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v katedrále v Rennes je socha sv.Josefa, který se usmívá. Neměl mnoho důvodů k úsměvu-. Nej
dříve trýzeň srdce, když se snoubenka Marie vrátila od tety Alžběty v jiném stavu. Jak to?
Vždyť z ní zářila čistota a poctivost! Boží posel ho uklidnil: "Josefe3 synu Davidův3 neboj se
vzít k sobe svou manželku Mariin Vždyt díte3 které pocala3 je z Ducha svátého? Porodí syna a
ty mu dáš jméno Ježíš3 protože osvobodí svůj lid od hříchu? "/Mt 1, 20-21/?
Chápete, proč se sv.Josef usmíval? POZNAL SVÉ POSLÁNÍ-pečovat o Vykupitele-Mesiáše-na které
ho čekal jeho národ od svého vzniku. Pak už mu nic ze srdce a z tváře úsměv nesmazalo: ani
marné hledání příbytku v Betlémě pro Spasitele světa a jeho matku, ani zuřivá nenávist Hero
dova, ani egyptské vyhnanství - kde mohl mluvit jedinou řečí, úsměvem - ani hledání svěřené
ho synka na pouti v Jerusalemě, ani těžké řemeslo, ani všední dny, ani bolest - ba ani smrt..
ZNAL SVÉ POSLÁNÍ! Známe i my své poslání? Jednou řekl významný český kněz: "Kdybych ztratil
své posldní3 vedomí3 proč jsem knšzem3 bylo by to strašné!" Stejně strašné je, ztratí-li mat
ka vědomí, proč je matkou, ptá-li se otec, proč má děti, umělec, proč tvoří, technik, proč
je technikem, lékař, proč léčí, švadlena, proč šijeo.člověk, proč je člověkem a křesťan, proč
je křesťanem. Přetrhne-li se lano víry, řítí se člověk do hrůzné prázdnoty!
Víra je ovšem dar Boží lásky-milost. Ale Bůh ji dá a udrží každému, kdo má vůli, zůstat s
Ním. Víra moha křesťanů kolísá při nezaslouženém utrpení, nepochopitelném zklamání, opuště
nosti, pronásledování, při pohledu na kněžskou nevěrnost.. .Sv.Josef by se tomu usmálo
Úsměv musí proudit z vědomí našeho poslání a z věrnosti tomuto poslání. Ať se děje cokoliv!
Děti zakolísají, klesnou, jsou hrubé, nevděčné, .ale Bůh je s námi, i s nimi. Muž či žena zra
dí - Bůh je věrný. Někdy slyšíme z kazatelen lži víry - ale Bůh je pravda. V práci je zlý
člověk - ale Bůh je dobro. V televizi vidíme, v časopisech čteme slabomyslné hloupostí - ale
Bůh je moudrost.
Nedejme se srazit zklamáním! Dokud není konec dnů, je naděje. Znovu a znovu pokládejme ruku
na pluh svého poslání - a neohlížejme se zpět! Za námi jsou jen zkušenosti - naděje jsou
před námi. Možná, že náhle vystoupí ze stínu, usmějí se na nás - proto musíme i ny mít pro
ně připravený úsměv. Plačme v temnotě samoty, ale ve světle se
usmívejme. Bůh nás nebude zkoušet nad naše síly. Co nás nyní
drtí, pomine, při nejmenším přechodem na věčnost, Upřeňme ze
svého utrpení a radosti vzácnou tkaninu, zkomponujme z něho osla
vu Boha - který ví, proč.........
Kristus nás na nesčetných místech evangelií vyzývá:"RADUJTE SE!"
Je to vlastně přikázání Kristovo, které nenajdeme zatím v kate
chismu, ale mělo by tam být. Čerpejme úsměv ze všeho, v čem je
skrytá Boží láska: z rozvíjejícího se poupěte, vycházejícího
slunce, bzučení včely, dopisu z domova, přátelského pozdravu,
nových šatů... Jen ve hříchu není Bůh, proto ani úsměv, a přece
se nůžeme usmát. Kříž Páně nám dal naději - přidejme upřímnou lí
tost, dobré předsevzetí, a místo hříchu nastoupí radost!
Radujme se, protože nežijeme zbytečně. Bůh nám svěřil úkol,
snad těžký, ale s Jeho pomocí ho zvládneme a odevzdáme Mu
jednou mistrovský kousek svého splněného životního poslání!
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Pražský arcibiskup František kardinál Tomášek navštívil Řím Sv.Otec ho přijal
19. 2.a hovořil s ním v mateřské řeči od 13 do 16 hod.
Při smyku auta si zlomil vaz farář z Tišnova Jan Nesvačil/57 let/* Pohřbu se zúčastnilo asi
250 kněží* Těžce raněn byl řidič, byv„spirituál litoměřického semináře /50 let/ a bohoslovec
/21 let/* Ten prý je už mimo nebezpečí smrti*
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V britské televizi BBC varoval v interview Solženicyn státníky, aby neklamali sami sebe s t.
zv.zmírňováním napětí. Ročně padá víc a víc zemí za oběť komunismu.
E*Viglione uveřejnil v týdeníku Espresso podrobnosti o únosu a vraždě A, Mora, Anonymní tele
fonát ho vyzval, aby do 48 hod. sdělil jména svých informátorů, jinak bude zavražděn* Pod doj
mem stoupajícího terorismu řekl sv.Otec dětem: "Jen s evangeliem budete schopné opravdu osvo
bodit člověka od otroctví a dát mu pravé štěstí. Středem evangelia je láska, ne nenávist,rov
nost všech, ne potlačování, dialog, ne boj, osoba, ne abstraktní ideologie, požadavek života
v celé jeho pestrosti a ne jeho zabíjení*"
25.3.1929, t. j před 50 lety, zemřel básník Otokar Březina. O komunismu řekl, že je to návrat
do doby kamenné. - Před 50 lety -20.2. - zemřel i apoštol Berlína, P.Dr.C.Sonnenschein,sotva
53 lety. Věnoval se studentům, dělníkům, umělcům, pracoval moderně a ryze křesťansky.
1981 se koná Eucharistický kongres v Lourdech. Sv.Otec schválil heslo:CHLÉB, LÁMANÉ PRO SVĚT.
Na zasedání Světové rady církví/mimo katolickou/v Kingstonu-Jamaika, se zjistilo, že ev.cír
kev Nemecka -EKD- podpořila 800.000 DM "zvláštního fondu"/dary věřících/skrze ženevské ústředí
komunisty řízené SWAPO/Nanbia/ a Vlastenecké ústředí/Rhodesie.Některé církve SRC opustily.
Sv.Otec chce jet do Polska 11.5.-13.5.a oslavit 900 let od smrti sv*Stanislava, kterého komu
nisté líčí v učebnicích nejčemejšími barvami, Proto tento zájezd vidí neradi.
Pro část litevské arcidiecéze Vilno v Polsku jmenoval 2.2.sv.Otec světícím biskupem 37 letéhc
prof. věrouky E.Ozorovského. Litva má 600 farností a asi 750 kněží 75 proč z 3,3 mil. obyva
tel jsou katolíci. Moskva nedávno dovolila zvýšení počtu seminaristů jediného katol.semináře
v SSSR z 30 na 75. Stát dovolil stavbu nového semináře, do kterého se seminaristé nastěhova
li v září m.r. Mají prý výbornou knihovnu. - V Kovně/Kaunas je jediné museum ňábla, založe
né sochařem An.Smuidzinavicieusem; má 4000 kusů různých vyobrazení Sábla.
Františkánský institut pro bibl*vědy a orientalistiku v Jeruzalémě přijímá nyní studenty i
na částečné studium nebo jako hosty,
Victor Bull Bear z USA je čtvrtý Indián z kmene Ogalala-Sioux v již.Dakotě, který byl vysvě
cen na jáhna. Bude působit v indiánské reservaci biskupství Rapid City.
Skupinka tradicionalistů se usadila u sv.Jindřicha v Praze.Výstředních progresistů prý je víc.
Něm.mis.sbírka Adveniat vynesla loni 30,3 mil.DM. Podpoří 1456 cirk.podniků, zejm.kněžských
seminářů, řehol, noviciátů a středisek pro další náboženské vzdělání laiků
Biskupové Ghany pozvali sv,0tce na rok 1980* R*1471 tam byl poprvé vztyčen kříž, 1482 slouže
na první mše sv,na pahorku Elmina, r* 1507 už 1300 pokřtěných domorodců* Pak museli misionáři
zemi opustit, teprve r*1880 byl kostel na Elmině obnoven.
Koncem ledna se konal v Římě seminář pro členy pracovního společenství kat.tisku/AKP/.Jedna
z rozmluv se konala v Kongregaci pro šíření víry a rozhovoru se zúčastnili sekr.kongregace
arcib.Simon Lourdusamy/z Afriky/ a vedoucí Díla sv.Petra něm.prelát H.Pitzki
K filmu, který ukazuje kruté pronásledování židů před víc než 35 lety podotknul evangel* teo
log Bergman ze Záp. Berlína, že pronásledování křestanů rudými diktaturami bylo největší pro
následování v dějinách křestanstva - ale o něm se nikdo nezmiňuje.
Ang.sociolog prof.W.Belson zkoumal 3 roky 1565 mladých Londýňanů a zjistil, že největší vliv
na zločinnost 12-17 tiletých mají násilnické filmy v televizi; mladí se přiznali k 9000 násilnickým činům pod vlivem televize.
Z rozhovoru z Myagkovem, jedním z 90 tis„vyškolených důstojníků KGB vysvítá, že sovětští
agenti v hrom, sděl„prostředcích se snaží o desinformaci - 80 proc*pravdy, 20 proč.lži* V
Moskvě se ve specielním odd.cvičí vrazi k odstranění nepohodlných osob* KGB se snaží zaplést
vlivné osobnosti do choulostivé situace, tajně je fotografuje a pak je nutí ke spolupráci*
Ták prý získali řadu spolupracovníků, vlivných lidí, v evangelické i katol*církvi*
K 40 tému výr.smrti papeže Pia XI.sloužil ve vat.hrobce 10.2_zádušní mši sv,děkan kardin sbo
ru Carlo Confalonieri. Mše se zúčastnilo mnoho duchovních i laiků. Confalonieri býval soukro
mým sekretářem Pia XI.,jenž vydal encykliku proti komunismu i nacismu.
8* 2*přijal sv*0tec kard*K5nigaa redaktory rozhl*a telev.časopisu"Hbr zu".Pře~Á
dal jim Zlatou kameru* V promluvě m*j* zdůraznil důležitost používat těch*
pokroku k pravému duchovnímu a mravnímu pokroku*
V kolínské arcidiecézi klesl počet vystoupení z Církve o 50 proč.

