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Má k tomuto krachu dojít i ve společnosti, která
většina z nás žije mimo svou vlast už jede
je hrdá na svou demokracii - ale dá se bezmyšlen
náctý rok. Kolik zněn za tu dobu - v osob
kovitě manipulovat hromadnými prostředky k ideo
ním, politickém a náboženském životě? Člo
věk se ptá, řeší-li své problény opravdu ja logii: "Člověk, to zní hrdě!"?
ko věřící křesEan; někdy jsou tak konpliko- Hříchy se předvádějí jako samozřejmosti, dávají
se jim hezká jména, jakoby se na malomocenstvím
vané a zasahuje do nich tolik vlivů, že si
zohavenou tvář nasadila líbezná maska. Stačí do
jasně neodpovíme. Nuže - je tu Bůh Otec,
který naše nezaviněné nedostatky odstraní a ní Euknout pravdou - a maska se roztříští.
Jistá paní obdivovala ženatého muže, který své
to, oo jsme nemohli dotáhnout vlastními si
milence nosil do porodnice denně květiny. Otázka,
lami, dotáhne svou všemohoucností.
Vlažné náboženské proudy - ne ovšem oficiel jestli by obdivovala i svého muže a jeho milenku,
ukázala pravdu o cizoložství. - Román popisuje
ní učení Církve - posouvají stále víc do
život mediků, přivydělávajících si potraty.Když
středu všeho dění a jako cíl všech snah a
milenka jednoho při potratu zemře a druhý se do
činů člověka. Vzpomínáte na komunistické
heslo:"Člověk, to zní hrdě!" - A dnes tento ví, že matka se ho chtěla také tak zbavit - vidí,
že jsou vlastně vrazi. - Hoši se baví o tom, že
hrdý člověk je nucen stát fronty na věci,
jejich duchovní rádce-kněz-odchází se svou mi
kterých je málo, musí lhát a přetvařovat se
lenkou. "Takoví jsou všichni!" hořce se posmívá
aby dostal dítě do vyšší školy, a odříkává
jeden. Kněz se to dověděl a uvědomil si náhle,
fráze, o nichž ví, že jsou hloupé, ale nekolik duší by svou zradou zničil - a zůstal.
dice ztratit své
dobré místo.
Jakmile se postaví
do středu místo Bo "Atom je naše budoucnost!" Ale kdo se bude mod
ha člověk, řítí
se všechny hod lit k atomu, až mu bude krvácet srdce, až se mu
bude svírat úzkostí? Kdo se bude modlit k člově
noty, všechno
co milujeme a
čeho si vážíme
jako domečky z ku, jehož jméno "zní hrdě"? Jen duše, plné Boha,
mají ocelovou sílu, aby sbíraly bolesti druhých
karet.
lidí - jak píše paní Rachmanová ve svém deníku.
Slova, která dříve zatemňovala mravní řád jen v
politickém a obchodním životě, se jako mlha ve
drala do celé společnosti a dusí náš osobní ži
vot. Zločinná ruka pohnula nápisem: K BOHU smě
rem k propasti. Pán však řekl:"Pravda vás osvo
bodí !" Jen ta ukáže bezpečnou cestu citům. Nedí
vejme se na zmatené směrovky dnešní společnosti,
vymeEme je železným koštětem každý den ze své
duše, a vezměme mapu - učení Kristovo!
1.ledna jsme slavili svátek Panny Marie. Její
líbezná postava stojí jako maják na začátku ro
ku a vede nás bezpečně k Pánu. Její příklad, je
jí přímluva a láska přerůstají dvě tisíciletí.
Je brána, kterou se vchází ke Kristu, náruč, v
níž nás hýčká, hojí a těší Pán. Je s námi, je i
s darebákem, zrádcem, vrahem, hanebníkem, do kte
rého lidská noha kopne - je útočiště hříšiíků.
naše "směrovka" k PRAVDĚ a k LÁSCE - ke KRIS
TU. Proto si vyvolil sv.Otec moudře heslo své
vlády: "CELÝ TVŮJ, MARIA! - Zná lépe než my cho
roby a problény Západu i Východu a ví, že cesta
ke Kristu vede jen skrze Marii.
Vaše
redakce

ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY -Z
izraelský president Izhak Navoň pozval oficielně sv.Otce k návštěvě "svatých
míst a svaté země Israel. " Pozval ho na základe přání, které vyslovil sv.Otec
v promluvě 10.12.m. r. Doufejme, že se časem sv.Otec k návštěvě sv.Země uvolní.
V Rhodesii zavraždila na sv. Štěpána komunisty manipulovaná quasi 11a jesuitu Otce Gerharda Piepera. Dosud padlo guerille za obět 32 misionářů.
Sv.Otec prohlásil na gener.audienci:"Jestliže ateismus ve veřejném a kultur.životě
brání člověku, aby hledal Boha, jedná proti základním právům člověka. "
Arcib.Lefebvre prohlásil po návštěvě u sv.Otce, že souhlasí s koncilními dokumenty,
dokud se vykládají v tradiční linii Církve.
K světovému dni míru 1.1. - na svátek Panny Marie - vydal sv.Otec poselství, v němž zdůraz
ňuje, že k míru je nutno vychovávat a že je to obtížná práce.
Na Hod Boží vánoční udělil ve 12 hod. sv.Otec obvyklé požehnání Urbi et Orbi /městu a světu/
ve 22 řečech. Také slovenský a česky.
Biskupové v Polsku vyzvali úřady, aby dovolily zvýšení nákladů kat o l, tisku a odstranily censuru katol. tiskovin. Dále doporučili lidu, aby denně sledoval vysílání Vatikánského rozhla
su. - Což vám doporučujeme také, úroveň českého a slovenského rozhlasu stále stoupá.
Vedoucí katol.pomoc.díla Adveniat prelát E.Stehle doufá, že konference jihoamer.biskupů se
bude víc věnovat okrajovým skupinám obyvatelstva a zanedbaným krajům - v duchu Církve.
Belgický jesuita Edquard Dhanis, prostředník mezi Římem a Neonem, zemřel ve věku 76 let. Bý
val profesorem na Gregoriáně. V případe Lefebvre neměl úspěch, i když se sblížili ve společ
ném komuniké, zato se mu v poslední minutě podařilo zažehnat odpad holanské katol.Církve od
Říma. Dosazením dvou nových biskupů je nebezpečí, vyvolané odbojnými kněžími, zažehnáno.
Při slavnostním převzetí úřadu římského biskupa v Lateránské bazilice vyslovil sv.Otec přá
ní, navštívit římské farnosti. 5.12.navštívil farnost sv.Františka Xaverského ve čtvrti Garbatella a sloužil tam mši sv. Je to jedno z nejstarších říms.předměstí. Navštívil také ma
teřskou skolku, kterou vede skupina studentů vyšších škol. Skupinka St.Aegidius vznikla
před 10 lety-dnes má 2000 členů, z nichž 400 studuje na universitě. Jmenuje se podle koste
la sv.Aegidia v Trastevere, který jim přenechal kard.Ugo Poletti. Každý večer v 8 hod. se
tam sejdou ke společné modlitbě na zakončení dne. Přicházejí ze všech částí Říma.
Sv.Otec, ještě jako krakovský arcibiskup, napsal 8 knih, asi 500 článků, asi 200 básní a di
vadelní kus, drama, které vysílal o vánocích italský rozhlas. Psal pod pseud.Andrzej Jawien.
V novém konkordátu - smlouvě mezi Itálií a sv. Stolicí - už není katolické náboženství státní
proto jsou hodiny náboženství nepovinné. Stát však uznává za platný církevní sňatek.
Tři mládenci ukradli býv. turinskému arcibiskupovi kard.Pellegrinimu 20 tis, lir, biskupský
prsten a medaili. Podle slov Páně, abychom zlé odpláceli dobrem, jim kardinál požehnal.
Básně kard.Wojtyly - o nichž se zmiňujeme - se předčítaly v přeplněném sále polské sekce mezinár.Pen klubu ve Varšavě. Na závěr hovořil šéfred.Tygodniku Povšeciinego, v němž Karel
Woltyla pod pseudonymem básně uveřejňoval,a vysoce hodnotil básnickou tvorbu autorovu.
První pastorální kongres katolíků Anglie a Wallesu se koná 1980, v květnu, v Liverpoolu.
Sv.Otce navštívil jordánský král Hussein II. Tento rek už navštívil v dubnu Pavla VI. a po
prvé se objevil před papežem 6.června 1967.
8.prosince-svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie, zdůraznil v promluvě v bazilice S.Maric
Maggiore sv.Otec, že Maria je matka Církve, nebot "v ní se uskutečnilo oslňující a dokonalé
vítězství dobra nad zlem, lásky nad nenávistí, milosti nad hříchem." Předtím se pomodlil u
mariánského sloupu na Španělském náměstí a tak pokračoval v tradici svých předchůdců od r.
1856, dva roky po prohlášení pravdy víry/dogmatu/ o Neposkvrněném Početí Panny Marie.
25.11.přemluvil sv.Otec k účastníkům 29.národ.kongresu sdružení katol.právníků v Itálii.
Sv.Otec jmenoval biskupem nového biskupství v Brazílii Jequié v cirk.provincii San Salvador
da Bahia Švýcara Christ.J.Krapfa. - Kap lan švýc.gardy, Nallisan Paul Grichting, byl na tři
roky jmenován duchov.rádcem mezinár.sdružení katol.mužů. - Nový regens kněžského semináře
St.Beat v Luzernu, prof.Dr.R.Schmid a nový rektor teol. fak. Dr.Clemens Thoma sloužili 14.11.
se světícím biskupem z Basileje Otto Nustem mši svátou na zahájení nc^r^o sk l.roku. Na fakulté studuje 114 řádných posluchačů, zpráva neudává, jsou-li to budoucí kněží nebo jen
laičtí asistenti. - Stále víc se objevují kněží v kněžských kolárcích, zřejmě pod vlivem
povzbuzení sv.Otce římským kněžím, aby i na jejich oděvu bylo znát, že jsou kněžími.
17.12.zemřel ve věku 91 let býv.arcibiskup Kolína n.R. kard. Josef Frings,---------------------Svýc.čtenárum, kteří dostávají KLUB ze St.Gallenské oblasti, přikládáme složenky a podrobný
program letní pouti do Říma. Závazně přihlášen je kdo do 15.1.zaplatí zálohu 100 frs Otci Simčíkovi v Curychu. Výpravy povedou znalci historie, většinou prof.římských universit--------- _
Horka se nebojme, většina zájezdu míří do hor. Cena cca 250 frs za osobu.

MILOVANÉ DĚTI
Stařečkové a stařenky se pomalu rozcházeli. Představená poky
nula elegantní dámě s hrdou tváří - jediné pozůstalé, kte
rá přišla na pohřeb. Vstoupily do kanceláře Domova.
"Vaše paní matka něcó zanechala, "podala předsta
vená dámě zapečetěnou krabici. Paní na ni po
hlédla koutkem oka a řekla lhostejně: "Můžete si
ji nechat. Prodat..asi jsou tam šperky, že?"
"Ano. Mohla byste nám v tom případě vystavit
darovací listinu?"
Paní pokrčila rameny:"Ráda". Odtrhla pečeť a otevře
la krabici. Byla plná šperků. "Ještě z doby kra
lování, "trhla paní koutkem úst. Představená jí
podala soupis klenotů a paní připsala otevře
ným, trochu špičatým písmem: "Pozůstalí věnují ře
holním sestrám Domova důchodců v X."
"Věnujete to nám? Ne Domovu důchodců?" podivila se představená.
"Ano. Zde je úřední pověření ostatních dědiců. Bratr je misionářem
v
Brazilii a sestra musí pečovat o nemocného muže. Jo o třicet let starší než ona."
"Misionářem? A tak daleko? Pak ovšem nemohl při jet. • "řekla představená váhavě. Po chvíli mlče
ní dodala:"Vaše maminka vás velice milovala. Toužila po vás..Čekala, že ji někdo navštíví..."
Paní na ni nejdříve nechápavě zírala, pak se rozesmála. Smála se divným smíchem, překypují
cím hořkostí, pláčem a výsměchem.
"Odkud víte, že nás maminka tak milovala?" zeptala se, když se uklidnila.
"Všichni to víme. Říkala to. Všem. Psala vám dlouhé dopisy. Denně."
3
"Komu? Bratrovi také?"
"N..ne..Nevěděli jsme, že má syna, a k tomu ještě kněze. Nebyla..eh..příliš zbožná..."
"Četla jste některý z jejich dopisů?"
"Ovšem že ne! Nečteme dopisy svých chovanců," odvětila představená chladně.
"Škoda!" Paní chvíli zírala do prázdna a mechanicky si pohrávala s ulomenou pečetí.
"Asi se domníváte, že si matku někdo z nás měl vzít darů a starat se o ni, že?"
Představená mlčela.
"Není vám divné, že nikdy nepsala bratrovi? Je sám, my obě jsme vdané - a velmi bohaté."
Znovu se zarazila, svraštila obočí, jakoby váhala, má-li hovořit dále:"Moje sestra je nej
starší. Velmi zbožná žena. Když jí bylo šestnáct, provdala ji matka za boháče - o třicet let
staršího. V naději, že boháč brzo zemře a dobrosrdečná, poddajná dceruška svěří dědictví své
natinoe. Naše matka byla totiž lvicí salonů. Spousta milenců, ještě za tatínkova života, di
vadla, bary, plesy, cesty. .A my jí překáželi. Boháč nezemřel, má tuhý kořen..Brzo poznal kva
lity mé sestry, není padlý na hlavu, a už nebyla první mezi mnohými, ale jediná..Mají tři sy
ny, dva jsou v semináři, třetí na medicíně. .Závidím jim je. Moje dvě dcerky nejsou povedené.
Kousla se do rtů a oči jí zvlhly. "I pro mne měla připraveného boháče, ale milovala jsem muže,
kterého chtěla sama, i když byl mnohem mladší. Chtěla - ale nemilovala. Neznala ani nejhrúbší
živočišnou lásku - jen sebelásku...Jistě jste našli v jejím pokoji sklad krášlících prostřed
ků?" Představená ohromeně kývla. "Zajímá vás i náš bratr? Když mu bylo dvanáct, chtěla se mat
ka znovu vdát a vstrčila ho do kláštera. Do školy. Naznačila představenému, že bratr touží
po kněžství. Bratr o tan ani nesnil. Ale jak se ubrání dvanáctileté dítě? Pak na něho matka
přestala platit, bratr studoval už jako člen řádu, a po maturitě se mu zdálo nehezké zklamat
ty dobré Otce - a stal se knězem." Hrdá paní několikrát polkla. Hodiny tiše tikaly. Venku zaskřehotala vrána. Přede dveřmi se strhla tichá hádka a odumřela v dálce.
"Než odejel do misií, měl za sebou pár let života v klášteře. Dobrém klášteře. Sešli jsme se
u sestry. Můj bratr prožil takové duševní krize, že bych obětovala všechno, co mám, abych mu
zahojila rány. Nu - měl vlastní prostředky, jak trhliny zacelit. Dnes - soudím z dopisů - je
z něj vyrovnaná, silná osobnost. Ale ta krutost, dát dítě do kláštera jen proto, aby nepřeká
želo vdavkám! Řekněte nyní upřímně - byla to mateřská láska?"
Představená neodpověděla. Paní se zvedla: "Milovala jen sebe. Obětovala Marii - ale ta porazi
la její sobectví svou obětavostí a vírou. Obětovala bratra, a ten zachránil své poslání sta
tečností a věrností. Já sama se vzepřela___" Chvíli zanyšleně mlčela. Pak vstala, šla ke
dveřím a položila ruku na kliku. Váhavě se obrátila: "Je divné, že ti dva obětovaní jsou šťast
nější než já...Mnohem šťastnější." Stiskla kliku, vyšla a dveře za ní tiše zaklaply.
A.B.

