jakási technika, která se dá lehce
"naučit". Meditace vyžaduje celého člověka, za ní stojí
celý životní postoj.
K meditaci můžeme dojít po několika stupních.

PLODNÉ TICHO
Známe to ze všedního dne; sotva si někde sedneme, už hle
dáme, jak se zabavit. Po ruce jsou noviny, knoflík televi
zoru nebo rádia. Nesnášíme čekání. Z obavy, abychom ne
ztráceli čas - čas zabíjíme. U televize, u rádia, v ne
plodném rozhovoru.
Zkusme jednou místo novin, televize, návštěvy "na skok"

u kamaráda - zůstat chvíli úplně tiše. Potlačme nutkání něco dělat. Odstupme ode všeho, co
se děje kolem nás. Dopřejme duši oddech. Zastavme se na pár minut s prázdnýma rukama před
Bohem. Ano - zastavit svůj čas pro takový rozhovor beze slov - mezi duší a Bohem - znamená
daleko víc než bezmyšlenkovitě odříkávaná modlitba.
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"NEMOHU SE SOUSTŘEDIT........ !"
Není divu; život kolem nás je tak roztěkaný a povrchní. Proto zde načrtnu možnosti, jak pře
konat tuto potíž. Chci však zdůraznit, že tyto "metody" nejsou cílem, nýbrž jen možnou
oestou k meditaci.
První důležitý bod - DRŽENÍ TĚLA. Tělo nás nesmí zatěžovat. Ležíme volně na zádech nebo se
díme vzpřímeně a pevně na židli nebo na vlastních patách. Nedbalost v držení těla nás podvě
domě ruší - zabraňuje totiž, aby tělo a duše dosáhly rovnováhy. V této souvislosti si všim
něme, jak pečlivě dbá Církev, aby postoj kněze při mši svaté nebo jiném posvátném úkonu
souhlasil s obsahem toho, co dělá. - Postupně uvolňujeme všechny svaly, i na obličeji. Důle
žité jsou naše ruce; jsou otevřené dlaněmi nahoru, nebo sedíme-li, máme je položené na klí
ně volně na sebe, takže tvoří jakousi misku. Jsou obrazem otevřenosti duše pro to, co přijí
máme.
Další bod - DÝCHÁNÍ. - Dýcháme pravidelně a hluboce; necháváme dechu čas, aby "přišel" a
pak aby se "uložil". Vyhýbáme se křečovítosti. Soustředíme se na svůj dech jako na dar, kte
rý můžeme znovu a znovu přijímat. To nám pomůže získat odstup sama od sebe a je předpokla
dem pro vlastní meditaci.
Pravděpodobně se nám to napoprvé nepodaří. Nedejme se však odradit.
JEĎ NA HLUBINU!
Ježíš řekl Petrovi:"Zajed. s člunem na hlubinu a spustte sítě k lovení!" Simon mu odpověděl:
"Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě."
Když to udělali, zahrnuli tak veliké množství ryb, že se jim sítě bezmála trhaly. "/Lk 5,4-6/
Naše duše je klidná jako hladina jezera, nic nás netíží. Také ny můžeme jít s myšlenkami
na hlubinu a rozprostřít sítě. Právě v tu chvíli, právě tady. Necháme se inspirovat textem,
obrazem, květinou, hudbou, nebo třeba jen plamenem svíčky nebo šuměním lesa. Dáváme se celí
do toho okamžiku, prožíváme jej tělem i duší. Necháváme se nést a z podvědomí vystupují na
povrch obrazy, podobenství. Setrváme u nich, neodháníme je. Žijeme chvíli jakoby mimo čas.
Tato meditace je obrazem věčnosti, ve které žije Bůh. Proto jsme mu zde tak přístupni a
blízcí.

