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MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MISIE PRO ČECHY A SLOVÁKY VE ŠVÝCARSKU ROČ.IX.

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1978.9.

k takřka rodinným přátelům Ježíšovým patřili sourozenci Lazar, Marie a Marta. Marta byla
praktická, pilná a hluboce věřící žena, vedoucí živel v rodině. Maria byla spíše rozjímavý typ. Kdykoliv přišel Ježíš, usedla k jeho nohám a dychtivě naslouchala jeho slovům.
Ježíš ji dal Martě za vzor:VYUŽÍT PŘÍLEŽITOSTI, KDY MLUVÍ PÁN!
0 Lazarovi víme jen to, že jednou onemocněl a zemřel. Ježíš ho nepřišel uzdravit, i když
Marta o to prosila. Snad Martě napadlo, že Ježíš nechce odcházet z bezpečné Galilee do
Judska - kde sourozenci bydleli - nebot v Judsku hrozilo Pánu nebezpečí zatčení a smrti.
Je to normální lidská úvaha. Ale Kristus měl jiný únysl. Chtěl těsně před stou smrtí do
kázat lidem, že je vládce nad životem a smrtí. Boží záměry a boží logika jsou hlubší.
Konečně přišel Pán do Bethanie. Obě sestry ho přivítaly, Marta s jemnou výčitkou:"Pane,
kdybys tu byl býval, můj bratr by nebyl umřel. "/Jan 11,21/. Stejná slova slyšíme i z
úst Marie. Ale jejich víra a láska k Ježíšovi se nezmenšily.
Zase příklad pro nás:NESPLNÍ-LI PÁN NAŠE PŘÁNÍ, MÁ HLUBŠÍ ÚMYSLY - jednou - snad až za
hranicemi času - poznáme, jaké a podivíme se jeho moudrosti. Chce pro vás vyšší dobro jako v tomto případě.
Dal se odvést k hrobu ve skále, zavalenému mohutným kamenem - a zaslzel. Někteří se dom
nívají, že chtěl plakat s plačícími - jako se máme radovat s radujícími. Jiní zase, že
mu bylo líto přivolat Lazara zpět ze stavu bez času a prostoru, kde byl blažený - na zem,
kde ho jistě pro jeho přátelství s Kristem čekaly nepříjemnosti.
"LAZARE, PCJĎ VEN!" zvolal silným hlasem po krátké děkovné modlitbě k Otci. A Lazar vyšel,
omotaný podle židovského zvyku kusy plátna na rukách, na nohách a po celém těle. Ježíš na
řídil, aby odstranili obvazy a nechali ho odejít. /Jan 11,1-44/.
Na jednom z našich rozjímacích kroužků řekl kdosi tuto iryšlenku: I ČLOVĚK JE NĚKDY DUCHOV
NĚ MRTVÝ, OVÁZANÝ TĚSNĚ SVÝMI VÁŠNĚMI, ZVYKY, LHOSTEJNOSTÍ A HŘÍCHY A V TEMNÉ HROBCE NEZNÁ
IDSTI PRAVDY A DOBRA. - A Ježíš ho zavolá, aby vyšel ven, abynvstal z mrtvých!1 Někdo po
slechne, někdo zůstane raději ve smrtelné nehybnosti a hnilobě. Kdo poslechne a vyjde z
hrobu, není ještě plně svobodný. Potřebuje druhé, aby mu pomohli odstranit těsné obvazy
nevědomostí, špatných zvyků, hříchů. Pak může odejít mezi živé - ten, který byl "mrtvý"tj.
NEMĚL V SOBĚ ŽIVOT BOŽÍ.
Na duchovní obnově v Brixenu povzdechl přednášející:"Kdybyste věděli, kolik mrtvol chodí
po světě!" Tím chtěl říci, že je imoho lidí, kteří žijí bud v nepřátelství s Bohem těžkým
hříchem, nebo je jim Bůh úplně lhostejný. Neznají ho.
Listopad je měsíc, věnovaný našim zesnulým. Modlíme-li se
za ně, MODLEME SE I ZA TY, KTEŘÍ JSOU DUCHOVNĚ MRTVI. Po
máhejme Pánu volat je z hrobu tím, že jim dáváme dobrý
příklad, povzbudíme je, neuhasíme nepochopením či odsouze
ním knůtek jejich duchovního života. Musíme být při tom
trpěliví - všechno potřebuje svůj čas. Zeleninu je třeba
okopávat, hnojit, zalévat - ne vytahovat násilím ze země.
Tak je nutné se za naše duchovně mrtvé nebo zkomírající
bratry a sestry se modlit, obětovat, pronést občas oživu
jící slovo, dávat dobrý příklad, chápat je a milovat.
Jednou setba uzraje. Jejich vnitřní zrak se otevře.
Najdou pravou svobodu dětí Božích a živý vztah
k Bohu.
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

První slova nového papeže Jana Pavla II.: "Pochválen bud Ježíš Kristus. Stále
ještě truchlíme nad smrtí milovaného papeže Jana Pavla I., a nyní důstojní kar
dinálové jmenovali nového biskupa Říma. Povolali ho z daleké země, vzdálené,
ale stále úzce spojené ve společenství křesťanské víry a tradice. Bojím se to
hoto poslání, ale přijal jsem je v duchu poslušnosti k našemu Pánu a v dokona
lé důvěře v Jeho Matku, naši svátou Paní. - I když se ve vaší..v naší italské ře
či nedovedu vždy dobře vyjádřit; udělám-li chybu, prosím, opravte mě. A tak se vám
všem představuji, abych vyznal naši společnou víru, naši naději a naši důvěru k Mat
ěje Kristově. A také proto, abych s pomocí Boží a s pomocí lidí, pokračoval na stejné cestě
dějin a Církve."
Program svého předchůdce, uveřejněny v min.čísle, přebírá i Jan Pavel II. Je mladší a zdravý,
zná dobře komunistické praktiky a nemožnost, navázat s komunismem dialog, rozumí mládeži.
Chce obnovit a utužit církevní kázeň a uskutečnit zásady II.vatik.sněmu. Je proti svévolným
reformám a učení, které neodpovídá učení Kristovu a tím ani učení Církve, je vsak také proti
tomu, aby někdo zdržoval zdravý pokrok v tom, v čem Církev pokračovat musí. Jako hlava kato
lické Církve počítá se spoluprací všech biskupů a s jejich podporou svých snah.
Třikrát vystoupil z komínku Sixtinské kaple černý kouř, po čtvrté oznámil bílý kouř tisícům
věřících na nám.sv.Petra, že máme nového papeže, tentokrát Slovana, Karla kardinála Wójtylu
z Krakova. Jeho volba vzrušila snad každého, poslední reitalský papež byl před 456 lety
Hadrián VI.-Nizozemec. Nový papež má heslo: CELÝ Tv8j /MARIA/. Existuje prý proroctví, že
těsně před koncem světa bude papežem Polák - ale neberme to tuze vážně! Raději mu pomáhejme
vroucí modlitbou. - Aby si odpočinul, odejel sv.Otec do letního papežského sídla Castell
Gandolfo. Kuriální kardinály/prakticky "ministry"/ jako jeho předchůdce prý dosud nepotvrdil.
Nenápadný muž vedle sv.Otce, diskrétní a obratný, je Don Virgilio Noé, kterého povýšil Jan
Pavel I. na prefekta ceremonií. Stará se o hladký průběh obřadů.
Po dobu konkláve darovali kardinálové část denní potravy římskému domovu důchodců.
Po své volbě navštívil sv.Otec hned svého přítele, polského Mons. Deskura, předsedu papežské
komise pro sdělovací prostředky, který leží nemocen v nemocnici - srdce. Sv.Otec by byl má
lem zapomněl požehnat všem nemocným - musí si na svoje poslání zvykat.
První oběd sdílel JP II» s polskými církevními hodnostáři, mezi nimiž je i biskup Rubin,
světící biskup kard.Wyszynského pro Poláky v zahr. a stálý tajemník gen. rady bisk.synodu.
Karel kardinál Wojtyla bydlel v rozlehlém arcib.paláci v Krakově v malé světničce, která
sloužila jako ložnice. Denně se modlil svou oblíbenou pobožnost - krizovou cestu.
Na 22.10.pozval papež všech 72 polských biskupů. Očekávalo se asi 2000 Poláků, hlavně z
diaspory. 21.10 sloužil tajemník bisk.konference a varšavský světící biskup Dabrcwski mši
sv. u sv. Petra a v neděli odpoledne měl koncelebrovanou mši sv.-děkovnou-polský primas kard.
Wyszynski s ostatními polskými biskupy a kněžími. I promluva byla polská.
Jan Pavel II.potvrdil jen málo prelátů v jejich funkcích, mezi nimi však Mons.Luigi del Gallo
di Roccagiovine, jenž doprovází papeže při audiencích. Je potomkem Napoleona I.
Dva dny po volbě nového papeže dovolila polská vláda každoroční schůzi německé odbočky Pax
Christi s členy skupiny ZNAK. Konat se bude od 1.-3.12. v klášteře Niepokolancw, kde žil bl.
Maximi lián Kolbe, na téma: "Historické svědomí mladých v obou zemích." Tato setkání, se
dosud konala střídavě v Německu a Polsku a vždy se jich zúčastnil také kard.Wbjtyla.
Slavnostního zahájení pontifikátu Jana Pavla II. 22.10.se zúčastnil anglikánský primas a
canterburský arcibiskup Dr.Coggan - poprvé po 450 letech odpadu anglikánů od katol. Církve
se jejich představený zúčastnil tohoto obřadu. Švýcarsko zastupoval churský biskup J. Vonderach a sekretář bisk. konference Mons.Čadotsch.
Knihy Jana Pavla I. zejm.Illustrissimi a katechismus, se staly bestsellerem. Nyní se k nim
připojily i knihy Jana Pavla II., zejm.Manželství a odpovědnost.
Extrémní pravicové hnutí Civilta Christiana žádalo u vatikánského soudu o vyšetření, co bylo
příčinou náhlého úmrtí Jana Pavla I.,ale kard.Oddi prohlásil, že se to vyšetřovat nebude.
Apoštolská konstituce Pavla VI. totiž pitvu zdá se, vůbec nepředvídá. V Římě si ji mnoho lidí
přálo, ale mrtvé tělo JP I.už nabalzamovali odborníci bratři Signoracci, takže pitva by už
stejně možná nebyla. V době vystavení mrtvého těla v basilice je každý večer při uzavřené
basilice vyšetřovalo několik lékařů. Jan Pavel I. byl protikomunista a jedeň' z jeho zásahů
proti knězi-komunistovi, ještě v Benátkách, nás inspiroval k povídce "Tento kněz vás obelhá
vá. "/2. 1977./
Turinské plátno přišlo uctít přes 3,500.000 věřících, 20 kardinálů, asi 100 biskupů a zesnulý
metropolita Nikodim/pravoslavný/. Církev se o pravosti plátna nikdy nevyjádřila a kdyby je
byl přišel uctít i zesnulý papež, bylo by to znamenalo jeho uznání. Dnes jsou vědecká zkou
mání tak daleko, že je můžeme považovat za pravé. Jeho kopie je v kostele sv.Kříže v Praze.
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OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ
Sedím u televize. Napínavé, dosti vtipné krimi, pak se objeví na obrazovce hodiny před
zprávami. S jistým neklidem zjištuji, že je jedenáct a ještě se neozvalo zachřestění klíčů
v zámku.
Jak to, že Richard ještě nepřišel? Musí-li nocovat jinde, vždycky zavolá. Nebo to řekne
předem.
Poslední zpráva: Mezi Churem a Sargansem je uzavřená dálnice. Velké neštěstí, tři mrtví,
patnáct těžce a dvacet lehce zraněných. ObjížSka...
Dál neposlouchám. Usilovně se snažím vyvolat v mysli poslední manželova slova o cíli jeho
oesty. Ale jako obvykle jsem tomu nevěnovala pozornost - prosím vás, po dvaceti letech
manželského života! - a te3 nevím, je-li u firem v churské nebo basilejské oblasti.
Vraštím čelo. Ne, nevzpomenu si. Snad to má zapsáno v kalendáři. Vřítím se do jeho temné
pracovny, klopýtnu přes pantofle - jindy bych se nad tím nepořádkem rozčilila - a chvějící
se prst sotva najde puntík elektrické lanpy na stole. Kde je kalendář? Hory knih, větši
nou právnických, dopisů zákazníků, prospektů - i nad tím bych jindy zatnula zuby, ale
te3 se v tom hrabu, knihy padají na zem a ze sousední místnosti zní skotačivá hudba z tele
vizoru; cítím, že mi vlhnou oči. Konečně! Dvanáctého, třináctého.. .kolikátého dnes vlastně
je, ano, třináctého, nešťastné číslo, nebud pověrčivá—Kde mám brýle? Úprk do sousední
místnosti, třesoucíma se rukama, za doprovodu melancholického šanzonu, hledám brýle. Kde
jsou? Kde? V kuchyni! Četla jsem přece nové recepty. .Leží na kuchařské knize. Dvakrát mi
spadnou z nosu, protože ruce nechtějí vůbec poslouchat. .A ted! Rychle...kde je dnes?
V Davosu! S pootevřenými ústy zírám do temného kouta, pak uklouzne zrak k hvězdnému nebi,
na měsíc....V Davosu! Cesta zpět - do Curychu - vede přes Sargans!
Klesám do lenošky a vůbec necítím, že sedím na nějakých spisech. Teprve po chvíli se pro
bírám z omámení, vytahuji spisy, zřejmě kupní smlouvy, rovnám je dlaní a pomalu kladu na
stůl.
Už ho neuvidím..! Bože nůj..proč právě já? Ovšem, jsou ještě nejméně dva pozůstalí. .Možná,
že je jen zraněn! Jezdí opatrně. Za dvacet let neměl jedinou nehodu, kterou by sám zavinil.
Ani na té dálnici to jistě nezavinil sám. Určitě ne!! Ale je mrtvý...! V krvi.. .Myšlenky
mi blýskají před očima jako jiskry a zase hasnou. Kladu ruku na oči, abych ty hrůzné bles
ky zakryla, ale marně.3
Ráno jsme se pohádali! A jak! K vůli hlouposti, ukápla mu kapka kávy na ubrus, který se
špatně žehlí. Vlastně jsem se hádala jen já, hubovala jsem. Cn mlčel, to mě ještě víc roz
zlobilo. vyčetla jsem mu všechny jeho hříchy, včetně dvou ztracených kapesníků, jednoho
deštníku, knoflíčku z manžety a onylu v obchodní smlouvě... .co je to mezi tisíci bezvadně
uzavřenými smlouvami! A včera... včera večer mě chtěl obejmout a já ho odstrčila! Proč?
On mě ostrčit nesmí, a já? Nebo ty šaty přes rozpočet. Mírně mě upozornil, že potřebuje vy
měnit prorezavělé auto - dvě stě tisíc kilometrů - že musíme šetřit, a já ty prokleté šaty
vyvzdorovala, pak se mi nelíbily a dala jsem je sestřenici!
Krev se mi hrne do tváře a pálí.. .pálí... jako špatné svědomí—
Kdybych byla věděla, že tak brzo zemře! Hýčkala bych ho! V neděli snědl bez protestů poka
žený moučník a já číhala, kdy se objeví na jeho tváři stín nevole. Ted musím žít bez něho.
Bez vlídného pohledu muže, jakých je málo. Byl ovšem dost nevšímavý, ale jen proto, že nys
lel na svou práci; dopřála jsem si leccos, co si jiná žena dopřát nemůže.
Ach Bože, proč se divím, že jsi mi ho vzal? Nezasloužila jsem si ho. Jsem rozmar
ná - a rozmařilá - nevrlá, náladová.
Zhroutila jsem se v křesle a ponořila se do svých chyb a jeho ctností. Srdce mi
prudce bilo - zase jsem pila moc kávy, i když mě varoval! Co ted? Musím do práce!
Ale kam? A sama, sama, bez jeho rady. Kdo mi bude silnou rukou otvírat zátky u
lahví a závěry na marmeládách? Kdo bude poslouchat mé konplikované a podivuhodné
sny?
Najednou jsem se viděla úplně černě a Richarda zářivě bíle, jako ve filmu Muž v
bílém obleku. Myšlenky se mi zauzlily, nevidím začátek ani konec.
"Hermínko!"
Obrátila jsem hlavu. Ve dveřích stál můj muž."Jsi..jsi to ty?"zakoktala jsem.
"Čekalas někoho jiného?""Ne. Ne. Vůbec ne!" zklouzla jsem zrakem na jeho boty.
"Proč ses nepřezul? Dnes jsem čistila koberec! Kolikrát ti to mám...! "Položila
jsem si dlaň na rty a zhroutila se v slzách v křesle.
Kolik úzkostných chvil musím ještě prožít, abych se konečně změnila ?!
L.L.

