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Deset malomocných prosilo Krista, aby je uzdravil. Jediný přišel poděkovat.
Ostatní se vrátili ke svým rodinám, věnovali se všednímu životu a na Krista
brzo zapomněli.
MODLITBA NENÍ JEN PROSBA. Modlitba je i dík. Modlitba je oslava. Marie Mag
dalena, uzdravená z duchovní choroby - hříchu - myje Kristu nohy svými
slzami. Celník, poctěný tím, že si ho Kristus vybral za hostitele, volá
nadšeně:"Polovinu majetku rozdám chudým a kde jsem komu ublížil, nahradím!"
Také modlitba. DOBRÉ PŘEDSEVZETÍ, PEVNÝ ÚMYSL POLEPŠIT SE!
Modlitba neznamená chrlit bezmyšlenkovitě Otčenáše, ale povznést mysl k Bo
hu a být ochotný k dobrému, k dokonalosti. Kdybychom udělali statistiku
modlitby, 90 proč, by byly prosby, někdy i za věci nesprávné, ba hříšné.
Jaká je to modlitba, když Ital obchází kostel, baví se a rozdává na všech
ny strany hubičky svátým. Nebo se do chrámu vřítí žena, rovnou k soše sv.
Antonína - a Pánu ve svatostánku nevěnuje vůbec pozornost.
Kolik lidí znalo modlitbu jen za války, kolik ji zná jen v tragických chví
lích života, při příchodu do cizí země, kdy se ustrašeně krčili v hotelu,
neznalí řeči, bez přátel, bez peněz!
A dnes? Kolik vyjádří svou vděčnost Bohu účastí na mši svaté, modlitbou,
dobrým skutkem, přijetím svátosti smíření a sv.přijímání - Těla Páně?
Mimo pozdrav je ve Švýcarsku nejčastějším slovem dík. Kolikrát my děkuje
me Bohu? Lidé riskují život, aby se dostali z komunistického ráje na svo
bodu. Z Vietnamu prchají na křehkých džunkách, z SSSR prolezl muž úzkým
potrubím - několik hodin - prošel nepozorovaně Finskem a došel do Švédská.
Účast na duchovních cvičeních nebo víkendech, na poutích - na opravdových
poutích, se zpovědí a se sv.přijímáním, ne na pouhé atrakci, sešlosti kra
janů či pompézní zábavě. Setkání s lidmi stejného smýšlení v duchovních
kroužcích. Obnovme svou hrdost. Patříme k těžce zkoušeným národům Čechů a Slováků. Nezapad
něme zde do otročení majetku, do snobského měštáctví - tak směšného i Švýcarům a tak ponižu
jícího.
Už jsme tu dost dlouho, abychom poznali, kdo
je čestným člověkem a kdo se jím jen tváří.
Mezi naše přátele patřil od začátku - nebo jsme
ho teprve zde poznali jako přítele - Kristus.
Nevylučujme ho ani na chvilku ze svého života.
Byla by to jen a jen naše škoda.
At sedí s námi u stolu, a£ s námi jde do práce,
na výlet, na dovolenou, at sedí s námi u tele
vize, v divadle, a£ s námi trpí a s námi se
raduje.
Pak nebudeme nikdy sami; a co víc, každý oka
mžik, každé dechnutí, každé slovo se pak pro
mění v modlitbu.

Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
KIRCHE IN NOT - P.Vferenfried van Straaten - s nímž jsme měli loni májovou
pouť. - zaslal sv.Otci pro biskupy za Železnou oponou 100 tis. dolarů.
Katol.biskup z Baty, Rafael Abuy, upozornil UNO na teror v ňquatorialQuinei, byv.španělské kolonii. Vlády se zmocnil Marcias Nguema, president
"na doživotí", dal povraždit desetitisíce lidí a 90 tis.uprchlo ze země. Počet
obyvatel klesl od r.1968 na polovinu. President-kdysi pokřtěny' katolík-se prohlásil za mar
xistu a ateistu a zeme je oficielně ateistická, i když 95 proč.obyvatelstva jsou křestané,
většinou katolíci. Začal je pronásledovat, když odmítli pověsit jeho obraz na oltář a jmeno
vat ho při každém pokřižování. Kostely byly zavřeny, misionáři vypovězeni a 30 černých kněží
je ve vezení. Vliv v zemi má SSSR, DDR, Kuba, Čína a sev.Korea - diplomatické spojení bez diplomata - má jen Francie.
Kolpingovo dílo z NSR věnovalo na 54 řemeslnických dílen a pod, v Brazílii a Argentině cca
850 tis.marek. Stejnou částku věnoval stát.
Sv.Otec přijal antiochijského patriarchu/se sídlem v Bejrutu/ maronitských katolíků. Hovoři
li hl.o tom, jak nastolit v Libanonu mír. Maronitští katolíci zoufale bojují proti přesile
mohamedánů, podporovaných komunisty.
Španělští kněží se nesmějí dát volit do parlamentu bez souhlasu biskupa. Jeden z knězi chce
kandidovat za komunisty - je z Církve automaticky vyloučen.
Hry "rudých divadel", které doporučuje německý rozhlas a televize, odsoudila rakouská veřej
nost jako hry, vhodné pro sex kina. Jsou primitivní a hrubé urážejí náboženský cit.
Gertnda Fusseneggerová, rakouská katol.spisovatelka, dostala Humboldtovo vyznamenání.
tGenigno Zaccagnini, syn ved,italských křest.demokratů, jenž pracuje pod jménem Carlo Gagni
jako grafik, byl zatčen v Římě pro urážku papeže. Spolupracoval na setkání, kde byli přítom
ní převlečeni do kardinálských a do papežského oděvu.
Andro Ursič, katol.kněz z Hvaru, byl podroben dlouhému výslechu, protože se na svatbě pomod
lil s přítornými Otčenáš a jídlo požehnal. Nové zákony dovolují nábož.obřady jen v kostele.
Od poslední synody jihoamerických biskupů CELÁM v Medellině, kdy se začala uskutečňovat je
jich rozhodnutí, odpadlo od katolické Církve v Již.Americe asi 10 proč, katolíků.
Sv.Otec přijal v soukromé audienci primase katol.Církve v Maďarsku.
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k Belgii vysvětil arcibiskup Lefebvre první tradicionalistický klášter.
Roger Etchegaray /56 let/ byl potvrzen na shromáždění franc.biskupů v Lourdech v úřadě před
sedy franč.bisk.konference, ale přestává být předsedou biskupské synody v Římě.
V Habeši vypuklo kruté pronásledování křestanů1
, v posl.době bylo popraveno 40 křestanů. Mno
ho je jich ve vězeních a jsou mučeni. Rada kostelů je vydrancována a zavřena. V provincii
Bale se mají dát křestané zapsat a nevzdají-li se do 14 dnů své víry, budou popraveni.
40 procent Habešanů jsou křestané /z toho 33 proč.křest.koptové, 5 proč.katolíci a
protestante/, 35 proc.mohamedáni, zbytek jsou různé sekty.
Asi 50 jesuitů z Norska a Švédská, pracujících většinou osaměle v duchovních správách, mělo
koncem min.měsíce v Goteborgu schůzku pod heslem Kázat Krista. Vyměnili si zkušenosti a myš
lenky a rozhodli se, pořádat tyto schůzky pravidelně.
Sv.Otec rozhodnul, aby se otevřel k vědeckému bádání tajný archiv dokumentů vlády Lva XIII.
/1878-19O3/. Normálně se dávají tajné dokumenty k dispozici 100 let po smrti papežově.
V chrámu sv. Petra se shromáždilo přes 15 tis.mladých z Itálie a skupinka poutníků z Krakova.
Sv.Otec vzpomněl na národní píseň své vlasti, v níž se zpívá, že matka všechno chápe a dává
dětem svou lásku a že svět nikdy tak nežíznil a nehladověl po mateřské lásce, která je, fy
sicky i duchovně, poslání ženy, jako byla posláním Panny Marie.
14.1.slavila římská diecéze den kněžského semináře. Sv.Otec vyzval v promluvě věřící, aby
se modlili k Pánu, at pošle dělníky na svou vinici.
Kardinál A.Bengsch/NDR/posvětil 30.12. oltář sv. Jana v bazilice v Berlíně-Kreuzbergu. Byl
vystavěn v novoromantickém slohu 1897 a dlouho sloužil vojákům sousedních kasáren.
Ve vatik. rozhlase hovořila o postavení ženy v Již.Americe brazilská řeholnice Vilma Moreira.
Muži mají převahu, žena je zatlačena do pasivity a její činnost omezena na rození dětí.
Správné však nejsou ani snahy o zrovnoprávnění žen, jak je propagují feministky. Roste prý
počet žen, které jsou si vědomy své identity a hledají místo v nové společnosti.
R.1978 bylo vysvěceno v Polsku 569 kněží, o 131 víc než 1977. V seminářích studuje 5325 bu
doucích kněží, skoro o 300 víc než loni. Celkem je v Polsku 19.913 kněží, jiní jsou v misii.
10.1. vzpomněl sv.Otec na architekta P.L.Nerviho, který stavěl audienční síň, nádraží Termini, palác UNO v Paříži a j. slavné budovy. Zemřel ve věku 87 let. Audienční síň dostane jméno
Pavla VI.

IDEÁL Z INSERÁTU
Pavel, čerstvě rozvedený elegán, pohlédl zoufale na synka, kterého si na že
ně vyvzdoroval a který právě zatloukal do stolu hřebíky s pokřikem: "Hele,
tati, zkamenělí vojáci. Jako v Pompejích a Herkulánu!"
Byli na Capri loni na dovolené. Pavel se bolestně zašklebil. Zatraceně
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drahá dovolená. "Abych nevypadala jako proletářka, "vysvětlovala Erika, když i
vytahoval v módních domech jednu stovku za druhou.
Vzdychl, mávnul rukou, jakoby chtěl smazat nemilou vzpomínku i pohled na
řádícího potomka a znovu se pustil do četby inzerátů:
"Ne vlastní vinou rozvedená hledá laskavého otce pro své dve děti..."
"40 ti létá lékařka, bez závazků, hledá inteligentního, společenského muže, mi
lovníka hudby, literatury, přírody a tichých chvil večer u krbu moderního bytu.... "
"Dobrého společníka na lyže hledá ne vlastní vinou rozvedená, podle úsudku jiných velmi
hezká dívka s dceruškou, o kterou pečuje babička..."
To tak! Ženu s tchýní! Kolem něho se hromadilo špinavé prádlo, neumyté nádobí, okny už ne
bylo skoro vidět, záclony na dvou místech utržené - tam se houpal na nich pan syn - na ko
bercích odpadky, papírky, všude klopýtal o hračky..a posluhovačky dražší než toalety jeho
ženy!
Náhle zbystřil zrak: "Nevlastní vinou rozvedená, podle úsudků jiných hezká žena, bez závaz
ků, hledá milého muže. Dítě ani nízký plat nejsou překážkou."
Pavel lusknul prsty. To by bylo něco pro mne! Odstrčil synka, který ho upozorňoval na řady
vojáčků, hřebíků,na stole a uchýlil se do pracovny. Smetl hory časopisů, obálek a dopisů
i knih na zem, vytáhl elegantní papír, zastrčil do stroje a odepsal neznámému ideálu.
Korespondence mezi neznámými se rozvinula jako klubko masopustní stužky. Ukázalo se, že že
na je sice nemajetná, má však dobré postavení a děti miluje .Podpis si nechal Pavel ohodno
tit u grafologa - jak vidíte, nebyl neopatrný. Jedná prý se o ráznou, leč poctivou povahu,
otevřené, pevné písmo. K posouzení by potřeboval delší dopis, rozpětí řádků a pod. Pavel
byl i tak spokojen. Na synka dolehne energická ruka, její výdělek není špatný, i když by
pracovat nemusela, sám vydělá dost, ale když ji to těší, půl dne.. .Zastavil se u stoláře,
kde býval častým zákazníkem. Spravit stůl a nohy židlí. Chlapec byl silný po něm..energic
ký po ní.
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Byl zvědavý. Nejdříve své nastávající naznačoval, že by jí rád psal doma, ale odmítla, až
prý se sejdou. Napadlo mu sáhnout po telefonním seznamu a hle, byla tam její adresa. Právě,
když se postavil proti dcmu, aby obhlédnul budoucí nátku svého syna, kuchařku a uklízečku
svého bytu a milou svého srdce, roztrhla se temná mračna, která visela div ne na střechách,
a vzdor deštníku promoknul Pavel na kůži. Nakonec se strhla vichřice, deštník se obrátil a
Pavel přeběhl do jediného krytého vchodu, totiž do JEJÍHO. Kolem sedmé vyskočila z autobusu
před domem žena, jejíž rozměrné obrysy viděl mlhou deště; málem utekl. Pak si uvědomil, že
muž při dešti není ve výklenku nic zvláštního. Zavalitá žena s vypouklýma očima zazvonila nemá klíč , nebydlí tu! Z dalšího autobusu se vynořily dvě ženy. Jedna zamířila přes ulici,
druhá k němu. Měla klíč, měla světlé vlasy, byla 165 cm vysoká, měla dokonce bradavičku na
tváři, o které se zmínila - takže vzdor ledovému dešti, který mrazil po celém těle, cítil
Pavel blažené pohlazení OSUDU.