NÁVRAT ZPĚT
Opravdová meditace je osvěžení pro ducha, je studně, ze které irůžeme ještě dlouho čerpat.
Pomalu se v duchu vracíme tam, kde právě jsme. Cítíme se jako po osvěžujícím spánku - čerst
ví a připraveni plnit své povinnosti.
Meditace a modlitba není zbabělým útěkem před skutečností světa. Načpak, umožňuje nám, aby
chom šli této skutečnosti vstříc a prokvasili ji tím, co jsme v meditaci dostali - jako
celí lidé - ne jako inteligentní roboti.
david

O TICHU LÉTA
Když lístek vlčího máku padá k zemi, tišeji než tiše, vzniká klid. Hluk se pokládá - hluk
kolem nás, hluk v našem nitru.
Nastává vnitřní mír.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
KONCERT
VÍDEŇSKÉHO
KVARTETA V ŽENEVÉ
pořádají Svýc.skupina SVU a ženevská Beseda Slovan k 60.výr.založení CSR v pátek 13.října
v 20,15 v sále Palais de 1 Athénée v ženevě /Rue de I Athénée 2/. Vídeňské kvarteto /Wiener
Stře ichquartett/komorní soubor Vídeňských fi 1harmoni ku, je jedno z nejvýznamejších kvartet
dnešní doby. Na programu: Josef SUK/Svatováclavská meditace/, Leoš JANACEK/Listy duvěrné/a
Ant.DVORAK/Smyčcový kvartet op.3^/.Koncert bude i připomínkou 50.výr.smrti I—Janáčka a 75.
výr.úmrtí A.Dvořáka. Po koncertě přátelské setkání účastníku a účinkujících v přilehlých
recepčních salonech. Vstupné 12 frs vč.pohoštění. PŘIVEĎTE ŠVÝCARSKÉ ZNAMé! Nocleh v hotelu
Le Prince, Rue des Voisins 16, 1205 Geneve,t.022/2985^+^/^5 frs 2 lůžkový pokoj, se sníd./
PŘÍŠTÍ NOVOROČENKA SVU vyjde patrně s barev.repr.Mánesova praporu Roudnice s obrazem sv.Jiří
zápasícího s drakem, se svatojiřskou kaplí na Řípu v pozadí. 0b.:Dr.E.M.Bos1ey,66 Chemin du
Devin, 1012 LAUSANNE.

