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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
dnes se příliš často mluví o lásce. Asi je jí v našem neklidném světě málo. Je to však slovo
mnohoznačné. Od čistě tělesného vztahu k citovému poblouznění či hmotnému dobru. "Ty mě nemáš rád!" vzdychá žena. "Jak to?"diví se muž,"vždyť jsem ti koupil nový kožich!"
V ovzduší nepravé lásky trpí rodiče i děti. Ty utíkají z domova, hledají pocit blaha v omam
ných jedech, upadají do pout nečestné lásky, kterou už v jádře znetvořuje zárodek nenávisti.
PODÍVEJME SE NA SVATOU RODINU. Marii, zasnoubenou Josefovi, překvapí ZÁŘ z nebe a prosí, smíli ji zastínit. Maria řekne ANO, největší ANO v historii lidstva. V jejím lůně začíná růst
tělo Syna Božího. Její čest ať chrání Ten, kdo do ní vstoupil.
Josef, muž spravedlivý, ví, že ho Marie neklamala. Stalo se něco cestou k Alžbětě? Čí je to
dítě? - Po vnitřním boji se rozhoduje Marii propustit. Znovu přichází ZÁŘ: "Josefe, synu Da
vidův, neboj se vzít k sobě svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha sváté
ho.. "/Mt 1,20/. Josef poslechne. Dočkal se toho, na co čekalo lidstvo - zejména jeho národ od svého úsvitu. MESIÁŠE!
Přijde rozkaz od císaře Augusta, aby se každý v městě svého původu dal zapsat ke sčítání li
du. Maria čeká dítě každou chvíli. Má příbuzné, pečovali by o ně - ale jde s Josefem, který
ji ochotně bere na oslátko. Žena má vytrvat při muži, muž má pečovat o ženu. PODSTATOU MAN
ŽELSTVÍ NENÍ TOTIŽ JEN LÁSKA, ALE I VĚRNOST.
Dojdou do Betléma, města Davidova, kde se má podle starých proroctví narodit Vykupitel- Me
siáš. "V zájezdním útulku pro ně nebylo místo.. "/Lk 2.7/. Nedaleko je stáj - a tam se narodí
Pán Světů. Dnes by se jistí teologové pohoršili:"Proč se Bůh neřídí naší teologií osvoboze
ní?" Syn Boží přišel především proto, aby nás osvobodil od otroctví hříchu, ne od hmotného
nedostatku. Chtěl nám ukázat, že štěstí není závislé na majetku, i mezi najetnými tečou slzy,
ale na čistotě srdce.
Maria a Josef láskyplně přijímají dítě Boží. Nebe jásá; první přicházejí složit svou lásku k
jeslím pastýři, chudí lidé. Až Josef najde pro rodinu příbytek, přijdou i bohatí mudrci. Ne
diví se, že nacházejí prostou rodinku místo královských rodičů. Odevzdají své dary, pokloní
se dítěti a podle pokynu z nebe se vracejí "jinou cestou do své země." Pak se za nimi zavírá
~
opona dějin.
Sotva si mladá rodina zvykla na nové hnízdečko, musí prchat před He
rodovou žárlivostí. Josef nemyslí na dílnu, zákazníky, výdělek, na
nebezpečnou cestu do země, jejíž řeč neznají; bez váhání bere Matku
i Dítě a odcházejí - do emigrace. Pro židy zvlášť, bolestné, odloučil
se i od milovaného chrámu v Jerusalemě, jediného chrámu židů. Oba se
obětují - pro Dítě! Cestu a pobyt v Egyptě vyzdobila lidová zbožnost
milými scénkami, ve skutečnosti je zakryta mlčením. Nejdůležitější
nebylo narození či doba, kdy byl Ježíš "poddán svým rodičům" - ale
jeho učení a jeho vykupitelská smrt a zmrtvýchvstání.
Stojíme u jeslí. Dítě k nám vztahuje ručky, oči Marie, Josefa a pas
týřů jsou upřené na Pána věků.
Dokud je náš vnitřní zrak upřen na Pána Ježíše - je všechno v pořád
ku. Jakmile uhne jinam - není nic v pořádku. V Kristu musíme vidět
manželství a rodinu, majetek, naše snahy a touhy, své bližní-všechna
Pak bude darovaný kožich hřát: ženu - i muže. Pravé štěstí nespočívá
ve věci, ale ve správném vztahu k ní. Odráží-li se v zraku Kristově,
jsme šťastni. Musí však "zabrat" i naše vůle. Probudit se z všedních
zvyků a hledat v bludišti života místo, z kterého budeme vidět naše
ho Pána Ježíše Krista.
Nejen o vánocích!
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Letos v řadě měst v ČSSR přihlášku do náboženství vůbec nepřijali. Ve Snine hodil ředitel přihlášky do koše, jinde hrozily úřady rodičům finančními
tresty. V Bratislavě dostala důtku jistá nateřská školka - její výchova k
ateismu je nedostatečná, rmoho dětí chodí do kostela. V kraji Báňská Bystri
ca bylo založeno 21 ateistických kroužků. V kraji Zvolen se z 2200 dětí za
psalo do náboženství jen 8 - a ty trpí výsměch a bití od druhých. V oblas
ti Ružonberoku nají lékaři, sestry a ošetřovatelé zakázáno chodit na
mši sv.,aby neměli vliv na nemocné a umírající. Návštěvy kněží v ne
mocnici jsou už dlouhá léta zakázány.
Italský "rudý"biskup z Ivrei Msgr L.Bettazzini napsal otevřený dopis
vůdci levého křidla socialistů Bettinu Craximu, kde ho varuje před
odchýleném se od komunismu ke středu. Z dopisu "nástupce apoštolů"měl jisté Berlinquer radost.
Podle expertů dluží Východní blok Západnímu asi 100 miliard narek, které budou brzo splatné.
Největším dlužníkem je Polsko, pak SSSR, DDR, Rumunsko a Bulharsko.
V Libanonu syrští mohamedánz soustavné vyhlazuji maronitské katolíky. Ti tam šiji 1200 let,
před 800 lety se spojili s Římem. Po příchodu Palestinců se modli při mši částečné arabsky.
Dvě třetiny studentů v NSR nenají nic proti komunismu. Vzešlo semeno, pečlivě zasévané - i
skrze kněze - levičáckými organizacemi, které, zejm.Spartakus, bojují proti právnímu pořád
ku na vysokých školách, ničil by jejich činnost; proto jej nazývají "fašistický".
Alexandr Solženicyn řekl'"Kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych Západ, jaký je dnes, doporu
čil své zemi jako model, musel bych otevřené říci: Ne!"
Mluvčí Mindszentyho nadace obvinil US katol.konferenci pro film a rozhlas, že její týdeník,
vydávaný jesuitou Patrickem J.Sullivanem, uveřejnil na první straně chvalozpěv na kubánský
propagační film Bitva o Čile, oslavující komunistu Allende a doporučil předvést film v US
televizi.
Hlavni problém franc.bisk.konference v Lourdech, vedené marseillským arcib.Etchegarayem byl
nedostatek kněžstva. Před SO ti lety bylo vysvěceno 1600 knězi, letos 100. Arcibiskup Lefebv
re má nedostatek seminářů, franc.semináře zeji prázdnotou. Tisíce knězi odpadlo a lid jimi
opovrhuje jako zrádci. Etchegaray nabídnul mohamedánům mariánskou svatyni za mešitu - i ne
vérci se proti tomu vzbouřili.2
19.11.sloužil kard.Kónig ve vídeňském kostele Lichtental mši sv.za rakouského hudeb.sklada
tele Schuberta, který zemřel před 100 lety. Mši vysílala mj.i sovětská, bulharská a DDR telev.
Německá CDU se vrací oficielně k Bohu. "Politika CDU spočívá na křest, porozuměni lidi a jejich
odpovědnosti před Bohem." Bůh je nade všlm-řlkajl zástupci CDU-nemůže proto strana přijmout
člověka jako cil a měřítko všech věci. - V katolickém kalendáři, podepsaném světicím biskupem
Hustém ze Solothumu, stoji velkými písmeny: Nej důležitější ze všeho je člověk! Tedy ne Bůh!?
Synoda anglikánských biskupů se postavila proti svěcení žen, i když to arcibiskup z Cantenbu
ry, Donald Coggan doporučoval, aby tím "dodali odvahy ke stejnému kroku katol.Církvi." Odpůr
ci svěcení zdůraznili, že v Pí smě mluví Bůh jako "Otec", Kristus byl muž a apoštolově také.
Návratu anglikánů do katol.Církve brání to, že v jiných angl.církvích světí ženy na "kněze".
Kard.Ratzinger připomenul ve výročí zapáleni berlínské synagogy nacisty, ze zbraněmi totalit,
systémů jsou diskriminace, utlačováni a znásilňováni svědomí, které se leckde používají syste
maticky. Proti "ideologii nenávisti" postavil živou viru, v jejímž středu stoji láska k Bohu
a k bližnímu, bez rozdílu rasy, stavu či náboženství. Nacisté se tehdy pokusili poštvat davy,
aby zničily i dům mnichovského arcibiskupa, kardinála Faulhabera.
Luděk Pachnan označil na tiskové konferenci v Mnichově nový rozvoj křesťanské víry ve východ
ní Evropě "velkým zázrakem století."
P.F.Bublán z Břeclavi se octnul před soudem, protože v den smrti Pavla VI.vyvěsil černý prapor
11.12.vyšly 4 nové vatik.známky s portrétem "papeže úsměvu" Jana Pavla I.
V NSR jsou nyní katol.školy tak oblíbené, že nemohou vyhovět všem žádostem o přijeti. Je jich
1.142 a mají 296.881 žáků. - Námět Kirche in Not, Kónigstein 19.-22.7.79: KřestanstvI, nadě
je Evropy. - Na ženevském letišti Cointrin byla otevřena místnost pro meditaci a rozjímáni.
Skupina našich kněží a laiků prosí Msgra Casaroliho, aby se přimluvil za čs.katolíky, zvláš
tě za biskupa Korece, S.J.
Životopis sv.Jana Nepomuckého Neumanna od P,J.Koláčka,S.J. vyšel německy. Milý dárek německy
mluvicím přátelům. Obj. Borromáus Buchhandlung, Hottingerstr.5, Zurich, -212 s. 8. fot .-12,80fr.
Doporučujeme:Stimme der Martyrer. Dostanete zdarma. Obj.HMK Postfach 167, 3601 Thun, II.
V Římě se konal III.mezinár.kongres o rodině na téma:Práva dítěte a rodiny, za účasti 600 ro
dičů z 30 zemí. "Rodina je Bohem založené prostředí, v němě se rozvíjí poslání rodičů a dětí."
Účastníky přijal sv.Otec a slíbil jim svou podporu.

RUKAVICE
Děti si odvezla babička. Mezi mou a ženou bylo už tak silné napětí, že jeho
jiskření zraňovalo i nechápající dětské duše.
Ale dříve, než tma zakryla město jsme si uvědomili, že samota štědrého večera
by i nás nesnesitelně pálila.
"Co dělají asi děti tvé sestřenice?" zeptala se náhle žena.
Sestřenice a její muž zahynuli přede dvěma roky při havarii letadla. Zůstalo po
nich pět ptáčků. Nejstaršť, Karla, se opřela, když chtěl sociální úřad umístit
děti v dětských domovech. Mohla by už sama mít děti, proč by se nemohla starat
o sourozence? Úřady rychle svolily - domovy jsou stejně přeplněné....

Manželka zazvonila a já pozoroval sněhové vločky, vířící neklidně kolem zlaté
ho světla lucerny; držadlo tašky s dárky mě řezalo do ruky.
"Tetičko! Strýčku!" Nejmenší - Běda - se nám vrhnul kolem krku. Najednou byla
předsíň plná dětí. "Ježíšek nám přece poslal hosty," řekla Karla spokojeně,
"tak jsme se na vás těšili!" Něžně nás políbila. Jožka pcmáhal ženě z kožichu,
v Miládka, vzdor mým protestům, mi svlékla ziímík a pověsila na ramínko.
"Kde je Milan? Kde je Jarmilka?"
"Odvezla si je babička. Je jí samotné smutno. A imě také!" řekl jsem rozmarně.
"Nepovídej! Chtěli jste nám udělat radost!"
Uvědomil jsem si, že jsem mluvil jen za sebe - a Karla odpověděla v rmožném čísle.
"Miládko, ještě dva talíře, ty se zlatou obrubou!"
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Manželka, sama výborná kuchařka, jídlo pochválila. A nerada chválí, snad i proto je mezi ná
mi tak nesnesitelné dusno. Pohlazením každý pookřeje.
"Vařili jsme všichni!" zvolal Vašek hrdě.
Zatím co děti umývaly nádobí, usedli jsme s Karlou do křesel. Dosti ošumělých - mimochodem.
"Vzalas na sebe těžký kříž," vzdychla manželka.
"Tetičko! Jaký kříž? Máme se přece rádi," podivila se upřímně Karla.
"Na vdavky nepomýšlíš?"
"Počkám, až budou všechny děti samostatné. Je nám spolu dobře...!" Z kuchyně zněly do cin
kání nádobí vánoční písně.
"Hmotně., jak jste na tom. .promiň, že se ptám?" Než mohla Karla odpovědět, vyhrnuly se děti
z kuchyně. "Ted už může přijít Ježíšek!" zapištěl vzrušeně Béda.
Karla otevřela dveře do obývacího pokoje. Na dřevěné bedničce stál nevelký stromek, ověšený
ozdobami, které si děti samy vyrobily. Rozsvítila svíčky, usedla k starému klavíru a Jožka
vzal housle, na které hrával už dědeček. K líbezné melodii obou hudebních nástrojů se při
daly dětské hlásky.
Začalo mě pálit v očích. Úkosem jsem pohlédl na ženu; korýtky drobných vrásek se hrnuly slzy.
Karla vstala, přistoupila k stromku, brala balíček po balíčku a četla jména. Ručně pletená
šála ze zbytků vlny. Trepky z odstřižků. Krabička z pohlednic. Tahací panáček, šaty na pa
nenku. Domeček ze zápalek. Dětská radost přeskakovala i na nás.
"U nás vám Ježíšek také něco nechal,"podávala manželka Karle tašku s dárky. Děti upřímně dě
kovaly, ale nemohl jsem se zbavit pocitu, že naše dárky jim nebyly tak drahé, jako jejich
vlastní. Stačily si sány. Byli jsme vítaní, ale přebyteční. I pro své děti jsme přebyteční blesklo mi hlavou. Než odjely, sotva nás dobly polibkem do tváře.
Pohlédli jsme si maně se ženou do očí. Zřejmě cítila totéž, co já. Zbližovalo nás to...

"I my máme něco pro vás!" řekla slavnostně Karla. "Miládko, dones, co řítíme připraveno pro
hosty." Miládka odběhla. "Počítali jsme, že za námi někdo přijde..Čekali jsme na vás."
Miládka donesla dva balíčky. V každém byl pár rukavic. Když jsme je oblékli, zjistila man
želka, že má dvě levé rukavice a já dvě pravé.
Karla se zasmála: "Musíte si je vyměnit, aby to bylo v pořádku!"
Z těch slov vytrysklo světlo! Ano - musíme vyměňovat - aby to bylo v po
řádku! Když mi manželka podávala rukavici, chvěla se jí ruka. Snad si
uvědomila totéž, co já? Snad?!
Mlčky jsme se vraceli doma. Napětí, které už měsíce otravovalo náš
život, napětí nahromaděných a neřešených konfliktů, neprojevené lás
ky a pochopení, se náhle vybilo a do našich churavých srdcí začal
proudit mír Svaté noci.
J.J.

DĚTI
Jednou řekl Lenin, že ho nezajímá, kolik nepřátel má
komunismus mezi lidmi nad 45 let. Potřebuje děti; zmocní-li se jich od malička, vybuduje s nimi komunistický
stát. Revoluce v Rusku zvítězila r.1917. Znamená to,
že dnes nezná žádný Rus nic jiného než ateismus, tyra
nii a pronásledování?
Pán také praví:"Nebraňte dětem, nechte je ke mně cho
dit, protože těm patři Bozi království."/Lk 18,15/.
Přinášeli mu tedy děti. Neřekl: Odneste ty děti! Mé
učení je pro ně vysoké a mravní požadavky příliš přís
né. - Věděl, že už než začne dítě užívat rozum, myslet,
dá se vést k dobrému nebo ke zlému. Neboř, dětskou duši
ovlivňuje každé slovo, každá zábava, každý postoj, kte
rý bere dítě vážně. Je pozoruhodné, jak rychle se děti naučí "špinavostem"
a sprostotě. Rodiče se diví: kde sebralo tyhle výrazy? Nenapadne je, že dítě
je jako teplý vosk, který se lehce poddá každému nátlaku.
Dětství nevylučuje možnost k dobrému ani ke zlému. Lenin chtěl děti vycho
vávat k nenávisti. Kristus je chtěl vychovávat k lásce. Poprvé slyšíme, že
Pánu něco nebylo vhod, když učedníci od něho odháněli děti:"Přináseli mu dě
ti, aby se jich dotkl, učednici se vsak na ty lidi rozkřikovali. Když to Je
žíš viděl, rozmrzelo ho to...."/Mk 10, 13-14/. Jindy je pokáral, když se zlo
bili na ženu, která vylila na jeho nohy drahocennou mast.
Platon hlásá také, že děti se nemají zanedbávat. Vždyř z nich jednou budou
občané, které bude stát potřebovat. Ale Ježíš se staral o děti proto, poně
vadž děti mají určité vlastnosti, které si mají uchovat i ve zralém věku,
a že nikdo není opravdu velký, neponechá-li si něco z prostoty a pokory dí
těte .
V známé pohádce čteme o rybáři, který hodil udici do vody a vytáhl malou
rybku. Když ji chtěl hodit do koše, řekla rybka:"Jsem ještě maličká. Nesto
jí za to, abys mě bral do koše. Ho3 mě zpět do vody, vyrostu, a pak z toho
budeš mít mnohem víc, až mě později chytíš." Rybář však namítnul:"Hodím-li
tě do vody, asi tě už nikdy neuvidím. Ale teči tě mám v moci a proto si_tě
nechám."
Mnozí se domnívají, že se dětmi nemusejí zabývat, protože děti jsou ještě
příliš malé. Až vyrostou, pak je začnou vychovávat.
Jedna matka přinesla k učiteli pětileté dítě a ptala se, kdy má začít s je
ho výchovou. Učitel odpověděl:"Milá paní, přišla jste ke mně už o pět let
pozdě." Byl to moudrý učitel.
Rodiče se velice mýlí, když přenechávají výchovu dětí škole. Ta není ve vý
chově na prvním, nýbrž na druhém místě. Právo, vychovávat děti, jí předáva
jí rodiče, neboř jen oni mají právo a povinnost děti vychovávat. A škola ne
ní náhražka za rodiče.
Pozorujme děti při hraní nebo jak se chovají k dospělým. Poznáme okamžitě,
jak je vychovávají jejich rodiče. Jakoby dítě mělo obraz matky a otce na zá
dech. Tak se v něm odrážejí mravy a ctnosti či lenost a nedbalost rodičů.
Od rodičů nedostávají jen jméno, jídlo a oblečení, ale především charakter,
zvyky, mravy.
Když přišel Syn Boží na svět a stal se dítětem, vypravuje se o jeho dětství:
"..sel do Nazareta a poslouchal je."/Lk 2,50/. Tam rostl, ve věku, milosti
a moudrosti před Bohem a před lidmi.
Rodiče vychovávají děti - ne škola. Horác vypravuje, že jeho přítel Mecenáš
z Proceň se často vysmíval jeho chudému původu a jeho prostým rodičům. Horác
odpověděl, že kdyby měl žít znovu a volit si zase rodiče, vyvolil by si stej
né rodiče, jako měl.
Vychovávat děti je vyznamenání a služba. První, co se musejí rodiče naučit
je vědomí, že je to dílo lásky. Občany, muže a ženy zítřka vychovávají rodi
če dneška. Nepůjdou-li děti k Bohu, půjdou k Leninovi!
F.JSHE N
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MORMON