Konečně si smluvili schůzku. Z dopisů zjistili, že se k sobě hodí, že jsou spolu spokojeni,
tak proč se nepostavit skutečnosti tváří v tvář?
Pavel zasedl k určenému stolu v určené kavárně půl hodiny před určenou schůzkou. Byl nucen
vypít pět káv, tři čaje a sníst šest moučníků. Byl rozrušený, proto každou porci okamžitě
zkonzumoval. Jeho "láska" měla nesmírně ráda děti, zvláště chlapce, ráda uklízela, vařila,
zašívala, vedla domácnost, pracovní dobu měla blíže neurčenou, vyráběla křížovky, hádanky
a odpovídala na dopisy zoufalých žen v ženském časopise - prostě ideál!
Blížila se sedmá hodina, Pavel netrpělivě bubnoval prsty na stůl a potil se.
Vstoupily dvě ženy. Jeho plavovláska! Ano, ONA! Ale proč nejde k němu?
K jeho stolu kráčela jiná žena. Erika! Otočil se zděšeně na židli a odvrá
til hlavu k oknu..Bože..Erika. Slyšel odšoupnutí židle, vnímal, jak objed
nává kávu a moučník a pak zazněl její přísný, ale milý hlas:" Tak zde jsem,
pane neznámý. Jste přece Karel Brynda?"
"Chcete tvrdit, že jste Blažena Bosňáková a ne Erika Vojtová?"zeptá se tlu
meným hlasem Pavel. Otočil hlavu. Erika trochu povstala, pak resignovaně
usedla a řekla s úlevou:"S Blážou jen bydlím. Půjčila mi své jméno." A dodala
tiše:"Tak se přece jen k sobě hodíme. Proč jsme se vlastně rozváděli?"

ZLOČINNOST MLADÝCH
Existují dvě mylná vysvětlení zločinnosti mla
dých. První tvrdí, že je vinna dědičnost. Staří
Izraelité říkávali:"Otcové jedli nezralé hrozny
a zuby synů vy stoupily."/Jer 31,29/. Podle toho
to názoru určuje osud dítěte dědičnost; mladý
zločinec se narodil s mravní slabostí, která se
nedá překonat. Děti smrkají, protože otcové na
stydli; z úst jim teče, neboť. jejich otcové byli
žízniví; jejich zuby cítí kyselost hroznů, které
jedli jejich otcové.
Prorok Ezechiel zvěstoval Israelitům Boží posel
ství: "Jakože žiji - jest výrok Pána, Jahve - už
se nebude říkat toto přísloví u Israele..Duse,
která zhřeší, zemře! "/Ez 18,3-4/.
Každý sám bude odpovědný za své činy, jeho jed
nání se nesmí svalovat na biologickou dědičnost.
Vzdor tomuto varování, že zločin se nesmí pova
žovat za následek dědičnosti, učil na konci min.
století kriminolog CESARE LOMBROSO, že lidstvo
se děli na dvě předurčené skupiny: jedni jsou zrozeni k dobru, druzí ke zlu.
Dr.KAREL GORANG, anglický kriminolog, Lombrosovu teorii zavrhnul. Dokázal, že
neexistuje fysický typ zločince. Zjistil, že duševní a tělesná konstituce
těch, kdo poslouchají zákon a kdo jednají proti němu, je stejná. Zdravý názor
pak souhlasí s Dr.R.B.CATTELLEM:"Mluvít u zločince o dědičnosti nebo dokonce
o charakterových rysech, je jasný nesmysl. Sin se nemůže zdědit, jen sklon,
vybrat si z dosti širokého pole určité jednání, dát se jím přitáhnout."
Druhý mylný názor tvrdí, že zločinnost mladých zavinilo společenské postavení.
Tvrdí, že děti, které vyrostly v chudých čtvrtích nebo neměly nikdy hřiště či
taneční sál, se mění ve zločince. Tato teorie je hodně rozšířená, protože vy
plývá ze sociologie, ovlivněné Karlem Marxem, zakladatelem komunismu. Podle
jeho názoru určuje literaturu, umění a mravy hospodářský prvek. Povrchní uče
nec použije tuto povrchní teorii na mládež. 4
Ale hospodářská situace není příčina zločinnosti mladých. Ve dvou úplně stej
ných domech ve čtvrti chudiny vyrostou rozdílné děti: v jednom domě žijí věří
cí rodiče a učí děti, jak jednat podle Božích zákonů. V druhém jsou neřestní
a zločinní rodiče - tedy i děti. Kdyby byla příčinou hospodářská situace, mu
sel by stejný podnět mít stejné následky. Rozdíl mezi dětmi spočívá víc na
vlivu rodiny než na nedostatku peněz a přepychu. Dnes přibývá zločinnosti me
zi dětmi středních vrstev a v kriminalitě vedou boháči: jenže snadněji zločin
nost zaretušují než chudí lidé.
Také sv.Augustin dokazuje, že pracují jiné prvky, ne hospodářské. Sám byl to
tiž jako chlapec zločincem:"Rozhodl jsem se krást a kradl jsem, ne z nutnos
ti nebo z nedostatku nebo z bídy, nýbrž proto, že jsem opovrhoval spravedlnos 
tí a neměl jsem zábranu, byl jsem svobodný k hříchu; kradl jsem to, co jsem
mel v přebytku a mnohem lepší. Radost mi nedělaly ukradené věci, ale hříšný
čin, krádež."
Dnes se už na mylné teorie o dědičnosti a hospodářské situaci zapomenulo, neboE každý mladý člověk má rozum a vůli, proto může hledat svůj cíl a svobodně
se k němu propracovávat. Problém zločinnosti mladých musíme napadnout v koře
nech - totiž charakter se začíná budovat mravními zvyky. Dále si musíme uvědo
mit, že dítě není špatné proto, že leželo v chudém kočárku a ne v kočárku ze
zlata.
Děti jsou jako zahrada; musí se do ní nejen sázet dobré rostliny, ale i vytr
hávat plevel - špatné vlivy. K tomu je nutná kázeň. Lidé, kteří se domnívají,
že strhli masku Bohu, mravům a rodině, zaseli včera posměch a dnes sklízejí
zločinnost mladých. Je nutné zítra zase poslouchat Boha, pěstovat ctnost a
lásku k vlasti - jinak se řítíme k rozpadu a zkáze.

FULTON J. SHEEN

OSOBNOST J.P.II.
Publicista Hannes Burger, kritický katolík, líčí v
článku o zájezdu do Krakova náboženskou situaci, z
níž vyšel nynější sv.Otec. Zaujala ho chudoba této kra
jiny, venkova, z kterého vzešel sv.Otec. Z toho soudí,
že bude mít pro chudé lidi, chudé národy velké pocho
pení. I tam se stěhují mladí z venkova do měst. Avšak
Církev se těmto změnám přizpůsobila a mezi mladými
dělníky neutrpěla ztráty - jaké obvykle mívá.
Karel Wojtyla se dobře vyznal v politické a církevně
politické situaci. Nepatřil mezi nadměrně konservativní kněze, ovšem ani ne mezi progresisty a moder
nisty. Rozlišoval mezi zmírňováním polit.napětí a
slabošským ustupováním vůči komun.požadavkům. Tedy
nebude podléhat ani moskevským stratégům - praxi v
tom, aby prohlédl jejich intriky má velkou - ani
vatikánským byrokratům nebo pohodlným církevním kru
hům na Západě. Už jeho energická brada svědčí o tom,
že má pevnou vůli, o kterou se roztříští snaha ovlivňovat ho, aby opustil cestu Kristovy
spravedlnosti a lásky.
Doktorskou práci vypracoval o španělském rrystikovi 16.st. sv.Janu z Kříže. I u něho našel
to, co prospěje dnešní době, např. význam osobní zkušenosti v náboženství a dobro prostého
života v dobrovolné chudobě, kdy se uvolňují v člověku vyšší hodnoty.
Studenty katol.university v Lublině nadchly Wojtylovy přednášky o sv.Františku z Assisi.
"Svět stojí vzhůru nohama. Hmotné problémy a hodnoty jsou nahoře, duchovné dole. Musíme ho
zase postavit na nohy," prohlásil v jedné přednášce.
Přátelé říkají, že Wojtyla pravděpodobně pohne vatikánskými financemi v zájmu ryze duchov
ních potřeb Církve. Poláci často ztratili všechno - jen ne svou víru. I Wojtyla hledal a
hledá napřed Boží království a spoléhá, že všechno ostatní mu bude přidáno. Proto se také
lehce smířil s konfiskací církevního majetku komunistickým režimem, ale trval na svobodě
Církve. Stát nemusí Církvi nic dávat, ale nesmí po ní také nic chtít. Věřící nedopustí, aby
jejich pastýři hladověli a staví ze svých kapes církevní budovy. Každý zlotý polských
chudých na církevní účely je jako hlasovací lístek.
Knihy Karla Wojtyly jsou ustavičnou konfrontací nauky se životem. Habilitační práci napsal
o známém něm. filosofovi Maxu Schelerovi. Byl k němu kritický, ale učil se od něho metodě,
stejně jako od Husserlovy fenomenologie. Měl vždy smysl pro pluralismus - různé proudy lid
ského nyšlení.
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V jeho spisech se vynořují dvě základní hodnoty: svoboda, kterou dává dobrovolně přijatá
chudoba, a důstojnost lidské osoby. Z těchto pozic kritizuje marxismus a kapitalismus.
Člověk je pro něho osoba, nejen hmota, a nesmí být předmětem manipulace; člověk není jen
prostředek k určitým cílům. Vzájemné vztahy mezi lidmi, mezi manžely, musí být proniknuty
úctou, uznáním, láskou a odpovědností. Lidskou osobu nevidí ovšem staticky, nýbrž dynamicky,
aktivně - jak čteme v jeho knize OSOBA A ČIN. I v náboženství vyžaduje - jako kdysi sv.Benedikt - spojení modlitby a práce.
Vůči polským teologům a katolickým intelektuálům, zvláště v Krakově, kde sledují nové prou
dy v katolickém myšlení, byl snášenlivý a sám se jako arcibiskup zúčastňoval vědeckých roz
prav, kde jen mohl. Žádal - jako kardinál Ratzinger - aby se nedořešené otázky probíraly
vždy nejdříve v úzkém kruhu odborníků - a teprve když dozrají a jsou jasné, předkládaly i
lidu.
Wojtyla měl smysl pro humor a ten neztratil ani jako sv.Otec. Nebral však na lehkou váhu ne
upřímné pokusy marxistů o zdánlivě upřímný dialog s křestany. Zkušenost mu ukázala, že ces
tu k lidskému, pro křesfany přijatelnému "socialismu" už polští komunisté prohráli. Dnes jim
jde jen o politickou moc.
Není třeba být ke komunistickým mocipánům zaujatý, ale logický, logičtější, než dosavadní
vatikánská politika. Nepůjde jen o práva Církve, ale o práva křestana a člověka vůbec. Je
třeba hájit práva dětí, žen, dělníků, rodičů - nejen práva kněží a biskupů.
Kardinál Wojtyla žádal svobodné vyučování na půdě Církve, ne ve školách, kde se vyučování
náboženství pomalu likvidovalo. Po státu žádá uznání Církve jako právnické osoby a katolíka,
jako právoplatného občana.
Podle Dr.A.H.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
1.února 1927.
Zase těžké dny. Otmar má dělat rigorosum, ale je unavený, nemůže pracovat. Všechno ho zner
vózňuje. I ve imě se všechno chvěje napětím. Jako bychom valili na příkrou horu kámen. Balvan
nesnesitelně tlačí, ruce se chvějí, hrud bolí. Maličko - a kámen bude nahoře - ale síly nás
opouštějí. Držíme usilovně obrovský balvan; povolíme-li, zavalí nás.
Peníze nemáme. Přecházím trh a hledám nej levnější. Den za dnem, týden za týdnem, měsíc za mě
sícem - nervy trhající boj o život. Zvedáme kámen osudu, tlačí nás, ruce se chvějí, hrud bo
lí. Můj Bože, smiluj se nad námi! Tak dlouho a tolik trpíme a nikomu jsme neublížili, nevpustili do srdcí hořkost a nenávist, vzdor těžkému břemeni, které neseme..Už je příliš těžké!
A cíl je tak blízký. Ještě trochu napnout síly - balvan bude na vrcholku a my si odpočineme.
Ale síly nám docházejí a dojdou, jestliže nepomažeš, můj Bože. Pomoz nám, Bože...
3.února 1927.
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Enes mi dovyprávěla Serafína André jevna historii své "nešEastné lásky".
"Kdysi se zdálo mladému muži a dámě nedůstojné milovat normálně a štastně. Zažila jsem to,
čemu se říká "nešťastná láska"; není nic horšího a nesmyslnějšího. Zbytečné marnění sil!"
"Zdá se, že jste zaujatá proti lásce," zasntíla jsem se.
"Jsem zahořklá protivnice lásky. Ani válka, ani mor nezničí tolik lidí jako láska. Proč? Pro
tože si člověk něco namlouvá, jako já, že jsem milovala Nikolaje a nemehla bez něho žít. A šlo
to! Skoda, že učenci zatím nevynalezli přístroj, v němž by bylo vidět milovaného člověka, ja
ký skutečně je. Ne horší - ale jaký je! Hned by bylo po lásce.
Jednou odešli naši do města a my byli v pokoji sami. Samota je nepříjemná a trapná pro lidi,
kteří se nemilují. Ještě horší je, když miluje jen jeden. Oba jsme mlčeli. Seděla jsem u okna
a šila, Nikolaj četl noviny. Náhle povstal, odhodil noviny a začal hovořit. Mluvil vždy jen
o svém utrpení a v každé větě užil slova "já":"Má hrdost trpí tím, že žiji na účet jiných.
Vrátím se domů. Proč mám přijímat dobrodiní a prosit o pomoc? Proč mám být někomu vděčný?"
"Nikdo po vás vděčnost nežádá," přerušila jsem ho.
"Nejvíc mě mučíte vy, Symo!" řekl hrubě a nenávistně na mne pohlédl. "Proč jste mě chtěla
ošetřovat? Dobře víte, že mezi sestrami nebyla jediná slušná žena..Nemohu vám to odpustit!"
Vzrušeně přecházel pokojem. "Měl jsem o vás lepší mínění. Ale nejste tak dobrá. Nejste! Ne!"
Jeho slova mě hluboce zasáhla. Věděla jsem sice, že nemoc mu vzala schopnost jasně a klidně
myslet; ale lidské srdce je už takové; nemůže odpustit urážku, i když ji omluví. Mlčela jsem.
"Ano - jedu domů. Snad to bude má smrt, zjistí-li se, že jsem bojoval u Bílých. Ale lepší
smrt než obtěžovat cizí lidi a nevědět proč a k čemu. Vím, že jsem každému jen nepřijemý!"
Hlava mi klesla na prsa; pokoj tenněl, Nikolajův obličej jsem viděla jen nejasně. Ale temný
zvuk jeho slov mi duněl v uších: "A proti Rudým mám prostředek - jed! Dostal jsem jej v lazaretě od sestry Tanji. Jistě prý padnu jednou Rudým ód rukou, protože neumím držet jazyk za
zuby. .Víte, že mě Tanja miluje? Ve dne v noci byla u mého lůžka. To je pravá láska! Ale už
lásku nepotřebuji. V duši mám jakési tajemství, nedokážu ho rozluštit. Tyfus způsobil, že
jsem na všechno zaperměl. V mé vlasti žije děvče, které jsem nade vše miloval. .Nevím, jak vy
padá, neznám zvuk jejího hlasu, nepamatuji si na jméno..Vrátím-li se, snad ji najdu. Mučí mě to?
Měla jsem chut se mu vrhnout do náruče a říci:"Nikolaji, imě jsi miloval.." Hleděl však na
mne nepřátelským pohledem a na jazyku mu ležela slova, která by mě ranila. Mlčela jsem proto.
Večer mi rodiče vyčítali, že miluji člověka, kterému jsem víc než lhostejná. Zmocnila se mě
nálada, před kterou jsem nemohla uprchnout. Rozhodla jsem se, že Nikolajovi ukradnu jed a že
se otrávím. Pro mě už neměl život cenu. Rodiče měli jiné děti, které je tak netrápily,jako já.
A pro Nikolaje jsem neexistovala. Co jsem si měla se životem počít?
Ale v pokoji, kde žije osm osob, není lehké vzít si život. A jak sebrat Nikolajovi jed? Po
mohla mi náhoda. Blízko domu se stalo neštěstí, všichni vyběhli ren, jen Nikolaj a já jsme zů
stali. Nikolaj - jako obvykle - spal.
Sehnula jsem se nad ním. Bylo mi ho líto! Rozevřenou košilí jsem viděla vyhublou hrud. Byl
bledý, žíly mu nepravidelně tepaly na spáncích. Černé řasy se chvěly. Opatrně jsem mu vsunula
ruku do kapsy a vytáhla balíček s obrazem lebky. Vjela do nne radost a strach zároveň.