VYŠEL NOVÝ KATECHISMUS !!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Stolice vydala vyjasnění ke kolující zprávě; nikdy nedala souhlas "ad experementum" k
nábož.oslavě v konkubinátu žijícím osobám. Kněz nemůže žehnat těžkému hříchu, nýbrž
jej pouze odpouštět. Pohlavní život bez manželské svátosti je těžký hřích.
V SSSR je tolik kandidátů na pravoslavné kněžství, že autority zvýšily o něco numerus klausus. V r.1937 bylo v Rusku 57 pravost, seminářů, dnes jen 3 - Moskva, Leningrad a Oděsa.
švédská královna navštívila klášter v SSSR v Zagorsku - jediný přístupný záp. návštěvníkům,
proto v dobrém stavu. Při návštěvě byla velká bezpečnostní opatření, zřejmě proto, aby jí
nikdo nepředal prosbu vzhledem k náboženské situaci v SSSR.
Arcibiskup Poggi byl v červnu v Praze; jednal energicky, takže prakticky ničeho nedosáhl.
Sv.Stolice chtěla jmenovat biskupa Gabriše trnavským arcibiskupem, vláda za to chtěla, aby
byl jmenován olomouckým arcibiskupem biskup Vrana, s nímž jsou velmi špatné zkušenosti. Ta
ké se jednalo o profesorech bratislavského semináře; i když s nimi studenti nejsou spokoje
ni, přihlásilo se 70 studentů teologie.
Dánská královna Margrethe II. udělila zlatou záslužnou medaili s.Žofii, 76 let, původem ze
Švýcarska, za to, že zvelebila staletý polorozbořený klášter a změnila jej v kulturní ústře
dí a místo pro pobyt o dovolené.
Na žádost presidenta Sadata odhlasoval egyptský parlament zákon, jenž žádá bezvadný nábožen
ský a politický život všech zaměstnanců ve veřejné službě i v soukromém sektoru.
28.sjezd KIRCHE IN NOT se konal v Kónigsteinu na téma "Náboženská svoboda, základní hodnota
lidské existence. Zúčastnilo se ho 450 účastníků ze 30 zemí - počet dosud nevídaný.
Římská basilika sv.Anežky na Piazza Navona je až na výjimky uzavřena veřejnosti, poněvadž
mladí, jejichž středisko je na náměstí, ničili vnitřek kostela.
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Na světě je 2700 rozjímavých klášterů, z toho 1000 ve Španělsku.
Bolivijští vojáci zaútočili na katolickou vysílačku, blízko hl.města La Paz; protože mikrofo
ny byly otevřeny, posluchači dobře slyšeli celý přepad.
Steylerští misionáři nají o 115 členů více než loni, celkem 10.037 členů.
Bisk.úřad v Augsburgu zakázal v kostelích koncerty, které nejsou duchovního rázu
V NSR je sdružení komunismu příznivých kněží, rovněž se zdá, že i ve Španělsku se hlásí něk
teří kněží v komunismu. VŠICHNI KOMUNISTÉ NA ZÁPADÉ JSOU VILOUČENI Z CÍRKVE - I KNŘSÍ.
OPUS DEI oslavuje 50 let svého založení. Vybírá si své členy sám, každý budoucí kněz musí
mít nejdříve akademický titul jiného povolání, pak studuje teologii.
V Japonsku katolíků stále přibývá. Z 112 mil.obyvatel je jich 391.000, jsou velmi váženi oni
i katolické školy, na nichž studují i nekřestané. V Brazílii žije 9 mil. Japonců, z toho je
630 tis.katolíků s 318 kněžími z Japonska nebo narozených už v Brazilii. V červenci měli
pout k Naší Paní de Aparecida, na níž byl i tokijský světící biskup.
Biskupové z Hondurasu protestovali proti přehnané shovívavosti soudu vůči vrahům dvou kněží
a skupiny katolických laiků.
Ve Velké Britanii chtějí určité reformované kruhy bojovat právními cestami proti ekumenismu.
V poslední době se konaly katol.obřady dokonce i mše sv. v anglikánských kostelích, což prý
je zákonem zakázáno.
Kněžské rady v Orvietu a Valencii ve Španělsku zakázaly kněžím členství v polit.stranách.
Jejich povinností je sloužit rozvoji lidské křestanské osobnosti.Ve Španělsku jsou prý
někteří kněží komunisté, čímž se ovšem vylučují sami z Církve.
Bratrstvo sv.Pia X. - arcibiskup Lefebvre - otevře v březnu 1979 kněžský seminář v Buenos
Aires.
V Bombayi je uprostřed města místo ticha a modlitby - Mahim. Každou středu tam spěchá 30
tis.osob, pomodlit se před řeckou ikonou Matky Boží z 15.st. Polovina osob jsou hindové,
roohamedáni a parsové.
Amnesty intemational upozorňuje na 3 tis.polit, vězňů na Kubě. Jsou to většinou sedláci a
studenti, kteří byli po převzetí moci komunisty odsouzeni na 10 až 30 let.
Jugoslávský kněz byl uvězněn proto, že sloužil mši sv.před malým kostelem, do kterého se
zástupy věřících nevešly.
Pozorovatel sv.Stolice u UNO Msgr G.Cheli byl jmenován arcibiskupem. Je přítelem arcib.
Casaroliho. Jeho předchůdce napsal román Requiem za špióna; ústřední postavou je agent KGB
v přestrojení zástupce Vatikánu. Z románu vysvítá, že autor se dívá na UNO velmi skeptickydíky svým zkušenostem.
Franc.institut zjistil, že 3 ze 4 franc.oětí mezi 8-13 lety věří v Boha, 70 proc.se modlí.
Kard.Wyszynski byl polskou katol. univ.navržen u norského parlamentu k udělení Nobelovy ceny.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

NAŠE

BOHOSLUŽBY

OBLAST CURYCH - P.ŠIMČÍK - zahajuje
bohoslužby po prázdninách:

MILUJ PÁNA/ SVÉHO BOHA,
CELÝM SVÝM SRDCEM/ CELOU
SVOU DUŠÍ/ CELOU SVOU
MYSLÍ A CELOU SVOU SILOU.
MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO
SEBE SAMÉHO. ŽÁDNÉ JINÉ PŘIKÁZÁ
NÍ NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TOTO .
I:

WINTERTHUR - 2.září - sobota - 19 h.
Seuzacherstr.1.
St.U1richki rche
RÚT 1-3.září, neděle v 9,30 v kapli
u katolického kostela.
CURYCH-3.září, neděle, v 19-hod. v
kryptě kostela Božského Srdce,
Aemtlerstr. 45.
24.září, neděle, v 9,30 hod. v kapli
sv.Antonína, Promenadenstr.23.