ZTRÁTA HODNOT
Jedna z největších tragedií kultury začíná tím, že její vedoucí osobnosti
začnou politikařit. Slovem "vedoucí osobnosti"míníme muže, kteří pečují o
vzdělání, usměrňují politiku, tvoří vládu a ovlivňují sdělovací prostředky.
"Politikáři" jsou však státníci, kteří jdou jen za vlastním užitkem, hlupá
ci pragmatismu, zbláznění jen a jen za přízemním užitkem.
Kdy dochází k takovým zvrhlostem? Tehdy, když se odhodí základní zásady nebo
se lidé vzdávají hodnot.
Je dost automobilistů, kteří sjedou ze správné cesty; málokterý však zahodí
mapu. Na cestě životem sjíždějí mnozí nejen ze správné cesty, ale utěšují se
slovy, že neexistuje ani správný cíl, ani správná cesta.
Není to pokrytectví: to uznává zásady, ale nejedná podle nich. Ani to není
totéž, co hříchy, které nasazují vnitřní rány tím, že člověk nechce žít pod
le ideálů. Kdo ztratil zásady, chce žít jen podle řádu, který si vytvořil
sám. Objektivní řád je pro všechny lidi - i pro mnoho pohanů - přirozený
řád, pro Židy Starý zákon a pro křesťany plnost křesťanského zjevení.4
Zavrhne-li člověk tyto zásady, stává se v mravní oblasti ne uprchlíkem, kte
rý aspoň svou vlast miluje, ale mlhavým, neurčitým a nejistým "světoobčanem",
který vlast nemá a proto ji ani nemiluje.
Bezzásadový člověk se podobá bláznu, který je podle Chestertona "člověk, kte
rý ztratil všechno, mimo rozum." Blázen je tak odcizený skutečnosti, že po
pírá každý řád, kterému by se měl přizpůsobit nebo podle kterého by měl žítmimo sebe. Skutečnost je taková, jak si on myslí. Tvrdí, že trojúhelník má
čtyři strany nebo že je Napoleon; přizpůsobuje pravdu tomu, co myslí a mrav
nost tomu, co dělá.
Dnes se příliš často tvrdí, že politik nemá vyšší ideály, nýbrž se snaží, za
měřit všechno, co myslí, dělá, slibuje, k tomu, aby se udržel v úřadě nebo
aby získal davy, které by ho slepě následovaly.
V tomto případě jsou ovšem zásady čím dál zmatenější; tím víc vzývá člověk
boha náhody, kterého chce získat svým pokrytectvím, nebo se mu ve jménu nut
nosti poddává. V obou případech nastává mravní rozklad.
Ztráta formy, zásad, zákona, mravních ideálů - je prakticky roztavení zbraní
a vzdání se nepříteli. Měřítko, kterým by se měla měřit špína, se odhazuje
do smetí. Hudba, která má ovládat symfonii kultury, se mění ve falešné skří
pání. Sestavuje se směs tvrzení a zásad, které k sobě nepatří a nesnášejí se.
Literatura je schematická, architektura napodobuje, filosofie je pouhý se
znam filosofických systémů.
Jakoby se studenti ve fysice učili jen dě
jinám zastaralých metod, ne však fysikálním zákonům, podle nichž se věda rozvíjí.
Řekne-li se mladým lidem, že filosofie je
soustava vzájemně si odporujících nauk minu
losti, nemají, na čem by budovali život.
Někteří tvrdí, že oblast rozumu se rozšíří,
vyloučí-li se Bůh a mravnost. Opak je pravda oblast rozumu se tím zužuje. Ten, kdo duchov
ní hranice zužuje, stává se zajatcem světa,
který je pro lidské srdce příliš malý. Když
se vypařuje Bůh k modrému nebi, začínají pa
dat na zem stíny věznic; člověk se stává svým
vlastním katem.
Lincoln se od určitých ideálů nikdy neodchýlil
Uznával, že národy i jednotlivci jsou odpověd
ni před Bohem za svá selhání a hříchy a pravé
vítězství se nezíská vášní a oportunismem, ale
sebeovládáním a obětí. Vrátí-li se k tomuto
postoji naši státníci, nebudou překážky ob
cházet, ale stát pevně jako stromy a spojo
vat se s vyšším světem.
Fulton J. SHEEN