ZJEVI L SE
N Ě K D O FAR M Á Ř S K É M U
SYNKU?
Josef SMITH se nar.23.12.1806. Byl labilní, měl psychopatické skleny a svou konstitucí byl
zřejmě disponován k abnormálním duševním stavům, jako jsou sny v bdělém stavu a pod. Sám se
prohlásil za vizicnáře. Prý se mu r.1820 zjevili Bůh Otec a Syn a rozkázali mu,aby nevstupo
val do žádné církve; r. 1823 se mu prý třikrát zjevil anděl - prorok Moroni, a řekl mu o exis
tenci zlatých tabulek se zjevením na kopci Cumorah ve státě N.York. 1828 mu je na dva roky
předal, s nimi štít a kameny Urim a Thunrnim, které mu prý daly schopnost, rozunět "reformo
vanému egyptskému písmu" na tabulkách. Tabulky prý opravdu na kopci Cumorah vykopal.
BYLY
TO
OPRAVDU
POSVÁTNĚ KNIHY?
Smith prý přepsal písmo na tabulkách a přeložil r. 1830. Skládá se z 15 menších knih, celkem
asi jako polovina St. zákona. Povrchně napodobený biblický sloh má být Písmo sv.praobyvatel
Ameriky, pocházejících z kmene Josefova, u nichž kázal také Kristus. Když zahynul ve válce
jediný věřící kmen Nephitů, zakopal Moroni, který válku přežil, knihy, napsané jeho otcem,
prorokem Mormonem do pahorku Comorah. R.1829 prý pokřtil Smitha Jan Křtitel, pak přijal
Aaronovo kněžství a od apoštolů Petra, Jakuba a Pavla kněžství Melchi sede chove. R.1830 zalo
žil "Znovuzří zenou Kristovu církev Mormonů ve Fayette/N.Y./s 6 osobami. Rychle rostoucí spo
lečenství se r.1831 přestěhovalo do Kirtlandu/Ohio/,r.l838 do Four West a r.1839 do
Nauvoo/Ill./R. 1843 zavedl Smith "na rozkaz Boží" imohoženství a kandidoval na
presidenta USA. Pro různé přečiny byl zatčen a
27.6.1844 ve vězení v Carthagu/111./vzbouřeným
lidem zastřelen.
VELKÝ
POCHOD
MORMONŮ....
V boji o nástupnictví zvítězil energický Brigham
Young/1801-1877-který vedl r. 1846-47 na velmi
obtížném pochodu pouští asi 12 tis.mormonů do oblas
ti kolem solného jezera, kde si založili Salt Lake
City s šesti věžovým chrámem mormonů a t.zv. svatyní
s 13.500 místy, kde je nej lepší akustika na světě.
President W.Woodruff r.1890 rmohoženství odstranil.
Mormonský stát Utah se připojil r. 1896 k USA. V ji
ných zemích začali mormoni působit od r. 1850 - v Anglii, dva reky poté ve Skandinávii a ve
Švýcarsku, pak ve Francii a od r. 1884 na Východě.
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CO
UČÍ A ČEMU VĚŘÍ
MORMONI?
J.Smith napsal r.1841 třináct základních pravd mormonského náboženství. Komentář napsal J.E.
Talmage. Bible je sioe slovo Boží, patří k ní však i kniha Mormon, Nauka a smlouva a Perla
velké ceny - které tvoří základ mormonského učení. Bůh není jeden ve třech osobách, nýbrž
jsou tři bohové, Otec a Syn mají tělo. Dnes je Bůh v nejvyšším rozvoji, kdysi byl takový,
jací jsme ny. Otec Elohim dosvědčuje Jehovu jako Krista. Existuje nekonečné imožství nedoko
nalých bytostí, které musejí dostat lidské tělo, aby měly možnost pokračovat ve vývoji k bož
ské bytosti. Proto zavedli mormoni rmohoženství. Kristova smrt přinesla svobodu od smrti,
zaviněnou Adamovým hříchem, a od osobních hříchů. Dědičný hřích pqpírají. K odpuštění hříchů
je třeba žít podle evangelia, zvláště věřit v Krista, pokání/vyznání hříchů a dobré předse vzetí/, křest-nejméně osmiletých, ponořováním do vody-a vkládáním rukou zprostředkování darů
Ducha sv. - což smí dělat jen Melchisedechův kněz. Příležitostně slaví neděli s večeří Páně
s vodou a chlebem jako vzpomínku na Kristovu obět. a obnovení svazku s Bohem.Brzo prý se mor
monům zjeví Kristus a po 1. zmrtvýchvstání založí tisíciletou říši. Při posledním soudu buda
Satan úplně přemožen a nastane 2.zmrtvýchvstání. Zachránění budou prožívat věčnou nádheru
tím, že v nich bude dovršeno božství. Nazývají se také Církev svátých Ježíše Krista posled
ních dnů. Jinak jsou pilní, zdržují se alkoholu a narkotik a jsou velmi obětaví.

VZRUŠENÍ
KOLEM UKRADENÉHO
ROMÁNU.
4 mil.mormonů se dnes s hrůzou dovídá, že kniha Mormon, která živila 150 let jejich víru, je
román Salomona Spauldinga, duchovního americké sekty, ukradený z tiskárny v Pittsburgu. Ro
mán napsal mezi r. 1812 až 1816. Jeho nenželka už tehdy přísahala, že kniha Mormon je ukrade
ný román jejího muže, popisující údajný izraelský původ amerických Indiánů. Nyní dokázali
tři američtí vědátoři - specialisté, že autorem knihy není Smith - resp. že nebyla vůbec
napsána na zlatých tabulkách, které prý za dva roky po objevení anděl odnesl, nýbrž je to
pouhý historický román, napsaný Salomonem Spauldingem.

V RUDÉ BOUŘI

।
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NAROZENÍ

"K čertu, ty proklatý dáble! Ty ses pomněl a já
se tak mučím. .Nevydržím to! Umřu! Umřu!"
Ddvrátila jsem hlavu. Na druhé straně ležela ti
še žena se ztmulým obličejem. Rty se tiše pohy
bovaly. Dosud jsem neviděla tak krásnou tvář. Bí
lá jako sníh a bylo vidět, že trpěla dlouho, tak
že svět už pro ni jakoby neexistoval. Vhímala
jsem jednotlivé vzdechy k Jedinému, kdo ji mohl
zachránit:"Můj Bože, .umírám, .čtyři dny bez konce.
Nemohu už trpět, .dej mi mé dítě. .Bože, .dej mi mé
dítě, .budu trpět dál. Bože, pomoz, jsi všemohou
cí!" Byla jsem tak dojatá, že jsem na vlastní bo
lesti zaponněla. Skoro jsem toužila trpět tak,
jako tato překrásná žena, pokorně - ne ve vzteku
a nenávisti - jako ostatní.

Soudružka babka seděla klidně na židli a četla
románek "Nešťastná láska čili Zločin na zámku."
Sas se zastavil; než obrátila stránku, jakoby
přešly nekonečné věky. Vroucí zajíkání krásné že
hy, řvaní ostatních, bodavé světlo lanpy, a já
Znovu a znovu četla nápis na zdi:NEDÁVEJTE DĚTEM
PŘED ŠESTÝM MĚSÍCEM KAŠI!
6

"Jméno?"zeptala se sestra přísně.
Bolesti se zvětšovaly; zoufale jsem chytla želez
"Wagnerová.""Stáří?""Dvaoetdva.""Kdy j ste nou tyč nad hlavou a křečovitě ji sevřela, jen
se narodila? Kde? Kolikáté dítě..." Otáz abych nevykřikla. Když jsem si otírala pot z če
ka za otázkou a stále větší bolest.
la, všimla jsem si, že je od krve. Bolest v ruce
"Svlékněte se! Zde je košile,"sestra mi
jsem však necítila, taková bolest mi trhala ce
hodila hrubou košili se stopami krve. S
lým tělem. Cítila jsem, že se děje něco nevyslo
nepopsatelným hnusem jsem oblékla košili. vitelného, byla jsem jistá, že se rodí dítě.
Zimou mi cvakaly zuby, možná, víc rozčile "Soudružko babičko," řekla jsem tiše," nyslím,
ním. Babka seděla a psala a psala..
že porod začíná!"
"Lehněte si,"poručila nakonec. Po několika "Řekla jsem, zítra!" Ani oči od románu nezvedla.
vteřinách vyšetřování řekla panovačně:"Zít Třásla jsem se zimou - deky tu nebyly. Jak dlou
ra bude porod!""Soudružko porodní babičko',' ho ležím? Hodinu? Dvě? Pět? Nevěděla jsem.
namítla jsem,"cítím, že dítě jde na svět." Vstoupila ošetřovatelka a řekla tiché paní: "Tvůj
"Zítra, řekla jsem,"přerušila mě. Hodila muž stojí venku a řve jako býk! Prý máme dítě
mí pár rozedraných trepek. "Jděte!"
rozřezat, jen abys ty žila!"
Vstoupily jsme do pokojíčku plného sténá "Ne, ne," odpověděla paní,"chci trpět!Chci dítě!"
ní a pláče. "Položte se," poručila babka. Tato věta se mi převalovala hlavou; stále jsem
Ukázala na železnou postel se zakrváceným šeptala:"Jak silná musí být touha po mateřství...
slaimíkem, bez prostěradla, bez podušky. Jak silná musí být... "Opakovala jsem to snad sto
Sevřela mě hrůza; zde má přijít na svět mé krát, pak zesílily bolesti tak, že jsem si div
dítě? Mé dítě!
nerozkousala rty. Krev mi proudila z úst, ale
"Soudružko babičko," zakoktala jsem neroz ani jsem nehlesla, nechtěla jsem křičet...za nic
hodně, "mám tu prostěradlo, položím je..." na světě!
"K čertu s buržoazními přežitky! Vlastní Začala jsem znovu číst nápisy na zdi: "ZDRAVÁ MATprádlo tu nikdo mít nesmí!"
KA-ZDRAVÉ DÍTĚ! LÉPE ŽÁDNÉ DÍTĚ, NEŽ DÍTĚ ZTRA
Znovu se mě zmocnila bolest; usedla jsem TIT! NEDÁVEJTE DÍTĚTI PŘED ŠESTÝM MĚSÍCEM KAŠI!
na postel. "Ležet - ne sedět!"Ulehla jsem. PRVNÍ PODMÍNKOU PRO ZDRAVÝ POROD JE ABSOLUTNÍ
Hlava mi padla dozadu, sláma byla polámaná ČISTOTA!" Bolesti byly stále nesnesitelnější.
a pod hlavou hluboká jamka. Působilo to
Můj Bože, vydržím to? Cítila jsem, že mě opouště
nesmírné bolesti, ale už jsem nemluvila; jí síly a jak se ze mne proudem hrne krev.
pochopila jsem, že mluvit nesmím!
"Soudružko babičko!" vykřikla jsem, "už to začalo'.'
Náhle vyrazila sousedka, s nesmírně oškli "Dáte konečně pokoj!"zařvala zlostně."Přejde to!"
vou, mukami zkřivenou tváří, bolestný vý Odešla a bouchla dveřmi, až se zachvěl celý dům.
křik, vyskočila z postele a jako bez rozu
Bolesti se zvětšovaly, tělo se prohýbalo
mu běhala po místnosti
a zmítalo,

všechny svaly byly napnuty k prasknutí. Bo "Říkali mi, že přijde dek tor, "odpověděla jsem.
Zasmála se. "Doktor? Ležím tu už pátý den a dok
lesti byly nesnesitelné a přeoe-nechápu
proč-pronikalo mou spíše opojení a radost. torku ani nenapadlo se na rme podívat!"
íodiny se nekonečně vlekly. Mamě jsem se snaži
Vykřikla jsem: "Mé dítě! Mé dítě!"
Bolesti náhle ustaly. Jakoby vzešel nový
la usnout. Měla jsem bolesti a zdá se i vysokou
rorečku. Konečně začalo svítat. Lampa zbledla,
život. Nebo smrt? Z omámení ime probudil
pláč, pláč mého dítěte. Posledními silami pocit opuštěnosti se v bezcitném šeru zvětšil.
Uvědomila jsem si jedno:vyjdu-li z toho, bude to
jsem se ponalu zvedla.
Ležel tu uzlíček, malé tělíčko, mé dítě!
zázrak. Ale MUSÍM ŽÍT!
Cítila jsem, jak jdou na mne mdloby. Ale
Dlouho jsem pozorovala na oknech ledové květy,
mé dítě pak zmrzne nebo se udusí!
které se rozvětvovaly na skle. Dovnitř se draly
"Soudružko babičko,"volala jsem,"narodilo první paprsky slunce.
se mi dítě." Ale nůj hlas byl slabší než
Konečně! Konečně vstoupila sestra se sklenicí
sténání bledé sousedky. Složila jsem dlaně špinavého čaje a kouskem černého chleba; na útrž
v trychtýř a ze všech sil volala:"Soudruž ku novin trochu krystalového cukru. Nemám na jíd
ko babičko - dítě!" Nikdo mě neslyšel. Pak lo pcnyšlení. "Kdy přijde doktorka?" Sestra na
ně opustily síly, klesla jsem bezvládně na mě s úžasem pohlédla:"Až se jí bude chtít!"
záda. Slzy se mi řinuly z očí.
A odešla.
Náhle jsem nad sebou spatřila bezvýraznou Jako ve snu jsem zaslechla sestřin hlas v předsí
tvář své sousedky. "Soudružko, "prosila
ni: "Dnes ještě dovnitř nesmíte. Je to chlapec!"
jsem, "zavolejte babičku. Dítě je tu!"
"Chlapec?"odpověděl hlas - Otmarův. Blaženě jsem
Na tváři nešťastné ženy se objevil soucit; usnula. Tentýž den jsem několikrát prosila o své
její ošklivost zmizela. Naklonila se nade dítě - mamě. Druhý den mi přinesly dítě zabale
imou:"Ano, zde je!" Srdečně se zasmála."Le né v dece. Sestra mi ho položila k boku:"Hezké,
ží tu jako kuřátko! Hned někoho zavolám.
moc hezké dítě!" Chlapec se rozplakal. Chtěla
Proklatí čerti, všechny by je měli oběsit! jsem utišit hlad svého synka, ale nemohla jsem
Člověk aby scípnul, než někdo přijde."
se pohnout. Konečně se mi podařilo přiložit ho k
Každý krok ke dveřím jí působil bolest.
prsům, když vstoupila sestra a začala sbírat dě
Otevřela a něco vykřikla. Vstoupila ošetřo ti do velkého koše.
vatelka s lístkem pro bledou sousedku. Pak "Ale pro Boha, ještě jsem ho nenakrmila!" 7
přistoupila ke rmě:"Páničku - dětátko!"
"Čas ke krmení už prošel, "řekla a dítě odnesla.
Za pár vteřin se vrátila s babkou. Ta zdě Ještě jsem plakala, když mi sestra donesla Otmašeně vykřikla:"Jak to? Řekla jsem - zítra rúv dopis a balíček s dvěma řízky a několika kost
ráno!"Sklonila se nade mnou a zhrozila se. kami cukru. Dopis mě vzpružil. Jaká z něho sála
"Hned doktora!"řekla sestře."Taková ztráta la láska, jaká starost o ime...!
krve. Ležte úplně tiše,nehýbejte se!"Zdálo
Babka s rudými vlasy běhá vzrušeně od pokoje k
se mi, že umřu. Celé tělo zesláblo.
pokoji
a uděluje rozkazy:"Všem čistá prostěradla.
"VždyE jste vůbec nekřičela?" nechápala
Všechny
umýt! Tatarku a nemocné tyfem do izola
babka,"ani nesténala..Lékař tu bude hned..
ce!" Nechápaly jsme, až babka řekla:"Pozor! Enes
A tak zdravé dítě, chlapec!" Zdálo se mi,
že její rudé vlasy se změnily ve svatozář přijde zahraniční komise amerického pomocného
sdružení!" To mi zachránilo život!
a hlas zněl jako stříbrné zvonky.
Když nabyl pokoj zase proletářského vzhledu, bab
Dítě začalo křičet. Nevěřila bych, že dítě
ka přiběhla znovu:"Proč jste neřekla, že jste
nůže mít tak silný hlas.
"Ležte klidně. Tolik krve! Zemře,"slyšela manželka docenta Wagnera?""Proč? V proletářském
státě jsme si rovni!""Ovšem. Ale. .můj syn má u
jsem sestru. Její slova hřměla do zmatku
kolem. Zemřít? Ted? Ne - nikdy! Musím žít vašeho muže dělat zkoušku a tolik se bojí..."
Pak mě začala důkladně vyšetřovat, masírovala
pro své dítě a pro Otomara! Sebrala jsem
mi
hrud nejméně půl hodiny, nařídila donést čis
všechny síly a jako sousedka jsem se zača
la modlit o život. Kolem bylo stále tišeji té prádlo a večer mi přinesla dítě.
viděla jsem všechno jako skrze hustou mlhu. Jaké blaho - dítě pilo a brzo mi usnulo v náručí.
Poslední, co jsem vnínala, byl velký voják Štěstím jsem se rozplakala.
který vzal mé dětátko do náručí a odnášel Tatarka zemřela na otravu krve. Mé krásné soused
dlouhou, dlouhou chodbou.............
ce je zle, kojím i její holčičku. Je mi té paní
Probudila jsem se v pokoji, kde nyní
líto. Přirostla mi k srdci, jakoby to by
ležím. Jak dlouho jsem byla v bez
la moje sestra!
Tak popisuje Alja Rachmanová v knize
vědomí, nevím. Nikdo se o rme nezají
MANŽELSTVÍ V RUDÍ BOURl a zkrácené
mal. Tu a tam jsem zaslechla na
v knize JURKA narozeni svého jediné
chodbě kroky, volala jsem - marně!
ho synka. Jisté jsou dnes porodnice
"Voláte zbytečně,"řekla sousedka
v SSSR lepší, ale tvrdou pěst dikta
hořce,"nikdo se ani nepohne."
tury a teroru cítí inteligentní a
ušlechtilí lidé stále. Už i na Západe.

vánoční křížovka

TICHÉ CHVILKY OTCE BRAITA
"V tom kraji bydleli pastýři pod širým nebem a střídali se
v noční hlídce nad svým stádem. Najednou u nich stál anděl
Páně, sláva Páně se kolem nich rozzářila, a jich se zmocnila
veliká bázeň. Anděl jim řekl:Nebojte se! Zvěstuji vám velkou
radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes
narodil Spasitel - to je Mesiáš. Poznáte ho podle toho, že
naleznete dětátko zavinuté do plének a položené v jeslích."
...Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i dětátko polože
né v jeslích...." /Lk 2, 3-16/.

l.Doba před vánocemi, amer.
■voj.policie, zn.jodu.2.Je
den z velkých proroků St.Z.
tři samohlásky. 3.Pozdrave
ní andělské, cizí mužské
jméno, slov.zvratné zájmenc
4. Láska Boží pomáhající a
posvěcující, ang.to, zn.
švýc.aut.5.Úspěch, chlapec,
tvrdá a měkká samohláska.
6.Předl.,jeden ze tří krá
lů. 1000. 7.Druhý ze tří
králů, angl.sloveso. 8.Kdo
zvěstoval pastýřům narození
Mesiáše? část obličeje.9.
zn.váhy, mluv, rod, místo na
rození Páně, spojka. 10.
hlas osla, spojka, pěstoun
Pána Ježíše, zn.jodu.
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Sněží - a mráz zebe. Tvé svaté ručky křehnou mrazem. Zebe tě náš
chlad a naše slabá, zkomírající víra. Tak slabě plápolá v
srdcích tvůj oheň - který jsi přinesl na svět.
Protože jsme víc myslili na sebe, na své pohodlí, na svou slávu proto přišla noc na křesťanstvo. Smějí se Ti, rouhají se Tvému
Svatému jménu i Tvé svaté lásce. Jsi král - a takové máš podda
né! Nepřítel jásá - on je pánem světa!
My, Tvoji přátelé, nedokážeme zapomenout na sebe, nechceme, aby
v našich srdcích vzplanul oheň, vzpíráme se tomu, dát Ti všech
no, nenechat si nic, ztratit vše - abychom našli Tebe.
Proto jsou tak neplodná naše slova, slabé naše činy. Jsou to
mýdlové bublinky, jaké si pouštějí děti. A chceme přece - pro
Tebe - děťátko drahé - dobýt svět!
Jedno je potřebné. Víme to. Jsi to Ty, Ježíši. Tebe musíme hle
dat, Tobě přineseme všechno pozemské a časné, zapálíme svá
srdce láskou, aby se tak změnila ve vůni dokonalé modlitby, po
korné a stálé. Prolneme svá srdce hořkou vážností myrhy,
upřínného hledání Tebe; stále a ve všem a tak, aby nám svět a
to, co nám nabízí, zhořklo.
Abys jen Ty, svaté Děťátko, kralovalo v našich srdcích, aby Tvůj
žhavý oheň naplnil naše nitro a tak abychom jím zapalovali všech
ny, kteří se k nám přiblíží. AMEN.