V hloubi srdce jsem doufala, že balíček nenajdu. Když jsem ho lehce políbila na čelo, řasy
se mu zachvěly, už jsem se bála, že se probudí. Moje slza mu skanula na tvář, v té chvíli
jsem ho milovala víc než své rodiče, víc než sebe, víc než celý svět.
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Napsala jsem dopis na rozloučenou a prosila rodiče za odpuštění. Vzpomínám si na poslední vě
tu: Musím zemřít; nemohu bojovat proti své lásce a nemohu žít bez Nikolaje.
Pak jsem nasypala prášek do vody. Čekala jsem, až se rozpustí, vtom se naši vraceli. Rychle
jsem obsah sklenice vypila. Už jsem se smrti nebála. Měla jsem tehdy přetažené nervy a celý
svět se mi jevil v jiném světle. Kdyby bylo možné vyvést sebevraha na pár minut z krize, jis
tě by se zase se životem smířil. Lidé si berou život jen proto, že ztrácejí úplně smysl pro
skutečnost a žijí v umělém světě fantasie, která se točí kolem bolestní fixní myšlenky.
Uložila jsem se ve svém koutku, zavřela oči a pak ztratila vědomí. Probudila mě strašlivá
bolest v žaludku; začala jsem zvracet, jakobych chtěla vytrhnout vnitřnosti. Viděla jsem,jak
se o mne zděšení rodiče něžně starají. Nikolaj seděl klidně na posteli. Když mu matka pošep
tala, že má strach, jestli jsem nevzala jed, řekl zachmuřeně:"Asi se přejedla pirožkami!"
Tato slova působila jako zázrak. Cítila jsem doslovně tělesně, jak má láska zmizela a zároveň
jsem pocítila silnou vůli k životu. Nikolaj mi byl náhle lhostejný, šupiny mi spadly z očí.
Vstrčila jsem prst do krku, abych dostala ven zbytek jedu. A pak jsem si slíbila, že už nikdy
nebudu nikoho milovat. Láska je nebezpečné šílenství. Blázny zavřou do blázince, ale zamilo
vaní smějí klidně chodit po ulicích.
K večeru mi bylo lépe a zničila jsem dopis rodičům. Brzo jsem se uzdravila, tělesně i dušev
ně. Začala jsem zase pracovat a nikdy se mi nezdál život tak krásný. Lhostejně jsem poslou
chala Nikolajovy samomluvy o dívce, kterou miloval a že se chce vrátit domů. Když odcestoval,
ani jsem nezaplakala - měla jsem radost. Byla jsem štastná a rozkvetla jsem jako květina..."
"Jak jste se seznámila se svým mužem?" zeptala jsem se, když se zamyšleně odmlčela.
"Žert osudu. Má tragedie je v tom, že vzbuzuji v mužích city, kterých sama nejsem schopná.
Vždycky ke mně cítili chtíč - a já zůstávala klidná. Ničím tak neopovrhuji jako tělesnou lás
kou. Dostojevský řekl:"Ze všech žen je Ruska nejméně ženou." 0 mně to platí určitě.
Když jsem se setkala se svým nynějším mužem, okamžitě ztratil hlavu. Hned požádal rodiče o
mou ruku. Jako válečný zajatec se měl vrátit domů. Rodiče byli přesčastni, že se mi bude v
cizině lépe žít a snad se i jim jednou podaří opustit Rusko. Co jsem v Rusku měla? Jen hlad,
bídu, snad smrt od Rudých, a nejvíc jsem se bála, že by se mohla vrátit láska k Nikolajovi čili jen otroctví. Příjmu-li Osvaldovu nabídku, budu žít ve svobodné zemi a pomohu i rodičům.
Nemilovala jsem ho, ale vážila jsem si ho. Podle, mého názoru je to pro manželství důležitěj
ší. Kdybych ho byla milovala, nejela bych s ním. Řekla jsem mu to a udělalo to na něho dojem.
Vypravovala jsem mu svůj zážitek s Nikolajem; byl nadšený mou "ruskou" duší.
A představte si, večer před svatbou přišel dopis od Nikolaje. Když jsem poznala na obálce
jeho písmo, ruce se mi začaly chvět. Osvald se ustrašeně ptal, co se stalo. Dala jsem mu do
pis. Četl - a zblednul. Řekla jsem:"Roztrhej ho. Nechci si zkazit budoucí život!"
Ale Osvald trval na tem, abych si dopis přečetla a rozhodla se mezi ním a Nikolajem. Tedy
jsem jej četla - a dosud mi jediná řádka nevymizela z paměti. V každém slově dopisu hořela
duše, byl psán v nej vyšším vzrušení a byly na něm stopy slz.
"Simo, má ubohá Simo,"četla jsem, "našel jsem paměč! Celá léta jsem miloval jen Tebe, byl
jsem v Tvé blízkosti a opustil jsem Tě, abych Tě hledal. Obvinil jsem Tě, že jsi chtěla jako
sestra do lazaretu a zapomněl jsem, že jem Tě sám k tomu donutil. - Přijel za mnou, hned mi
napiš, že jsi na všechno zapomněla, všechno mi odpustila. Nečekaně jsem našel dobrou protek
ci, nic mi nehrozí, mohu dostudovat a stanu se lékařem. Hned se můžeme vzít.
Jak se stalo, že jsem našel pamět? Náhodou jsem přišel do našeho gymnasia, kde jsou tečí odbo
ry. Na chodbách ležely staré lavice, a představ si, našel jsem lavici, v níž jsme oba kdysi
seděli. Polovina byla plná vykřičníků a čárek, naše místo bvlo čisté. V té chvíli se mi vrá
tila paměč. Vzpomněl jsem si i na malicherné malič
kosti. Umíš si představit, jak mi bylo, když jsem si
vzpomněl, jak jsem se k Tobě v Tomsku choval? Ale po
chop, nebyla to má vina, zavinila to nemoc, tyfus.
Ted bude všechno dobré. Napiš hned, chřadnu bolestí,
ačkoliv o Tvé odpovědi nepochybuji. Přijedeš a budeme
štastni!"
Napsala jsem mu krátký dopis na rozloučenou a odjela
s Osvaldem do Rakouska...
A ted je čas, abych šla. Co bylo s Osvaldem, povím
příště. Přijdu brzo, jsem tak ščastná, že se mohu
někomu vypovídat v mateřské řeči...!"

MUŽ, KTERÝ VIDĚL NAŠE STOLETÍ
John Henry NEWMAN se nar.1801 jako syn bankéře. Měl
imoho sourozenců. V 16 ti letech prožil zvláštní
náboženskou zkušenost a rozhodnul se, že bude slou
žit jen Bohu. Nejdříve se přiklonil ke kalvinismu,
později v Oxfordu k platonisim. Jako anglikánský
jáhen r.1828 kalvinismus odmítnul. Četl duchovní
knihy, hl.církevní Otce. Ve své první knize píše o
ariánech, kteří v prvních stol.popírali božství
Kristovo.
R.1833 se stal spoluzakladatelem obrodného Oxfordského hnutí. Zajel si také do Říma, ale tehdy se
vyjádřil, že"katolicky systém je k pláíi poničeny."
Jako docent se stal r.1833 farářem univ.kostela v
Oxfordu, kde vynikl soubory kázání - byl výbor
ný kazatel: 0 PROROCKÉM ÚŘADĚ V CÍRKVI a O SPRAVEDLr
NOSTI. Stále dokonaleji poznával úlohu Církve v plá
nu Božím. R.1841 se pokusil vyložit 39.čl.angl.círk
ve katolicky, ale universita i biskupové to zavrhli.
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R.1841 - jak sám řekl - jeho anglikánství dohasínalo. Založil s přáteli na faře řeholní společenství.
1843 úřad složil a 8.10.1845 se vrátil i s přáteli
do katolické Církve.
Na kněžské svěcení se připravoval 2 roky v Římě.
1847 byl vysvěcen a vstoupil do společenství světských kněží, tak zv.oratoria, zřízení, založené sv. 1.Božská ctnost, jiná božská ctnost,nota,
spojka.2.Zn.zubní vody, ctnost manželů,
Filipem z Neri /1515-1595/. V Římě napsal knihu
3.Seveřan, divoké zvíře/y-i/, žens.jméno,
DĚJINY KONVERTITY.
1848-49 založil oratorium v Birminghamu a v Londý říms.1000.4.Jedna ze zakl.ctností,předl.
5. Špaň.AÍ žije!,zn.aut hl.města CH, šéf,
ně. Plán,založit katol.universitu, oratorium pro
duchovní péči o studenty, překlad Písma a vydávání zájm. 6.fr.on, nota, slov.otázka, járky
časopisu, ztroskotal v samém začátku. Dokonce obža /y-i/, říms.500.7.poslední božská ctnost,
lovali i jeho knihu 0 SMYSLU VÍRY v Římě - a Newman otázká sázky, dvě stej.souhl./teplota/.
8.Spojka, zn.vodíku, souhl.lsti, zn.tepl.,
se bránit nemohl.
V té době měl nejkrásnější přednášky v Dublině - o váha, citosl. 9. Svatá - italsky, spojka,
myšlence universitv. Žádal "svobodnou vedu pod jed nechí, část tváře.10.Jiný název jedné ze
nou střechou s teologií". Měla by sloužit rozšíření zakl.ctností. 11.Projev první božské ctn.
ducha a vzdělání katolíků. Ale s universitou úspěch zájm. 12.Spojka, čtvrtá zákl.ctnost.
neměl.
4. Pole, předl., hřích, předl.ýioří. B. Citosl
Jeho vztahy ke kard.Manningovi byly stále napjatěj
řezný nástroj, bedna s lahvemi. C. Další
ší. 1864 se bránil nařčení, že jeho návrat do Círk
zákl. ctnost. D. Pomůcka hry,co musíme chrá
ve nebyl upřímný v knize APOLOGIA PRO VITA SUA nit, předl, předl,spojka. E.Spojka,zjev na
Obrana mého života. Do Církve, v níž se zjevuje Bůh
vodě, zápas, zájm., hlas osla,zn.aut seveho vedlo jeho svědomí. Došel k ní po studium cirk.
roafr.státu. F. Uvědom si, manželský hřích,
Otců. Nenašel v Církvi "svévolné přídavky k Božímu
teplota, předl. G. Člen bojov. národa, ctncst
zjevení, ale jeho živé a věcné uskutečňování. "
srdce, spojka, otázka sázkaře. H. Zn. teplo ti
Církev dostala neonyInost "k budování, ne k ničení. " citosl.,ctnost vůči trpícím, předl.,předl,
Pozvání na I.Vatikánský sněm nepřijal, ale s neo
zn. trpného rodu. CH. Spojka,místo-něm.,
mylností papežskou souhlasil stejně jako s pravdou
náklonnost srdce k Bohu, nota.I.Osázej!
víry o Neposkvrněném Početí Panny Marie r.1854.
jiná zákl. ctnost, předl.J.Necht! Ctnost
Stavěl se proti racionalismu a liberalismu ve víře,
starců, necht!
ale také proti čistě subjektivní víře.
Jako stařec uspořádal svých 36 knih. Lev XIII. ho SPRAVEDLNOST BEZ MILOSRDENSTVÍ JE NELASKAVA - MILOSRDENSTVÍ BEZ SPRAVEDLNOSTI JE
jmenoval za jeho služby Církvi kardinálem.
Jeho život, mířící neochvějně k Bohu, byl plný sta POTUPNĚ.________________________________
tečně snášeného utrpení a křivd. Cítil příchod ne BLIŽNÍHO SI NEVOLÍME SAMI, NÝBRŽ NÁM HO
věry, kdy bude muset Církev hájit svou podstatu a pRivAdí b8h._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
celistvost. Zemřel 11.8.1890 v Birminghamu.
NAŠE lAska k bohu nas chrání před přece
ňováním Člověka, boží lAska k nAm nas
Čteme-li jeho knihy, zdá se nám, že byly napsány
CHRÁNÍ PŘED PODCEŇOVÁNÍM ČLOVĚKA.
dnes. V něm se spojila věda a duch s lidskostí a
svatostí.