BLONDÝNKA NA OBZORU
"Mami, teta Milada říkala tetě Vlastě, že viděla našeho tatínka
se strašně hezkou fešulí,"zvedl Mirek hlavu od úlohy.
"Hled si úlohy a nemysli na hlouposti,"řekla přísně matka a přida
la k pokárání menší pohlavek. Roztržitě pokračovala v kuchtění a
výsledek byl, že se poprvé v jejím manželství octly na stole
připálené lívance.
Sdělení pana syna jí nešlo z hlavy. Po podniku se vznášejí hej
na urostlých krasavic a pokušení už zničilo jinší charaktery.
Třebas strýce Hambrdlíka, který se dal v sedmdesáti rozvést a
oženil se s dvacetiletou číšnicí, a ta za rok shrábla nemalé dědictví. Nebo ten jihoafric
ký chirurg; odsunul řádnou manželku a oženil se se spolužačkou své dcery...
Druhý den šli s mužem do divadla. Jindy věnovala pozornost jen hře, dnes pečlivě sledovala,
koho muž zdraví. Na jeden umělecký platinový účes se přívětivě usmál .je to snad ONA?
V přestávce si všimla, že známí mluví jen s mužem, na ni sotva pohlédnou a vůbec s ní nemlu
ví Po zádech jí přešel mráz. Asi už vědí, že je odstavená manželka. Na jevišti se míhaly
jen skvrny, hudba vřeštěla, zpěv zněl jako skřeky dravé zvěře.
"Není ti dobře?" zeptal se muž, když usedli do auta a spustil motor.
"Proč myslíš? Vypadám špatně?"
"Jsi bledá. A pak-vůbec jsi nemluvila," Začal si tiše pohvizdovat melodii z opery a klepat
prstem na volant do taktu.
"Už pro něho nic neznamenám," svíjela se v duchu Hanka.
Doma se převlékli a uložili jako obvykle zády k sobě do manželských postelí. Hance cvakaly
zuby, snažila se modlit, ale myšlenky rozháněly modlitbu jako dravé ryby. Dříve se spolu ve
čer modlívali, .ovšem, mívá přesčasy, o ale jsou to přesčasy? Není to ta slečna? Muž už dávno
pochrupkával, a Hanka zírala uslzenýma očima na hvězdy za záclonou. Teprve když zvon smířli
vě odbíjel dvanáctou, nořila se do snů. Viděla se sama na trámu v rozbouřené řece, pak na
sloupu jako Simon Sloupovník a konečně se propadala v noci na hřbitově zvolna do hrobu.
Druhý den se rozběhla k Vlastě. Sestra ji srdečně přivítala, přinesla kávu a pečivo a hned
začala vypravovat o svém jediném synkovi.
"A co ty, sestřulko?" zeptala se náhle neklidně."Jsi pobledlá. Zlobí děti?"
"Děti jsou hodné," šeptla Hanka, hledíc úkosem na koberec,"ale Honza. ." A rozplakala se.
"Hanko, Haničko, neplač,"objala ji sestra,"je nemocný? Jirka ho prohlédne na klinice..."
"Ne, ne," jektala zuby Hanka, "ale je mi nevěrný!"Pohlédla tvrdě na sestru: "A ty to víš!"
Vlasta na ni chvíli nevěřícně zírala, pak upila kávy, vzala ji za ruku a odvedla k velkému
zrcadlu v předsíni. Hanka se dívala do zrcadla. Nejdříve byl obraz rozmazaný slzami, pak
se vyjasňoval...
"Dobře se na nás obě podívej," povzbudila ji sestra,"a upřímně řekni, co si myslíš..."
"Nu,"pokrčila rameny Hanka,"máš hezčí šaty.... A účes.."připustila váhavě.
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"Tvoje byly také kdysi hezké. A tečí? Utržený knoflík, zadrhnutý zip, uvolněná záložka...
Sestřulko, srovnávalas někdy své oblečení a vzhled s jinými ženami?"
"Jsem hezká!"řekla vzdorovitě Hanka,zakrývajíc dlaní místo, kde chyběl knoflík.
"Ano. Ale už to není vidět. Podívej se na své vlasy? Kdy sis je naposledy myla? A nehty? Ho
dí se tak zanedbané nehty k manželce ředitele podniku? Určitě ti utíká očko na punčoše.Ano."
"Mám čtyři děti," ještě vzdorovitěji procedila Hanka skrze zuby."A ty jen jedno!"
"Tři jsou odrostlé a pomáhají ti? Odvedla sestru zpět do obývacího pokoje. Chvíli seděly
mlčky.
"Když jsem u vás posledně byla, mamě hledal Honza košili. Pokud byly čisté, chyběly na nich
knoflíčky. A pak - tvé věčné zlobení, kárání, napomínání, hněv.. Divím se, že si tvůj muž
už dřív nenašel upravenou a vlídnou dívku?"
"Mlč! Můj muž není takový! Tvůj měl dvě milenky - a ty jsi upravená a vlídná!" sykla Hanka.
Vlasta zbledla. "Jirka má povahu po tátovi,"zašeptala po chvíli,"nerozvrátím přece k vůli
tomu rodinu. A on také ne! Máme se rádi, potřebuje mě..Tvůj muž je trpělivý dobrák. .A ty?"
Hance klesla hlava."Co mám dělat,"řekla bezmocně,"pomoz mi, prosím tě!"
"Zajdeme hned do módního domu, půjčím ti peníze. Okamžik,"vrátila se s růžovým prasátkem.
"Do něho vhodíš frank, kdykoliv budeš nevlídná, prudká..děti napomínej vlídně, laskavě. Až
bude plné, dám ti další, mám tři, ale už je nepotřebuji. .Zvedni hlavu! Máš pevnou vůli, já
také! A ta fešule byla manželka prokuristy, který si odskočil do trafiky. Ale jednou to může
být úhledná a vlídná slečna, a i ti nejctnostnější muži mají slabé chvilky, kdy začnou porov
návat své manželky s jinými ženami......... "
A.B.

Říká se, že dnes jsou pro mladé při
tažlivější hvězdy filmu, sportu či
šlágrů než hrdinové a svati Je to
vina rodičů. Prostřednost se světu
mstí.. V minulých dobách byli lidé,
kteří bojovali o absolutní mravnost
V přirozené oblastí řečtí filosofové
či zasvěcenci budhismu, v nadpřiroze'
né israelští proroci a křesťanští
svati. Většina lidí neumí vést. Čím
rychlejší sdělovací prostředky, tím
více stoupenců vedoucích osobností.
Velké masy nejsou tvůrčí; ty využívá
marxismus, aby se dostal k moci. Vel
ké podněty lidstva přicházejí od
tvůrčích menšin. Vždyť o Letnicích
bylo jen 120 osob ochotných přijmout
Ducha Svatého.
Dnes, kdy má mládež tak málo podnětů
a ideály dokonalosti moderní společ
nosti nevyžadují skoro napětí a náma
hu, je dobré upozornit, že jsou i
absolutní zásady, uskutečnitelné jen
s velkým hrdinstvím. Jednou přišel k
Ježíšovi bohatý mladý muž, mocný po
liticky a vážený ve společnosti, a
řekl:"Mistře dobrý, co dobrého musím
konat, abych dosáhl věcného života?"
Byl jist, že vykoná vše dobré, jen
když se mu to ukáže. Mravnost byla
pro něho pravidla, předpisy, přiká
zání. Vášně, touhy, sklon k omylu vše se dá zvládnout vlastní silou. Jen nevědomost překáží svatosti.
Spasitel odstranil toto nízké pojetí otázkou:"Proč mé nazýváš dobrým? Nikdo
není dobrý, jen Bůha" Odmítnul povrchní označení "dobrý". Chtěl, aby mladý
muž poznal pramen dobra. JEN b8h JE DOKONALE DOBRÝ. Není-li tedy Kristus, kte
rý mluví, Bůh, není dobrý. Ti, kdo viděli v Kristu jen dobrého člověka,si to
ho museli všimnout.. Není-li vtělený Bůh, není dobrý. Odpovědí useknul kořeny
dobrům, která děláme sami a přivedl dobro k jeho pramenům.. Jen od pravého Bo
ha přichází pomoc ke konání dobrých skutků.
Mladý muž řekl, že zachovává přikázání. To nebyla pro Krista ještě dokonalost
"Ježíš na nej s láskou pohleděl a řekl mu: Jedno ti schází: Jdi, prodej vše,
co máš, dej to chudým, a budeš mít poklad v nebia Pak přijd a následuj mé„On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože mel mnoho majetku^"
Láska Kristova k mladému muži byla přísná. Zamířil kopím na vřed finanční zajištěnosti a žádal, aby se bohatství vzdal. Tak se dotknul jeho pramenu "dob
roty" - kterého se měl muž vzdát, aby získal pravý PRAMEN DOBROTY - BOHA.
Lidé, kteří křesťanství rozředili v pohodlnou klubovní záležitost a humanitní
mravnost by se měli dopracovat k vědomí, že jeho ideály jsou mnohem vyšší,
než si chceme přiznat, a že na světě jsou statisíce, které podle nich žijí.
Jako tento muž, ví každé lidské srdce, že mu něco chybí. Mnozí by ovšem - ja
ko on - odešli smutni, kdyby slyšeli tyto hrdinské požadavky,Naše chyba je v
tom, že nedáme mladým příležitost, poznat hrdinství. Mladí jsou mnohem víc
schopni a připraveni k dobru a svatosti než si myslíme. Revoluční duch mla
dých je dnes protest proti starším, že jim nenabídli příležitost, aby poznali
ideál dokonalé dobroty. Dnešní mládež není smutná, že se jí brání, aby Ho ná
sledovala, ale proto, že o NĚM dosud ani jednou důkladně neslyšela a nevníma
la H0„
Fulton J.SHEEN

HRDINSTVÍ
A MLÁDÍ

ZÁDNÍ ČLOVĚK NEZNÁ DOBRÉ SÁM SEBE,
POZVEDNUTÉ NAD KALICHEM.

DOKUD SE NA SEBE NEDÍVAL V ZÁRl HOSTIE,
Francois MAURIAC

OD REVOLUCE KE KRISTU !
OD

MEDELLINU

K

PUEBLE

R.1968 se konala v kolumbijském Medellinu II.konference biskupů
latinské Ameriky - CELÁM. Protože biskupové neměli ani zdání o cí
lech, učení a praktikách komunismu, vypracovali mladí revoluční
knězi hbitě oficielní závěrečné dokumenty a naivní biskupové je
podepsali.
Po Pueble se vyčítá sv.Otci Janu Pavlu II., že je "fixován Evro
pou." "Ostří hoši" v sutanách byli na ni fixováni ještě víc,
školili se totiž na katolické universitě v Lovani - Belgie,
kde studovali sociologii vývoje. A tak místo aby plnili
příkaz Páně a hlásali evangelium, založili řadu revoluč
ních skupinek. V Argentině Kněží třetího světa. V El
Salvador Radikální hnutí rolníků. V Čile za Allendeho
Křesťané pro socialismus - které se chce vzdát demokracie,
aby4i zachránilo" křesťanství. Gustavo Gutierres stvořil "teo
logii osvobození". Duchovní vůdce "revolučních kněží" odpad
lík Camilo Torrez, vyškolený rovněž v Lovani, se přidal k
teroristům /guerrilleros/ a v únoru 1966, když chtěl při
přepadu vojenské jednotky zastřelit těžce zraněného vojáka,
aby se zmocnil jeho zbraně, byl sám jiným vojákem zastřelen
Výsledek Madellinu? 10 proč.katolíků odpadlo, protože, dí
ky revolučním kněžím a naivním biskupům už nenašli v Círk
vi Krista. Mnohý kněz nesloužil mši sv., ani neuděloval
svátosti, ale věnoval se sociální práci pod heslem: "Tělo
má přednost před duší"- a -^Revoluce, i násilná!*Z kostelů - které se rychle vyprazdňovaly,
byly vyhozeny a spáleny zpovědnice. Nastalo to, o čem píše Seina Lagerlófová: "Až přijde
na svět Bábel, bude vypadat tak dobrý, jako Kristus, ale nepovede lidstvo ke spáse, nýbrž
do záhuby, protože na jeho koruně bude napsáno:MOJE KRÁLOVSTVÍ -JE 7, TOHOTO SVÁTA!"
Řada kněží se dala svést proto, že kostely se prázdnily, sami byli neschopni apoštolovat,
aktivně a samostatně, a pak v nich vznikl pocit zbytečnosti. Byli na své kněžské poslán^
špatně připraveni.
5
Od r.1973 se začala "revoluce sutan" rozpadat. Farář čtvrti chudiny v Buenos Aires bylvx
r.1974 zavražděn. Čilská vojenská vláda v poslední chvíli zachránila zemi před komunistic
kou diktaturou a zrušila 11.září 1973 pochybnou organizaci Křesťané pro socialismus. Tvůr
ce "teologie osvobození" G.Gutierres se dočkal toho, že sv.Otec výslovně tuto teologii bez
Boha a osvobození bez svobody zakázal. "Rudý biskup" Sergio Mendes Arceo dostal výprask
rajskými jablíčky. Arcibiskup Helder Camara, který tu a tam ještě pokřikuje po Evropě, je
doma vyřízen, protože se o svou diecézi vůbec nestará. Jaký je to otec, který jezdí po svě
tě a jeho rodina hyne hladem?
Tak zůstaly z "armády" asi 800 kněží a řeholnic, připravujících vědomě či manipulovaně ná
stup komunismu, jen trosky. Cizinci byli vypovězeni ze země, část odpadla a utonula v bah
ně své zrady, část je ve vězení, několik bylo zavražděno a zbytek se věnuje anonymi pod
vratné práci.
Koncem r.1977 vyšel obsáhlý PORADNÍ DOKUMENT o 214 str.,který připravil Církvi věrný světí
cí biskup z Bogoty a gener.sekr.CELÁM Alfonso Lopez TRUHLIC), Dokument a vyjádření Církví
uznaných organizací a biskupů - byl základem jednání konference v Pueble. Ne o "boji proti
kapitalistům", nýbrž o úkolu, který svěřil Pán apoštolům-biskupům, t.j. o evangelisaci,hlá
sání víry, udělování svátostí. Biskupská konference byla připravena mimořádně pečlivě. Ne
byl pozván nikdo, kdo bojuje v jakémkoliv přestrojení proti Církvi Kristově.
0 cíli konference čteme: "Církev latinské Ameriky chce jisté formy radikalizování nahradit
pastorační syntézou." Sjednocení biskupové se vzpamatovali z otřesu v Medellinu, kde jim
vlastní vinou situace vyklouzla z rukou. Odpady kněží ustaly V lat.Americe je 270 mil.kato
líků, 900 arcibiskupů a biskupů, 46.800 kněží, 120.700 řeholnic - a pouhých 800 obrat
ných a hlučných revolucionářů v sutanách vystupovalo jako representanti většiny, která s
nimi vůbec nesouhlasila. Na" teologii osvobození "pracuje dál Jon Sobrino z El Salvador - ve
spolupráci s marxisty a teroristy. Je nebezpečná tím, že se halí do anonymity a snaží se
rozkládat Církev dál. Proto je životně nutné, aby si katolíci konečně uvědomili vážnost
slov Písma: "Bučíte chytří jako hadicí' a "Bdete a modlete se!"