VEŘEJNÝ

ÚŘEDNÍK

V době, kdy lidé řadu veřejných úředníků považovali za
zrádce vlasti, kdy předhazovali obchodníkům, že se snaží
omezit monopoly a vedoucím dělníků, že peníze odborů
používají k vlastnímu užitku, je dobré si vzpomenout na
historii slavného úředníka, který se náhle obrátil a
stal se hodnotným občanem. Jmenoval se Zacheus a úřední
titul byl "celník". Pracoval pro celní úřad římské vlá
dy v Judsku. Pohrdali jim nejen proto, že vybíral daně, ale byl i zrádce. Ja
ko dnes občané různých států pomáhají jejich nepřátelům, komunistům, kteří
chtějí zotročit svět.
Zacheus mohl manželce lehce koupit norkový kožich. Musel jen brát víc daní,
a vybral-li půl miliónu, odevzdal sto tisíc a zbytek vklouznul do jeho kapsy.
Pověst je to, co o nás říkají lidé, charakter to, co skutečně jsme. O tako
vých darebácích nikdo laskavě nehovoří, zdá se však, že v srdci měl dobré
sklony. Když jednou Pán Ježíš přišel do jeho města, Jericha, chtěl ho vidět i
Zacheus. Byl menší postavy, proto vylezl na strom. Dnes by asi těžko ředitel
daňového úřadu lezl na strom, aby viděl slavnostní průvod. Zacheus byl zřejmě
pokornější. Když se člověk začne chovat podle toho, jak na něho pohlíží Bůh,
brzo zjistí, že se na něho Bůh skutečně dívá. Pán vzhlédl a zavolal ho jménem:
"Pojd rychle dolů; dnes se ubytuji u tebe."
Umělé povyšování, ke kterému nás žene pýcha, a falešné vyrovnání, které si
vyrobíme tím, že se vyšplháme na stromy sobectví - ty se musejí úplně zničit.
Spasitel se pozval do jediného domu, kterým lidé tohoto špatného města opovr
hovali - do domu veřejného úředníka. Když množství vidělo, jak důstojná posta’
va Kristova s opovrhovaným úředníkem po boku vstupuje do Zacheova domu, po
směšně zašeptalo:" U takového hříšníka se ubytoval!" Dnes by to asi nikdo neřekl. Jen málo lidí uznává, že hřích skutečně existuje. Asi by řekli:"šel k
tomu vyděrači, o kterém už psali noviny a který se brzo dostane před soud."
Zatím co s Kristem hovořil, šel Zacheus sám do sebe. Dosud se staral o to,
aby jeho činy byly "zákonné", t.j., aby se daly před zákonem ospravedlnit a
aby nebyl potrestán: kdyby byl odsouzen, znamenalo by to, že překročil zákon,
ale ne že udělal něco mravně nesprávného. Nyní přesunul Zacheus svůj pojem
"zákonnosti" na pojem "mravnosti", z "přistihnutí" na "konání spravedlnosti,"
z "normáního" na "svědomí". Kde se koná bezpráví, musí se také bezpráví na
hradit. Nespravedlnost ničí rovnováhu správného řádu, který má ve společnosti
panovat. Vrátí-li se ukradený majetek, rovnováha se obnoví. Zacheus byl ocho
ten: "Hned dám polovinu majetku chudým a jestli jsem někomu udělal bezpráví,
nahradím to čtyřnásobně." 4
Nestačí, aby se člověk styděl či měl výčitky svědomí. Musí škodu napravit,
podle Shakespearových slov: "Múze být odpuštěno tomu, kdo si ponechal nečest
ný majetek? V zlém běhu světa múze pozlacená ruka be zpráví právo odstrčit.
A často vidíme, ze ukradený majetek se vykoupí. Tam nahoře to však tak není;
tam neplatí ke basování, nebot jednání se objeví ve své pravé podstatě: my sa
mi musíme o každé maličkosti, o každé naší chybě vyznat pravdu."
Jiné viny se roztaví už lítostí a pokáním. Ale při krádeži a podvodu, i když
se tomu dá krásné jméno "provize" nebo "zákonně nenapadnutelné" - vina zůstá
vá, dokud si necháváme její plody. Právem se jmenuje vrácení nespravedlivých
peněz "peníze svědomí." Úředník, který si odpykal 10 let vězení, ale kořist
si nechal, neodpykal si své jednání ani před svým svědomím, ani před Bohem.
Jádro podobenství spočívá v tom, že čestné jednání v obchodě, řemesle, v úřa
dování se nesmí stavět na "zákonitosti" či na tom, jak se dá ještě tak tak
proklouznout, ale musí se řídit svědomím, t.j. dávat každému, co mu patří. Ne
proto, že se pro podvod může dostat do vězení, ale proto, že nemohu s podvo
dem žít sám se sebou, protože nemohu žít poctivě před svým Bohem.
Fulton J.Sheen

"Zpověd nesmí být jen houbou, která smazává, nýbrž posilujícím lékem."
Sv.František Saleský
"Odpuštění je podoba, kterou na sebe bere láska, jíž bylo ukř i vděno" . Guardini

Alja RACHMANOVÁ/von Hoyer/ odjela po válce z Rakous
ka přes Německo do Švýcar - jako uprchlík. Jediný
syn Jurka padl v posledním týdnu války.
V SSSR studovala psychologii a literární vědy. Je
jí koníček je pozorovat chování lidí. Své bohat
ství shromáždila v asi 20 knihách, přeložených do
20 jazyků v nákladu 2 milióny exenplářů. Česky vyšly:Studenti, láska, Čeká a smrt, a Továrna na no
vého člověka.
Enes žije paní Rachmanové skromně v domečku, hustě
obrostlém stromy a keři. Ulička k jejímu domu se
jmenuje Cesta AI ji Rachmanové. Zde - odloučená cd
světa - tráví své dny, chudá jako kostelní myš. Lé
kař jí doporučil, aby se vzdala i cesty k hlavní
ulici, je příkrá a paní nemá zdravé srdce.
Tu a tam přijde za paní Rachmanovou návštěva. Je
skvělá hostitelka; pozve návštěvníka k prostřenému
stolu a na rozloučenou mu dá trochu cukroví.
Kdo zaklepe na dveře, uslyší štěkot psa. Pes Sáša
štěká, kdykoliv se někde něco pohne. Neudrží se
ani když jeho paní telefonuje. Je stále ve střehu,
aby bránil svou paní.
"šila jsem skoro padesát tet ve štastném manželství
s prof.Dr.Amulfem von Hoyer, svým nej lep sán pří
telem v radosti i žalu.. Zemřel 26.9.1970 ve veku
79 let a zůstala jsem na světě úplné sama. Vzdor starostem, utrpení a bolestem se snažím jako dosud, zůstat statečná. ” 0 příbuzných v SSSR nemá paní Alja 47 let vůbec žádnou zprávu.
5 Manželé přišli do Švýcarska s dvěma aktovkami s deníky, několika památkami a hračkou. Hrani
ce překročili v dubnu 1945. Po řadě nezdařených pokusů dostali povolení vjezdu do Švýcarska.
Nejdříve bydleli v uprchlickém domově ve Winterthuru. Pak jim pronajala pokoj lékařská rodi
na, kde pomáhala paní Alja v domácnosti a v noci psala vzpomínky na jediného synka: "JEDEM
Z MNOHÝCH." Synka jí připomínala hračka. Neboť na velikonoční neděli 1945 Jurka padl.
"Ve Švýcarsku se člověk probudí vždy tam, kde usnul, - říká se u nás, "vypravuje paní Rachma
nová. Je-li v této zemi člověk hodný, může klidné spát. Nejhorší, co existuje, je nedůvěra;
musí-li se člověk bát vlastního krajana. V řadě zemí člověk neví, jestli nebude muset uprost
řed noci všechno opustit; nebo jestli ho neodvedou... Mám dojem, že mnozí Švýcaři si své
vlasti příliš málo váží. Trpí často tam, kde by si toho jiní ani nevšimli. Mnoho národů pro
žilo války - a prošlo jimi. Naučila jsem se od Švýcarů hodně. Než žel můj deník o zážitcích
ve Švýcarsku do tiskárny, musela jsem rukopis důkladně zkontrolovat, abych se nikoho nedotk
la. Švýcaři jsou citliví..... Ale mají velké vlastnosti. Jsou zdrženliví. Člověk s nimi musí
mít trpělivost. Když trochu roztají, člověk na nich vidí to cenné. Ke Švýcarům mají v zahra
ničí úctu. Získali si ji svým vystupováním. Jednou jsem v Rusku potkala Švýcarku. Každý dru
há věta zněla:"Jsem Švýcarka." - Když pozoruje člověk Švýcara v zahraničí, má pocit, že se
Švýcar považuje za něco zvláštního. Jsou hrdí. Podle mého přesvědčení si většina z nich mys
lí, že Švýcar je vyšší bytost. "
Po 33 léta, co žije spisovatelka ve Švýcarsku, zůstal muž "hrdý, nepřístupný a sebejistý. "
švýcarka však byla před válkou a krátkou dobu po ní "neuvěřitelně podřízená. " Paní Rachmano
vá se divila: "To lik úcty před mužem a před synem.." Čím byli muži sebejistější, tím neji
stější byly ženy. Vzhlížely k němu jako k polobohu. - Najednou však ženy začaly mluvit. Už
nedělají vše, co si přeje jejich muž. Už není žena zakřiknutá. A neposlouchá tak bezpodmí
nečně. A muži jsou stále tišší. Zeny se starají, jsou skromné, ale srdečné.. "Podřízenost že
ny je ta tam. "Šeny nejen mluví, ženy se i prosazují. " Tato emancipace se podle paní Alji
vyvíjela zvolna. Donnívá se, že ženy dosáhly mnoho. Ale jsou proto ženy šťastnější?"To bych
neřekla. Dříve probíhal život mezi dvěma partnery v míru. Žena asi vnitřně dosud nedosáhla
sebevědomí pro svou novou roli. V mém mládí byla v Rusku hlavou rodiny žena. Já tuto tradici
zlomila. Je tam zvyk, že kdo položí nohu na koberec před oltářem při sňatku dříve, bude mít
hlavní slovo. Bekla jsem muži, at ji položí první. V manželství měl stále ohled k mým přáním.
Za 50 let jsme neměli jediný spor, ba ani nezvedli hlas..." Souborné spisy A.Rachmanové vy
jdou v List—Verlag,Miinchen.Obj• :BORROMÁUS BUCHHANDLUNG,Hottingerstr.5.Zůrich/udejte naklad./
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ

29.prosince 1926.
Večer. Otmar není doma. Dnes je zvláště ticho a klid, i přes den, nevím proč, přišlo málo zá
kazníků. Venku je chladno, do duše se vtírají hořké, smutné myšlenky. Za zdmi naší kcmory
proudí život; pár útržků a záblesků zaletí až k nám; ale jak roztrhaných a utlumených!
Přišla dělnice ze sousední továrny na rádi a. Asi sedrmáct let. Zalátaný, šedi vý oděv ji nesa
hal ani po kolena. Na hubených nohách zašívané punčochy, vybledlý, starý šál ji chránil pro
ti chladnu. Zosobnění nemilosrdné bídy. Odráží se i ve tváři, otupené utrpením. Vroucím hla
sem prosí o žemli a sýr - na dluh. Ani na ime nepohlédne, oči chtivě zírají na bochník sýra.
"Zítra zaplatím, "říká. Ani ona, ani já ternu nevěříme. Je u mne poprvé, snad proto, že už jí
v okolí nikdo na dluh nedá. Z hlasu poznávám, že nevěří, že by něco dostala. Vím, že nezapla
tí, že nemám právo ji něco darovat, sami máme sotva to nejnutnější, ale dávám jí. Nemohu
snést ten hladový pohled, chvějící se ruce. Sebere žemli a hned ukousne kus sýra. Ani nepodě
kuje, neptá se na cenu, vyběhne ven a zabouchne dveřmi...
Jak nepři jeimý den. Počítám pokladnu. 27 šilinků - ani o groš víc. Večer mám platit mléko,
pečivo, Persil a mýdlo. Všude jsou mi lidé dlužni, nikdo neplatí a když řeknu jen slovo, jsou
uraženi. Paní Schweigerová neplatí, protože je zima a její muž, zedník, nemá práci. Paní
Heissová neplatí, protože má nemocné dítě; paní Meyerová si koupila boty; muž paní Doležalo
vé odešel na venkov a neposílá peníze. Mraz mi jde přes záda, když pomyslím, že jednou nebudu
moci zaplatit účty dodavatelů. K ternu nesmí dojít! Obchodu se musí dařit. Je smůla, že ne
smíme vést spoustu zboží, proto jdou lidé do obchodů, kde dostanou všechno...
Zatím co se zabývám černými myšlenkami, dotkne se sluneční paprsek šedé, pozoruhodně narud
lou plísní pokryté zdi. Odkud? Snad odraz zrdeátka? Ale paprsek mě potěšil. I když ne pravý,
jen odražený. Je mi náhle protivné zapisovat si smutné myšlenky. Raději budu umývat nádobí!
30.prosince 1926.
Dnes kupovala mléko paní Weberová, celá uplakaná, její syn má spálu a musí zítra do nemocni
ce. Jsem zoufalá. Kam pohlédnu, vidím milióny bakterií spály. Sotva odejde, drhnu mýdlem
pult, kliku, ruce, ba i peníze, kterými zaplatila. Dítě už na ulici nepustím. Večer přijde
paní zase. Nemohu jí říci, a£ jde jinam, že se bojím nákazy. Co mě udivuje - druhé ženy jí
podávají ruku a bezstarostně přihlížejí, jak i jejich děti podávají paní Weberové ruku. Mám
nesmírný strach, že se chlapec nakazí. Pak by musel do nemocnice! Na to nemohu ani myslet!
12.ledna 1927.
Kdybych měla silnou, pevnou vůli, nepodlehla bych. Horlivě sbírám drobečky minulosti, živím
se jimi, abych mohla jít vpřed - tak těžkou cestou. Otmar pracuje pilně na universitě a na
učitelském ústavě. I on žije z toho, co zůstalo z minulosti.
Dies byl krásný den, skoro jarní. U nás míváme takové počasí až v dubnu. Nebe průhledně mod
ré a několik hodin teplo jako v létě. Dlouho jsem stála přede dveřmi obchodu a dýchala plný
mi doušky. Jak krásný je život, jak skvělý pocit, cítit v sobě sílu a radost! Což není štěs
tí, stát a zírat na nebe, na slunce, milovat všechny lidi! Divný pocit myslet na to, že mne
a Otmara mohli doma považovat za tak nebezpečné lidi, které je třeba zahnat tisíce mil daleko
Odkudsi zní vídeňský valčík. Kolem sebe slyším cizí řeč, ale už jsem si zvykla. Není mi ten
život už tak cizí; chtěla bych do něho vniknout, stát se jeho částí. Nemá smyslu věšet hlavu
musíme jít radosti vstříc...
13.ledna 1927.
Další chlapec má spálu! Jeho matka u mne nakupuje. Mám hrozný strach, že se dítě nakazí. Pak
ho odvezou do nemocnice. Včera si právě s tímhle chlapcem Jurka na ulici hrál...
15.ledna 1927.
Jurka je nemocný, kašle a má horečku. Co bude? V místnosti je termo, zima, venku prší. Jak
by se nenachladil? A co když se nakazil? Snad spálou? - Také mně není dobře. Trápí ně rýma,
kašel, čelo hoří, krev bije ve spáncích. Sbírám síly, abych byla k zákazníkům milá a vypada
la zdravě.
17.ledna 1927.
Dnes jsem byla poprvé se snem spokojená - snila jsem o nynějším životě - ne o Rusku. Viděla
jsem, že mi došly žemle; běžela jsem k pekaři, ten měl vyprodáno, musela jsem běžet dál. Mě
la jsem strach, ze mi někdo něco v obchodě ukradne. To je vše. Pak se mi zdály bezvýznamné,

ba zábavné tyto malé úzkosti s porovnáním s hrůzou ruských snů. Kdybych měla víc takových
snů,' méně bych
toužila po Rusku.
2
26.ledna 1927.
Myslívám na slova Dostojevského: "Ruská žena je statečná! "Opakuji si je, abych v sobě stateč
nost vzbudila. Chci v sobě najít síly, abych unesla všední den, který dusí mou duši; které
by mi pomohly, najít i v tomto prostředí trochu světla, útěchy a radosti.
Jsou zlé, velmi zlé dny. Otmar je nachlazen a kašle, je unavený, že se sotva pohybuje, a pře
ce jde na universitu; dítě je nemocné, sedí v poloteimé místnosti a hořekuje; zákazníci
kašlou, smrkají, naříkají na bolesti hlavy a stěžují si, že žemle docházejí pozdě, že chléb
je příliš čerstvý nebo málo čerstvý; děti běhají po obchodě a dělají nepořádek...
Jsou zlé, velmi zlé dny; vítr vyje ulicemi, oblaka visí nízko, tvrdošíjně prší a když jdu
nakoupit, teče mi za krk..právě když musím obíhat dodavatele. Listonoš donese smutný dcpis
z Ruska, zákazníci neplatí, dodavatelé žádají zaplacení a pokladna je prázdná.
Ve dnech bez jiskry radosti pro mne či pro druhé, vezmu deník a píši; o všedním dni, který
mě drtí - a myslím na slova Dostojevského. Ach, chtěla bych být statečná! Chtěla bych lidem
říkat, že život je i v tom šedém, beznadějném dni krásný! Nechci se tvářit smutně, nechci
vypadat ubitě, nechci, aby mi ruce unaveně klesly do klína! Roztrhané střevíce si mohu sama
zašít. Otnarovi mohu dát večer horký čaj s rumem. Když prší, budu čekat na hezké počasí,až
vybělme dítě zase na ulici; a pan Moser mi zaplatí dluhy, až dostane práci. Mohu si
trošičku číst či psát, nebo listovat v poznámkách a číst slova, která jsem si vypsala z kni
hy svého nejmilejšího spisovatele. Zde je hned něco, co se pro ime hodí - verš z Kozlova:
"Zvedni se, jak vysoko můžeš, rozepni svá křídla! Snad už tvá radost není daleko!"
27.ledna 1927.
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Nějvíc mi život ztrpčuje malá Anni, hezké, dvanáctileté děvčátko; nikdy jsem však neviděla
tak zatrpklého člověka, jako je ona£>tec i natka pracují. Ona musí po škole hospodařit a
starat se o sourozence; často do školy ani nejde. Anni je proti všemu a všem nepřátelská.
Rodiče, kteří nejsou skoro vůbec dona, nenůže ani cítit, protože ji nutí do práce; sourozen
ci pláčí a má s nimi práci; učitelka jí dává špatné známky a pak dostane výprask.
Přichází do obchodu jako zlý duch zničení. Přehodí velký koš s ovocem a uteče. Jindy píchne
do likérového bonbonu jehlou, a rum vyteče. Když jí řeknu, že to nesmí, vyplázne jazyk a
uteče. Pak rozbije sklenice a místo omluvy řekne drze:"Povíte-li to natce, už sem nebudu
chodit nakupovat!"
Všechny nepříjemnosti, které zavinila, ani vypočítat nemohu. Denně vletí hlučně do obchodu,
za ruku vleče bratříčka, stále nemocného a plačícího. Přistoupí k pultu, řekne nějakou spros
totu a něco na něj položí. Divné však, že na ni nemohu být zlá, i když jsem na jiné chlapce
přísná. Něco mě na ní dojímá. Snad to, že je tak opuštěná, či u dítěte tak zvláštní nenávist!
"Anni", zeptala jsem se jednou,"proč nemáš lidi vůbec ráda?"
"Proč?" odpověděla, "všichni jsou darebáci \y ne, asi proto, že jste hloupá. "Dělala jsem, že
drzou odpověd neslyším. Pak pokračovala:"Je mi vůbec líto, že žiji! Co z toho mám? Za dva
roky, řekli rodiče, musím jít do práce. Musím se dát někým vydržovat a nemohu muže ani cítit'.
"Přece se můžeš vdát?" namítla jsem.
"Vdát!" zasmála se hořce Anni. "To je pro ty, které mají peníze. Našinec se dá vydržovat a
pak ho odhodí. Starší sestra chodí "na lov" a matka také, nemáme-li peníze. Budu to muset
dělat i já. To se mi ovšem nelíbí."
"Ale Anni, kdo s tebou tak mluví? Vždyť, ti ještě není dvanáct?"
"Kdo? Všichni. Už ted musím pomáhat matce, přijde-li zákazník. Nechte si ty kostelní řeči.
Já znám život lépe!" Pak utekla. Cestou nezaponněla shodit na zem krabici cukroví. Bonbony
spadly do louže, kterou jsem dosud neutřela, a polovinu jsem musela vyhodit.
Včera lítala po obchodě jako fúrie. Pak mi drze řekla, že včera mi ukladla dva koláče. Když
platila, hodila peníze na zem a utekla. Myslím, že se jí musí jednou její zloba znechutit a
její srdce mohu ovládnout spíš mírností než přísností a drsností.
Dnes přišla zase:"Proč jste si nestěžovala matce, že jsem hodila peníze na zem?"ptala se
podrážděně. ""Peníze leží na zemi. Nezvedla jsem je. Čekala jsem, až přijdeš a zvedneš je sami
Anni se mlčky sehnula, sebrala mince a položila je na pult. Tvář jí hořela, hleděla na mne
úkosem. Náhle se mi podívala modrýma očima přímo do očí a zeptala se:"vy mě máte ráda?"
"Ano," odpověděla jsem.
"Já vás také!" Vyskočila na pult, padla mi kolem krku a políbila mě. Bylo to tak neočekáva
né, že jsem se nemohla vzpamatovat, ani když na ní zapadly dveře. Polibek tohoto děvčátka je
cennější než peníze. Cítím, že jsem přemohla její srdce, a toto vítězství vyvážilo bohatě
všechny obtíže, které mi dosud způsobila.

MILÝ PANE JEŽÍŠI.
kritizovalo mě imoho lidí. "Je biskupem a
kardinálem a namáhá se psát dopisy na všech
ny strany," říkají," Twainovi, Péguymu,
Casellovi, Penelopě, Dickensovi, Marlowovi,
Goldonimu a kdo ví, komu ještě. A přitom ne
napsal ani řádek Pánu Ježíši!"
Ty to však víš. Snažím se s Tebou rozmlou
vat stále. A napsat tyto rozmluvy ve formě
dopisu je velmi těžké, protože jsou to osob
ní věci. A často takové maličkosti! A navíc
psát Tobě a o Tobě po všech knihách, které
už o Tobě byly napsány?
A pak, máme už evangelium. Jako blesk pře
konává všechny ohňostroje a radium všechny
kovy, jako raketa překoná v rychlosti šíp
ubohého divocha, tak překonává i evangelium
všechny knihy.
Přesto Ti píši dopis. Píši ho se strachem,
jako ubohý hluchoněmý, který se snaží, aby
mu rozuměli, píši Ti v takovém duševním roz
položení, v jakém byl prorok Jeremiáš, když
jsi ho poslal kázat; řekl Ti s obavou:"Jsem
ještě dítě, Pane, a neumím mluvit!"
Když Tě Pilát ukazoval lidu, řekl:"Ejhle člověk!" Myslel, že Tě zná, ale nerozuměl ani nejmenší částečce Tvého srdce, které bylo tak jemné a milosrdné, v tisíci případech a tisíci
různými způsoby.
Tva matka. Když jsi byl na kříži, nechtěl jsi ze světa odejít dříve, než jí najdeš druhého
syna, který by o ni pečoval; proto jsi řekl sv.Janovi:"HLE, TVÁ MATKA!"
Apoštolově. Byl jsi s nimi ve dne v noci, choval ses k ním jako správný přítel. Snášel jsi
jejich chyby. S nesmírnou trpělivostí jsi je poučoval. Matka dvou z nich žádala pro své syny
zvláštní místo a Tys jí odpověděl:" Se mnou se nejedná o poctách, ale o utrpení." Také ostat
ní apoštolé bažili po význačných místech a Tys jim řekl:"Je naopak třeba udělat se nepatrný
mi, postavit se na poslední místo a sloužit!"
Ve večeřadle jsi je varoval: "Budete mít strach a utečete!"Ohražovali se proti tomu; první a
nejvíc ze všech Petr, který Tě potom třikrát zapřel. Tys Petrovi odpustil a třikrát jsi mu
řekl:"Pas mé ovce."
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Hříšiíci. Ty jsi pastýř, který hledá ztracenou ovci, a když ji našel, má radost a vystrojí
hostinu, když ji přivede zpět do ovčince. Ty jsi ten dobrý otec, jenž po návratu marnotratné
ho syna se mu vrhá kolem krku a dlouze ho objímá. Téměř na každé stránce evangelia najdeme
scénu: přibližuješ se k hříšníkům a k hříšricím, jíš s nimi u stolu, sám se necháváš pozvat,
když se neodvažují pozvat Tě sami. Vypadá to - a to je irůj dojem - že máš větší starost o
utrpení, které působí hřích hříšníkům, než aby ses zneklidňoval nad urážkou, kterou hřích pů
sobí Bohu. Když jsi jim dodal naději v odpuštění, zdá se, že jsi jim řekl:"Ani si nedovedete
představit, jaké potěšení mi působíte svým obrácením."