ZELENÁ ŠÁLA

"Kde bych byl? Doma, samozřejmě!"
Komisař mu ukázal zelenou šálu:"Znáte ji?"
Sotva lesník zate "Ach, ta patří mé švagrové. Nebo manželce. Už
lefonoval, že na přesně nevím, "přiznal muž.
šel v lese mrtvou "Touto šálou byla paní Schmidtová uškrcena.
ženu, rozjel se ko Udělal jste to vy?"
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misar na místo cí "Ne,"řekl klidně muž,"nikdy bych nikoho nezanu. Nyní stál nad vraždil. "
tělem mladé ženy.
"Kde bydlí vaše švagrová? Jak se jmenuje - to
------------- Zvedl z křoví ze jest, jmenuje se paní Wimmertová?"
lenou sálu:"Zřejmě ji vrah uškrtil tímhle!"
"Ano. Okamžik, napíši vám adresu. . .. "
Obrátil se na lékaře:"Kdy byla asi zabita?"
Sestra zemřelé ženy je vlídně přivítala ve svém
"Včera večer, mezi desátou a dvanáctou!"
atelieru. Nabídla jim pečivo a kávu.
"Ale jak se sem dostala?"uvažoval komisař,
Komisař šel hned k jádru věci.
"vždyt do města je asi šest kilometru. ”
"Proč jste psala anonymní dopisy paní Schmidto
"Snad najdeme opuštěný vůz,"řekl asistent.
Brzo objevili na cestě opuštěné auto. Dvířka vé?"
byla lehce přivřena, na sedadle dámská kabel Žena vzhlédla s nelíčeným úžasem od šálku kávy.
"Nikdy jsem paní Schmidtové nepsala. Vždyt
ka a v ní řidičský průkaz s fotografií.
ani neznám její adresu. Konečně - nemohla za to.
"Jmenuje se Jana Schmidtová. Rozjedeme se k
Soud měl pravdu. "
nim, zde je adresa,"řekl komisař.
"Na místě činu jsme našli tuto šálu, "vytáhl
Otevřel jim bledý, rozrušený muž.
komisař kus hedvábné látky. "Patří vám?"
"Jsme od policie,"řekl komisař a ukázal mu
"Patřila. V den neštěstí se po ní země slehla. "
řidičský průkaz. "Je to vaše manželka?"
"Tedy... tedy jste paní Schmidtovou touto šá
"Ano. Zmizela včera...Automobilové neštěstí?" lou nezaškrtila?"
"Ne. Našli ji uškrcenou v lese..."
"Ne, ne," zbledla dívka a postavila šálek s ká
"Tak se to přece stalo..."vyjekl muž zděšeně. vou na stolek. Ruce se jí třásly. "Byla jsem u
"Víte o tom něco?"zeptal se komisař.
své matky. Může vám to potvrdit. Zde je adresa?'
"Před půl rokem měla nehodu, z boční ulice do "Odkud víte, kdy byla paní Schmidtová zavraždění vrazilo plnou silou auto. Řidička a její
na?"zeptal se komisař s mírnou jízlivostí.
syn byli na místě mrtvi, její sestra si pole "Švagr mi před chvílí telefonoval. "
žela v nemocnici. Od té doby trpí, .trpěla že Komisar se zamyslil.
NAŠE K R I M l
na silnými depresemi a výčitkami svědomí,
"Jak je možné, že se šála ztratvla?"
ačkoliv byla nevinná. Za měsíc dostala první "Snad si policista, který ohledával místo ne
výhružný dopis. "
štěstí, myslil, že patří paní Schmidtové a vlo
"Máte ten dopis?" zeptal se rychle komisař.
žil ji do jejího vozu. Mohu přísahat, že jsem
"Ne. Byla v něm tiskacími písmeny pohrůžka:
ji od chvíle neštěstí neviděla!" řekla dívka se
I VY ZEMŘETE! Dopis zmizel - s mou ženou. "
slzami v očích.
"Víte, kam měla vaše žena namířeno?"
Komisař se zarazil.
"K přítelkyni. Když nepřišla, volal jsem k ní, "Myslím, že vám věřím - trochu, "dodal opatmicale prý tam manželka vůbec nebyla. "
ky. Pak se i s asistentem rozloučili a komisar
"Zvláštní," podivil se komisař, "máte adresu
s váháním zamířil znovu k domu, kde bydlela pa
manžela té paní, která při neštěstí zahynula?' ní Schmidtová.
"Prý se odstěhoval. Bydlel v Mravenčí č.6. "
Otevřel jim dveře její manžel.
"Díky za vaše zprávy, pane Schmidt... "
"Už jste tu zase?" podivil se.
"Ještě něco. Tu zelenou šálu jsem viděl u pa "Ano, " kývnul komisař a vstoupil do předsíně.
ní Wimmertové, sestry paní Schmidtová... "
"Je mi líto, pane Schmidt, ale udělal jste chy
"Díky za informaci. Vraha určitě najdeme...!" bu. Zmínil jste se o zelené šále. Kdo vám však
Adresu vdovce zjistili lehce. Oba se rozjeli řekl, že vaše paní byla uškrcena zelenou šálou?
do vesničky pod horami a zastavili před sta Já se o tom nezmínil! Věděl jste to, protože
jste ji zabil sám, že?"
rým domem. Zazvonili. Otevřel nevlídný muž.
Muž zblednul, zachvěl se a klesl na pohovku s
Komisař se představil a ukázal průkaz.
hlavou v dlaních. "Ano.. ano. .udělal jsem to. Ty
"Co chcete?" zavrčel muž, když vstoupili.
"Rád bych znal podrobnosti o neštěstí, které její hrozné deprese ji přiváděly na okraj šílen
ství. Nebylo s ní možno žít. Snad ztratila ro
postihlo vaši paní a synka. "
zum. ...Musel jsem se jí zbavit.."
"Má žena a syn jsou mrtvi. Nestačí to?"
"Včera byla zavražděná paní Schmidtová," řekl "Je lépe ztrávit zbytek života ve vězení než s
rychle komisař,"kde jste byl včera mezi desá nevinnou ženou?" zeptal se tiše komisař a poky
nul asistentovi, který vyňal z kapsy pouta.
tou a dvanáctou?"

ČERNOCH A RODINA
Kolem 16 hod.končí život, lidé odcházejí do
svých chatrčí, tam vaří, zpívají, pijí a
spí. I pro nne končil den. Za 7-8 let půso
bení mě jednou nebo dvakrát volali v noci
zaopatřit nemocného. Večer černoši nikoho
nevolají - zato ráno ano.
Přijde syn, jehož matka je nemocná. Pozdra
ví :"Saboona,"t.j."já tě vidím." Ne Dobrý
den, jako u nás, jakýpak dobrý čten když
venku leje nebo dobrou noc, když vás bolí
hlava. Jiný pozdrav neznají. Odpovídám:
"Já tě také vidím." Když odchází, doprová
zím ho pozdravem:"Hanba gáše"t.j.Jdi dobře.
Odpovídá:"Salan qáše"t.j. Zůstaň dobře.
Po pozdravu host mlčí. Hostitel se zeptá, jsou-li opraveny chatrče, co
dělají děti, manželka, krávy, jak se má on sám. Pak teprve host řekne, co
chce. Kdybyste se ho zeptali:"Co chceš?"neodpoví. Potřeboval jsem dřevo. Kně
zi by je snad dali bez těchto zdvořilostních zvyků, protože k němu mají úctu, je vyvolený,ale
respektuje-li člověk jejich zvyky, dostane víc než potřebuje. Přišel jsem k ohradě a pozdravil
skupinku:"Sány boona"-Já vás vidím. Odpoví:"Saboona". Mají hodně zvuků. Např.Evropa se jmenu
je Pešeja. Toto slovo znamená vlastně "daleko". Vysloví-li se poslední slabika krátce, je to
jen u dveří, vysloví-li se velmi dlouze: Pešejááááá" - je to Evropa.
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Každá rodina bydlí zvlášE. Bohatý náčelník si vystaví na kopci chatrče. Stavějí jen na kopci,
k vůli vodě a aby měli rozhled. Uprostřed je náčelníkův dům. Rodiče bydle jí sami. Kdyby otec
zemřel, syn vystaví matce chatrč vedle své, trochu výše, aby ukázal ženám, že jeho matka je
první mezi ženami. První žena má chatrč níže, a má-li čtyři ženy, má čtyři chatrče. Ženy bo
hatého náčelníka nosí krásné ozdoby. Ženy na sebe nežárlí. První ví, že je první, o druhoumladší, bude mít náčelník větší zájem a o třetí ještě větší - mezi černochy je sex a pití vše.
Je tu ovšem obtíž. Odječte-li katolík na práci do města, ví jeho žena, že tam bude mít milenku,
a on ví, že jeho ženu musí chránit nějaký muž před druhými, zato se s ním musí jednou týdně
vyspat. Žena však chce jít k sv.přijímání. Vyzpovídá se sice před tím, ale ví, že třebas ve
čtvrtek přijde její ochránce zase. Tento problém přišel až do Říma..ale neřeknu, jak to dopad
lo. Máme s tím velké problémy.
Pozve-li vás náčelník do své chaty, je to veliké vyznamenání. Obvykle přijímá hosty ve spole
čenské místnosti, kde se jí a pije a zpívá.
Každá žena žije se svými dětmi; když uvaří, donese náčelníkovi jídlo, ten vybere nejdříve pro
matku, pak pro sebe a ostatní si sní žena s dětmi ve své chatě. Kdyby náčelník zemřel, pohrbí
S ním všechno, čeho se toho dne dotknul, ne ovšem skříň a pod. Sám udělám normální pohřeb,pak
si vykonají své obřady. Na pohřeb přijdou všichni, i jeho nepřátelé. V tom jsou pokrytečtí. Ne
chtějí, aby si lidé myslili, že byl nebožtíkův nepřítel. Mrtvého dají do hrobu, na něho slamě
nou matraci a na tu oštěp, hůl, zabitého psa - prostě co měl ten den v ruce, takže se mrtvého
hlína nedotkne. Mají hodně kultury ze severu, kde se stýkali kdysi s Araby, a přinesli si ji
na jih, kde byli prvními obyvateli Burové-Holandané. I pohanský černoch věří v jednoho Boha.
Hřbitovy nemají. Když pohřbí náčelníka, vyženou dobytek, kluci běha
jí kolem krav, práskají bičem, dělají rámus, aby vyhnali zlého
ducha. Zabijí kozu, ženy si unyjí ruce, chtějí být čisté, aby '
do nich nevstoupil zlý duch. Muži kozu - oběE - snědí. Jsou-lil
děti malé, stará se o ženu a děti příbuzenstvo.
Choe-li být první žena katoličkou, není překážek. Ale dru
há je už konkubína, proto ji musí muž propustit a zaopat
řit. Má-li velmi starý černoch dvě ženy a chce se stát
katolíkem, musí se zavázat, že s konkubínou bude žít jako
bratr se sestrou. Pokřtil jsem hodně konkubín, které umí
raly, protože si řekly, ten tam na kopečku musí mít něja
ké kouzlo, tomu to dobře myslí. Vypravoval nám přece, že
se můžeme dostat do nebe. Věří, že nebe existuje, říkají
mu "dezulu". Žulu je nebe, de je nad. Dezulu znamená na
hoře. Žulu jsou "nebeští lidé." Podle vypravování
Otce Žižkovského, misionáře v Jižní Africe.