Dva tisíce let mluví o Tobě mocní, dva tisíce let zneužívají
Tvého svátého učení pohodlní, neupřímní - ale to není Tvé krá
lovství. - Volíš si chudé, prosté, malé, ty, kteří mají ruce
prázdné a srdce široce otevřené. Jako rytíř stíráš jejich slzy;
voláš všechny, kteří pracují a jsou obtíženi svou slabostí. Pře
býváš v jejich srdcích svou láskou, naplňuješ jejich srdce mírem
a sjednocuješ je v jediné království své lásky, v království dě
tí Božích. Přinášejí Ti celý svět k nohám, se všemi jeho bolest
mi a ranami a pláčem. To jsou praví lékaři světa, skrze ně chceš,
Kriste, zvítězit nad světem! Ne hlukem, ne bohatstvím, ne zápla
vou tisku, ale Tvým životem v našich srdcích uzdravíme choroby
světa. Ty jsi uzdravil svět, ležící nemocný v hříchu Adamově, Ty
jej zvedáš stále znovu. Volíš si
své! Kdo vtisknul Tebe do své du
še, kdo se Ti přibližuje svým ži
votem, kdo smýšlí, mluví a jedná
podobně jako Ty.
Chceme, abys zvítězil, Ježíši!
Chceme ti položit svět k nohám.
Krásnou knihu o Panně Mari i Proto nejdříve přineseme sebe,
abys nás podle své svaté vůle pře
s předml.biskupa Grabera,
tvořil. Chceme Ti v duši vybudo
za cca 12 frs vydal
vat Tvé království, aby Tě všich
ST0JAN0V, Postbus 8171
ROTTERDAM/Pays Bas/Holland ni milovali. 0 to se budeme snažit: ABY PŘIŠLO NA SVÉT TVÉ KRÁLOVSTVÍ!?
Doporučujeme i jako dárek!

A.První člověk-po němž jsme
zdědili prvotní vinu, ptačí
způsob jídla.B.Král, z je
hož rodu pocházel Ježíš, no
ta, jméno matky Panny Marie
C. Předložka, zápor, lesklý
potah, zkr.angl.měny,předl.
souhlas.D.Zavýsknutí, před
vánoční ranní mše sv.,cito
slovce. E.Zápor, přibl.,
spojka, část oděvu, ono.F.
Váha, 50, hoě do vody, roz
hazoval semeno, předl.G.Tře
tí král, zn.teploty, nota,
nota. H.Kdo se první dově
děl o narození Páně? písme
no fonet.,nota.CH.Otec Pan
ny Marie4 místo naroz.Páně.

SMRT KRÁSKY

"Byla tak svůdná - a mazaná. Bylo mi smutno. Ja
ký jsem byl idiot!" Vjel si rukama do vlasů.

Sotva si sir Henri roztáhl lehátko, přicupi- "Žárlivost bývá také motiv vraždy, "řekl sir Hen
tala k němu služebná: "Slečna Marpleová,pane!' ry. "Podíváme se na Ellise."
Sir Henry byl zvědavý, co k němu důmyslnou Otevřela statná mladá žena s milým obličejem.
starou slečnu vede. Byla rozčílená.
"Pan Ellis se umývá. Hned přijde."
"Chtěla bych s vámi mluvit o Rose Enrnottové. "Máte dobrého nájenníka, paní Bertleová!"
Byla zavražděna. A vím, kdo to udělal!"
"Lepšího bych nenašla. Včera mi udělal kredenc.."
"S tím musíte jít na policii, slečno."
"Miloval prý ubohou Rosu Ermmottovou?"
"vysmáli by se mi. Když projevíte zájem vy, "Zbožňoval ji a ona ho měla za nic,"povzdechla.
změknou jako vosk. Bylo by strašné, kdyby
"Byl včera večer dona?" "Ano, dělal ten kredenc."
pověsili nevinnou osobu!" Vytrhla ze zápis Vstoupil mladý, dobrosrdečný obr Ellis.
níčku list a pečlivě na něj napsala jméno. "Vyšetřujeme případ Rosy Enrnottové. Znal jste ji?
Lístek mu podala. Přečetl jméno, nic mu ne Zaváhal: "Doufal jsem, že se s ní ožením. Nechal
říkalo: "Sázím všechno na vás, slečno!"
ji sedět, ten chlap! Byl bych si ji i tak vzal."
"Prostý případ,"řekl inspektor,"myslelo se, "Kčte jste tyl včera večer, pane Ellis?"
že se sama utopila - byla těhotná. Ale lé "Pracoval jsem na kredenci,"vylítlo z něj. Paní
přisvědčila a příchozí se chystali k odchodu.
kař viděl modré skvrny na pažích - tam ji
V předsíni vrazil sir Henry do kočárku. "Snad
chlapík uchopil a hodil s mostu."
jsem dětátko neprobudil?" Paní se rozesmála."To
"Jak víte, že se to stalo právě tam?"
"Chlapec Jimny byl v lese, slyšel od mostu je kočárek, kterým rozvážím prádlo, pane."
výkřik a plesknutí do vody. Stmívalo se.
"Rád bych viděl ještě chlapce Jinrniho!"
Viděl, že ve vodě se něco bílého zmítá, ale Byl to hoch se lstivou tváří. NAŠE KRIMI
než přivolal pomoc, byla Rosa mrtvá. Máme
"Viděl jsi tehdy někoho jít přes most?" zeptal
dopis z kapsy utopené,"dodal inspektor,"mla se sir Henry.
dý Sandford píše, že v půl desáté přijde k "Jen toho bláznivého architekta. A slyšel jsem,
mostu. V tu dobu slyšel Jinrry výkřik. Sand jak si píská Joe Ellis - stále stejnou melodii."
ford má v Londýně snoubenku. Proto Rosu za "Blízko mostu jsi neviděl nikoho?"
bil.. Děvče přiznalo otci, že Sandford je
"Jen dva lidi s trakařem - ale byli daleko!"
otcem jejího dítěte. Prý si ji vezme. Ten!"
Sir
Henry zašel za slečnou Marpleovou: "Chtějí
"Nemělo děvče známost s někým ze vsi?"
"myslíte Joe Ellise? Klidný, zamlklý chla zatknout Sandforda,"řekl,"nevinného...že?"
pík, tancoval podle její píšfalky. Asi dou "Což nic nepotvrzuje mou teorii?"
fal, že se k němu Rosa zase vrátí."
9 "Ne. Joe pracoval celý večer na kredenci a paní
"Rád bych s ním mluvil," řekl sir Henry. ** Bartleová přihlížela...."
"Nemožné,"vydechla slečna Marpleová," byl pátek!
U "Modrého kance" zastihli dívčina otce, mo Ten den rozváží vyprané prádlo zákazníkům!"
hutného muže středních let.
"Přicházíte k vůli mé ubohé dceři,"uhádnul, Za pět minut byl sir Henry opět v daně paní
"Rosa byla pořádná, dokud nepřišel ten ho- Bartleové: "Obelhal jste nás, Ellisi,"řekl pevně,
lomek. Sliboval jí nanželství - a uvedl do "byl jste večer u mostu!" Obr vzdechnul:"Byl,pa
hanby. Ale já ho zažaluji. Řekla mi, že je ne, ale neudělal jsem to. Viděla mě tam paní Bart
to on! Byl jsem rozčilený, ale z domu bych leová. Když jsme se dočetli o té smrti, domluvi
ji nevyhnal. On musí platit!" udeřil prudce li jsme si, že mi bude krýt záda..."
Sir Henry šel do kuchyně. "Paní Bartleová,"řekl
pěstí do stolu.
bez úvodu,"vím všechno. Řekněte pravdu, jinak bu
Pak navštívili architekta Sandforda, vysoké de Ellis oběšen. Vy jste potkala Rosu na mostě.
ho, mladého a velmi slabého muže. Plukovník Věděla jste, že ji Joe chce přijmout zpět. Bydlí
ho vyzval, aby řekl přesně, co dělal včera zde čtyři reky a vy ho milujete. Nesnesla jste,
večer.
aby vám tak bezcenné děvče vzalo Ellise.
"Já? Nechápu?" vjel si rukama do
Sama jste ji hodila do vody! Pak jste pot
vlasů. "Vím, že se Rosa utopila.
kala Ellise a vraceli jste se darů,
Ani oko jsem nezamhouřil."
Jinrry si z dálky spletl kočárek s
"Našli jsme u ní váš dopis."
trakařem. Chtěla jste dát Ellisovi
"Rosa mě žádala o schůzku. Ale
alibi - ale bylo to alibi pro vás!"
nešel jsem na ni. Chtěl jsem ode
Žena sklonila hlavu."Ano, pane. Byla
jet do Londýna a obrátit se na
tak nestoudná! A chtěla mi vzít Joeho.
advokáta. Čekala dítě..ode mne.."|
Pro něho bych udělala všechno..Ale,"po
"Někdo ji hodil do řeky."
hlédla na něho zvědavě,"jak jste to od
"Proboha__ "klesl na židli!
halil?"
"Za žádných okolností nesmíte
Slečna Marpleová měla opět jednou pravdu.
opustit dům, Stradforde.

KULTURA A SVOBODA
23.října t.r., v den 60.výročí založení ČSR, uspořádala švýc.
skupina SVU na ženevské universitě mezinárodní table rondě
KUBISMUS, malířský sněr, zal.
na téma KULTURA A SVOBODA. Rozpravu zahájil předseda švýc.
1908 Piccasem a Braquem. Objek
skupiny SVU Dr.Mojmír VANĚK, prof.dějin umění na ženevské
UNI. Nastínil hlavní rysy vzniku ČSR, který se úzce váže ke tivní věci převádí do stereoŠvýcarsku, zejm.k Ženevě. Zhodnotil osvobodíteIské dílo T.G. metrické formy, z níž současně
Masaryka a zdůraznil jeho mravní kvality, které musí být na bere několik pohledů a výřezů
ším vzorem dnes, kdy je svoboda národa a jeho vzdělanost za předmětu a na ploše obrazu zob
se zluboce ohrožena; pravá kultura musí spočívat na mravnos razuje každý zvlášE. Užívá hl.
ti. Jen tak se dá vysvětlit, že v jednotlivých obdobích bytí šedé a hnědé barvy a maluje
čs.státu dosahovala česká a slovenská kultura vysoké úrovně- zejm. zátiší.
BAR.PÓK BÉLA, mach komponista,
i v dobách politické nesvobody - pokud se opřela o mravní
nar.1881, + v New Yorku 1945,
ideál svobody ducha.10
vedle Schonberga a StravinskéB.DORTVAL, prof.dějin umění na pařížské Sorbonně a znalec
čes.moder, umění promítl tuto myšlenku do konkrétního přínosu ho nejvlivnější průkopník maděr,
našeho malířství a sochařství k světovému výtvarnému umění. hudby. Hl.balety, orchestrální
a klavír.hudba. Opera Modrovous.
Zabýval se významem našeho kubismu, zejm.v sochařství - O.
ABSTRAKTNÍ - pojmový, zbavený
Gutfreund. J.Kupka a J.šíma obohatili světové abstraktní a
surealistické malířství poetickým lyrismem, typickým pro náš nahodilostí. Matka je pojem,
moje matka je představa.
národ.
André RESZLER, prof.moder.dějin evropské kultury a řed.Evrop SURREALISMUS - umění, které se
ského kulturního ústředí v Ženevě rozebral originální přínos snaží vyjádřit to, co je nad
hmotou a vnínatelnou skutečnos
české a slov.hudby, zejm.díla Janáčkova, které vznikalo na
hranicích české a slovenské kultury. Janáček obohatil světo tí. Hnutí zal.r.1921 v Paříži
vou hudbu našeho století původností svého výrazu, zakotvené A. Breton. Surealisté se snaží
ho v lidovém umění a ovlivnil silně dílo Bartókovo; tím přis vniknout do podvědomí člověka,
hodnotí sny a stavy po požití
pěl ke genezi světové současné hudby.
Francois BONDY, liter.a divadelní kritik z Curychu zhodnotil omamných jedů, smazávají hra
současnou českou a slov.literaturu, divadlo a film, zvláště nice mezi skutečností a snem.
na základě německých překladů; doporučil francouzské vydání Breton byl vyznavač historické
některých vynikajících děl čes.moder.dramat.umění. Zaměření ho a dialektického materialismu
a strhnul s sebou řadu umělců,
naší dnešní neoficielní literatury,!, j. autorů disidentů a
exulantů, promítl na pozadí vývoje naší literatury za I.rep. u nás Vítězslava Nezvala a j.
zejm.díla bratří Čapků. Všiml si i vlivů díla Franze Kafky. DISIDENT - nesouhlasící s ideoRoland RUFFIEUX, prof.souč.dějin a polit.věd na univ.ve Fri- logií.
bourgu a v Lausanne a předs.celošvýc.instituce PRO HELVETIA, NOVA ET VETERA - literárně-fil.
jenž z pověření vlády řídí kul tur. styky Švýcarska se zahraní- nábož. sborník- NOVÉ A STARÉ,
čím, se zamyslil nad poměrem mezi národní složkou histor.vý čerpá z kvalitních článků mi
nulosti i přítomnosti. U nás
voje našeho státu a různorodými národnostními a ideovými
jej založil r.1912 Josef Flo
prvky, které na tento vývoj působily. Pokud se tyto prvky
opíraly o nedemokratickou ideologii, zavedly vývoj českého a rián, přítel Leona Bloye.
slovenského národa na okraj katastrofy. Dějiny pak přecházejí PRIMICE - první mše nově vy
svěceného kněze.
v jakousi filosofii dějin a ta by měla být celému lidstvu
KYRILIKA - cirk.slov.písrno, kte
výstrahou do budoucna.
Jeanne HERSCH, prof.filosofie na UNI v Ženevě a býv.řed.filo ré vytlačilo v 10.st.starší glasofické sekce a pak švýc. vládní delegátka v UNESCO, upozorni folici a stalo se jediným pís
la na vázanost kultury na svobodu. Kultura je zevním proje mem pravosi.Slovanů. Má v pod
statě řecká velká písmena,při
vem vnitřní svobody člověka. Ze svých zkušeností z anket
UNESCA zdůraznila, že ani za nejkrutějšího útlaku se nedala způsobený slov.výslovnosti.
v našich zemích udusit touha po svobodě. Poselství, jež pro NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA-dílo imicha
niká na Západ z děl disidentů ze zemí, ovládaných komunisty, Torná še Kenpenského/nar.1379
je často mocnější než to, co vzniká na svobodném Západě. Zde + 1471. Napsal latinsky knihu
se hodnota svobody často neoceňuje, je samozřejmá, ale zdejš: o křest.dokonalosti NK.
svoboda se pak vystavuje nebezpečí vyumělkované povrchnosti. OSM BLAHOSLAVENSTVÍ, podstata
křest.života z Kristova Kázání
P.G.COTITER, nej známější dominikán franč. Švýcarska, znalec
na hoře-Mt 5,3-12,Lk 6,20-23.
marxismu a poradce Il.Vaticana, prof.fil.na UNI v Ženevě a
ve Fribourgu a vyd.revue NOVA ET VETERA zdůraznil, jaké mrav GREGORJ-ÁNSKÝ CHORÁL-podle pa
ní poučení dostává Západ z Východu, kde z bolestného proná peže Řehoře I., jednohlasý
latinský cirk.zpěv. Po Evro
sledování vzniká ryzost prožitku a mravnosti.
pě se rozšířil v 7.-8.stol.

CO JE CO ?

Kultura je dobývání humanity; k tomuto úsilí o kvalitu myšlenky se musí přidružit mravní
odvaha a statečnost. Západní kultura je zbavená tyranů, snad proto často ztrácí pevnou vů
li k udržení přísného mravního řádu, bez něhož je rozvoj lidstva neuskutečnitelný.
Po projevech následovala krátká diskuse.
Table rondě se konal ve francouzské řeči a zúčastnilo se ho několik set posluchačů, kteří
zaplnili největší posluchárnu nové budovy ženevské UNI. Všechny ženevské deníky, zejm.
Journal de Geneve, čtený v celé Evropě, věnovaly table rondě víc než půlstránkovou zprávu.
Tato kulturní manifestace byla dosud nej významnější mezinárodní akcí švýc. skupiny SVU.
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18.11.vyhověl sv.Otec prosbě arcibiskupa Lefebvra a přijal ho v soukromé, dvouhodinové
audienci. 0 obsahu rozhovoru není zatím nic známo.
Jan Pavel II. odmítnul na generálním shromážděni vatikánského sekretariátu pro jednotu křestanů tak zv.interkomunio, t.j. podáváni Těla Páně nekatolíkům a přijímáni chleba katolíky
při nekatolických bohoslužbách. 0 problému napsal článek kard.J.Hbffner, kolínský arcibis
kup. Hlavni body článku jsou uveřejněny v Dopisech pro tebe c.14/77.______________________
Katoličtí biskupové Argentiny požádali vládu, aby podala zprávu o osudu tisíců pohřešovaných.
Od r.1975 uprchlo z komunistického Vietnamu 460 tisíc osob.________________________________
Amnesty International vyzvalo rumunského min.předsedu Ceausiscu, aby propustil z vězení, tá
borů nucených prací a psychiatrických klinik všechny, kdo tam jsou proto, že hájili lidská
práva. "Psychiatrické ošetření se zřejmě v Rumunsku zneužívá k politické "výchově".
Na nej vetší mohamedánský svátek Aid el Adha se sešly v Mekce skoro 2 mil.mohamedánu. Svátek
se slaví na památku Abrahamovy poslušnosti; byl ochoten Bohu obětovat syna Izáka.________
Návštěvu dvou sovětských lodí v Ankaře přijal lid s nevolí; v časopise Son Havadis se objevil zřejmě první nápis kyrilikou, ruský, velkými písmeny:IDI DOMOV, IVAN!
V kázáni prohlásil Kardinál Nyszynski:"Když jsem se vrátil do Varšavy, ukázali mi pastýřský
list k týdnu milosrdenství,který byl cenzurován. Od cenzury se vrátil v cárech a zdá se, že
jej psal hlupák. Z toho vysvitá, že cenzura ví lépe, než představeni Církve, co se má říkat
katolíkům." Kardinál nevylučuje, že Sv.Otec navštíví Polsko 12.května, kdy se bude vzpomí
nat na mučedníka sv. Stanislava, který zahynul před 900 lety._____________________________
Mezidiecézní pastorální fórum ve Švýcarsku se bude konat od 8.do 10.12. v Einsiedeln.

