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svět překvapila nenadálá a otřesná zpráva; na den sv.Václava, v předvečer svátku anděla
strážného Církve, sv.Michaela, zemřel náhle laskavý, dobrý svátý Otec Jan Pavel I. Jak je
to možné? Vždyt byl zdráv! Nepracoval víc, než byl zvyklý pracovat jako patriarcha.
Tajemství jeho smrti zná jen Bůh. Ař byly její příčiny jakékoliv, víme jistě, že tato smrt
nenastala bez vůle a dopuštění Božího. Smrt - jako život a jeho otřesy či radosti - řídí
Prozřetelnost Boží, to znamená nejen Boží noc a spravedlnost, ale i Boží láska.
Vždyt dopustil, aby jeho jednorozený Syn, vtělený Bůh, Ježíš Kristus zemřel krutou smrtí na
kříži. Letos, kdy je vystaveno turinské plátno, se hodně píše o nesmírných mukách Kristo
vých. a£ je toto plátno pravé či ne - jsou na něm známky stejného mučení, o kterých čteme
v evangeliích.
Bůh dopustil smrt Ježíše Krista - a třetího dne vstal Kristus z mrtvých, aby nám řekl, že
jsme vykoupeni, že máme možnost zbavit se - díky jemu - nejen dědičné, ale i osobní viny.
Že nám opravdu "koupil" svou krví nesmírné dary Boží, na které jsme neměli nárok a které
bychom vlastními silami nezískali.
Bůh tedy také dopustil, aby po 33 dnech vlády zemřel papež Jan Pavel I., jemuž dává proroct
ví Pseudcrralachiášovo charakteristiku: "Z ÚPLŇKU MĚSÍCE". - Ano - jen měsíc jsme se mohli
radovat z úplňku dobroty a lásky zesnulého papeže.
Pak odešel. Zanechal nám svou zář. Jako křesřané víme, že vstorpil do Boha a odtud nám mů
že vyprosit mnohem víc, než co mohl udělat jako papež. Máme nového přímluvce v nebi!
Dívá se duchovníma očima na tvář nebeského Otce, je spojen s Ježíšem Kristem, kterého tak
nesmírně miloval. Miloval ho v Nejsvětější svátosti, v oběti mše svaté, miloval ho jako na
šeho Vykupitele, a miloval ho i v lidech, do nichž zasel Kristus seménko sebe samého a zá
leží na lidech, dovolí-li, aby v nich Kristus vzklíčil, rostl a sílil. Čím? Vírou, nadějí
a láskou.
Nemusíme se bát, že se situace v Církvi zhorší. Obrodné hnutí, které pozorujeme na imoha
místech - např.na sjezdu německých katolíků - už nikdo nezastaví, nikdo neusmrtí. Neboř, je
to Duch Boží, kterému se otevřelo tolik mladých srdcí a který vane, jak chce - i do duší
nepřátel - a přivádí je mezi Boží lid.
Bůh, vládce vesmíru s milióny světelných let, dárce podivuhodného řádu v přírodě, v člověku,
v lidském srdci, dárce tajemného daru, totiž SEBE SAMÉHO, chrání svůj lid. Chrání každého,
kdo zavolá:"OTČE!" Vede svou Církev, vede i nás zkouškami - víme to z vlastní zkušenosti prožíváme otřesy, zklamání, ba i pády, ale přesto - a právě proto - nás Bůh, dobrý Otec,
miluje a neustále napřahuje svou dlaň, abychom se ho zachytli vírou, na
dějí a láskou.
Věci kolem sebe poznáváme snysly. Boha poznáváme vírou. Zesnu
lý svátý Otec byl vzorem hluboké víry - a tento vzor už z našich srdcí
nikdo nevymaže.
Jeho první slova po zvolení, totiž že spoléhá na naše modlitby, byla
nejlepším důkazem jeho silné víry. Po smrti zaniká víra - vždyt duše
už Boha vidí. Zaniká i naděje, duše už je u Boha/nebo také není/.
Ale láska trvá na věky. A láska zesnulého Pastýře Církve, plného něž
né líbeznosti, volá:"AíoáZČ se za mne moje děti, Otce. Neopustils mě
a neopustíš ani je, i když jsi mě zavolal k sobě. Dáš jim jiného Otce!
Prosí Tě o to i ti, kteří málo věří, kteří klesají - i ti Tě, djobrý
Bože, milovali ve mně. Pošli jim nového Otce, který by vedl Tvůj lid
k Tobě - Bože."
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec Jan Pavel I .byl vysvěcen na kněze v 24 letech. Nejdříve působil jako
kaplan a učitel náboženství, později jako prof.teologie v semináři v Bel luno.
Tam se stal r.1948 biskupem. Jan XXIII.ho přeložil r.1958 do biskupství
Vittorio Veneto, papež Pavel VI. ho r.1969 jmenoval patriarchou v Benátkách
a r.1973 kardinálem. Zemřel v noci, 28.září, po 33 dnech vlády

19. září se konala slovenská pout v Einsiedeln, k ochránkyni Slovenska, Panně
Marii Sedmibolestné. Zprávu o chystané pouti jsme dostali příliš pozdě, takže jsme na
ni nemohli včas upozornit naše slovenské čtenáře. Příští rok se polepšíme.
Metropolita Nikodym dokončil nedávno pojednáni o Janu XXIII.Má vyjit v několika řečech.
6.9. posvětil v Baaru u Zugu basilejský biskup Hánggi středisko Fokolárů. Jmenuje se "JED
NOTA" a má být střediskem setkání členů tohoto hnutí, jež existuje ve Švýcarsku od r. 1960.
Na Misijni neděli 22.řijna budou prohlášeni za blahoslavené: Francouz Jacques-Désiré Laval,
"Apoštol černých" na ostrově Mauriciu, a španělský dominikán Francisco Coll.
Při audienci 13.9.použil sv.Otec nosítek "sedie", ačkoliv měl v úmyslu jich nepoužívat; li
dé na něho totiž dobře neviděli a prosili, aby je čpět používal.
Madaršti biskupové vydali pastýřský list o posvátnosti lidského života a nutnosti hájzt ho
proti všem zásahům, t.j. potratům, násili, teroru a jadernému zbrojeni.
\J Polsku přečetli kněží v kostele pastýřský list biskupů za odstranění cenzury. Biskupové
se postavili, aniž by je jmenovali, i za polské disidenty.
y Křestanské akademii vyšel III.dil dokumentace komunistického teroru ŽALUJI z péra Dr.Ant.
Kratochvila. Kniha má 400 str. Doporučujeme - abychom věděli a nezapomněli.
3.gener.konference biskupů latinské Ameriky se zabývala problémem mexických pueblos - měst
a vesnic, dále tak z v. "teologii osvobození", z níž jsou některé směry ryze komunistické a
od těch je nutno tuto "teologii" osvobodit, dále rozdíly mezi různými kulturami lat.Ameri
ky, mentalitou "patemismu",a hledala možnosti, jak spojit víru s praktickou sociální pomo
cí, aniž by poskytovala půdu komunistické činnosti a nevěřeckým, protináboženským vlivům.
Podzimnich porad německých biskupů ve Fulde se zúčastnil také polský kard.Wyszynski. Den
modliteb za pronásledovanou Cirkev stanovili biskupové na 20.květen.
Otevřeným dopisem požádali arcibiskupové a biskupové Anglie sv.Otoe Jana Pavla I., aby kro
mě nových mešních obřadů povolil také starou tridentskou mši. Prosbu podepsalo i 88 vynika
jících katolických osobností, např.hud.skladatel Sir Lennox Berkeley, spisovatel Graham
Green, herec Sir Ralph Richardson, básník S.Levis. Církevní hodnostáři i věřící jsou přes
vědčení, že cena, kterou katolíci platí za to, že za 10 let nesměli být na "staré mši" je
příliš vyseká a trpí tím lidsky i duchovně příliš mnoho lidí. Smíření by nastalo, kdyby
"na oltářích našich kostelů byla znovu zavedena prastará mše vedle nové liturgie."
V ČSD byl 22 ti letý mladý muž odsouzen k smrti a jeho bratr k vězeni za to, že chtěli
jednu nebo vic osob převést do západniho Německa.
V Břeclavi bylo zahájeno soudní řízení proti faráři P.Fr.Bublánovi, protože vyvěsil černý
prapor na znamení smutku po Pavlu VI.- jak k tanu vyzýval pastýřský list. Úřady nařídily,
aby jej odstraní 1, že tam bude slavnost. Vyhověl jim, ale po slavnosti prapor opět vyvěsil,
právě na den 10.výr.obsazení naší vlasti vojsky varšavské smlouvy. Kněz - jenž podepsal
také Chartu 77, byl obžalován z provokace.
V Rimě zemřel Msgr.Jiři Papoušek z kongregace pro biskupy. At odpočivá v pokoji !
Asi 40 seminaristů odcházi z Econu do nového semináře v Albanu u Rima. Biskup z Tournai v
Belgii se distancuje od karmelského kláštera v Quiévrainu, který se připojil k arcibiskupu
Lefebvrovi. Arcibiskup sám projevil údiv nad tim, jak se jeho činnost rozrůstá. Ale my se
s bolestným srdcem ptáme, kdy nastane smiř?2
Na periferii Glasgowa bude založen první karmelitský klášter ve Skotsku po reformaci.
Irští karmelitáni převezmou farnost Panny Marie.
SSSP prodal u Christie^s v Londýně 35 ikon z 17. a 19. st.; je to prvni prodej sovětského uměl,
pokladu v Londýně od r.l967/tehdy to byl porcelánový servis, použivaný při korunovaci carů/.
Arcibratrství sv.Rocha věnovalo 18.8. kardinálskému sboru 30 "chlebů sv.Rocha", které nor
málně předává papeži/nebyl ještě zvolen/ každý rok na svátek sv.Rocha. Chlebíčky z olivové
ho oleje připomínají čin rodiny, která živila sv.Rocha, všemi zavrženého, měl malomocenství.
27. května t.r. byla v sidle Dominikánů v Rimě oficielně zaločena Mezinárodni společnost
sv.Tomáše Aquinského. Adresa: Via Panisperna 261, 1-00184 Porna.
V církevní provincii Kinšasa/Zaire/ se r.1977/78 připravovalo na kněžství 60 bohoslovců.
Biskupové německého Švýcarska výdaji k neděli rodiny/13/14.1.1979 pastýřský list o nábo
ženské výuce. - Plenami rada kapucinu se sešla v záři v Morschachu.

POJISTKA
Vyběhl z domu jakoby prchal před výbuchem; výbuch se za ním rozplýval v slzách. Rád utí
kal před obtížemi, zejména rodinnými. Sedl do auta a spustil motor; auto vyrazilo jako ho
nící pes a za chvilku bylo na silnici.
"Chtěla by mě vidět na márách," drtil mezi zuby,"nemůže se dočkat..." Křečovitě svíral vo
lant a sotva vnímal kudy jede. Náhle s hrozným jekotem auto zastavil, neboř, z boční ulice
se velebně vykolébal na hlavní silnici nákladní vůz, naložený do závratných výšin senem.
"Mizera!" ulevil si, když předjel kolísající vozidlo,"jakoby silnice patřila jen jemu!"
Že jel sám nedovolenou rychlostí, to mu nenapadlo. Vždyť má na to právo. Je rozčilený!
Naštvaný! Vzteklý!
Konečně se mu ruce přestaly chvět a jiskry před očima uhasly. Natáhl se pohodlně na sedad
le a volnou rukou hledal útěchu v životních tranpotách - cigaretu. Když si ji chtěl zapá
lit, byla silnice prázdná; na pár vteřin pustil volant z ruky.
Náhle dítě, které vedla žena s ohromou nákupní taškou, se vytrhlo z matčiny ruky a roz
běhlo se za něčím lesklým na silnici. Chňapnul volant, odbočil, a přistál několik mili
metrů před kmenem obrovského tisu.
"Hrone, hrome!" zašeptal vyděšeně a na čele mu vyskočil pot. Jako ve snu vnímal, že matka
vzala dítě za ruku a aniž se ohlédla, kráčela klidně dál po chodníku.
"Co kdyby se něco stalo...co kdyby se něco stalo.." duněla mu ženina slova hlavou."Tři ne
zaopatřené děti, moje srdeční vada. .Co kdyby se něco..K čertu! Nic se nestane! Nic! Nic!"
I když bušil jednou rukou do volantu věděl, že klame sám sebe. Právě se dvakrát ukázalo,
že se nůže něco stát! Na mohutném straně by se byl rozpleskl jako vajíčko a ohronné auto
by ho rozdrtilo jako chrousta.
"Měl bych navštívit matku,"napadlo mu, když spatřil směrovku k dálnici. Přidal plynu a po
malu se uklidňoval.
"Jestli nepřestane se svým skuhráním, začnu ji brzo nenávidět," táhly se mu hlavou myšlen
ky jako láva sopky,"a jak jsme se měli rádi! Když jsme si stiskli v kostele ruku, pak kou
zelná svatební cesta, první dítě - Jitka, a Joža - držel jsem ji při porodu za ruku, tolik
vystála. .Záviděli mi ji všichni kluci v dědině, nejhodnější a nejhezčí děvče daleko širo
ko - a dala mi přednost před Honzou s jeho přepychovou vilou...!" Předjel nákladní vůz,
který mu připomenul vůz se senem. Odfrkl, jakoby chtěl definitivně odehnat nepřijamou
vzpomínku.
"Možná, že už lituje. Honza ovdověl; ted čeká, až natáhnu bačkory, sebere pojistku a pře
stěhuje se do vily...! Urei tě!" Tichý hlásek však šeptal, že jeho žena ho miluje a že má
pravdu a on je zatraceně tvrdohlavý a neprozřetelný manžel.
Náhle spatřil u silnice trojúhelník a zároveň ho s kvílením předjelo nemocniční auto. Po
licista mu dal znamení, aby zmírnil jízdu. Jel velmi pomalu podél řady nabouraných aut,
pokroucených, boulovatých a v jedncrn spatřil řidiče, visícího bezvládně nad volantem; z
hlavy se mu řinul potůček krve. Na trávníku vedle dálnice stála mladá, velmi elegantní
žena s tváří bledou jako umrlčí plátno, opírala se o policistu a tupě zírala na těžce ra
něného, snad už mrtvého muže. Kolem ní poskakovaly dvě malé děti a trhaly květinky.
Na konci kolony aut zastavil a zeptal se řidiče, který nevrle prohlížel pochroumaný blat
ník, co se stalo. "Pitcmec!" kývl muž směrem k nešťastníkovi, jehož kladli právě ošetřova
telé na nosítka,"jede nedovolenou
rychlostí, předjíždí jako blesk a
zruinuje osm aut... "Vtom přistoupil
policista a požádal ho, aby jel dál.
Jel. Pomalu, opatrně, s pocitem, že
se mu všechno v mozku přemisťuje.
Když vjížděl do města, měl v hlavě
pořádek. Zastavil u pojišťovny, pět
minut před zavřením, vběhnul dovnitř,
vyhledal úředníka, u něhož už něko
lik měsíců čekala na jeho podpis po
jišťovací smlouva pro případ úmrtí:
Utřel pot s čela udýchaně řekl:"Dej
te sem mou pojistku. Chci ji podepsat. Hned! Ted! Okamžitě!"