HABEMUSPAPAM

MÁME SV. OTCE

Jan Pavel II. drive Karel, kar
života, který je zaměřen k pravdě, " řekl jas
dinál Wojtyla, se narodil ve
ně o moderní nevěře.
Nadovicích u Krakova/a Osvěti
Kardinál Wojtyla se zúčastnil 5
mi/ 18.května 1920 - v dělnic
všech shromáždění biskupské sy
ké rodině. Po maturitě studo
nody a byl členem rady gener.
val na universitě v Krakově
sekretariátu. K různým tématům
literaturu a za II.svět.války i
přispěl svými odbornými znalostmi
byl 4 roky totálně nasazen v
Jako vicepresident polské biskup
kamenolomu a v chemické továr
ské konference a předseda biskup
ně. Tajně studoval teologii,
ské komise pro církevní studium a
tehdy se už pevně rozhodl ke
apoštolát laiků byl vždy horlivý
kněžskému poslání.
zastánce zásad zdravého křesťanskéZajímal se o problémy dělníků,
ho učení. K problému manželství a
náboženské i kulturní. Díky jemu zřídili'
v továrně místnost, v níž si mohli dělní odpovědného rodičovství podle encykliky Humanae
vitae napsal zajímavý článek s titulem: Láska a
ci odpočinout.
1.11.1946 byl vysvěcen v Krakově na kněze, odpovědnost. Byl přeložen do mnoha řečí.
Svá studia dokončil v Římě na vynikající "Zástupce Kristův připomíná dnešnímu neklidnému,
netrpělivému a zároveň v oblasti základních zá
dominikánské universitě Angelicum, kde
promoval prací :0 víře sv.Jana z Kříže, a sad ohroženému člověku zákony, které v této oblas
ti panují. Protože člověk nemá trpělivost, hledá
to u slavného dominikánského profesora
zjednodušení a zdánlivé ulehčení, připomíná mu
P. Garrigou-Lagrange.
Jako kněz pracoval v pastoraci i vědecky; papež, jaká je cena skutečných hodnot a kolik
učil etiku na katol.universitě v Lublině trpělivosti a úsilí je třeba, aby tyto hodnoty
a na teol. fakultě v Krakově. Napsal řadu dosáhnul. Zdá se, jakoby myšlenkovými pochody a
článků a eseji, většinou o problémech mla napomínáním encykliky - která je mimochodem plná
dramatického napětí - zněla slova Páně: "Bučíte vy
dých a o křesťanské etice do místních i
trvalí a zachráníte svou duši."/Lk 21,19/. Nebot
zahraničních odborných časopisů.
4.7.1958 byl P.Wojtyla jmenován Piem XII. nakonec jde přesně jen o to. "
V září 1971, kdy se zúčastnil v Římě biskupské
titulámím biskupem v Osubi a světícím
synody, byl i na blahořečení P.Maximiliana Kolbebiskupem apoštolského administrátora v
ho, který zahynul v Osvětimi, vyměniv svůj život
Krakově, Evžena Baziaka. Po jeho smrti
za život otce rodiny, odsouzeného do bunkru hladu.
byl r.1962 jmenován kapitul.vikářem.
13.1.1964 ho jmenoval Pavel VI.krakovským Při té příležitosti pohnutě promluvil o oběti
arcibiskupem a 26.6.1967 se stal kardiná- Otce Kolbeho, "dnes, kdy se tolik kněží na celém
světě ptaposvé " identitě", vztyčil se mezi námi
lem s titulámím kostelem San Cesareo v
Římě. /Každý kardinál má v Římě kostel/. Otec Kolbe, aby odpověděl ne teologickými výklady,
Při nastoupení zdůraznil jednotu duchoven nýbrž svým životem a svou smrtí a jako učitel,
podávající nám velké svědectví své lásky. Hrdin
stva a jednotu s nástupcem Kristovým a
řekl, že převzetí titulámího kostela je ství jistě nenz věc pro každého, ale neznamenalo
viditelný důkaz jednoty Církve v Polsku s by vzdát se snahy po dosažení hrdinství vlastně
naši porážku?"
apoštolským stolcem.
Velkou činnost rozvinul kardinál Wojtyla Jeho učení, jeho duchovní profil, jeho pastýřskou
během Il.Vatik.sněmu. Znal problény dneš horlivost ocenil zesnulý papež Pavel VI. tak, že
ho vyvolil v březnu 1976, aby měl exercicie ve
ního života zvláště na poli náboženské
svobody / přesně řečeno nesvobody/. Proto Vatikáně - nebo - jak to vyjádřil sán kardinál
dostal za úkol vypracovat část konstituce Wojtyla: "poskytnout ve Vatikáně papeži a jeho
o Církvi v dnešním světě, totiž o nábožen blízkým spolupracovníkům službu Slova života."
ské svobodě. V oblasti společenských vzta Napsal nnoho vědeckých pojednání a asi 300 článků
hů měl přesné návrhy k tématu mravní řád o víře. Mezi nimi jsou důležité:"Láska a o^ovědz hlediska rozvoje lidské osoby a zvláštn: nost", monografie o Maxu Schelerovi, "Osoba a čin"
"Základy obnovy druhého vatikánského sněmu" a
význam umění v stupnici hodnot.
Pokud jde o náboženskou svobodu trval na "Znamení protikladu" - obsah vatikánských exercicií.
tom, aby se zdůraznily zásady, které by
Nyní,
kdy rozdělil hrdinně katolickému Polsku po
musely přijmout i mocnosti. "Lidská osoba
je cti, ne prostředek společenského řádu; klady svého kněžského srdce, je kardinál Wojtyla,
náboženství je vrchol a naplnění lidského nástupce Jana Pavla I. povolán k tomu, aby jako
nejvyšší Velekněz kormidloval loáku naší Církve.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
28.října 1926.
Dnes se na naší ulici něco stalo. Spatřila jsem utíkající lidi, jiní vystrkovali vzrušeně
hlavy z oken - myslela jsem, že se stalo velké neštěstí. Ptala jsem se "nespokojené",která
právě běžela kolem, co se děje. "Ach, jaké neštěstí!" plakala," do rýny na střeše spadnul
vrabec a nemůže ven. Oznámili to hasičům. Doufejme, že to ubohé zvíře brzo vysvobodí!"
Tu se vřítila do krámu domovnice. Viděla jsem v její tváři vzrušení a starost. Sdělila mi
rychle totéž, co "nespokojená", a aniž čekala na odpověd, vyběhla k místu vzrušující podíva
né. - Kdyby to bylo u nás v Rusku, sotva by se kdo o zvířátko staral. I kdyby se někdo na
šel, ostatní by se mu vysmáli. A ve Vídni? Auto s dlouhým žebříkem, na němž se šplhal tucet
hasičů a s důležitou tváří se připravoval na práci, kterou účastně sledovalo imožství lidí.
Už byl dávno vrabec osvobozen a lidé ve skupinkách hovořili stále o tem, co by se stalo,
kdyby se bylo nepodařilo vrabce osvobodit. I já byla dojatá. Zdálo se mi, jakoby se mi Raku
šané se svou nesmírnou láskou ke zvířatům přiblížili, nebot už v dětství mě bolelo, jak je
náš národ ke zvířatům často lhostejný - ba krutý.
J 1
2.listopadu 1926.
Lny jsou chladné. Protože v obchodě nejsou kamna, mrzneme a nemáme ani peníze, nějaká si
koupit. Chladné roční období cítím nejvíc ráno, kdy jdu na trh. Jsem smutná při pohledu na
holé strom/ a žluté listí, pokrývající zem. Léto je za námi, a my je skoro neviděli; jsme
bledí a vyhublí a před námi je zima s chladem, deštěm, temnými večery a drsným, krutým
vichrem.
"Náš život je zničený," říká Otmar a já tvrdohlavě odporuji:"Ne!"
Namohu si zvyknout na myšlenku, že už nikdy nebudeme žít lépe než teči. Není situace, z níž
by nebylo východisko.Rozum mi říká, že nás zachrání jen zázrak, ale v ten chci pevně věřit!
Náš život je hrozný. Obchod vynáší málo, sotva z toho žijeme; nesmíme totiž prodávat všech
no zboží, protože nejsme "vyučení" obchodníci. To je hloupé! Mléka, másla a lahůdek smíme
prodávat kolik chceme, ale cukr a kávu ne, k tomu je nutné se "vyučit"! Jaká logika! Vždy
jsem myslela, že jen my, Rusové, máme právo žít bez logiky, ale vidím, že ani u Němců není
vždy všechno logické.
S mým psaním je to také zlé. Bůh ví. na kolik míst isem poslala své články, ale žádná odpo
věd. '"Včely rády bodají do tvare, zvlhlé slzami, "říká orientální přísloví, na
které myslívám stále častěji.
Skláním se nad kufrem, v němž jsou mé deníky. "Otmare, kdybychom uveřejnili něco z těchto
deníků, myslíš, že by to lidi zajímalo?"
"Vždy£ jsi už poslala vypravování z ruského života - a neodpověděli ti. Noviny mají dost
materiálu i bez tebe," odpovídá Otmar. Mlčím, ale dál myslím na svou knihu. Ráda bych na
psala knihu, která by byla "odvážná", "riskantní". Nevím, kde jsem ten výraz četla. Jsou
knihy, které odloží každý, hluboce otřesen; jsou skladby, které zasáhnout nejhlubší nitro.
Jsou proto geniální, že nejsou "vyrobený", nýbrž vytryskly z tajemných hlubin života. Své
deníky jsem psala pro sebe, jen pro sebe, krví svého srdce; nemohly by se stát takovým
"rizikem"?
"Otmare," řekla jsem jednou večer, když jsme po uzavření obchodu seděli v naší komůrce.
"Co kdybych dostala Nobelovu cenu? Co bys pak řekl?"
Otmar ke mně přistoupil a vyzkoušel mi tep:"Nobelovu cenu? Bud máš horečku nebo blázníš."
"Otmare, Nobel chtěl dát cenu lidem, kteří mají talent, ale nemohou pracovat. Chtěl nada
ným, osudem potlačeným, dát ostruhu, pobídku. Nechej mě snít!..Vím sama, že je to nesirysl,
ale chci dělat, jakoby to bylo možné, chci pracovat, cítit, že mohu napsat knihu, která
otřese srdcem každého, kdo ji bude číst. .VždyE jsem toho tolik prožila, tolik viděla!..Pak
bychom byli zaopatřeni, nemusel bys chodit na universitu pěšky, měli bychom teplý pokoj
a nemuseli bychom dítě budit za svítání...." Otmar vstal, šel do obchodu a zabouchnul za
sebou hlasitě dveře. Zlobil se. A měl pravdu. Musím se vzpamatovat! Nesmím snít!
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jsem si vzponnéla na slova jedné zákaznice:
vidí, že se vám dari spatně. Mlékařky, kte
snít o Nobelově ceně, ale o tem, jak ztloust
raději. U hubené mlékařky nenakupují.
3. listopadu 1926.
Dnes přišel do obchodu pán, který není zblízka. Tlustý, dobře oblečený, s nadmutou aktovkou
a zlatým cvikrem na nose. Pečlivě učesané vlasy však pleš zakrýt nemohly. Požádal o skleni
ci mléka a zasedl ke stolečku. Pil strašně dlouho a neodvraoel ode mne zrak. Nelíbil se mi
a nemohla jsem se dočkat, až odejde. Ale jako naschvál objednal další sklenici, pak oříško
vý rohlík a ještě makový. Když jsem splnila jeho přání, chtěl ještě kus dorty. Náhle mě
vzal za bradu, při čemž úplně, i na pleši-zrudnul, a odporně mlaskaje odulými rty zamumlal:
"Mladá, hezká - a sama!"
Když mě chtěl obejmout, udeřila jsem ho do prsou, až se zapotácel a odletěl skoro ke dve
řím a vykřikla jsem:"Okamžitě ven!"
Zíral na mě s otevřenými ústy - zřejmě nechápal. Otevřela jsem dveře a opakovala svou výzvu.
Pokrčil rameny, zaprskal jako kočka, sebral klobouk i aktovku a odešel, aniž na mne pohlédl.
Dlouho jsem se nemohla vzpamatovat. Vypadám tak, že muž, který mě vidí poprvé, se odváží mě
obejmout, nebo je ve Vídni zvyk, chovat se tak k prodavačkám?
Byla jsem tak rozrušena, že mi teprve večer napadlo, že tlusEoch jedl a pil - a nezaplatil!
4.listopadu 1926.
Zjistili jsme, že nám škodí, nesmíme-li prodávat kávu, čaj, cukr, rum atd. Lidé kupují tyto
věci jinde a zároveň koupí i to, co dostanou u nás. Napsali jsme žádost na grémium, aby
nám dovolili prodávat i ostatní věci.
$ listopadu 1926
7
Musím přijmout skutečnost, jaká je. Podvědomě
"Na mlékařku jste hubená a bledá. Člověk hned
ré dělají obchody, jsou tlusté!" Takže nesmím
nout. K veselému a zdravému člověku jdou lidé

Otmar dostal skvělý nápad. Udělá závěrečné zkoušky na učitelském ústavě. Pak se mu snad po
daří získat pevné místo. Je to velká práce, ale máme naději, že budeme brzo žít tak, jak
si představujeme.
6.listopadu 1926.
Slečna Fischerové tu už dlouho nebyla. Je nemocná? Ptala jsem se sousedek - nic nevěděly.
Prý je zavřená ve svém pokoji a nikoho nepřijímá. Muselo se stát něco velice vážného.
7.listopadu 1926.
Otmar chodí denně na universitu a dvakrát týdně na učitelský ústav. Je často unaven, ale
jako v Rusku, i teči neúnavně pracuje, aby nám opatřil existenci. Máme nyní naději....
8.listopadu 1926.
Kdybych měla častěji takové sny, jaký jsem měla dnes, jistě bych se smířila se szým osudem.
Byla jsem v Rusku. Všichni tři jsme šli domů, přes zamrzlou řeku. Byla temá, chladná noc.
Měli jsme na sobě jen hadry; nesla jsem plačící dítě a Otmar mě držel za ruku. Puklinami
ledu bylo vidět nevlídnou vodu. Nevím, jak dlouho jsme šli, ale byli jsme úplně vyčerpaní...
Tu jsem spatřila na druhém břehu rodné město! Blikala tam spousta světel. Na tenném nebi
se zřetelně odrážela bílá věž katedrály. Přicházeli jsme stále blíže, rozeznávala jsem už
obrysy našeho domu; už jsme došli k plotu. V jídelně bylo světlo, ostatní okna byla tenná.
Sedí tedy všichni u samovaru. Snad mluví o nás. Ale nečekají nás. Jaká radost, až nás spatří!
Chladný vítr nám províval oděvem, zdálo se mi, že mi dítě zmrzlo v náručí.
"Už budeme u dědečka a u babičky," zašeptala jsem mu.
Ještě několik krcků. .Cítila jsem, že boty jsou rozedrané, že jdu skoro bosá. Ale nevnímala
jsem chlad, viděla jsem jen zářící okno! Srdce se mi radostí div nerozskočilo!
"Otmare!" zvolala jsem, "jsme doma. Můj Bože, kdo by si pomyslil, že se sem vrátíme!" Stáli
jsme před hlavními dveřmi.
Ale co to? Někdo tu je! Od zdi se oddělilo několik temných stínů a blížilo se k nám. Viděla
jsem jejich tváře a s děsem jsem si všimla bajonetů v jejich rukách. Pak teprve mi napadlo,
že nemáme právo se vracet do Ruska a že náš návrat znamená smrt. Bajonety se blížily. Mě
síc se vynořil z mraků, železo se hrůzyplné zablesklo. Napřáhla jsem ruce k jednomu z vojá
ků a zvolala:"VždyE jsem se jen vrátila demů! Nemohu bez Ruska žít! Toto je irůj dům!"
Zazněl výstřel; všechno mi zrudlo před očima a - probudila jsem se. $ listopadu 1926

Dnes mi jedna paní zlomyslně řekla, že policie odebrala slečně Fischerové knížku a že už
nesmí svůj "obchod"provozovat. Proč,to neví. Otce odvezli do blázince, začal prý zuřit.
10.listopadu 1926.
Po slečně Fischerové ani stopy. Dluží mi 22 šilinků, ale nechci ji upomínat. Muselo se jí
stát něco velmi vážného.

ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ NA LÁSKU, NEMĚLI BYCHOM V NĚM VYHRADIT ANI VTEŘINU NENÁVISTI.
Van der Meersch: TĚLA A DUŠE

VÍTE

T O ?
STRUČNĚ O NESMYSLECH A PROTIKLADECH

V Lucernu, při podiové diskusi o nedostatku
kněží, žádala skupinka kněží, aby laici dělali
nátlak na Řím /t.j. na sv.Otce/, aby zrušil ce
libát, dovolil svěcení žen a návrat odpadlíků
ke kněžské práci.
Nestavějí se tím tito kněží na úroveň arcibisku
pa Lefebvra, který nechce přijmout některá naří
zení, např.novou mši sv.? Vlastně pod jeho úro
veň, protože tento arcibiskup nežádá na laicích,
aby se postavili proti papeži a vynutili na něm
osobní výhody pro něho samého.
V Mattli se sešlo 35 kapucínských misionářů a
vypracovali zásady misijní práce - ačkoliv ty už
mnohem lépe vypracoval Il.Vatikásnký sněm.
1. Písmo sv.musí být základem každé evangeliza
1.Vatikánské ministerstvo, lat.dílo. 2.
ce./Tím vylučují posvátnou ústní tradici, která
Křestní jméno Jana Pavla I.,svaty papež
patří nerozlučně k zjevení Božímu. Správně by
tohoto stol., zkratka zkratky/něm./ 3.Král měli napsat: Základem evangelizace je učení
/fr./, zápor angl.,ty/něm/výborně,šlechtic Kristovo, obsažené v Písmě sv. a v ústní tradi
ký rod, zkr.měny,4.zkr.měny,křest.jméno
ci. /2.Nemá se potlačovat zdravá lidová zbožnost,
basi 1.biskupa, zkr. váhy,50,zvr. záj .slov., nýbrž jen nagie a pověra. 3.Kapucíni žijí pro
zn.teploty,zápor.5.2 sanohl.,výzva Jana
chudé a s chudými, proto nají být skrčím ými slu
Pavla I.,zkr.duch.Otce, ulice/lat./1000,
žebníky a žít prostě. /Konstituce II.Vatik.sněmu
6.papežský vyslanec, a oni, hlas osla,konc, o misijní činnosti Církve zavrhuje každou diskri
rozk. způsobu mn.č.7.i když,I.papež, váha, minaci - tedy i diskriminaci bohatých z účasti
lihovina, zn.švýc.kantonu, předl.,zn.sodí na hlásání víry. Kristus nařídil, aby se radost
ku. 8. Pří jmění Jana Pavla I.,předl.,zdání, ná zvěst hlásala VŠEM! Sám ji hlásal bohaté
hodím - ty ....9. Sídlo papeže,zk.před do mu Nikodémovi a Josefovi z Arimatie./4 .Odsuzují
konalostí, první působiště Jana Pavla I., pravicové diktatury Jižní Ameriky. - Zatím se
necht, zkr.váhy.10.Spojka, zn.jodu,2.papež, snaží oficielně a účinně zničit křesťanství imoang.škola, zač. pí siřena žens. jména. 11. Jméno hem surovějšími a obratnějšími způsoby levicové
nového papeže, božská ctnost.12.vlast.jmé diktatury, které ohrožují vážně Jižní Ameriku.
no Pia II.autora Historia Bohemica, ploš.
míra,13.Střed.rod/lat./,učebnice nábožen Kuriální kardinál P.Palazzini žádal v diskusi
"zpověd-kající pobožnost "/Bussandacht/osobní zpoství, zn.aluminia, spojka.
věčL Varuje před tvrzením, že kající pobožnost
4.Votic papeže, měséc.B.Sédlo mor.arcibis je obnova svátosti pokání, kterou se generálním
kupa, jméno nást.Pia XII.,předl. C. Poznámka, rozhřešením odpouštějí všechny hříchy. Zneužívá
hlas osla, 1000, zn.duséku, olovo, 100,
ní svátosti pokání tím, že se propaguje "dimenze
1000, trhne, spojka.D.Jalovcová kořalka,
společenství" vede k popření osobní zpovědi. temnota, led/něm. /, spojka, dětské rozlou K tomu: Dosud platí církevní přikázání, že kato
čené, váha. E. vzácný prvek, angl. zápor, ci- lík je povinen se pod těžkým hříchem jednou za
zé žens. jméno, uvnitř nás, nota, F.nota,
rok vyzpovídat. Zpovídat se maže ve zpovědnici
ústné voda,zn.kantonu, něm.zkr.severu, je nebo zpovědním rozhovorem, kde řeší s dobrým kně
mu, stát Ameriky, zn.Švýcarska. G. sovět-' zem také své problémy a zároveň se vyzpovídá.
ská porevol. tajná policie, nosit,zn.Spoj. K lékaři nechodí pacienti jen se smrtelnými cho
států, citosl., spojka.H.Citosl. podivu,
robami. Lehké hříchy mohou vést k těžkým. Jako
křest.jméno st.gallenského biskupa, dra
lékař včas rozezná příznaky budoucích smrtel
vý pták, 50, předl. CH.Něm.přéliš/fonet./
ných chorob, tak dobrý kněz rozezná to, co maže
5. papež, a oni, předl. ,zn. švýc. obch. do
zničit náš život s Pánem, i to, co jej může oži
mu. I. Náčist, organizace/fonet./Moskevský
vit a podpořit. Ve zpovědi se nejen odpouštějí
patriarcha, žens. jméno,předl. J .vůl/n/předl. hříchy, ale kajícník dostává i posilu od Boha jméno města tzv.papežského zajeté,ven
milost pomáhající - aby žil ve vroucnějším spo
/něm/K. Ved.pravost.cérkve,nota,slov.
lečenství v Pánem. Zpověd rozhodně není jen od
zvratné zájm.L.Předl, post.působiště Jana říkávání hříchů: má pět částí - zpytování svě
Pavla I., kozé útok, předl. J.Vůl/něm/,pře dl domí, LÍTOST, dobré předsevzetí, vyznání vin a
3.papež,jehož ostatky přinesli sv.Cyril
jdostiučinění /obvykle modlitba, kterou zpověd
a Metod, papežská koruna.
ník určí/.
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MILENEC MÉ ŽENY
Bylo to trapné, ale nic jiného mi nezbývalo. Umluvil jsem telefonicky schůzku na odpoledne.
Byl bych na ni v záplavě práce zapoiměl; když mi sekretářka ohlašovala úplně neznámé jméno,
trhnul jsem odmítavě rukou, pak můj zrak padnul na číslo, které jsem ráno volal a řekl
jsem co nej lhostejněji: "Tak ho uvedte. Mám pro něj deset minut času." Pak mě měla sekre
tářka jakoby odvolat, abych si nemusel vymýšlet, jak se návštěvníka zbavit.
Vstoupil drobný mužíček v kostkovaném saku, plaše se rozhlédnul - oči měl jako jehly uklonil se div ne k zemi a tiše se představil.
"Posadte se," mávnul jsem k ohroimému křeslu, do kterého zapadnul jako oříšek do mísy. "Ví
te, oč jde?"
"Částečně jste nás informoval," zapípal mužíček, pak se vyplížil z křesla a prudce otevřel
dveře pracovny. Sekretářka s výkřikem odletěla, div neupadla. "Slečno, vyhledejte mi v
archivu tyto spisy," napsal jsem na papír několik dat. Odešla s rukou na zmodralém čele.
Mužík tím vzbudil mou důvěru. "Jde.. .ehm...o moji chof. ..Je o třicet let mladší, chápete?"
"Máte jméno a adresu onoho pána?" zeptal se mužík stručně.
Váhavě jsem napsal údaje - ruka se mi chvěla - a mužík složil papírek pečlivě do kapsy.
Celý týden jsem mužíčka neviděl. Zdálo se mi, že mě někdo pozoruje v divadle a že se kdosi
mihnul kolem jistého domu, ale byl to hubený chlapík s všední tváří. Ostatně, co by dělal
před "jistým domem"? Ten, koho měl hlídat, bydlel na opačném konci města.
Přesně za týden, ve stejnou hodinu, vklouznul mužík zase do mé pracovny, zapadl do ohrormého křesla a vytáhl z aktovky pečlivě napsanou zprávu. Poslal jsem sekretářku na svačinu
a dal se dychtivě do čtení:
"Lne 18.6. v 6,00 vyšel sledovaný z donu, doprovázen ke dveřím stou nanželkou. Nastoupil
do Fiatu č. /to jsem vynechal/ a vystoupil v 6,15 u svého podniku. Budovu opustil v 17,00
a jel autem přímo do klubu starých mládenců v Birdstreet 6."
"Netušil jsem, že je členem mého klubu?" podivil jsem se nahlas. Mužík pozoroval špičky
střevíců. "Nesledoval jsem ho sám, nýbrž můj podřízený, "řekl suše,"naprosto diskrétní," do
dal rychle, když spatřil stín v mé tváři.
"Klub opustil ve 20,03 v doprovodu dvou pánů;"jména mi byla povědomá," a byl opilý. Jeden
z pánů ho odvezl do Redstreet 3."
NAŠE KRIMI
Lekl jsem se. Co tam ten pacholek dělá?
"Vstoupil do bytu slečny Marylin Wheelové, 25 let, manekýnka u fy Black and Black a odešel
v 23,06, v dobré náladě, zpívaje národní hyímu. Taxíkem odejel do Komeystreet č.9. Otevře
la mu pí Elvíra Cordonová a přivítala ho. Slova náš spolupracovník nezaslechl."
"Ale viděl ho, že? Vysoký, blond, odstávají mu uši..."
Mužík zvedl udiveně zrak:"Ne, vůbec ne! Ne větší než já, hlavu jako vejce, hnědé oči..."
Vložil jsem hlavu do dlaní: "Má tedy dva milence! A on dvě milenky! CZ^omé!"
Mužík kývnul neurčitě hlavou. "Světlovlasý tam určitě nebyl," četl mužík zprávu, kterou
jsem mu podal. "A uniknout nám nemohl. Hlídali jsme ve dne v noci. Chodil k ní jen ten
tlustý, a ráno odcházel, skoro každý den, jen jednou zůstal celou noc u té děvky, .pardon,
u slečny Marylin."
"Jak to, že jsem nic nepozoroval? Asi mi dávala něco na uspání do jídla. A ještě k tonu
chodil za mou.. .ehm.. .dobrou známou..." Sklonil jsem hlavu. Mužík trpělivě čekal, až se z
otřesu vzpamatuji. Zazvonil telefon. "Nemám čas, cože...a£ jde.,
pošlete ji pryč!" Ozvalo se zapraskání, zřejmě někdo vyrval
sekretářce sluchátko z ruky: "Miláčku, to jsem si nezasloužila,
aby mě dal sledovat detektivem.. Znán tvou žárlivost, .a jsem ti
tak věrná...!" Rychle jsem odložil sluchátko, ale z detektivo
vy tváře jsem vyčetl, že ječivý hlas slyšel.
"Ta dána, Marylin, má ovšem pánské návštěvy častěji. Kdybyste
dovolil, přečetl bych vám jména a adresy..."
"Nejde o Marylin, jde o moji ženu! "zařval jsem. "Kdo k ní chodí?"
Mužík na mě užasle pohlédnul a vstal. "Jen onen tlustý plešatý
pán.."couval ke dveřím, protože i já vstal, zrudnul jsem a za
tnul pěsti, šel jsem za ním až ke dveřím. Náhle jsem se zarazil.
' Zahlédnul jsem v zrcadle milence své ženy: tlustého, plešatého
pána.. .Udeřil jsem se do čela: dal jsem detektivovi orylem stou
vlastní adresu! Ani jsem nevnímal, že mužík položil zprávu, fo
tografie a účet na stolek u dveří a diskrétně zmizel...
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REPUBLIKOU BĚŽÍ FÁMA...
Sedíme ve vinárně a přítelkyně po pravici požaduje sva
řené víno. Vrchní si ji podezíravě změřil a pravil:"Bo-.
hužel nemáme hřebíček. Jak se roznesla ta fáma s koře
ním, hřebíček úplně zmizel.""Nevadí. Stejně nemáme pe
níze. Jak se rozšířila fáma o měnové reformě, všechno
jsme utratili," říkám, abych byl vtipný. "Jen si klidně
objednejte,"řekl s úsměvem číšník,"ona
totiž republikou běží fáma, že v únoru
bude amnestie."
Jedna fáma za druhou běží naší republi
kou, člověk by skoro věřil, že se dala
na pochod i ta proslulá ze sousoší Ma
tyáše Brauna, které je už 255 let. Budu
se muset podívat do chrámu sv.Víta, jestli zůsta
la na svém místě římskými básníky perzonifikovaná Pověst,"Jež se rozrůstá z nepatr
ných počátků nesmírnou rychlostí do obrov
ských rozměrů. "Kam se hrabou nejmodemější sdělovací prostředky, ústním podáním
rozšířená zpráva je imohem rychlejší. A
také barvitější. Zejména v zemích, kde tento
způsob bývá často jediným zdrojem informací.
A tak se povídá, že estébákům někdo šlohnul peníze pár
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dní před vánočními svátky, že jiný už viděl nově natištěné bankovky, že se dělají pytlíky
s novými cenami různého zboží, že při rekonstrukci Národního divadla našli zazděnou mrtvo
lu někdejší primabaleriny a že tam taky byla objevena dílna výrobců největších současných
bankovek. Snad z toho vznikl tento vtip. Národní na šest let zavřeli, ale vedení nechali
na svobodě. Anekdota taktně neříká, jaké vecfení je tím nyšleno.
A taky se povídá, že tam nahoře se nějak hádají, že jsme dokonce byli pár hodin bez Nejvyššího, že na Karlově mostě byl hanlivý nápis o jednom vysokém funkcionáři a hned vedle
druhý, beroucí v ochranu jiného vysokého funkcionáře, že se jeden krajský Lajenník odvážil
kritizovat poměry a byl za to zproštěn funkce..Jak říkám: fáma na fámu! A pak najednou
otevřu noviny a ten dotyčný byl náhle jmenován velvyslancem v jedné zpřátelené zemi. Inu,
není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Ne nadarmo tvrdí lidé, že každé "dementi"je
tak trochu podezřelé a svědčí spíše o ne zcela neopodstatněné římské perzonifikaci.
V ulicích, v autobusech i ve frontách to bublá, šumí, ševelí, ta ví to a ten zas tohle, že
jde z toho člověku hlava kolem a neví, zda má věřit vlastním uším. Dokonce mám někdy dojem,
jako by se tímhle šířením zaručených zpráv kdosi živil profesionálně a naprosto legálně.
Co si má člověk nyslet o tem, že prý odhalili bandu teroristů, která chtěla vyhodit do po
větří nějaké úřady? Já vím, že je to jaksi celosvětový trend, ovšem každá akce vyvolává
protiakci a co když někdo potřebuje dělat rozruch jenem proto, aby zdůvodnil zvýšenou poho
tovost a nezákonné zákroky, vykládané jako akt bdělosti a ostražitosti?
Nevěřte tanu, říkají uvážliví, přece nepůjdou s kanónem na vrabce. Kde by vzali tolik lidí,
aby kdekoho hlídali. Opravdu nehlídají kdekoho, ale stačí, aby lidi viděli stráže v domě
Na Smetánce 16 a v Anglické 8 před soukromými byty a už se šíří fáma, že skutečně někoho
hlídají. Pořád se mi nechce věřit, ale jdu navštívit svého známého, filosofa-topiče, a vi
dím, že hlídají i jeho dveře na Slovenské ulici číslo 11. A tak mne napadá: hlídají oni u
těch správných dveří?
Vyslechl jsem mimoděk rozhovor, že jeden stavbyvedoucí dostal od ředitele příkaz rozvázat
pracovní poměr s těmi, kteří byli v minulosti odsouzeni k trestům odnětí svobody. Má tam
čtyři takové, ale pořádně neví, za co seděli. Nezajímal se o to, bylo to už dávno, už si
své odpykali a podle zákona "jest na ně pohlížeti jako na plnoprávné členy společnosti",
ale on že je má najednou přepustit. Zedníky. Tak tomu už vůbec nemohu věřit. Kam bychom
přišli, kdyby to měla být pravda. To je prostě absurdní!
A najednou se dovím, že jedna žena se nervově zhroutila, kd/ž jí zaměstnavatel nechce pro
dloužit pracovní smlouvu, protože se před deseti lety příliš exponovala v jakémsi kultur
ním daně pro obrodný proces. Před deseti lety. V kulturním daně. Referentka.