VY SE PTÁTE - MY ODPOVÍDÁME
Někteří katolíci trnou při myšlence, že by se bylo mělo
pitvat tělo náhle zesnulého Jana Pavla I. Jiní se ptají,
proč se nezjistila přesně příčina jeho smrti.
Ti, kteří nedovolili pitvu, si počínali rozumně. Pitva by imohé věří
cí pohoršila a co by se dosáhlo tím, kdyby lékaři zjistili, že papež
nezemřel přirozenou smrtí? Celý svět by se zeptal: Jak je to možné?
Kdo odpovídá za bezpečnost hlavy všech katolíků? - Možná, že si ti,
kteří za její bezpečnost odpovídají, uvědomí, že v SSSR existuje ústav, který se specia
lizuje na to, jak se nenápadně - kdyby to vzbudilo odpor vůči komunismu - nebo nápadně na odstrašení každého, kdo by se proti komunismu účinně postavil - protivníka zbavit.
Jan Pavel I. byl neúprosným protivníkem komunismu a získal si svým milým úsměvem sympa
tie celého světa. To ovšem neznamená, že zemřel nepřirozenou smrtí. Pro každého je smrt
přechod k věčnosti a záleží jen a jen na tom, kolik místa přepustil Bohu ve své duši. Že
zesnulý věnoval Bohu celou svou duši, o tom není pochyby. Jeho láska a síla se nyní znásobila na nekonečno v lásce a moci Boží. A to je podstatné.

ČTENÁŘŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM KLUBU
PŘEJI POŽEHNANÉ VÁNOCE
VAŠI MISIONÁŘI A REDAKCE !

NĚMCI V POLSKU

Na ten obrázek jsem zvědavý. Až bude hotov, pově
Letos jsme byli už dvakrát u svých polských sím jej ve škole na návěstní tabuli s nápisem:
přátel a rád bych o tom vypravoval své zá MOJE RODINA.
Konečně jsme přijeli do velkého města. Jmenuje
žitky.
se Štětin. Zaparkovali jsme. Otec si pověsil fo
Vyjeli jsme. Trabant patřil kolegovi mého
otce. Jmenuje se Oskar. Poslal manželku na toaparát na prsa, maminka se pokropila voňavkou
školení, aby měl trochu klid. Otec chtěl mít a podívala se mi za uši a pan Oskar si prohlédl
také klid, ale matka řekla: to by se vám tak pneumatiky.
hodilo. Museli se tvářit ctnostně a vzít nati Pak jsme šli po ulici: i když byla neděle, obcho
dy byly otevřené. Pak Oskar řekl, že něco cítí.
ku s sebou. Sestra byla na táboře a já ji
měl vystřídat. Otec řekl:"Jsi dost starý a Moji rodiče také něco cítili - až jsme našli hos
podu. Byla hezká a přeplněná. Další byla ještě
ten den se můžeš o sebe starat."
Ale já bych rád jel do lidového Polska, pro hezčí a ještě přeplněnější, ale pan Oskar řekl,
to jsem odpověděl:"Prima. Až se vrátíte, náš že tu počká a my se zatím můžeme trochu projít.
byt ani nepoznáte!"
Konečně se podařilo panu Oskarovi zabrat stůl.
Maminka dostala strach a nedůvěřivě na mě
Obsluhovala nás slečna a viděl jsem, jak pan
pohlédla. Pak řekla otci, že by neměla klid Oskar šťouchnul pod stolem tatínka a ten na něho
a že v Trabantu je ještě jedno místo. Tak
zamrkal a kývnul a matka se trochu uraženě zepta
jsem si sedl vedle pana Oskara.
la, jestli je pro něho vzduch. Odpověděl jsem, že
Když jsme byli skoro u hranic, Trabant se
je nejhezčí maminka na světě a otec na to doma
zastavil. Otec se zeptal, co je? Pan Oskar zase přijde.12
klepal do startéru a tiskl ho, ale ten ani Tu se matka šťastně ptala, jestli bych chtěl
nemuknul. Maminka zahořekovala:"Do čeho jsme zmrzlinu. Řekl jsem, že ano, proč ne, třebas dvě.
se to pustili!" Otec se zeptal pana Oskara, Protože slečna číšnice opravdu nebyla špatná. Ta
jestli snad nezapomněl natankovat.
ké mluvila správně německy, naši hosté
Pan Oskar se udeřil dlaní do hlavy:
se baví jen saský nebo meklenbursky
"Já idiot!" Pak vysvětlil otci:
nebo berlínsky.
"Když se jede do Polska, tankuje
[Po dobrém jídle vypila maminka ještě
se až tam. Mají levný benzin."
I sklenici kávy a stále vykřikovala:
Pan Oskar se podíval do kanist
"To je káva!" Divil jsem se, doma
ru, ale nebyla tam ani kapička.
to nevyvolává a objednává si mošt.
Několik aut zastavilo a řidiči ,
Po jídle jsme šli do přístavu. Lodi
řekli, že tak tak se sami do
mě velice zajímaly, zejména Kometa, a
stanou k Odře.
když jsme projeli přístavem, šli do
Za chvíli přijíždělo auto zepře
spělí koupit ještě několik dárečků.
du. Řidič se smál, donesl nám
Pro mou mlsnou sestru Janu koupila
kanistr a když chtěl otec platit
maminka krabici pralinek, pro babič
řekl "prošim" a ještě něco zasy
ku pestrou podušku, pro tetu Gertu vy
čel, ale nechtěl vzít nic. Jen broskev, kte-l
rou mu matka věnovala. Přátelský pán řekl: řezávaný talíř a pro strýčka Sigi popelník. Otec
si daroval magnetickou šachovnici a já našel pro
"Dankešén" a políbil jí ruku.
Když jsme se rozjeli, prohodila matka kotci kamaráda Haralda horalskou sekyrku, aby konečně
že ještě existují kavalíři a že tohle otec zavedl v pionýrské družině pořádek. Pan Oskar
nikdy neudělá. Otec odpověděl, že to by tak koupil manželce náhrdelník z jantaru-byl levný.
ještě hrálo a pan Oskar řekl, že TO je přá Šli jsme se projít krásným parkem a večer jsme
telství. Maminka s ním souhlasila a byla ce odjeli. Před hranicemi jsme natankovali a doma
lá pryč. Teprve na hranicích se vzpamatovala jsme si řekli, že to bylo prima a že Erich HonecDospělí ukazovali průkazy a já svůj pionýr ker mel pravdu, že na hranicích už není dělící
ský pas. Náš soudruh řekl "Danke" a polský čára a tak pochodujeme společně všichni vpřed.
soudruh pozdravil i mě, zvlášť, jako generá 0 druhé přátelské návštěvě mohu vypravovat rych
la, totiž dvěma prsty u čepice. Poděkoval
leji, protože už nebyla tak daleká. Když jsem při
jsem mu a pak nás nechal jet dál. Až k ben šel s matkou do berlínského obchodního domu, ze
zinové punpě!
ptal jsem se opatrně, nejsme-li zase ve Varšavě.
Za jízdy jsme se dívali z okna a pan Oskar Řekla, že ne, že jsme v Berlíně na Alexu a jestli
stále vykřikoval:"Ti mají silnice! Kdyby na se budu ještě jednou tak blbě ptát, že mě už s
še byly tak dobré!" Maminka mi neustále uka sebou nevezme. Když jsem v podzemí dráze nabíd
zovala koně a krávy a jednou jsme se zasta nul paní se zavazadly místo, řekl jsem:"Proše pa
vili a otec se musel postavit k přivázané
ni." Paní měla radost a řekla mamince:"Komu čest,
krávě a dát se vyfotografovat.
tomu čest, ale zdvořilí jsou, co?"

ZAMYŠLENÍ

NAD ZRNKEM

Ježíš jim předložil další podobenství:"S nebeským královstvím je to jako s
hořčičným zrnkem, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než
všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a
stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích."/Mt 13,
31-32/.

Semeno hořcice. Tak malé, tak snadno se dá přehlédnout. Člověk by řekl: nedomrlé. Porovnej
me ho s takovým semenem hrachu a povezme upřímně: co se od takového "nic" dá očekávat? Počkejme, seménko ještě nepadlo do země. Je tu jen přítomné. Jeho čas ješté nenadešel....

I mezi námi žijí lidé, kteří se podobají hořčičným zrnkům. Lidé, kteří v tichosti a nenápad
ně konají dobro. Málokdo si jich všimne. Jed
ním takovým zrnkem byla Maria, iratka Ježíšova
Jakoby to bylo dnes: Po ulici jde děvče, ne
se od studny vědro vody. Nenápadné děvče z
jiných děvčat oné vesnice pod modrým nebem
Izraele. Neví, že Bůh ji od věčnosti miluje
nade všechny ostatní lidi. Zatím se to nesmí
dovědět. Nenadešla ještě doba, aby mohla
přijmout cele Boží lásku. Srdce potřebuje
čas, aby uzrálo. Její čas ještě nenadešel.
Malé, nenápadné semeno. Kolík sílí/ v něm vě
zí? Nesnažme se z něho dostat odpoved nási
lím - poskytneme mu Sas. Jednoho dne padne
zrnko do země. Otěhotní přemírou síly, kte
rou mu půda náhle poskytne. Zrnko hořcice se
probouzí k životu. Vstřebává vše, co dostá
vá - a dává hned dál. V tom okamžiku je
jen jedno důležité, a na to se musí zrnko
soustředit: VŠE PŘIJÍMAT, VŠE DÁVAT, NENECHA1
SI NIC PRO SEBE!

V té daleké zemi se naplnil čas. Od začátku
světa se Bůh nemohl dočkat tohoto okamžiku.
Maria překvapením zapomíná na celý svět ko
lem sebe: náhle cítí jakoby mohutný proud,
proud lásky, který ji přelévá, znovu a zno
vu, a ona jako žíznící člověk říká své vel
ké ANO! Ten proud ji oplodňuje, probou
zí v ní život. Nastává doba intenzivního
růstu. Bůh vstupuje mezi nás, do našich dějin

Rostlinka hořcice již vystrčila nad zem své
první malé lístečky. Nikdo si jich ještě ne
všimnul. Rostlinka roste dál a brzy je z ní
keř, vysoký skoro jako dům. Kdo by to byl do
toho seménka řekl? Větve keře jsou otevřeny směrem vzhůru a zvou naše opeřené přátele, aby
se posadili, odpočinuli si. Přecházejí měsíce: slunce a déšt hovoří s keřem, nastává doba
plodů. Dozrávají semena a keř se mimovolně ptá: "Přežiji ještě další zimu a léto, neuschnu?"
Zatím se semena rozlétají v podzimním vetru.
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Ježíš přichází na svět. Nejdříve si ho nikdo ani nevšímá. Ale až doroste, stává se útočiš
těm nejubožejších - chudých, nemocných, opuštěných. Lidé k němu přicházejí v zástupech a on
jim poskytuje přístřeší svého srdce. Ježíš ale chce dát víc - a nejen těm, kteří nají mož
nost se s ním setkat. Nezbývá mu imoho času - vyslovuje zralá slova, která mohou proniknout
do lidských srdcí. Ta slova se podobají hořčičným zrnkům. Je v nich to podstatné a jsou leh
ká, proto se rozletí tak daleko do světa. PADNOU NA ÚRODNOU PUDU?
Pane, tys zasel seménko své lásky do mého srdce. Chceš, aby mé celého proměni
lo; chceš, abych se stal pevným stromem, oporou pro druhé. Je to úloha nad mé
síly a nahání mi strach. Přesto ti říkám své ANO;zní slabě, DEJ Ml! SVOU SÍLU!
DAVID

NA CO MYSLÍ DRUZÍ ?

CO JE CO !?

URIM a TUMMIM, dva/?/ losy
"Není lidská naděje, že bychom se v tomto živo
neznámé formy, snad kameny,
tě viděli. Nenaplňuje mě to už smutkem. Dívám
které nosili židovští knězi
se na vše z vyššího hlediska a myslím, že i
v náprsním štítě. Rozhodo
Ty jsi tak daleko. Kráčíme kamenitou křížovou
valo se zřejmě o pravdě tím,
cestou, ale Pán nám dává dost síly, kterou po
že se štítem zatřáslo a
třebujeme. .. "
ČSSR
který kámen vypadnul, zna
"Snažím se zavést poslední dobou opomíjené večerní "chvilky". iňk- menal bučí Ano nebo Ne. Zná
me je z doby Saulovy./I Sam
dy jsem už v posteli, ale vezmu svůj denzk a odškrtám splněné
úkoly, telefony, dopisy, podívám se na zítřek, třebas i na další 28,6/.
dny, kdo má svátek ap. Píši si do sešitku myšlenky a plány...." AARONOVO KNĚŽSTVÍ - Aaron
o 3 r.starší Mojžíšův bratr
ČSSR
byl knězem už v Egyptě, byl
"V lístcích, které jsem dostala, jsem našla báječné zpytování
svědomí; zjistila jsem, že stará zpovědní zrcadla už nevyhovuj '. "ústy"Mojžíšovými u faraó
Přítelkyně si vypůjčila NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA a namluvila si do mag na. Byl z rodu Leviho, jen
netofonu kapitoly, které nejvíc potřebovala. .Ted psala, že je j' z toho rodu byli žid.kněží.
její hlas protivný, tak jí dám knihu k vánocům,! když na ni tak Na prsou nosil velekněz
visím. Dává mi hodně, nejraději bych jí podělila všechny známé. štít s 12 drahokamy a s
"Po tvých stezkách" se nám zdá už dost překonané. Nejsme ani pro Urinem a Tumnimem. Aaron
nevstoupil do zaslíbené ze
gresivní, ani konservativci, ale život nás vede přiklánět se v
rozumné míře k novému, svobodnému, krásnému. Co nám ukazuje, jak mě, protože jako Mojžíš po
nás má Pán Bůh rád, abychom ho už neviděli jen jako trestající chyboval o milosrdenství Bo
spravedlnost, která slídí po každém našem uklouznutí a zkazí nám žím před vytrysknutím vody
každou radost. Tuhle mi napsala jedna paní:"Krutě nás zase tres ze skály. Židovští kněží
tá dobrý Bůh.." Slyšíš, jak hrozně to zní a jaký je to nesmysl! přinášeli krvavé oběti
Nechci ji soudit, je to nejobětavější člověk, kterého znám a ne zvířat jen v Jerusalemském
chrámu. Zbořením chrámu r.70
může za to, že jí ták Boha předkládali.."
ČSSR
po Kr.zaniklo Aaronovo kněžVčera jsem proseděla večer u telefonu. Každou chvíli někdo volal:
"Už víš?" Pokud jsem ovšem sama nevolala dál "radost velikou".
MELKISEDEChSv KNĚZ-králJméno, národnost i věk nového papeže jsou velkou nadějí, že? Jan kněz ze Salemu /Jerusalena/
Pavel U.si jistě i u Vás rázem získal srdce všech. Nemáme televi který jako sluha nejvyššího
zi, ták jsem ho neviděla, ale byl prý úžasný. Co jsem o něm čet Boha požehnal Abrahamovi a
la bylo víc než krásné..A Jan Pavel I. se za nás mocně v nebi- - obětoval Bohu chleby a víno
přimlouvá... "
________________________________________ ČSSR 14 V žalmu 110 - kde je pro
"Zemřela sestra Dolorosa Lukášová, od Milosrdných sester sv.Kar roctví o Mesiáši - čteme ve
la Boromejského - 69 let. V řeholi byla 47 let - celá ta doba by verši 4."Dle Melkisedechova
řádu jsi na věky knězem."
lo jediné utrpení, nemoci, vězení, pronásledování - a přece ji
nikdo nikdy neviděl bez úsměvu. Máme novou přímluvkyni v nebi.. Knězem řádu Melkisedechova
je řádným biskupem/nástupoem
Vidíte, polští poutníci si v Čenstochové mnoho vymodlili. Když
ne hned napoprvé, tím štědřeji je Panna Maria vyslyšela po druhé apoštolů/ vysvěcený kněz,
skrze jehož slova se zpříKéž by i nás!_____________________________________________ ČSSR
"Z Života Dona Boská mám radost, kdysi jsme ho půjčili a už se ne tonňuje při mši sv.Kristova
vrátil. Trobische mám už dvakrát. Jistě se neurazíš, když se při oběE na kříži - podstata
znám, že nám připadá dost nepoužitelný. Snad tam, kde působí, je chleba a vína se mění v pod
statu Těla a Krve Páně. Svě
vše na místě a potřebné, ale my potřebujeme zase jiné pohledy.
cení vtiskuje knězi nezrušíPodobně Quoist se mi zdá dost naivní..ČSSR
telné znamení na věky. "LaiJ "Kuba není hezká, Havana je ošklivé, špinavé,
'zhuntované město včetně milionářské čtvrti. Vše cisace"je suspenze kněze od
je na lístky. Dá se koupit jen rum a drobnosti. povinností sloužit Božímu
’ Ovoce žádné. Národ je velmi líný, je jim jedno,že lidu - kněz se nikdy nenůže
r jim padá strop do polívky, žebrající děti.. I když stát laikem.
nejsme vybíraví, po zájezdu jsme o 6 kg zhubli.... " DR. SILVESTR BRAITO - domini<án, působící většinou v
"Nedávno jsem byla na primici. Nádherný zážitek. Ma Olomouci, napsal řadu knih
minka má pravdu, když říká, že národ má takové kně a řídil duchovní revui Na
ze, jaké si zaslouží a vymodlí..."
ČSSR
hlubinu. V komunistickém vě
"To Následování Krista v modrých deskách je tak nád zení byl nelidsky mučen a
za půl roku po propuštění
herné, že mi ho všichni známí "závidí"...
ČSSR
zemřel při ranní modlitbě.

DNEŠNÍ VÍRA A ATEISMUS
Podle díla D. S. Dudka:NENAPSANÁ KNIHA.
Ateisté nám někdy předkládají fantastické
názory; tvrdí, že Bůh je poražen, protože
dnes vysvětluje moderní technika mnoho zje
vů, drive považovaných za nadpřirozené.
Jenže vědecká zákony existenci Boží právě
potvrzují. Kdyby nebyl rozumný Bůh, nedaly
by se tyto zjevy vysvětlit a panoval by
zmatek. Existenxe ducha dokazuje existenci
Boží.
POZORUJME ŽIVOT! Kde nevládne řád, tam
vládne zmatek. Zmatek ve světě dokazuje,že
lidé odpadají od Boha.
OSTATNĚ - NENÍ-LI B&, CO PAK?
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Jak je možné, že cítíme víc bolest než
stěstí? Že se snažíme o poznání a lásku,
máme-li zakončit nás život bez uspokojení?
Pak by nic nemělo smysl? Nevěra je víra v
nesmyslná! Přesně vzato, absolutní ateisté
ani neexistují. Bud věří člověk v Boha, ne
bo v nesmyslná. Tato skupina pak zaměňuje
nesmyslná za řád. Není to vrchol lidské po
šetilosti?
Proto je hloupé tvrdit, že dnes věří v Boha
jen nevzdělaní lidé. Mezi věřícími a nevě
řícími jsou vzdělaní i nevzdělaní.
Výzkumy dokazují, že ateismus je plod nevě
domá s ti. Přisvojuje
si to, co mu nepatří
a čemu nerozumí.
Ateismus působí na
cit, jako hračka na
dítě. Nikdo se neutí
ká k ateismu v kri
tické situaci. V ne
moci, opuštěností,
či nouzi se ukáže,
jak silná útěcha je
víra.