lneš všichni žádají dialog, diskusi. Spočítal jsem Tvé dialogy v evangeliu. Je jich 87: 37 s
úředníky, 22 s prostými lidmi, 27 s protivníky. Dnes se žádá v pedagogice společná činnost,
týkající se hlavních zájirů. Když sv.Jan Křtitel poslal k Tobě z vězení posly, aby se Tě ze
ptali kdo jsi, neztrácel jsi čas povídáním. Zázračně jsi uzdravil všechny přítomné nemocné
a řekl jsi: "Jděte a povězte Janovi, co jste viděli a slyšeli!" Pro Židy v Tvé době byli Ša
lomoun, David a Jonáš tím, co pro nás Italy je Dante, Garibaldi a Mazzini a tys stále mluvil
o Davidovi, Šalomounovi, Jonášovi a jiných populárních osobnostech. A vždy jsi mluvil odváž
ně. - Ten den, kdy jsi učil, že "Blahoslavení chudí a Blahoslavení pronásledovaní", já jsem
u toho nebyl. Kdybych byl tehdy blízko Tebe, pošeptal bych Ti do ucha:"Pro pána krále, změň
svou řeč, Pane, chceš-li mít nějakého následovníka. Nevidíš, že se všichni snaží dosáhnout
bohatství a pohodlí? Cato slíbil svým vojákům africké fíky, César bohatství Galilee a více
méně byli za to od svých vojáků pronásledováni. Ty však slibuješ chudobu a pronásledování!
Kdo myslíš, že Tě bude následavat?

Ty se však nedáš zastrašit, pokračuješ ve své řeči a slyším Tvá slova: "JÁ JSEM PŠENIČNÉ
ZRNO, KTERÉ MUSÍ NEJDŘÍVE ZEMŘÍT, ABY PŘINESLO UŽITEK; JE TŘEBA, ABYCH BYL VYZDVIŽEN NA
KŘÍŽ; Z NĚJ PŘITÁHNU K SOBĚ CELÝ SVĚT!"

A to se stalo. Povýšili Tě na kříž. Ty jsi to využil k tomu, abys rozevřel svou náruč a po
zval k sobě lidstvo; kdo spočítá lid, který přišel pod kříž, aby se vrhl do Tvého náručí?
Tomu, kdo hledí na lid, jenž po staletí a z celého světa přichází ke kříži, napadne otázka:
je to jen velký a dobrý člověk - nebo je to Bůh? Na tuto otázku jsi odpověděl sám; kdo nemá
zrak zastřený předsudky a chce poznat pravdu, přijímá Tvou odpověá.
Když o Tobě sv.Petr řekl:"77/ jsi Mesiáš, Syn Boží", nejen jsi jeho vyznání přijal, ale ješ
tě jsi ho za to odměnil. Vždy sis přivlastňoval to, co lidé považovali za vyhražené Bohu.
Pohoršovali se, když jsi odpouštěl hříchy, pohoršovali se, když jsi řekl, že jsi pánem sobo
ty, pohoršovali se, když jsi vyučoval jako ten, kdo má nejvyšší autoritu a pohoršovali se,
když jsi prohlásil, že jsi rovný Bohu Otci.
Kolikrát se snažili ukamenovat Tě jako rouhače, protože jsi řekl, že jsi Bůh. A když Tě ko
nečně zajali a předvedli před Veleradu, zeptal se Tě velekněz slavnostně:"Jsi nebo nejsi Bo
ží Syn?" A Tys odpověděl: "Jsem a uvidíte mě na pravici Otce. "Raději jsi přijal smrt, než
aby ses opravil a popřel svou božskou podstatu.
Napsal jsem tento dopis, ale nikdy jsem nebyl tak nespokojený se svým psaním, jako tento
krát. Zdá se mi, že jsem vynechal to nejdůležitější, co se o Tobě dalo říci, že jsem špatně
řekl to, co se dalo říci nejkrásněji. Jedno mě však utěšuje: není důležité o Pánu Ježíši
psát, ale je důležité, aby ho mnoho lidí milovalo a následovalo.
A to, naštěstí, vzdor všem dnešním ubohostem, ještě na světě existuje.
9
Úryvek z knihy I11ustrissimi papeže Jana Pavla I. - ještě když byl Albínem Lucianim, patriar
chou v Benátkách. Kniha vyšla něm.:IHR ERGEBENER ALBINO LUCIANI v nakl.Neue Stadt, Mnichov.
Inf.a obj . Borromáus Buchhand 1 ung, Hottingerstr .5 . , ZUrich, tel. 01—6918^+8
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Vánoční poselství sv.Otce jeho byv.diecézi Krakovu bylo v Polsku cenzurováno, proto jeho
uveřejnění katol. týdeník Tygodnik Povšechný odmítnul. V poselství prohlásil sv.Otec, že pat
ron Polska a ochránce křest.mravnosti sv.Stanislav, popravený v 11.st., je mluvci lidských
práv a polského lidu, a úcta k němu určuje důstojnost, mravnost a pravou svobodu národa. Ce
lé - necenzurované - poselství, přečetli kněží při půlnoční vánoční mši svaté.
V Betlémě oslavilo asi 10 tis.katolíků vánoce za pečlivé ochrany izraelských vojáků. Oslavu
vedl latinský patriarcha v Jerusalemě Giacono Beltritti.
Arcibiskup Lefebvre vysvětil 4 semínaristy z Ecbnu a 3 Augustiniány z kláštera Flavigny/Fr/
na kněze. Nezmínil se o obsahu rozhovoru se sv.Otcem, jen podotkl, že jede v lednu
do Říma a že důvěřuje v pochopení sv.Otce. Bude jednat s kuriál.kard. 10.-11.1.
V US televizi prohlásil Solženicyn, že dvacet let probíhá v SSSR proces, v němž se mládež
distancuje od marxismu a od materialismu vůbec. Zajímá se o různé druhy církví a o nábožen
ství vůbec. - Mláčtež Západu/aspoň její část/ je hodně pozadu za mládeží Východu, dovede-li
ji strhnout nesmyslná a zastaralá marxistická ideologie.
I když je v Japonsku jen 1 proč, kře stanů, chtěl by každý pátý pár oddavky v křest, kostele.
Tvrdí, že "křestanský Bůh chrání manželství před ztroskotáním. "
Do diecéze Rottenburg NSR se vracejí po 170 letech karmelitky - pět řeholnic. Klášter se
jmenuje Karmě 1 Edith Steinové, podle konvertitky ze židovství, univ.profesorky a karmelitky,
/od r.1933 v Kolíně/, která zahynula r.1942 v koncentračním táboře v Osvětimi.
Papež prohlásil před ISO římskými semínaristy, že by rád navštívil všechny jejich semináře.
Při mši v Capella Paolina je prosil, aby nepromarňovali svá poslání.
V misijních zemích bylo vysvěceno 609 kněží, o 61 víc než 'loni. V Holandsku klesl počet kněží o 4 proč. - zřejmě odpady. Počet katolíků tam však vzrostl na 5,6 mil.
Představení katol. Církve původně odmítli pozvání sociál, strany k účasti na slavnostním podepsání nové ústavy Juanem Carlosem; je to polit .událost a účast Církve by mohla vzbudit
mylné domněnky. Pak se přece 27.12.dostavil předs.bisk.konfer.kard.E.y.Tarancon.
Sv.Otec se zúčastní 3.gener.shromáždění biskupů latins.Ameriky v Puebla v Mexiku. Koná se
od 26.1.-12.2. Před zahájením shromáždění se chce sv.Otec pomodlit v slavném poutním kostele
Panny Marie Quadalupské v městě Mexiku, aby si vyprosil milosti pro velmi důležitou schůzi.
4.bisk.evropské symposium se koná od 17. -21.6 .v Římě na téma MLÁDEŽ A VÍRA. Bude zvolen nový
president bisk.konference, místo marseillského arcibiskupa Rogera Etchegaraye.
Velmi oblíbeny jsou korespondenční teol.kurzy v Madarsku. - V Rwandě bylo r.1978 vysvěceno
12 nových kněží.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
"Kdo se dopouští hříchu, je z člábla, protože dábel je ve hříchu od začátku. Syn Bozi přišel
proto, aby Záblově Strmosti udilol konec. " /l.San 3.S./
A
MILÝ ČERVOTOČI,
brzo budou Němci bombardovat město; uvažujme, jak se má chovat náš chlapec. Má být stateč
ný a pyšný - nebo zbabělý a nenávistný?
Myslím, že statečný by být neměl. I když naše výzkunné oddělení pracuje pilně, nepodařilo
se nám dosud zjistit, jak se tvoří ctnost. K dokonalé LIDSKÉ špatnosti patří nějaká ctnost:
čím by byl Attila bez statečnosti nebo Shylock bez sebezáporu?
Ctnosti nenůžeme vytvořit, nůžeme si je však podrobit, t.j. přenechat NEPŘÍTELI v člověku
určitý opěrný bod, ale jinak považovat člověka za svůj majetek. Není to příliš dobrý způsob,
ale doufám, že jednou najdeme vhodnější a jistější cestu, jak se pevně zmocnit člověka.
Hřích ovšem vyrobit dovedeme - např.nenávist. Má-li člověk při hluku napjaté nervy, nebo na
ně tlačí únava či nebezpečí, podlehne lehce prudkým citům. Abychom zavedli tyto city do
vhodných kanálů, musíme mu zmást svědomí, které se v něm brání. Ať věří, že jeho nenávist
pramení ze soucitu k ženám a dětem a že NEPŘÍTEL chce, aby odpouštěl vlastním nepřátelům,
ne však nepřátelům jiných. Ať cítí nenávist místo ohrožených žen a dětí, ovšem ne tak silně,
aby zjistil, že jejich nepřátelé jsou i jeho nepřátely a aby jim pak neodpustil.
Nenávist kombinuj se strachem. Strach mučí, bolí předtuchami, hnusný, příšerný pocit, kte
rý tak dobře známe. Ale má i své radosti. Čím víc se kdo bojí, tím víc nenávidí. Nenávist
zbavuje studu. Chceš-li tedy nasadit ránu jeho křesťanské lásce k bližnímu, musíš zvítě
zit nad jeho statečností.
Je to choulostivá věc. Naučili jsme lidi pýše na všechny neřesti - jen ne na zbabělost. Už
už jsme u cíle, když NEPŘÍTEL dopustí válku, zemětřesení či jinou katastrofu - a hned se
vynoří statečnost, kterou lidé milují a váží si jí. Pak je naše práce k ničemu.
Stud za zbabělost je ovšem nebezpečný. Jakmile si ji uvědomí, zpytují svědomí, poznají sa
mi sebe, začnou sebou pohrdat - a odtud vede cesta k lítosti a k pokoře. Když za války sta
tisíce lidí objeví svou zbabělost, uvědomí si existenci mravního řádu. V dobách míru o dob
ru a zlu nic nevědí, nají v tom zmatek, ale v okamžiku nebezpečí se jim nutnost rozhodnout
se přímo vnucuje - a už je ošálit nenůžeme.
Zde je rozpor: podporujeme-li spravedlnost a lásku k bližnímu, pracujeme pro NEPŘÍTELE. Přimějeme-li lidi k opaku, vede to dříve či později k válce, k revolucím, diktaturám - a pak
se v lidech probudí odvaha či zbabělost a už nejsou mravně lhostejní. Snad proto stvořil
NEPŘÍTEL svět plný nebezpečí, aby lidé řešili mravní otázky. Ví, že odvaha není ctnost,
nýbrž způsob, jakým se projevuje každá ctnost v okamžiku nebezpečí. Cudnost, poctivost, mi
losrdenství, které neprošly nebezpečím, pokušením, nejsou skoro k ničemu. Pilát byl tak
dlouho milosrdný, dokud mu nepohxozili nepřízní císaře! 10
Uděláme-li z chlapce zbabělce, nůžeme moho získat, ale i imoho ztratit; pak by se totiž o
sobě imoho dověděl. Jen kdybychom ho dohnali k zoufalství - jako Jidáše - bylo by vítězství
naše. Pak by se ukázalo, že prosil NEPŘÍTELE za odpuštění hříchů a neuvědomil si vůbec
ohavnost hříchu. Hřích zbabělosti však chápe každý v celé jeho ošklivosti - pak by mohl po
chybovat, že NEPŘÍTEL se smiluje. Je ovšem v JEHO škole příliš dlouho a ví, že zoufalství
je daleko větší hřích než ty hříchy, které k němu vedou.
Cesta ke zbabělosti je strach. Ať se zaměstnává neurčitými možnostmi, jak zajistit svou bez
pečnost. "Kdyby se stalo A, udělám B, a v nejhorším udělám C." Nebo vzbud pověrčivost, víru
v něco, co není NEPŘÍTEL, pak je statečnost proděravělá jako dno hrnce, nic v něm neuvaříš.
Pocit strachu není hřích. Čin zbabělosti je hřích. Jako pokušení není hřích, ale jejich do
brovolný souhlas se zlem je hřích. I v duchu. Máme radost, pramení-li pokušení ze strachu a
strach zahrnuje ta lidská zvířata, ale důležitá je jen jejich VOLE!
I bázlivý člověk nůže
být statečný, i člověk uprostřed pokušení ctnostný a svátý. Tak vlastně svatost roste!