Helen Queen3

koberce

života

Náš charakter se neprojeví tehdy, kdy nám život ukazuje svou lepší stránku.
Jací opravdu jsme zjistíme obvykle při obtížích, nesnázích, v trampotách.
Odborník, který chce zjistit kvalitu koberce, se nedívá na přední, honosnou
a působivou část, nýbrž na rub koberce. Tak se i hodnota člověka dá posou
dit podle toho, jaký postoj zaujme k překážkám, bolestem a křížům.
Svůj život můžeme vybudovat na dvou předpokladech. Bud se domníváme, že ne
snáze a bolesti k životu nepatří. Na tkalcovském stavu by neměly být šik
mé, nýbrž jen rovné nitě. Přijdou-li obtíže, uchýlí se lidé s tímto názo
rem na život k alkoholu, omamným jedům, jen aby unikli nepříjemnostem.
Všechny nesnáze se snaží hodit na záda druhým. Z toho ovšem vznikají sváry,
revoluce a války.
Jsou ještě lidé s jiným názorem; ti jsou přesvědčeni, že všechno, co je
potká, je nutné zaměřit k Bohu a proměnit v Boha. Osvojíme-li si toto po
jetí, nebude nás nic tlačit, tísnit, bolet, ale bude nám to spíš pomáhat
k tomu, abychom dosáhli vnitřní, nezničitelný mír.
Je-li temperamentní, dobrodružný člověk přikován do řetězů,
zdá se, že to musí být jeho velká životní tragedie. Avšak
sv.Pavel - temperamentní a horlivý apoštol - píše z vězení:
"Myslí, že se tím moje okovy stanou ještě těžší. Ale co na
tom záleží? Hlavně, že se všemi možnými způsoby hlásá Kris
tus. "/Fil 1, 18/.
I vězení se může změnit v kazatelnu. Všechno přispívá k dob
rému těm, kdo důvěřují v Boha.
Největší rozdíl mezi lidmi nespočívá v tom, co se jim přihodí,
ale ve způsobu, jak se k tomu staví. Mnohý člověk, který
oslepne, zatrpkne. Ale jiný, jako Helena Keller, se mění v
nadšeného apoštola. Dokud je člověk mladý, dívá se na budouc
nost růžovými brýlemi. Ale když už na nás vrhá dlouhé stíny stáří, není leh
ké oddávat se snům; už nám čas nenabízí iluze, a stáří nechce nic slyšet o
tak nebezpečné věci, jako je snění. Pak je nutné hledat čas v nekonečnu
a útěchu v tom, co je mimo prostor.
Pavel dosáhl vrcholu svého života tehdy, kdy se díval na hvězdy mřížemi
vězení a srdce se mu chvělo vděčností za jejich vzdálenou zář. Jiní se
dívají skrze stejné mříže - a vidí jen špínu.
Milton poznal slepýma očima víc než ti, kteří zdánlivě viděli. Proto mohl
napsat: "Nepru se s Boží rukou a vůlí ani o jediné písmeno4
mám-li odvahu a naději, kormidluji bez omylu přímo.
Beethoven byl hluchý a přece slyšel kouzelné melodie, zatím co naše uši
vnímají často jen rámus a hluk.
Ano - život se podobá tkanému koberci. Dokud žijeme, tká se jeho rub drob
nými, barevnými nitkami, které vypadají zmateně a beze smyslu. Jen Bůh vi
dí hotový vzor.
Z této jistoty volal Job ve svém soužení:"Chci v něho doufat, i když mě bi
je!" Víra nám nechce tvrdit, že naše bolesti nebolí, že naši nepřátelé ne
jsou ve skutečnosti nepřátelé a že máme-li trochu důvěry, změní se v pravý
čas všechno k dobrému. Ani nám nechce vysvětlovat, proč na nás přicházejí
trampoty a soužení. Bůh na Jobovo PROČ také neodpověděl. Spíše začal klást
Jobovi otázky a Job zjistil, že otázky Boží nabízejí víc spokojenosti než
odpovědi lidí.
Víra spočívá spíše v tom, že přijímáme pravdu proto, že za ní stojí autori
ta Boží. Bůh nám pravdu zjevil. Pokud jde o životní zkoušky, ukazuje nám Bůh
největší zločin zla a největší vítězství lásky v Zmrtvýchvstání Páně.
Bůh by nedopustil zkoušky a pronásledování, kdyby se nedaly zařadit do obra
zu života. Nedopustil by, aby jeho božský, člověkem učiněný Syn musel na sebe vzít znamení hanby - kříž. Zlo chtělo jeho smrt; ale láska a dobro chtě
ly, aby láska byla silnější než smrt:"Otce, odpust jim, nebot nevědí, co či
ní. " Velikost života závisí na tom, jsem-li vzpurným lotrem na levici nebo
vítězem jako lotr po pravici. Kdo zná krásu vítězství nad obtížemi, ten
přijme i v bolesti slova: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji."
F. J. SHEEN

DAL NÁM NADĚJI-

A ODEŠEL...

Z PROJEVŮ A ŽIVOTA ZESNULÉHO PAPEŽE
Mše sv.a slavnosti, kterou byl
uveden sv.Otec Jan Pavel I.do
“Část teroristů pochází z katol.území,
svého úřadu se zúčastnilo přes
což ne bez úmyslu podtrhuje radikální
200 tis.lidí a delegací z více
tiskx Ale jak to, že se tak zdaleka
než 100 států a mezinár.organi
vyhýbají evangeliu a popírají ho?
zací, nekatol.křest.cirkví a j
Už dříve existovali křestané, kteří
společenství. Mezi delegacemi by
se vrhli do náruče terorismu. Např. v
ly v první řadě dva katolické krá
dobách sv.Augustina/354-430/"Zirkumzellioni",
lovské páry, belgický král Baudoin a
královna Fabiola a španělský král Juan 5 fanatická odnož donatistů. Podobali se katolic
Carlos I.a královna Žofie. Později jev’ kým "teroristům" dneska. Postavili svou "církev"
audienci přijal sv.Otec nejdříve. Po nich proti pravé Církvi pod záminkou, že Církev se od
chýlila od původní chudoby a opírá se o římský
velkoknížete Jana z Luxemburgu s chotí,
stát. Jeden z přívrženců, Tykonius, nazval Cír
knížete Frant.Josefa II.a jeho paní z
Lichtensteinu a monackého knížete Rainera kev "Babylonem" a "dílem dáblovým.” Než se posa
III.s kněžnou Grácii Patricií. Zástupci ka- dili v kostele, otřeli kapesníkem místo, kde se
tol. států byli většinou presidenti nebo mi děl katolík. "Cistí"byli jen oni, nazývali se
nisterští předsedové, jinak členové vlád. "vojáci Kristovi", "bojovníci", "soudruzi bojov
Bylo zastoupeno i ČSSR, Polsko, Jugoslávie níci". A bojovali s krvavou vážností. V lavicích;
Madarsko a DDR. SSSR poslal jen vyslanecké- holemi, nožem a vidlemi ozbrojeni /Molotovův koktail a kulomety tehdy neexistovaly/, pustošili
ho radu.
Na tuto mši přijelo z rodného kraje papežo kostely a byty křestanů, umlčovali a vraždili
biskupy a stupňovali to k takovým výstřednostem,
va asi 5000 poutníků. 3.září přijal sv.
že byl zmatek v celé sev.Africe.
Otec ve třech audiencích poutníky z jeho
byv. diecézí Belluna, z Vittoria Veneta a Sv.Augustin to nejdříve zkusil domluvou a vlídný
mi slovy. Aby nastolil v africké Církvi mír a po
z Benátek.
řádek, navrhnul s ostatními biskupy, že se vzda
Patriarcha z Konstantinopole Dimitros I.
jí diecézí ve prospěch jiných biskupů. Všechno
ujistil sv.Otce podporou "k blahu křest,
jednoty a míru ve světě" a v řeckém tele marné. Povolal na pomoc stát, ale jako jeho spi
gramu poukázal na společný cíl, "záchranu sy, diskuse a synody - i císařské dekrety a vojer
ská. pomoc neuspěly.
obrazu Bož ího, t.j. člověka."
Při papežské audienci 5. září podlehl infark Dnes je to podobné. V Turině chtějí udělat "rudé
tu 49 ti lety pravost.metropolita z Lenin brigády" se státem krátký proces. I když pocháze
jí z katolických spolků a dobrých katolických ro
gradu a Novgorodu Nikodym. Při srdečném
rozhovoru se sv.-Otcem se náhle zhroutil na din, s hierarchií už "krátký proces" udělali.Prý
židli a lékař konstatoval smrt. Zástupci je spojencem a propagátorem kapitalismu a insti
odloučených církví, čekající na audienci, tucionální politické moci. Proto prý ukazuje mír
se na výzvu sv.Otce za zesnulého pomodlili, ného a poslušného Krista, aby zakryla pravého
Nikodym mel řadu infarktů a cukrovku. Taj Krista, mstitele chudých a praporečníka revoluce.
né studoval teologii a byl vysvěcen na jáh "Prapor, který hierarchie skryla, jsme zase roz
na - bál se odporu nevěřící matky; v 31 le vinuli a zvedli jej pro svátou válku proti systé
tech se stal biskupem. Hlavou pravoslavné mu. " To však vždycky znamená, konec. "Kde neporou
čí nikdo, tam poroučejí všichni a je volná cesta
církve je patriarcha Pimen v Moskvě.
S duchovenstvem z Říma se setkal sv.Otec ke zmatkům," řekl Bossuet."
7.září v apoštolském paláci Vatikánu. Kari. Na podzim r.1975 navštívil jako benátský patriar
Ugo Poletti odevzdal za katolíky města sv. cha Brazílii a také růžencovou slavnost v Santa
Otci 30 mil.lir na stavbu kostela v před Maria. Rozdával i domorodcům Indios sv.přijímání.
městí Řina. Navrhnul Castelguibileo, 15 km "Dnes, Pane, všichni volají:Dialog , dialog! Počí
tal jsem dialogy v tvém evangeliu, je jich 86.
od středu Říma.
Jean Villot, kard.-sekretář se vzdal před 37 s učedníky, 22 s lidem, 27 s protivníky. Peda
gogika chce dnes řešit všechny palčivé
sednictví Oor Unum, koordinač. střed, pro
pomoc v nouzi a v rozvoji. Jeho předsedou problémy. Sv.Jan Křtitel poslal z vězení za Tebou
jmenoval sv.Otec afrického kardinála Ber- muže s otázkou:"Kdo jsi?" Neztrácel jsi čas žva
nardina Gantina, dosav.předsedy papežské něním, uzdravil jsi nemocné, které Ti přinesli a
řekls:"Jděte a řekněte Janovi, co jste viděli a
komise Justitia et Pax.
slyšeli... "

modleme se za toho,který odešel i toho,kdo přijde!