__ _____________________ Dnešní nevěrecká pro
paganda počítá s nevědomostí a zbabělostí.
Za námi jsou časy, kdy se tvrdilo, že věří
jen nevzdělanci. Naopak, víra vyžaduje dost
znalostí. Dnes nevěří polovzdělanci a nevědomci, kteří nechápou, o čem mluví. Ale
mluví o tom velmi horlivě.
Dnes je komická věta:"Věřit, znamená nevě
dět!" Chytrý člověk její nesmyslnost pro
hlédne. Proto buduje propaganda na zbabě
losti. Je to strážná slabost lidí. Bojí se,
že ztratí hmotné výhody. Křestanská víra
nás naopak vyzývá, abychom nesli stateč
ně svůj kříž.
Ateisté tuto slabost brzo poznali a čiper
ně jí využívají. Jaká hanebnost! Tím vsak
právě dokazují, že Bůh je a že se ho bojí,
a to se snaží ze všech sil zatajit. Kdyby
důvěřovali svým silám, pak by se s nábo

ženstvím otevřeně rozešli. Pak by ovšem byli
hned poraženi.
Zní to divně, ale z protináboženské propagandy
má nakonec užitek křestanství; mohutní jeho sí
la odporovat, vyjasní je víc jeho učení...
Nejlepší důkaz, že ukřižovaný Kristus není po
hádka podávají ti, kteří ho křižují svou nená
vistí. Kristus vstupuje do lidí a rozvíjí v nich
velkou obětavost. Pak ovšem ateisté tvrdí, že
tato obětavost je fanatismus... a náboženskou hor
livost nemohou ani vystát...
D.S.Dudko je pravoslavný kněz v SSSR. Jeho knihu
vydala Styria, Vídeň. Předmluva kard.Ratzinqera.

TULÁK
Tiché, úzké údolí, kde je místo jen pro šumící
potok a cestu. Starý muž seskočil s kola a uve
lebil se vedle cesty do spacího pytle. Hodil si
šálu kolem krku, čepici stáhl přes obličej a z
kapsy vytáhl růženec.
????
Neděle, po jedenácté dopoledne. Muž seděl na zíd
ce za vesnicí a popíjel pivo. Zastavil jsem vůz,
vystoupil a sedl si vedle něho.
"Kněz,"řekl,"to je dobře. Jsem také katolík."
Proč by tulák nemohl být stejně katolík jako li
dé, kteří se právě vyrhnuli z kostela, nasedali
do svých aut a udiveně na nás pohlíželi.
"Ano, "pokračoval, "katolík a člen Mariánské druži
ny." "Bože,"myslel jsem si,"je to tak nové."
Zeptal jsem se, kde bydlí. "Pod širým nebem. Ne
mám peníze na hotely. Živím se broušením nožů."
"V tanhle počasí nemůžete přece spát venku?"
"Spím stále venku, i v zimě - naučil jsem se to,
když jsem byl vojákem." Začal mluvit o Rusku. Na
slouchal jsem pozorněji; když tito lidé mluví o
Rusku, mívá to hlubší snysl. Čekal jsem, co bude
dál. "Bylo na čase, abyste přišel, Otče." Odmlče?
se a usrkl piva. "Něco mě trápí.... Kdysi v Rus
ku jsem udělal slib, že vrátím-li se z toho pek
la živ, vykonám velkou pout. Kolečně jsem to le
tos mohl uskutečnit, na tomhle kole"/ ukázal na
svoji rachotinu/ - 4000 km do Lurd a zpět. Můj
slib, po 35 ti letech! Dřív to nešlo. Nikdy jsem
neměl peníze. Propadl jsem pití...Nyní je slib
splněn!.... Když jsem se vracel, předjížděly mě
jeden za druhým autobusy, plné poutníku. Autobu
sy klimatizované, se záchodem a kuchyní a velkým
nápisem:LOURDY 1977. A žádný mě nevzal. Proč by
bral špinavého tuláka? Byl bych autobus
_ zamořil. Vzal jsem svůj růženec a
zahodil jsem ho...."
Žalostně na mne zíral. Oba jsme
dlouho mlčeli. Konečně jsem vyhtáhl z kapsy svůj růženec a dal
jsem mu ho. Sevřel ho do velké
narudlé ruky a řekl:"Tenhle už
nikdy nezahodím!"
Podle P.U.Kestinga přel. DOMA
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4. listopadu 1926.
V noci, kolem třetí, se probouzím a srdce mi sevře pocit bezedné úzkosti. Copak se už do
Ruska nevrátím? Mamě se snažím přesvědčit rozum, že bychom v Rusku žít nemohli. Hlas srdce
je silnější. V Rusku žijí i beze mne; síly, které jsem chtěla dát vlasti, pracují pro ži
vot, který nemá s Ruskem nic společného.
Tak to jde noc co noc. Otmar spí, dítě spí. Píši v teimotě, nemohu vydržet ležet a nespát.
Kolem rme hluboká, neproniknutelná noc; zdá se mi, že slyším hučet osud, proudit život. Cí
tím to, co cítí člověk, chvě je-li se v prostoru úplně sám..
Náhle sc ticho prolomí. Auto! Blíží se, nastavuje u našich dveří. Zaklinkají klíče, zaracho
tí konve s mlékem, tvrdě na sebe narazí prázdné lahve. Kočí hrubým hlasem nadává, pak zamk
ne dveře a ječte dál. Zase ticho, bezhlasé ticho... Osvobodí mě svištění vichru v komíně. Mi
luji vytí větru, je to moje hudba. Znám její melodii, umím zpaměti každý tón, každý vzdech
a zavzlykání. U nás vítr pláče nad nesnyslným utrpením, které si lidé navzájem působí...
V dálce zní ponalé, opatrné kroky. Některý nájemník jde z noční směny; zář svíčky fantastic
ky tančí po záclonkách našeho pokoje. Pak zase ticho; vytí větru ticho jen zdůrazňuje. Je mi
jakoby má duše prolomila těsný prostor mého já a spojila se s duší světa, jakoby mě mé utr
pení přerůstalo a splývalo s utrpením jiných, s utrpením bez břehů, bez hranic, protože ži
vot člověka je plný tragiky. Nikdo to neví tak dobře jako já, když bdím sama uprostřed noci
a slyším tep života...
_ .. ,
, .
J
7.listopadu 1926.
S Otmarem se skoro nevidíme. Brzo vstaneme, jdu na trh, on čeká v obchodě. Pak odchází do
knihovny-na knihy nemine peníze. Hrozně se mi po něm stýská. Dnes jsem to nevydržela a na
psala mu dopis:"Mé slunce, toužím po tobě, počítám každou minutku. Chci vidět tvou tvář,
chci, abys byl u rme.. "Píši dál, a je mi lehčeji. V sedm se otevřou dveře, vstoupí Otmar.
Jakobych ho neviděla věčnost! "Tak jsem po tobě toužil, že jsem ti napsal dopis. Vezmu do
pis a mlčky mu podám svůj. Oba se rozesmějeme. Pak cítíme: a£ se stane cokoliv, naše láska
prosvítí a zahřeje náš život...
i•
ť
J
10.listopadu 1926.
Se tkám-li se s ruským emigrantem, div se mi srdce soucitem a bolestí neutrhne. Dnes nabízel
starý muž nitě a knoflíky. Byl špatně oblečený-ve Vídni vzácná věc. Ruce se mu chvěly, oči
slzely. Když slyšel, že mluvím s dítětem ruský, byl radostí bez sebe. Dala jsem mu mléko a
housku s máslem. Vypravoval mi svůj osud. Bývalý statkář, člen duny /nár.shromáždění/, utekl
před bolševiky, dokud stačily peníze, žil snesitelně, pak onemocněl.."Nebýt bytné, zemřel
bych hladem. Ještě jsou na světě ušlechtilí lidé. Má penzi 120 šilinků, ale dává mi jíst a
spím v komoře. Až se uzdravím, budu se snažit něco vydělat, ale jsem skoro stále nemocný..."
13.listopadu 1926.
Všimla jsem si, že k událostem na ulici nají Rakušané a Rusové úplně jiný vztah. Jakmile se
zde "něco děje", seběhnou se lidé, v okamžiku je tu policie..Je to třebas maličkost: srazí
se dva lidé na kole, vozík ztratí kolečko, vysype se ovoce, někdo uklouzne a nevstane. Lidé
se nejen seběhnou, ale vzrušeně událost komentují, jakoby se přihodila jim. Sotva vytáhne
policista knížečku, aby si udělal poznámky, už se tísní lidé, ochotní svědčit. U nás v Rus
ku by se všichni okamžitě rozprchli, jen aby se nedostali do styku s milicí nebo se soudem!
15.listopadu 1926.
Slečnu Fischerovu jsem ztěží poznala. Světlý, nadýchaný účes je ten tam; na vlasech špinavý
šátek. Tvář bledá, nenalíčená, rty modré. A jak divně se dívala.
"Paní Wagnerová, "řekla, "je po všem. Nakazila jsem se, knížku mi sebrali. Už si ho nemohu
vzít, i kdyby chtěl. Maminka také spáchala sebevraždu, dohnal ji k tomu otec. Říkával mi:
"Tvá tvář je tvé jmění." U jiných jsou to vědomosti, ruce, u mne to byla tvář, tělo. Žila
jsem ze svého jmění - a to je tečí pryč!" Neplakala. Jen zírala prázdnýma očima upřeně před
sebe. "Zde je zástavní lístek na náramek a prsten. Vyzvedněte si je. Peníze nemám. Jdu do
nemocnice.. .možná i dál..." "Jen si to nechte"řekla jsem, "až budete mít, zaplatíte mi."
Mechanicky zastrčila lístek do peněženky. Chtěla mi podat ruku, pak ucukla a řekla:

"Bojím se podat lidem ruku, abych je nenakazila. Žijte blaze a díky za všechno." Aniž se
ohlédla, vyšla z obchodu. Zase jeden zničený život!
1O ... .
, nr.„,
J
J
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18.listopadu 1926.
Vše je tak bezútěšné, že nevím, nad čím se víc trápit. .Ani pozoruhodná myšlenka mi nenapadne.
Objektivně vzato, nemám právo naříkat. Mám vše, oo jsem si přála. Chtěla jsem milovaného mu
že a dítě a v sedrmácti jsem se hrozila sytého, měšťáckého života. Chtěla jsem trpět. Měla
bych být tedy šťastná. Jsem také - ale jen večer, kdy mi muž a dítě říkají, jak mě milují.
Ráno je štěstí pryč. Je zima, pochmurno a Šedo. Jak ráda bych si poležela! Otmar mě přivine
a políbí. Rychle připravím snídaní. Pak odejde a přede ranou je dlouhý, dlouhý den...
17.prosince 1926.
Trh je plný vánočních věcí. Za pár dní je Štědrý den. Jurka je vzrušený. Ale imě bolí hlava
a je těžko u srdoe. Ani jsem necvičila, neumývala se, nečistila si zuby, .všechno je mi dnes
lhostejné. Zdá se mi, že žiju tisíc let, že jsem všechno prožila, že mě nic nepřekvapí...
Otmar je nervózní, unavený a vyčerpaný. Jsem také vyčerpaná, ale mlčím. Bože, léta už žiji
jen svými nervy. I ty jsou nyní unavené, jako svaly a šlachy, jako oelé tělo.
Napadá mě, že smrt snad není tak hrozná, jak se mi dosud zdálo. Snad by bylo nej lepší usnout
a neprobudit se! Bože, vezmi mou znavenou duši do svých dlaní...! Rakousko mi připadá před
svátky cizí. Ale i Rusko je mi už cizí. Zdá se mi, že člověk má jediný domov - smrt!
Zbylo mi jediné, co mě neunavuje: když stojím v kostele a zírám na věčné světlo. Měkká něž
nost plaménku vniká do mého srdce a bez zoufalství, bez bolesti nyslím na to, že budu ležet
v termém hrobě, že vítr navrší na nůj náhrobek sníh a kolem bude mír, ticho. Dnes se už smrti
nebojím. Vím, že jeto domov, který nám podává ruka Stvořitelova, jediný dcmov, který nemůže
me ztratit a který budeme stále milovat.
J
19.prosince 1926.
Zlatá neděle! S nebe padá jemný sníh. Výlohy jsou osvětlené a nikdo nejde bez balíčku.
Pro nás svátky nejsou. Jak by mohly být, když je v duši nepořádek, zmatek? Jdeme do města;
vřava, hezké věci, které my, chudí, nedostaneme, to nás tísní - zvláště dítě. Dona je ještě
smutněji. Náš koutek je temnější, bezů těšně ji na nás zírají oprýskané zdi. Zapalujeme petro
lejová káraná; bzučí svou písničku a zírají na nás vlídně svým rudým světélkem, jakoby říka
la: Vždyť jste šťastni. Jste spolu, milujete se. - Sedíme na posteli, chlapec objímá mne i
Otmara a ztichne, dívaje se upřeně na plamének. Jsou minuty, v nichž jsou slova mrtvá a mlče
ní mluví o životě. Chlapec usnul. Otmar mě objímá stále pevněji. Vím,že tím chce říct: jsem
s tebou šťastný právě ted, v této temné minutě....Zázrak lásky nám přinesl štěstí v neštěstí.
20.prosince 1926.
Koupila jsem za 60 grošů jedličku. Musím se smát, jaké poklady si přešťastný chlapec na ni
pověsil: rezavé hřebíky, kolečko z rozlámané lokomotivy, pletenou čepičku, krabičky od sirek,
zelený drát, taštičku, korky, tužky atd. Co dát pod stromek? Dlouho uvažuje a pak pod něj
klade roztrhaného zajíčka a - nočníček.
J
21. prosince 1926.
Byl tu Otmarův kamarád z války. Řekla jsem mu, že se nám daří docela dobře. Divil se, s ja
kým klidem a lhostejností snáší Otmar naši situaci. Prý má Otmar úplně jiné nervy než druzí.
Často jsem si všimla, že dobří, blahobytní lidé bývají krátkozrací pro utrpení druhých.
22.prosince 1926.
Slunný den. Sedím u otevřeného okna obchodu. Sluneční paprsky zahřívají duši, zapalují ra
dost pod pochmurným, šedým nebem. "Malý byt zužuje myšlenky," četla jsem včera. Snad je to
pravda, ale stačí jen otevřít okno a proudící paprsky božího slunce rozšíří srdoe, smělé,
hrdé myšlenky letí ven, do světa... Nebe je nezvykle blízko. Taje, ze střech padají kapky...
Jde kolem listonoš. Přinese nám hezké psaníčko? Ne, vrací se domů. - Připravuji oběd. Otmar
se vrací, boty úplně přemočené. Na nové nemáme peníze. I Jurka sedí dona, má špatné boty.
26.prosince 1926.
Jurka dostal nečekaný vánoční dárek. Můj zákazník, bývalý válečný zajatec, donesl stavebnici.
"V Rusku jsem také dostával vánoční dárky od lidí, kteří měli se mnou soucit,"vysvětloval.
Pozval nás doktor Walter; od něho dostal barvičky a omalovánky, od Serafíny Andréjevny vo
jáčky. Řada zákazníků mě obdarovala ukázkami vánočního pečivá "na ochutnání". "Když jsem by
la první rok služkou ve Vídni,"výpravuje "nespokojená" nabízejíc mi kus vánočního koláče,
"byly vánoce tuze smutné. Ale brzo jsem si zvykla. Zvyknete si také!"
Pozvala mě demovnioe. Pokoj a kuchyň září čistotou. V rohu jedle s ozdobami a cukrovím, pod
ní vánoční koláč. "Ochutnejte,"řekla,"těsto dělám sama, peče ho pekař. Recept je od babičky'.'
"Muž říkával, že nikdo tak koláč neupeče. ."začervenala se a sotva hýbajíc rty,dodala:"Měla
jsem to s mužem moc těžké. Nadával a pil. No - je mrtvý - děti nejsou po něm. Chcete vidět
jejich fotografie?" Přes hodinu nad albem vypravovala o dětech, přešťastná, že našla pozor
nou posluchačku. Když jsem se loučila, stiskla mi ruku a řekla:"Cením si u vás hlavně to, že
ve raně nevidíte jen domovnici, ale i člověka.
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proč ses vrátil ?
V korekci. Zima, hlad a řev bachaře:"Postavte toho děd
ka, co to breptá?"
"Modlí se za vás!"
Zabouchnul dveře, ale za chvíli si pro dědu přišel. Dal
mu na chodbě kus chleba a kávu z termosky a řekl mu do
cela tiše: "Pomodlete se také za moji maminku, já už to
neumím."
Archlebov - vesnioe někde na jižní Moravě. Každý ji
však znal právě tak jako Babice. Vždyt nebylo téměř vě
zení a lágru, aby v něm nebyl někdo z Archlebova.
Byla to tragikomická pohádka, jak JZD v Archlebově pře
ce jen zřídili.
Jednoho dne přijelo do této poklidné pohraniční vesnice
několik amerických džípů, plně obsazených vojáky v amerických uniformách. To vyvolalo hned
mohutné nadšení a po pravdě řečeno, málem i věšení nenáviděných náhončích do JZD. Vše skon
čilo velkým monstrprocesem a JZD v Archlebově bylo.
Byl nejstarší z nás. Bělovlasý děda, který doma v Archlebově nemel už nikoho a nic. Někdy
vzpomínal a vyprávěl nám o svém bývalém sadě a o včeličkách. Když hovořil, viděli jsme v
duchu kvést jabloně a cítili jsme vůni včelího vosku. Měl nás rád. Tehdy nás bylo osmnáct
na jedné stučtené cele v Kartouzích. Docela obyčejní lidé: kovář, několik kněží, číšník, gra
fik, studenti, sedláci, právník a důstojníci. O některých z nich prohlásil bachař: "Každý z
nich má vysokou školu, dokonce jsou tam i takoví, kteří mají maturitu!"
Jednou při nástupu děda upadl. Začal chroptět a tak jsme ho na dece odnesli na ošetřovnu.
Když přišel večer "lapiduch" dávat injekce "cukrářům" řekl:"Je s ním konec."
Ale nebyl. Asi za tři neděle se otevřely dveře cely a náš děda se vrátil. Bylo to dojeimé
shledání. Děda chvíli seděl, usmíval se a pozoroval, jak mu světlovlasý chlapec - polský
skautík - skládá deky.
Po večeři bývalo zvykem, že každý, kdo něco uměl nebo znal, přednášel ostatním. Doktor teo
logie se mohl něco dovědět od kováře právě tak, jako kovář od něho. Ten večer po návratu si
mimo pořadí vzal slovo děda. Ale tentokrát cela nevoněla včelím voskem; byla doslova nabita
něčím tajemným. Začal rozvážně a prostě vypravovat: "Mládenci, to byl skutečně konec, celý
svůj život jsem viděl jako ve filmu. Mnohé hříchy, musím přiznat, se mi zdály tak bezvýznam
né a načpak, zdánlivě nepatrná opomenutí se mi ukázala jako okolnosti s nesmírným významem.
Třeba jen chvilka, kdy jsem se na někoho neusmál, nepovzbudil ho v jeho utrpení a bolesti,
se mi zjevila se svými důsledky jako velké provinění. Mládenci, věřte mi, někdy i slovo
vraždí, může být strašnější než rána dýkou. Ne, ny nejsme včely, a přece náš život je ve
své složitosti vlastně jednoduchý, je jen třeba naučit se, brát vážně každý okamžik. Abyste
mě jasně pochopili: vážnost, kterou myslím, není v protikladu s veselím a legrací. Víte ko
nečně, že tady na zemi již nikoho nemám a tak jsem se chtěl ještě rozloučit s vámi. Sám ne
vím, jak je to možné, ale najednou jsem byl svým duchem u vás - zde v cele."
A pak nám stručně řekl, kde který v tom okamžiku byl, co říkal nebo dělal a jaké byly naše
myšlenky.
Po večerce jsem se ho tiše zeptal: "Dědo, proč jsi se vlastně vrátil?"19
Zavrtal se do deky a zašeptal:"Copak se tady nedá ještě chvilku žít? A koukej spát, to, co
prospíš, máš amnestovaný."
Nakonec jsem poznal, že každý člověk vlastně svědčí nějak o Tvé přítomnosti, Bože.
R.P.
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PANE,
POMOZ NÁM, ABYCHOM SI VŠIMLI,
ŽE JSI PŘIŠEL.
DEJ NÁM ODVAHU SE ZASTAVIT,
I KDYŽ NĚCO ZTRATÍME....
NEMŮŽEME CHTÍT NĚCO ZÍSKAT,
NEBUDEME-LI OCHOTNI VŠE ZTRATIT!