NADĚJE

JE V NÁS!

Posuzujeme-li střízlivě a věcně naši dobu a společnost, vidíme, že
lidé v Evropě procházejí krizí. Nejhlubším kořenem krize Západu je
duchovní vykořenění člověka, který podlehl za poslední desítiletí
materialismu a zapomněl úplně na ducha V popředí stojí jasně hos'
podářsko-materielní zájmy. Duchovní zájmy pohasly, duchovní
láska zakrněla.
Člověk naší průmyslové společnosti se musí stále učit, ne
boť technický výkon se daří jen při stálém studiu. Je to
dobré a správné. Tím se však lidská snaha po pravdě a touha
po vzdělání zaměřuje téměř výhradně na rozum - ne na moud
rost. Pak se sotva kdo ptá po lásce, citu, přesvědčení, poI znání a prověřování hodnot. Poznání hodnot a láska se neda
jí ověřit vysvědčením. Člověk nehodnotí moudrost a lásku
Jde mu stále víc o technické vědění, neboť vědění je moc a
peníze. Přináší hmotný blahobyt, umožňuje techniku a po
krok, léčí tělesné nemoci, je klíč k pozemskému úspěchu
a požitku
ČLOVĚK
SPOTŘEBNÍ
SPOLEČNOSTI NEZNÁ BLIŽNÍHO !
V jednostranně technicky orientované společnosti Západu chce člověk za svůj výkon něco mít .
Chce konsumovat. Tato jednostranná potřeba ho natrvalo zneschcpňuje ke skutečnému duchovnu,
k pravé lásce a oddanosti. Duchovní hodnoty se projevují v člověku tím, že dokáže zasadit se
za vysoké hodnoty a ideály. Konzumní člověk chce však mít stále víc požitků, nezná lásku k
bližnímu, službu druhým. Bude-li v budoucí Evropě pouhá technokracie, zahyne Evropa na du
chovní ochromení člověka.
V dnešní technokratické společnosti není člověk schopný se uklidnit a duchovně zamyslit. Je
zapřažen do kolotoče produkce a spotřeby. Ani bohatství volna nedovede využít k duchovnímu
užitku; je vyčerpaný, neschopný tichého zamyšlení V honbě za hmotným blahobytem hyne člověk
tělesně i duševně. Lékaři volají na poplach; celý svět si stěžuje na nervové vyčerpání, nechuř a únavu, na nejrůznější utrpení, podmíněné psychicky a organicky.
Dnešní člověk není schopen zvládnout nervovou zátěž, hluk, tempo, spěch, akord a práci na
směny, nedostatek pohybu, trvalou honbu. Ztratí-li člověk svůj duchovní rozměr - nelichou
se rozvinout nejsilnější a hluboce zakořeněné touhy.
Zmaří-li se však nejsilnější touhy člověka, onemocní, je nervózní Touha po duchovních hodno
tách je tak silná, že mnoho lidí riskuje bludné cesty. Rozšíření sekt, orientální nauky, po
věry a magie v zracionalizované společnosti jasně dokazují, že člověk se nedá zredukovat na
hmotnou úroveň. Nenabídnou-li se mu v duševně-duchovní oblasti pravé hodnoty, přijímá nehod
noty a drogy jako náhražky. Mezinárodní terorismus je varování nám všem.

VYKOŘENĚNĚ TYPY
Nevzmůže-li se v budoucí Evropě duchovní rozvoj člověka, rozšíří se vykořeněné typy, které
už vidíme dnes:
- člověk, který už ve svém žiwtě nevidí téměř žádný sirysl
- člověk bez svědomí, který necítí vnitřní závazky
- člověk, zaujatý nepřátelsky k hodnotám, jímž se ještě znuděně posmívá 6
- člověk bez vědomí, která už nezná ticho a zamyšlení
- apatický člověk se zlomenou páteří
- agresivní člověk, který své vnitřní napětí a duchovní bídu odreagovává na druhých
- člověk neschopný pravdy, bez přesvědčení, neboť to pochází se setkání s poslední a absolut
ní skutečnostío
Problémy budoucí Evropy budou neřešitelné do té míry, do jaké člověk duchovně zakrní.,
Dnes prožívá Evropa nejkritičtější čas. U Thant, býv.sekretář Spojených národů, prohlásil:
"Snad máme k dispozici ještě deset lets ve kterých musíme v základě vyřešit naše problémy}
jinak je pozdě!" Potřebujeme nového člověka, nové myšlení. Potřebujeme lidi, kteří uvažují
o problémech z hlediska duchovního a mravního. Pak si teprve uvědomíme nesmyslnost našeho vý
voje.
JE NUTNĚ VYCHOVÁVAT LIDI K DUCHOVNÍ ODPOVĚDNOSTI!
Budoucí Evropa musí vychovat lidi, kteří mohou převzít duchovní odpovědnost. Vzdá-li se po
vinnosti naléhat na duchovní rozměr člověka, bude za to platit v příštích desítiletích.
Pak nebude sto zvládnout lakotu člověka, vykořisťování a bezpráví, bezohlednou moc.

Nespoutáme zločiny, teror, úpadek hospodářství. Nespoutáme zběsilé ničení, zoufalství a
ducha pomsty, válku a anarchii. Snad budeme nečinně přihlížet, jak se rozpadne politický
řád, spočívající na rovnosti lidských práv, na uznání lidské důstojnosti a svobody.
Politicky choulostivá misijní hesla Východu žádají idealismus, který naprosto chybí Západu.
Západ sice hlásá hospodářskou svobodu, ale tu chápou jako sobectví, jako právo na osobní
blahobyt a požitek, na bezohlednost vůči 90% obyvatelstva světa, které je podvyživené a ne
vyvinuté. Východ považuje Západ za úpadkový, protože Západu chybí idealismus.
Sv.Pavel by řekl:"Jejleh bohem je břicho."Mohli bychom dodat:"Jejich náboženství je hmotný
blahobyt!" Dnes se ptáme: Jak se stalo, že toto náboženství hmotného pokroku hrozí zaplavit
celou Evropu? - Odpověd najdeme v evropských dějinách. Evropa má dvě duše. Žije v ní křes
ťanské vědomí se svým hledáním Boha, hledáním pravdy a schopností lásky, se svým spojením
ve svědomí s Bohem, s ušlechtilými, humanistickými ideály, které vyplývají z hlubokého po
chopení lidské důstojnosti a poslání. Avšak v Evropě dříne i jiná duše: obraz člověka, kte
rý vidí v hmotném požitku jediný smysl života. Tuto druhou duši jsme zdědili z antiky; pro
nikla do křesťanství, které ji zdánlivě integrovalo, ale pak procitla mohutně v době renezance a osvícenství.
Tato druhá Evropa našla nyní nejsilnější výraz v komunismu, ateismu, v novopohanské době.
Budoucnost Evropy nerozhodne v první řadě vojenská síla, ale duchovní spor mezi oběma duše
mi Evropy.
Anglický historik Arnold Toynbee píše ve svém hlavním díle, že zlepšení v technice zbraní
je vždy spojeno s jasně zjistitelným poklesem lidstva. Podle jeho mínění nerozhodne o bu
doucnosti Evropy vojenská síla a vývoj techniky zbraní, nýbrž síla duchovně-mravnícho hod
not Evropy. Ve sporu mezi Východem a Západem bude záležet na tom, má-li Evropa ideály, pro
které se vyplatí žít a zemřít. Pro tyto ideály je nutná velká obětavost. Větší obětavost
je znamení většího idealismu. A tento větší idealismus zvítězí ve sporu mezi Východem a
Západem. Zvítězí větší víra! Evropa musí zase najít cestu k své duchovní síle a ke křesťan
ským kořenům. Její sílu oslabuje její duchovní rozervanost. Duše se zmítá mezi křesťanským
původem a ateisticko-materialistickým pokušením. Podlehne-li Evropa tomuto pokušení, nasta
ne pro ni ta hrůzná skutečnost, o níž mluví Solženicyn z vlastní trpké zkušenosti.7
TECHNICKÁ
CIVILIZACE, KOMUNISMUS A KŘESŤANSTVÍ
Z Evropy postupuje technická civilizace vítězně do celého světa. I komunismus a nevěra se
rozšířily z Evropy do světa. Proto se Evropa nemaže zříci své duchovní odpovědnosti. Z ní
musí vzejít duchovní obnova světa. Maže povstat jen z obnovy křesťanského původu. Jen nové
prohloubení duchovních hodnot křesťanství povede Evropu k té duchovní jednotě, která je
silnější než všechny zbraně.
Křesťanství má v budoucí Evropě nesmírně vysokou úlohu. Musí dodat základům Evropy novou
pevnost. Neznamená to vměšování se Církve do politiky států, ale spolupráce Církve a státu;
oba partneři musejí vědět, že zvládnou své úkoly pro příští Evropu jen společně.
Jen pravé křesťanství zvládne tyto úkoly. Náhražky selžou, jak politizující křesťanství,
tak to, které se ztotožňuje jen s humanitou. Ani jen rozumové nebo užitkové křesťanství ne
může splnit tyto nároky.
Ryzí křesťanství, založené na lásce k Bohu a k bližní
mu, může kdysi křesťanský Západ zachránit. Snad kdyby
na tomto duchovním základě jednoty vznikl spolkový
stát. Tam by měly jednotlivé země právo iniciativy a
referenda jako ve Švýcarsku. Zahraniční, obranná a mě
nová politika by zůstala státu, ostatní resorty by by
ly přiznány svrchovanému právu jednotlivých zemí. My
všichni jsme děti evropského ducha a evropské vlasti,
jíž tolik vděčíme. Čerpali jsme z ducha minulých sta
letí a proto musíme všichni usilovat, aby také naši
sousedé mohli opět čerpat z ducha a síly staré Evropy
křesťanského ražení - a tak mohli budovat na duchovněmravním základě.

Vídeňský arcib. Franz kardinál Konig./mírné zkrác^/
K TOMU, ABYCHOM SE STALI SVATÝMI, NEPOTŘEBUJEME
HODNĚ ČASU, ALE POTŘEBUJEME K TOMU HODNĚ LÁSKY.
FULTON J SHEEN

PO AFRICE

A R G E N T I A .....

KONČÍME VYPRAVOVÁNÍ JIHOAFRICKÉHO
MISIONÁŘE P. ČÍŽKOVSKÉHO.