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Ruska Alja s mužem, rakouským zajatcem v I.svět, válce je vypovězena s mužem a synkem z
SSSR r. 1925. V době hluboké a bezvýchodné nezaměstnanosti si za vypůjčené peníze otevře
malou mlékámičku. Jejž muž dokončuje studia ve Vídni, nebot ruské diplomy v Rakousku ne
platí. Alja doslovně dre, aby uživila rodinu, a o svých zážitcích si dělá zápisky. 6
25.října 1926.
Můj život ve Vídni je proto tak těžký, protože mě úplně odtrhnul od přírody. Ta hrála v
mém životě vždy velmi významnou roli. Byla jsem zvyklá žít v přírodě a s přírodou i s je
jími přeměnami. Kdy její život v zimě ustrnul ve spánku, kdy se probudil na jaře k novému
životu. V létě div neudusil svět svou bujností, v zimě se smutně ukládal k umírání. A já
se s ním radovala, s ním se rozesmutnila. Uvykla jsem si přebírat náladu každičkého dne,
daleké nebe nad sebou a široký proud řeky před očima. Namlouvala jsem si, že rozeznám
hlas dubu od hrušky, ano, zdálo se mi, že každý květ má svou melodii, kterou jen já znám—
Ted jsem si vše, co bylo podstatnou částí mého já, musela odříci. Jakoby mě někdo uvrhnul
do vězení. Denně cesta na trh, napravo a nalevo dary, všechny stejné, nade mou kousek ne
be, stejně šedého a věcného, jako úzké, temné krámky - to je vše, co dnes vidím z krásné
ho a rozlehlého světa. Ovšem jen brzo ráno, kdy na nosu domů depadá ranní svítání. Jinak
jsem celý den v obchodě. - Když nebyl v obchodě zákazník, vyšla jsem na chvilku před krám,
abych zachytila aspoň trošku slunce. Ale dobrá paní Bacherová spráskla ruce a zvolala:
"Paní Wagnerová, co děláte? Kdyby vás někdo viděl, bude myslet, že to jde s obchodem s
kopce!" A tak mi zůstala jen štěrbinka nebe, které září úplně nahoře ve výloze, skrze
lahve s mlékem.
Ach, netušila jsem, že tak mocně toužím po přírodě! Když dělám tisíce pohybů rukou za
den, zdá se mi, jakobych slyšela hučení řeky, cítila vůni lesa. Představuji si přesně,
do všech podrobností smrky či borovice, slyším šumění jejich větví. Nebo vidím vysoké,
modré hory Kavkazu, širokou plochu jezera, u něhož jsem strávila v mládí několik měsíců.
A pak mi před očima zapadá slunce, temně fialová zář, ztrácející se zvolna, neznatelně
ve výšinách temně modré oblohy. Myslívám také na tis, pod kterým jsem sedávala, zírajíc
snivě na tiché, zelené vody rybníka. Snad už tento tis nestojí - ale v mém srdci žije
tak jasně, že bych mohla nakreslit každou větev, každý sukovitý kořen.
Avšak ani tyto jasné obrazy nejsou schopné mě zachránit. Teprve když má hlava leží na
Otmarově hrudi a pomalu usínám, utiší se i má touha. Pak mám pocit, jakobych se právě
probudila a tichým krckem kráčela po měkkém mechu v hluboké zeleni lesa....
Není to přirozené, vím to, sen zůstane jen snem. Ale copak to není jedno - sen nebo sku
tečnost? VždyE i ve snu jsem doma, dýchám čistý, svěží vzduch a těším se ze záře slunce
a ze šumění listí.
Snad je to dobré, snad špatné - ale žiju dnes jen těmito sny. Nebylo v moci bolševiků,
zabavit mi na hranicích se vším ostatním i schopnost, být ve snu v Rusku! Ne - sny mi
CPU muselo nechat! Je to jediné, co mi z Ruska zůstalo a chráním to jako vzácný poklad!
26.října 1926.
Nejpřesněji platí dluhy rodina Menzlova. Pán je nezaměstnaný, má těžkou tuberkulózu, paní
pracuje v továrně a vydělává stodvacet šilinků měsíčně. S jeho malou podporou v nezaměst
nanosti a s těmito šilinky je nutné živit celou rodinu. Pět členů. Menzlovi kupují "na
knížku" a platí přesně každou sobotu; pečuje o to sám otec. Přesně ve tři hodiny přijde,
i když se slabostí sotva drží na nohou, a zaplatí. Má zelenožlutý obličej a je tak strašně
vyzáblý, že mám pocit, že si každou chvilku zlem ruku nebo nohu. Dnes zůstal déle než
obvykle.
"Kdybyste věděla, jaké mám starosti s rodinou! Co s nimi bude, až zemřu?" vzdychá. "Kdybych
tak dostal pár tisíc šilinků a mohl si otevřít malou cukrárnu nebo mlékárnu, byla by má
rodina zaopatřena. Ale kde vzít tolik peněz?"
Sotva odešel, přišla jeho žena, živá, synpatická a poměrně hezká paní. "Manžel zase kašlal

krev,"posteskla si,"lékař říká, že bude žít jen pár neděl. Co s námi bude? Kdybychom měli
peníze, otevřeli bychom si obchod a bylo by o nás postaráno."
Oči jí horečně září; nakloní se ke rmě přes pult a pokračuje tiše:"Včera jsem četla v novi
nách, že jednomu dělníkovi utrhnul stroj v továrně levou ruku a dostal za to pět tisíc ši
linků odškodného. S radostí bych dala obě ruce, jen kdybych dostala pět tisíc šilinků.
Obě nejstarší by prodávaly a já bych se starala o obchod."
Paní Menzlová se ještě dlouho se mou bavila a ptala se na různé podrobnosti obchodu. Cíti
la jsem, že se zabývá myšlenkou, obětovat ruku, aby získala peníze pro obchod.
"Mimochodem," zeptala jsem se," utrhne-li stroj někomu ruku a prokáže se, že to byla ne
opatrnost nebo že to dokonce udělal úmyslně....?"
"Pak," řekla váhavě,"pak..nu, pak ovšem nedostane vůbec nic!"
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27.října 1978.
Byla tu zase moje Serafima Andrejevna. šla sice od zubaře a měla ještě silné bolesti zubů,
ale to ji neodvrátilo od toho, aby mi dál nevypravovala svou historii s Nikolajem.
"Pamatujete si snad na povídku od Čechova," začala," kde stojí, že každé dívoe je milejší
nešfastný než šfastný, protože chce svou lásku proměnit v čin. Muži se starají o své věci
a láska je u nich teprve na třetím místě. Trochu si s ženou popovídat, jít s ní na pro
cházku, poplakat si na jejím hrobě - to je všechno. Pro nás je však láska oelý život.
"Miluji tě"znamená u nás, sním o tem, abych tě vyhojila ze všech bolestí a starostí, chci
s tebou jít až na konec světa.. Jdeš na honí, jdu také na horu; jdeš do hlubin, jdu také
do hlubin..
Vyprávěla jsem vám, jak jsem našla svého Nikolaje na nádraží v Tomsku. Dovedete si předsta
vit, jak jsem ožila! Přivedla jsem ho do našeho bytu, t. j. do maličkého pokoje, kde jsem
bydlela s rodiči. Přepustila jsem mu svou postel, dělila se s ním o jídlo, nespustila jsem
z něho oči. První večer mi řekl, že mě celé tři roky miloval, že beze nne nemaže žít a že
se vezmeme. Promluvila jsem s rodiči. Byli skeptičtí, myšlenka na sňatek za útěku, v hladu
a strachu před rudými se jim zdála fantastické bláznovství.
Ale my byli šíastni. Hodiny jsme se mlčky dívali jeden druhému do očí. Dělala jsem pro ně
ho všechno. Když otec viděl, že pro něho peru, rozzuřil se. Tak se ponížit pro studenta!
Štěstí netrvalo dlouho. Nikolaj náhle zeslábnul, dostal vysokou horečku, zjistilo se, že má
skvrnitý tyfus, jako většina uprchlíků - někteří ji měli za sebou - jen naše rodina zůstala
dosud ušetřena. Rodiče byli bez sebe a hořoe mi vyčítali, že jsem je vydala takovému nebez
pečí. Otec hned zařídil, že byl Nikolaj převezen do nemocnice.
Já myslela jen na jedno: zachránit Nikolaje. Jít k němu mi nedovolili, nebyla jsem dosud
imunní. Šla jsem za primářem, přítelem naší rodiny. Na tuto návštěvu nikdy nezapomenu.
Úřadoval v obrovském, skoro prázdném pokoji, uprostřed stála železná, špinavou šedou pokrýv
kou zakrytá postel. Vedle postele, na níž lékař seděl, byla třínožka a na ní hromada neuvě
řitelně špinavého prádla. Na rohu plavaly ve velkém šálku nesčetné nedopalky cigaret. Lékař
sám dělal zpustlý dojem, všechno na něm bylo pošpiněné, roztrhané a pomačkané.
Po mé prosbě si mě změřil od hlavy k patě a řekl: "Milá slečno, váš studentík asi zemře, pro
tože má tyfus nejhoršího druhu. Mimoto je osláblý zraněním. Tedy ho stejně ztratíte. Ale i
kdyby se z toho dostal, věříte, že vaši obět ocení? Ach, to neznáte muže, zvláště takové,
jako je on. Onuce, zhýčkaný, ubrečený hrdina! Trpí pro oelé lidstvo a své okolí přivádí do
zoufalství. Je tu dva dny a připravil nám víc nepříjemností než všichni ostatní dohromady.
Nic mu není po chuti, na všechno si stěžuje. Většina nemocných má špatné vyhlídky. Ale jiní
umírají tiše, ale on na všechno nadává. A víte, oo je na něm nejodpomějšího? Za každou ce
nu chce, abyste ho ošetřovala! Vysvětlil jsem mu, že to pro vás znamená jistou smrt. Myslí
te, že jsem ho přesvědčil? Chce vás mít u sebe a ostatní je mu lhostejné. .Rád bych věděl,
milá slečno, co je to za modu? Dokud je někdo zdravý a silný, vy, ženy si ho nevšímáte: sot
va je s ním zle a začne hrát ubohého Lazara, už se mu pověsíte na krk! Je snad horší, být
ženou zdravého, statečného člověka, než takové bedýnky slz? Proč se do mne žádná nezamiluje?
Nenaříkám, nestěžuji si, plním poctivě své povinnosti, nebásním o světových problémech a
výsledek? Nikdo se o rme nezajímá. .Vykašlete se na vašeho studenta a jděte se domů vyspat!"
Neřídila jsem se jeho radou. Tak dlouho jsem škemrala, až mi sestra dovolila vstoupit do je
ho pokoje, kde ležel Nikolaj na slamníku. Prosil, abych u něho zůstala a hovořil o své lásce
Brzo mě však z nemocnice vykázali. Doma jsem se setkala s ledovým mlčením a když jsem sedla
ke stolu, ptala se matka: "Bylas u něho v nemocnici?" Přisvědčila jsem. Matka mi řekla, že
bych mohla všechny nakazit a vyhodila mě. Zamířila jsem k nádraží. Nevěděla jsem, kam jít,
nikoho ve městě jsem neznala. Strach o Nikolaje a osamělost změnily mé srdce v kámen.

Na nádraží jsem se posadila na zem, mezi stovky lidí, kteří sem přijeli a nevěděli kam
dál a neměli nikoho na světě. Seděla jsem tam bez jídla tři dny a tři noci, v tupém zadu
mání. Čas od času jsem zašla do lazaretu zeptat se, jak to stojí s Nikolajem. Zprávy byly
špatné; z bezvědomí se dosud neprobral.
Třetí den, kdy jsem už skoro nevěděla o sobě a padala vyčerpáním na dlaždice nádraží, mě
našel otec. Po celou tu dobu mě hledal, rodiče totiž nevěřili, že bych je skutečně opusti
la. Otec mi dal něco k jídlu a beze slova mě odvedl darů. Umyli mě, oblékli do noční koši
le a položili do postele. Spala jsem celý den a noc a když jsem se probudila, cítila jsem,
že jsem tělesně úplně zdravá. Ale má duše byla prázdná. Očekávala jsem zprávu o Nikolajo
vě smrti. Ten však nezemřel. Jakýmsi zázrakem ho zachránili a když byl propuštěn z nemoc
nice, přijali ho rodiče jako zetě. Když však vstoupil do našeho pokoje, ještě úplně slabý,
poznala jsem okamžitě, že mám před sebou úplně jiného člověka. Pozdravil mě jako neznámou
osobu, a choval se trochu ironicky, jak se chovával obvykle k ženám. Krátce - úplně zapaměl, že mě kdysi miloval.
Rodiče mi hned dali najevo své opovržení, protože jsem milovala člověka, jenž je ke nně
naprosto lhostejný. Zašla jsem k lékaři, který mi tehdy citoval Čechova a předpověděl,
že nebudu mít se svým studentem štěstí.
"Domnívám se," řekl," že ztratil po skvrnitém tyfu pamět. V tak těžkých případech se mno
zí zblázní, ale někteří ztratí pamět."
8
"A může se mu zase pamět vrátit?" zeptala jsem se s podvědomou nadějí.
"Těžko předpovědět. Snad ano, snad ne. V každém případě vám radím, vykašlete se na svého
Nikolaje a vyhledejte si silného, zdravého muže."