ZLOTŘILEC
Tvůj

ORIGINÁL

Pár dní před vánocemi přinesl kamarád pod paždí obran
ný, plochý balík v papíru s hvězdičkami a se stromeč
ky, převázaný zlatou stužkou a řekl: "Nesu ti malou
pozornost pod stromeček. Nádherný originál!"
Napojil jsem ho vínem, žena donesla cukroví, teplé z
plechu a vyměnivše pár klepů, poděkovali jsme a roz
loučili se.
"Máš velkorysé přátele,"řekla manželka uznale, když zmizel kamarádův vůz v závějích."Origi
nál! Jistě má velkou cenu!" Vzdechla a ohmatávala opatrně stromečky a hvězdičky. Já se díval
na dárek nedůvěřivě. Franta je starý lakomec; bud to od někoho dostal a nehodí se mu to do
bytu, nebo to koupil za babku a bude po mně brzo za to něco chtít.
"Necháme to pod stromeček?"zeptala se žena hlasem, který naznačoval:"Rozbalíme to!"
Začal jsem opatrně rozvazovat mašličku. Žena dcnesla nůžky, uvolnil jsem suky a když padly
stromečky a hvězdičky na stůl, objevil se obraz.
Manželka vyjekla a já klesl na pohovku - na rozevřené nůžky.
"TO tedy JE originál!" zašeptal jsem maně a položil nůžky stranou.
Viděli jste už staré pány, kteří sedí na stoličkách v přírodě nebo historické části města a
pižlají štětečkem na plátně, pokoušejíce se vyrobit originál? Kolem nich houf diváků, kteří
mlčky přihlížejí úsilí umělce v embryonálním stavu. Nakonec vznikne kýč, objeví se za výklad
ní skříní v temných uličkách nebo na předměstí a odtud se stěhuje jako svatební či jiný dar
do domácností domovníků a atomovou rychlostí vyrobené honorace nad gauče nebo do ložnic.
Tam mívají tyto originály ovšem jinou tématiku. Stejně však zvrznutou, jako příroda venku.
Zděšeně jsme zírali na okurkově zelenou louku, na neforeimé srnky a rozcuchané stromy, na
hranatý vodopádek, na ztrnulé, jakoby přilepené velehory s čepičkami kremžské běloby.
"Originál to tedy je," připustila žena. "Poslyš, Jirka má také rád originály. A nemá vkus.."
dodala přesvědčivě, když jsem se zachmuřil. Po hodině přemlouvání jsme obraz zabalili a po
dobná scéna jako u nás, se opakovala u Jirky. Já hrál Frantu, Jirka hrál rme a jeho žena hrá
la moji ženu. Místo vína nám nabídli koňak a místo cukroví obložené chlebíčky.
Věc byla vyřízena. Aspoň jsme si to myslili.
11
Na sv.Štěpána jsme obíhali známé. Zahájili jsme u Martina, mírného, chytrého profesora.
"Jen na minutku," protestoval jsem, když mi jeho žena stahovala pláštj'Co vám donesl Ježíšek?"
"Spoustu užitečných věcí. Prádlo, trepky..a také originál,"odpověděla Martinova žena suše.
Zatajil jsem dech:"A kde ho máte? Snad v ložnici?"
Martinova žena stiskla rty a Martin odpověděl svým skroimým hlasem: "Manželka je umělecky za
ložená. Byl bych nechal obraz v dílně ve sklepě, ale zabalila jej a poslala sestřenici."
"Sestřenice nosí hrozné šaty a nemá vkus...Z toho šmejdu bude mít ohromou radost!"
Tato sestřenice byla další zastávka svatoštěpánských návštěv. Její muž, baculatý, růžový ob
chodník, nás přijal se zářícím obličejem v salonu. Rozhlíželi jsme se po originále, když
vstoupila sestřenice v nařasených šatech a s účesem, který připomínal koště."Jak rozkošné,že
jste na nás nezáporně li, "zavrkala a podala mi křehkou ručku k políbení. Ženu pocelovala na
čelo. "Netušili jsme, jak nás mají lidé rádi. Dostali jsme senzační dary."
"Ano," přisvědčil růžový muž a vyjmenoval řadu vín a destilátů. "Jen jedna věc se mé choti
nelíbila. Obraz. Originál - představte si. Krásná krajinka, "povzdechnul si. "Prý je to kýč.
Musel jsem jej věnovat strýci. Je skoro slepý, tak měl z dárku jistě radost."
Strýčka jsme neznali, proto nebyl na programu. Těšili jsme se, že originál zmizel z našeho
života definitivně. Jak jsme se mýlili!
U Milady, sestry mé ženy a moji švagrové, na nás už netrpělivě čekali a také nám to řekli.
"Snad nevystydla večeře?" zeptala se žena. "Mohli jste zatím pojíst bez nás. Máme čas."
"Ale ne, už jsme večeřeli, i nádobí je umyté, ale Ježíšek vám u nás nechal báječný dárek."
"Snad ses nerozhodla, věnovat mi konečně ten nádherný náramek, který tak obdivuji."
"Náramek?! Ach co, náramek! Taková hloupost, trochu z lata a pár drahokamů. S tím se Ježíšek
nezatěžuje. Nechal vám tu cennější dar. Zbyňku, ukaž strýčkovi své dílo!"
Patnáctiletý synovec zrudnul. Odklusal po schodech a přinesl.. .ano přinesl originál, onu
mazanici, kterou mi dal před vánocemi kamarád. Jak držel obraz, čouhala mu nad ním čupřinka
narudlých vlasů a ruce se mu chvěly.
Nám náhle svitlo. Originál dala do oběhu lákaná švagrová, přes kamaráda se dostal ke imě, a
řada šťastných dárců a nešťastných obdarovaných vrátila originál jako na vlnkách zpět k
jeho výrobci.
Ted visí v naší garáži.
M.N.

ANALÝZA

ZÁPADU

Je západ odsouzený? Je jeho smrt neodvratná? Z krize, v které se
západní společnost zmítá a která je spíše mravní než hospodář
ská, vzejde krach nebo obroda? Tyto otázky zmítají svědomím
mnoha lidí. Kladou si je i mladí a někteří jimi trpí tak, že
sahají k drogám nebo k sebevraždám. Sociologové, psychologo
vé, filosofové a politikové přinášejí výstražné a neutěšené
diagnózy.
Viktor FRANKL, vídeňský psychiatr, napomíná: příčinou většiny
neuróz u dnešního člověka je duchovní prázdnota. Jestliže lidé
nenajdou znovu snysl života, jsou odsouzeni k zániku.
Saul BELLOW, velký americký spisovatel, nám ukazuje člověka jako
zklamaného samotáře, ohlušeného technikou a ideologiemi, jenž
padl do sítí sexu a požitkářství. Tento člověk má přímo živelný
strach před budoucností. Ve jménu zázraků technologie - pokračuje
Bellcw, odsunula americká společnost na okraj života všechny netafysické hodnoty a tak vznikla "civilizace bez duše."
DIAGRAM KRIZE ZÁPADU. V poslední době se ujal slova i Solženicyn,
jenž žije jako vyhnanec na Západě, studuje, medituje a analyzuje zá
padní svět, který ho přijal. Tři léta mlčel. Nyní promluvil před
15 ti tis.studenty university v Hawardu. Jeho tvrdá řeč vzbudila pole
miku. I když jsou snad některé historické rozbory trochu podrážděné a hodně zevšeobecňuje,
předložil lidem západní civilizace k diskusi řadu základních problémů.
Nezajímá ho rozštěpení světa na dva bloky, i když se tyto bloky mohou zničit navzájem - jak
uznává. Ale politický antagonismus zakrývá to, co je mnohem důležitějšího:"Dnešní svět je
rozbrázděný hlubšími, širšími a četnějšími trhlinami než to na první pohled vypadá. A tyto
trhliny jsou pro všechny smrtelné nebezpečí. "
Solženicynova analýza prohlubuje studium těchto smrtelných trhlin,které hrozí západnímu svě
tu, a které si tento snad ani dobře neuvědomuje, protože ve své domýšlivé zaslepenosti žije
v přesvědčení, že model západního světa je teoreticky jeden z nej lepších a prakticky nejpřítažlivějších pro všechny země světa.
ÚPADEK
ODVAHY
"Úpadek odvahy" pozoruje Solženicyn nejen ve vedoucí třídě západu, ale i v jeho vzdělancích.
Má dojem, že odvaha desertovala z celé společnosti. "Z této slabosti a nerozhodnosti plyne
politika založená na zbabělosti a podlézavosti, prospěchárství a pragmatismu. Chybí velké
ideální napětí, odvaha, zaujmout stanoviska, která by posunula dějiny kupředu. Je nutno při
pomenout, že úpadek odvahy se vždy pokládal za předzvěst blížícího se konce. "
Moderní západní státy si při zakládání daly cíl svobodu, štěstí a blahobyt občanů. Technic
ký a sociální pokrok umožnil tento sen částečně uskutečnit: "Většina lidí žije dnes v blaho
bytu, o kterém se našim předkům ani nezdálo. Dnes je možno vychovávat mladé lidi v duchu no
vých ideálů, umožnit jim fysický rozkvět a štěstí. Mladí lidé mají vše, co chtějí: svobodu,
peníze, zábavy, požitky. Nenaučili jsme je však, jak se obětovat a zříci se i dovolených vě
cí. Na základě čeho můžeme dnes od nich žádat sebezapření a oběti? Vždyt naše společnost se
zakládá na neomezené svobodě a bezuzdných rozkoších. Je-li taková, jaký smysl má pak povin
nost zříci se, obětovat se?"
BUDE SE NA VÁS DÍVAT JAKO NA BLÁZNA.... 12
Ba co víc, tvrdí ruský spisovatel, západní společnost, která si oprávněně zakládá na právech
člověka, se stala právnickou společností. Právo se stalo štítem, za kterým se zabarikádoval
západní člověk. Právo se proměnilo v přikrývku každého sobectví, u jednotlivců i u společen
ských tříd. "Když se někdo cítí v právu, pak není možné od něho víc žádat. Jen zkuste takové
mu člověku říci, že nemá pravdu, snažte se mu poradit, že by měl omezovat své vlastní poža
davky ve prospěch druhých, zříci se někdy toho, co mu právem patří, žádejte od něho obět ne
bo sebezapření. .Bude se na vás dívat jako na blázna...!"
Mladí lidé se nenaučili sebezáporu. Jejich životní styl je rozpínat se tak, že nehledí na
předpisy zákona, prostě na nic. Vidí jen svá práva, svobodu, požitky a hledají způsob, jak
je uskutečnit.

S UMMUM J US - S U M M A INJURIA
"Je přímo hrozná ta společnost, ve které neexistuje právnická váha, "pokračuje Solženicyn,
a taková je sovětská společnost, ve které jsem strávil řadu let svého života. Ale ani společ
nost, která má pro všechno jen paragrafy a předpisy, není hodná člověka. Právo je příliš
chladné a formální, takže nemůže blahodárně ovlivňovat lidskou společnost. Je-li život pro
sáklý jen právnickými vztahy, tvoří se ovzduší mravní průměrnosti a tato průměrnost dusí i
ty nejkrásnější vzlety ducha, Či nemělo tento smysl staré přísloví: Summum jus-summa injuria?
Či právě to neodsuzoval sv. Pavel, když ve svých dopisech stavěl proti sobě zákon a ducha?
Čirý zákon, oddělený od ostatních duchovních hodnot, se velmi lehce stává líhní všech běsní
cích egoismů. "
SVOBODA TISKU NEBO SVOBODA LYNČOVÁNÍ?
Západní svět "pod záminkou demokratické kontroly zaručil vítězství šedé průměrnosti. " Svobo
da tisku se často stává svobodou utloukání těch lidí, kteří se pokoušejí o velká díla ve
prospěch druhých. Je pravda, že svoboda tisku je podstatným plodem demokracie, ale může se
stát obávanou zbraní, když ji používají lidé bez smyslu pro odpovědnost. "Novinář1 a jeho no
viny, "ptá se Solženicyn,"jsou skutečně odpovědni před svými čtenáři a před dějinami? Bohužel,
odpověd múze být jen záporná. Je to duchovní choroba 20. st. Nesmí se jít na kořen problémů,
to je pro tisk nevhodné. Tisk se chce spokojit jen senzačními formami."
V hodnocení Západu je Solženicyn velmi otevřený:"Kdyby se mě ptali, chci-li předložit své
rodné zemi za vzor Západ, musel bych upřímně říci:NE! Má rodná země si v tomto století získa
la za cenu velkých bolestí silná duchovní bohatství a západní svět v současném stavu svého
duchovního vyčerpání nikoho nepřitahuje. Model západního světa má čím dál méně možnosti stát
se modelem života pro všechny lidi. Je pravda, ze sovětská společnost je dnes v propasti,bez
zákonů, ale bylo by pro ni výsměchem, kdyby měla zůstat na povrchu civilizovaného legalismu
bez duše, na jakém je západní svět. Naše společnost touží po něčem vyšším, teplejším a čist
ším než to, co dnes múze nabídnout masová existence Západu. "
Přízrak této duchovní krize a průměrnosti Západu se jeví velmi jasně i v úpadku umění, které
se už víc nesytí z pramenů čisté a silné inspirace. Povrchnost a nedostatek originality se
jeví i v nedostatku velkých státníků. Mezinárodní politickou scénu ovládají neutěšené prů
měrné osobnosti; chybí velké osobnosti, které by dokázaly strhnout lidí a rozhýbat dějinami.