POTOM BYS PŘIŠEL NADARMO...
DEJ NÁM ODVAHU ZTRATIT VŠECHNO,
ABYCHOM MOHLI PŘIJÍT K TVÝM JESLÍM

Čistí, pokorní a prostí.
ABYCHOM PŘIŠLI DÁVAT A NE BRÁT,
JAKO PASTÝŘI NEBO MUDRCI
A ODEŠLI JAKO TVOJI BRATŘI - A DĚDICI KRÁLOVSTVÍ

DĚTSTVÍ

A

POKORA
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malé je dítě. Duchovně malá je pokora.
NEKONEČNÉ MALIČKOSTI Tělesně
Nemůžeme zůstat dětmi, ale můžeme si zachovat je

JAK NAJDE DUŠE BOHA?
jich pohled, t.j. můžeme být v duchovním řádu po
Jen jako malí můžeme objevit něco velkého. korní. Máme-li objevit něco velikého, musíme se
Pozvedneme-li tento psychologický zákon na zmenšit; povýšíme-li své sobecké JÁ na nekonečno,
duchovní úroveň, zjistíme, že nekonečného
neobjevíme nic, protože nic není větší než neko
Boha najdeme jen duchem dětí.
nečno. Snížíme-li své sobecké já na nulu, uvidí
Dítěti se zdá všechno velké; otec je větší me, že všechno je velké, protože nic není menší
než kterýkoliv jiný muž na světě, strýc,
ho než my. Tak objevíme o vánocích Boha. Pak bu
stojící u okna, je větší než strom v údolí. deme mít radost z radosti. Jen pokorný člověk po
Pro chlapce nejsou vojáčci na hraní z cínu, zná nekonečného Boha v podobě dítěte.
nýbrž z masa a krve; nejsou naličcí, ale
urostlí; jejich děla skutečně střílejí, vo PYŠNÝ ČLOVĚK A POKORNÝ ČLOVĚK
jáci se podle rozkazu velitelů řadí do šiků, Oba vstupují do JESKYNĚ DÍTĚTE. První, nasáklý
pýchou a povrchními znalostmi, Boha v jeskyni
utíkají přes kopce.Dě
neobjeví. Je tak velký sí je kouř bitvy ,
aspoň si to myslí - že
slyší praskající šrap „NEBOJTE SE ! ZVĚSTUJI VÁM RADOST
nenůže být nic většího
nely a vidí smrtelně । VELIKOU KTERÁ BUDE VŠEM LIDEM“
než on, nic moudřejšího,
raněné. Červeň kober- ;
nic samostatnějšího,
oe je krev, prolitá v j
nic ho nemůže zdokonabitvě. Je to opravdo
lit. Pro něho TEN, ktevá válka a bude trvat
rý přesahuje vesmír, je
tak dlouho, dokud boj
dítě v plenkách, TEN, jenž
neskončí.
vládne, je menší než oslí
Až chlapci dorostou,
hlava, TEN, který je věčná
přestanou si hrát; vo
pravda, je pro něj pouhý
jáčci se scvrknou na
organismus. Směje se důvěři
několika centimetrové
vosti pastýřů, kteří uvěřili
hračky a odhodí se do
andělům a nevědomosti Mudrců)
odpadků s ostatními
věřících, že je vede hvězda
chlapeckými radostmi,
Prozřetelnosti. Nad panen
které se už nikdy ne
skou Matkou pozvedne obočí
vrátí.
a mlhavě vzpomene na egypt
00 ZNAMENÁ BÝT DÍTĚTEM?
skou legendu o Kristu. Úko"Být drtě tem je doce
sem pohlédne na Josefa v
la něco jiného,než je
chatrném oděvu, ano, právem
dnešní člověk. Zname
mu hostinský odepřel nocleh!
ná to mít ducha, ži
Myslí na to, čím si věda
veného křestní vodou,
podmanila svět a jak bláho
v milosti, věřit v dů
vé je věřit, že toto dítě
věru a být ták malý, i
je Stvořitel; je stoupenec
ze nám mohou skřítkové,
relativity, schvaluje kontrc
šeptat do ucha. Být dí
lu porodnosti, aby chudé dě
tě tem znamená proměnit tykev v kočár a myši ti nezaplavily svět, a na to, jak pošetilá byla
v koně, nízkost ve vznešenost a nicotu v
Matka, která nabídla dítěti stáj a trochu slány
plnost, nebot každé dítě má v duši pohádko na špinavé podlaze. Pyšný přehlédl nekonečno, ne
vou babičku, múze žít v oříškové skořápce a objevil Boha, protože se považuje za velkého. Jen
povazuje se za krále vesmíru. Když metá ko malý může objevit velikost - tedy i Boha.
trmelce mezi hvězdami, pokrývá ho zlatý
Do jeskyně vstupuje pokorný člověk. Ví, že nezná
prach. Vyvádí neplechu s měsícem. K ruce mu všechno a dá se poučit. Vidí něco úplně jiného
čichají meteory; hrozí burácejícímu hromu a než pyšný člověk. Zírá na střechu stáje a vidí
směje se rachocení jeho ohnivých řetězů. Bě 'baldachýn, pokrytý hvězdami. Dívá se na DÍTĚ a
há divoce polem oblohy .Pronásleduje otáče vidí toho, kterého neobsáhnou nebe a země. Po
jící se svět a plete se mezi kopyta koňů a hlédne na jesle a pozná, že Bůh se stal člověkem,
slunce. Stojí na klíně matky přírody, splé aby se stal naším pokrmem. Ví, že oči dítěte bu
tá její rozpuštěné copy do roztodivných úče dou číst na dně lidských srdcí tajemství až do
sů a pozoruje, v kterém z nich je nejkrás soudného dne. Ví, že plenky, které ovíjejí DÍTĚ
nější. "
se jednou přetrhnou, protože smrt nemůže ovládat
To znamená být dítětem! Neboř, jen jako
život; malé rty dávají nesmrtelnost, jejich
"malí" můžeme objevit něco velkého.

slova přinášejí poselství míru a odpuštění.
Útlé ruoe drží v rovnováze všechny národy
světa jako obilná zrnka. Pro pokorného člo
věka jsou jesle trůn, sláma královské lože,
stáj zámek a DÍTĚ je b8h. Nalezl moudrost,
protože byl pošetilý, moc, protože byl sla
bý a nekonečného Boha, protože byl malý.
Jen staneme-li se malými, objevíme něco ve
likého.

Proto jen pokorné,
prosté duše jsou
schopné vidět veli
kost Boží v nepatr
nosti dítěte a pocho
pí, proč Bůh přišel na
svět. Sestoupil na chudou
zem, aby nám nabídnul výmě
nu, aby řekl to, co může
říci jen Bůh:"Ty mi dáš své
lidství, já ti dám své Božství.
Ty mi daruješ svůj čas, já ti dám svou
věčnost. Ty mi dáš své opotřebované
tělo, já ti dám své vykoupení. Ty mi
dáš své zlomené srdce a já ti dám
svou Lásku. Ty mi dáš svou nicotu
a já ti dám VŠECHNO'.'

VTĚLENÉ
SLOVO
Pokorný člověk si uvědomuje, že potřebuje
pomoc shůry. Proto jen on chápe význam slo
va INKARNACE. Je odvozeno z latiny a zna
mená "v těle". Řekneme-li o někom:"Tento
člověk je vtělená laskavost", chceme tím
říci, že v enom člověku je nej vyšší možný
stupeň laskavosti. Mluvíme-li o Inkamaci,
chceme říci , že TÁSKA, PRAVDA a ŽliOT vza
TAJEMNÝ PARADOX
ly na sebe viditelnou lidskou podobu v oso
Svět, který se klaní
bě našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. .
moci, nikdy nepocho
Víra říká pokornému člověku: toto DÍTĚ je
pí paradox, že dítě
vtělené Slovo, pravý Bůh a pravý člověk.
objeví velikost vesmíru a pokorná srdce najdou
Živí se mlékem, ale Jeho ruka dává potravu
vždycky velikost Boží. Svět propásl toto poučení,
nebeskému ptactvu; narodil se z Matky, ale
proto si plete nepatrnost se slabostí, pokoru
existoval před svou Matkou, pro
s komplexem méněcennosti a dětskost s dětinskos
to ji stvořil krásnou a bez
tí. Na moc nyslí pouze v pojmech fysické moci
hříchu - i my bychom to udělali,
a na moudrost v povrchních znalostech ducha doby.
kdybychom měli jeho moc. Leží
Zapomíná, že ve fysické slabosti se nůže skrývat
na slámě na zemi a drží vesmír,
velká mravní síla a VŠEMDHOUCNOST byla zahalena
vládne nebi. Narozen do času,
do plenek a že v prosté víře můžeme najít velkou
existuje od věčnosti. Stvořitel
moudrost - stejně jako v dítěti byla VĚČNÁ MYSL.
hvězd, vládce země, vyplňuje ce
Před touto silou se třásli andělé, hvězdy padaly
lý svět - a zde leží v jeslích.
s nebe a Herodův trůn se chvěl strachem. Síla té
Pyšný vidí jen dítě. Pokorný,
to božské a nezměrné Lásky se nezalekla ničeho,
osvícený vírou, vidí v dítěti
aby nás přesvědčila o své plné a vrchovaté míře.
oba životy v jednotě Božské Oso
by. Mezi božským životem Kristy, JEHO ZÁKON SE MUSÍ STÁT I NAŠÍM ZÁKONEM!
___________ (který se rodí od věčnosti v lů Jako On i my musíme začít naši věčnou prácí tou
ně Otce, a lidským, který dostal vtělením nejnižší a nejpokomější - tím začíná nejvyšší a
v lůno Panny, není nic zmateného či smícha nej vznešenější. Když se Bůh snížil k nepatrnosti
ného. Božské nepohlcuje lidské, lidské ne dítěte, což byl první krok k jeho nesmrtelnému
zmenšuje božské. Je to jednota jediné Bož vítězství, i my musíme sestoupit z trůnu naší po
ské osoby, Osoby Syna Božího. Ani jednota šetilé pýchy na úroveň, jakou máme v jeho očích.
duše a těla v naší osobě nevyjádří hloubku "Nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského
tohoto tajemství Božího.
království. "/Mat 18, 3/.
Přel.I.0.

Chceme-li se stát dětmi, musíme se dívat na sebe pokorně, pravdivě, ro
zeznávat nesoulad mezi naším ubohým a mezi věčným životem, který na nás
čeká, musíme uznat naši slabost a křehkost, naši hříšnost a ubohost na
šich činu, musíme uznat moc a moudrost, kterou dostaneme, staneme-li se
natolik pokornými, abychom poklekli před dítětem v jeslích a vyznali, že
je náš Pán, náš život, že je naše VŠECHNO!

Z RŮŽE KVÍTEK VYKVET

NÁM RADUJME SE........
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HADÍ, ČARODĚJNICE A KOMUNISTÉ
Pokračujeme v zajémavém vypravené jihoafrického misionáře Otce Oézkovského o Jižné Africe. Hovořil o svých zkušenostech ve Winterhuru
a vyprávěné doplnil světelnými obrazy.
V kotlíku nad ohništěm ženy vaří i perou. Děti nosí při práci na zá
dech, při pohybu dítě usne. Děvčátkům po narození propíchnou ušní la
lůček a vloží tam stéblo nebo zápalku, když je dirka větší, třebas
kartáček na zuby, později cívku - někdy předměty v průměru 7-8 cm.
Když se dívka stane křesťankou, nesmí podle jejich zákonů tyto ozdo
by nosit, ale iry proti tomu nic nemáme, vždyť evropská děvčata nosí
zase svoje ozdoby. Obvykle jde dívka k lékaři a ten jí odumřelý kus
ucha uřízne. Když začnou chodit do města do továren, přizpůsobí se.

Chovají jen krávy, málo ovcí a kozy - posvátná zvířata. Po pohřebních
obřadech kněz ustoupí, černoši zabijí kozu a vykonají své obřady. Aby
krávy z pastviny neutekly, nasázejí těsně vedle sebe agave. Má tak
silné dřevo, že je ani sto krav neprorazí. Jinak tam žijí jen hadi a opice. Zelená a černá
mamba měří i přes 2 m a pohybuje se rychlostí 60 km za hodinu. Nedostane-li uštknutý pomoc
do 24 hodin, ochrne, ztuhne a zemře. Měl jsem stále v ledničce sérum a nosil je i v krabič
ce s sebou, ale nikdy jsem je nepoužil. Existuje také universální sérum, protože maže
uštknout i jiný had, a postižený někdy ani neví, jaký had ho uštknul. Po vstřtknutí séra mu
sí uštknutý hned do nemocnice. Znal jsem ženu, kterou uštknul jedovatý had - a nezemřela.
Domorodci se umějí vyléčit sami, ale lékařům své tajemství neprozradí, mají na to přijít
sami. Když křováci poraní jedovatým šípem vlastního člověka, pomohou mu sami - a nezemře.
Ženy - kouzelnice - se musejí vyučit. Samy si nafoukají do měchýřů různé duchy, kterými lé
čí nebo zabíjejí. Přijde-li za ní člověk, dobře jí zaplatí a řekne, že se chce někoho zba
vit, zjistí čarodějka, kudy onen člověk chodívá, udělá přes cestu prstem žlábek, do něj dá
svou medicínu, nafouká své duchy, žlábek prstem rozetře a onen člověk přejde žlábek; jak
dojde domů, je mrtvý. Na jiného kouzlo neúčinkuje, a vůbec už ne na bělochy.
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U Žulu je všechno kulaté, i stavby, s výjimkou obchodů. Když staví Žulu chatrč, napíchá do
země kůly, pak rákos s hlínou a na to zvláštní trávu. Podlahu urovná, polije kravěnci rozmočenými ve vodě, když je to napůl zaschlé, udělá do toho prstem ornamenty a když podlaha
úplně uschne, uhladí ji kulatým kamenem, až je jako mramor. A tak čistá, že si na ni můžete
sednout v bílých kalhotách. Nepáchne to a termiti tím neprojdou. Také kůži si zpracovávají
sami, drhnou ji denně opotřebovaným olejem z garáže a kulatým kamenem, až se kůže zušlechtí.

Žulu jsou mlčenliví, nic na sebe neprozradí. Rozbije-li někdo ve třídě okno, nikdo nežaluje. Kdyby někdo na druhého něco řekl a ostatní by se to dověděli, je ten, kdo mluvil, u Žu
lu úplně nemožný. Tajní policisté mezi Žulu jsou velmi dobře placeni, kdyby se jejich povo
lání prozradilo, zabili by je. Tak např. leští v nemocnicích podlahy, uklízejí, a dávají
pozor, co kdo mluví, není-li někdo komunista.
Jsou úžasní sportovci, protože jsou vysocí - 1,90 m. Velice jsme získali tím, že stát dovo
lil, aby byl sport společný. Dříve hráli bílí proti černým a obvykle to skončilo rvačkou a
černí vyčetli bílým všechno, co zlého udělali. Smíšené kluby jsou ideální. Někteří vynika
jící sportovci odjíždějí do USA, ale brzo se vracejí, je jim tam hrozně smutno.
Mají také výbornou paměť, ale neumějí uvažovat, např. učí se lépe na právnické a lékařské
fakultě, i jako učitelé jsou výborní, ale v matematice nemožní - nikdy nepočítali. Proto
jsou v technice slabí. Řekl jsem jim jednou slovo "řeřicha" a hned si je zapamatovali.
Hlavní jídlo je kukuřice a maso. Nemají ledničky, nemocnou krávu musejí porazit a její maso
hned sníst. Ale v některých chatrčích jsou hluboké jámy a pivo z nich je jako z ledničky.
Žije tam přes 4 tis.Čechů. Když tam r.1948 přišli, bydleli v hotelích, stát jim zaplatil le
tenku a pobyt v hotelu tak dlouho, dokud si nenašli práci. I když si práci našli, mohli tam
bydlet ještě měsíc, aby jim první plat zůstal - a nic nemuseli vracet. Naše lidi přijali v
Jižní Africe úžasně - po roce dostali státní příslušnost. Např. v továrně Atlas, kde pracu
je asi 80 našinců, dostali tito lidé byty a v nich byla lednička plná potravin.
Dnes jsme ovšem všichni trochu nervózní, Západ je proti nám a Sověti musejí mít náramnou
legraci z toho, jak jim Západ ulehčuje práci. Chceme poznenáhlu připustit černé ke všemu,
předat jim třebas i vládu - ale bez komunistů.
Marihuana tam roste jako plevel. Pálí se, zakazuje se její kouření, ale nic to nepomáhá.