Po volbě nového papeže vyzvánělo po 10 min. 1300 zvonů římských koste
lů a klášterů; zahájil to sv.Petr, v jehož zvonici je 6 zvonů: "II campanone"-178 let, 9000 kg, "II campanoceno-238 let, 2600 kg, "La rota" 1800 kg
"La predica"71 let, 850 kg, La campanella, 280 kg,La campanela, 260 kg.
První strana I.čísla franc.vydání L'Osservatore Romano má žlutou ozdobu, dí±o
italského umělce komunisty Manzů. Kdo ho asi protěžuje?
Sekretář nového papeže, Don Diego Lorenzi, je v jeho službách v Benátkách teprve 2 roKy.
K úmrtí Pavla VI.kondoloval i president Husák a "paxteriéři". Ostatní knězi se modlili.
Fidel Castro nařídil 3 dny smutku za Pavla VI.,egyptský president Sadat více.
Po svém zvolení řekl nový papež kardinálům: "Bůh vám odpust, co jste to provedli?"
Pavel VI. byl synem novináře, Jan Pavel I. je novinářem-amatérem, nemá však rád televizi.
Nový papež má prý celkem dobré zdraví, trochu slabé plíce a menší neduhy. Vstává v šest,
píše na stroji sám své dopisy, jezdí/t.j.jezdil/ na kole. Nerad nechává zbytky jídla, asi
pod dojmem těžkého dětství, kdy někdy ani na chléb nebylo...
Býv.opat benediktinského kláštera sv.Pavel za hradbami, který byl zbaven kněžských práv
/ale ne moci - svěceni kněze vtiskuje nezrušitelné, věčné znamení, takže název "laicizace"
je nepřesný - kněz je knězem na věky, i kdyby své posláni zradil/, tedy tento opat není
s novým papežem spokojen. Zato arcibiskup Lefebvre zaslal velmi srdečný telegram.
Nejstarším voličem-kardinálem, byl náš arcibiskup Otec Fr.Tomášek/79 let/. Pohřbu se zúčast
nili také biskupové Vrana z Olomouce, Gabriš a Feranec ze Slovenska. Šefem čsl. delegace byl
velvyslanec Vl.Koucký. Izraelská delegace šla pěšky, byl sabat.
Konklave se zúčastnili čtyři patriarchové:Jeruzalémský, Lisabonský, Koptský - a Benátský!
Účastníci konklave žili v nepohodlí: jednoduše zařízené pokoje, obyčejný džbán a umyvadlo,
žádná skříň, ale přenosné klimatizační zařízení. Okna byla zapečetěna a přetřena, ani kou
řit se nesmělo. Mluvilo se jen latinsky, při generálních kongregacích předtím převládala
italština. Každý kardinál musel složit s rukou na evangeliu slib o 300 slovech - stejně i
personál slib mlčení - že se nedá ovlivnit světskými autoritami vetem nebo ve volbě nového
papeže ani před ani při průběhu konklave. To probíhalo podle motu proprio Pavla VI. Dříve
vetovali někdy volbu papeže panovníci. - V místnostech bylo obtížné a únavné vlhko.
Pavel VI. byl kdysi jmenován čestným pilotem. V Castel Gandolfu mu předal generál italského
letectva pilotskou lodní knihu, v niž bylo zaznamenáno 166 hodin, které strávil papež v
letadlech.
Po úmrtí Pavla VI.se dlouho hledala pečet a razítka, která se musejí po smrti zničit.
Dopisovatelé THE TIMES a LE MONDE poslali latinský protest, protože ne všichni novináři,
pověřeni pro konkláve/300/ si směli s diplomatickým sborem prohlédnou zařízeni konklave.
Malé tajemství jen pro velmi pozorné čtenáře KLUBU: Otec šimčík z Curychu oslaví příští
rok v dubnu Abrahámoviny. Co mu věnujeme? Nejvíc bude stát asi o naši modlitbu.

MLUVÍ K NÁM NÁŠ KARDINÁL...

Potom vzpomenul na
všechny trpící světa.
Volby Jana Pavla I.se zúčastnil také kard.
Apeloval na svědomí k
P. TOMÁŠEK. Promluvil před volbou do vatik.
účinné pomoci a dodal:
rozhlasu a zhodnotil osobnost Pavla VI.
“Čím víc se zde ve svém
Nej lepším přirozeným hodnocením budou ději
pozemském živote budeme
ny, které ukazují často to, co se zdálo
V
ztotožňovat s Kristem trpíbýt velké, jako malé, a naopak. Kdo dnes vv
a ukřižovaným a to do
o lidech, kteří kdysi vzrušovali svět? Jen
opravdu velké osobnosti vyrůstají nad ději všech důsledků, tím plněji budeme se Vzkříšeným
ny. Pro nás, křestany, je rozhodující hod oslaveni.- Tím žil papež Pavel VI. Vidíme to i
nocení Bozi, které nám podle slov Páně uká v závěti, začínající slovy:"Ve jménu Otce i Sy
na i Ducha sv. Upírán svůj zrak na tajemství
že jednou poslední soud.
Je mrtev - a přece mluví. Tuto skutečnost smrti a co po ní následuje s pokornou a klidnou
prožívané nyní v Římě denně a velmi inten důvěrou ve světle Krista, které ji ozařuje.
zivně. V neděli odpoledne ho už nevidíme u Pravda tohoto tajemství se vždy odrážela v mém
okna jeho pracovny a neslyšíme jeho hřeji životě. Blahořečím vítězi nad smrtí, že zahnal
vá a povzbudivá slova. V noci, kdy se pro její temnoty a vyjasnil je. Před smrtí, před
cházím na terase kněžského domova Pensio úplným a konečným odloučením od pří torného živo
náte Romano, nevidím světlo v jeho pracov ta cítím povinnost oslavit dar štěstí, krásu a
ně, které zhasínalo pozdě po půlnoci. Je
osud této prchavé existence. Pane, děkuji ti,
žes mě do světa povolal a ještě více, že jsi mě
tam tma. Ptám se znovu a znovu:Je to mož
né? Ano, je to skutečnost; prožívám ji vel učinil křesťanem, znovu mě zrodil a určil k
mi hluboce na každém kroku, zvláště když
plnosti života."
denně sestupuji do podzemního prostoru sv. Ano, ten duch plnil pozemský život Pavla VI. Mí
Petra, kde jsou hrobky papežů. Zde je ulo řil ke Kristu v pokorné a obětavé službě všem
ženo jeho tělo. Blízko přináším nejsvětěj- ve jménu Jeho lásky. Jako pokorný služebník byl
ší Obět mše sv.za plnost jeho života v Bo pokorně uložen do krypty svatopetrské basiliky,
hu. Jeho tělo odpočívá v mlčenlivém pološe několik kroků od hrobky svého předchůdce Jana
ru. Tep denního života v projevech obětavé XXIII. Prostý kámen s nápisem Pavel VI. a mono
služby i v podobě dramatických napětí, kon gram Krista - to je vše. V tem je symbol jeho
trastů, konfliktů, vášní, náruživostí, zlo života.
činů, nejistoty i beznaděje je zde velmi
Mnozí vzpomínají slovem i písmem na životní
dílo zesnulého. Je obsáhlé a bohaté, není mož
vzdáleným ohlasem. Kdysi to prožíval Pa
vel VI. velmi intenzivně; byl papežem vzá né ani všechno vyčerpat. Dovídám se o tem z
denního tisku, z hovoru s lidmi, kteří s ním
jemného porozumění, pokoje, míru. Zde na
šel papež pokoje to, po čem toužil, pro co žili nebo se s ním při audienci setkali.
pracoval, bojoval i trpěl. Věčný mír.
Mám sám mnoho osobních vzpomínek. Za 15 let mě
Mír, pro který se Pavel VI.obětoval, nebyl každý rok i několikrát přijal v soukromé audien
mír hřbitova; byl to mír aktivní, konstruk ci. Ve Vatikáne jsem se setkal i s metropoli tou
tivní, dynamický, v duchu Kristovy pravdy, Nikodymem z Leningradu; přijel na pohřeb jako
spravedlnosti, lásky a pokoje.
zástupce ruské pravoslavné církve. Ve sván pro
Letadlem - 333 tis.km - navštívil všechny jevu ve vatik.rozhlase m.j. řekl:"Papež Pavel V
díly světa, kde měl na 120 závažných pro je vážen na celém světě. Svou činností si získá,
jevů.
úctu a uznání všech, i v naší církvi. Od chvíle
Měl jméno apoštola národů sv.Pavla a tím
kdy vstoupil do čela katol.Církve se projevoval
byl celý život. A k ternu nesčetné množství jako člověk širokého rozhledu s velkým pochope
proslovů za dobu 15 ti letého pontifikátu. ním pro úkoly církve a současného světa. Jeho
Poslední projev k svátku Proměnění Páně už ekumenické úsilí bylo a je vysoce hodnoceno v
pro chorobu nepřenesl, byl jen uveřejněn.
naší ruské pravoslavné církvi. Úctu mu získalo
Tak se na něm doslovně splnilo: Ač mrtev,
jeho úsilí o zachování míru ve světě. Zajímal
přece mluví. - Zamýšlí se tam, co se stalo se o všechny problémy lidského života a spole
na hoře Tábor, když viděli Petr, Jakub a
čenství. 0 tom jasně a přesvědčivě mluví ve
Jan odlesk věčné nebeské slávy. Byli tak
svých encyklikách." Dále metropolita vzpomíná:
plni radosti a štěstí, že tam chtěli zůs
"S Pavlem VI. jsem se setkal šestkrát a vždy
tat. Sv.Otec připoměl, že je to výzva ke
jsem cítil, že je to pastýř pevné víry a hlubo
každému z nás. Jen Kristus uspokojí rozum ké zbožnosti. Ano, každé setkání s ním byl záži
a srdce a pomůže každému, aby po smrti ve tek, který zanechal hluboké dojmy. Mé vzpomínky
šel do plnosti života v Bohu nejen s duší, na Pavla VI. nezmizí. Skláníme se nad jeho hro
i se vzkříšeným a oslaveným tělem.-9
bem v přesvědčení, že Bůh mu dá pokoj spravedli
vých."

+ PROGRAM SV.OTCE JANA PAVLA I.+

Toto svědectví leningradského metropolity
může každého přesvědtit. 15 let vlády Pav CHCEME pokračovat v dědictví II.Vat.sněmu; je
la VI. je jedno z velkých období Církve.Byl nutné dokonale uskutečnit jeho moudré směrnice;
velkým hlasatelem víry a života víry. Byl při tom musíme pečovat, aby dobře míněný, ale
papežem II.vatik.sněmu, papežem míru, pape neuvážený podnět jeho obsah a význam neznetvořil
žem dialogu s bratřími různých křest.vyzná či brzdící a úzkostlivé hlasy nezastavily velko
ní, byl přístupný i nekřesťanům, byl pape lepý podnět k oživující jednotě.
žem kosmické evangelizace, upevňoval sou CHCEME zachovat pro život kneží a věřících vel
držnost rodin, oslovoval děti i mládež,měl kou nauku Církve neporušenou; osvědčila se celá
staletí v bohatých dějinách příklady svátého a
slova posily a pomocnou ruku pro všechny
slavného života ctnosti podle evangelia nebo
potřebné a trpící, na každém kroku plný
křesťanského humanismu. Pavel VI.byl pout službou chudým, slabým a bezbranným.-V tomto
ník naděje na cestách světa, na citlivých smyslu urychlíme revizi východního i latinského
křižovatkách života. Byl papežem evangel- cirk, zákoníku a ták dáme právními strukturami
ních cest, prorockých záměrů a reálné sku pevnost a sílu vnitrní struktuře posvátné svobo
dy dětí Božích.
tečnosti. Pastýřskou činností byl velkým
vůdcem lidského společenství, hlasatelem CHCEME celé Církvi připomínat, že její první po
vinností je hlásat evangelium; směrnice shrnul
vzájemného porozumění a lásky. Neúnavný
obhájce práv člověka, bystrý intelektuál, náš předchůdce Pavel VI.v pozoruhodném dokumen
nadaný velkou a pronikavou citlivostí k so tu; ve světle víry, živena slovem Božím a posí
ciálním problémům zvláště dělnického světa. lena eucharistickým pokrmem, musí se Církev včas
Byl velkým učitelem současné doby slovem i i nevčas snažit a hledat prostředky, jak rozsé
vat slovo Boží, hlásat evangelium a slibovat
písmem. Obdivuhodnými a nevyčerpatelnými
spásu, která nejdřív zneklidňuje cit, aby hledal
výklady osvětloval cestu Církve, celého
světa i lidské společnosti. Odešel náhle, pravdu, ale pak s pomocí Nej vyššího duši k této
pravdě posiluje. - Kdyby všichni synové a dcery
nečekaně, i když svůj odchod předvídal a
mluvil o něm. Jeho dílo však zůstává, i je Církve byli neúnavnými hlasateli evangelia, pak
ho památka, světlá a živá. Zemřel, a přece by se uhasila žízeň světa po lásce a pravdě v
mluví. Zesnul 6.srpna v neděli večer. Týž novém rozkvětu svátého hnutí obnovy.
CHCEME pokračovat v ekumenických snahách; pova
den před 14 lety podepisoval svou první
žujeme je za největší pověření našich bezprost
encykliku o Církvi ECCLESIAM SUAM. Je to
závažný dokument pro věřící i nevěřící,kte ředních předchůdců. Budeme však se stejnou vírou,
nezlomnou nadějí a neumenšenou láskou bdít, aby
rý pak často vysvětloval. Znovu a znovu
ukazoval na Krista, jenž je cesta, pravda se uskutečnil velký příkaz Kristův:"at jsou
všichni jedno,"tak, jak úzkostlivé toužilo jeho
a život. Ano - na Krista byl soustředěn
stále celou svou bytostí. V tom je nejhlub srdce na cesto ke kalvarské oběti. Vztahy mezi
vyznáními už dosáhly trvalých a neobyčejných
ší základ jeho pontifikátu. V tem smyslu
napsal do své závěti:VĚŘÍM, DOUFÁM, MILUJI. úspěchů, které každý vidí, ale není dosud překo
Je to výzva pro každého z nás. Pavel VI.za náno odloučení, které nekřestané a nevěřící ne
nechal Církev nejen živou, ale živější než chápou, a které u nich vede k pochybnostem a po
dříve. Můžeme dnes říci o něm to, co řekl horšení. Aniž bychom měnili víru, chceme bez vá
o Janu XXIII. po jeho smrti: "Nehledme zpět, hání věnovat pozornost všemu, co může jednotu
podpořit.
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ale na novou cestu, kterou zesnulý papež
otevřel Církvi i dějinám. Jeho dědictví ne CHCEME dále trpělivě a vytrvale vést plodný a
může zemřít s ním, nemůže zůstat uzavřeno konstruktivní dialog-základ a program pastýř
v jeho hrobě." Poslední jeho pozdrav v zá ského působení Pavla VI.; směrnice načrtnul v
věti nám všem: "Zavírám oči na této bolestné; důležité encyklice ECCLESIAM SUAM; aby člověk
dramatické a velkolepé zemi a svoláván na uznal člověka, i toho, kdo s námi nesdílí naši
víru; jsme stále ochotni svědčit pro naši víru
ni ještě jednou dobrotu Boží. Znovu vám
všem žehnám." -Nyní jsme před volbou další a evangelium, které nám svěřil Kristus "aby
ho nástupce sv.Petra. Víme, že hlavním či svět uvěřil. "
nitelem při volbě je sám Kristus, který mu CHCEME konečně podpořit všechny dobré, chvály
svěřuje moc nad celou Církví, a že nadchá hodné podněty k zajištění míru v rozjitřeném
zející konklave týká všeho Božího lidu. Je světě; voláme všechny dobré, spravedlivé a čest
to čas, kdy Duch sv.mocně zasahuje do živo né lidi upřímného srdce, aby postavili hráz sle
pému násilí mezi národy, které Jen boří, ničí
ta Církve. Kardinálský sbor je jen jeho
prostředník. Proto vás prosím, abyste se s a rozsévá bolest; v mezinárodním životě se mají
lidé vést k vzájemnému pochopení a sjednotit své
námi, shromážděnými v Sixtinské kapli du
chovně sjednotili a prosili Ducha sv. ,ať dá úsilí k podpoře sociálního pokroku, k boji proti
Církvi Kristově pastýře, jakého dnes potře- hladu a duševní nevědomosti a k zlepšení úrovně
těch národů, které nemají pozemské statky, ale
bude—Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i
mají
energii a vůli k životu.
Ducha sv.