Člověk

se

stal metrem pro měření vesmíru.

Solženicyn trvá na tom, že musíme přijít na kořen naší bídy, našeho neklidu. A kořen nachází
me v chápání světa, které převládá na Západě. Toto pojetí světa vzniklo v renesanci a do po
litiky vniklo v "osvícenství", v 18.st. Postavilo člověka do středu vesmíru a vymanilo ho
z nadvlády jakékoliv síly. Lidský rozum se stal metrem, který měří a hodnotí všechno. "Hu
manistické povědomí se prohlásilo za našeho vůdce, popřelo existenci zla v nitru člověka a
dalo lidstvu jedinou úlohu: získat pozemské štěstí. A tak položilo za základ moderní západní
civilizace nebezpečnou snahu klekat před člověkem a před jeho hmotnými potřebami "
Humanismus se stává materialističtější a v tomto těžkém materialismu se udusil každý pokus
o duchovní pozvednutí. Bezuzdné vyhledávání štěstí a požitku zničilo hodnoty ducha. Všechno
se soustředilo kolem člověka s velkým C a kolem jeho pozemského štěstí. Obludné zhlížení,jak
denně konstatujeme, společného pojetí světa a jeho existence at na Západě či na Východě. V
obou světech vyústil humanismus v hrubý materialismus."
13
NEDAT SE OVLÁDAT KONZUMNÍ VŠEDNOSTÍ
V toho vyplývá požadavek zamyslet se nas smyslem člověka a jeho existence. Je nutné se sna
žit znovu definovat podmínky pravého a správnějšího humanismu. "Narodil-li se člověk pro
štěstí,"říká Solženicyn, "jak tvrdí humanismus, nebyl by se narodil pro smrt. Z toho, ze je
tělesně zasvěcený smrti vyplývá, ze jeho úloha na tomto světě je duchovní. Smrt nás neúpros
ně vede k tomu, abychom přezkoumali stupnici hodnot: je člověk skutečně pánem vesmíru? Není
nad námi NEJVřSČÍ DECH, B^H? Má se život člověka a celé společnosti definovat jen v mezích
hmotného vývoje? Má udusit materialismus všechny projevy duchovního života? To jsou velké
otazníky, na které musí svědomí dnešního člověka znát jasnou odpověd, chce-li, aby trhliny
tohoto světa neskončily úplným zničením lidstva. Hlad po duchovních hodnotách cítí mladí li
dé stále vzc. Chtějí se vymknout z ideologických ohrad a žít jako skuteční lidé. Jsme před
"epochální"změnou, která volá všechny lidi dobré vůle, aby se pustili do hledáni vyšších hod
not než je blahobyt, požitek a bezuzdné zneužívání svobody. Dnešní svět je v předvečer ne-li
své záhuby, tedy v zákrutu dějin..Ta změna vyžaduje na nás duchovní plamen, výstup k novým
výšinám, k novému způsobu života, v kterém se nebude už šlapat naše duchovní přirozenost ja
ko dosud. To bude opravdový humanismus. Chce-li se svět obrodit, není jiné východisko, než
jít stále výo.
Slovenské Hlasy z Říma. Albert Aresi, přel. Rafael Černý /mírně zkráceno/

TĚŽKÉ ZAČÁTKY
Pokračujeme v zajímavém vypravování Otce Žižkovského z Již. Afriky o tom, co málokdo ví.
Za 4 měsíce po svém příchodu do Již.Afriky jsem se začal učit anglicky. Dostal jsem se do
černošského kláštera, Matka představená byla Němka a našla mě v kostele. Byl jsem jediný
bílý mezi černými. Dali jsme se do hovoru, vypravoval jsem jí, že jsem přišel se známými,
které znala. Nabídla mi, at tam zůstanu a protožte umím nalovat, a£ jim opravím všechny so
chy. Čtyři měsíce mě černé sestry - učitelky - učily anglicky, měly tam totiž střední ško
lu - až do naturity. Jednu sestru jsem dostal k snídaní, druhou k přesnídávce, pak k obě
du, ke svačině a k \ečeři.
Uměl jsem jen "Ou kej". Sestra mi vždy něco ukázala, např. vza
la hrníček s kávou a řekla "coffee" pak vejce a řekla "egg"atd.
Uměly výborně učit a měly dobrou paměf. Už se ode mne skoro na
učily česky - a já ještě pořádně anglicky neuměl.
Když jsem byl vysvěcen na kněze, poslala maminka mému biskupo
vi krásnou rochetu. Původně jsem byl učitelem.

Občas jsem míval poutě. V každé kapličce byla Panna Maria, ale
v každé jiná: např. Lourdská, Fatimská, milostiplná atd. Při pouti jsem dal zabít krávu,
hodně piva, pozval jsem černého kněze,aby jim kázal, zpívalo se - a to měli všichni rádi.
Pro Pannu Marii - všechno - i pohané!
Sám jsem založil jednu misii - šestou. Nebyli tam sice katolíci, ale chodíval jsem tam a
učil je katechismus. Sloužil jsem tam pro ně mši svátou - i když tomu nerozuměli. Přisedl
jsem s sebou katechistu a sloužil jsem mši pcmalu a on jim vysvětloval, co a proč dělám.
Paní pozemku mi pak z vděčnosti kus země dala na kostel. Abych prý nu dal jméno ze své ze
mě. Chtěl jsem jej zasvětit Pražskému Jezulátku, ale Praha je pro ně cizí pojem, protek
se kostel jmenuje Dítě Ježíš. Untuana da Jesu.

Nebezpečnější vliv než komunisté mají na Afriku mohamedáni. Říkají to i specialisté. Mohamedání nemají ornamenty, ale dlouhé košile. Viděl jsem je i zde na nádraží v Curychu. Čer
noch nenosí dlouhé košile, má kůži z krávy či jiného zvířete. Mohamedáni mají nejdřív krát
kou košili, pak delší a delší. Infiltruje se k nám z jiných zemí a má stále větší vliv.

Narodí-li se chlapec, udělá mu maminka ostrým rákosem nebo nožem jizvy, něco do nich
nasype - sůl nebo pepř a pod. - aby nezarostly, a vyčistí to. U děvčat je to znamení krásy,
u chlapců, do kterého rodu patří. Je to velmi důležité. Ma-li muž stejné jméno jako dívka,
nesmějí se vzít, i když nejsou příbuzní. Např. patří-li hoch do rodu Džamini - píše se to
Dlamini - uříznou mu první článek na malíčku na levé ruce. Máme jednoho kněze z tohoto ro
du, má to také. Když se chlapec dvoří dívce, která je z téhož rodu, snaží se dívka, aby
viděla jeho rtalíček a hledá tak dlouho, dokud se nepřesvědčí, že je z jiného rodu. Jinak
si ho nevezme. Snad jí řekne, že se jmenuje Koza. Ale dokud neuvidí dívka všechnv_jeho
prsty, neuvěří mu. 14
Jednou jsem měl v pokoji chameleona. Za šest měsíců tak zlenivěl, že jsem mu sám musel chy
tat^ mouchy, a protože jsem jich nestačil nachytat dost, řekl jsem chlapcům ve třídě, že by
v místnosti neměly být mouchy, že roznášejí nemoci - a tak mi chytali mouchy pro mého cha
meleóna a ten se měl dobře.
Žulu mají bajku, proč chameleon mění barvy. Pán Bůh prý mu kdysi řekl:"Půjdeš k lidem a
řekneš mu, že nezemřou." Chameleon se vydal na cestu. Šel penálu, chytal mouchy, sbíral ja
hody, obrátil se na záda a odpočíval, trvalo to roky a roky. Pak si to Pán Bůh rozmyslel
a řekl, že lidé zemřít mušení. A poslal k lidem ještěrku. Ta byla rychlejší. Chameleon se
probudí, vidí ještěrku běžet kolem a ptá se, kam jde:"Jdu říci lidem, že zemřou. ""Ne, já
byl první, kdo je první, to platí. ""Ale vždyf jsi měl u lidí už být." Lidé věděli, že má
přijít chameleon. Ale ještěrka byla rychlejší, vyběhla na velký kámen a pískavým hlasem
řekla:"Lidi, lidi, mám pro vás zprávu - zemřete!" Vtom přiběhl chameleon a vykřikl:"Já mám
pro vás také zprávu: lidi - nezemřete!" Ale už bylo pozdě. Muži vzali klacky a chtěli ho
zabít. Utíkali za ním, chameleon byl pomalý a začal prosit:"Pane Bože, smiluj se nade mnou.
VždyE mě zabijí." Najednou mužům chameleon zmizel. Nemohli ho najít. Bůh se smiloval mohl měnit barvy.
Děti ještě neonějí chodit, a1 už znají rytmus. Lidé mají hodně dětí, ale je tam velká úmrt
nost. Dítěti z umělé, nevhodné výživy nafoukne břicho a do tří, do čtyř dnů zemře.
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STÁT POSKYTUJE ČLOVĚKU MNOHEM VĚTŠÍ PROSTOR K ŽIVOTU NEŽ*CÍRKEVJ
Kdybyste jel do neznámé krajiny, vybral byste si povšechnou či podrobnou mapu? Na
povšechné je víc prostoru, nejsou tam zakreslené močály, strže, propasti, slepé
uličky, vodopády - jako na podrobné. Stát chrání občana hlavně proti těm zločinům,
které ohrožují jeho samého. Nežádá po něm, aby přestal nenávidět, závidět, pomlouvat,
aby věřil v Boha a spojoval se s ním modlitbou a svátostmi..Také ho před nenávistí, zá
vistí a pomluvou nechrání. Dobře vedený stát poskytne občanům slušný občanský život - ne
však štěstí, radost, vnitřní mír a rovnováhu, ani čisté svědomí. Nevaruje nás před špatný
mi myšlenkami, které jsou kořenem zlých skutků. Požadavky Boží jsou přesnou a spolehlivou
mapou, nejen horizontální - vztah k lidem - ale i vertikální - vztah k Bohu. Církev chrá
ní člověka svými přikázáními a radami před ním samým, stát ne.
V TELEVIZI TVRDILI, ŽE DESATERO PLATILO KDYSI PRO ŽIDY, DNES UŽ NEPLATÍ.
• Jako nápis u propasti či v nebezpečné zatáčce varuje, že je ohrožené tělo, tak DESATERO
varuje, kdy je v nebezpečí duše. Zásady DESATERA máme vtisknuté dc
duše; jako si člověk uvědomí nebezpečí a neskočí do propasti či neplove tam, kde jsou žraloci či víry, měl by si člověk v různých si
tuacích uvědomovat i nebezpečí pro duši: nevěru v Boha, nelásku k
rodičům, nenávist k bližním, zneužívání těla ke krádeži, smilstvu,
nevěře..Protože však rovnováhu duše a jasné poznání nebezpečí za
mlžil prvotní hřích, pod jehož následky všichni trpíme, dal Bůh ve
St.zákoně pravidla mravního života-DESATERO, Kristus je
potvrdil, zdokonalil a prohloubil v evangeliích, zejm.v Osmi blaho-i
slavenstvích. Neplatí tedy pro dnešního křestana DESATERO jen v
povšechné formě, ale ve snaze o křest.dokonalost. Je těžká?
'"Kristus nám dal pomůcky ve svátostech, které dokonalost vlévají, obno
vují, živí nebo pozvedají stav člověka z přirozeného do svátostného /manželství a kněžství/.
ČETL JSEM, ŽE SV.OTEC, NEŽ SE ROZHODL PRO KNĚŽSTVÍ, BYL ŽENATÝ ČI ZASNOUBENÝ A ŽENA ZAHYNU
LA ZA VÁLKY. - Sv.Petr, první papež, byl také ženatý, podle tradice vdovec, svedčí o tom i fakt, že zázračně uzdravená tchýně posluhovala Ježíšovi, tedy ne
Petrova manželka. Knězem může být i vdovec, bezdětný nebo který děti zaopat
řil - jako např. sv.František Borgiáš, třetí generál jesuitů. O vysvěcení
staršího vdovce jsme několikrát uveřejnili zprávu, dokonce byl vysvěcen zá
roveň otec i syn na kněze. V rmoha hlavách - bohužel i katolických - je za
kořeněn prastarý manichejský blud, že manželství je něco špatného. Manžel
ství je smlouva, kterou Kristus povýšil na svátost. Je pravda, že ten, kdo
se vzdává manželství Z LÁSKY K BOHU, jedná dokonaleji, ale jen pro tuto lás
ku k Bohu, ne proto, že zůstane svobodný. Sv.Otec ovšem ženatý nebyl. 15

MILÉ NOVINKY....