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,
SCHAFFHAUSEN
St.Antoniuskirche, posl.ned.18,00
BERN-Dreifaltigkeitskirch.,sob.18.00
BASEL - kaple Lindenberg
18,00
OBLAST ST.GALLEN - P.VONDRA - zahajuje bohoslužby:
3.ned.v měsíci česká
SLOVENSKÁ - v kaplnke na Lindenberg
sobota 30. září v 18 hod. v Herz Jesu Kapelle při domě 18 h.
neděle ráno - slovenská
Po
mši sv. beseda v Gallustr.34
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
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ V EKUMENICKÉ
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel
KAPLI POD SÁNTISEM NA SCHWÁGALPU
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
neděle 24.září 1978 ve 12 hod.
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.lO,O
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
Po mši sv.piknik v přírodě.
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE A POSVÍCENÍ
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
vCURYCHU.
LUZERN-Peterskapelle, neděle
19,00
RtlTI-TANN-kaple u katol.kostela, kaž . i/ nedeli 24.září v 19 hod. bude sva
dou 2. neděli /inf.P.šimčík/
9,30
továclavská bohoslužba v Curychu
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr■2 3.P.šimv
kryptě kostela Božského Srdce
čík rozesílá pozvánky
Aemtlerstr.45. Mše bude obětována
SOLOTHURN-každou 2.ned.
Spitalkirche,inf.P.Birka 10,15
za naši vlast.
St.GALLEN-pos1.sob.v měs.,Herz Jesu
Vzpomeneme i 10 let trváni české
Kapelle,u dómu, vchod z nádvoří,18,
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg katol.misie ve Švýcarsku . Před
sobota /česká mše sv./
19,00
10 lety - v době nejistoty - mnozí
slovenská - St.Urbankirche, Seenz Vás hledali oporu u Boha. %ijeme-li ted v blahobytu a
str.193, každou l.sob.v měs.
18,45
zdá se nám, že nám nic neschází, nejsme o nic jistější než
ŽENEVA - kostol sv.Bonifáce, 14.Ave
nue du Mail,II.p.,2.ned.v měs. 18,30 na začátku exilu. I ted je naší pevnou oporou Bůh - a jen

OSLAVY

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA-6006-L U Z E RN, Schadrutistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŽIMCfK-8OO4-zURlCH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-11- t.01-2414455
P.Martin MAZAK.lllO MORGES.La Longeraie, tel.021-714417
P. Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLENKAPPEL, t.O55-88146O -KLUB
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PODZIMNÍ TÁBOR
pro školní mládež opět v Do
lomitech ve Sv.Martině v
našem milovaném údolí
Casies
7. - 2O.října
Přihlášky Otec ŠIMČÍKfCurych
tel.01-241 50 25
~

S V. VÁCLAVA

Bůh. Prijdte proto zrevidovat oněch 10 let, k malému za
stavení s Bohem. Každému z nás má Bůh co říci, stačí jen
otevřít srdce. .Možná, že ke klidu a ke štěstí Vám chybí
právě jistota víry - Bůh.

Po bohoslužbě bude v sále vedle kostela
SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ
Příspěvky pro posvícení z Vaší kuchyně vítány. Organizuje
výbor žen a pro zpestření večera hraje MIŤA SMETANA.
Za přípravu pohoštění po mši sv.20.9. vřelé díky P.ŠIř^ÍK
00000000000000000000000000000000000000000000
DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU
na téma MEDITACE-ROZJÍMÁNÍ - povede odborník
P.Dr.HRBATA. Podrobnosti viz str,14.a 15.
Začátek v 10 hod. 14.10./sobota/konec 15.10.odp.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STICHTUNG STOJANOV - Postbus 8171 ROTTERDAM
vydal: Jan ČEP: ZEMĚ ŽLUČ - 11 hol. zlatých
J.PEKAŘTb SMYSLU ČESKÝCH DĚJIN - 20 hol.zl.
MARIA, NAŠE MATKA - vycházející z nauky
sv.Ludvíka Grigniona. 15 hol.z 1./hol.zlatý cca 80 rappů/

DÍKY TĚM, KTEŘÍ PŘISPĚLI 480 Frs NA NAŠE BOHOSLOVCE V NEPOMUCENU
PŘI MŠI SV.V CURYCHU 20.8. DARY NA NĚ PŘIJT KAŽDÝ MISIONÁŘ.