ČETBA EVANGELIA VE SKUPINÁCH
Evangelium se čte v kostele, evangelium se čte soukromě. V poslední době vznikají na celém
světě biblické kroužky mladých i starších. Společně čtou a uvažují o evangeliích. Francouz
ský časopis CHRISTUS uveřejnil anketu z jedné takové skupinky.
Otázka: "Můžete nám vysvětlit, proč jste se připojil k biblické skupině a stále ji navště
vujete?"
0dpověd:"j2 před delší dobou jsem ztratil zájem o náboženství. Když mi bylo třicet, začal
jsem pozorné cist evangelium. Ale lecčemus jsem nerozuměl. Ve skupině se mohu ptát
na to, co se mi nezdá, co nechápu. "
"Mě musí někdo ke ctění donutit. Sám bych např. nesáhl na knihy Starého zákona,
když narazím na obtíž, knihy odložím. Nac cist to, čemu nerozumím? Jsme-li ve sku
pině, pak se tak snadno nevzdáme. Často si s něčím nevíme rady a najednou někdo ně
co pěkného poví, a už můžeme pokračovat. "
Životnější je další odpověd: "Jsem křesčan; plyne z toho až příliš mnoho důsledků. Všechno
dělat nemohuo A přece si potřebuji ověřit, nakolik jsem spojen s Kristem. Při četbě evange
lia si ověřuji svůj vlastni názor. Sám na to nestačím. Ve skupině žiji s Církvi. Zde jsem
objevil nové obzory v Ježíšově učení. "
"Proč čteme Písmo svaté společně?" říká jiný,"chci především poznat Ježíšovu osobu. Každý
z nás ho chápe málo, trošku. Rád poslouchám, co o něm řikají druzi. Tím Ježíš ve mně ožívá.
Vidím ho ve zvláštním světle, jeho slova mají úplně jinou přvchut. Nedá se to ani vysvětlit'.
Podobných odpovědí bylo mnoho. Některé důvody se opakují. Proto dal redaktor časopisu pěti
osobám za úkol, aby vybraly pohnutky, které se nejvíc opakují.
Jedna z nejčastějších je jistý strach a obava, vyložit si evangelium po svém. Cítí nutnost
porovnat své nyšlenky s myšlenkami ostatních. Tento strach však povzbuzuje. Číst evangelium
do skupiny jde každý s přesvědčením, že mu ostatní pomohou, aby jeho myšlenka dozrála a po
kročila. Jeho myšlenka jakoby běžela k cíli. - Jiní následují a v krátké době se dospěje
dál, než jsme si představovali. Všichni se totiž trochu stydíme mluvit bez zábran a svobod
ně o víře. Když se problém načne, strhne to i váhavé. Pak jsou rádi, že se k tomu odhodlali.
Zkušenost ukázala, že biblické rozhovory nejsou stejné. Bud se přečte text, kladou se otáz
ky, řeší se nejasnosti. Předsedající nakonec všechno shrne. Skupina nemusí být stejnorodá;
profesor teologie přidá něco ze svých vědomostí, jiný ze své zkušenosti, úplný nováček se
dotazuje - i to je velmi užitečné.
Nebo se inprovizuje. Nikdo nepředsedá, ale každý touží po tem, aby se od druhého něco na učil, vžil se do jeho preblénů a tím obohatil svou životní zkušenost.
Třetí způsob se vyskytuje ve skupinkách, kde nikdo Písmu nerozumí a nemůže odpovědět na vět
ší potíže. Jisté texty se vynechají a vybírají se jen ty, které něco říkají pro život. Zku
šenost ukázala, že tyto texty jsou nejdůležitější a pro život nejužitečnější.
Asi 20 studentů a studentek z gymnasia čte ze Skutků apoštolských o uzdravení chromého sv.
Petrem a Janem. Na začá
se mluví o tem, jak si kdo každou osobu představuje. Jak vypadal
chromý, jací byli apoštolově.
Proč se to stalo v de
vět?" ptá se jeden." Dru
hý si všimnul, že sv.Jan
a sv.Petr se šli modlit
do chrámu ve stejnou ho
dinu, kdy zemřel Pán.
Jedna dívka upozor
nila, že mrtvý se
děl před chrámem,
ale když byl uzdra
ven, vstoupil s
nimi do chrámu.
Vstoupit branou,
to jistě něco zna
mená. Všichni mlčí.
Pak se ozve hlas:
"Myslím, že všichni
sedíme na prahu ráje
a nemůžeme vstoupit.
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Nemáme k tomu dost síly. "
Rozhovor se na chvilku zastavil. Pak pomohl kněz:"M?Jde tu o to, pochopit, o čem text mluví.
Všimněme si, JAK apoštolově chromého uzdravili. Nejsou ani mágové, ani lékaři. Ale náhle si
uvědomili, ze svou vírou, důvěrou v Ježíše mohou udělat zázrak. Máme takovou víru i my?"
Pak rozhovor oživl a stočil se na otázku důvěry: "Co já sám doufám, ze v životě dokáži? "Nako
nec řeklo jedno děvče: "Nikdy mi nenapadlo, že i my máme Ducha svátého a že i my bychom mohli
svou vírou dosáhnout ve světě něco velkého." Pak musel rozhovor skončit, protože následovala
mše svátá, při které se text Písma znovu přečetl - ale už bez poznámek.
Tyto ukázky stačí, abychom viděli, že společná četba evangelia je velmi užitečná. Jeden z
účastníků to shrnul v málo slovech. "Když každý z nás něco o textu Písma svátého ně
co řekne, vidím, jak plné a obsažné tyto texty jsou. Všichni tvrdí, že jis
tých textů jsme si začali vážit, až jsme je společně probrali. Jakoby byl me
zi námi sám Kristus, protože "v jeho jménu se shromažďujeme."

UMÍTE SE RADOVAT?
NĚKTEŘÍ LIDÉ SE RA
DUJÍ I V SITUACÍCH,
KDY SI JINÍ ZOUFAJÍ.
SCHOPNOST RADOVAT SE
•JE VROZENÁ, URČITÉ SITUACE
_ ČI PROSTŘEDÍ NÁS OBŠŤASTŇUJÍ,ALE
RADOST JE I CTNOST, KE KTERÉ NÁS
VYZVAL KRISTUS. MÁME ZAUJMOUT K VĚCEM
A UDÁLOSTEM TAKOVÝ POSTOJ, ABYCHOM SE Z
"NICH MOHLI RADOVAT. JEDNÉ SVĚTICI UKÁZAL
BUH MUKA PEKLA - RADOVALA SE ZE SPRAVEDLNOS
TI BOŽÍ. "PLÁČEME S PLAČÍCÍMI "ALE RADUJEME
SE, ŽE JIM TÍM POMÁHÁME. OVLÁDÁTE CTNOST
RADOSTI A ÚSMĚVU?

RADOST
V NEMOCI

Probudila jsem
se s myšlenkou:
TĚŽKOST SE PROJEVÍ
PODLE TOHO, JAKÉ K NÍ
ZAUJMEME STANOVISKO.
Přijmeme-li těžkosti jako
zvláštní poslání Boží, mění se
v nevyčerpatelné bohatství. Odmítneme-li je,zů
stanou břemenem.
Jako blesk s nebe zněla diagnóza:RAKOVINA! Od
té doby jsem prodělala několik operací, ležela
ve specielní klinice, podrobila se chemotera
pii. NEJHORŠÍM NEPŘÍTELEM NEMOCNÍCE JE STRACH!
l.Je vám určitý typ lidí zvlášť synpatický?
Někoho ochromí tak, že se ani nepohne. Ale ten
ano 2, ne 1
to strach může odejmout slovo přátel nebo Písma
2.Domníváte se, že život vám křivdí?
svátého a obnovit jinou, hlubší svobodu. Exis
ano O, ne 3
tuje i podvědomý strach; přilepí se na nás a
3.Je pro vás těžké hovořit o svých starostech je nutné jej poznat, přiblížit se k němu, aby
a obtížích s jinými? ano 0, ne 2
chom jej mohli odložit. Pomohl mi názor, že
4.Vyhýbáte se obtížím? ano O, ne 2
PROTĚJŠKEM STRACHU JE LÁSKA.Místo,abych se za
5.Radujete se z maličkosti? ano 2, ne 0
motávala sama do sebe, obracím se k druhým a
6.Cestujete rádi? ano 2, ne O
dávám jím celým srdcem to, co mohu rozdávat.
7.Byli jste často zklamáni? ano 0, ne 3
Strach patří sice k životu, ale nesmí jej pře
8.Děláte si často plány? ano 2, ne 0
moci. Právě při této chorobě pomáhá čestnost
9.Domníváte se, že máte nebo jste měli štěs
a otevřenost. Povznést se nad strach, hovořit
tí v lásce?
ano 2, ne O
s bližním, nic nezakrývat - v tom je úleva. Je
10.Věříte, že jen peníze obšťastňují a že bo nesprávné z "ohleduplnosti" zakrývat, jak to s
hatí jsou šťastnější? ano O, ne 3
námi stojí! VNITŘNÍ VZTAHY SE TÍM, ŽE NESEME
11.Máte pocit, že vás lidé nedoceňují?ano 0,
TĚŽKOSTI SPOLEČNÍ, MĚNÍ V POŽEHNÁNÍ. Mnohá přá
ne 2
telství se prohloubila a nečekaná vznikla.
12.Smějete se rádi a často?ano 3, ne 1
Často jsem žasla, jak lehce jsem tím prošla.
13.Máte rádi slunce a léto? ano 2, ne 0
Pacient často nemůže nic, než trpět a nechat
14.Snažíte se sami o smíření?ano 2, ne 0
věci volný průběh. Přijmout utrpení je důležité.
15.Dokážete odpustit a zapomenout?ano 2 ne 0
V nemocnici se setkáváme s lidským, příliš lid
16.Milujete společenství?ano 2, ne O
ským. Překonáváme těžké okamžiky. Prohledávají
17.Pečujete o udržení starých přátelství?
každý váš záhyb. Rada lidí se snaží vám pomoci,
ano 2,ne 1
léky, aparáty, ozařováním atd. Ale co pak? Mys
18.Jste pověrčiví? ano 0, ne 1
líme jen na sebe nebo uznáme službu těch, kdo
19.Často se nudíte? ano O, ne 2
se namáhají, aby nám pomohli?
20.Myslíte, že dříve bývali lidé šťastnější?
Vrátila jsem se bohatší. Pán mě obohatil skrze
ano 0, ne 2
lidi, s kterými jsem se v nemoci setkala. S dob
VÍSLEDKY: 40-44: jste šťastný a obšťastňujete
rými i s těmi, o nichž se říká, že jsou zlí.
jiné. 30-39 .-někdy oplýváte štěstím, jindy čer
Lidská zloba pramení z toho, že člověk
páte ze štěstí jiných.20—29:průměr.10-19:snaž
neumí trpět nebo že je nešťastný.
E.W.
te se vytrhnout z depresí. 3-9: jděte k psychiat
rovi.
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C.S. LEWIS

"Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli, čelit dáblovým nástrahám. Vedeme přece zá
pas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem, které mají svou
říši tmy v tomto světe, proti zloduchům v ovzduší." /Ef 6,11-12/.
MILÝ
ČERVOTOČI, tvé básnění o tem, jak umírají lidé a hroutí se města, mě ne
zajímají. Chci vědět, jak působí válka na duševní stav tvého hocha. Popisuješ letecké nále
ty, vychutnáváš lidské utrpení, ale zapomínáš, že bomby přinášejí smrt a před smrtí se lidé
chytají NEPŘÍTELE. Tedy chlapcovu smrt si nepřejeme! Vymknul se světským radovánkám, který
mi jsi ho chtěl zotročit. Zamiloval se do věřící dívky, proto ho nechytíme na sex. Ani se
nám nepodařilo narušit jeho duchovní život! Ted, tváří v tvář smrti, myslí na protileteckou
obranu a na své děvče. Denně si uvědomuje, jak je závislý na NEPŘÍTELI. Zahyne-li tuto noc,
ztratili jsme ho navždy. Dávej si pozor, a£ se nenakazíš lidským myšlením! Lidé považují
smrt za největší zlo a přežití za nejvyšší dobro. Je to komické, ale v našem zájmu je totéž,
oč se dnes modlí jeho dívka a matka: aby zůstal živ! Jen tak máme naději. Po válce se totiž
lidé vzpamatují, nastane blahobyt, nuda - a to je pro nás lovné pole! Lidi usedlejší uloví
me spíš v protivenství, ale pro mladé je výborný blahobyt!
Těžce pochopíš, že pro tato lidská zvířata je nejtěžší VYTRVAT! Proto řekl Syn našeho NE
PŘÍTELE: "Kdo vytrvá až do konce, bude spasen." Na štěstí to lidé neberou vážně, jako větši
nu jeho slov, kterými je chtěl upozornit na nebezpečí. A tak zvyk na protivenství, pomalý
rozpad mladí stvé lásky a nadějí, tiché-sotva postřehnutelné zoufalství nad tím, že nepřeko
nají neustálá pokušení-tedy naše obratné nástrahy, jednotvárnost, jimiž naplňujeme jejich
život, a neurčitá podrážděnost, s kterou na všechno reaguje - zase naše dílo! - to vše jsou
znamenité příležitosti vyčerpat duši až se úplně rozmělní a rozpadne.
Prožije-li svá střední léta ve štěstí, zlepšili jsme své postavení. Blahobyt totiž připoutává člověka ke světu. Věří - jaký hlupák! - že "našel své místo ve světě", ale zatím "na
šel svět své místo v něm! Že"se uskutečnil" a zatím se oslabil a poničil. Lidé si ho váží,
přátel přibývá, zdá se mu, že je důležitý, svou práci má rád - to vše v něm vzbuzuje pocit,
že je ve světě "dona". Ale - kamaráde - ve "světě" jsme "dona" ny! Všimnul sis, že mládí se
nebrání tak zuřivě smrti, jako lidé středních let a lidé staří?
Ovšem, NEPŘÍTEL tyhle hlupáky určil k tomu, aby žili v něm a chrání je, aby se nikde necíti
li dona. Proto je v našem zájmu, aby žili co nejdéle. Odpoutat duši od nebe a připevnit ji
k zemi - to je náš úkol. V poslední době nám pomáhají i ti, kteří nají vést DUŠE K NEPŘÍTE
LI, svou naukou o sebeuskutečnění člověka, o tom, že NEPŘÍTELOVO království se má vybudovat
na zemi a podobnými blbostmi, které hlásají s vážnou tváří, aby uspokojili své špatné svě
domí a svedli do naší náruče co nejvíc duší!
Snažíme se zachytit mladé - jenže ti jsou moc poetičtí. Stačí pohled na krásu přírody, ně
jaká ta básnička nebo muzika, i pohled na hezkou dívčí tvářičku - a jsou ti tam! iy nezají
má, čím budou a co vydělají, ale jací budou a co udělají. Kdepak na ně s politikou:"Co je
doma to je doma!" Touží houževnatě po nebi a tak nezbývá než jim předložit krásný a lákavý
sen o tom, že se dá země proměnit v ráj - pomocí politiky - naši rudí drahouškové jsou ted
naším nejlepším nástrojem - nebo pomocí vědy, psychologie - nezáleží na tom, čím je oklameš!
Potřebujeme čas! Musíme podnítit jejich pýchu a to, aby blížící se smrt opisovali slovy ja
ko "zdravý lidský rozum","životní zralost" nebo "životní zkušenost." Slovo "zkušenost" je
zvláště užitečné. Slavný lidský filosof málem naše tajemství prozradil, když řekl:"Kdekoli
je ctnost v nebezpečí, je to proto, že "zkušenost se stává matkou snění." Ale díky módním
názorům a "historickému" stanovisku jsme jeho knihu skoro úplně zneškodnili.
NEPŘÍTEL nám dal málo času; mnoho lidí umírá v dětství, v mládí. Pro NEPŘÍTELE je zrození
člověka předpoklad k jeho smrti. "Normální živofje vlastně výjimka, skutečný "normální" ži
vot je plný život v NEPŘÍTELI, kde není pro nás místo. Kdo na zemi jen trochu pozná tento
život, odolá nám do smrti. Máme tedy dost málo příležitostí, proto jí musíme co nejpečlivě
ji využít. Chraň tedy svého chlapce před smrtí - dokud žije, máme naději!
TVŮJ ZLOTŘILEC

Mámě
Kapičky deště Eukající
o ztuhlou vodní pláň
jak světla mihotavých svící

proniknout chtějí k hlubinám
však v kruzích širokých

se tiše rozplývají...
to slzy jsou mé mámy

té ubohé a snící
u nohou muže žebrající

o trochu lásky
o svou daň.

Tak jako plavec na veslici

svá vesla složí mořem uhoupán
jsou muži denně vracející

se domů ke svým rodinám.
Je tvrdá ve své pýše
ta soběstačná mužská hrud

muž neslyší jak tiše
mu šeptá žena: Mužem bud!

Kapičky deště bukající

Neskládej vesla, dále pluj,

o ztuhlou vodní pláň

miláčku drahý, plavče můj,

jak světla mihotavých svící

snad celý můj i tvůj svět změní

proniknout chtějí k hlubinám

jediné lásky pohlazení,

jež temnoty moc zaplavila.

miláčku, vždyE tak těžké není...
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Mámo, proč ses tak ponížila?

VÝKŘIK TŘINÁCTILETÉHO DÉVČÁTKA

ZPR Á V Y - Z P R Á V Y

-

Z P R ÁV Y

-

ZPRÁVY

-

ZPRÁVY

-

ZP

Světová jednota katol.agentur a biskupských infor.středisek/FIAC/zjištuje, že vatik.inform.
prostředky mají málo odborníků a prosí sv.Otce, aby pověřil inform. službou zkušené redaktory.
Nejmladším biskupem světa je Ind Abraham - 35 let. Má 30 kněží, 80 sester, 50 katechistů a
25 tis.katolíků. Lid věří, že jejich víra pochází z dob apoštola Tomáše,který prý tampůsobiL
Sv.Otee promluvil na shromáždění katol. právníků v Itálii o omezování svobod.rozvoje osobnosti,
rodin, civilních a nábož.organizací státem. Hovořil o svobodě Církve, katolíků a všech lidí.
Nově založené sdružení evangel. studentských svazů nebojuje - podle NEUE BILDPOST - za evange
lium a jeho zásady, nýbrž proti zákazu zaměstnávat komunisty/ ve veř.službách a j. Tento
TÝDENÍK /ne měsíčník, jak jsme minule uvedli/ podává zevrubnou zprávu o poměrech ve
Vietnamu, odkud prchají statisíce lidí před komunistickou zvůlí. Na otázku POTŘEBUJEME PAPE
ŽE odpovídá: "Kristus nezaložil Církev na základě demokratickém, nýbrž předal všechnu moc sv.
Petrovi, jehož nástupcem je papež. Petr byl první mezi apoštoly - biskupy."
27.1.-12-2.79 se koná v mexickém Pueblu S.gener.konfer. lat.cmer.biskupů. Sv.Otee potvrdil tři
předsedy :kuriál.kard.Bagiio-prefekta kongregace pro biskupy, brazilského kard.LorSchneidera,
předs.bisk.rady CELÁM a mexic.arcib.Ahumada. Mexičtí biskupové pozvali také sv.Otce.

CO
nového ve světě
Znak J.P.II.křeslil odborník,apošt.delegát ve V.Brita

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
DUCHOVNÍ OBNOVA MLADÝCH od 16 let v
domě VETEHRAD v St.Martině-Casies.
Vede Otec J. KOLÁČEK,S.J.Přihl. P.šim
čík, Curych. Cena cca 18 frs za den.
Od 26.12.večer do 31.12 ráno DUCHOV
NÍ CVIČENÍ s mlčením, pak do 2.1. ly
žování, sáňkování, zpěv, zábava aj.
26.12.-2.1.1979.