BUDEME MÍT KNĚŽKY ?
Rada křesťanských společenství má ve svých radách ženy, kte
ré vykonávají stejné náboženské úřady, jako muži - pastoři.
!/ některých zemích dokonce i anglikánská církev připouští že
ny k oltáři /ne však v Anglii samé!/ Mnozí se ptají, není-li
věcí rovnoprávnosti připuštění žen ke kněžskému svěcení i v
katolické a pravoslavné Církvi.
Kongregace /t.j.vatikánské ministerstvo/ pro věroučné otázky
se touto otázkou zabývala z pověření Pavla VI. a uveřejnila
VYHLÁŠENÍ O OTÁZCE PŘIPUŠTĚNÍ ŽEN KE KNĚŽSKÁ SLUŽBĚ. To Pa
vel VI. 15.října 1976 potvrdil. Tím je otázka definitivně
rozřešená a ten, kdo by svěcení žen v naší Církvi dál prosa
zoval, by vydával špatné svědectví své lásce k Matce Církvi. Jádrem tohoto prohlášení je
totiž věta:" Pokud chce Církve zůstat věrná příkladu našeho Pána, nepovažuje se za oprávně
nou připustit ženy ke kněžskému svěcení."
Proč? - Především je tu tradice. Staletá, ba tisíciletá tradice, která se zachovává i v pra
voslavných a jiných vých.církvích, které se od katol.Církve oddělily poměrně brzo. Je prav
da, že doba se změnila. Avšak ženy nebude světit katolická Církev na kněze s důvodů, které
snad platily v jiné době a které dnes už neexistují nebo jsou zastaralé. Důvod je jediný:
Církev chce zůstat věrná tomu druhu svátostného kněžství, které vyvolil Ježíš Kristus sám
a který zachovávali i apoštolově.

Vždyt Kristus - jak svědčí evangelia - zaujal k ženám postoj můžeme říci "revoluční", leckde
se i odchýlil od Mojžíšova zákona, např.manželství prohlásil za nerozlučné, muž i žena v
něm mají rovná práva a povinnosti /Mk 10,2-11; Mt 19,3-9/. Zeny ho provázely na jeho ces
tách. Viděly ho první jako Zmrtvýchvstalého; je pověřil, aby oznámily tuto událost apošto
lům. "I když blahoslavená Panna Maria převyšovala v důstojnosti a vznešenosti všechny apoš
toly" - zdůrazňuje začátkem 13 st.papež Innocenc III. -"ne jí, ale jim svěřil Pán klíče ne
beského království. "
Apoštolské společenství Ježíšovu poslání zůstalo věrné. I když odešli mimo židovskou oblast,
do zemí, kde byly kněžky, i když jim ženy vydatně pomáhaly, jak čteme ve Skutcích apoštolů
či v listech, ani je nenapadlo, aby tyto zbožné ženy vysvětili na kněze. Považovali totiž
Ježíšův postoj za zákon. V mnoha věcech Ježíš zákon prolomil, ale v této ne. Jistě, leccos
v Pavlových listech je překonané, protože se týkalo jen jeho doby, rozhodně neměl sv.Pavel
záporný postoj k ženám, vždyt je sám chválí, povzbuzuje a Galatským píše /3,27-28/, že"už
není muž ani žena, nebot jsme všichni jedna osoba v Kristu Ježíši".
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Církev má však jistou moc, pokud jde o formy přisluhování svátostmi, může upřesnit jejich
znaky. Ano - ale tato moc je ohraničená a netýká se podstaty svátost*. Přizpůsobení se době
a kultuře nemůže odstranit v podstatných bodech vztah svátosti k základním životním situa
cím křesťana a ke Kristu samému, ani jejich vztah k biblickým symbolům. Jistě, Ježíš volil
v určité době, ale jeho volby zavazují, např. chléb a víno v případě Nejsv.Svátosti. Církev
jako učitelka zaručuje rozlišení mezi tím, co se může měnit a co ne. Nesvolí-li k svěcení
žen na kněze, tedy proto, že ví, že je vázaná tím, co dělal v této věci Kristus.

Ty služby, které vyžadují nezničitelný kněžský charakter, jako je Proměňování nebo odpouště
ní hříchů, nekoná kněz ve jménu své osoby, nýbrž Kristus je koná skrze něho - kněze.
Zastupuje Krista, je "druhý Kristus". Jaká by tu byla podobnost, kdyby kněžskou službu vy
konávala žena? Kristus byl muž. Jeho mužství je spjato se svatebním symbolismem celého
Zjevení, zvláště s novozákonní smlouvou, kde Kristus vystupuje jako Ženich Církve - jeho
Nevěsty. Neznamená to osobní nadřazenost muže, ale rozdíl mezi mužem a ženou v oblasti
funkcí a služeb.Kněz representuje samého Krista, který je hlavou a pastýřem Církve.
Rovnost mezi mužem a ženou, jsou-li oba pokřtění, neznamená, že oba mají nárok na hierar
chické kněžství. Kněžství je věc povolání Božího-i bez osobních zásluh. Kněz není úředník,
nýbrž vyvolený muž, jemuž dal při svěcení na kněze Duch svaty účast na Kristově moci vést
a posvěcovat. Rovnost pokřtěných neznamená tedy totožnost. V Církvi je mnoho úkolů, a cílem
člověka není stát se knězem, ale stát se svátým, skrze LÁSKU A VÍRU! Svatí jsou mužové i
zeny, jeden z největších světců a reformátorů Církve byl nekněz - sv. František, byly i že
ny, sv.Kateřina Sienská, sv. Terezie z Avily, učitelky Církve, a hlavně Matka Boží, která stá
la u kolébky Církve. Nebyla knězem, a dala světu VELEKNĚZE, zdroj kněžské moci.

Z P R Á V Y - ZPRÁVY - Z P R Á VY - Z P R Á V Y - Z P R ÁV Y -Z
'vyšel franc.překlad knihy Karola Wojtyly
25.1.odletěl sv.Otec na konferenci
_ rLáska a odpovědnost. Předmluvu napsal už r.
jihoamerických biskupů CELÁM; zastavil
se v Dominikánské republice a sloužil mši sv. 1965 P.de Lubac, T.J. Zřejmě vychází teprve nyní
tam, kde byla sloužena poprvé na amer.pev protože se stává bestsellerem. Pozitivní recen
nině. Těsně před odletem odsoudil jakýkoliv si o knize napsal jeden pastor; nevylučuje, že
druh násilí, jako prostředek sociálního a
mladý Wojtyla byl ještě před vstupem do seminá
polit.pokroku - tedy i "teologii osvoboze ře zasnouben, jeho kniha je velmi živá.
ní", jejímiž stoupenci jsou spise vedoucí
Český program vat.rozhlasu věnoval 13.1.pozor
a členové řádových společností než biskupo nost 30. výr. soudního líčení s kard.Mindszentym
vé. Svůj názor na nejasné věci vyslovil už a popsal nábož. situaci v Madarsku předtím a pak.
jako kardinál Doj tyla r.1974 v teol.zprávě Jediné madarské katol.naklad.-Společnost sv.Ště
římské biskupské synodě:
pána v Budapešti, vydalo r.1978 11 knih v nákla
1. Evangelizace musí být v souhlase s Církví. du 256 tis.výtisků-polovina teologických děl.
Před 100 lety, 16,4.1879 zemřela ve věku 35 let
2. Víra se nesmí zaměňovat s ideologií.
3. Je nutné odmítnout "mocnosti zla" i "po Bernardetta Soubirous, které se v Lourdech zje
kušení materialismu;“člověk nesmí být
vila Panna Maria. Prý se to skromně oslaví v je
středem všeho; zavrhuje existencialismus jím klášteře v Neversu i v Lourdech.
Wůrzburgský biskup Stangel se vzdal v 71 letech
4. Dialog s druhými vyžaduje "velkou pev
nost víry.“
řízení diecéze - ze zdravotních důvodů.
V kostele ve Svistově/Bulharsko/ byla objevena
5. Církev přijímá přizpůsobení obřadů růz
ným kulturám, ale jednota učení se musí bible z r. 1581, v dobrém stavu, jen 4 str.nečit.
zachovat.
Pravoslavné církve přeoe jen uspořádají koncil.
Se sv. Otcem letí také podtajenník kongrega Povede ji po liturgické stránce patriarcha nej
ce pro biskupy slovenský kněz P.Jozef Tomko, starší pravosl.církve v Konstantinopoli. Církví
arcib. Casaroli a šéf bezpečnosti Cibin,dále je celkem šest: r.1589 se oddělila od konstant,
2 lékaři, 2 sekretáři a cca 60 novinářů.
ruská, po r.1821 bulharská, rumunská, srbská
13.1.se sešlo_z iniciativy kard.Jana Wille- a řecká. Tyto církve nazýváme schizmatické;
branda, arcib.z Utrechtu, u sv.Otce 7 ho
v Konstantinopoli se oddělili pravoslavní od
katolické Církve r.1054. Mají stejné učení, ji
landských biskupů. Schůzka trvala 7 hodin
a byla prý napjatá. Posledně jmenovaní bis- né obřady a kázeň /posty, ženitba kněží před
kupové M.Gijsen zRoermondua Simonis z Rot svěcením, liturgie, velmi těžce dosažitelný
terdamu měli vyrovnat kdysi k schizmatu na rozvod a j./ale jejich biskupové jsou řádnými
kloněnou Církev/přesně řečeno kněze, kteří nástupci apoštolů, proto platně světí kněze a
se chtěli ženit/ v Holandsku. Biskup Gijsen katolík může - není-li jiná možnost - přijímat
založil vlastní, dnes přeplněný a oblíbený Tělo Páně v pravoslavném kostele. Sněm už nemě
seminář a v interview s časopisem Elsevier ly přes 1000 let, nebyl totiž, kdo by mu před
předhodil ostatním biskupům laxnost v otáz sedal, dříve to dělal císař. Papeže uznávají za
kách potratů, homosexuality, ekumenismu,
nástipce sv.Petra, ale nechtějí se podrobit je
rozvodů a kněžských seminářů. Žádal o zásah ho vládě. Na synodu bude jako pozorovatel m. j.
papeže, který ho 2x přijal. JPII. bude mluvit i katol.Církev. Ruská církev má asi 70 biskupů,
na schůzce biskupů nejdříve s každým zvláší řada je pro sjednocení s katolickou Církví, ale
pak se všemi společně.Kard. Willebrand, na ti nikdy nedostanou povolení vycestovat.
kloněný k progresismu, prohlásil na tiskové Byl vyloupen poklad katedrály v Lyonu; škoda konferenci, že papež asi nezasáhne svou 12 asi 10 mil. franků.
V Hong Kongu byla založena katol.tisková kanceautoritou do těchto sporů. Ale, kdo ví?
Už věnoval biskupu Simonisovi kalich pro se lář UCA News.
minář biskupa Gijsena. Ten vydal nový
Zdá se, že sv.Otec si naléhavě přeje, aby se kně
pravověmý katechismus JISTOTA A MÍR, v
ží a řeholnice oblékali tak, aby bylo jejich po
němž bohatě cituje koncilní dokumenty.
slání poznat. Při Te Deum /Bože, chválíme Tebe/
kolínský arcibiskup kard.Hoffner pobyl 19- na konci roku v jesuitském kostele II Gesů prý
20.1. ve Frýburgu, pohovořil si s představo upozornil jesuity, aby chodili v klerikách nebo
vými Církve; předtím navštívil v Marseill
v kolárcích, což žádá i po zaměstnancích kongre
ircib. Etchgaraye.
gací. Výše jmenovanou pobožností obnovil tradici
přerušenou za Pia IX. r. 1869, rok před dobytím
JPII- udělil audienci členům vatik.bezpečlosti a snad i jejich rodinám, dále asisten Říma piemontskými.
ty trůnu, římská knížata Aspreno Colonna a JPI. měl 30.9.přijmout členy jesuitského řádu,neMessandro Torlonia s rodinami. Muži těchto dočkal se. Připravený projev byl předán jesuitůnj
rodin jsou tradičně asistenty papež.trůnu. pevný, umírněný: dbát učení víry a zachovávat
kázeň - a být věrný papeži.