Také z Argentiny, od mladého misionáře, na kterého se
tolik čtenářů ptá, přišlo psaníčko:8
Před měsícem si mě zavolal Otec biskup a řekl, že chce
otevřít v Mendoze malý seminář, t. j. pro chlapce od
14-18 let. Mám si jej vzít na starost , Je to odvážný
krok, nemám s tím zkušenosti, a budu se snažit nezradit
jeho důvěru; vím, že je to velmi důležité. Hlavně aby
byli jednotní, žili společně a zajínal se jeden o dru
hého. Toto společenství zde mnoha kněžím chybíu Také
si musejí uvědomit, že je lidé nebudou nosit na rukou
a že práce nebude lehká. Říkávalo se nám, kolik duší
na nás čeká a p. a člověk čekal, že bude kostel nabitý.
Pak přišlo pět babiček a mladí se knězi vyhýbali. Ko
lik kněží jen z tohoto důvodu opustilo své poslání ne
bo se pustili do sociální či dokonce politické činnosti1.
Budu-li se starat o seminář, musím něco z nynější prá
ce opustit. Mám si vybrat mezi čtvrtí, kde bydlím a tou
kde pracuji od svého příchodu. Tam, kde bydlím, je klid,
Naši vynalezli zvláštní stroje na
je to za městem, na kopečky pár minut cesty, práce má
třídění a prosívání diamantů, Ameri lo - ale jen 450 věřících, většinou úředníci z pošty čané je od nás nekoupí, ale Rusové proto i ve rmě vidí úředníka. Kostel poloprázdný, zna
ano - a za drahé peníze je prodávají jí mě, jen když něco potřebují a to jim musím dát! Tak
Americe, Američané ukazují svou od jsem si tam udělal trochu zlé krve, hlavně k vůli svat
vahu vůči malé Jižní Africe, ale
bám. Mladí do kostela skoro nevkročí - na rozdíl od dru
jsou země, kde je to mnohem, mnohem hé čtvrti - jen když se chtějí vzít. Chtějí církevní
horší než u nás - a tam Amerika
sňatek, aby se sousedé nedivili, jak to, že se vzali
mlčí i My se aspoň snažíme něco udě jen na radnici. Svatba v kostele pro ně znamená plný
lat, ale za že
sál přátel, hostina, sláva - ne však svátost. Proto se
leznou oponou ne- \
nechtějí na ni připravovat - a já zase nemám v úmyslu
mají vůbec možnost,}
dělat v kostele komedii. Vždyí si slíbí před Bohem věr
nost, já potvrdím, že "co Bůh spojil, člověk nemá roz
loučit" - a za pár měsíců se nemohou ani vidět, hned
se rozvádějí - asi 40 %. Když je nechci bez přípravy
oddat, pošlou Církev - víte kam - a s ní všechny kněze
a začnou mi dělat "propagandu". Ale mě záleží na tom,
co vidí Bůh a ne co si myslí lidé. Kdyby bylo po jejich,
musel by být rozvod, kněží by se museli ženit, potrat
by nesměl být hřích, zpověň také odstranit, mše nepovin
ná atd. Prostě, aby si každý dělal, co chce.
Budu tedy do pátku v semináři, v sobotu a v neděli ve
čtvrti, kterou jsem Vám minule popsal, kde jde práce
Proti nám mají Američané kuráž - ve kupředu jedna radost, takže věřím, že se tam uskuteční
skutečnosti je to zbabělost, Snaží mé představy o tem, jak má vypadat farnost., Otec biskup
me se pomalu zlepšit situaci - ale
z ní má také velkou radost.
ne aby u nás byla revoluce.
Do Nového roku vám přeji rmoho štěstí, nadšení, sil a
My nemůžeme být bez černochů, černo odvahy do toho, co chcete podle Boží vůle během roku
ši bez nás, I když se kopeme a hádá uskutečnit.
me, víme, že musíme držet spolu,
Váš PATER JAN
Natal je stát uprostřed Již,Afriky,
který dostal svobodu od Anglie, V
Dračích horách je v zimě sníh - až
2000 m vysoké - tam jezdí naši lyžo
vat, Máme i umělý sníh, V Lesoto je
asi půl,mil,černochů, živí je kasi
no a ruleta. Pěstují ovce a malé,
úžasně odolné koně - pony,
Říkají mi Otec Cizkovský nebo dokon
ce čajkovský nebo číz - anglicky sýr, Telegram obchodní delegace komunistické země z vývo
jové země: "Kra'sné město, skvělé počasí a ještě nám
Také Sydny, Zdeněk je lat,Sidonius

Nejnešťastněj ší lidé jsou míšenci;
úžasné chytří, mezi barevnými nejinteligentnější, ale bílí je nechtě
jí - mají raději černé, černí je ta
ké odmítají, protože není černý ani
bílý a míšenec sám nechce mít nic
společného s černochem, protože je
hrdý na to, že má trochu bílé krve
Podle zákona si běloch nesmí vzít
černošku; ani já je nesmím oddat,
ztratil bych licenci jako státní
úředník, který má právo oddávat.
Církevní sňatek by byl platný, ale
státní ne a ještě by byl běloch od
souzen na šest měsíců pro nemrav
nosti

věří, že dodržíme dodací termíny!"

státovědy aj. Nadšeně komentoval eucharistické
9 hymny
a vášnivě tlumočil eucharistického Beránka
pro srdce dnešního člověka. Znal filosofické a
teologické základy katolické Církve a byl skuteč
ným "bláznem pro Krista" v nejryzejším a nejfran
tiškánštějším slova snyslu.
Se železnou logikou předkládal lidem neotřesitel
nou praktickou pravdu: STÁT CRUX, DUM VOLVITUR
ORBIS. Jen kříž stojí a bude stát věčně, i když
se svět ve svých základech otřásá.
Kříži zůstal věrný v dobrém, v poctách a v obdivu, ale i v utrpení, ponížení a ve smrti. Kříži
a jeho následku - lásce.
Jakmile nacisté obsadili naši vlast, zatkli také
Alfreda Fuchse - jeho paní zemřela předtím. V
opuštěném bytě zůstala jediná dcerka, dnes prov
MUČEDNÍK
daná v USA.
Alfred Fuchs se octnul v Dachau. Nejen jako žid,
ale i jako katolík, věrný své víře a pracující
Z KMENE
pro Krista nadšeně a bez oddechu, Židovskému tá
boru ukázal jedinou možnou cestu z hmotařství a
JUDOVA
sobectví a starozákonní nenávistné mentality,
cestu vykoupenou Kristovou krví, cestu lásky a
pokory, cestu k národům i k nebi.
Konvertitům se často vytýká přepjatost,
Katolickému táboru ukazuje, že z kmene Judova
extréimost a nekoirpromisnost. Jejich posta
vzchází další kvas pro Církev, kvas silný, jehož
vení je však těžké; opustili svoje - a za přirozená rasová síla je znásobená milostí křes
nimi se proto prostírají pouště nenávisti
ťana. Ukazuje zvlášť dnes, kdy se leckdy pěstu
a hory nepřízně. Křesťané k nim nenají vždy
je falešný ekumenismus, zaměňující lásku a hle
důvěru. Pak jsou v jistém snyslu opuštěni.
dání společného mezi různými náboženstvími za
Přimknou se vášnivě k víře, k Srdci Páně,
odhození vzácného katolického dědictví, za prak
které jim slíbilo vykoupení.
tické zapření pravd víry, zde právě ukazuje, aby
Jejich zbožnost je vroucí - a ta se pohodl
se pravým konvertitům, obracejícím se k víře,
ným, vlažným, matrikovým katolíkům nelíbí,
neházely pod nohy klacky nedůvěry a povýšenosti.
mluví jim do svědomí. Ale kdo se bojí rizi
Alfred Fuchs nežil pro sebe a také pro sebe ne
ka božího zranění, nedospěje ke slasti
zemřel. Jako žena stejné rasy a inteligence i ví
vnitřní odměny. J.Florian řekl o Bloyovi:
ry - Edith Stein - a imoho jeho soukmenovců "Aby se udělalo dost, je absolutné nutné
pracoval a žil pro Kristova věc na zemi. Zahanbil
udělat příliš mnoho, nebot jen tak se zís
mohé, které zdobí znamení Kristovy lásky už od
kává nebeské království."
křtu Svatého. Na smrt šel dobrovolně a vědomě
Tak ohnivý byl Dr.Alfred FUCHS, publicista,
jako oběť. Nacisté mu dali možnost odejít do zanovinář, spisovatel. Jakoby intenzivní
hraničí - nešel - zůstal.
zbožností chtěl nahradit to, co do křtu za
Poslední obraz, který nám zanechal jeho spoluvě
meškal, a předběhnout to, co mu krátký ži
zeň - nevěrec - je vyzáblý Alfred Fuchs zamrzlý
vot v katolické Církvi neměl dovolit.
v proudech vody, kterými ho mučitelé polévali.
Byl jedním z nejhorlivějších - a nejinteli
A tak zemřel mezi tisíci a trpěl se statisíci.
gentnějších - řečníků a pracovníků v Kato
Aby snyl kus krvavé viny ze svých katů i ze
lické akci, přesto se mu imozí "dokonalí
zatvrzelých soukmenovců.
katolíci" posmívali; byl na ranní mši sva
Žil a zemřel jako prvotní křesťané - kterým byl
té, zatím co oni spali, ačkoliv by tam by
Bůh vše! To dnes potřebuje svět. Víru živou a sil
li mohli a měli být společně.
nou, radostnou a vřelou. Potřebuje to hlavně ka
20 let po své konversi A.Fuchs a jeho paní
tolický svět, jehož víru záměrně rozředují a tím
neúnavně pracovali. Návrat k víře zachránil
ničí její nepřátelé - oblečení leckde jako vlci
jejich rozpadající se manželství. Dr.Fuchs
do beránčích kůží do kněžských a řeholních kle
přednášel, psal knihy i články, diskutoval
rik. Hleďme na pravdu a lež - ne na člověka, kte
ve službách Krista a jeho svaté Církve. Byl
rý mluví - jako to dělal bystrý a zbožný Alfredec
neobyčejně vzdělaný a bystrý - dědictví
FUCHS. V něm kolovala vřelá krev Pána Ježíše Kris
židovské rasy. Žil neustále v blízkosti Bo
ta, jako v žilách prvních křesťanských světců ží, skloněn nad propastí úžasu nad Božími
jak píše Leon Bloy. - Umu s popelem pohřbil Otec
soudy. Znal výborně sociální nauku Církve opat A.Opasek na Břevnově. - Mučedníku víry-mučeda státní i církevní právo - napsal např.:
níku národa, z něhož vzešel Kristus,oroduj za nás!
"Chytrost či moudrost v politice?""Demokra
Podle kanadského katolického slov.časopisu POSOL.
cie a encykliky, Kurs křesťanské