LIDÉ SE SLABOU VŮLÍ JSOU PŘECITLIVĚLÍ, PRCHLIVÍ, ZTŘEŠTĚNÍ
A DAJÍ SE OVLÁDAT SVÝMI ŽÁDOSTMI. Jsou váhaví, nerozhodní,
neznají kázeň, nemají rádi stálé zaměstnání, jsou špatní
řemeslníci, náladoví světáci, vrtkaví, nestálí, nevytrvalí a zbabělí a mají různé vrtochy atd.
U nestálých lidí vidíme rozklad vůle. Je to stav du
ševního nepořádku, porušené rovnováhy, bezvládí. Činná
vůle si uvědomuje jisté prvky - představy, cíle, moti
vy atd. Lidé slabé vůle nemají rozumové idee, jedna
jí jen podle povrchních nápadů. Zřídka ovládnou svá
první hnutí a jsou přístupni cizím vlivům.
U lidí slabé vůle se stejně jako u slabomyslných a
hysteriků projevuje oslabená duševní funkce a nejsou
schopni si udržet rovnováhu ve změnách prostředí.
Často se straní zdravé společnosti, žijí svým vnitřním
myšlenkám a pozbývají schopnost jednat, neřídí sami sebe,
sami se nerozhodují. Společnost ukládá člověku řád, aby
rozvinul své schopnosti a dosáhl té úrovně, na níž se ušlech
tilé představy není v oblasti poznání v inteligenci, v oblasti

PEVNÁVŮLE

činů ve vůli.
Lidé slabé vůle nedovedou při tvorbě silné vůle zpracovat vliv společnosti jako lidé silné
vůle,u nichž se tak rozvíjí silná osobnost. Osobnost je rozvinutá tělesná i duševní indivi
dualita a je výrazem společenského vývoje.
Kdo chce vypěstovat silnou vůli, musí správně žít; odpočinek, vhodná výživa, tělocvik a
duševní cvičení, jímž sílí kůra mozková. Musí poznat sám sebe. Toto sebepoznání se často
cvičí v uvědomělém tichu soustředění a pak se víc a víc rozrůstá. Řekneš-li několikrát za
den slova JÁ JSEM nebo si je myslíš, uvědomíš si sám sebe a ucítíš, jak sílí tvé JÁ.
TVÉ VĚDOMÍ URČUJE BYTÍ, NE NAOPAK; BYTÍ NEURČUJE A NEŘÍDÍ TVÉ VĚDOMÍ!
Pěstuj pozornost, zvyšuje to sílu duševního dění. Vůle musí být tak silná, aby se mohla
svobodně soustředovat. Uvědomělá vůle doprovází pravidelné fysiologické stavy, vzbuzené na
pětím, a tak sílí šedá kůra mozková.
CHCEME-LI MÍT SILNOU V0LI, MUSÍME PĚSTOVAT SEBEZÁPOR, PŘEMÁHAT SE. Opanovat se a ovládat
sám sebe. Pak zvítězíme nad fysickou slabostí a naše vůle poroste a zesílí.
Je dobré, když např. určitou dobu zachováme nehybnost těla.
Vůli nůžeme cvičit jako jeden sval po druhém, k pevnosti a pružnosti. Musíme se seznámit s
povahou a zákonitostí vůle, uvědomit si, že příčinou cítění, vnímání a jednání je vůle pochopit snysl a nutnost jednotlivých cvičení. - Tvé chtění a£ je vždy jasné, pevné a přes
né, jako rozkaz! Pravdě musíš hledět pevně do očí!
V0LI POSÍLÍŠ, NEDBÁŠ-LI A NEVŠÍMÁŠ SI NEPŘÍJEMNÝCH POCIT0 A MALÝCH BOLESTÍ! Udělej aspoň
jednou za den něco, k čemu se musíš nutit! Opakováním a cvičením vůle sílí. JEN NAPROSTOU
A BEZPODMÍNEČNOU POSLUŠNOSTÍ ZÍSKÁ TVÁ V0LE JISTOTO A SÍLU! Dobré cvičení je, dívat se s
hlubokým dýcháním asi 10-15 min. do zrcadla do středu kořene nosu a pevně opakovat:MÁ V0LE
SÍLÍ! Tak si zvykneme, dívat se každému pevně a upřímně do očí a na všechno se dívat přímo.
TVÁ v6lE SÍLÍ, POTLAČUJEŠ-LI ŽÁDOSTIVOSTI A CHTÍČE TĚLA!
11
Jeden den v týdnu si udělej úplný pust a polomlčenlivost. Opakuj si myšlenku: "Pevnou, pří
mou a přísnou vůlí vpřed!" Tak se tvá vůle zocelí.
KAŽDÉ SEBEPŘEMÁHÁNÍ A POTLAČOVÁNÍ PŘISPÍVÁ K ZESÍLENÍ V0LE - podle zákona o hromadění a mo
hutnění vůle. Každé nevyhnutelné zlo, protivenství, nehoda tě musí zocelit k dokonalému
ovládání nálad a sebe sama.
Vůli vzpružíš a upevníš předsevzetím, že celý týden budeš zdvořilý, laskavý a jemný. KDO SÁM
SEBE PŘEMAŽE, TEN ZVYŠUJE SVÉ SÍLY, MOC SVÉ V0LE I SVOU TVŮRČÍ ŽIVOTNOST A SCHOPNOST.
Silnou vůli vychovám, dovedu-li oddálit ukojení svých pudových představ a vášní. Musím být
jen duch a vůle-pán nad sebou. Tak se uzavřu proti špatným, nervům škodícím nyšlenkám a vy
hnu se jim. Zdravou vůli a pružnost ducha získám, bojuji-li proti zlým návykům a pudům. Pak
je duše volná a vůle sílí. Neříkej: "Nemohu za svou povahu"-nedělej madlu ze své slabosti,
které denně obětuješ své vášně-pití, omamné jedy,kouření,milkování atd. Nezacházej se sebou
změkčile a shovívavě, nežij pohodlně. V odříkání, snášení ústrků, bouří a protivenství je
skrytá moc a síla k upevnění vůle. NENÍ-LI V0LE PEVNÁ-CHYBÍ SÍLA ODPOROVAT. NERVÓZA JE NE
MOC SLABÉ vQle. Proto začnu s pevnou rozhodností, konat všechna cvičení neúnavně a bez ome
zení, abych BYL JINÝ, NEŽ DŘÍVE! - Volné z knihy Břet. KAFKY: ČLOVĚK ZÍTŘKA. Vydala:St. Adal
bert R.C.Czech Mission3464 Plains RD.W.L7T Burlington3Ont. Canada.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
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MILÝ ČERVOTOČI,
doba před svatbou je skvělá příležitost zasét seménko, z kterého budou celá léta růst domá
cí rozbroje. Není-li uspokojeno přání, vzniká rozčarování, jehož účinky lidé snadno zaměňu
jí za křesťanskou lásku k bližnímu. Využij tedy dvojího snyslu slova "láska". Ať si myslí,
že láskou vyřešili všechny problény. Ve skutečnosti je ve svém milostném vzrušení bud od
sunuli nebo jejich řešení odložili. Pokud trvá jejich vzrušení máš dost příležitostí, tyto
problény podněcovat a vyvolávat - až se do nich úplně zakoření, stanou se chronickými.
Báječný problém je "nezištnost". U ženy znamená obětovat se pro druhé, u muže - neobtě
žovat své okolí. A tak žena, často pokročilá ve službě Nepříteli, se snaží pomáhat lidem,
kteří o její pomoc nestojí a stává se tak obtížná; muži tak obtížní nejsou, s výjimkou těch,
které už dokonale ovládá náš Otec v hlubinách. A naopak: muž tráví dlouhou dobu v táboře Ne
přítele jen proto, že k vůli druhému dělá to, co dělá docela obyčejná žena. Tím, že žena
nyslí jen na to, aby konala dobro a muž zase, aby respektoval právo druhých, považuje muž
ženu a žena muže za tvora skrz naskrz sobeckého.
Zde další zmatek: erotické vzrušení vyvolává povolnost. Oba mají radost, vyhoví-li přání
druhého. 0 požadavku Nepřítele na křesťanskou lásku k bližnímu vědí, ty se však snaž, aby
za křesťanskou lásku považovali tento druh erotické ochoty a rozšířili ji na celý manžel
ský život. Až jejich milostné vzrušení pomine, nebudou mít křesťanskou lásku, protože ji
po oelou tu dobu nepěstovali. Víš, proč tuhle léčku neobjeví? Za prvé zaměňují erotické
vzrušení za křesťanskou lásku k bližnímu a za druhé si iryslí, že jejich milostné vzrušení
je trvalé. Na tuhle druhou léčku jsme už nachytali dost duchovních osob, které jsou dnes
hluboce nešťastné, protože zradily své sliby - milostné vzrušení zmizelo a mají jen výčit
ky svědomí a podvědomé opovržení toho, kdo je svedl nebo koho svedly.
Tedy si milý Červotoči zapiš za uši: zdánlivá - ve skutečnosti erotická - nezištnost se mu
sí zaměnit za křesťanskou lásku, jakoby to byla křesťanská láska. Až erotické vzrušení po
mine, můžeme skvěle lovit zoufalce, zklamané, nespokojence, útočné a rozhárané ženy - pros
tě nastane zmatek. Příklad? "A" dokazuje proti vlastnímu přání, že souhlasí s přáním "B".
"B" si přeje opak, aby vyhověl přání "A". Nakonec je skoro nemožné, aby zjistili, co si
SKUTEČNĚ přejí, a většinou se oba rozhodnou proti vlastnímu přání. Mají však hřejivý pocit
spokojenosti se sebou a každý si v podvědomí dělá nárok na to, aby se příště zase vyhovělo
jeho přání - jako náhrada za jeho "nezištnost". Ve skrytu má druhému za zlé, že jeho oběť
přijal s takovou samozřejmostí.
Později udělej další pokus:"VeIkonyslnost - rozbroj - klam." Nejlépe se hraje tato hra s
více účastníky, např. členy rodiny. Navrhne se nějaká maličkost, např. že se bude pít čaj
na zahradě. Jeden dá najevo, že se mu do zahrady nechce, ale z "nezištnosti" se podrobí
druhým. Ti hned - rovněž z "nezištnosti" svůj návrh odvolávají. Ve skutečnosti nechtějí
být loutkami, na kterých by druhý uplatňoval svou malichernou "nezištnost".Ten však trvá na
svém a opájí se svou "nezištností". Chce, aby bylo po vůli většiny. Ta chce zase vyhovět
jemu. Hněv se stupňuje a nakonec někdo prohlásí, že vůbec čaj nechce. "Nezištný" rozhovor
se promění v hádku.
Kdyby obě strany poctivě a otevřeně řekly, co chtějí, byli by všichni rozumní a slušní.
Ale poněvadž jedna bojuje za přání druhé, neví žádná, co vlastně chce, a navíc vzniká hoř
kost ze zkřížení sebeospravedlnění a tvrdošíjnosti - a hněv, nashromážděný za řadu let.
Každá strana ví, jak laciná je "nezištnost"druhého a že se snaží ukázat jen falešnou ušlech
tilost. A každý dokazuje, že on je nevinen a že ho druhá strana zneužívá.
Malé sobectví není pro nás tak nebezpečné, jako tento typ "nezištnosti".Vzájemná nepocti
vost, zklamání, že dívka nedoceňuje chlapcovu "nezištnost"-a oba jdou k nám. Jen nedovol,
aby ti blázni zpozorovali, že "láska",t.j. eros, sama nestačí a že je naprosto nutná pocti
vá křesťanská láska k bližnímu, kterou svým erotem ničí. Křesťanskou lásku nemůže nahradit
nic na světě! Pelešníkovi řeknu, aby u dívky podkopal její snysl pro hunor. ZLOTŘILEC