Milá zlatá, kdyby se tohle mělo praktikovat do důsledků, na všech pracovištích, museli by
rozvázat pracovní poněr s nnoha vysoce postavenými činiteli na daleko důležitějších místech
než je vaše knihovna.
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Znám tajemníky, kteří byli tajemníky před deseti lety, viděl jsem na různých důležitých
listinách tehdejší podpisy dodnes žijících politikářů, kteří dál podpisují různé důležité
listiny denně, denně si čtu jméno šéfredaktora jednoho ústředního orgánu, který byl i teh
dy šéfredaktorem téhož orgánu, kam se podíváte, tam je najdete. A všichni se nějak expono
vali, stačí jen nahlédnout do tiskovin tehdejších dnů, sáhnout do archivů magnetofonových
záznamů, aby zase zazněl jejich libý hlas, který se tenkrát vemlouval, dušoval a zaklínal,
že už nikdy...
Znám dokonce autentický výrok jednoho z těch naprosto "čistých", který na dubnovém plénu
1968 pronesl slova téměř prorocká:"KDO PRVNÍ ZDVTHNE RUKU K RÁNĚ, PŘIZNÁ, ŽE MU DOŠLY IDEJE'.’
To, co se děje s vámi, milá paní, musí být nějaký tragický aryl.
Nevím, jestli ime poslouchala dost pozorně, jen usedavě plakala. Snad by se našel umělec,
který by podle ní stvořil sochu novodobé Antigony. A nemusel by to být zrovna Matyáš Braun.
Jiří RUML
Přinášíme další ukázku ze STUDIÍ, časopisu pro křesťanskou inteligenci, z péra /bývalého/
redaktora a absolventa Vysoké školy politické. Vyžádejte si u svého misionáře nebo přímo
na adrese Accademia Christiana, Via Concordia 1, 00183 ROMA, Italia, ukázkové číslo.
přátelství se podobá stromu.
Zdánlivě neživý kmen
a oku skryté kořeny
nesou na bedrách majestátný dum,
překypujícího života.
Světlo dlí ve větvoví,
jež vrhá dlouhé stíny.

STROM

Dozrávají plody.
Ptáci a slunce hnízdí
v haluzích.
Stromy jsou obrazem
probouzející se síly.
Vstřebávají paprsky slunce,
jen letokruhy odpočítávají
uplynulá léta.
Stromy dávají krajině
slavnostní nádech.
Jejich zelená barva
je obrazem naděje a víry.
Jsou znamením opory
při cestách tuláka.
Ze stromu vzniká dfím.
Nosné trámy. Chránící krov. Pevné stěny.
Strom si obléká
roztodivné oděvy
Q

MŮJ STROM

Ty jsi mým stromem.
Pln síly stojíš při mé cestě.
Mým toulkám poskytuješ stín.
Jen pro mne vstřebáváš světlo
a dáváš zrát neznámým plodům.
Na svých bedrech neseš
majestátný dým pohnutého života
a zahrnuješ mě přemírou.
Tvá zelená barva znamená
naději a víru.
U tebe nacházím skrytou sílu.
Ve spojení s tebou přináším nesčetné plody.
V tvých haluzích dlí světlo blaženého spolubytí a v tvém větvoví zamilovaný koncert
tvých mnoha hlasu.
Z ORIGINÁLU "BEI DIR ZUHAUSE" OD H.WALLHOFA
PŘELOŽIL DAVID

ĎÁBLŮV KAMARÁD
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milý

C.S.LEWIS

červotoč i,

snažíš se sice, zneužít jeho "lásky" k ternu, aby nemyslel na NEPŘÍTELE, ale nevidíš, jak se
modlí, aby mu NEPŘÍTEL pomohl tuto roztržitost překonat. Tvá chyba! Za odstranění špatných
myšlenek či roztržitosti se nesmí modlit, ale snažit se je odehnat "vlastní silou!' Jakmile
totiž předloží svou roztržitost, jejíž příčinou je "láska" k jeho dívce, NEPŘÍTELI v podobě
modlitby, ztratil jsi ho. Modlitbou ho všechno - dokonce i hřích - přivede blíž k NEPŘÍTELI,
což je naše porážka. Proti hříchu a roztržitosti musí bojovat SÁM! On nás nikdy neporazí,
požádá-li však modlitbou o pomoc NEPŘÍTETE, jsme ztraceni.
Skvělá je tahle metoda: Tvůj mladík je zamilovaný, vidí živě své pozemské štěstí a proto
prosí, aby skončila válka. Příležitost, podporovat při této modlitbě intelektuální zmatky.
Falešný duchovní život musíš podporovat vždycky - pamatuj si to! Tedy - lidé považují za
pravou modlitbu jen "oslavu Boha a společenství s Bohem." Zapomínají, že jim přikázal mod
lit se také za denní chléb a uzdravení nemocných. Vždyť. i ta nej duchovnější modlitba může
být "primitivní" - stejně jako skromná modlitba za potřeby všedního života. To mu přirozeně
musíš zatajit.
Zlé je, že se chlapec zavázal slibem, vytrvale a bezpodmínečně konat to, co mu NEPŘÍTEL
ukládá, tedy i pokračovat v těchto "primitivních" modlitbách za skončení války a pod. Můžeš
však přece něco podniknout. Trap ho např.tím, že bude hloubat a pochybovat, má-li jeho mod
litba vůbec smysl, když se nesplňuje. Nesplní-li se to, oč prosí, musí si myslet, že jeho
modlitby nejsou vyslyšené, že jsou zbytečné. Stane-li se, o co prosí, a£ si pak vširme nor
málních příčin, které ke splnění vedly a "proto by se to stalo i bez mé modlitby". Pak vidí
ve vyslyšené i v nevyslyšené modlitbě důkaz, že modlitba je zbytečná.
Tobě se tento zmatek zdá nesnyslný, protože jsi ryzí duch. On se však donnívá, že čas je
skutečný, že NEPŘÍTEL vidí jako on, co se děje, co se stalo a co se stane. I kdyby se toho
to pitomého názoru zbavil, v hloubi srdce si bude přece jen myslet, že NEPŘÍTEL čas vnímá.
Kdybys mu vysvětlil, že dnešní modlitby lidí jsou jednou z nesčetných souřadnic, s kterými
NEPŘÍTEL uvádí v soulad zítřejší počasí, odpoví, že NEPŘÍTEL tedy věděl, zač se lidé budou
modlit a proto se nemodlili ze svobodné vůle, nýbrž proto, že byli k modlitbě předurčeni.
I kdyby dodal, že dnešní počasí má své příčiny v původním stvoření hmoty, takže celé dění
a£ lidské nebo hmotné- je xe slovech NEPŘÍTELE: "STAŇ SE! "nenapadne mu, co je nám jasné:
to, že počasí se přizpůsobí modlitbě, je pouhý zjev celkového problému, totiž že celý du
chovní svět se přizpůsobuje hmotnému ve dvou různých bodech chlapcova vnímání času; stvoření
existuje v prostoru a čase stále,t.j.člověk je stvořen tak, že vnímá současný tvůrčí čin NE
PŘÍTELŮV jako řadu po sobe následujících událostí.
PROČ je v tomto tvůrčím činu NEPŘÍTELE místo pro svobodnou lidskou vůli, je i pro nás záha
da. Je to tajemství NEPŘÍTELOVY "lásky" k lidem. Tu ny nechápeme. Víme ale, že NEPŘÍTEL vidí
dobrovolný čin člověka ne v budoucnosti, nýbrž ve své nekonečném NYNÍ. Když člověka pozoru
je, neznamená to, že ho nutí. Ale povzbuzuje ho k dobru - a iry k opaku.
Zvídaví spisovatelé, např.Boetius, toto tajemství odhalili. Ale dík intelektuálnímu ovzduší,
které jsme rozšířili po celé Evropě, čtou staré knihy jen učenci a ty jsme vyškolili tak,že
nejsou schopni čerpat moudrost z knih starých autorů. Vštípili jsme jim "historicko-vědecké
stanovisko." čtou starého autora a neptají se:JE TO PRAVDA? Ptají se, kdo ho ovlivnil, koho
on ovlivnil, shodují-li se jeho slova s tím, co napsal dříve či později, jak špatně ho druzí
pochopili, jaký je"současný stav otázky ".Považovat jeho knihy za možný pramen poznání, domní
vat se, že to, co říká, by mohlo změnit nyšlení nebo jednání - dnešní učenec odmítne jako
"příliš primitivní". - Lidské pokolení není ovšem možné podvádět stále, proto se musí odříz
nout generace od generace. Kdyby se duchovní poznání převádělo, opravily by se chyby starých
dob zkušenostmi nové doby. Dík NAŠEMU OTCI V HLUBINÁCH a his tor. vědec, stanovisku, čerpají
dnešní učenci z minulosti tak špatně, jako debilové, kteří tvrdí, že "historie je blbost"!
Tvůj Z L O T Ř I L E C