Paní Alexandře RACHMANOVE-von Hoyer, jsme poslali ruský psanou gratulaci:
"Čtenáři a redakce KLUBu Vám, vážená paní Rachmanová, přejí požehnané váno
ce a mnoho radostí v r.1979. Těšíme se na souborné vydání Vašich knih; Vás deník MLČKAŘKA Z
OTAKRINKU nám dodává mnoho sil a odvahy, překonávat obtíže v cizí zemi, obtíže mnohem menší,
než s kterými jste kdysi bojovala Vy. "
Z iniciativy Ing.Pinňáka z Holandska uspořádala Křeší.akademie v Římě od 18.do 22.12.filoso
fickou a ekonomickou konferenci. Hluboce fundované přednášky 14 odborníků vyvolaly spontánní
diskusi, kterou mistrovsky řídil Otec P.Ovečka, S.J. Ze Švýcarska přijelo 5 účastníků, z
nichž 3 měli referáty. Během konference se vytvořilo milé ovzduší, navázala se nová přátel
ství a k radostné atmosféře přispělo i prostředí české koleje Neporoučena, ovlivněné nejen
rektorem koleje P.K.VRÁNOU a ostatními pracovníky, ale i tichou přítomností francouzských
studentů, kteří se odstěhovali z Ecónu a našli u našich Otců i teologů vlídné přijetí.
P,Tomáš ČPIDLfK, provinciál českých jesuitů v zahraničí, vydal nákl.Pontificium Institut’<m
Orientalium Studiorum, Piazza S. Maria Maggiore 7.00185 ROMA francouzské dílo LA SPIRITUALITĚ
DE L'ORIENT CHREtIEN. Dílo o 436 str.pojednává systematicky o spiritualitě východ.křestanů a
svou přehledností, jasností a odbornými znalostmi děkana Orient.ústavu a prof.slavné Gregoriany poskytuje vhled do duchovní oblasti, z které může katolík načerpat pro duchovní život
mnohem víc bohatství než z poloprázdných duchovních pokladen západních odloučených církví.
Cena 40 frs. Obstará Borromáus Buchhandlung, 8032 Zúrich, Hottingerstr.5.t.01-691848. Udejte
při objednávce nakladatele!

PANE, DEJ NÁM
SVATÉ KNĚZE?

Z P RÁ VY - Z P RÁV Y - Z P RÁ VY - Z P RÁ

O budoucnosti křesťanství v Číně mluvil optimis
Narodil se r.1786. Do seminá
ticky čínský kněz Louis Wéi Tsing-sing po 2 měs.
ře v Lionu přišel jako deva
návštěvě Číny z pověření něm.mis.ústředí MISSIO.
tenáctiletý čeledín. Podle
Z 3,3 mil.katolíků zůstalo věrných víře asi 1 mil.
toho vypadaly i jeho studie.
Z 145 biskupští je obsazeno 30 - ovšem neplatně
Byl vysvěcen jen pro svou
vysvěcenými biskupy. Jediný řádný biskup Ignáz
zbožnost a dobrou vůli, ne
Kung Pin-ffei je ve vězení. Ostatní biskupové, kně
pro své vědomosti. Zakázali
zi a řeholnice pracují v továrnách, skladech, ja
mu však zpovídat, teprve za
ko prodavači, lékaři a pod. 14 knězi smí pracovat
rok se u něho zpovídal jistý
v Pekingu pro záp.diplomaty. Mládež se zajímá o
hodnostář, poznal jeho kva
vše ze Západu "tedy i o náboženství"tvrdí kněz.
lity a už zpovídat směl.
Podle něho je Čína obrovský klášter, kde se za
Stal se r.1818 farářem v za
chovávají pravidla benediktinského řádu: čistota,
padlé, nábožensky zpustlé
chudoba a poslušnost a pevnost.-Ovšem ne z lásky
vesnici - Arsu. Jeden z jeho
_
o o
J
k Bohu, nýbrž z donucení ateistické diktatury. Ta
předchůdců prohlásil, že jeho farníci se
to pravidla jsou ve všech řehol.společnostech, ne
liší od dobytka jen tím, že jsou pokřtěni.
jen u benediktinů. Kde není snaha je zachovávat,
Po čtyřiceti letech kněžského působení se
řeholní společenství se rozpadá.
Ars úplně změnil. Putoval tam nepřetržitý
Zástupci euchar. institutů a konrist něm. hovořících
proud poutníku, aby slyšeli prostého fará
zemí debatovali v Solnohradech o "Eucharistické
ře, který oslnil snad jen svou chudobou.
modlitbě dětí. - JP II prý bere hodiny italštiny,
Zachovaná kázání jsou víc než podprůměrná.
aby se v reci zdokonalil. - Misereor poslalo na
Jimi jistě neokouzlova1. Sám o sobě s po
postižené povodněmi ve Vietnamu 200 tis.marek. kornou otevřeností říkal, že se mezi ostat
Nástupcem JP I. v Benátkách je Msgr Marco Cě, svě
ními kněžími vyjímá jako "vesnický blázen."
tící biskup v Bologni, naposled pracovník v it.
Denně vysedával až osmnáct hodin ve zpo
katol.akci. - V Africe působí cirk.vrchnosti sta
vědnici, aby přijímal marnotratné syny do
rosti přibývání mnohoženství. - Arcibiskup Poggi
Kristovy náruče. Jeho zpovědi nebyly dlou
byl od 4.-9.12. v Madarsku. - Patriarcha Vazquen
hé, i s největšími hříšníky strávil nejvýš
I., hlava apošt. arménské církve, doufá, ze za no
pět minut. Podobně jako sv.Jan Bosco. I s
vého papeže se prohloubí styky mezi záp a východem
ním seděl ve zpovědnici Ten, který používá
5 litevských kriozí požádalo JP II, aby chránil
své kněze k rozdělování milostí - Kristus.
jejich rodnou zemi. - Tradicionalisté v Nancy
Ten dával růst tomu, co zbožný kněz sázel.
/Francie/ si koupili protestantský kostel.
A zaléval svými obětmi a modlitbami.
Dcery křest.lásky Matky Terezy oslavily r.1977
Zapadlý Ars znala brzo celá Francie. Zvlášt
25 výročí. Rozhodly se, že postaví 25 nových sva
když se tam nevyskytla cholera, která r. 1832
tostánků. V Liverpoolu otevřela Matka Tereza do
zachvátila celou Francii.
mov pro osamělé žen/ na opuštěné faře sv. Petra z
Byly zř ízeny dos tavn íkové linky, aby se do
r.1788. - 28.12.byla v Dire Dawa/Habeš/ otevřena
Arsu dostali všichni, kteří hledali Boží
ekumen.svatyně, financovaná katolíky, etiopskými
milost, kterou rozdával B0h skrze zbožného
kopty, řecko-pravoslavnými a menonity.
kněze. Některá léta tam přišlo i sto tisíc
Stálý výbor italské bisk.konfer.vydal "pastorační
,
o
- ,
L,
kaj leníku, zvědavce nepočítaje.
instrukci" o 33 str. Za umělý potrat je katolička
Sv.Jan Vianney neměl lehký život. Bylo dost
v Itálii vyloučena z Církve.-Jen v diecezi La Spepomluv a udání, i vlastní spolubratři žár
zia bylo od dubna do listopadu t.r. 500 potratů.
lili a štěžovali si u biskupa, že je přep
Při Anděl Páně 17.12.posvětil JP II sošky pro betjatý, hlupák, šarlatán - ba dokonce blázen.
lémy a vyzval děti, aby se modlily doma i se zná
Biskupova odpověě byla stejně osvícená Dumými za nová kněžská povolání.
:hem svátým jako činnost arského faráře.
28.12. t.r. jsme se pomodlili za našeho pana kardi
'Přál bych si, pánové, aby všichni moji
nála J. Berana. Ten den by slavil 90 té narozeniny.
měží byli stejně padlí na hlavu jako on!"
Gen.taj.Světové rady církví pastor Potter pobyl
jv.Jan zemřel prakticky vysílením A.srpna
od 1.-18.12 v ČSSR. - Na 4.neděli adventní 2o.l2
859- Za blahoslaveného ho prohlásil sv.
mluvil sv.Otec o dědičném hříchu a hříchu vůbec.
Hus X r.1905, 1925 byl svatořečen a 1929
Přivítal staré osoby, doprovázené sestrami Matky
jrohlášen patronem farářů, jako živý doklad
Terezy, poutníky z Filipín a s polskými hosty za
Hov sv.PavIa:"Všechno zmohu v tom, který
zpíval Chopinovu vánoční píseň. Této audience v
lě pos i 1 uje."
přeplněném stále jsme se zúčastnili také.
R.1977 založený Karmel sv. Josefa v Locamutováno památce zesnulého P. Václava Schneidera, Monti, byl svědkem prvních slavných slibů.
ůžovníka, zpovědníka Vídně.
R.I.P.
Na jaře vydá JP II dekret o katechezi.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

CO JE CO !?

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI - SAAS NEPOSKVRNĚNĚ POČETÍ PANNY

at.mačet,,

přihl.P.Birka 10.-17.2
P. Šimčík

NAŠE BOHOSLUŽBY

- 8.12. Matka Páně
byla počata bez viny, kte
rou jsme i s jejími ná
AARAU-každou 2.sobotu v Peter u.
v BETHANIEN. - P.Špid- sledky zdědili po hříchu
Paul Kirche /inf.P.BIRKA/
18,15
lík je nemocen a bude prvních lidí - neposluš
BADEN-Sebastiankap.,každou
druhou
neděli
11,15
nosti
vůči
Bohu.
Kristus
se delší dobu léčit.
WETTINGEN u Badenu.slovenská,
Přijede Otec jesuita nám vykupitelskou smrtí
St.Antonluskirche, posl.ned.18,00
P.Jan KRAJCAR, prof.na získal možnost obnovit
BERN-Dreifaltigkeitskirch. ,sob.18.00
život s Bohem /posvěcující BASEL - kaple Lindenberg
18,00
Gregorianě z Řina.
3.ned.v měsíci česká
milost/ ve křtu a ve svá
Cca 120 frs. Přihl.
SLOVENSKÁ - v kaplnke na Lindenberg
P.Birka nebo váš misio tosti smíření. Některé ná
neděle ráno - slovenská
sledky zůstávají a byla
ostatní neděle v měsíci
9,30
nář
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtjimi postižena i Panna17
lerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00
29.3.-1.4 Maria - smrt, utrpení.
SLOVENSKÁ-kaplnka Kolpinghausu,
Tato pravda víry je odliš
Wolfbachstr.15.,I.patro, ned.
9,30
EXERCICIE: ná od PANENSTVÍ MATKY BOŽÍ, CORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatel
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
o němž se zmiňuje už žák
v Morschachu - pro sloven apoštolů, sv.Ignác, mučedník. rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.10,0
•FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
ské věřící, přihl.slovenští
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
6.4.-8.4. RIP - Requiescat in páce - LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
misionáři
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
Af odpočívá v pokoji.
MARIE

DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU

BLAHOPŘEJEME

MARTINU POŽIVILOVI, který'

x v uc x onv x xc / iivvxv.
xv
s f
LUZERN-Peterskapelle,
neděle
19,00
RtlTI-TANN-kaple u katol.kostela, kaž
dou 2. neděli /inf.P.šimčík/
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.2 3.P.šim
čík rozesílá pozvánky
SOLOTHURN-každou 2.ned.
Spitalkirche,inf.P.Birka 10,15
St.GALLEN-posl.sob.v měs.,Herz Jesu
Kapelle,u dómu, vchod z nádvoří,18,
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg
sobota /česká mše sv./
19,00
slovenská - St.Urbankirche, Seenstr.193, každou l.sob.v měs.
18,45
ŽENEVA - kostol sv.Bonifáce, 14.Ave
nue du Mail,II.p.,2.ned.v měs. 18,30
OTCOVÉ-MISKWAftl
P.Jan BIRKA-6OO6-LUZERN, Schadriitistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef šlMČÍK-8004-ZURICH,Brauerstr.
99. tel. 01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.Martin MAZAK,1110 M0RGES,La Longeraie, tel.021-714417
P.Vilém VONDRA, 8735 ST.GALLENKAPPEL, t.055-881460 -KLUB
uu tik, xvxi

KOLÁREK - kněžský límec na
civil.oděvu, obv.černý prou
žek látky kolem krku s bí
lým okrajem nahoře nebo
POUT DO ŘÍMA 2 8.7.-4.8.
uprostřed.
Pokud není přiložen podrob
AUGUSTINIÁNI -četné řeholní
ný letáček, vyžádejte si
společ.s pravidly sv.Augus
jej od svého misionáře.
tina. V užším smyslu 2 větZávazně přihlášen je ten,
kdo do 15.1. zaplatí zálohu ve-kanovníci a poustevníci.
za osetou 100 frs P.Šimčíko- Augustiniánem je i P. Berná ček, který nastoupil na
vi do Curychu.
místo zesnulého P.Schneide
ra ve Vídni u sv.Karla.

vede P.Karel VRÁNA z Řina
Přihl.P.Vondra, P.Šimčík
cca 80 frs
6.4.-8.4.

SUMMUM JUS-SUM4A INJURIA -

Nejvyšší právo-nejvyšší bez
"atomovou"rychlostz absolvo práví/t.j. kdo trvá bezpod
val za 4 roky studiím atomo mínečně na právu, dopouští
vé fysiky a chemie v Curychi se největšího bezpráví.
Připravuje se na doktorát.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

,

,r, ,

,

Sv.Otec jmenoval svého nástupce v Krakově, rektora semináře Františka Macharskeho/53 let/.Je
možné, že nový arcibiskup bude nástupcem kard.Wyszinského. Studoval ve Freiburgu ve Svýc.

Cestou do Mexika se sv.Otec zastaví v San Dominau. Pak zahájí gener.shrom.biskupů lat.Ameriky
V Polsku zemřel zakladatel katol.organ,PAX, spolupracujíc^ jako u nás Pacem in Terris - s
komunisty. Začal jako věrný katolík, bojoval proti nacistům, koncem války se neočekávaně při
dal ke komunistům, byl vyloučen z Církve a jeho knihy dány na Index zakázaných knih. Index
dnes neexistuje, by) by však dobrý jako ochrana katolíku proti špatným knihám.