KDO JINÉM JÁMU KOPÁ. .

nudný muž

Skyroom Bar, jedna z dvaceti "oáz pro žíz Sbírka trofejí z obchod
nivé na letišti v Chicagu byl plný pasažérů ního domu rostla. Levná
a kouř z cigaret se valil jako mlha místnos pudřenka, indický šátek,
tí. Hlas tlampače vyháněl neustále cestují lahvička voňavky.. Co by
cí, ale hned přišli zase noví.
tomu řekl její nudný muž,
Wes Harmon seděl se svou obtloustlou ženou, myslela si Markéta.
která i po návštěvě u kadeřníka vypadala
Jednou ji u vchodu zastavil
rozcuchaná a v nové toaletě ošumělá, u ba nenápadný muž a vyzval ji,
rového pultu. Sám měl vkus, v drahém, moder aby ho následovala. Oso
ním obleku vypadal jako bankéř, i když byl pila se na něho, bráni
jen pokladníkem. Lidé většinou hádali, že
la se, dokonce se roz
je mu 46 let, bylo mu o deset víc. Právě
plakala, ale musela jít a ukázat své úlovky.
kynul barmanovi, aby přinesl další sklenku, "Snad by bylo dobře, kdybyste zavolala manželo
když ho žena zatahala za rukáv: "Abychom šli, vi," řekl vedoucí. Otřela si slzy.
letadlo letí za 40 minut."
Jiří přisel a vůbec nevypadal nudné.
Prodírali se davem v přeplněné hale k okén "Moje žena - a zlodějka? To je nemožné...!"
ku pojišťovací společnosti. "Jako obvykle?" Ale slzy jeho ženy ho přesvědčily , že je tomu
zeptal se jí, když dostal od úřednice po
tak.
jišťovací formulář.
"Nebudeme to hlásit policii.."řekl vedoucí, "když
"Samozřejmě." Manželka už 15 let trvala na hm.. zaplatíte ukradené véci. Ovšem, vaše žena
tom, aby každý uzavřel před odletem pojiš už do našeho obchodního domu nesmí...!"
ťovací smlouvu na sto tisíc a letěl jiným "Přirozené..Postarám se, aby už nikdy..A hned
letadlem. Stejně jako předseda a místopřed odpoledne vám pošlu šek. "
seda banky nelátají stejným letadlem. Spo Doma si se ženou vážné promluvil:"Jak jsi jen
lečnost to nedovolí. Tak to má být i v ro mohla? Myslila jsi na mne? Mohlo mé to stát
dinách. Za deset minut oba vyplnili formu postavení!"
láře a hodili do schránky na dopisy. Pak
Markéta vypadala spokojené. "Ano, a právě proto!
oznámil neosobní hlas, že Gloriino letadlo Vážený muž, bohatý muž, slavný muž, který nudí
odlétá. Zašeptala manželovi důtklivě:"Neza ženu až k smrti. Proto jsem kradla - můj milý!
pomeň, že odlétáš za hodinu po mně. Do Los A jestli se nezměníš a neudéláš néco, aby nás
Angeles přiletíme po mém mezipřistání v
život nebyl tak nudný, pák se může stát, že ti
Omaze a Denveru stejně. Kdybychom se minuli, žena jednou zmizí. NAŠE KRIMI
sejdeme se v baru." Políbila ho, Wes něco Markétka vyšla z pokoje. Její manžel zakroutil
zamumlal a vrátil se do baru. Vypil čtyři
hlavou, pák vytáhl a vyplnil šek a stále ješté
cinzana a polknul uspávači prášek. Nerad
kroutil hlavou.
létal, takhle si let ve spánku ani neuvědo Večer odešla Markéta do klubu. Její muž sedel
moval.
ve své pracovně v pohodlném kresle a upíjel
Nastoupil, hodil aktovku do sítě, požádal whisky. Po rozmluvě se ženou už nešel do práce,
letušku, aby ho nebudila a spokojeně usnul. jen předal vedoucímu za přítomnosti detektiva
Probudilo ho otřásání letadla. Byla bouře. obchodního domu vyplněný šek. Oba muži byli plni
Letuška mu podala lístek:"Dala mi to těsně pochopení.
před odletem vaše žena."Přečetl několik
Ták tedy nuda přiměla jeho ženu ke krádežím. Je
slov, zapotácel se a ve chvíli výbuchu mu možné, že život s ním je trochu jednostranný.
projel celý život
On myslí na svou kariéru, ona na domácnost.
hlavou. Kalkulo
Je třeba néco podniknout.
val se smrtí své
Jiří sáhnul po tabatérce a pak po zápalkách.
nudné ženy..a za
Ale ruku od krabičky odtáhl a vyndal z kapsy
tím sám zemřel
zlatý zapalovač. Ješté na ném visela cenovka nad obilním po
24,95 dolarů. Bylo to tak jednoduché. Když od
lem. - Policie
cházel z kanceláře vedoucího, šel přízemím ko
našla v jeho kap
lem upomínkových předmětů. Najednou zahlédl tác
se Gloriinu zprá
plný zapalovačů a nápis: Snížení cen. Ze 40 do
vu :"Nechtěla j sem
larů na 24,95.
tě budit.Pro tech
Detektiv byl u vedoucího, prodavačka jinde. Když
nickou závadu le
vsunul zapalovač do kapsy, připadal si jako zlo
tím později. Zří
děj. Markétka bude jistě spokojená, až se vrátí
zenec vzal laska
domů a on jí ukáže svůj lup!
vě do tvého letad
Už ho nebude považovat za nudného!
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la i kufřík, kte
rý jsi mi dal."

85.SJEZD
NĚMECKÝCH KATOLÍKŮ
Toto největší oficiální shromáždění ně
meckých katolíků se konalo letos už
po pětaosmdesáté od 13.do 17.září
ve "scnwarzwaldské metropoli" Frei
burgu i.B. pod heslem citátu z pro
roka Jeremiáše:CHCI VÁM DÁT BUDOUC
NOST A NADĚJI."
Zahájení se zúčastnilo asi 20 tis.
lidí, závěrečného shromáždění v
neděli 17.9.odpoledne téměř
90.tis.občanů i hostů ze zahrani
čí. Vyvrcholením sjezdu byla pon
tifikální mše sv.v neděli 17.9.
odpoledne na freiburském veletrž
ním prostranství, koncelebrovaná
kardinály a biskupy z různých svě
tadílů i zemí - Brazílie, Libanonu,
Indie, Polska i Francie. Hlavním celebrantem a kazatelem byl kardinál Hoffner z Kolína n.R.
Program 4 dnů se skládal z těchto hlavních programových skupin: bohoslužby a prostředky
duchovního života, přednášky známých teologů a biskupů na palčivá témata dneška, na př.
manželství a rodina, nezaměstnanost, problém stáří, angažovanost katolíků ve veřejném ži
votě, uvedení do života výsledků celoněmecké synody r.1976, úkoly katolíků ve Spojené
Evropě. Dále to byly podiové diskuse na tato témata, oficiální projevy na velkých shromáž
děních /účast nejvyšších německých stát.představitelů/ a v neposlední řadě skupiny a debat
ní kroužky. Každý z těchto hlavních podniků poskytoval bohatý výběr možností, široká pale
ta nabídnutých duchovních podniků byla využita účastníky do té míry, že to překonalo všech
na očekávání. Bohoslužby, rozjímání, tiché chvilky a hodiny před Nejsvětější svátostí i du
chovní pohovory byly tak početně navštíveny, že často se nedostávalo už místa. Zpovědníci
nestačili návalu zpovídajících se věřících, takže museli být narychlo povoláni další kněžízpovědníci. Freiburský arcibiskup Saier prohlásil, že "nemohlo být pro něho jako pro bisku
pa víc obšťastňující, než být svědkem takové jednoty bohoslužeb, diskusí a chvil ticha
a modliteb. "
Největším překvapením pro pořadatele i účastníky byla neočekávaně velká účast mládeže, zej
ména na liturgických a ryze duchovních úkonech; nezapomenutelné bylo např. setkání mladých
při rozjínění a na pobožnostech v přeplněné katedrále v sobotu 16.9.večer; trvalo to až
do dvou do rána. Mezi mládeží však nepřevládala kritická negace, jako při minulých katolic
kých sjezdech, nýbrž kladné přiblížení se problémům i úlohám doby.
Ke slovu přišlo v pozoruhodné míře také ekumenické hnutí a problémy třetího světa. Sjezdu
se zúčastnily i nekatoličtí referenti a hosté z různých části světa i představitelé polit,
života, např. belgický min.předseda Tindemans - jeden z hlavních řečníků - Matka Tereza
a převor Roger Schútz patřili k nej populárnějším osobnostem sjezdu.
Perfektní organizace, bohatost programu - probíhalo třebas 10 podniků současně - a vnější
rámec pohostinného a výstavného města Freiburgu pod bezcblačným nebem celé čtyři dny, jása
vě slunné počasí nemálo přispěly k srdečné atmosféře celého sjezdu. Radost a naděje naplňo
valy nitro všech, kteří se zúčastnili a pak se sloučili se slovy:" Na shledanou na příštím
sjezdu v Berlíně v červnu 1980!"
Souhrnně možno prohlásit, že průběh a výsledky tohoto sjezdu opravňují k silné naději na
duchovní obrodu katolicizmu v Německu a soustředění se na "jedno potřebné." Heslo sjezdu
se vtisklo do srdcí všech účastníků a dalo jim nový optimismus do budoucna.
MILOSLA V ČEMUS14
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SLOVENSKÉHO NAKL. SV.CYRILA A METODA V ŘÍMĚ

Pauliny, Andrej: VĚDĚLI SA OBĚTOVAT. - Poutavě zpracované životopisy katolíku, kteří do
táhli své křestanství až k hrdinství. Mezi 20 životopisy je i život kard.Trochty.255 str.
Bohuslav: LURD, MAJAK ATOMOVÉHO VEKU. - Dějiny, význam a za'zraky Lurd.253 s. i lustr.
Quoist.Miche1: KRISTUS VECNE ŽIVÝ.- Náčrt nové spirituality člověka atomového věku,207 str.
Hlinka, Anton: MYSLITELIA A MYŠLENKY. - Náčrtky velkých osobností a jejich významu, 93 str.
Schmaus, M.:CÍRKEV. Věrouka katolické Církve. ^09 str.

ČESKÉ MELODIE A PRVNÍ
ZKUŠENOSTI U ZULU
Otec Zdeněk Žižkovský nám vypra
voval ve Uinterthuru své zážitky
z misii u černošského jihoafric
kého kmene ZULI). Zde 3.část.
Černoši stále a dobře zpívají.
3yl jsem překvapen, když jsem
tam slyšel melodie našich ma
riánských písní. Za staré
ho Rakouska tam přicházeli
rakouští misionáři a když
slyšeli, jak černoši pěkně
zpívají, přeložili slova z
němčiny nebo z češtiny do řeči ŽULU a tak
se tam dodnes zpívají naše písně.
V zemi ŽULU se nestaví ze dřeva, nebo nej
výš jen trámy pod střechou, jinak by se mu
sel dům silně impregnovat proti termitům,
kteří mívají i dva metry vysoká mraveniště.
V domě, zvláště na farmách, se musí stále
zametat. Je-li totiž na zemi drobinka nebo
kousek cukru, najednou se tam objevi milió
ny termitů. Jsou horší než jedovatí hadi.
Převzal jsem misii po italském knězi. Při
jeli jsme džípem nahoru k misii a už nás
vítaly děti. Můj předchůdce odjel na dovo
lenou do Itálie a tam náhle zemřel. Přišel
jsem na misii r.1959.

má doma "umbongolo" a chce je zabít. Moje zulština nebyla ještě tuze dokonalá, ale věděl
jsem, že "umbongolo" je osel. V Durbanú mi je
den chlapík říkal, že by potřeboval staré osly,
měl totiž malý cirkus a chtěl tyto osly na krme
ní dravé zvěře. Na misii prý je dostanu levně
a že by mi je slušně zaplatil. Řekl jsem tedy
babičce, ať "umbongolo" nezabíjí, ale ať mi jej
přivede, že ho dobře zaplatím. Užasle na une
zírala - a za 14 dní přišla, že přinesla
"umbongolo". Dívám se, kde je osel, a ona mi
podala krabičku od sirek, ve které byly asi
tři mrtvé štěnice. "Umbongolo"je osel, a "imbongolo" je štěnice a já to popletl. Tohle slovo
jsem se pochopitelně neučil, přece nebudu při
kázání vypravovat lidem o štěnicích, ale slovo
"osel" jsem znal, vždyť Pán Ježíš jel na oslu
do Jerusaléma. Dodnes se tam všichni smějí, jak
chtěl Otec platit za štěnice a chtěl jimi
krmit lvy.
Mají jediný hudební instrument, při něm tančí
a v kostele při něm zpívají. Přál bych vám sly
šet, jak krásně umějí zpívat. Nezpívají v kos
tele jen čtyřhlasně, ale osmihlasně, dokonce
rozdělí soprán na dva hlasy a tenor také. Je
jich zpěvy jsou velmi rytmické...
Vdané ženy si upravují vlasy zvláštním způsobem.
Svobodná dívka je tak upravené nosit nesmí. Nechají si nejdříve narůst vlasy - asi 30 cm a za pcmoci jiných žen si do toho vdaná žena
zaplete provázek až půl druhého metru dlouhý,
obalí červenou hlínou jako těsto, takže vy
padá jako talíř a nechá to zaschnout. Nosí to
stále, když spí, dá si pod hlavu jakousi malou
stoličku. Dnes to dostanou hotové Made in Japan,
nasadí na normální účes a nemusejí to mít v no
ci. Tak poznáte podle účesu vdanou a svobodnou
ženu.
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Svobodná nosí na prsou jakési barevné tabulky,
jsou to vlastně dopisy, ale nikdy vám neprozra
dí, co znamenají. Podle dopisů pozná mladý nuž,
který dívku potká, je-li zadaná, hledá-li chlap
ce, bude-li se vdávat a pod. Kombinaci barev
však nikdy neprozradí.