SYN BOŽÍ A JEHO MATKA U ZULU
Muž má několik žen. Nejsou tam vesnice, jako u nás, všichni lidé na jednom místě a odtud
chodí do pole. Jeden černoch bydlí zde, druhý jinde a kolem chatrčí mají pole. Bohatý člo
věk má hodně polí a aby je obdělal, musí si koupit ženy. I křesťan si kupuje ženu, ale ten
má jen jednu. Když si hledal za starých dob chlapec dívku, dal za ní otci zálohu, pak si ji
ale vyzkoušel, dá-li mu děti. Kdyby ne, asi by si ji nevzal. Kdo je bohatší, dostane za
dceru více krav - na venkově se platí kravami, ve městě penězy - dívka z velmi
bohaté rodiny stojí i 150 krav. Kdo má pět-šest žen, má velké bohatství jakoby měl 700 krav.
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Leguán, půl druhého metru dlouhý, nemá zuby a všech
no žvýká. Ocasem může přerazit i nohu. Zabíjel mi
slepice, odtáhl mrtvou stranou a rozžvýkal. Jinak tam
žijí hadi a epice. Např.had ringo, 1,50 m dlouhý,
velmi jedovatý, ale pomalý, člověk mu lehce uteče,
Také černé a zelené mamby - jen kolem svého baráč
ku na hlavní trati jsem jich s chlapci ročně po
chytal 70 až 80. -ŽULU chovají krávy, málo ovcí a ko
zy, které jsou posvátnými zvířaty. Když někdo zemře,
obětuje se za něho koza, i při křesťanských pohř
"Nechci se vám do toho plést,
bech. Kněz po katolických obřadech ustoupí a pak
ale vínem mě už podlévat nemu
pohřbí černoši nebožtíka po svém. Nemá smyslu jim
síte."
to vymlouvat.
Žijí tam nejprimitivnější lidé na světě. Nenajdeme tam - jako jinde - kulturu minulosti,
zasuté chrámy, vykopávky atd. Před víc než 4000 tis.lety měli Indové a Egypťané architektu
ru, jejíž základy jsou dosud tajemství. Naši lidé neměli písmo, neuměli číst, počítali jen
do desíti, neznali kolo, všechno se tahalo na rozeklané větvi - šnekem - ale vždy věřili
jen v jednoho Boha. Říkali mu "ngulu-ngulu-ngulu" t.j.velký, velký, velký - tedy nejvyšší.
Toho nikdy neviděli. Ale Bůh měl syna, o kterém slyšeli, že přijde, říkalu mu Nhulu-kosi.
A ten syn měl matku, která mu dala život. Tu nikdy nespatří, protože pohled člověka by ji
pošpinil. To mi vypravovali staří misionáři, kteří tam byli padesát, šedesát let. Postavil
jsem tedy Panně Marii na každé misii kapličku. Nakreslil jsem na ni jejich ozdoby. Strašně
se tomu smáli, muselo to být něco směšného, ale nikdy neřekli, co. Žulu totiž nesmírně mi
lují matku. Zbožňují ji. Když otec zemře, vezme si nejstarší syn matku k sobě a má přednost
přede všemi jeho ženami, které jí musejí sloužit.
Když přišli hlasatelé křesťanství, nebylo těžké Žulu pokřtít. Ted používáme i my jejich
jméno pro Boha, Ježíš se jmenuje Ngulkosi da Jesu a Panna Maria Umaria - uma je matka. Také
znali zlé a dobré duchy - naše dábly a anděle.
Kněz musí mít na sobě vždy něco černého. I jejich chodí v černém. Já měl černý kolárek a
bílý oděv. Chce-li je člověk získat, musí respektovat jejich zvyky a zákony.
Je tam i kostelíček, který je postaven v roce, kdy jsem se narodil, 1921. U něho je škola.
Údolí se jmenuje emalangeni - ilánka je slunce, e je tam, kde se žije. Je to pod mořskou
výškou, proto tam nejsou ani koně, ani krávy, ale roste tam dobře kukuřice.
U kostelíčku je škola. Jako ve všech býv.anql.koloniích, i zde chodí děti v uniformách,
každá škola má svou, jiné barvy. Měl jsem pět škol.

Portugalci zemí jen prošli - pak objevili Indii. První usedlíci před
270 léty byli Burové. Jsme o 70 let starší než Amerika. Žulu žili jen
v Natalu. V Kapsku černoši nebyli, jen málo v jihozápadní Africe křováci. Běloši volali černochy na práci ze severu.
Tedy jsou tam území, kce první bydlel běloch. Pro
tože se oelý světadíl jmenuje Afrika, myslí černoši,
že jim patří oelá. Ve skutečnosti není Afrika vůbec
černošské slovo. V sev.Afrioe bydlela římská rodina
jménem Afrika, měli tam velké statky. Běloši proni
kali na jih a stále se zemi říkalo Afrika-až jí to zůsta
lo. Tomu černoši nechtějí věřit. - Máme čtyři provincie:
Kapsko, Natal, Transwaal a Freistate, dříve svobodný stát,
"Prosil bych vaše jméno, musím
kde je Kimberley a dolují se diamanty. Když se Angličanům za
je uvést v jídelníčku."'
líbilo území Burů, zatlačili je za řeku Waal-proto Transwaal.

VY SE PTÁTE-MY ODPOVÍDÁME
V MINULÉM ÚVODNÍKU SE ZMIŇUJETE O PROROCTVÍ PSEUDOMA
LACHlÁŠOVĚ O PAPEŽÍCH. CO JE TO?

Irský biskup Malachiáš /1O95-11O2/, měl podle životo
pisu, který o něm napsal jeho přítel sv. Bernard z
Clairvaux dar vidění do budoucnosti. Proroctví o pape
žích - asi 112 krátkých charakteristik - se mu pouze
připisují - proto "pseudo" - vznikla kolem r.1590.
Tvrdí se také, že je napsal sv.Filip z Neri/1515-1595/,
Dr.Alfred Fuchs v knize Novější papežská politika,s.180
píše: "Existuje totiž ze středověku proroctví, které
ovsem není věcí víry, nýbrž toliko zajímavou legendou,
podle níž všichni papežové příští jsou označováni
zvláštními přívlastky, které je mají charakterisovati.
Lze říci, že tyto přívlastky se z největší části sho
dují, ovšem některé z nich musí býti interpretovány.
U poslední papežů vypadají tato epitheta takto: Pius 1>
má přívlastek"Crux de cruxe:Kříž z kříže. "Vykládalo se
to tak, že tento papež tím, že byl zbaven svého území,
byl nucen nésti těžký kříž a že tento kříž mu nastroji
la savojská dynastie, která, jak známo, má kříž ve zna
ku. Lev XIII. mel epitheton "Lumen do coelo: Světlo
z nebes", což se vykládalo dvojím způsobem: Jednak jest
to aplikováno na vynikající duševní vlastnosti tohoto papeže, který vlastně byl tvůrcem novo
dobé kurie, jednak jest to interpretováno rodinným znakem hrabat Pecci, z nichž pocházel
Lev XIII., kteří měli ve znaku kometu. Pius X. nastoupil s označením "Ignis ardens: Oheň
hořící", což jest vykládáno jeho známou náboženskou horlivostí a pak také energickým bojem
proti modernismu. Nápadné se shoduje epitheton papeže Benedikta XV., který má přívlastek
"Religio depopulata: Vylidněné náboženství". Jest to papež, který přišel do světové války.
Nynější papež /psáno r.l93O/mu epitheton "Fides intrepida: Víra neohrožená. " Epitheta dal
ších papežů jsou: "Pastor angelicus: Andělský pastýř"/Pius XII./,"Pastor et Nauta: Pastýř
a Lodník"/Jan XXIII. - z Benátek!/,"Flos flórům: Květ květů"/Pavel VL./,"De medietate lunae:
Z úplňku měsíce /Jan Pavel I. - vládl 33 dny - něco přes měsíc/ŽOe labore solis: Z práce slu
nečné" JP II. "De Gloria olivae:Ze slávy olivy. "Poslední papež pak se bude nazývati Petrus
Romanus. " Za jeho pontifikátu bude podle této legendy zničen Řím a to tak, že nejdříve bude
se zemí srovnáno Kolosseum. Pak bude zničen Jerusalem, načež nastane konec světa."
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PROČ V ČLÁNKU JESUITY NORBERTA LOHFINKA: 00 BUDE PO SMRTI? NENÍ ZMÍNKA 0 PEKLE?
Peklo patří mezi tak zv.čtyři poslední věci člověka: smrt, soud, nebe, peklo. Tím, že autor
zamlčuje v článku peklo, podobá se malíři, který skvostně namaluje polovinu obrazu a druhou
nechá prázdnou, vydává však obraz za úplný. 0 existenci pekla jasně učí Kristus - proto i
jeho Církev. Není možné mluvit jen o Božím milosrdenství a zamlčovat nebo zamlžovat to, že
Bůh je také nejvýš spravedlivý, dobré odměňuje a zlé trestá. Vše dobré, co uděláme, má v so
bě zárodek blaženosti, vše zlé zárodek utrpení. Nedoběhneme-li v čase na zemi k cíli, který
nám Bůh určil a k jehož dosažení nám stále nabízí svou pomoc, musíme "dobíhat" po smrti. Je
li očistec oddělování duše od těla /"údolí smrti" jak píše žalmista/ nebo je duše ještě ně
jak připoutána na čas a v čase trpí, nikdo neví. - Utíká-li člověk ve chvíli smrti od Boha,
zakotví v trýznivé nicotě, kde žije jen Boží spravedlností, ne láskou. To je pak peklo.
Jak píše kardinál Ratzinger /KLUB č.3/78/ je "teologické bádání podřízeno zákonům vědeckých
metod. Potřebuje určitý prostor pro další pokrok a nabízí domněnky, které MOHOU BÍT SPRÁVNÉ,
ALE TAKÉ FALEŠNÉ. Proto se teologická věda neobrací přímo na veřejnost, nýbrž na okruh těch,
s kterými vede vědecké diskuse." Lohfink píše, že "dokázat se nedá vůbec nic"a tím zařazuje
svou úvahu mezi domněnky, na které se vztahuje pokyn kardinála Ratzingera. - 0 těchto věcech
napsal knížku prof.Gregoriánské university Dr.Tomáš ŠPIDLÍK, SJ:NA DRUHÉM BŘEHU.
PROČ CÍRKEV DOVOLÍ KNĚZI OPUSTIT SVÉ VĚŘÍCÍ A OŽENIT SE, ALE MANŽELÉ SE ROZVÉST NESMÍ? -Kněž

ské bezženství je příkaz Církve, nerozlučnost manželství příkaz Kristův. Církev maže měnit
své příkazy, ne však přikázání Boží. Kněžské svěcení vtiskuje nezrušitelné znamení, ale Cír
kev odebírá knězi, který už nechce sloužit věřícím, právo, vykonávat kněžské poslání.
Manželé se z důležitých důvodů smějí rozejít, nesmějí však za života druhého uzavřít znovu
sňatek. Církev rozimožila důvody neplatnosti sňatku. 0 prohlášení sňatku za neplatný se
musí žádat. Věc, která dělá sňatek neplatným, nesmí znát druhá strana před svatbou.