nii, Švýcar Msgr Bruno Heim. Když byl arcib.Wojtyla
jmenován kardinálem a dostal titulární kostel v Římě,
zvolil si heslo Totus Tuus, Maria - CELÍ Tv9j,55\RIA.
Znak je oslava ústředního tajemství křesťanství-spásy,
proto je vprostřed kříž-znamení spásy. V pravém rohu M
t.j.řfaria. Znak bude na oficielních dokumentech JP II.
Sv.Otec vyzval italskou mládež, aby myslela na duchov
ni povoláni-kněžstvi. Počet knězi příliš neklesl, ale ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI - SAAS ALmGEL
vzhledem k přírůstku obyvatelstva by měl stoupat.
přihl.P.Birka - P.šimčík
26.10.při jal soukromou návštěvu franc. presidenta, kte
1O.2.-17.2.1979.
rý byl v Itálii na oficielní návštěvě a ujal se v Římě
čestného kanovnictví u sv.Jana Lateránského. Je to pri EXERCICIE v BETHANIEN. Vede P.Špidvilegium po franc.králích pro hlavu státu; vzdor tomu lík. Přihl. čeští misionáři.
29.3.-1.4.1979.
že francouzský president je svobodný zednář, je kanovník
EXERCICIE v MORSCHACHU
8.11.přijal Matku Terezu z Kalkuty.
1311. při jal povinnou návštěvu-ad limina-biskupů z N. Zé přihl.slovenští misionáři
6.4.-8.4.1979.
landu. Přemluvil o roli Církve, která se zříká triumfialisnu, ale ví, že jen ona irůže neony lne hlásat uče DUCHOVNÍ VÍKEND v QUARTENU
vede P.Karel Vrána,
ní Kristovo. Odráží světlo Kristovo, od něho dostala
poslání, odpovídat na nejhlubší touhy lidského srdce. přihl. P.Vondra, P.Šimčík
6.4.-8.4.1979.
9.11.přijal povinnou návštěvu V.a VII.pastorální oblas
ti USA. "Naděje pro život Cirkve - ryzost uěeni a zdra POUT DO Ří^ - zejm. do vzdáleněj šívá kázeň - závisi na generaci kněži, kteři budou s vel ho i bližšího okolí. Sjednou se kra
kodušnou láskou hlásat v Církvi poselství evangelia." jané z celého světa. Vzpomeneme:
16.11.přijal kardinála Josefa M.Trin-Nhu-Khue z Hanoie 5 let od smrti kardinála Trochty,
a skupinu vietnamských biskupů, kteří se po delším po 10 let od smrti kardinála Berana
bytu vraceli do vlasti. Kardinál pak dona náhle zemřel 50 let založení naší koleje NEPCMUCE NUM pro čes.a slov.bohoslovce
15.11.promluvil ke školním dětem. Kristus má zvitězit
250 let od svatořečení Jana Napomucv jejich srdcích. Musejí být statečné!
kého
18.11.promluvil francouzský, že je nutné sjednocení
křesťanů,
neboť jejich nejednota pohoršuje nekřesťa 1050 let od smrti sv.Václava.
ny. Dále přijal 13 tis.sester římské diecéze a vyzval Program je bohatý, uvidíme mnoho
je, aby byly duchovními matkami a sestrami všech lidí histor.staveb a památných míst, usly
ve své oblasti, zejm.nemocným, trpícím, opuštěným, dě šíme z úst odborníků mnoho zajímavé
ho, osvěžíme se a pobavíme.
tem, mladým a rodinám ve svízelné situaci.
Cena - 120 lir za celý pobyt.
10.11.sloužil mši sv.za kardinály, kteři zemřeli za
poslední rok. Přijal ukrajinského arcibiskupa z Winni- Kdo má o pouť zájem, ať si na ni vy
pegu Maxima Hemaniuka a j.ukrajinské biskupy. 21.při hradí čas ve své dovolené a předběž
ně se přihlásí u svého misionáře.
jal stařičkého ukraj.metropolitu Slypého-vyznavaěe.
od 28.7. do 4.8. 1979.
9.11.vyzval sv.Otec 2000 kněží římské diecéze, aby své
poslání milovali a nerozředovali je světskými zájmy.
"Musíme chránit snysl svého jedinečného poslání a tuto
jedinečnost ať je vidět i na našem oblékání. - Ve svě
tě - ale ne ze světa!"
Sv.Otec navštívil hroby patronů Itálie, sv. Františka a
sv.Kateřiny ze Sieny. Polský patron sv.Stanislav byl
svatořečen r.1253 Inocencem IV. v Assisi.
Před zástupci papežské komise lustitia et Pax vyzval
sv.Otec křesťany, aby se stali "předními bojovníky za Odborná očná lekárka
přesvědčení a životní forny, které zlomí vyčerpávající Dr.Med. PARI A ROMANOVA,rod.Lukáčová
a neradostné konzumní přeludy. Nemějte strach! Kristus po obsolvovaní odborného studia na
curyšskej univerzitě FMH otvára
není ani cizinec, ani konkurent." Dále prohlásil, že
vlastnú prax LIMATQUAI72 /v dome je
bez náboženství opravdový pokrok neexistuje.
0 sv.Otce pečuji polské sestry Služebnice Srdce Páně z Berli tzschool/ 8001 ZURICH
krakovské diecéze, vaří mu polská jídla. Tajemníkem je /zástavka elekt.,5 a 15 RathausbrUcke
prý dosavadní soukromý tajemník Msgr Stan.Dziwicz.
Prax sa otvára začiatkom januára 79.
Po zvoleni JPII. dostalo přes 3000 zaměstnanců Vatikánu Pacienti sa možu hlásit na tel.
jednotnou odměnu - cca 600 frs.
01 - 423647
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
CURYCH - 24.12. neděle - štědrý den
23 hod.půlnoční mše sv. se zpěvem koled
a s dětským sborem
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25.12. DEN BOŽÍHO NAROZENÍ
19 hod.pastýřská mše sv. s koledami

31.12. neděle - SVÁTEK SV.RODINY
19 hod.děkovná bohoslužba na zakončení reku
1.1.1979. pondělí - Nový rok, SLAVNOST MATKY BOŽÍ
19 hod. novoroční bohoslužba - vyprošujeme si
Boží požehnání pro začínající rok

Všechny bohoslužby v Curychu jsou v kryptě kostela Božského Srdce Páně,Aemtlerstr.45.Wiedik.

WINTERTHUR
24.12. - Štědrý den - 20,45 hod .půlnoční mše sv.se zpěvem koled a dětským sborem ve velkém
kostele
30.12. - sobota - oslavíme už svátek sv.Rodiny - v 19 hod. děkovná bohoslužba
1.1.1979 - Nový rok - 10 hod. novoroční bohoslužba k poctě Matky Boží.
Bohoslužby bývají v kapli kostela sv.Ulricha, Seuzacherstr.l. Rosenberg
SCHAFFHAUSEN
25.12. pondělí - Boží narození - 9 hod.vánoční mše sv.s koledami v^kapli sv.
Antonína u kostela St.Maria Promenadenstr.23-

RUTI-TANN 24.12. neděle, v 9,30 hod. ještě bohoslužba 4.neděle adventní
25.12. NAROZENÍ PÁNĚ, 11 hod.vánoční bohoslužba v kapli u katol.kos.
BERN - 23.12. - sobota - 18 hod. - Dreifaltigkeitskirche
BADEN - 24.12. neděle /4.adventní/ 11,15 hod.Sebastiankap.
LUCEFN - 24.12. - 22,30 půlnoční, Peterskapelle
SOLOTHURN - 25.12.-pondělí, 10,30,Spitalkirche
AARAU - 25.12. v 18,15 - Peter u.Paul Kirche.
ST.GAIJEN - 25.12. - pondělí - DEN BOŽÍHO NAROZENÍ 17,00 hod. Herz Jesu Kapelle v DÓMĚ
1.1.1979 - SLAVNOST MATKY BOŽÍ - v 17,00 hod.

Na vánoční a novoroční bohoslužby v ostatních městech se
informujte u svých misionářů.

ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVYDřevorubec V.Bublik uprchl pesky z SSSR přes Finsko do Švédská. Do Finska prolezl 70 cm
vodním potrubím, přesel nenápadné do Švédská, kde požádal o asyl. K finským hranicím šel
8 dní, přes Finsko 10 dní.
Svatební klenoty dcery ruského cara Alexandra II.,která se provdala za syna anglické králov
ny Viktorie, byly v Ženevě vydraženy za 1,5 mil.franků.
Poprvé v dějinách Indie se stal knézem clen prastarého indického kmene Bhilala, který je mi
mo kastovní systém hinduistů. Patří k Steylerským misionářům a bude pracovat u svého kmene.
Cenu kard.Innitzera za r.1978 dostal 2.11.m.j. univ.prof.Gustav Wetter,S.J.přednášející na
papežské universitě Gregoriáně.Zabývá se studiem marxistické ideologie a jeho hlavní dílo
je: Der dialektische Materialismus.
V srdci starého Šíma ve Via delle Botteghe Oscure 14 - nedaleko komunistického ústředí, je
kostel a hospic sv.Stanislava, starý 400 let. V neděli se tam slouží polská mše sv.
1000 mladých Či lánů a Argentinců se sešlo v Mariánské svatyni na hranicích, ve výši 4000 m a
prohlásilo:"Chceme velkou latinsko-americkou vlast." Už r.1904 tam stál pormík Krista s ná
pisem:" Spíše se zřítí hory, než aby Argentinci a Čilané porušili mír, který zde odpřísáhli."
Každého pracovníka na hranicích DDR-NSR budou hlídat dva ozbrojení milicionáři.
Misereor z NSR poslal slepým do Indie 250 kasetových reproduktorů a 3000 kazet.
V Símě se konala gener.kapitula Maltézských rytířů. Mají prvního čínského člena E.Ho.Tung
z Hongkongu. Kapitula se koná jednou za 5 let.

KDE JSOU TŘI VOJÍNI?
Nadporučík Mazurek se jako velitel příliš neprojevoval. Měl dost sta
rostí se svou ženou a s domácností. Lezl po podlaze a drhl parke
ty, klepal koberce, luxoval, přibíjel skoby a čistil boty. Za
každou nepřesnost ho paní Jana fackovala nebo s gustem vyplácela
gumovou hadicí.
Snad by mu v tem shonu úplně ušlo, že velí rotě, kdyby si ho
zčistajasna nezavolali na posádku.
"Soudruhu nadporučíku, "řekli mu, "s politováním konstatujeme,
že morálka vaší jednotky je strašiá. Vaši vojáci se potulují
v pracovní době i mimo ni po Táboře, navštěvují hostince a ne
zřídka se i perou. Jsou špatným příkladem pro ostatní vojáky
a také řada civilních osob poukazuje na neudržitelnou situaci.
Zjednejte nápravu, soudruhu nadporučíku, jinak si budeme důrazně stěžovat na velení vašich
jednotek!"
Mazurek se zalekl, neboř. by to mělo za následek další stěhování a rozhodl se zakročit. Vy
pravil se na inspekční cestu do města a první, koho spatřil, byli vojíni Kahoun, Kunte a Kefalín. Měli právě namířeno do grandhotelu Bráník, leč nedošli. Mazurek je zastavil mocen
ským gestem, ale vzápětí mu oheň v očích pohasl a začal kuňkat:"To se nemá, soudruzi, prače
a prače, voják ma sve povinnosti i důstojník musí byt přisny a spravedlivý, voják je sou
část armady a kázeň je hlavni, musím vas potrestat, soudruzi."
Pak se obrátil na Kefalína:"Jak se jmenujete, soudruhu?"
"šumliř," odvětil bez rozpaků Kefalín. Mazurek si to pracně zapsal do notesu. "A ty?" otá
zal se Kahouna. - "Rokytník," pravil Kahoun. "Rokytník," zamumlal spokojeně Mazurek. "A ny
ní další soudruh."
Kunte prohlásil, že se jmenuje Bobeček a bylo mu uvěřeno. "Nyní jděte za svou práci, "vyzval
je nadporučík,"a večer vam bude oznámeno, jak budete potrestáni."
Vojíni odešli na stavbu a diskutovali o tom, co učiní Mazurek, až zjistí, že byl podveden.
Večer si nechal nadporučík nastoupit rotu a zvýšeným hlasem oznámil:"Trestám vojíny základ
ní služby šumliře, Rokytnika a Bobečka pěti dny proste vazby...."
Dál nemohl pokračovat, neboř, rota se bouřlivě rozchechtala. Mazurek se vyděšeně podíval na
staršinu Blažka, neboř, si nebyl jist, jestli právě nevypukla vzpoura. Také Blažek nebyl mo
cen slova, ale pak se přece jen opanoval:"Soudruhu nadporučíku," řekl, "vojíni těchto jmen
u našeho útvaru nejsou."
"Musí tu byt," trval na svém Mazurek. "Tady to mam černe na bílém, šumliř, Rokytník,Bobeček!"
Blažek však znovu se vší rozhodností popřel existenci těchto vojínů. Mazurek se zamračil
a přistoupil k rotě. Upřeně se díval na své podřízené a prohlížel si jednoho po druhém. Řa
da mu jich bylo povědomých, ale viníky si přece jen netroufal určit.
"Soudruzi, "vzdychal, "jak ma byt důvěra, když je samy podvod, to je třeba napravit, kázeň a
důvěra, to je hlavni, je voják a velitel, když si vzajermě nedůvěřuji, to je špatné, sila
armady stoji na kázni a důvěře je třeba si uvědomit, že to je velice duležite,soudruzi,
ja to nyslim dobře, i když jsem tvrdý, a proč vy mi lžete, když šumliř, Rokytník a Bobeček
zde nepracuji, to není správné, soudruzi, to pak není ta důvěra.."
Patrně by hovořil ještě hodně dlouho, kdyby se na pavlači neobjevila paní Jana a nezasáhla
s temperamentem jí vlastním.
"Pavol!"vřískla nádherným sopránem," kdo si myslíš, že bude mejt ty vokna?"
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
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MILÝ DÁREK - SMÍCH
Auto povalí opilce. Řidič ho zvedá a omlouvá se. "To nevadí, pane řidič,
já bych se tak jak tak svalil."
Mužský hlas se ptá lékaře, jak se daří pacientu Slámovi:"Dobře. Opera
ce proběhla uspokojivé, horečky klesají, za 14 dní bude doma. A kdo vo
lá? ""Pacient Sláma. Nechtěli mi to říci."_________________________
"Co mám dělat, pane doktore. Hrozně tloustnu.""Zkusil jste to s gyíma'štikou?'"Vždyt chodím denně pěšky do práce. ""Tak se pokuste jezdit v
__ dopravní špičce tramvají!"________
Učitel časuje:"Nejdu, nejdeš, nejdeme.. .Frantíku, opakuj, co jsem právě
říkal?""Prosím - nikdo nejde!"________________________
jsi u divadla? To bys mi mohl dát pár vstupenek
zdarma. ""Proč ne? A ty jsi zaměstnán v bance, mohl
bys mi zase přinést pár tisícovek zdarma."
"Co víš o manželství," zní školní úloha. "U nás
smí mít muž jen jednu ženu a žena jen jednoho mu
že. Nazývá se to monotonie. "____
Do atelieru přijde milovnice umění. Prohlíží obra* zy a povzdechne nakonec: "Nemohu se pohledu na tu
krásu nasytit!""Já také ne," zabručí malíř," proto je prodávám."
"Tak bych si přál, " povzdechne na Silvestra uběhaný číšník,"aby se
lidé stravovali doma a spropitné mi posílali poštou!”_______________ _
"Proč nepoužíváte při hře na klavír také pedálů.""Nehraji ještě tak
rychle, abych musela brzdit."______
"Mějte na mysli, že vašim největším nepřítelem je alkohol. Vyhněte se mu!""A nebudu pak vy
padat jako zbabělec, pane doktore?"
___________________,__________ _
■
*
Stěžuje si host číšníkovi:"Z toho včerejšího pečeného kohouta
mi bylo v noci tak zle, že jsem se ve čtyři ráno probudil. ""Nedivte se. V tu dobu byl zvyklý kokrhat!"
Ptá se pan učitel:"Kdo mi řekne příklad, jak se dá využít vod
ní síla!""Já,pane učiteli. Maminka pláce ták dlouho, až jí ta
tínek slíbí, že jí koupí nový kožich. "______________
"Snad bys tak velkou kořist nechtěl počítat?""A jak se dovíme,
/kolik jsme uloupili?""Zítra si to přečteme v novinách."
Kdosi hledá na úřadu práce zaměstnání. Ale nic mu není vhod. Koneč
ně řekne znervóznělá úřednice:"Ještě je tu místo průvodčího v pat
rových autobusech. ""Výborně.A je tam, prosím,“
vý tah ? "
____________________________________
"Proč pláčeš?"ptá se starší bratr mladšího. "Ale tatínek mi nabil,
protože jsem zlý.""Z toho si nic nedělej. Dosud jsem slyšel jen o
jediném chlapci, že byl hodný, když byl malý.""?""To byl náš otec! "i
"Má žena jezdí autem jako blesk! ""Ták rychle?""To ne. Ale občas
udeří do stromu."
__________________________________
Nadšený turista na horském vrcholu vzdechne:"Zde je tak krásně,
že bych tu chtěl zemřít.""Dáte-li mi dvacet franků,"nabízí se
průvodce,"tak do vás zezadu štouchnu!"
"Jak jsi spokojený v manželství?""No - všude je něco.
Moje žena se učila šít a ne šije a neudila se vařit,
ale vaří. " _________________ _ ______________
"Dělají-li dva totéž, není to totéž. Na příklad když
se unyje muž, vypadá lépe, když se umyje žena,
vypadá hůře."__________
"Jak se cítíš v novém bytě?""Nu, napřed jsem se tam cítila cize, ale už
jsem se pohádala se všemi sousedy a jsem tam jako doma."________
"Věruško, "povídá doktor, "vyplázni na mě jazyk.""A mohu na vás udělat také dlouhý nos, pane doktore?"
Skautík píše z tábora rodičům:"Děkuji za krásný dlouhý dopis. Odepíšu,
až budu mít doma čas si ho přečíst."_______________________
"Mami, neodjížděj, nebo se táta popere. Před chvílí říkal někomu
do telefonu, že až odjedeš, že si dají spolu do nosu."
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DOBROTY POD STROMEČEK
CUKROVINKY Z OVOCE. - Svaří se 14 dkg cukru, až se táhne nitka; přidá se 16 dkg na
kostky nakrájených jablek a čpět vaří, až je to průhledné. Přidá se 3 dkg citronády, něko
lik pistácií, 5 dkg zavařeniny z gdoulí; vše se pokrájí na nudličky, přidá se trochu citr.
kůry, rozmíchá a dá na oplatek a druhým se přiklopí. Hmota se může po
lít ledovou polevou.
KOKOSOVĚ PEČIVO. - Půl kg strouhaných kokosových ořechů, kg cuk
ru a 16 bílků se zahřeje při stálém míchání k bodu varu. Pak se od
staví a peče na plechu.
KARTIČKY. - V míse dobře utřeme 5 dkg másla, 14 dkg cukru, trochu
skořice, hřebíčků, citr.kůry, celé vejce 3-4 dkg strouhaných oříšků
nebo mandlí. Pak přidáme 14 dkg mouky, zpracujeme, rozválíme, krájí
me karty, potřeme vejcem, doprostřed dáme mandli nebo půl ořechu.
HOBLOVAČKY NEBO KORNOUTKY. - Připraví se tolik mouky, kolik
váží 5 vajec a stejně i cukru. Polovina cukru se šlehá s bílky na
sníh, druhá polovina se tře se žloutky; pak se obě spojí, přidá se
mouka, jež se lehce zamíchá. Na povoskovaný plech se lijí pásky nebo
kulaté placky, které se za horka stočí.Mohou se sypat anyzem.
OBALENĚ BÍLĚ VĚNEČKY. - Na vál se dá 35 dkg mouky, 12 dkg rrásla, 10 dkg cukru, 8 dkg
loupaných strouhaných oříšků, z citronu štáva, z 1/2 citr.kůra, půl káv.lžičky skořice, 2
vejce, dle potřeby mléko a vypracuje se tužší těsto. Rozválí se, vypichují se věnečky. Upe
čené a prochladlé se namočí v rumu a obalí ve vanilkovém cukru.
MANDLOVĚ OBLOUČKY. - Ze 2 bílků ušlehárre tu
hý sníh, zamícháme do něho 16 dkg cukru a dobře
promícháme. Pak přidáme 16 dkg strouhaných lou
paných nandlí, trochu citr.kůry, skořice, hře
bíčků a 2 lžíce bílé strouh.housky. Z oplatku na
stříháme proužky dlouhé asi 10 cm a 3 cm široké; na
každou kousek rozetřeme trochu hmoty a pečeme na
obloukové formě.
JELENÍ HŘBET. - 11 žloutků utřeme s 28 dkg cukru, při
dáme 8 tabulek strouhané čokolády, něco skořice, hřebíčků, z 10 bílků sníh
28 dkg strouhaných nandlí a 4 dkg strouhané housky a dáme péci. Upečený
hřbet polijeme čokoládovou polevou a posázíme na nudličky krájenou citroná
dou.
ČOKOLÁDOVĚ ROHLÍČKY. - Na vále se zpracuje 10 dkg ntísla, 15 dkg
mouky, vařený lisovaný žloutek, vykrájí se rohlíčky a pečou. Upečené
se plní krémem: ušlehá se vejce, 10 dkg cukru a 3 tabulky
čokolády, utře se 16 dkg másla, spojí s krémem a tím se
rohlíky slepí. Pak se polévají růžovou polevou: 30 dkg
cukru, voda, breton/místo bretonu 4 dkg kakaa/.
VANILKOVĚ HVĚZDIČKY. - Na vále rozmělníme 25 dkg mou
ky, 12 dkg másla, 7 dkg vanil. cukru, lžičku pečiv.prášku.
V osmince mléka rozmícháme žloutek a zpracujeme s máslem
a moukou v tužší těsto. Rozválíme, vykrájíme hvězdičky,
potřeme vejcem, posypeme krájenými mandlemi a v mírné
troubě upečeme.
DOBR É

CHUTNÁNÍ!
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