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
7.února 1927.
Anni se úplně změnila. Rámusí-li nějaké dítě v obchodě či dělá neplechu, chytne ho za límec
a vyhodí. Hodiny sedí u stolku, mlčky na mě zírá zářícím očima. Učí prý se lépe. Mám ra
dost, když se otevřou dveře a vejde drobná, jeimá dívenka s jasnýma, modrýma očima.
8.února 1927.
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V noci padal sníh a dosud sněží. Zasněžené nebe vypadá něžně a měkce jako kožich bílé kočky,
kterou jsem v dětství milovala. Země je pokryta velkou, měkkou bílou kožešinou. Záleží na
tem, leží-li pod sněhovou pokrývkou ruská či rakouská země? Jen když mohu dýchat chladný,
čistý, čerstvý vzduch! Mám radost jako dítě, jako zvířátko z plnosti života a zdraví a mé
oči těkají přes třpytný povrch země. Vím, že to pomine, zase se mě zmocní starost a smutek.
Ale nebudu na to myslet. Smířila jsem se s osudem. Do budoucna se dívám s tichou, pokornou
důvěrou. Jeimé vločky sněhu vyrovnávají vrásky a hrbolky, vlévají tichý jas a odevzdanost,
oblažují pokornou nadějí...
10.února 1927.
Bolí nás, že nemáme hudbu. Otmar sní o tom, že hraje na klavír. Večer ležíme s otevřenýma
očima a slyším melodie v jeho duši, které by hrál, kdyby měl na co. Pro něho je hudba to,co
je pro ime psaní. Nemohu žít bez psaní, on bez hraní nebo aspoň poslechu hudby.
Večer si psal na notový papír - mrtvé noty, bez zvuku. Jak mě to trýznilo! Trpí víc než já,
je vytržen z prostředí, v kterém žil a je tak realistický, že si nenůže utkat ze snů a z na
dějí náhradní svět. Kdyby měl klavír, bylo by mu lehčeji. Navrhla jsem, abychom si klavír
pronajali. Zazářily mu oči. "Ale kam ho postavíme?"
To mi nenapadlo. V světničce není místo. Přesto se poptal, jenže každý půjčovatel se přesvěd
čí, je-li v místnosti sucho. U nás je každý předmět v blízkosti zdi brzo pokryt zelenou plís
níc A tak si musíme dál melodie jen pobrukovat, protože nemáme nástroj, který by je oživil.
11.února 1927.
Cnes jsem přivítala Otnara slovy: "Otmare, gratuluji ti. Našla jsem Němce, který žije podle
Dostojevského!" Je to nůj nový zákazník, který ke imě zabloudil pouhou náhodou.
Žije-li Němec podle Dostojevského je to tak absurdní, jakobych já žila jako Indiánka. Můj
zákazník přišel po obědě. V Rakousku jsem si zvykla odhadnout lidi na první pohled. Spisova
tel a žumalista-napadlo mi. Vysoký, hubený, s černými vlasy a velkýma hnědýma očima, trochu
zasněnýma a trochu roztržitým. Požádal o sklenici mléka, ani na ime nepohlédnul. Byl pono
řen do myšlenek - proto tolik vrásek na čele. Má bílé ruce-tělesně tedy nepracuje-ale ne
zvláší pěstěné. Otevřel aktovku a položil na stolek stoh novin a časopisů. Četl a stále ně
co podtrhával červenou tužkou. Občas zabručel: "Hanba! Hnus! To bych také řekl!"Nervózní, leh
ce ovlivnitelný muž, egocentrik, netrpělivým Pak přecházel s rukama v kapsách sem a tam; ja
ko blesk přiskočil ke stolku, vytáhl blok a psal. Tužka se šílenou rychlostí míhala po papí
ře; obličej stále víc rudnul. Tužka se zlomila; zlostně ji odhodil a vytáhnul jinou. - Vel
mi nervózní člověk-pokračovala jsem v pozorování. Ctí své mínění, současníci ho neoceňují,
žije víc ve snyšleném než ve skutečném světě.
Tu přiběhl Jurka:"Mami, mami?" volal vzrušeně,"venku upadl kůň. Smím se podívat!"Když slyšel
zákazník jeho slova, vyskočil, užasle na rme zíral, jakoby ztratil řeč. Pak přiběhl, pohlédl
mi upřeně do tváře a zeptal se vzrušením se chvějícím hlasem ruský: "Vy jste Ruska?"
"Ano, jsem Ruska!" odvětila jsem klidně. - "Doktor Schmidt," představil se a zíral na me
s takovou radostí, ba vzrušením, že jsem upadla do rozpaků."Ruska! "opakoval rozvážně a s tó
nem tak hlubokého citu, že mé rozpaky ještě vzrostly. "Byl jsem zajatcem v Rusku a naučil
jsem se milovat Rusy a vše ruské. Rusko je mi víc než vlast! Přečetl jsem celého Dostojevského-ruský; snad desetkrát. Je můj ideál. My, Němci, musíme číst Dostojevského a žít podle je
ho nyšlenek. Jen východ nás zachrání. Jen Rusko nůže probudit naši zmírající kulturu. Jsme
odměření, průměrní. V životě je nutné dojít až k hranicím, jako Dostojevskij. Od Rusů se na
učíme žít! Málo jsme trpěli. Od Rusů se musíme učit trpět!" Vzal mě za ruku a nepustil ji.
Zvolna jsem se osvobodila a zaraženě jsem na něho pohlédla. Mluvil dobře ruský, správně se
stavoval věty, jen trochu poiralu a trhaně, kcfyž hledal správný výraz.
Náhle jsem si vzporměla, jak nám dala učitelka v septimě téma:Raskolnikov jako Němec. Raskoinikov je vysloveně ruský typ, nic ruštějšího si nelze představit. Člověk, neschopný žít

skutečný život, ale schopný ležet celé dny na pohovce a přemítat, lehce se vžívat do nej
primitivnějšího života, obdařený vlastnostmi, představitelnými jen v Rusku. S tím nemají
Němci nic společného. Čtvrt hodiny jsem seděla s otevřenými ústy a nevěděla, co napsat.
Spolužačky psaly a psaly, věděly, jak si představit Raskolnikova jako Němce, jen já seděla
a neměla co psát. Deset minut před zvoněním jsem napsala: "Kdyby se Raskolnikov proměnil v
Němce, vyvětral by svůj pokoj, oblékl čisté prádlo, utřel prach, vyhnal by z hlavy nesmyslné sny, našel by si místo-prostě, nesnil by život, ale žil by ho, dal by jej do pořádku a
podrobil své vůli. Jeho život by nesl plody, i kdyby nesnesl modré s nebe. To však by byl
Němec, ne Raskolnikov., Raskolnikov-Rus a Němec jsou dva protikladné pojmy." K tomu jsem do
dala, že se od Němců musíme učit žít a ne si brát příklad z chorobných postav Dostojevského
Zákazník domluvil a nečekal, že něco namítnu proti jeho chvalozpěvům. Zklamala jsem ho.
•Dostojevskij je můj oblíbený autor. Nikdy jsem nečetla věc, která by hlouběji zasahovala ko
řeny lidské bytosti; ale žít podle jeho hrdinů se mi zdá nemožné. Vždy? víte, že skoro všech
ny knihy napsal, když byl nervově a tělesně nemocný. Téměř všichni jeho hrdinové žijí ve
fantastickém, křečovitě smýšleném světě Víc myslí než jednají, své myšlenky čerpají odkud
si z podzemních sklepů duše, kam se slunce nedostane!"
"To právě potřebujeme!" zvolal zákazník."Jen omezenost může žít ve skutečnosti Hluboké po
vahy si tvoří vlastní svět. Sám žiji v těchto světech a mohou mi je dát knihy. Ty jsou nůj
život, moje výživa Celé dny nevycházím z pokoje. Nemohu lidi ani vidět Lidstvo miluji,ale
jednotlivci jsou mi protivní. Nikdo mě nechápe. Četl jsem Dostojevského a pochopil jeho myš
lenky. Jiní jsou slepí. Nechtějí trpět. Trpím dobrovolně; vzdal jsem se dobrého postavení
i podpory příbuzných, chci prožít chudobu a samotu. Milovala mě dívka, bez důvodů jsem ji
opustil. Miluje mě a já ji. Jaká nuda! U Dostojevského se trýzní ti, kdo se milují, a v tom
je hluboká pravda, nebot jakmile je vše jasné a prosté a má být svatba, je po lásce. Dal
jsem jí Dostojevského, po deseti minutách ho odložila a pustila se do ruční práce.
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"Z čeho vlastně žijete?" zeptala jsem se.
"Píšu. Zde je pár článků. Chcete si je přečíst? Ovšem, trčím po krk v dluzích. Za pokoj už
neplatím čtyři měsíce a žádný obchodník už mi na dluh nedá. Jsem tedy v dluzích - jako byl
Dostojevskijcelý život; proč bych měl žít jinak? Když jsem se vrátil z Ruska, nechtěl jsem
si nic kupovat, ale nešlo to, opatřil jsem si knihovničku a pár věcí. Dostojevský vytvořil
velké dílo, protože trpěl, hladověl, byl odsouzen k smrti..Mám tolik myšlenek! Celý den se
dím a píšu. Cítím, že mohu vytvořit něco jedinečného. Popíšu denně dvacet až třicet stran!"
"Není to trochu mnoho?" zeptala jsem se. "Dostojevský píše v jednom dopise: "Je-li člověk
mladý, má v hlavě nesmírné množství myšlenek. Nemá však každou vyslovit, nýbrž a£ víc pře
mýšlí a čeká, až shromáždí dost jednotlivostí, které vyjadřují jednu myšlenku, jež vytvo
ří velký obraz, synthesu. Pak teprve má začít psát..." Citovala jsem slova Dostojevského
zpaměti, skoro doslovně, a zákazník na mě vyvalil oči:"Tak dobře znáte Dostojevského?"
"Četla jsem ho tolikrát, že znám některá místa skoro zpaměti. Budu vám citovat ještě jedno
místo z dopisů, a to nebude příliš příjemné. Víte, že Dostojevskij nemohl západní Evropu ani
vidět a nejméně ze všech měl rád Němce? Řekl:**Kdyby tušili, jak hluboký, s nenávistí hrani
čící odpor ve mně vznikl za čtyři roky vůči západní Evropě!" Napsal to příteli Málkovi, Čas
to nadával na nudnost Němců, kteří, i když umějí číst a psát, jsou strašně nevzdělaní a tu
pí a nemají vyšší zájmy. Víte, proč Dostojevskij Němce nemiloval? Protože je vůbec neznal.
Nemohl je pochopit, protože jeho povaha byla úplně jiná než jejichJ Podle mého názoru si ma
jí cenit Němci Dostojevského jako velkého spisovatele, nedostižného psychologa, ale nemají
si brát příklad z jeho hrdinů. Viděla jsem v Rusku zvláště mezi mladými tolik lidí, kteří
se zničili, protože chtěli žít podle Dostojevského a podle něho milovat. Věřím, že vy, Něm
ci, uděláte lépe, nadchnete-li se pro Dostojevského jako pro umělce, ale ne jako pro vůdce.
Svou nevěstu jste zbytečně urazil. Měla úplně pravdu. Pro ni byla ruční práce důležitější
než Dostojevskij."
Doktor Schmidt na mě ohromeně zíral, pak vyhrknul:"Myslíte? Může vůbec inteligentní člověk
tak mluvit? A ještě k tomu Ruska?"
Jeho obličej zalila temná červeň. Poznala jsem hned, že nesnese odpor. Ale k ústupu bylo
pozdě. Proto jsem pokračovala: "A ještě vám něco řeknu. My v Rusku jsme snili o Evropě, o Ně
mecku. 0 Němcích, kteří umějí žít a zvládnout svůj život. Říkám vám poctivě, že je to pro
ime velmi nemilé překvapení, slyším-li od vás taková slova..."
"Neznáte nás, Rakušany!" odpověděl vzrušeně doktor Schmidt."Kdybyste tu žila déle, smýšlela
byste jinak. Miluji svou vlast. Chtěl bych mnoho změnit. Od základů. Pracuji teč. na projek
tu, který změní mou vlast dokonale. Ještě o mně uslyšíte!" Rychle mi podal ruku a beze slova
vyběhl, přibouchnuv za sebou dveře. Protože mám ve zvyku stále pozorovat lidi, pomyslila
jsem si, že je pro lidi také velmi charakteristické, jak odcházejí. Neodešel - ale utekl!

ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY
Na žádost dětí napíše kard. Hoffner z Kolína pro ně pastýřský list; bude se číst při dětských
mších 4.4. Kardinál je 10 let arcibiskupem v Kolíně. Je doktorem teologie, filosofie a přír.
věd.Napsal řadu knih a brožur o součas.problémech./V Dopisech pro Tebe o interkomunio/.
Světový den modliteb zen 2, 3,připravily Afričanky ze Zambie pod heslem DUCHOVNÍ R^ST, Sbírka
se použije k podpoře žen, Den modliteb je pro všechna vyznání,
Sv Otec pozval 20 spolužáků z Belgické koleje, kde bydlel za studií - Polská ještě neexisto
vala. Rád prý tam vypravoval latinské vtipy.
Mladí stoupenci svatodušního hnutí/pentekostálci/zničili na podnět pastora Malloryho desky a
kazety za 3000 dol, Modly rocku jsou ctitelé Satanovi a ty nechtějí pentekostálci podporovat
11-2.vplynulo 50 r.od podepsání vatikánských smluv. 10.2. 40 r.od smrti Pia IX., který po
mýšlel na svolání sněmu stejně jako Pius XII.
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Na starém statku 30 km od Luely na Baltu a 10 km od polárního kruhu vedou středisko spiritua
lity MARIABAD dva obláti. Má sloužit 300 katolíkům v sev,Svédsku,
Soc středisko sv.Michala v Lerothu-Afrika-zahájilo dál.kursy přípravy na sňatek. Umožnila
to švýcarská postní obět.
Generál jesuitů popřel v Pueble, ze by jesuité podněcovali k nepokojům a násilnostem v San
Salvadoru a místo víry kázali v Mexiku marxismus, Popřel - ale nevyvrátil!
Sv.Otec pracoval v Mexiku 15 hod. denně, procestoval 2500 km letadlem, 400 km autem, 12x
vrtulníkem, přenesl 34 proslovů o cca 40 tis.slovech - nejkrásnější/obsahem skoro rovný ency.
klice,a určující směrnice evangelizace v lat.Americe má 5000 slov. Z auta pozdravil asi 15
mil.osob, tisk.kane.vydala akreditace pro 4 tis.novinářů, 2 telexové přístroje vyslaly 10 tis
přenosů, bylo zhotoveno 68000 fotokopií textů proslovů,..a jeden muž z Texasu nabídnul za
el.vozidlo, které použil sv.Otec v St.Dominiku 100 tis.dolarů - pro svou sbírku aut.
Na zadost posluchačů, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit exercicií, bude vysílat
exercicie Vatikánský rozhlas,
Sv.Otec hovořil s rektory 7 papežských universit při audienci a večeři 13.2.; rektoři ho
informovali o finanční a pastor.situaci, o problémech dorostu a jazykových potížích. Sv.Otec
povzbudil rektory k intenzivnějším vztahům mezi vzdělávacími ústavy a ke spolupráci„
Ukrajinský kard,Slipyj doufá, ze slovanský papež se ujme utlačovaných uniatských katolíků
na Ukrajině, Uniaté nejsou v SSSR vůbec uznáni, biskupové a knězi byli bud povražděni nebo
šli do vezení a uniaté násilím připojeni k pravoslavným, V blahopřejném telegramu upozornili
Ukrajinci z USA sv,0tce na náboženskou situaci v jejich vlasti,
Sv.Otec prodloužil biskupskou službu mohučského biskupa Hermanna kard.Volka a biskupa v Řez
ně Rudolfa Grabera o dva roky. Oba patří k nejlepším biskupům v NSR.
Do Econu vstoupilo asi 25 nových bohoslovců, Také počet bohoslovců, kteří odešli z Econu
a bydlí v Nepomucenu, stále roste,
Sv.Otec navštívil 25.2. na předměstí Říma Rustica farnost s kostelem Panny Marie Czenstochovské, který jako kardinál 1971 vysvětil. Povečeřel s farářem a 3 kaplany a vikář.Polettim,
Prudké Háky v brazilském státe Minais Gerais poškodily 6 barok.kostelů. V Ouro Preto je asi
50 kostelů a kaplí s bohaté vyřezávanou výzdobou, většinou postavených na kopcích, ale z ma
teriálu, jemuž vlhkost škodí. Situace je kritická, je nebezpečí, ze zeme z kopců se sesune.
Znělka vatik.rozhlasu před zprávami slaví své 30 té výročí-od 7.1.1949.Autor je náš Jan Kunc
který Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus inperat - zhudebnil. - Japonská
sekce vat.rozhlasu oslavila 17.3.své 20 té výročí: vede ji řeholnice Ignacie Ishino.
Španělští biskupové varují katolíky, aby nehlasovali pro polit.strany, které jsou svou pod
statou protináboženské, hájí rozvod, potraty a jen státní školy. Ve Španělsku prý je organi
zace svobodných zednářů nezákonná, t.j. členství v ní je trestné.
SOKOL a KATOL.MISIE uspořádaly v St.Gal lénu na obvyklém večírku po mši sv.na poslední sobo
tu v měsíci besedu se spisovatelem Vladimírem ŠKUTINOU. Přes 50 účastníku ocenilo humor,
zdravé názory a informovanost přednášejícího. 2h .h. ve 14,30 promluví v Restaurantu Frantais hotelu Schweizerhof v Bernu.Kdo se chce zúčastnit i společného oběda ve 12,30, at pošle
ihned přihlášku paní Olze Komersové, Obermattstr.10., 3018 BERN. Autor podepíše své knihy.
12. 2.dostal holandský primas arcib.v Utrechtu kard.Nillebrands holanský misál, podle kterého
musejí sloužit od popeleční středy 28.2. mši svátou všichni holandští knězi.
V Ostii objevili baziliku ze zač.IV.st.-43 m dlouhou, 16 m širokou, postavenou na pohanském
pohřebišti. Pod apsidou jsou 4 patra křeší.hrobů. Je stará jako římské baziliky, postavené
cis. Konstantinem: Sv.Petra, sv.Pavla za hradbami a sv.Jan v Lateráně.
Ayotollah Khomeiny vyslal-prý tajne-Husseina Bonakdara, aby převzal iránské velvyslanectví
u italské vlády i u sv.Stolice-čímž ji uvedl do rozpaků, stejná osoba nesmí být totiž akre
ditována u obou vlád. Irán má 32 obyv.,z toho 28 tis.katolíků.

REVOLVER V ZADECH
Kateřina, mladá, štíhlá a hezká, se u dveří otočila. Při pohle
du na dceru Jerry Brownovi radostí poskočilo srdce. Miloval ji!
"Vrátím se brzo, táto. Ty jdi už spát!"
Brown se zasmál:"Umím čekat, Katy!" Netušil, že se blíží kata
strofa. Dověděl se to, sotva Katy odešla. Z televize. Sam Fis
cher se dostal na svobodu. Utekl. On vylákal jeho dceru ven! On!
Pro Jerryho to znamenalo smrt. Zíral na obrazovku, vnímal slova
hlasatele a v duchu se přenesl ke dni, kdy se rozhodnul stát se
počestným mužem. Udělal to pro Katy, čtyři roky byl pravou ru
kou Sama Fischera, pátý rok se přihlásil a svou výpovědí pomohl
Samovi do vězení. Na doživotí.
I pak byl život tvrdý. Syndikát mu sice neublížil, ale postaral
se, aby jeho advokátní kancelář měla špatnou pověst. Tak se stal
advokátem chudiny. Ale co na tom? Hlavně, když byl na svobodě
a že se na něho Katy mohla dívat s úctou.
Ted byl na svobodě také Sam. Operovali mu žaludek. Ani ne den
po operaci utekl z nemocnice. Jerry nebyl jen překvapen, byl
zděšen. Překvapeni byli jen ti, kteří netušili, kolik špatnosti
se v Samovi skrývá. Byl zlý, potměšilý, byl ale tvrdý a houžev
natý. Nikdo nechápal, jak je možné uprchnout, sotva se člověk
probere z narkózy. Jerry to chápal.
A teči byl na cestě k němu.
Jerry Brown se zachvěl. Vteřinu uvažoval, že zavolá policii a
požádá ji o ochranu. Ale to by byl jen odklad. Stále ho hlídat nemohou.
Za všechno se musí platit. I za čest. Přijde-li Fischer, bude Jerry připra
ven. Netušil, že to bude tak brzo. Jistě bude chtít jeho život za život Katy.
Má ji už jistě ve své moci... Ještě nedokončil pochmurné myšlenky, když
se ozval klíč v zámku a vstoupila Katy. Sam za ní, držel jí v zádech revol
ver s krátkou hlavní. Vypadal nemocně a vyčerpaně, ale nebezpečně. Odstrčil
dívku revolverem a opřel se o dveře.
"Nuže, Jerry..."
"Katy nech mimo hru," řekl zoufale Jerry,"jdi do ložnice," kývnul na dívku.
"Katy zůstane zde!"
"Ale Same, máš, co jsi chtěl! Máš mne!"
naše krimi
"Zůstane tu!"
Odlepil se ode dveří a blížil se k němu. Jerry viděl zrak zkalený horečkou
a bolestí.
"Jedenáct let, Jerry. Jedenáct prokletých let jsem nesnil o ničem jiném, než
jak tě zabít. Doživotí! Víš, co to znamená? Žít bez naděje. Jeden den jako
druhý. Zapísknou, musíš panáčkovat. Nejsi už člověk, jsi číslo. Nenechají ti
nic, co dává lidskému životu cenu. Žádná změna. Ani ženy. Ani přátelé. Jede
náct let, Jerry - a to tvou vinou. Měl bych tě zabít, odprásknout jako pra
šivého psa, Jerry!"
"Udělej to. Jsem připraven platit!"
"Neudělám. Neudělám to!" Sam se rozesmál. Byl to strašný smích, cynický.
"Nezabiju tě, Jerry, poněvadž bych neměl po tvé smrti požitek z pomsty. Mu
síš trpět jako já. Tobě na životě nezáleží, ale záleží ti na Katy. Katy zem
ře a ty budeš při tom."
Pak se znovu rozesmál. Jerry Brown před ním poklekl. Sám byl tvrdý muž, ale
musel udělat to, k čemu ho hnalo srdce.
"Same..vzpamatuj se. Já proti tobě vypovídal, ne Katy. Zabij mne, ji nech na
pokoji. Pokorně tě prosím, Same...!"
"Ty pokorně prosíš?!" Sam se rozesmál ještě hlasitěji. V jeho smíchu byla ne
návist, zoufalství, čekání, vítězství. Jedenáct let se Sam nesmál. Až tečí!
Náhle se jeho smích změnil v chroptěni. Zhroutil se, z úst mu vytryskla krev.
Revolver mu vypadl z ruky, udělal pár potáčivých kroků a padl na zem.
Jerry zadržel dech:"Je po všem, Katy,"řekl něžně,"otevřely se mu asi rány po
operaci. Jeho smích ho zabil!"
Pak přistoupil k telefonu a zavolal policii.
13
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J STE CITO V Í

?

Jsou lidé citoví a jiné nechává všechno
chladné. Mezi oběma skupinami je celá stup
nice lidí, kteří mají soucit a cit, ale ří
dí se především zdravým rozumem.

Považujete peníze za nejdůležitější?
Přivede vás hudba do jiné nálady?
Závisí vaše jednání na vašich citech?
Považujete za správné to, v čem nehrají
roli obchodní zájny?
Považujete citové filmy, divadlo a knihy
za nudné a hloupé?
Jste neklidný, když k vám někdo příliš
blízko přistoupí?
Pamatujete si těžko závěr vtipu?
Těžko se přizbůsobujete lidem, které ne
máte rádi?
Uvažujete o zvláštních snech
Chcete při neštěstí přesně vědět, koho
postihlo a jak se to stalo?
Vyřizujete nepříjcmé věci co nejrychle
ji a dříve než příjeimé?
Odmítáte abstraktní umění?
žili byste raději za "starých zlatých
časů"?
Považujete za nejdůležitější v životě
lásku?