„PÁTOU !“
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Postrachem celého Tábora byl poručík Žluva. Sloužil u tankistů jako velitel čety, ale zřej
mě se nemohl v této funkci dostatečnětvyžít. Byl to muž, který nevěděl, co je to odpočinek,
chvilka oddechu. V jednom kuse pobíhal po městě a stíhal osamělé vojíny.
"Soudruhu! Ukažte mi propustku! Jak to, že nezdravíte? Nelžete! Když řeknu, že nezdravíte,
tak nezdravíte! Jak to jste ustrojen? Proč máte zdeformovanou čepici? A co ten povolený
opasek? Knoflíky jsou od toho, aby se zapínaly, soudruhu! Já vám ukážu, já vás zvětřím,
já s vámi vyběhnu!"
Poručil Žluva byl přímo posedlý touhou někoho seřvat, pokořit, zdeptat. Brzy se stal v Tá
boře populární mezi všemi druhy vojsk. Své oběti si nikdy nevybíral, útočil slepě na kaž
dého, koho potkal. Několikrát dostal v osamělých koutech města nafackováno, ale nijak
zvlášt to na něho nezapůsobilo. Pobíhal Táborem ještě rychleji a počet obětí rostl!
Zdálo se, že proti němu není obrany. Někteří jedinci před ním prchali jako děti před hlída
čem, sotva ho v dálce spatřili, jiní vyslechli jeho spílání a doufali, že mají na několik
dalších dnů nebo alespoň hodin pokoj.
Ale pak nastal obrat. K tankistům byl z Mimoně převelen vojín, který znal Žluvu z civilu.
"Ten pitomec je od nás z České Třebové," informoval ostatní," a dělal na nádraží posunova
če. Už tenkrát rád křičel, jenže to volal akorát: na pátou kolej! Na pátou!"
Tak se začalo Žluvovi říkat Na pátou a krátce nato se smluvili příslušníci všech jednotek
a dohodli se na odvetné akci.
Poručík kráčel kolem kasáren, když se z okna ozvalo:"Na pátou! Na pátou kolej! Na pátou!!
Otočil se jako zasažený zákeřnou střelou, ale spatřil už jen prázdné okno. Zlostně zahro
zil a cosi nenávistně bublal, když za jeho zády, z domu, v němž sídlili pétépáci, kdosi
zařval ze všech sil:"Na pátou! Na pátou!"
Chvíli se točil kolem své osy jako čamrda a vykřikoval nadávky.
"Já vás zvětřím! Všechny vás dám zavřít, lunpové! Syčáci!"
Ale v odpoved se ozývalo monotónní, leč průrazné: "Na pátou kolej! Na pátou!"
AČ se vrtl kamkoli, nikde tomu pokřiku neunikl. Zpočátku se bránil stupňováním teroru,
ale pak náhle povolil, zvlášč když na něho začali pokřikovat
i civilové. Zejména slečny hrály tuto hru rády a s gustem vy
křikovaly:" Na pátou kolej! Na pátou!"
Žluva si stěžoval u velitele posádky a dosáhl toho, že
se u všech jednotek četl rozkaz: "Zakazuji všem vojí
nům základní služby, aby na soudruha Žluvu pokřikováli: Na pátou! Neuposlechnutí tohoto rozkazu bude
přísně potrestáno!"
To však byl povel k vystupňování celé akce. Ted
už nestíhal Žluva vojíny, ale vojíni Žluvu.
Hned po skončení zaměstnání letěl poručík
nejkratší oestou domů a zacpával si uši, aby
neslyšel posměšný pokřik. Na dcrnovních dve
řích bylo obvykle napsáno křídou: Na pátou
kolej!
Žluva zapadl domů a už obvykle nevytáhl paty
Bál se jít do hospody, nakoupit, k holiči.
Na dvou týdnech štvanice navštívil psychiat
ra a byl ponechán v nemocničním ošetřování. Měl prý živé sny a v noci se často probouzel
celý zpocený, neboč prý na něho někdo pokřikoval:"Na pátou kolej!"
Na ulicích Tábora se už neobjevil. Někdo říkal, že byl převelen, druhá verze tvrdila, že
byl propuštěn do civilu. A podle třetí, které skoro všichni věřili, byl převezen do Dob
řan a zařazen mezi útočné a obzvláště zuřivé blázny.
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HUMOR
O
ŽENÁCH
Dva přátelé se baví o svých manželkách. "Mé ženě se strašně líbí psi a kočky,"povídá jeden.
"To jsi štastný muž," povzdechne druhý,"mé ženě se líbí jen střfbrné lišky..."
"Pane mistr," povídá žena malíři pokojů, " vymalujte, prosím vás, tenhle pokoj stejně
jako hospodu naproti. Ráda bych, aby se tu manžel cítil jako doma..."