ROZCHOD KARDINÁLA RATZINGERA
S "TEOLOGIÍ OSVOBOZENÍ".
"Bud rád, že jsi tam,
Ratzinger, vynikající znalec víry
/dogmatik/, napadá tuto "teologii“ stá kde jsi. Zde stojím 2
le častěji. Při requiem za Jana Pavla I. hodiny frontu na punčocháčky a pak mu
prohlásil, že "teologie osvobození" je sím 14 dní čekat na větší - dostanu
vždy jen jeden pár. Mezitím děti punčo
zbraň socialistické ideologie a je nutné
cháčky roztrhají. Potřebují-li košilky,
ji rázně odmítnout.
Po návratu z Mariánského národ.kongresu v Equadoru, zaplatím 60 Kčs, levnější jsou zřídka,
kde zastupoval sv.Otce, uspořádal kardinál tiskovou a jen 2 kusy od každé velikosti. Ruka
konferenci a upozornil, že na jedné straně má latin vice 2 měs. nebyly, ted jsou jen pro dě
sko amer.světadíl silnou náboženskou minulost i pří- ti do 5 let. Ostatní mrznou. Prodavačky
tomnost, na druhé straně se zápasí i v Církvi se so říkají, že bude ještě hůř. Mají děti
ciálními problémy a o to, aby Církev našla správnou běhat nahé či v zalátaném oděvu?
rovnováhu mezi sociálním posláním a náboženskou vy Dostali jsme jen 50 q uhlí - málo. Ko
rovnaností. "Je tu velké nebezpečí.. .pří náboženském lik hodin prostojím ve frontách na ma
zapomenout na sociální, nebo se stát pouhým prostřed so - a pák dostanu sekanou.. Na Mikulá
še jsem stála přes 2 hod. na kilo pome
kem sociální změny a ztratit náboženské poslání. "
Hovořil o blížící se konferenci biskupů latinské Ame rančů. Cukroví bylo jen 2 dny, pák jen
riky v Pueblu:"Marxistické skupiny pod etiketou"teo- piškoty. Cena vína a lihovin se zvýši
logie osvobození" se chystají k silnému náporu, aby la o 15-40 proč. Po novém roce má při
jít řada na potraviny. 5 dkg kávy prý
změnou funkce konference i úkolu Církve je získaly
bude stát 18 Kčs, před rokem stála 12.
za nástroj pro ideologickou přeměnu. "
Tak to jde pomalu dolů. Jaký život če
Sdělil také, že "hlavy tohoto hnutí /m.j. Belgičan
Comblin a Brasilčan Assmann/ jsou již na místě a je ká na mé děti? Závidím Ti, že jsi ode
šel včas. Nejsem tak stará., a tolik ob
zajímavé, že se jedná většinou o Evropany nebo v
Evropě vyškolené lidi," kteří se silnými finančními tíží, starostí, selhání. .Čas to se v no
ci rozpláču_ "
ŘSSR
náklady už zahájili ostrý ideologický nátlak.
"Je zde prekérní situace s energií.
Zbývá otázka: odkud plynou peníze na to, aby se poda
Školy jsou na 3 týdny zavřené. Někte
řilo změnit Církev v již.Americe v povolný nástroj
ré závody pracují v sobotu a v neděli,
přípravy na komunistickou protináboženskou diktaturu?
místo např.v pondělí a úterý, bez ná
Jistě na ni nepřispívá něm.misijní sbírka ADVENIAT a
roku na příplatek za dny pracov. klidu.
KIRCHE IN NOT - P.Werenfried van Straaten-Spekpater.
Obchody a služby se nepřizpůsobily,tak
Po Neue Linke a Christen fur Sozialismus je"teologie
že jsou s tím velké problémy.Zavírá se
osvobození"třetí ovčí kůží,za kterou cení zuby vlk
asi ve 20 hod. Téměř celé osvětlení
komunismu. Ted chápeme, proč jel na konferenci sám
ulic je vypnuté, televize jde 2 hod.
sv.Otec, proč se dal o věci dokonale informovat,proč
denně - a to jen jeden program. ."SSSR
se pilně učil Španělsky a proč se před zahájením mod
"Jsme všichni v určitém smyslu nějak
lil v poutní svatyni k Panně Marii v Quadalupě.

bezbranní. Hlavně abychom se dívali
jedním směrem a stavěli svou denní
PROTINÁBOŽENSKÁ PROPAGANDA TVRDÍ/ ŽE 0 KRISTU NENÍ
existenci na víře v Pána. Je potěšující
V JINÉ LITERATUŘE, NEŽ V NOVÉM ZÁKONĚ, ANI ZMÍNKA. 13 že se přece jen vytváří jednota a spo
0 Ježíšově procesu existovala v práv
lupráce., i když všechno není dokonalé.
ní římské společnosti akta, zmiňuje t
Ve Švýcarech jste dokázali něco velmi
se o nich konvertita-filosof sv.Jus-\
nádherného: vytvořili jste jednotu du
tin v 2.pol. II. st. a africký právník
chovních správ, hledáte nové cesty...
Tertulián. Římský historik Tacitus
Víte, co to dá práce, jak bolí zbytečná
píše cca 117 v popise Neronovy vlá
neinformovaná a negativní kritika. To
dy: "Nero tedy, aby skončil s těmito
nás nesmí deprimovat. .1 věda má své me
pověstmi/totiž že sám zapálil Řím/,
ze, nemůže nahradit milost. Lidé jdou
podstrčil jako viníky a podrobil
na exercicie, pout, na mši, rozjímací
nejkrutějším trestům ty, které lid
kroužek, ne aby tam hledali psychologii
nenáviděl pro jejich ohavnosti a na
ale aby oživili svou naději. Např.psy
zýval je křestany. Původce tohoto jména, Krista,dal cholog V.E.Frankl vidí nenahraditelnost
za císaře Tiberia popravit místrodržitel Pontský Pi víry a modlitby pro dnešního člověka..11
lát. I když byla tato pověra okamžitě potlačena,pře
ITÁLIE
ce vypukla znovu nejen v Judei,kde toto zlo vzniklo, P.Cižkovský má novou adresu: P.Box 133
ale i v Římě, kde se odevšad sbíhá a hlučně oslavuje Pinetown, 3600 South Afrika.
všechno ohavné a hanebné. "/Annales KV. 44/.

VY SE PTÁTE - MY ODPOVÍDÁME,

„MOJE DĚTI-INDIÁNI"
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Charvatský min.předseda přijal začátkem ledna zá
Sv.Otec sloužil mši sv.v nejslavnější americ stupce náboženství v Jugoslávii. Zmínil se o těž
ké svatyni Panny Marie v Quadalupě.
kostech minulosti a doufal ve snahu obou stran,
9.prosince 1525 se tam Indiánovi Juanu Die- aby se v budoucnu řešily těžkosti společně na
govi zjevila Panna Maria. Na tom místě při základě tolerance a vzájemného porozumění.
nášeli Aztékové lidské oběti. V jednom svá Za jednotu Církve jsme se modlili 18.-25.1.Tento
tečním dni i 40 tis.lidí. "Kult"byl spojen tak zv.oktáv modliteb za sjednocení křesťanstva
s kanibalismem - "kněz"vyrval oběti kamen založil Pavel J.Francis Wattson/1863-1940/angliným nožem srdce, vhodil ho na "oltářní"žá kánský duchovní v USA, který založil Bratrstvo
roviště, krví pomazal čumák modly a mrtvo smíření a r.1909 se všemi členy se vrátil do ka
la se kutálela se schodů, kde ji jeho po
tolické Církve - právě před 70 ti lety. Modlit
mocníci porcovali, vybrané porce pro zbož by schválil r.1910 sv.papež Pius X.
né účastníky, vnitřnosti pro zvěř a skalpo Při audienci národní radě Latia, mluvil sv.Otec o
vané lebky rozvěsily na stožáry. V podzemí příčinách násilí. Ve skupinkách se vtlouká zej
ména mládeži, že boj jedněch proti druhým je
se našlo ještě asi 135 tisíc lebek.
Proto někteří tehdejší "teologové"hlásali, ideál a nenávist vůči jinak smýšlejícím a jedna
že Indiáni "nejsou lidé" - podle toho se s jícím jediný prostředek sociálního a polit.pokro
ku. K tomu slova Kisingerova:POČET PRÍVRZEN& KO
nimi zacházelo - hony na Indiány jako na
zvěř a pod.
MUNISMU ROSTE JEN TAM, KDE NEJSOU KOMUNISTÉ: U
Indiánově zprávě, že se mu zjevila Panna
VLÁDI.
Maria, tehdejší biskup, františkán Zumarra- Po úspěšném zažehnání konfliktu mezi Argentinou
ga, i když byl Indiánům nakloněn, věřit ne a Čile je možné, že zástupce sv.Stolice bude dě
lat prostředníka mezi Bolívií a Čile , kde jsou
chtěl. Proto žádal Pannu Marii o důkaz, a
tuto žádost Panně Marii Diego přednesl. Ale spory o přístup Bolivie k moři. Prostředníkem
další schůzce s Matkou Boží se Indián vyh mezi Čile a Argentinou byl kardinál Samore, v
nul a šel jinou cestou, na vrchol pahorku, jehož přítomnosti podepsali zástupci obou zemí
dokumenty, jimiž se zavazují sjednotit se v otáz
kde bylo jinak jen kamení a býlí. Jak byl
překvapen, když tam našel záhon nejkrásněj kách majet.práv na několik ostrovů v Beagle-kaná14
ších kastilských růží, ačkoliv ty v Mexiku lu.
vůbec nebyly a žádné růže tam v zimě v pří V pol, ledna hovořila na kongregaci víru řada*
osobností v čele s kuriálním kard.Chorvatem Serodě nekvetou; a ještě pořádně mrzlo. Sv.
perern s arcib. Lefebvrem o otázkách nauky a dis
Panna vyzvala Diega, aby natrhal růže do
cipliny. Otázky dostal k prostudování arcibiskup
sárapé/plášt, který Indiáni nosí dodnes/a
předem. Po rozhovorech prohlásil Lefebvre, že se
donesl je biskupovi. Tak se stalo. Krásná
vůně naplnila místnost, biskup zvedl ruce k zdá, že "kongregace víry přání tradicionalistů
nebi a rozplakal S3. Pochopil, že růže jsou respektuje." Lefebvre sám uznal 11. Vatik.sněm s
symbolem duší Indiánů. Na sá- tím, že provádění jeho závěrů a pochopení nebude
rapé spatřil obraz Matky Boží. v rozporu s církevní tradicí.
S čelenkou kolem hlavy, zaha Giacomo Manzů, umělec-komunista, se dožil 70 ti
let. Nejznámější nábož.dílo je jedna z bran v
lená hvězdnatým závojem, s
nohama na půlměsíci. Z tváře chrámu sv.Petra, brána dómu v Salzburku a koste
la sv.Vavřince v Rotterdamu. Mimo obrazy a díla
zářila mírnost a dobrota.
Biskup svo v bronzu tvořil také šperky, medaile, masky, sym
lil k stav boly, grafiku, tempery, kresby aj.Ilustroval i
řadu scén z evangelií-sv.Jan Křtitel, Tanec Sálobě chrámu.
Hrnuli se tam me, Panna s Dítětem, Vyvraždění neviňátek, Bouře
na moři, Pokušení Kristovo, Mytí nohou apoštolů^
Indiáni ze
všech stran a Ukřižováni. V jeho museu v Římě je otevřena výmísto brzo proslu•stava jeho děl za poslední tři roky.
Německé misijní dílo Missio pomohlo vyškolit v
lo zázraky.
R.1531 vydal papež Pa mis. zemích 15000 katechistů, domorodých pomocní
vel III. buly, v nichž ků misionáře. Předsedu díla, preláta Wilhelma
Nissinga, přijal 11. ledna sv.Otec.
^'píše, že není na světě
národ, který by neměl prá Při návštěvě basiliky sv.Pavla před hradbami
vo na uchování majetku a ne otevřel sv.Otec vzdělávací středisko, prohlédl
byl povolán ke spáse. - sára- si sportovní zařízení a sloužil v basilice mši.
pé se zázračným obrazem je v Městská rada v Karlsruhe uvažuje o pojmenování jednoho náměstí Ekumenické náměstí.
(rozsáhlé basilice dodnes.

ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEWIS
"Kdo se dopouští hříchu, je z dábla, protože dábel je ve hříchu od začátku. SYN BOČE PŘIŠEL
PROTO, ABY ĎÁBLOVÉ ČINNOSTI UDĚLAL KONEC." /l.Jan 3,8/.
MILÝ ČERVOTOČI,
myslíš, že jsme Tě poslali do světa, aby ses tam bavil? Pekelná policie mi hlásí, jak zbabě
le ses choval při prvním leteckém útoku. Považuješ se za zbabělce - říkají - ačkoliv bys měl
být pyšný! VždyE Tvůj hoch se rozvztekal, když mu vběhnul pes pod nohy, hněvá se na sebe, že
moc kouří a zapomíná na modlitbu.
Tvrdíš, že jsi měl nejlepší úmysly a že Tě máme hodnotit podle úmyslů a ne podle výsledků.
Milý brachu, tento způsob spravedlnosti propaguje NEPŘÍTEL, my to máme za kacířství. Pekelná
spravedlnost se nestará o úmysly, ale o výsledky. Bud nám zajistíš potravu, nebo....!!
Píšeš, že by se dala využít únava Tvého chlapce. Únava však může být příčinou umírněnosti a
duševního klidu, ba i schopnosti vidět nitro věcí. Jen schopní pokušitelé dosáhnou, aby se
unavený člověk začal zlobit, rozčilovat, být netrpělivý. Věř či nevěř, mírná únava je úrod
nější půda pro rozmrzelost než úplná vyčerpanost. Únava sama totiž nevyvolává zlost, nýbrž
ji vyvolávají příliš velké požadavky na vyčerpaného člověka. Lidé v něco doufají, a jsme-li
obratní, nůžeme pocit zklamání změnit v pocit nespravedlnosti. Poddájí-li se lidé tomu, co
se nedá změnit, vzdají se naděje na pomoc a nehledí už vpřed - stačí jen chvilka - pak začí
ná pro nás nebezpečí, že se stanou pokornými a odevzdají se do vůle NEPŘÍTELE.
Musíš tedy hocha krmit falešnými nadějemi. Vnukni mu přesvědčivé důvody, že letecké útoky
ustanou. Utěšuj ho myšlenkou, že se v noci klidně vyspí. Stupňuj jeho únavu nadějí, že válka
brzo skončí; lidé si totiž obvykle myslí, že napětí nevydrží déle než k okamžiku, kdy přes
tane, nebo si aspoň nyslí a věří, žc přestane.
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Jako u zbabělosti i zde musíš zamezit jedné věci: odevzdanosti do vůle NEPŘÍTELE!
AE mluví, jak chce, v nitru se musí rozhodnout, že nebude snášet bez omezení všechno, nýbrž
jen v "rozumné míře". Jeho trpělivost aE je kratší než délka zkoušky. Útočíme-li na mravní
čistotu, vytrvalost a pod. snažíme se ze všech sil, aby se lidé vzdali v okamžiku, kdy je
pomoc blízko - oni o tom ovšem nevědí a nevěří v ni.
Je dobré, aby ho dívka viděla tak vyčerpaného? Nevím. Snad by s ním měla soucit, ale snad
by se podařilo rozdmychat nedorozumění, neboř, ženy jsou při nadměrné únavě hovornější, muži
mlčenlivější. Snad se pak na sebe rozhněvají - a už je máme! Na jeho víru se ted asi útočit
nedá. Ale útoč na jeho cit. Bude-li vidět mrtvoly a krvavé kusy lidského masa na zdech, snad
si řekne, že "tohle je skutečný svět" a náboženské ideály bude považovat za smýšlenku.
Tak se nám daří klamat lidstvo. "Skutečné" je jen to, co je ošklivé, zlé, špatné. Náboženst
ví je neskutečné, pouhá smýšlenka, přelud. Hovoří o "duchovním" zážitku při hudbě; jen protc;
že ji slyšeli, byla "skutečná". Hmotnou skutečnost oddělí od duchovní, a tu považují za ne
skutečnost. Např. logika. Proti správným logickým úsudkům namítnou s úsměškem nebo aspoň s
potřesením hlavy:"Lehce se to filosofuje, ale život je ve skutečnosti jiný." Kdyby filosof
vycházel z nylných zkušeností, měli by pravdu. Ale na to nemyslí. "Skutečný" je pro ně cito
vý účinek věci. "Co ví kněz o manželství, když žije v celibáte?" Jakoby neměla každá věc
svou zákonitost a kdo zná tuto zákonitost, zná i věc a nemusí ji prožívat citem. Zná ovšem
JEN její zákonitost, ne cit s ní spojený. Dobré je manipulovat oběma významy slova "skuteč
nost" - duchovým i hmotným. Jak se nám to hodí. Díky tomu, že o lidi tak pečujeme, dormívají
se, že ve všech zkušenostech, které by je mohly přivést k pravdě, k dobru a ke štěstí jsou
skutečné jen fysikální skutečnosti, duchovní že jsou "subjektivní".
Ale má-li je něco zbavit odvahy a zničit, musíme se snažit, aby považovali za skutečné jen
duchovní prvky. Např. nenávist k nenáviděnému člověku je "skutečná" - hlupák si iryslí, že
vidí nepřítele "jaký skutečně je". Avšak líbeznost milovaného člověka je subjektivní mlha,
která zakrývá "skutečné "jádro, sexuální touhu nebo hospodářský užitek. Válka a bída jsou "sku
tečně "hrozné události, mír a blahobyt je pouhá přikrývka něčeho nehezkého. Budeš-li chytře
manipulovat, bude hoch považovat vzrušení při pohledu na mrtvoly za skutečné, ale milý pocit
při pohledu na šEastné děti nebo krásu přírody za pouhý subjektivní, neskutečný cit.
T VŮJ
ZLOTŘILEC