ČESKÝ KLÁŠTERVSRDCI JIŽNÍ ZEMĚ
NORCIA, latinsky Nursia, malé městečko v hradbách
vprostřed hor, rodiště sv.Benedikta, zakladatele
prvního západního mnišského řádu z proslulého Monte
Cassina, žije tiše, skoro jakoby středověkou idylou.
Za hradbami stojí klášter sv. Benedikta, patrona
křesťanské Evropy.
A právě v tomto klášteře se stále modlí pět českých
mnichů za Evropu, za svět, za český národ, za ty,
kteří nevědí kudy kam a za nás za všechny.
P. Cyril STAVIL, převor kláštera a vedoucí Modlí se. Chválí Boha. Rozjímají. Je to jejich po
letošních třídenních exercicií v Bethanien volání, jejich poslání. Smysl poslání už nám dnes
jakoby uniká. Ne pouhé zaměstnání, ale uposlechnutí volání Božího.
Ten, kdo sem zabloudí z neklidného světa, hledaje pokoj a mír, najde jej v plné míře, neboť
na každém kroku vdechuje víru, naději a lásku. Boží láska, která se zrcadlí v obyvatelích
kláštera, prostoupí poutníka a dává se poznat, takže může pochopit její podstatu.
Trpělivost, vytrvalost, poslušnost a pokora. Poutník se ptá, jak nalézt odvahu k pokoře.
Má štěstí. Převor kláštera, Padre CIRILLO - jak ho v městečku láskyplně jmenují - vede tý
denní exercicie, do nichž příchozí nesměle, ale velmi rád zapadl. Klid a mír zesilovaly
ticho. To slyšitelné ticho pomáhá soustředění a ta zase prohlubuje možnost rozjímání.
Zde několik myšlenek z exercicií. Uvažujte o nich.
Dostáváme dary přirozeného života - náš tělesný život - nadpřirozeného života - život du
ševní - a věčného života - život duchovní. - Křest zmrazuje dědičný hřích. - Úkol člověka
je, naslouchat volání Boží. - Poznat sám sebe v plánu Božím je milost. - PLÁN BOZí:
všichni jedno s Bohem a mezi sebou ve věčné lásce. - Buh potřebuje lidi, kteří řeknou ANO!
Vytrvalost je cesta k dokonalosti. - Kříž spojuje lidis Bohem /kolmé, vertikální břevno/
a mezi sebou/vodorovné, horizontální břevno/, rozepjaté ruce Boží lásky objímají nás všech
ny. - Kříž lásky i utrpení - každý nes svůj kříž, v Kristově kříži pak hledej útěchu a sílu.
Maria je matka všech hříšníku. - Maria je vrchol lásky a poslušnosti. - Pane, rozmnož mou
víru a poslušnost. - Rozkol v křestanství je výsledek neposlušnosti, protestu - Ne protes
tovat, ale hájit, bránit. - Protiklad: jistota lásky a nejistota dnešního světa, - Úmluva
milosrdenství: začínat každý den znovu a lépe. - Hledej dobro - hledej to lepší. - Buh
stojí vždy na prvním místě. I u mne? - Nechat se proniknout Boží přítomností. - Není slovo
"bohatý" odvozeno od slova Buh? - Kázání na Hoře je ústavou Božího království. - Poznávat
ve svém bratru Krista. - Pracovat pro spásu lidí. - Duch čistoty je duch lásky. - Očistit
srdce. - Modlitba je spojení s Bohem. - Modlitba, třeba i jen z jediného slova, vždy a všu
de. - Toužit po věčném životě celou svou vášnivou touhou. - První myšlenka ráno a poslední
večer: PÁN JEZÍS.

Mnozí si jistě pamatují na Otce Cyrila Stavěla z Bethanien 1978. Jeho závěrečná meditace
o modlitbě je pro ime nezapomenutelná. Obdivu
hodná je i jeho práce a práce jeho spolubratři
pro nás všechny a pro obnovu kláštera a klášter- ]
ního kostela. Vajíčka od pěstovaných slepic
zajišťují obživu pěti mnichům, kteří svou mod
litbou vyprošují klid a mír tolika lidem. Uvě
domil jsem si, jak je to možné. Dobré kláštery
jsou uzly sítě, rozhozené Bohem samým na svět
pro záchranu lidských duší do věčnosti Božího
království. Jak hluboko do propasti upadl čes
ký národ. Uvědomujeme si to iry, kteří žijeme v
poměrné svobodě? Absolutní svobodu dává jen
Bůh ve své lásce, pravdě, moudrosti a síle.
Benediktinský klášter Madonna delle Grazie
Žiji já v Bohu? - Modleme se spolu s pěti čes /Milostné Matky Bozi/ 1-06046 NORCIA /Pg/
kými mnichy v Norče, modleme se s nimi za český
národ. Modleme se i za ně, aby toto místo zkoncentrované lásky nezaniklo. Pane, díky.
BO R EK

DĚKUJEME Otci Hrbatoi, že nás v quartenu uvedl do umění rozjímat o božim SLOVU .
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V září se konala ve Vídni 4. ekumenická porada biskupů a teologů tak zv. předchalcedonských
církví, t.j. arménské, chalcedonské, koptské a syrské - se zástupci katol.Církve na téma:
Prvenství římského biskupa. Na sněmu v Chalcedonu r.451 bylo za článek víry přehlášeno, že
v Kristu jsou dvě přirozenosti - lidská a božská - v jedné osobě a podstatě.
Před 50 ti lety založil Msgr Josemaria Escrivá de Balanguer sdružení OPUS DEP, o němž jsme
psali v 4 č. KLUBU. Komunisté jsou na toto polotajné hnutí velice rozezleni a snaží se je
při každé příležitosti, zejména v narudlých západních televizích, pošpinit - a to je pro
toto hnutí nejlepší vysvědčení. Každý kněz hnutí musí získat před vysvěcením akad. titul.
V Mohuči uveřejněném prohlášení prohlašuje 11 profesorů/ani jediný z Tubingen!/, že "neomaryistický vzor společnosti" a z toho vyvozené pedagogické důsledky "nekritickým způsobem
a v pozoruhodném rozsahu získaly přístup do zásadních projevu katolických mládežnických
spolků a sdružení v NSR i ve Švýcarsku./Např. v časopise katolického Jungwachtu ve Švýcarsku
byl článek o modlitbě od KOMUNISTY B.Brechtal! a pojetí modlitby vůbec neodpovídá duchu
Kristovu, pozn.red./ Tím vzniká nebezpečí, že idealismus, typický pro mladého člověka, bude
zneužit a skončí v neodpovědné ztrátě správného cíle."
V DDE spáchal 65 letý evang. duchovní Gerhard Fischer sebevraždu. První se upálil farář Oskar
Brúsewitz, týden před sebevraždou pastora Fischera se za bohoslužeb v kostele upálil 41 le
tý farář Rolf Gunther.
V novém semináři arcibiskupa Lefebvra v Zaitzkofen bude vysvěceno 9 seminaristů, dal ších
15 do semináře vstoupilo. Rektor přešel se seminaristy ze Švýcarska/AI/. Prohlásil, že ne
chtějí ani konfrontaci s "koncilní Církví" a regensburským biskupem / který, mimochodem,
se velmi pečlivě stará o své vlastní seminaristy/ ani být shromaždištěm nespokojených kato
líků. "Chceme v klidu školit naše seminaristy." Výchova je velmi solidní, bohužel tím, že
zapomínají na 11.Vatik.sněm, je neúplná.
Kardinál Jean Villot/73/ zůstane "až na další" státním sekretářem.
Rádio Vatikán cteirentoval zprávy, že by se sv.Otec chtěl zúčastnit svěcení kaple na Sinai.
Novým ředitelem vatik.museí - jejich délka je 7 km - byl jmenován prof. C.Pietranzeli /66 let
Jan Pavel I. byl ostrým odpůrcem vatikánské východní politiky arcibiskupa Casaroliho.
Slovenská tajná policie se snaží přimět žadatele k přijetí do bratislavského semináře ke
spolupráci. Z mnoha přihlášek dovolily úřady přijmout pouze 30 kandidátů. Církevní tajemní
ci konali domovní prohlídky na farách a ordinariátech,aby vyzvěděly, kdo žádal o přijetí
do semináře.
Matka TEREZA dostala za své zásluhy v práci pro nejubožejší cenu Balzanovy nadace,půl mil.f.
Po smrti JP I. přerušili letušky a stewardi stávku, aby přijeli kardinálové do Říma včas.
Velmistrem řádu Zlatého Rouna, založeného Filipem Dobrotivým r.1420 v Bruggách, je španěl
ský král Juan Carlos I./jeho nositelem i belgický král Baudoin/.rakouská větev je prý
významněj ší.
29.10. se konal v auditoriu na Via della Conciliazione /vedoucí přímo z náměstí sv.Petra k
Tibeře/ koncert Janáčkovy hudby k 50 tému výročí jeho úmrtí. Jistě si získá srdce Římanu.
Heslo nového lugánského biskupa Togniho je "Ve službách vaší radosti. "
Od 8.dc 10.12. má být v Einsiedeln Švýcarské mezinárodní pastorační fórum.
Před 10 lety, 23. 9.1968, zemřel známý stigmatizovaný kapucín P.Pio de Patralcina/vlastním
jménem Francesco Forgione/ ve věku 81 let, v klášteře San Giovanni Rotondo/Foggia/ asi
200 km od Neapole. Na mši, kterou sloužil s ostatními neapolský arcibiskup v kostele Panny
Marie delle Grácie u hrobu zesnulého neapolský arcibiskup kard.Ursi - také jeden z možných
"papežů"/papabile/, se sešlo asi 10000 poutníků. Probíhá beatifikační proces.
Od 1. ledna bude v Belgii jen jedna protestantská církev - sjednocená. 16
Od října t.r. zahájil činnost zvláštní ústav pro misionářskou katechezi při papežské
Urbanské universitě v Římě.
Švýcarská spolková vláda doporučuje, aby se iniciativa odluky Církve od státu odmítla.
V Římě se konal III. svět.kongres terapeutických společností, které pečují o léčbu lidí
otrávených drogami a j.jedy.
Kard.A.Lorscheider, arcibiskup z Fortalezzy v Brazílii, jeden z možných papežů, a předseda
latinsko-arrerická biskupské rady /CELÁM/ měl 28.9.srdeční záchvat. Je už mimo nebezpečí.
9.10. uplynulo 20 let od úmrtí Pia XII. Mši sv. za něho sloužil v Římě kard.Cooke, arcib.,
z New Yorku. Heslo tohoto velkého papeže bylo: Opus iustitiae Pax. /Dílo spravedlnosti mír/.
Udržel v Církvi pořádek i v nejhorších válečných dobách.
Mariarský primas kard.Lékai vysvětil v Římě před zvolením JP II. 7 studentu teologie-Madaru.

NAŠE

BOHOSLUŽBY

MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA,
CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU
SVOU DUSÍ, CELOU SVOU
MYSLÍ A CELOU SVOU SILOU.
MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO
SEBE SAMÉHO. ŽÁDNÉ JINÉ PŘIKÁZÁ
NI NENÍ VĚTŠÍ NEŽ TOTO."^r
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.neá.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
CORTAILLOD-lo km na juh od Neuchatel
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.lO,O
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskapelle. neděle
19,00
R()TI-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-posl.sob.v měs.,Herz Jesu
Kapelle,u dómu, vchod z nádvoří,18,
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg
sobota /česká mše sv./
19,00
slovenská - St.Urbankirche, Seenstr.193, každou l.sob.v měs.
18,45
ŽENEVA - kostol sv.Bonifáce, 14.Ave
nue du Mail,II.p.,2.ned.v měs. 18,30

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA-6006-LUZERN, Schadrutistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4 05 8 BAS EL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8OO4-ZURICH,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.GALLEN- 17
KAPPEL, t.055-881460 -KLUB

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

KATEŘINSKÁ
ZÁBAVA VE WINTERTHURU !
Bazar ve prospěch našich studentů teologie - budoucích
knězi nebo jáhnů - Čechů i Slováků - ve studentské koleji
v Římě - Nepomuoenu. Umíte háčkovat? Plést? Vyšívat?
Vaše dárky přijme Otec šimčík.
Před vlastní zábavou je mše svátá v 19 hod. po ní zábava
v Seuzacherstr.l.ve farním sále u kostela. Hraje k ní
náš Mí ta SMETANA.
25.listopadu

MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA VE WINTERIHURU- ve velkém sále
hotelu Volkshaus u nádraží. Tombola a občerstvení, jater
nice a uzeniny od p.Čurdy. Reservace stolů od 13.11. po
19 hod. tel. 052/295923 nebo 273917. K tanci i k poslechu
hraje tiše hudba pana Rytíře. Možnost parkování vedle ho
telu. Dárky se přijímají půl hod.před začátkem. Vstupné
15,-frs. Pořádá ČSKP.
9.prosince
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI v sále u kostela St.Ulrich,
Winterthur, Seuzacherstr./jako Kateřinská zábava/. Účinku
jí žáci české doplňovací školy, vedené panem ředitelem
Jobem a čs.taneční skupina. Vstupné dobrovolné - na úhra
du režie. Prosíme účastníky, aby svým darem přispěli na
podporu potřeb naší české doplňovací školy - samostatná
sbírka. Příjem dárků pro sv.Mikuláše jako obvykle v míst
nosti u zadního vchodu.
_
. _
, , . ._ ,.
3.prosince - od 14 hodin
DUCHOVNÍ
OBNOVA MLADÝCH od 16 let
v dome VELEHRAD v St.Martině-Casies. Vede Otec J.KOLÁČEK
z českého vatikánského rozhlasu. Počet účastníků je ome
zen. proto si s přihláškami pospěšte. Přihlášky pošlete
Otci šimčíkovi do Curychu, nebo mu telefonicky oznamte,
že se o obnovu vážně zajímáte. Řekne vám podrobnosti.
Cena cca 18 frs za den. Od 26.12.večer do 31.12 ráno du
chovní cvičení s mlčením, pak do 2.ledna ráno lyžování,
sáňkování, zpěv, společná zábava atd.
26,12. až 2.1.1979.
ZIMNÍ
TÁBOR PRO
Informace - P.Birka - P.šimčík

DĚTI

- v únoru!