Členové Svět.rady církví/nekatolických/kritizují ostře tak zv. zvláštní fond proti rasismu,
z kterého se podporují komunistické a pod.organizace, např.Swapo dostalo 120.000 dol. a
tak zv.vlastenecká fronta, která má na svědomí nesčetné vraždy nevinných - i katol.knězi dostala 85.000 dol. Vedení Světové rady mnozí vytýkají, že je pod silným vlivem komunistů.
Na Hod Boží vánoční uplynulo 40 let od smrti spisovatele Karla Čapka.

KLUB VSTUPUJE DO 10.FDČNÍKU. POČET ČTENÁŘŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ SE ZVĚTŠUJE. DÍKY VŠEM!

NEVĚRNICE
Příchodem nadporučíka Mazurka se situace v rotě skutečně
změnila. S poručíkem Hamáčkem odešel poslední silný muž
a nikomu se nechtělo nastoupit na jeho místo. Mazurek k
tomu neměl nejmenší předpoklady, poručík Troník důsled
ně kráčel po politické linii a kázeňské přestupky ho ne
zajímaly a mistr líbivé politiky, staršína Blažek, kte
rý nebyl diktátorský typ, pouze rozšířil obchody s dovolenkami a proviantem. Vojáci jezdili každých’ čtrnáct
dní domů, na sobotu a neděli vždy zmizelo půl roty,aniž
to bylo Mazurkovi nápadné. Blažek manipuloval s rotou,
jak se mu zlíbilo, a vždy dovedl prospěch vlastní ziadit s prospěchem ostatních. Vojáci, odjíždějící v sobo
tu prvním ranním vlakem ke svým ženám a snoubenkám, se
rádi vzdávali nároku na dvoudenní stravu.
Mazurek se velice obdivoval asketismu svých podřízených.
Neprosili o dovolenky, jak ternu bylo u jiných útvarů.
Dokonce měl jako velitel co dělat, aby udal v Nepomuku
povolených šest opušřáků. Ve všední dny neodjížděl však
domů nikdo, s výjimkou vojína Tyživce.
Vojín Tyživec jezdil každou chvíli do Prahy, zcela legálně ve věci svého rozvodu nebo opět
ného smíření se ženou. Byl bombardován dopisy od přátel, které se vesměs týkaly manželčiny
nevěry. Rval si vlasy, vyhrožoval sebevraždou a vzbuzoval všeobecný soucit. Vždycky si podal
žádost o rozvod, byl pozván advokátní poradnou k stání a tam se s chotí opět smířil. Tak to
šlo pořád dokola a kdekdo tvrdil, jaký je ten Tyživec trouba, když všechno manželce odpustí.
Jednoho večera přistihl Kefalín Tyživce v místnosti, která se v budoucnosti měla stát koupel
nou. Žena tec zde stál opřen o stěnu a vzlykal.
"Co se ti stalo?" zeptal se Kefalín. 18
Tyživec chvíli mlčel. "Vana je mi nevěrná," řekl posléze.
"Tc víš přece už dávno!" divil se Kefalín. - Tyživec zavrtěl hlavou. "Kdepak, "vzdychl, "to
byl jen takovej fór, abych ji mohl častějc navštěvovat. Ty obsílky mi posílal kamarád, který
je v advokátní poradně. Pořád to vycházelo, dokud jsem toho za tracen ýho, proradnýho doktůr
ka nepřived domů. Teč je se vším konec!"
"Zamilovala se do něho?" zeptal se Kefalín.
"Jestli se zamilovala, to nevím," řekl těžce Tyživec, "jistý je, že s ním má poměr a to je
horší, než kdyby se do něho zamilovala."
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY

KDO
PAPEŽOVÉ

MILUJE

HISTORII?

1-.Svatý papež tohoto století, 9.nást.Petrův-mučedník, 2.fr.cn.,
zdrobnělina mužského jména,zn.belgic.aut,zájmeno,zn.jodu. 3.fr.ano,
zn.aut Basileje-země,zn.aut Lucernu,nota, duchovní hlava mohamed.sek
ty. 4.zkr.nár.shrcmáždění/obráceně/,zdrávas, souhl.snu, zn.dusíku,
spojka, zkr.NATA.5.Neobvyklá souhláska, fr.jeden, lat.spojka, začá
tek ruského ženského jména, písenné oslovení, zn.fosforu.6. 2x angl.
sloveso, fr.ano, kus plochého dřeva/bez 1/.7.spojka, nota, ang."to",
předložka, 50 lat.,mužské jméno, předl. 8.1.papež, mnoho sekacího
nářadí, předl.9. "papež koncilu", tuna, tři stejné souhl.10. Posled
ní neitr'ský papež, spojka, nota, spojka. 11. nejhorší papež v dějinách/rent mce/-

A. Pro timode mističky papež, Dvě zn. fosforu, citosl.B. spojka, 2.papež,
nota, spojka, zn. aluminia. C. Papež I.křížoví výpravy ,tuna, předl.,
kráci/fonet./D.Papež I.vseob. sněmu v Nicei/325/dal se zastupovat 2
zástupci,on něm., somokl. E.stejná samohl.,S.papež, předl.,50 řím. ,hlas osla. F.Papež encyklik
proti komunismu a nacismu, papež I.vatik. sněmu, zájm.staročesky. G.spojka, papež I.svět.války,
zn.hol. aut. H. předl., "papež úsmě vu ", zn. tep loty. CH. Předl., současník Mohamedův, zn. tep loty, zvíře
pouště I. spojka, nynějsi papež.

ZAČÍNÁME S HUMOREM
'"Proč pláčeš, Jiříčku?"".Ale tatínek upadl a porazil akvárium. ""A udělal si něóo?""Ne. ""Tak proč pláčeš?""Protóze to sestra viděla a já ne’.’
"Pane vrchní, myslíte, že porce, kterou jste přinesl, je správná?""Pa
ne, my nedávno rozšiřovali restauraci, je to tedy zrakový klam."
V porodnici zvoní telefon:"Prosím,• rychle, manželka bude rodit.""Jen
klid, je to její první dítě?"" Ale kdepak, tady je manžel."
"Cenovku nechejte,
"Se snoubenkou se nehádám," svěřuje se námořník kanarádovi na lodi.
je to dárek."
"Odkdy?""Od té doby, co jsem ztratil její adresu."
Pohledná manikýrka dělá manikýru obstarožnímu pánovi, kterého současné holič střihá."Sleč
no, nemela byste večer čas.""Jsem vdaná, pane.""Tak řeknete manželovi, že děláte přesčas."
"To mu můžete říci sám. On vás totiž právě střihá. "
"Ze všech zvířat obdivuji kočku, "říká Mařenka. "Každý den se nyje a nikdo ji k tomu nenutí."
"Poslyšte, s tímto Rembrandtem vás napálili,"povídá znalec milionáři,"tohle plátno je sotva
padesát let staré. ""To nevadí. Hlavně když je to Rembrandt. "
* Zloděj aut byl propuštěn z vězení. Ale ukradl znovu stejné auto jako dříve.
Před soudem se hájil: "Prosím, já chtěl jen odmontovat vázičku, kterou jsem
tam sám přimontoval. Byla moje."______________________ _____
"Tati, tys chodil s tatínkem Ferdy Nováka do jedné třídy?""Jistě. Proč?"
"Protože Ferdův tatínek také tvrdí, že byl nej lepším žákem ve třídě. "
"Jak to, že některé předpisy a zprávy všichni v podniku vědí? Jednoduše.
Když je nadiktuji sekretářce, řeknu:"Napište na ně
"PŘÍSNĚ dQvĚTNÉ. " - A druhý den je zná celý podnik."
"Představ si, dnes jsem vyběhla z domu, neučesaná, ne
namalovaná a potkala jsem svého snoubence. To jsem se
lekla. ""On jisté také?""Ne, vůbec mé na stéstí nepoznal.
"Tati, ny jsme se ztratili!" pláče Honzíček."Neplač.
Nejsme přece v lese, ale jen na parkovišti."__________
"Dcera mi délá starosti.""Copak, má obtíže v manžel
ství. ""Ale ne. JeSté není vdaná a kamarádky se už vdávají podruhé. "_______________________
"Manžel je tak zapomětlivý, že se mě třebas desetkrát
"Co děláte ve
za večer ptá, jestli smí jít na pivo.""Vy
volném čase?"
,p mu dovolujete, aby chodil na pivo?""Kdo
říká, že mu to dovoluji?" ____ __________
"Tati, proč si Indiáni malují obličeje?""Chystají se na váleč
nou výpravu.""Když si maminka namaluje obličej, chystá se ta
ké na válečnou výpravu. " ________________
Pan Novák jde poprvé z koncertu a rozčiluje se:"Takoví leno"Chceme zachovat styl města!"|či; někteří hráli, jen když na ně dirigent ukázal."___________
"Odkud jdeš?""Ze salónu krásy. ""Zase měli zavřeno?"
Ptali se známého lovce dravé zvěře:" Je pravda, že žádná šelma neohlíží člověku, který nese
zapálenou pochodeň?""Ano. Záleží ovšem na tom, jakou rychlostí ji nese.
Pan Novák, vášnivý kuřák, kouří v chodbičce. Prodírají
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rajicí se dáma mu vyrazí hořící cigaretu a ta vle
tí do výstřihu jiné dámě. S výkřikem se snaží ci
garetu vytáhnout. "Nemusíte pospíchat, milostivá,"
konejší ji pan Novák, "zapálím si jinou. "
Hrabe Bobby cnce lístek do Neuburgu. "Který Neuburg? Je jich víc!
"To je jedno. Sluha John mě na
nádraží vyzvedne."
"Ty jsi jedináček?""Ne, máme ještě Forda.
"Halo, tady Novák. Jsi to ty, miláčku?"
"Ne. Tady Nováková."
"Byl tu někdo?""Jen pošták! ""Něco pro rmu
"Co tě napadá Lili? Je to starý děda!"
Pokladní si posteskne:"Už stárnu. Muži si začínaDIPLOMATICKÁ NAV5TEVA
■ jí přepočítávat peníze, kterém jim vracím."
Jste první, kdo si stežuje
že se mu padák neotevřel!"

ČÍNSKÁ JÍDLO
ZELENINA S VEPŘOVÝM MASEM. — 500 g sekané

í

vepřové, 350 g nakljčených sojových semen,250 g J
bambusových výhonku /nakrájených na proužky/
i 0*
100 g vodních nakrájených kaštanů,2 lžičky Mai-y
zeny, 2 lžíce sherry, 10 lžíc sezamového oleje,jy
lžíce cukru, 4 Ižfce sojové stavy, sul.
v/
Sekanou okořeníme lžící sezamového oleje a
í
přidáme Maizenu. Upečeme na pánvi na vřelém
\A\
oleji, polejeme shery a krátce povaříme. Přidá- gA
me sojovou omáčku a 2-3 min.vaříN

dřív mi davau
za okno spek
A TEĎ Ml TAM r
POLOŽILI JEN
TUHLE KNIHU . J

me. Maso vyndáme, položíme na
/
podnos a udržujeme teplé. Do
/
pánve dáme trochu oleje,
(
sojová semena a nakrájené bambusové výhonky, krátce podusíme a přidáme
vodní kaštany. Promícháme cukrem, přidáme maso a společné asi 2-3 min.
vaříme. Předkládáme horké.
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SLADKÁ__ A _ KYSELÁ__ VEPŘOVÁ
"Nesu mužovi svačinku.
Pracuje na jeřábu."

600 g vepřového nakrájeného na kostky, 250 g nakrájených bambusových
výhonku, 3 lžíce Maizeny, 1 bílek, 3 lžíce Superior sojové omáčky, na
krájená čerstvá paprika, 6 lžíc sladké a kyselé omáčky /všechno dosta
nete v Globusu nebo speciálních obchodech/ sul, olej na pečení.

S masem dobře promícháme bambusové výhonky, sojovou omáčku, bílek a sůl
Na oleji v pánvi dobře propečeme. Dáme na podnos a udržujeme v teplote. Přidáme na pánev
trochu oleje, k tomu papriku, krátce necháme nasáknout a přidáme hotovou sladkou a kyselou
omáčku a povaříme. Můžeme přidat trochu bouillonu. Maso vložíme na pánev, krátce povaříme a
podáváme.
PEČENÁ PEKINGSKÁ KACHNA. - Zmrzlá kachna se dá rozmrznout do pokojové
teploty. Trouba se předehřeje na 100 stupňů, kachnu vložíme do kastrolu a
pečeme asi 30 - 40 min. Kachnu vyjmeme, maso nakrájíme na plátky a
na předehřátém podnose horkou podáváme. Příloha:
naložená zelenina a Hoi Sin omáčka.
Kosti vaříme s dvěma litry bouillonu a polévkovou
zeleninou, s trochou sojové omáčky, ochutíme Vět
šin, solí a pepřem. Podáváme po hlavním jídle.
ČÍNSKÝ

SALÁT

Z

CHŘESTU

500 g oloupaného, mraženého chřestu, 1 čer
venou paprikovou lusku, 2 lžíce sojové
omáčky, 3 lžíce čínského octa, lžíci se
zamového oleje, lžíci cukru,
cukru, čtvrt lžičky Tabasco,
lžíci sherry,1/2 1 boui1 Ion

"Co je to? Jsem číšník, ne zoolog!"

Chřest povaříme, nakrájí
me na 3 cm kousky a vklá
dáme do mísy střídavé s
nakrájenou paprikou.
Promíchanými přísadami přelejeme.