Most

ano O,ne 1
ano l,ne o
ano l,ne o
l,ne O

Most

ano O,ne 1 Tam na druhém břehu leží Asie* Na mostě,
který elegantním gestem spojuje dva svě
ano l,ne O tadíly 3 je za ranného jitra jen mdlo po
ano l,ne 0 hybu; ale vodní hladina se jen jiskří ve
světle vycházejícího slunce
ano
0 Jednou ráno vysel pan XT po těžkých kober
ano l,ne 0 cích přepychového hotelu Hilton v Istan
bulu na balkon pokoje, aby se pokochal
l,ne 0 pohledem na moře a probouzející se město,
Náhle se překvapeně nahnul přes zábradlí,
ano l,ne 0 vrátil se do pokoje pro dalekohled a ně
ano
0 kolik minut se zvědavě díval do jedné z
uliček pod sebou, Pak zavolal tureckého
ano l,ne O průvodce, podal mu dalekohled a ukázal na
muže, který seděl u vchodu do malé mešity
ano l,ne 0 a leštil lidem boty: "Pojdme dolů a pro
12-14 bodů: jste vysloveně citový, ba city vás ovlá mluvme si s tím člověkem!"
Zblízka byl pohled na starého pána ještě
dají. Bylo by lépe víc se řídit rozumem
okouzlující
než v kukátku: zpod turbanu,
9-11 bodů: Cit je u vás sice hlavní, ale v těžkých
který ho stínil, proudil kolem zářícího
situacích se většinou řídíte rozumem
6-8 bodů: Jste citový jen tam, kde vám cit neškodí. obličeje sněhobílý vous..
Náš turista položil nohu na stoličku,sta
Jedná se spíš o sentimentální náladu než o cit.
řec se na něho podíval a kývl na pozdrav,
0-5: Jste vysloveně chladná, necitová povaha.
zatím co jeho ruce už klidně leštily ků
ži boto
"Spokojený člověk,"prohodil turista,"ze
ptejte se ho, prosím vás, jaká radost ho
potkala? Zřídka jsem viděl tak štastný
výraz!" Když slyšel dotaz, odložil stařec
hadr, přikryl krabičku krému a povstal:
"Můj pane, "řekl, "celý život čistím boty,
abych mohl jednou vykonat velkou pout.,A
právě jsem se vrátil z Mekky, Jak bych
neměl být plný radostí po zbytek mých
dnů?"/Mnohý mohamedán, který putuje do
Mekky, pevně věří, že Bůh jej vezme po
smrti k sobě/.
Ták pod zlatými kupolemi Istanbulu, ved
le technického divu, obrovského mostu, se
dí stařec a usmívá se, protože věří, že
přijde do nebe.
Obchodník v hotelu balí kufr a říká si.
Detektiv Brčko vstoupí do chaty, kde se skrývá
"Člověče, pohovor s poutníkem stál za tu
zločinec,, Rozhlédne se a zvolá:"Vím, kde jste!
to cestu; žádné štěstí nezůstává samo, a
Vystupte se zvednutýma rukama!" - Poznáte i Vy,
nikdo není na světě jen sám pro sebe,,,"
milí čtenáři, kam se zločinec ukryl?
Nepochází všechno štěstí z naděje, ženám
bude darována velká radost? Nezačala už
°sáj>|s eAoouijo[z aí iwiu poj “eu^ud
naším křtem? A není to nosná síla, která
eqiqiudau nosf oqjojfndn^sA noqou noA9| poj
se pne celým životem jako most ke štěstí
v Bohu?
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ĎÁBLŮV KAMARÁD
C.S.LEVIS
VIDĚL JSEM SATANA JAKO BLESK PADAT S NEBE,. ,. /Lk 10, 18/.
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Můj milý ČERVOTOČI, mé ouško prasečí, moje milenko!
Přicházíš s pláčem a ptáš se, jestli jsem Tě opravdu miloval, když jsem Tě zahrnoval tako
vou přízní. Tvá láska ke imě a má k Tobě se podobají jako vejce vejci. Naše vzájenné touhy,
ubožáčku, jsou stejné. Rozdíl je jen v tom, že jsem silnější. Tebe milovat! Jistě - jsi
nejchutnější sousto, které jsem kdy zhltnul!
Jedna duše Ti unikla. Navždy! Nad touto ztrátou se ozývá v království hluku hladový řev a
zní až k Trůnu našeho Pána v Hlubinách. Sílím, jen když na to ponyslím. Jak se mu otevřely
oči,když zjistil, jakou roli jsi hrál v jeho životě. Jakoby spadl strup ze staré rány! Ja
koby se zbavil hnusné vyrážky! Jakoby shodil špinavý, mokrý, na tělo se lepící oděv. Jaká
muka přihlížet, jak se duše zbavují nás, ušpiněných, hnusných šatů, a šplouchají se ve svě
ží vodě NEPŘÍTELOVY lásky - milost tomu říkají. Jak protahují údy, jak radostně se smějí!
Pak poznají aspoň trochu, co je čeká, až spadne poslední kousek oděvu a budou žít navěky s
NEPŘÍTELEM!
Mrzí mě to! Byl vysvobozen tak rychle - bez námahy, bez operací, bez rad! A přece se zdálo,
že svět patří nám: svištění bomb, řítící se dony, zápach výbušných látek, chodidla hořící
únavou, srdce zachvácené hrůzou, rozpálený mozek, chvějící se dlaně..A najednou bylo po
všem, jako po zlém snu! Poražený hlupáku!
Všimnul sis, jak vstoupil ten holomek do nového ŽIVOTA? Jak se mu zdály směšné všechny do
savadní pochybnosti? Snad si říkal:"Bylo to hrozné! Tlačilo mě to jako do hrdla lahve, už
jsem se bál udušení - a náhle jsem proklouznul z lahve ven - a bylo mi dobře. Jako když se
vytáhne zub! Jako nůra snu, z něhož jsem se probudil! Umíral jsem a uniknul smrti! Jak jsem
jen mohl pochybovat!"
Ty jsi však zavrávoral, jakoby tě oslepily bomby, ty jsi byl zraněný, ponížený - ne cn! Ta
to bytost z prachu a z bahna se postavila zpříma a směla mluvit s duchy, před kterými se ty,
i když také duch, jen krčíš. Snad jsi doufal, že důstojnost a novost duchovního světa udusí
jeho radost! V tem je právě divné prokletí, že božské bytosti jsou pro oči umírajících cizí,
a přece příbuzné, milé. Do oné hodiny neměl potuchy,jak vypadají, pochyboval dokonce o je
jich existenci. Když je teá viděl a uvědomil si, že je zná, že patří mezi ně, že každý z
nich hrál nějakou roli v některé chvíli jeho života, i když si myslel, že je sám, přece sám
nikdy nebyl. Nemusel se ptát: "Kdo jsi?" nýbrž spíš vykřiknout: "Tak ty jsi to byl, kdo mi
pomáhal!" Nejasné vědomí přítomnosti neviditelných přátel, které od dětství naplňovalo jeho
samotu - se nyní objasnilo, vysvětlilo; vnitřní hudbu v každém čistém zážitku, která po něm
vždy vyprchala, získal nyní navždy. Poznal je - je mezi nimi jako doma, dříve, než jeho
mrtvé tělo úplně vychladlo.
Jen Ty jsi zůstal venku!
Neviděl jen je - viděl i NEPŘÍTELE! To zvíře, bytost, zplozená a zrozená na lůžku - vidí
tečí JEHO - TOHO, koho my vidíme jen v jeho spravedlnosti. Pro nás je to žhavý, pohlcující
žár, pro něho chladivé světlo, jas - a má postavu ČLOVĚKA.
Snad myslíš, že dokonalé poznání hříchů ve chvíli smrti - a to jasnější než máme my! - ho
dusilo a ©chromovalo, jako kdysi nás, když jsme řekli vzpurné NE k tomu, aby NEPŘÍTEL se
stoupil na zem a vzal na sebe tělo jednoho z těch zvířat. Jeho však neovanul smrtící dech
nebes jako nás. Jistě, zažije ještě očistné bolesti, ale ty ho objímají a hýčkají. Touží po
MILOVANÉM, s kterým ještě není dokonale spojen, ale ví, že spojen bude. Tvoje radosti smys
lů, srdce, ducha, kterými jsi ho kdysi omamoval, ba i radost z radosti samotné, se mu zdají
ve srovnání s tím, co prožívá, jako svody nalíčené, sprosté děvky; jakoby se domníval, že
jeho pravá milá, kterou stále miloval a považoval za mrtvou-stojí za dveřmi, sahá po klice..
V jeho světě je bolest a radost vysoko nad bolestí a radostí světa. Lidské zvíře to chápe,
ny ne. Ty jsi selhal - všichni jsme selhali. Snad je poznání pravdy nutný předpoklad k moci?
Ale NÁS OTEC V HLUBINÁCH je Otcem lži. Nu - a s Tebou se, hlupáku, vyrovnám
Ve stále vzrůstající žhavé nenávisti oddaný
ZLOTŘILEC
KONEC

SOS
NAŠE DUŠE JSOU UNAVENÉ
A VYPRAHLÉ-POTŘEBUJÍ OSVĚŽENI
I RADOST-PROTO JEDEME NA
v moderním,
útulnám klášteře vlídných sester dominikánek, v
krásné přírodě s možností nenamahavých vycházek na DUCHOVNÍ
čerstvém vzduchu, s krytou plovárnou a STÁLÝM VÝ
STAVEM NEJSV&TĚJŠÍ SVÁTOSTI V KAPLI Vede:
OBNOVU !
P JAN K R A J C A R z Říma, o němž nám P.Špidlík,
TŘÍDENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V BETHANIEN,

který pro churavost nemůže přijet, ale pozdravuje
nás, napsal:”P.Kraj car byl profesorem na bisk
semináři v Brně, pák pro f, cirk „dějin v Kanadě,
dnes profu slovanské historie na Východním
ústavě, delší dobu vedoucí vatik*vysílání
pro Rusko,, Hlavní dílo: kritické vydání slov,
rukopisů, týkajících se florentinského kon
cilu /1431-1445/„" Cena cca 120 frs., ořihl.
P.Birka nebo Váš misionář
od 29.3, - 1.4.
SLOVENSKÉ EXERCICIE V MDRSCHACHU /Schwyz/
v dcme III.řádu kapucínů, s krásnou vy
hlídkou a okolím. Bližší informace a
přihlášky slovenští misionáři nebo P.Ba
ník. Květná neděle
od 6. do 8.4.

DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU - v moderním
středisku schonstatských sester nad Walensee. Poxede unif.prof.filosofie a rektor
koleje pro české a slovenské bohoslovce /
v Římě-NEPOMUCENA-P.Karel VRÁNA.
Mnozí ho už znají, jeho rozjímání na
příběhy z evangelií jsme uveřejňovali
kdysi v KLUBu. - Přihlášky P.Vondra a
P.šimčík. Cena cca 80 frs. POČET MÍST JE
OMEZENY - pospěšte si proto.
od 6. do 8.4.
Květná neděle
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ V EINSTEDELN.
Mnoho mladých už zná rozsáhlé, moderní bu
dovy vzdělávacího střediska, s možností vy
cházek a barokním chrámem Otců benediktinů.
Znají i veselého, vzdělaného a zbožného Otce
jesuitu Roberta KUNERTAz Innsbrucku,
který rozaní mladým a chápe jejich problémy,
obtíže i radosti. Informace a přihl. P.Bir
ka, P.šimčík. Vzhledán k tomu, že přijíž
dějí většinou nevydělávající mladí, je
cena nepatrná 50 frs. od 20. do 22.4.
SETKÁNÍ RODIN ZE ŠVÝCARSKA V CASIES
v kouzelném údolí již.Tyrol - Itálie, v
našem daně, s krásnou kaplí a milým pro
středím, s vlídnými Otci Janem Horákem a
Jar.Poláčkem. 24.5. ve Švýcarsku volný den!
/čtvrtek-Nanebevstoupení Páně/Přihl.P.šimčík 24.-27.5.
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN
DUCHOVNÍ CVIČENÍ A VÍKEND, EXERCICIE A P .VIZ S 16.