Když je pokřtěn africký pohan, okamžitě
svlékne africký oděv a oblékne si evropské
šaty. Dnes se snažíme, aby si svůj oblek
ponechali, je to vlastně jejich národní
kroj, asi jako na moravském Slováčku. Mož
ná, že za 50 let budou rádi, že jej nají.
Zatím berou civilizaci ze špatného konce.
Na přivítanou museli zabít krávu a udělat
pivo. Pivo se vaří z jakéhosi černého obilí
-černý je kafr -fermentuje se trochou cuk
ru a mohou se z něho docela dobře čpít.
Když jsem tam přišel, nebo když přijede
biskup či je první sv.přijímání nebo biřmo
vání, dostaví se všichni - křesťané i poha
né - a to proto, poněvadž se zabije kráva
a pije se pivo. Ale k něčemu je tato smíše- Snad jste slyšeli slovo Bántu. Bántu jsou lidé,
proto se nesprávně užívá pro černochy slo
ná společnost vždycky dobrá.
vo Bán tu-lidé jsou všichni. Od Konga dolů
Když jsem nastoupil, musel můj
jsou všichni Abántu, rozdíl mezi jejich
předchůdce pozvat tři náčelníky,
řečmi je asi jako mezi češtinou a polšti
kteří vládli v mé oblasti - far
nou nebo ruštinou. Ovládám-li řeč ŽULU,
nosti - já se představil, donesl
domluvím se skoro se všemi kmeny po Kongo.
se zvláštní stůl atd. Lidé věří,
Dnes se slovo Abántu odmítá, černoši chtě
že když přijde nový kněz a podá
jí, aby se jim říkalo black people - čer
jim ruku, že jim to přinese
ní lidé.
štěstí.
ženy nosí všechno na hlavě, aby měly ruce
volné k vůli hadům. Muž nic nenese, jde
Přišla za mnou jedna babka a pro
vpředu s klackem a řadu svých žen chrání.
sila, abych jí dal medicínu, že
Mimoto je také líný.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V srpnu emigroval z ČSSR katolický signatář Charty Ivan Medek, býv.dramaturg České filharmonie, syn
__________
spisovatele generála Rudolfa Medka,
vnuk Ant.Slavíčka, bratr malíře Mikuláše Medka a vzdálený příbuzný rodiny Masarykovy. Jedi
ného syna mu před několika lety vyloučili z litoměřického semináře. Zatím žije ve Vídni.
Mezinárodní table rondě, kterou u příležitosti 60.výročí vzniku CSR pořádá švýc.skupina SVU
se z technických důvodu bude konat NA UNIVERSITĚ V 7 E N E V Ě /UNI II/ a to v sobotu
28. října od 14,20 do 18,80 /místo v Curychu/. Mezi pozvanými jsou spisovatelé Pierre Emma
nuel. Eugene lonesco, Denis de Rougemont, publicisté Francois Bondy a Pavel Tigrid, univ.
prof. Maurice Besset, dominikán Goerges Cottier, Jacques Freymond a Jeanne Hersche ze 7enevy, Walther Hofer z Bernu, Bernard Dorival a Henri Ehret z Paříže. Většina už svou účast
přislíbila. Hosté vítáni. Setkání uvede prof. Dr. Mojmír Vaněk, předseda švýc.skupiny SVU.
Mezi prvními, které přijal Jan Pavel I., bylo asi 800 novinářů z celého světa. Při hovoru
si vzpomněl na četbu článku o volbě nového papeže, která mu připoměla starou příhodu z dě
jin italského žurnalismu. Ředitel, italského listu asi před sto lety uveřejnil:"Publikum
nezajímá to, co si řekli Napoleon III.a pruský král. Publikum chce vědět, měli-li červené
nebo černé punčochy a jestli kouřili cigarety."K tanu dodal sv.Otec, že dosud má dojem,
že se při referátu o církevních záležitostech zabývají novináři naprosto bezvýznamnými věc
mi. "Musí se jít k jádru skutečných problémů Církve - to poučí čtenáře, posluchače i diváky'.'
Jako biskup a později jako kardinál mel nynější papež úspěch se svými katechetickými spisy.
Také děti pozorně naslouchaly, jak vysvětloval evangelium. Tu a tam přerušil svůj výklad
vtipnou anekdotou.
V jedné z knih sv.Otce, kde hovoří s osobnostmi dějin, čteme:"Bylo konkláve. Kardinálové
váhali mezi třemi kandidáty. Jeden byl zbožný, druhý vzdělaný, třetí chytrý. Nerozhodnosti
udělal konec kardinál, který citoval tvůj dopis, BEFNAREE Z CLAIRVAUX: Je nesmyslné dál vá
hat. Náš případ rozřešil "medem oplývající" učitel. Stačí jej použít a vše jde jako po más
le. První kandidát je zbožný? Nuže, bude se za nás, ubohé hříšníky, modlit. Druhý je učený?
Bude nás učit a napíše k našemu poučení knihu. Třetí je chytrý? Ten se stane papežem!"
"Během biskupské konference v Ěímě jsem četl ve Figaru, že jihoamerická Církev se distancu
je od ták zv. teologie osvobození, která jde často tak daleko, že hlásá nutnost revoluce
spodních společenských vrstev. Ale i u nás určité skupiny začínají koketovat se slovem
"revoluce", mohl bych říci "zahrávají"si s ním. Jákoby revoluce rozřešila všechny problémy!
Při tom učí dějiny, že minulé revoluce - dokud nezůstaly v polovině cesty - sice řadu prob
lémů. vyřešily, ale nato vyrobily mnoho dalších a to za drahou cenu krve a ne bez hlubokých
vrásek zoufalství a nenávisti. Abych nepoukazoval na novější události - v čemž by se mohla
vidět politická přihrávka - poukazuji jen na francouzskou revoluci, která už je dávno za
námi; i tehdy se vyskytovaly podzemní spisy jako je dnes "samizdat".
K Anděl Páně promluvil 3.září sv.Otec na téma: svět je na tom proto tak špatně, že lidé
víc bojují než se modlí. A vyzval nás: Snažme se víc modlit a méně bojovat.
16
Kardinál Ratzinger z Mnichova byl jmenován zástupcem sv.Otce na Mariánském národním kongre
su v Equadoru, od 20.-24. září. Promluvil Španělsky na téma: Maria v učení a životě Církve
a v lidové zbožnosti. - Večer promluvil také v televizi.
Polský kardinál Wyszynski s kardinálem Wojtylou a biskupem Strobou navštívil od 20.-24.září
NSR. Zúčastnili se i shromáždění německé biskupské konference ve Fuldě.
Od podzimu příštího roku bude v Rakousku dovoleno studovat teologii na universitě i bez
maturity. Předpoklad: pouze rakouským občanům přes 24 let, kteří musejí mimo teologii
studovat matematiku, angličtinu a sportovní vědy a před studiem absolvovat přípravný kurs
na universitě ve Vídni. Do přípravného kursu bude připuštěno jen 80 účastníků.
Slova sv.Otce: "Teologové velice pomáhají Církvi, když dávají jednak učitelskému úřadu
Církve k dispozici plody své práce, na druhé straně rozšiřují naučné dokumenty, prohlubují
je a vysvětlují. Jejich přínos - mimo přínosu pedagogů - je nutný i k redakci katechismů,
i když poslední slovo má biskup. Proto se doporučuje teologům duch pravé církevní služby
a péče o teologii, která mluví nejen o Bohu, ale z Boha. A naopak: "církev profesorů", kte
rá se jakýmkoliv způsobem chce stavět proti Církvi biskupů, by byla "soužením Církve."
Dobře to vysvětluje Jiří May z mohučské university: "Kdysi velmi navštěvovaný evangelický
kostel zel najednou prázdnotou. "Jak je to možné?" ptal se kněz z Tridentu kostelníka. Ten
odvětil:"Přišel jeden pastor z Greifswaldu a řekl:"Ježíš byl Syn Boží." Pak přišel jiný
z Rostoku a řekl:"Kristus byl obyčejný člověk." Konečně přišel další z Tubingen a prohlá
sil: "Kristus vůbec neexistoval." Lidé si pak řekli."Když tihle nejsou jednotní, raději zů
staneme doma." A zůstali doma?’

MAŠE
BOHOSLUŽBY
MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA,
< CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU
SVOU-DUŠÍ, CELOU SVOU
MYSLÍ A CELOU SVOU SILOU,
MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO
SEBE SAMÉHO. ŽÁDNÉ JINÉ PŘIKÁZÁ
NI NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TOTO . "Mar 12iS0
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.ne3.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-kapInka Kolpinghausu,
Wolfbachstr.15.,I.patro, ned.
9,30
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.lO,O
FRIBOURG-v kaplnke iMarianistov, Rue
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNĚ-Boulevard de Grancy, 29.
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskapelle. neděle
19,00
RpTI-TANN-kaple u katol.kostela, kaž
dou 2. neděli /inf.P.šimčík/
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.2 3.P.šimčík rozesílá pozvánky
SOLOTHURN-každou 2.ned.
Spitalkirche,inf.P.Birka 10,15
St.GALLEN-posI.sob.v měs.,Herz Jesu
Kapelle,u dómu, vchod z nádvoří,18,
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg
sobota /česká mše sv./
19,00
slovenská - St.Urbankirche, Seenstr.193, každou l.sob.v měs. 18,45
ŽENEVA - kostol sv.Bonifáce, 14.Ave
nue du Mail,II.p.,2.ned.v měs. 18,30

OTCOVÉ1 MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA-6OO6-LUZERN , Schadriiti—
str.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8004-ZORICH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.Martin MAZÁK,1110 MORGES.La Longeraie, tel.021-714417
P. Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLEN17
KAPPEL, t.055-881460 -KLUB

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

DUCHOVNÍ VÍKEND V OUARTENU
NA TÉMA MEDITACE - ROZJÍMÁNÍ
Vede odborník P.Dr.J.HRBATA, autor 2 sv.rozjímání PERLY
A chléb. Cena za celý pobyt jednolůž.pokoj 54 frs,
dvojlůžkový po 49 frs. - Naučme se čerpat sílu k životu
z rozjímání! Quarten leží u silnice z Curychu do Churu,
odbočka Untertercen a je to moderní středisko s krásnou
vyhlídkou na hory a na jezero. Od 10 hod. 14.10.do 15.10.
BIBLICKÝ VEČER V CURYCHU - v misijní
budově Brauerstr.99, od 19,30
25.10.
Tam také mše sv.na první pátek 6.října!
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA VE WINTERIHURU
Hraje Míťa Smetana. Bazar ve prospěch našich studentů
teologie českých i slovenských v koleji NEPOMUCENUM
v Římě. Začíná se mší sv.v 19 hod. ,po ní zábava v sále
v Seuzacherstr.1.
25.listopadu
MIKULÁSKÁ ZÁBAVA VE WINTERIHURU pořádají křesťanské odbory - pravděpodobně 10.listopadu.
DUCHOVNÍ OBNOVA M L Á D E Ž E od 16 let
v domě VELEHRAD v St.Martině-Casies. Vede Otec KOLÁČEK, SJ,
z českého vatikánského rozhlasu. Počet účastníků je ome
zen, proto si pospěšte s přihláškou u některého z českých
misionářů, řekne vám podrobnosti. Cena cca 18 frs za den.
Od 26.12 večer do 31.12.ráno duchovní cvičení s mlčením,
pak do 2.ledna ráno lyžování, sáňkování, zpěv, společná
zábava atd.
ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI - v únoru !
POUŤ DO ŘÍMA a zejména jeho vzdálenějšího i
bližšího okolí. Vzpomeneme: 5 let od smrti kard.Trochty,
10 let od smrti kard.Berana, 50 let od založení koleje
Nepcmucena, 250 let od svatořečení sv.Jana Nepcmuckého,
1050 let od smrti sv.Václava. Program je bohatý, uvidíme
mnoho historických staveb a památných míst a uslyšíme
mnoho zajímavého. Cena cca 120 tis.lir za celý pobyt
včetně kapesného.
Kdo má zájem o pouť. - bývají vždycky úspěšné - ať si vy
hradí čas na ni ve své dovolené!
od 28.7.-4.8.1979.