PO

DOVOLENÉ

Baron Prášil vypravuje: 'Když jsem si jednou rozbaloval v džungli pře
snídávku, ucítil jsem na krku dech lva. Víte, co jsem udělal?" Jeden z
posluchačů:"Ohrnul jste si límec!"
"Jak se vám líbí v novém by té?"ptá se chlapce soused."Hezky. Sestra má
svůj pokoj, já mám svůj pokoj, jen tatínek musí stále bydlet v jednom
pokoji s maminkou."
Bernard Shaw, zavalený prací, poručil komorníkovi, aby za něj odpověděl
na písemné otázky jednoho časopisu. Pak se v něm z hrůzou dočetl, že každý den čistí kuchařce boty a od jedenácti do
dvanácti škrábe brambory.
Host v restauraci poprosil pána u sousedního
stolu, aby mu podal popelník. Ten odsekl:"Nejsem číšník.""Pro
miňte, zmýlil jsem se.""Cože? Vy jste mé povazoval za číšníka?"
"To ne. Ale za sluéného člověka."
Fotbalový fanoušek v Sao Paulu jde kolem hromady cihel na zápas
svého oblíbeného mužstva. Zastaví se a ptá se pořadatele: "Nebylo
by lépe sem dát jen půlky nebo čtvrtky cihel?" "Ale co byste chtěl
z takových kousků postavit?""Ach tak! Ty cihly jsou na stavbu!"
"Honzíčku, svou novou sestřičku ti jeSté nemůžeme ukázat. Čáp
štípnul maminku do nohy a musí ležet. ""No tohle!
Nejdříve tak tézký porod a pak ješté štípanec
od cápa!"
Profesor na medicíně nředvede studentům
pacientku s jednou kratší nohou."Co byste v
takovém případě dělal?" ptá se jednoho. "Kulhal bych také."
1 Psychiatrové se baví o svých schizofrenicích /schizofrenie je rozštěp
osobnosti/. "Můj případ je zvláště zajímavý," říká jeden lékař,"úcty
mi totiž platí oba dva. "
Zaměstnanec meteorologické stanice diktuje sekretářce předpověď poča
sí:" V sobotu bude oblačno, k večeru vítr a déšt..." "A já mám právě
schůzku, "vzdychne dívka. "Tak ten vítr a déš£ škrtněte."
"Jak můžete chtít za toho kanára tři stovky,
když vůbec nezpívá?""Nezpívá, ale komponuje'.'
Návštěva žasne: "Vašemu chlapci jsou teprve tři roky a už čte no
viny?!" "Ale kdepak. On jen luští křížovky."
"Mel jsi dnes už hodné otravných návstév?""Ne, ty jsi první. "
Frantík se vrátil ze zoologické zahrady. "Tak co se ti nejvíc líbi
lo? ""První pavilon. ""A co tam měli?" "Limonádu a párky."
"Kde je uklízečka?""!! ředitele na koberci! ""A co provedla?""Ale
nic, jen ten koberec potřeboval uz vyčistit. "
"Z čeho jsi tak ztloustnul?""Ze zeleniny. ""??""Já ji prodávám."
Spisovatel si stézuje příteli:"Představ si, můj Jeníček hodil do
ohné prvních sto stránek nového románu. ""A on už umí cist?"
Na břehu Genezaretského jezera se ptá turista majitele člunu, ko
lik by stál převoz na druhou stranu. "Třicet
dolarů!""Blázníte? To je moc!""Víte, po tom
to jezeře přešel náš Spasitel pěšky.""Není
divu. Při takových cenách!"
"Myslel jste na své dítky, když jste se dopustil krádeže v obchodním
domé?""Jisté, pane soudce. Ale nic vhodného jsem tam pro né nenasel'.'
K nebeské bráně se dostane pan farář a šofér. Svatý Petr pustí nej
dříve šoféra. "Jak to?" protestuje pan farář."To je tak. Když ty jsi
kázal, lidé většinou spali. Když jeli s tímto šoférem, většinou se
modlili."
V opeře dávali čarostřelce . Scénou znélo vytí vlka, kvílení vétru a
hromobití. Muž se naklonil k manželce: "Už je to zde! Tohle počasí
jsem cítil v kostech dva dny napřed."
"Mami, tatínek se vrací. Co mu ukážeme dříve, tvé nové šaty nebo mo
je vysvědčení?"
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PRO LABUŽNÍKY