SV. OTEC V PUEBLU

ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPR

Nevěrecký tisk v Itálii začíná štvanice proti
papeži. Vytýká mu, že "zneužívá sv.Stolice",
"klerikální integrismus", "dávno překonaná kři
žácká tažení" a to proto, že se rázné postavil
za manželskou věrnost a právo nenarozených dětí
na život. Právě proti těmto hodnotám bojují levičácké marxistické skupiny - rozvrátit rodinupodle pokynů Leninových.
Jerusalemské museum koupilo německou bibli z
r.1344 ze sbírky Davida Salomona Sassoona, pro
danou ve dražbě v Curychu za 700.000 franků.
Signatáři Chartu 77 prosí JP II, aby interveno
val ve prospěch polit.vězňů vých. Evropy a děku
jí mu, že se hned po zvolení zavázal, snažit se
o zlepšení osudu trpících.
Vojenské vedení v Rhodesii zakázalo na 2 územích
shromaždování více než 20 osob, tedy i větší bo
hoslužby.
24.11.m.r, zemřela ve Švýcarsku vdova po Bohusla
vu Martinů, hud.skladateli3 Francouzska. Přála
si být pochována v mistrově rodišti-Policce.
V NDR se místo biřmování /jedné ze dvou svátos
tí, uznávaných luterány, kteří mají v zemi vět
šinu/ koná Jugendweihe, spojené s módní přehlíd
kou.
15.2. budou dánu do oběhu vatikánské mince s obra
zem Pavla VI.; připomínají 16 tý rok jeho ponti
fikátu a mají datum 1978. K cestě JP II. do Me
xika známky sice vydány nebudou, ale známky Pav
la VI. a JP I. budou opatřeny razítkem s nápisem
IO.PAULUS II.PASTORIS STUDIO MEXICUM ADIT - Pos
te VaticaneSerie známek JP II.se připravuje.
12.ledna promluvil sv.Otec k diplomatickému sbo
ru u sv.Stolice na téma: Pro mír a pokrok v ce
lém světě.
Sv.Otec navštívil kasárna Švýcarské gardy a po
děkoval vojákům i důstojníkům pod vedením plu
kovníka Franze Pfyffera z Altishofen německy za
věrné služby. Svýc. garda existuje 473 let, od
Sacco di Roma, kdy se Švýcaři zasloužili o zá
chranu papeže, a slouží ve dne v noci.
Sv.Otec navštívil také redakci Osservatore Roma
no, kde ho přivítal nedávno jmenovaný nový ředi
ZPRÁVY - ZPRÁVY - Z P R Á“ VY tel pan Valerio Volpini. Prohlédl si a dal se
V Již.Americe prý za posledních. 10 let
informovat o práci v redakci i v tiskárně. Od
zmizelo asi 900 knězi a řeholnic, stoupen nastoupení JP II. na apoštolský stolec stoupnul
ců levicových"re forem” Přes 300 bylo vypo počet odběratelů OR z 4000 na 16000.
vězeno - cizv agenti - část odpadla, část Honorář za knihu JP I.Illustrňssimi/ Franc.Humblese octla ve vezení a část byla zavražděna
ment vdtre/ jde na Haléř sv.Petra.
nebo popravena jako propagátoři komunismu.
Sv.Stolice se s úžasem dovídá, že býv.ar
cibiskup Hilarion Capucci se zúčastnil v
Damašku zasedání palest.nár.rady, ačkoliv
r.1977 slíbil, že poroůže-li mu papež z vě
zení, už se na blízký východ nevrátí.
Izrael proti jeho přítomnosti protesto
val.
V Iráku zmizelo asi 600 křestanů, do
morodců i cizinců. Vypuklo tam ostré
pronásledování křestanů.
Celý svět sleduje s napětím návštěvu sv
Otce v Mexiku. Měl prý celkem 3^ španěl
ských projevu, nejdu!eži tější na konferen
ci bískupti lat.Ameriky CELÁM v Pueble.
V St.Domingu-kde se sloužila první mše sv.
a bylo první biskupství po objevení Ameri
ky, přivítalo sv.Otce srdečně obyvatelst
vo, večer pak president, diplomaté a ve
dení města. 26.1.sloužil mši sv.pro kněze,
řeholníky a seminaristy v katedrále sv.
Dominika. Před polednem odcestoval do Me
xika, kde sloužil mši sv.v katedrále. Jel
k ní tři hodiny, doprovázen jásotem 4 mi 1.
lidí. Na letišti ho přivítal president
Lopez Portillo dosti chladně, večerní set
kání s ním i s diplomaty a vedením města
bylo srdečnější. 27.1.sloužil v poledne s
mexickými biskupy mši sv.v poutním chrámě
Panny Marie Quada1upské/vi z str.14./. Od
poledne přijal kněze; m.j. řekl, že kněz
má hlásat slovo Boží, ne být sociálním
pracovníkem nebo polit.funkcionářem. Zá
věry konfer.před 10 lety byly občas"protikladné, ne vždy správné a pro Církev uži
tečné." Církev hledá cesty, aby "hlouběji
pochopila poselství Ježíše Krista a horli
věji je plnila."Proto se účastníci konfe
rence budou snažit o "správný a nutný krok
kupředu." Levě orientované teorie, které
se vloudily mezi kněžstvo, sv.Otec odmít
nul. Jeho projev přijali kněží s velkým
nadšením a potleskem. - 28.1.měl ve 12 h.
mši v kněžském semináři v Pueble a v 15 h.
zahájil tamtéž gener.shromáždění CELÁM.
29.1.se setkal v 0axace-500 km letu - s
domorodými Indios a odpoledne tam s míst
ními biskupy sloužil mši sv. - 30.1.letěl
500 km do Quadalajara a v poutním místě
Zapopan sloužil odpoledne mši sv. - 30.1.
se setkal na katol.univ.v Mexiku s 10 tis.
katol.studenty. Poté měl tisk.konferenci
a v poledne odletěl sv.Otec zpět do Říma.

UŽ JSTE SE
PŘIHLÁSILI
NA EXERCICIE
A POUŤ DO
Ř Í M A ?

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI CD 9-13 let-SAAS ALMAGEL, přihl.a inf.
P.Birka-P.Simčík,10.-17.2.

NAŠE BOHOSLUŽBY

AARAU-každou 2.sobotu v Peter u.
Paul Kirche /inf.P.BIRKA/
18,15
BADEN-Sebastiankap.,každou
druhou neděli 11,15
WETTINGEN u Badenu,slovenská,
St.Antoniuskirche, posl.ned.18,00
BERN-Dreifaltigkeitskirch. ,sob.18.00
BASEL - kaple Lindenberg
18,00
3.ned.v měsíci česká
SLOVENSKÁ - v kaplnke na Lindenberg
neděle ráno - slovenská
ostatní neděle v měsíci
9,30
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00
SLOVENSKÁ-kaplnka Kolpinghausu,
Wolfbachstr.15.,I.patro, ned.
9,30
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel
směr Yverdon, far.kos.sv.Petra na
rozcestí od Kablovky, 3.ned.v m.10,0
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue
de Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy, 29.
I.patro, 4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskapelle, neděle
19,00
rUTI-TANN-kaple u katol.kostela, kaž
dou 2. neděli /inf.P.šimčík/
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.23.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-MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA-6OO6-LUZERN, Schadrutistr.26.,tel.041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL,
LINDENBERG 21,t.061-321944
P.Josef ŠIMČÍK-8OO4-Z0RICH,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

ODBORNÝ OČNÍ LÉKAŘ

DUCHOVNI' CVIČENí|
V BETHANIEN - útulném a mo
derním klášteře sester Dominikánek, v krásné přírodě a
samotě, v milé společnosti
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s Otcem jesuitou P.Janem
KRAJCAREM, prof. dějin na slavné římské universitě
Gregoriáně. Dříve působil Otec Krajcar v Kanadě. Cena 120 fr
Přihlášky P.Birka v Lucernu nebo váš misionář od 29.3.-1.4.

DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU v moderním
středisku nad Walensee. Povede :
Prof.Dr.Karel VRÁNA - rektor koleje pro
české a slov.studenty bohosloví v Římě.
Cena cca 80 frs. Přihl. :P.Vondra,
P.šimčík,
od 6. do 8.4.
SLOVENSKÉ EXERCICIE V MDRSCHACHU ve
Schwyzu, s krásnou vyhlídkou a okolím
Přihl.a inf.P.Baník od 6. do 8.4.
VÝLET MLÁDEŽE DO VÍDNĚ - přihlášky a
informace P.šimčík
od 16.do 20.4.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ - EINSIEDELK
povede oblíbený jesuita Otec Kunert
Přihl. čeští kněží
od 20.-22.4.
SETKÁNÍ RODIN V CASIES-ITÁLIE - přihl.a informace: VELEHRAD,
od 24.-27.4.
St.Martin, I-39O3O St.Martino-Casies
VELKÁ MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDEI1J,
promluvu bude mít asi P.Koláček
čes.vysílání Vatik. rozhlasu a
autor životopisu sv.Jana Nepoi
20.5.
Neumanna.

Slavnostní mši sv. a
Otec jesuita z

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V CASIES, inf.
a přihlášky O.Šimčík 1.-3.6.

JARNÍ POUŤ POD SÁNTISEM, ve 12 h
mše sv.-P.Šimčík-P.Vondra, po ní
17.6.
piknik v přírodě
OASA MLÁDEŽE s rekreační a nábož.náplní v Casies - pak účast
NA ŘÍMSKÉ POUTI /mladí nad 16 let/, přihlášky a informace
P.šimčík, P.Birka
od 14.-25.7.
TÁBOR ŠKOLNÍ MLÁDEŽE s účastí na některých programech řím
ské pouti. ANZIO - ITÁLIE, přihl.a inf.P.šimčík, P.Birka
od 20.7.-4.8.