KNIHY BŘETISLAVA KAFKY, katolického jasnovidce a přírod,
lékaře, z jehož děl v tomto čísle uveřejňujeme další ukáz
ku /PEVNÁ V&LE-zkráoeno/, vyšly a sice: SVÍTÁNÍ V DUŠI
MILÍ PRIATELIA, srdecne Vás pozý- /Nové základy experimentální psychologie/426 s. a ČLOVĚK
vam, do novo zriadenej reštaurácie} ZÍTŘKA/301 str./ Čtenářům, kteří si je u nás objednali,
jsme je už dodali - 60 frs obě; má-li kdo o ně zájem, ať
ktorú otváram 20.0KT0BRA 1978.
Ponukem Vám české3 slovenské3 ma- se obrátí na: St.Adalbert R.C.Czech Mission, 464 Plains
Rd.W.L7T IH2 Burlington Ont.Canada, Reg.No.037-8224-38-14
darské a samozřejmé aj svajciarské Speciality. Na objednávku při P.Josef Šach. Pokud vydal větší počet, než bylo objednápravím Vám aj jedlá na zvláště ze- vek, rád vám je dodá._______________________
lanie. Restaurácia je mimo útorka
FEZI BOŽÍ LID BYLI KŘTEM SVÁTÝM PŘIJATI:
každý den otvorená. Do videnia!
Vás sejkuchár IMRICH RUSNAK3
IMARTIN JAN PIŠTĚK V ST.GALLENKAPPEL
Restaurant CITY^9443 WIDNAU
CAROLINE BLEJCHAŘ NA SCMÁGALPU/ KDE PŘIJALI LONI
Tel. 071/72 16 52.
JEJÍ RODIČE SVÁTOST MANŽELSTVÍ

GRATULUJEME'

SLABOMYSLNÝ NÁSTUPCE
Jednoho večera čekalo na první rotu překvapení. Poručík Hamáček dal mužstvo svolat na
péveesku a s nepatrným zpožděním se tam dostavil v doprovodu malého, žlutovlasého nadpo
ručíka, který hleděl jako náměsíčník z Kabinetu doktora Caligariho.
"Sondruzi r" ujal se slova Hamáček. "Nadešel čas, abychom se spolu rozloučili nebot jsem co?
Nebot jsem převelen! Mé žádosti o přeložení blíže Pardubic bylo vyhověno a tak tímto dnem
přestávám být vaším velitelem. Chtěl bych vám poděkovat za spolupráci, protože jsem byl
s vámi spokojen. Nyní vám představuji koho? Nyní vám představím nového velitele roty. Je
jím soudruh nadporučík Pavol Mazurek, kterému předávám co? Kterému předávám slovo!"18
Nadporučík Mazurek se nepřitemně usmál a delší dobu nechápal, co se od něho požaduje.
Teprve když do něho Hamáček počtvrté strčil, učinil krok dopředu a zašeptal:"Soudruzi,
já doufám, že jak sa to požaduje, učiníme všeci, jak to ma byt, protože to je správné, že
ano, ny všeci, tak to ma byt a jen tak budeme spo
lu vycházet, ja věřím, že to všeci pochopíte, pro
tože tak to má byt a vojna, soudruzi, to je hlavní
a jaka bude naše armada, to, soudruzi záleží na
nas všetkych a my musíme, soudruzi, byt bděli a
ostražití..."
Kdyby k vojínům přemluvil Jarda šterci, nemohl je
pobavit víc než usilovný projev nového velitele.
Pavol Mazurek, Polák z pohraniční vísky za Ostra
vou, se opravdu snažil. Každé vyřčené slovo mu
působilo nesmírné potíže a on si přitom pomáhal
všemi způsoby. Vyvaloval své modré, poněkud vodnaté oči, zatínal pěsti a usilovně ze sebe mačkal
slabiky, které se sice spojovaly ve slova, ale to
bylo všecko. Slova ne a ne spojit v kloudnou větu.
Mazurek se zaplétal a zaplétal, aniž se mu podaři
lo zahajovací projev dokončit.
Mužstvo se bavilo a kupodivu se bavil i poručík
Hamáček. Jestliže měl do dnešního dne nějaké mindráky, nyní se jich docela určitě zbavil, škodoli
bě hleděl na svého nástupce, který ze sebe s kraj
ním úsilím mačkal: "My, soudruzi, víme, že na nas
rmoho zaleží, a£ se na to podíváme z te či z te
strany, armada je to hlavni a tak to ma byt, my
vine, že nesmíme to a to, potřebujeme kázeň, sou
druzi, to se teda nesmi dělat, protože voják je
součást arnedy, která je to hlavni, co u nas mamě a nelze si myslit, že budeme trpět ne
kázeň, to by nebyla armada, soudruzi, je třeba to chapat a tak to ma byt, všeci lide máji
armadu rádi, armada je chrání a lid chrání armadu, ale neukázněné vojáky budu, soudruzi,
trestat, protože kázeň musí byt a to je to hlavni...."
Mazurek se potil, s kajním úsilím posouval své myšlenky kupředu, ale vojáci jásali. Jest
liže jim v Táboře něco chybělo, pak to byl takový velitel jako Pavol Mazurek. Hamáček ne
byl génius, ale dovedl překa
zit řadu záměrů a nápadů pod
nikavých jednotlivců a nový
šéf mluvil a byl z toho zřej
mě nešEastný. Když se už zdá
lo, že omdlí, slitoval se nad
ním Hamáček a pravil:"Tím,
soudruzi, mažeme končit. Cho
vejte se jako lidi a bude vše
v pořádku. Musím už běžet,
protože mi za hodinu jede co?
Protože mi za hodinu jede
vlak!" To byla poslední věta
kterou vojáci od tohoto samorostlého důstojníka slyšeli.

podzimní humor

"To je památka na loňské
lovce ze zahraničí."

Potkají se dva vegetariáni: "Kam po
spícháš?" "Aby mi nezvadl oběd!"
"Máte doporučení od minulého zaměst
navatele? ""Anot doporučil mi, abych
si hledal práci jinde. "
Otec poučuje syna na výletě, že se
na tom místě kdysi prostíralo moře.
"Aha, proto je tu tolik krabiček
"Abys nezapoměl, že zít
od sardinek!"
"Obžalovaný, přiznáváte se, že jste ra slavíme stříbrnou
dal žalobci dvě facky. Chcete k tomu svatbu."
něco dodat?""Ne, myslím, že ty dvě facky stačily. "
"Proč přijímáte jen ženaté zaměstnance?""Protože nepospíchají
z práce dcmů."
Učitel vykládá žákům:"Před dvaceti lety nebylo ještě mnoho vě
cí - na příklad televize. Zná někdo podobný příklad?""Prosím,

na příklad moje sestra."
"Jak dlouho vydrží člověk bez vody? Tak dlouho, pokud má pivo."
"Dvě zpáteční, "žádá muž u pokladny ."Kam? ""No přece sem."
Typicky pražská. "Nedávno vidím sběh lidí na křižovatce. Letím se podívat, co se tam sta
lo - a oni čekali na zelenou."
"Nováku, že se nestydíš; na tvé košili je vidět, že jsi měl dnes k snídani
kakao!""Kdepak, paní učitelko, kakao jsem měl minulé úterý."
Dědeček nese z lesa krásnou srnku."To jsem netušil, že na stará
kolena ještě tak báječně střílíte,"podivuje se lovec."Ale kdepak,
už pořádně nevidím, ruce se mi třesou, ale honil jsem ji tak
dlouho, až jsem ji chytnul," vysvětluje děda svůj úspěch.
ý'Nadojí-li kráva za den 3 litry mléka, kolik na
dají za týden?"ptá se učitel, žák se zamyslí.
"A kolik dní v týdnu ta kráva pracuje?"
iV opeře si svalnatý divák notuje tiše árii se
"Mušku máte dobrou,
sólistou."Trouba.."sykne jeho soused. "Koho tím ale vystřílel jste
rryslíte? Mne?""Ale kdepak. Ten na jevišti zpívá mi všechny králíky!"
tak hlasitě, že vás vůbec neslyším!"
"Mami, já shodil ty štafle pod lustrem!""Kdyby to ták věděl tatínek!""On
'to ví, on visí na tom lustru."
"Máte knihu, jak "Ty, půjč mi frank na tramvaj• ""Mám jen desítku.""To nevadí, vezmu si ta
opravit prasklou xíka."
"Pane doktore, předepište mi něco pro zhubnutí" žádá korpulentní dáma.
rouru?"
Lékař jí předepíše spoustu tabletek."Pane doktore, to všechno mám brát každý den?""Ale
kdepak. Třikrát denně vyhodíte tabletky na zem a pro každou se zvlášť sehnete. Za měsíc
uberete nejméně tři kila."
"Na tenhle film nechodte. Co vám budu vysvětlovat? Kdybyste na něj vzal deset zelených
rajských jablíček, za pár minut všechna zčervenají."
Pan katecheta vysvětluje žáčkům názorně hrozné události na konci světa, blesky, zemětře
sení atd. Jeden žáček se hlásí: "Prosím, budeme muset při tak ošklivém počasí také do školy?"
Majitel obchodu lihovinami hlásí policii, že mu někdo vykradl obchod. Hned je tam policie
a v zápětí hlásí, že oba zloděje chytila. "To jste
tedy šikovní,"chválí je komisař,"jak to, že
jste je už chytli?""Prchali po čtyřech."
,
"Jak to, že Jendu vyloučili ze spolku abstinen- (
tů?""Byl nespolehlivý. Našli u něho nůž s vý
vrtkou. "
"Ta naše sousedka je špatná hospodyně. Kdykoliv
si k ní přijdu něco vypůjčit, nikdy to nemá."
"Jakpak jste spokojený v manželství?" ptají se
přátele novomanžela."Ohromně. Manželka o mne
výborně pečuje. Sama utrhává knoflíky od oble
ku, jen aby je mohla zase přišívat. "
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BABIČČINA KUCHYNĚ
OVOCNÝ KOLÁČt - 10 dkg másla, 6-8 dkg cukru, vanilkový cukr, vejce žloutek, 25 dkg mouky,
1/81 mléka, špetka soli. - Utře se máslo a přísady se podle uvedeného pořadí zvolna přidá
vají, pak se dá hmota na plech, obloží se půlkami švestek nebo meruněk a
peče v mírné troubě asi půl hodiny. Upečený koláč se posype cukrem.
UNIVERSÁLNÍ PIŠKOT. - 4 vejce, 21 dkg cukru, varii. cukr, 28 dkg mouky, lžič
ka prášku do pečivá. - Celá vejce se utřou s cukrem a vanil.cukrem, přidá se
mouka smíchaná s práškem do pečivá a těsto se upeče jako dort nebo v jiné forLmě. Tento piškot je dietní.
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PRÁŠKOVÝ ZÁVIN. - 40 dkg polohrubé mouky, vejce, 12 dkg
tuku, 12 dkg cukru, 1 1/2 dcl mléka, prásek do pečivá.
Na vál dáme mouku, promíchanou práškem
do pečivá, rozdrobíme do ní crrastek,
přidáme cukr, mléko a vejce, vypra
cujeme těsto, vyválíme 2 placky,
které plníme bud tvarohovou nebo
jablečnou nádivkou. Placky stočíme,
"Benzin ze zapa
konoe lehce zatlačíme a zvolna na
lovače hoří lépe než
vymaštěném plechu pečeme.
koňak."
KAKAOVÝ DORTÍK. - Utřeme 6 dkg tuku s 10 dkg cukru, při
dáme \ejoe, 2 lžíce kakaa, postupně 6 lžíc mléka a 10 dkg "Zde vaříme špatně. Ale zvu vás
polohrubé mouky, promíchané s polovinou prášku do pečivá. na večeři do opravdu prvotřídní
Pečeme při střed.ohni ne vymazané a hrubou moukou vysypané restaurace."
formě.
LEVNÁ POMAZÁNKA. - Na masovém strojku pomeleme uvařené brambory, salám nebo kousek uzeného
a kyselou okurku, přimícháme jeimě usekanou cibuli, dobře promícháme a mažeme na tenké plát
ky chleba. Na to plátky rajských jablek, nudličky papriky, lístky vajíček, salát a pod.
RAOOU. - Ve vývaru rozmícháme světlou jíšku, přidáme citr.šřávu nebo ocet, vložíme do toho
uvařené a nakrájené maso, přidáme 1-2 žloutky, rozkvedláme se 2-3 lžícemi smetany a povaříme
SMAŽENÉ TELECÍ NOŽKY. - Nožky uvaříme v slané vodě do měkká s polévkovou zeleninou. Vykostí
me, maso obalíme jako řízky a usmažíme.

"Houby z jídelníčku vyškrtněte!"

ZÁKLAINÍ CHLEBÍČKOVĚ TĚSTO. - 20 dkg změklého tuku umícháme
do pěny s 20 dkg pískového cukru a přidáváme 4 celá vejoe,
24 dkg mouky a za stálého míchání přilejeme 1/4 1 mléka.
_Odvážíme znovu 25 dkg mouky, smí
cháme s 1 1/2 bal.peč.prášku a
citr.kůrou a uděláme těsto. Hodí
se i na dorty. Zvolna pečeme.
VYZKOUŠENĚ PERNÍČKY, - 1/2 kg krys
tal, cukru, 56 dkg hl.mouky, 4 vej
ce, 10 dkg medu, lžička sody, citr.
kůra, anyz, mletá skořice, prip.
hřebiček. - Těsto necháme přes noc
odpočinout, rozválíme na 1/2 cm a
vykrajujeme tvary. Potřeme vejcem