CEREL S HOUBAMI - 1,5 l vývaru, 5 dkg más
la, 5 dkg hl.mouky, větší celer, sůl, zel.
petrželka, 1/8 l sladké smetany, žloutek,
půl citrónu, žemle, 5 dkg másla. -Celer na
půl uvaříme ve slané vodě a dáme vychlad
nout. Seřízneme vršky, vnitřek vydlabeme a
plníme nádivkou, vršky přiložíme a celer
resp.více kusů, převážeme nití. Opečeme je
na másle, podlijeme vodou, v nichž se vaři
ly, přidáme trochu nakrájených sušených hub a dusíme do měkká. Pak je zbavíme nití, šíávu
zahustíme moukou, povaříme a osolíme/je-li třeba/. Horké podáváme - Nádivka: osmažená nakrá
jená cibulka, mleté maso, sůl, pepř, nakr.hříbky, několik lžic polévky, podusíme, dáme vy
chladnout a pak vmícháme strouhanku a vejce.
CIBULOVÁ POMAZÁNKA- - 20 dkg cibule, 5 dkg másla, kmín, pepř, 5 dkg kvasnic, 5 vajec. Jeimě nakrájenou cibuli podusíme na
másle, přidáme rozdrobené droždí a
smažíme, až droždí začne vonět. Oko
řeníme kmínem a pepřem a zamícháme do
pomazánky rozkvedlaná vejce. Na chléb.
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SALÁT Z ČERVENĚ ŘEPY, CIBULE A JABLEK.
1/2 kg červ.řepy, cibule, 2 jablka, sůl
hořcice, pepř, šálek kyselé smetany, citr.
štáva, 2 dkg másla, cukr. - Řepu uvaříme
ve slupce nebo upečeme v troubě do měkká.
Oloupeme, nakrájíme na plátky. Cibuli nakrájenou na kolečka
podusíme na tuku jen do změknutí. Oloupeme jablka, nakrájíme na plátky a pokapene citrónem. Na mísu klademe střídavě plátky řepy, cibule a jablek. Salát přelijeme
omáčkou, připravenou z osolené a rozšlehané smetany, dochucené cukrem, hořčicí a citronem.
FAZOLOVĚ LUSKY PO ŠVÝCARSKU. - 1/2 kg fazolových lusků, sůl, 4 stroužky česneku,
6 dkg uzené angl.slaniny, 6 dkg másla. - Slaninu nakraj.na kostičky osmahneme v
kastrole, přidáme máslo a do horkého tuku
vložíme na kostky překrájené fazol.lus
ky. Přidáire česnek utřený se solí a du
síme lusky až změknou. K ternu brambory.

HLÁVKOVÝ SALÁT ORIENTÁLNÍ. - 2 hlávky
salátu, 2 jablka, 10 dkg dušené rýže,
2 zel.papriky, 10 dkg majonézy, sůl,
vejce. - Salát nakrájíme na hrubé nud
le. Na drobno nakrájíme oloupaná jablka
a papriky, k tomu přidáme rýži, promí
cháme a ochutíme majonézou. Zdobíme
natvrdo vařenými, pokrájenými vejci.
DOBRÉ

CHUTNÁNÍ

!