POUŤ
DO
ŘÍMA - zejména jeho vzdálenějšího i
bližšího okolí. Sjedou se krajané z celého světa! Vzpome
neme: 5 let od smrti kard.TROCHTY, 10 let od smrti kard.
BERANA, 50 let od založení české koleje NEPOMUCENUM, 250
let od svatořečení sv.JANA NEPOMUCKÉHO, 1050 let od smrti
sv.VÁCLAVA. Program je bohatý, uvidíme imoho historických
MÁTE ZÁJEM O HLUBŠÍ staveb a památných míst, uslyšíme z úst "kovaných" odbor
DUCHOVNÍ ŽIVOT?
níků mnoho zajímavého, osvěžíme se a pobavíme. Cena je
V proslulém dominikánském časopise 120 tis.lir za celý pobyt - včetně kapesného.
našeho mučedníka Otce BRAITA poKdo má o pout zájem, at si na ni vyhradí čas re své dovo
lené a předběžně se přihlásí u svého českého misionáře.
kračují v Kolíně n.R. Časopis NA
HLUBINU - čtvrtletník - obsahuje
od 28.7.do 4.8.1979.
řadu teologicky fundovaných člán
ků a zasluhuje naši pozornost, po NEUE BILDPOST - jeden z nejlepších německých měsíčníků,
kud se o svou víru zajímáme. Obj. psaný svěže, výborné informace - i o naší vlasti re
bud v redakci KLUBU/t.055-881460/ dakce bez komunistů,8 ilustr.stran velkého novinového for*
nebo:Tschechen Seelsorger D 5 Koln mátu. Předplatné 30 franků. 27 marek.
a.R. Postfach 290201. - Časopis
Objednat si jej mažete i v naší redakci 8735 St.Gallendostanete zdarma.
kappel - Vaší objednávku předáme administraci v NSR.

PANTOFLOVÝ NADPORUČÍK
Nadporučík Mazurek se nastěhoval do dvoupokojového bytu v pravém křídle dcmu, v němž sídli
li jeho podřízení. Ale nenastěhoval se sám. Přivedl s sebou energickou brunetu, o hlavu vyš
ší než on, která se uvedla tím, že mu na nádvoří vlepila dvě pořádné facky. Neměla k tomu
žádný důvod, ledaže výraz obličeje jejího chotě byl sám o sobě dostačujícím důvodem.
Mazurek jenom zamrkal, vystrašeně se rozhlédl a upaloval do svého bytu, následován rozlíce
nou dámou, která mumlala, že to přiblblé hovado co nevidět umlátí.
Paní Jana byla velice rozezlena. Vzala si Mazurka na vrcholu jeho slávy, když působil jako
kádr ve vojenské tělovýchově. Už tenkrát. byl nadporučíkem a dalo se předpokládat, že u toho
nezůstane, neboť. u elitních útvarů se postupovalo rychle. Nečinila si sice iluze o Mazurkově intelektu, ale na vojně pokládala tento nedostatek za zcela pomíjitelný. Byla to chudá
pražská holka, zaměstnaná jako servírka, a její sen o budoucím životě byl vcelku jednoduchý.
Vzít si zámožného pána, dostat pěkný byt v Praze, nemuset chodit do podniku a dělat ze sebe
honoraci. S Mazurkem se jí to málem vyplnilo.
Ale sotva se vzali, začalo to jít s nadporu
číkem s kopce. Při prověrkách se přišlo na
nějaké drobné nepřesnosti v jeho politickém
školení, zejména se inspekce pozastavovala
nad tím, že soustavně říká: sovětské státy
americké, soudruh Adenauer, a když byl dotá
zán na státní hyímu, zazpíval falešně Armádě
zdar!
0 několik dní později byl Mazurek převelen k
bojovému útvaru do Plzně, pak do Domažlic a do
Pelhřimova. To už jeho pověst značně utrpěla a
byl zařazován nejvýše do funkce velitele čety.
Aby vypil kalich trpkosti do dna, byl posléze
uznán jako zcela neschopný velet bojovým jed
notkám. Bylo mu dáno na vybranou: bud odejít
z armády nebo přejít k pracovním útvarům.
Zvolil si druhou možnost a Tábor byl už jeho
patnáctou štací. Paní Jana následovala chotě po vlastech
českých a její sen o krásném bytě a pohodlném životě v
Praze se jí rozplýval. A za všechno mohl ten zatracený
blbec, který jí zničil mládí a přinutil ji, aby žila kočovným životem jako nějaká cikánka!
Patrně by Mazurkovi utekla, kdyby nezjistila, že je jí nezvýhradně oddán a že s ním může
libovolně nakládat. Nadávala mu, a on ani necekl. Začala ho bít, a on neprotestoval, nebrá
nil se.
To se paní Janě velice líbilo a její sebevědomí čpět značně stouplo. Koneckonců, Mazurek je
přece jen nadporučík, a která žena si nůže dovolit mlátit nadporučíka naší lidově demokra
tické armádv?!
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
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NAJDETE 10 ROZDÍLŮ MEZI OBĚMA OBRÁZKY?

KDE JSOU MANŽELÉ
NOVÁKOVI ?

ÚSMĚV ZA ÚSMĚVEM
"Kdybys našel v jedné kapse kalhot dva franky a .deset rappů a v druhé
kapse tři franky a pět rappů, co bys měl!""To bych měl
určitě cizí kalhoty!"
SŇATKY
"Včera jsem koupil v antikvariáte knihu:Jak se stanu
milionářem, ale chybí v ní polovina listů.""Vždyt
půl miliónu také není k zahození!"
"Kdo s tou rvačkou začal?" ptá se paní učitel
ka. ""On, prosím! Začal se bránit."
"Rozhodnul jsem se, že už se nebudu s nikým sá
zet!" "Neveřím.""Tak se vsadme!"
"Teta Erna si bude
Petr si koupil past na myši. Aby ušetřil, vložil
myslet, že se to
do ní barevnou fotografii sýra. Druhý den našel
rozbilo cestou!"
v pasti barevnou fotografii myši.
Chlapec - Angličan - přistoupí na mostě k pánovi: "Nerad, prosím,
oslovuji cizí pány na ulici, ale můj bratr spadl právě do řeky. "
"Kolik je vás ve škole s vyznamenáním?""Kčfyž nepočítám sebe, tak
sedm. ""A proč se nepočítáš. ""Já vyznamenání nemám."
"Frantíku, jaký je rozdíl mezi opatrností a zbabělostí?""Opatrnost
je, když mám strach já, zbabělost je, když má strach ten druhý."
Jiřík přinesl od učitele dopis: "Váš syn nic ne
zná. "Otec odepsal:"Proto ho také posíláme do školy."
__
Muž přijde na ředitelství elektrických drah:"Zapomněl jsem v tramvaji lá
hev s koňakem. Odevzdal ji někdo?""Lahev ne, ale muže, který ji nasel."
Muž má jít na operaci slepého střeva a bojí se. Ptá se známého lékaře:
"Může žít člověk bez slepého střeva?""Pacient ano,
ale lékaři ne."
"Mami, zde jsou zpět peníze, které jsi mi dala na
poštovní známku. Vhodil jsem dopis do schránky
právě, když se nikdo nedíval. "
Don Juan se chlubí ve společnosti: "Poznám na první
pohled, co si ženy o imě nyslí.""Tak proto jste
zůstal starým mládencem!"
"Poslyš, je tvá paní stále ták krásná, jako před de
seti lety?""Jistě! Ale potřebuje k tomu víc času. "
V texaském městě měli šilhavého soudce. "Jak se jrrenu. jete?"ptá se prvního obžalovaného. "John Buck," odpoví
dá druhý. "Vás jsem se neptal. ""Však já jsem také nic "Nerušte daňo
VRCHOL
neříkal," brání se třetí.
vého poplatníka!"
DREZURY
Při zkoušce z práv se ptá profesor: "Co je to podvod?"
Student se zamyslí: "Podvod je, když mě necháte propadnout. ""?""V zákoníku přece čteme, že
podvodu se dopouští ten, kdo využije neznalosti druhého, aby ho poškodil. "
"Nejdříve jsem dostal anginu, potom komatění tepen, a když jsem si to odbyl, dostal jsem
malárií, pak cukrovku a konečně zánět průdušek...""Prosím tě, a jak jsi ty nemoci přežil?"
"Jak to, přežil? Vypravuji ti o své poslední zkoušce na lékařské fakultě."
Baví se dva neúspěšní spisovatelé. "Představ si, nakladatelství mi vrací všechny mé rukopi
sy. ""To se mi ještě nikdy nestalo!""Jak to?""Neuvádím zpáteční adresu."
"Jak se mají chovat hosté na návštěvě? Tak, aby se hostitel cítil
jako dona!"
"Chci se odnaučit
kouřit.""Zkusil
jste už žvýkačku?"
'"Ano. Ale ne a ne
ji zapálit!"
tpo je lepší, být
lékařem nebo zvěrolékařem?-Zvěrolékařem; toho si
pacient nemůže za
MODEL
volat, když mu nic \
není."
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ZASE VAŘÍ BABIČKA
JEDNODUCHÉ OVOCNĚ ŘEZY. - Tolik másla, kolik váží dvě vejce, utřeme
do pěny, přidáme stejné množství cukru, pak 2 žloutky a dále třeme.
Přidáme tuhý sníh z bílků a mouku, rovněž tolik, kolik váží 2 vejce.
Polovinu těsta rozetřeme na máslem potřený a moukou vysypaný plech
nebo do dortové formy, poklademe bud kompotem nebo čerstvým ovocem
a pocukrujeme. Přikryjeme druhou polovinou těsta, přetřeme vejcem
a upečeme v mírné troubě. Vychladlé krájíme.

SMAŽENÍ! ŘEZY SÝRA. - 35-40 dkg tvrdšího sy
rá nakrájíme na 1 cm silné plátky, obalí
me je ve vejci a jemné strouhance a necháme půl hod.
stát. Pák je vysmažíme po obou stranách do zlatova na
rozpáleném sádle a podáváme je se sekanou petrželkou,
smaženou na sádle.
DĚSNĚ PRIMA. TVAROHOVĚ KNEDLE. - Na 1/4 kg tvarohu 1 vejce, smí
chat s krupicí na hustší těsto/lze použít i hrubou mouku/, špet
ka soli, event.trochu mléka. Nadívat pikantnějším ovocem. Hoto
vé knedle pocukrovat a přichutit máslem.
PAŘÍŽSKÝ SEKANÝ ŘÍZEK. - 600 g mletého masa/pokud mošno vepřo
vého libového/žemle, bílek, trošku mléka, vejce, 3 lžice hlad,
mouky, pepř, sůl, olej na smažení. - Žemle pokrájíme na plátky
a polijeme trochou mléka; necháme prosáknout. Pák je rozmělníme,
přidáme mleté maso, bílek, pepř a sůl a dobře promícháme. Tenké
"Nesu vám něco jiného,
řízky namočíme ve středné hustém těstíčku z 1 vejce, 1 dl mléka
ale buěte rád, že vám
1 lžice oleje, hladké mouky a soli. Řízky hned vkládáme do ro
nenesu to, co jste si
zehřátého oleje a smažíme po obou stranách do růžová. Podáváme
objednal .11
s bramborovou kaší nebo s bramborami.
KVASNICOVĚ KNEDLÍČKY DO POLÉVKY. - V kastrolku osmažíme na sádle rozkrájenou cibuli, při
dáme rozdrobené kvasnice a trochu strouhanky. Vše se upraží a odstaví. Pak se přidá česnek,
pepř, sůl, petržel a vejce. Dobře se promíchá, podle potřeby
přidá trochu strouhanky, formují se knedlíčky a vaří se chví
li v polévce.
PIŠKOTOVÁ. DIETNÍ OMELETA. - 2 vejce, máslo na pečení, lžíce
hrubé mouky, cukr na posypání. - Do tuhého sněhu vmícháme
žloutky a mouku. Dáme na menší pánev s rozpuštěným máslem
a pečeme 5 minut. Neobracet!
ŠVÝCARSKÝ JABLEČNÝ DORT. - 3 vejce, 10 dkg másla, 10 dkg
cukru, vanil.prášek, citr.kůra,špetka soli,10 dkg po
lohrubé mouky, 1/2-3/4 kg jablek, cukr podle potřeby,
máslo na formu a hrubou mouku na vysypání
formy.-Máslo, žloutky a cukr utřeme do pěny,
.přidáme příchuti a sníh střídavě s moukou.
Dáme do máslem vymazané a moukou vysyp.formy,
na to hustou vrstvu plátků z oloupaných jab
lek. Pečeme 1/2 hod.ve středně horké troubě.
"Komunista,
Horký dort pocukrujeme.
sociál i sta, 1 i bera I,
DOBR É
CHUTNÁNÍ
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konservativec,

liberál, komunista..."