Dr .Med.MAXIMILIAN D R E I F U S ŘÍMSKÁ POUŤ - program byl přiložen v min. čísle,
jinak si jej vyžádejte u svého misionáře. Oznámení, že je
si otevřel praxi
možné hlásit se do konce ledna, jsme dostali pozdě, KLUB už
Hegibachstr. 64, 8032 CURYCJI
byl v tisku. Kdo pozapoiměl, at zavolá Otci Birkovi, jistě
tel.01-53 88 5O,priv.825 1758
se i pro něho místo najde. Velmi levné a zajímavé 27.7-4.8.
Etosavadní činnost: do r.1968
II.oční klinika v Praze a
SYMPOSIUM MLADÝCH O PÍSMU SV. - Ve
de znalec Písrm - P.Dr.J.Krejčí,
Akademie věd.
Od r.1968 vedoucí odd.kontakt
inf.a přihl. P.šimčík 5.-11.8.
ních čoček na oční klinice
SVATOVÁCLAVSKÁ POUÍ
23.9.
PODZIM.PRÁZD.MLÁDEŽE 6.-2O.1O.
universitní nemocnice v CurychuS

„MYSLÍ VÁM TO POLITICKY?”
Poručík Troník si zavolal Kefalína do kanceláře."Mám k vám delikátní otáz
ku, Kefalíne," lezlo z něj jako z chlupaté deky. "Rád bych znal váš názor
jako svazáka a agitátora roty. UjišEuji vás, že irůžete mluvit
otevřeně."
"Pokusím se,"slíbil Kefalín, "ale'nevím, o co jde."
Troník těžce vzmohl. "Co říkáte situaci?"otázal se pateticky.
Kefalín se zamyslel. "Situace je vážná. Západní imperialisté.."začal.
"Nemyslím mezinárodní situaci, "pře‘rušil ho poručík, "mám na mysli situaci
u naší roty. Zdá se mi - a nejen mně, že to, co se děje, nepůsobí
dobře na smýšlení mužstva. Nikdy jsem nezasahoval do velitelovy
pravomoci a nemám to v úmyslu. Poručík Hamáček měl své nedostatky,
ale tohle. .Co je moc, to je moc!"
"Kdybyste se, soudruhu poručíku, vyjádřil přesněji,"dělal hloupého Kefalín.
"Hrone, Kefalín! "vybuchl politruk. "Chcete tvrdit, že nevíte o nemožném chování nadporučíka
Mazurka? Že nemáte tušení o tom, že jeho žena, mimochodem velice neuvědomělá soudružka, ho
bije? Copak se možné takovou věc mlčky trpět?"
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"Když to mlčky trpí on?" pokrčil rameny Kefalín, "tak proč by to mělo pálit nás?"
"Velitel má být podřízeným příkladem! "horoval poručík. "Vojáci v něm mají vidět svůj světlý
vzor! A co je to za vzor, když ho manželka bije jako žito. Koupila si na něho nový karabáč!'
Kefalín se sladoe usmál. "S těma vzorama je to strašně složitý, soudruhu poručíku, "řekl.
"On ani Julius Fučík není vzorem pro všechny! U karlínského viaduktu měl krámek sýrař Kočvara a ten vždycky říkal: Pana Fučíka jsem měl rád, byl to velice dcbrý zákazník. Měl rád
sýry a často ke mně chodil. Milý, pohledný člověk. Jenže jsem ho viděl každou
chvíli s
jinou slečnou a takoví lidé by se neměli dávat za vzor mládeži!"
"Co to melete, Kefalín!"zlobil se Troník."Tady nejde o názor reakčního živnostníka, ale o uelioe závažný politický problém. Já ta
dy půl druhého roku pracuji s lidmi a v okamžiku, kdy se mají
dostavit kladné výsledky, přijde takovýhle velitel. Já vím, jak
taková věc může zapůsobit. U nás v Sokole byl kdysi homosexuální
vzdělavatel a sváděl dorostence. Když se to dostalo na veřejnost,
zavrhli místní občané Tyrše i Fiignera, a dokonce se pokusili
zapálit sokolovnu. To je reakce prostých lidí a s tím musíme
počítat. Podle velitele často vojáci posuzují celou armádu
a tuhle věc je třeba náležitě zvážit!"
"Já pořád nevím, co by se mělo dělat, "řekl Kefalín. "Konec
konců osobně proti soudruhu nadporučíkovi nic nemám. Kdy
by pil nebo tloukl manželku on..."
"To by bylo v pořádku!" skočil mu do řeči politruk."Proto
že důstojník se má chovat jako chlap. Trocha drsnosti se
mu vždycky promine. Ale tohle. .Kefalín, copak vám to nedo šlo?"
"Ještě ne," pravil Kefalín.
"Člověče." naříkal poručík,"mám vám jako svazákovi říkat,
že ván to musí myslet politicky? Měl byste každý případ vi
dět v širších souvislostech. Jako například Jasánek. Ten
mě hned upozornil, že chování soudruha nadporučíka může mít
nedozírné následky. Žijeme v těžkých podmínkách, obklopeni
řadou soudruhů, kteří o naší pravdě nejsou ani zdaleka
přesvědčeni. Velitelský sbor i členové svazácké organizace
se musí chovat tak, aby jejich činy nebyly v rozporu se slovy, která hlásají. Učitel Anpoš
mi řekl: Pro člověka je někdy bolestivé pohlédnout pravdě do očí. Já jsem to učinil, ačko
liv jsem prostý vojín! Také soudruh Bobr je velice pohoršen a všichni soudruzi, nezávisle
na sobě, mě požádali, abych v tomto směru podnikl kroky. Chtěl bych vědět, co si o tem my
slíte vy."
"To je těžké, soudruhu poručíku,"krčil rameny Kefalín,"mne vám to nijak nepobuřuje."
"Já si zase nyslím, Kefalín," vztyčil prst poručík,"že je načase přejít od oportunistické
pasivity k bolševické aktivitě."
Válčili jsme za Čepičky

PRO ZASMÁNÍ
Matka: "Hrůza. Najdu ti dobrého muže, a ty ho nech
ceš!" Dcera:"Když já si najdu vhodného muže, zase
ho nechceš ty!" Otec:"A když se některý muž hodí
vám oběma, pak nechce on.11
"Prosil bych krém na boty. ""Na jaké?" Na dvaačtyřicítky. "
__________________________________
"Číšníku, ta polévka je úplně studená.""Odpusťte,
asi jste omylem sáhnul po včerejším jídelníčku."
Holic vyvěsil na dveře cedulku:"Za příčinou malo
váni holém P.T. zákazníky vzadu. "__________________
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Po prohraném zápase těší trenér sportovce:"Už nenaříkejte, mládenci.
Jednou vám najdu mužstvo, nad kterým určitě zvítězíte!"
Učitel vypravuje o Tomáši Edisonovi a jeho vynálezu elektrické lampy. Petřík o tom vypravuje
doma:"Představ si, mami, nebýt Edisona, museli jsme se dívat na televizi při petrolejce!"
Ve Vídni hledá cizinec místo, kde se koná koncert filharmoniků. Ptá se
domorodce, jak se dostane k filharmonikům: "To musíte,pane,hodně cvičit! "
Host se ptá hoteliéra, můze-li s sebou přivést psa:"Proti psím nic ne
mám; za třicet let mi žádný pes nepropálil cigaretou ložní prádlo, nikdy
si s sebou nevzal na památku popelník, ručník nebo stříbrný příbor.
Nikdy se nesnažil políbit komornou ani si nestěžoval na jídlo. Nemuse
li jsme mu čistit boty a nečistil si je o záclonu. Jste tu vítán, pane,
jestliže se vás pes za vás zaručí."
"Poslyš, Frantíku, jak to, že jsi dosud nepřinesl ze školy hezké známky?"
"Tatí, je nás ve třídě moc a než na mne dojde, učitel všechny hezké známky rozdá.
Dobromyslný Francouz dá žebrákovi almužnu a povídá:"Za rohem vedle potře
bují lidi na práci. ""Díky za upozornění," a žebrák utíká - opačnou stranou
"Proč se váš Petr nepostaví na vlastní nohy?" "Protože se zatím nemůže
spolehnout na vlastní ruce."_________________
"Představ si, Petr mi řekl, že jsem pro něho osmý div světa.""A co ty na
to?""Rekla jsem mu, že nechci, aby se stýkal s těmi sedmi divý přede mnou'.'
Skot nemocné ženě:"Jdu pro lékaře, drahoušku. Kdybys cítila, že se blíží
tvůj konec, zhasni světlo."______________________
"Jak je vám?" ptá se lékař u zraněného při havarii.
"Jako po žních. Mám všechny zuby vymlácené. "
Pan Novák si zašel do jídelního vozu, trochu si
tam popil a nemohl najít své kupé:"Nepamatuje
te si číslo kupé?"ptá se ho průvodčí. "Ne,"
skytá pan Novák, "jen vím, že z něj byl pohled na kamenolom."
"Proč sis připevnil tapety připínáčky a nedal si je nalepit?"
ptá se přítel Skota, který mu ukazuje nový byt. "Z chytrosti. Co
kdybych se zase jednou stěhoval?"
"Katastrofa! Akcie, které jsem koupil za 500 marek klesly na 5
marek! ""Nu, utiš se,, "chlácholí manželka, "však jich máš hodně!"
"Ze všech živočichů, prý se umí smát jen
člověk!""Zvláštní. Právě ten má k tomu nej
méně důvodů. "___________________________
"Nelez do té loáky! Co když se utopíš? Co si
pak bez tebe počnu?""Nic se nestane. Locika
je dobrá, bezvětří, voda klidná...""Tak nech
aspoň peněženku na břehu."
Vsimlz jste sz, přátele, chlubí se tenor, "jak
můj hlas úplně zaplnil divadlo!""Všimli - moc lidí k vůli tomu
muselo odejít. "_______________________ _____
U barového pultu naříká muž:"Dvacet let už sázím a sázím a pořád jsem
chudý člověk. ""To jste takový smolař?" ptá se číšiík. "Ne, zahradník."
; "Proč říkáš, že je to schopný člověk?”"Udělá všechno bez nejmenších
výčitek svědomí."_
"Jeho stav je kritický.""Ano?"1*Jistě. Stále něco kritizuje.*
Prodavač starožitností vystaví pět soch s nápisem^Pět smyslů." Když jed
nu prodá, změní nápis: "Čtyři prvky. "Zase prodá jednu. Dá tam nápis: "Tři grácie. "Když prodá
další, napíše: "Den a noc." Poslení označí nápisem: "Osamělost. "

NA VŠEDNÍ DENI NA SVÁTEK
BRAMBORY PROKLÁDANÉ VEJCI. - Kilo brambor, 40 g tuku, 30 g uzené slaniny,
20 g cibule, 3 vejce čtvrt l kys.smetany, vejce, sůl, 20 g strouhanky.
V slupce uvařené brambory oloupeme, pokrájíme na plátky, promísíme s cibul
kou na'másle osmaženou. Do vymaštěného, strouhankou vysypa
ného rendlíku klademe vrstvu brambor a na tvrdo uvaře
ných vajec a posypeme drobně nakrájenou slaninou*. Nako
nec brambory. Před dopečením zalejeme kyselou smetanou,
v níž jsme rozkvedlali vejce, sůl, pepř - a dopečeme.
PIŠKOTOVÝ DORT S KOKOSOVÝM KRÉMEM. - 4 vejce, 6 lžíc
vřící vody, 200 g prásk.cukru, 200 g krup.mouky, prá-c^
sek na pečeni. - Žloutky a cukr šleháme asi 15 min.s
vřelou vodou. Přidáme krupič.mouku, v níž jsme rozmícha
li prášek na pečení a tuhý sníh. Lehce promícháme a peče
me v dortové formé, vynaštěné a vysypané moukou. Vychladlou překrojíme a plní
me. - NÁPLŇ: 3 dl mléka, 30 g hrubé mouky, 90 g másla, 80 g prás.cukru, 2 lží
ce rybízové stavy, 50 g kokosové moučky. - V mléku rozmíchanou mouku uvaříme
na hustou kaši za neustálého míchání. Máslo, cukr a šfávu vymícháme do pěny a
po lžičkách přidáváme vychladlou kaši. Nakonec kokos.moučku, zamícháme a plníme.
KRČMOVÁ POLÉVKA Z KUŘETE.
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Kuře, 150 g kořenové zel., 30 g cib.,80 g másla, 40 g mouky, 2 dl mléka, žloutek,
zelenou petržel, sůl, koření. - Kuře vložíme do studené vody, osolíme, okořeníme a pomalu va
říme. Pak přidáme celou cibuli a kořenovou zeleninu. Z másla a mouky připravíme světlou zásmážku, zalijeme ji vývarem z kuřete a povaříme. Maso z kostí obereme, jemně posekáme a vlo
žíme do polévky. Nakonec přilejeme mléko, v kterém jsme rozkvedlali žloutek a zel.petržel.

KARFIOL S MAJONÉZOU. - Karfiol, sůl, majonéza, přírod, jogurt. - Karfiol
uvaříme v osolené vodě,aby byl měkký, ale držel tvar. Majonézu rozmí' cháme s jogurtem. Uvařený karfiol podáváme s majonézovou omáčkou,
' ozdobíme zelenou petrželkou a rajskými jablíčky.
FAZOLOVĚ LUSKY NA PAPRICE S PÁRKY. - Polovinu konservy fazolových lusků, 50 g cibule, lžíce oleje, lžička sladké papriky, 2 nožičky párků,
|lžička hladké mouky, sůl. - Drobně nakrájenou cibulku zpěníme na oleji
Ipřidáme rozkrájený párek, zaprášíme moukou s paprikou. Chvíli smahne,
■me, zalijeme nálevem z fazolí, osolíme a krátce povaříme. Přidáme lus
ky a prohřejeme. - Ze zbyků lusků můžeme vpravit salát: nakrájené lus
ky promícháme s nakr.cibulí, ochutíme sladkokyselým octem a zakapeme
oleje. Trochu opepříme.
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MÍCHANICE. - 150 g libového uzeného, cibule 2 stroužky česneku, brambor, 200 g
kys. zelí, lžíce oleje, jablko, malá cibule. - Uzené vložíme do
vařící vody a kráče povaříme. Vodu slijeme a maso zalijeme zno
vu vařící vodou, přidáme půlky cibule, česnek, uvaříme do měkká.
Měkké maso rozkrájíme. - Do vývaru z uzeného zavaříme nakráje
nou kapustu a máme dobrou polévku.
BANÁNOVÝ DESERT. - 2 banány, dl vaj .koňaku, 1 1/2 dl smeta
ny, 2 lžíce strouh.čokol. - Oloupané banány nakrájíme na
šikmé plátky, srovnáme na desertní talířky, polijeme koňa
kem, ozdobíme šlehačkou a posypeme strouh, čokol. Pro dětí
místo koňaku vanilkový krém.