VÝLET MLÁDEŽE DO VÍDNĚ - přihlášky a inf.P.ŠIMŽÍK
Jarní Vídeň-nejkrásněj ší Vídeň+vídenští přátelé
od 16 . do 20.4.
I.OASA DĚTÍ VE VĚKU 9-13 let 4od 7. do 21.4

VELKÁ MÁJOVÁ POUŤ
20.května
V EINSIEDELN. Koncelebrovaná mše sv. našich
misionářů. Promluvu bude mít asi P.Jos. KOLÁČEK, ve
doucí českého vysílání rozhlasu ve Vatikáne, autor
životopisu sv.Jana Nepomuckého Neunanna a jeden z
našich nejúspěšnějších exercitátorů.
SETKÁNÍ MLÁDEŽE V CASIES,inf,a přihl, P. Šinčík
od 1 do 4 6.
DĚTI Z NĚMECKA V CASIES +
od 6.6.do 16,6.
AARAU-Každou 2.sob.v Peter u Paul Kirche JARNÍ
POUŤ
POD
SÁNTISEM
inf.P.Birka, Luzern
18,15 V Appenzellu, ve 12 hod.mše sv. v ekumenické kapli,
BADEN- Sebastiankap.každou 2.neděli 11,15 P.Šimčík, P.Vondra - po ní piknik v přírodě 17,6.
WETTINGEN u Badenu, slov.St.Antoniuskirche
od 18.6.do 10.7.
posl.nedelu
18,00 SAMOSTATNÁ SKUPINA V CASIES +
BERN-Dreifaltigkeitskirche, sob.
18,00 OASA MLÁDEŽE s rekreační a náboženskou náplní v
BASEL-kaple Lindenberg,3.ned.-česká 18,0 Casies, pak účast na římské pouti - mladí od
SLOVENSKÁ-tamtéž,ostatní neděle
9,30 14 do 17 let. přihl.a inform.P.šimčík 14,-27.7.
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00 2.0ÁSA DĚTÍ OD 9-13 let v Casies + od 14.8,do 4.9
SLOVENSKÁ,kaplnka Kolpinghausu, WolfTÁBOR ŠKOLNÍ MLÁDEŽE S [KaSTÍ NA NĚKTERÝCH PROGRA
bachstr.15,1.patro - neděle
9,30 MECH ŘÍMSKĚ POUTI - ANZIO-ITALIE, přihl. a informa
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel směr ce P.Širrčík, P.Birka
od 20.7,do 4.8.
Yverdon,far.ko.sv.Petra,3.neděle 10,00
SAMOSTATNÁ SKUPINA V CASIES +
od 6.9,do 28.9.
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
Faucigny,!.neděle v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4.nedela v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskapelle, neděle
19,00
RČTI-TANN-kaple u katol.kostela, každou
2.neděli, inf,P.Šimčík
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.23. P.Šimčík
rozesílá pozvánky
SOLOTHURN-Každou 2.ned.Inf.P.Birka
Spi talkirche
10,15
ST.GALLEN-pos 1.sobotu v měsíci, Herz Je
zu Kapelle v domě, vchod z nádvoří 18,00
WINTERTHUR-S t.Ulrichkirche-Rosenberg
česká mše sv. sobota
19,00
slovenská-St.Urbankirche, Seenstr.193,
l.sob.v měs.
18,45
ŽENEVA.kostol sv.Bonifáce, 14.Avenue du
Mail, II.p., 2 ned.v mesiaci
18,30

0 T C 0 V E MISIONÁŘI

P,Jan BIRKA,6OO 6 LUZERN,Schadrutistr,26.
tel. 041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,O.P,-4058 BASEL,LINDENBERG 21.,t.061-321944
P.Josef ŠIMĚÍK-8OO4 ZURICH,Braverstr.99.
tel.01-2415025.P,Anton BANÍK,t,012414455
P.M.MAZÁK,1110 M3RGES,LA LONGERIE,tel.
021-714417. P.VONDRA,8735 ST.Gallenkappel
t.055-881460 - KLUB

ŘÍMSKÁ

POUŤ

od 28.7. do 4,8.

SVATOVÁCLAVSKÁ
POUŤ POD
SÁNTISEM, ve 12.h.mše sv.pak piknik 23.9.

SYMPOSIUM MLADÝCH 0 PÍSMU SV, VEDE ZNALEC PÍSMA
Sv. P.Dr.Josef KREJČÍ, inf.a přihl.P šimčík 5„-11.8
PODZIMNÍ PRÁZDNINY MLÁDEŽE, inf.a přihl. P.Šimčík
od 7.-21,10.
APOŠTOLÁT MLÁDEŽE - Pracovní schůzka + 8,-11.11.

DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE asi zase s Otcem KOLÁČKEM
+ i u našich misionářů /Casies-Itálie/26.12-2,1.80
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Na podniky, označené + se informujte přímo na:
VELEHRAD, I - 39030 St^Martin in Gsies/BZ/Italia

Mimoto má mládež nad 13 let možnost rekreace v Bavorsku-Waldwinkel od 15,-29^8^ - Přihla inf^:
P^ Alois Frydrych, Ualdwinkelstr.1 D-8261 ASCHAU/INN

NA PRÁZDNINOVÉ' PODUIKY PRO SLOVENSKOU MLÁDEŽ SE
INFORMUJTE U P„ BANiKA V CURECHU!
VĚTŠINA z vás už pRispEla na vydávání klubu
PÁN b8h VÁM TO ZAPLAŤ! - Čtenářům, kteří snad
složenku založili, přikládáme jinou., Kdo je ve
finančních obtížích, at nám to sdělí, pošleme
mu KLUB zdarma. Zahraniční čtenáři mohou poslat
příspěvek v doporučeném dopise. - u
DEKUJEME

18

SMĚŠNÁ FIGURA

Poručík Troník se na to už opravdu nemohl dívat, a tak při první služební cestě do Nepomu
ku informoval Terazkyho. S tím to však příliš neotřáslo. "Ej čo!" řekl vyrovnaně. "Bije ho,
bije Keby inakšich věcí něbolo, Troník! Poručík Zajoch v Krumlove privazal vojaka k stromu
a plul mu na papulu. Mimoriadná událost. Čaligu budě tiež třeba zatvorií! A dalšie súdruhovja pojdu z armady Nu čo, Troník, já možem aj dřevo rubat!"
Ani kapitán Ořech nepokládal za nutné řešit Mazurkův případ. "Víte, soudruhu poručíku,"řekl,
"co my vlastně můžeme dělat? Vyvineme nadlidské úsilí, abychom se zbavili soudruha, kterej,
přiznejme si to otevřeně, je blbej a kterého bije žena. No dobře. A koho dostaneme na jeho
místo? Víte přece, že soudruzi velitelé jsou k nám překládáni ponejvíce
za trest. Proto si myslím, soudruhu poručíku, že se nesmíme ukvapit.
Hledejme na soudruzích i kladné stránky. Soudruh Mazurek je například
tichý a skromný."
"Zato jeho paní ne," stěžoval si Troník."Lamentuje a spílá mu takovým způ
sobem, že je to politicky neúnosné. Velitel je směšnou figurou, a to je
nejhorší, co může být!"
"Soudruhu poručíku," zívl kapitán,"čeká nás ještě mnoho úkolů, které
budeme muset zvládnout Případ Mazurek je podružná záležitost. Byl
jsem v Praze a tam se připravuje věc, které se upřímně bojím." Udělal
dramatickou pauzu a pak pokračoval: "Nechte si to pro sebe, soudruhu
poručíku. Nesmíme dělat paniku, dokud není všechno rozhodnuto! "Znovu
se význanně odmlčel, ztišil hlas a zašeptal: "Velice vážně se uvažuje
o tem, že vojenská prezenční služba v ČSR bude prodloužena na tři ro
ky. Alespoň u většiny zbraní a také u pracovních jednotek!"
"Proboha!" zhrozil se poručík,"tohle přece...."
"Úkolem nás, politických pracovníků, bude," pravil kapitán Ořech,"roz
hodným způsobem předejít jakýmkoliv pokusům o vzpouru!"
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY

NOVÝ ZÁKON

předl.,nota. 10. prásek
z kvetu, apoštol zvolený
místo Udáce, zn.jodu° 11.
První mučedník, nápis nad
křížem Kristovým.
A.Příbuzný Páně-I.biskup
Jerusalemský-autor 1 listu,
apoštol, sykavka s háčkem.
B. Spojka, evangelista-celník
apoštol, dokázat.C.zn.dusí
1^Miláček Páně,Matka Boží, ku, oslovení v dopise,říms.
nota.2.Zkr.světadílu,apoš- 50, 3 souhl.,pořádně-staročesky.D.Evangelista,spojka,
tol národů,zájmeno. 3.Po
pravčí, nedůvěřivý apostol, chudý-něm.,zn.aut slov.stá
teplota.4. Useklo,!.papež, tu. E. Spoj ka,předl.,opice,
zn.váhy.5.Slov.nebo,apos- ang.zápor,zvr.záj.,2 samohl
tol-který napsali dopis,3 F.Hra,zájm.,spojka,opiová
stejné samohl. 6. Citosl. hnit- rostl., předl.,váha,dusík.
su,pův. jméno I.apost. ,lat. G.Spoj.,záplato,předl.,spo50. 7. konc^ ve Iké ruské řeky, jední 2 látek,citosl.H.Lat.
spojka,předl.,zkr.doporuče
zrádný apoštol,předl. 8.
ně, bratr sv.Petra,zkr.Švý
evangelista-lékař,malý
carska. CH.Apoštol s nej
strom,lat.1000,9.Spojka,
kdo napsal nejstár.evang. delším jménem.
HLEDEJTE ROZDÍLY NA OBRÁZCÍCH!

ÚSMĚV
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NA CESTU

"Kolik jste si minulý rek v našem podniku vydělala?""Sto
tisíc!""Cože? Tolik jste dostala?""Ne - dostala jsem jen
dvacet tisíc."________________________
"Dalas žebrákovi frank?""Ano - a ještě něco k jídlu. ""Nu.
\to si ty peníze draze Vydělal!"____________________ ___
"Cože, vy chcete přidáno? Zbláznil jste se?""Ne, je to
podmínka?"
________________ ______ _
"Dnes přisel řediteli sekretář z doby biedermeyeru!""Co
že? Vy zaměstnáváte taková starce?"__________________
.
"Za padesát franků vám řeknu budoucnost.""Pěkná věštkyně! Ani nevíte, že mám v kapse jen pět franků."
"Jak to děláš, že tvůj muž už nechodí do hospody?""Jedno
duše. Když se v noci vracely zeptala jsem se: Mirku, jsi
to ty?""Nu a?""Můj muž se totiž jmenuje Frantvk!"__________________________________________
"Mařenka je velice schopná hospodyně. Kdykoliv přijdu za jejím otcem, zašívá punčochy.""To,
ovšem, zašívá punčochy. To jsem si myslel také. Až jsem si všimnul, že je to vždycky stejná punčocha."_______
"Co dáš manželce k narozeninám ""Něco na krk.""Náhrdelník?""Ne.
mýdlo."
Bernarda Shawa se ptala hostitelka: "Mistře, má každá fekyně řecký nos?""Ovšem,"odvětil BS,"pokud si jej neobjedná v cizině."
"Pane, nemluvte na mne, neslyším vás, Jsem hluchý. ""Vždyt já na
vás nemluvím; žvýkám žvýkačku."
Tatínek spí a chrápe. Pak se otočí a přes
tane chrápat. Frantík šeptá mamince: "Mami,
v tatínkovi se pokazil motor!"
Jiříěek se ptá nápadníka své sestry:"Proč chodíš za mou sestrou? Copák
nemáš sám doma sestru?"________________________________________________
CncePs se zbavit problémů s projektem, se stavebním povolením, s materiálem a s kolaudací? Stavte vzdušné zámky!
"Od táty je Jaua, matka na rum dává, až ho budou sešívat, špitál bu
de platit stát. "_______________________________________________________
"Kdysi jsem byl mladý a krásný," hořekuje pan Nováček,"ale v porodni
ci mě vyměnili!
"Jiřinko, ty moc čteš! Pamatuj si, muži na
jí rádi hloupé ženy.""Dnes už ne, mami. To
bylo v dobách tvého mládí."
____________________________ _
"Pane doktore, jsem neštastný, protože mluvím často ze spaní."
"To přece není nic špatného'.""Ale když se mi směje celá kancelář!'
Ptá se poručík vojáků: "Kdo umí hrát na heligon?""Já, prosím!""Vý
borně. Nafoukněte nám fotbalový míč!"________________________
"AcÁ jsem vám slíbil, že peníze vrátím. ""Poslední den února. ""A
vidíte - únor poslední den vůbec nemá!"
"Už víš, že Mirka přivedla jeho láska do vězení.""Ach, ty ženy!"
"Jaképak ženy. Automobil!"
______ _________________________
Hokejový brankař sedí na recepci a jí. Soused se ho zeptá:"Poslyšte, nevadí vám ta maska při dívání se?"
"Ne, jsem na ni zvyklý." Druhý soused hokeyistovi pošeptá:"Ale mohl
bys ji sundat, vždyť, jíš tomu pánovi z talíře!"
Anglický gentleman se rozčiluje v noci na ulici:"Nestydíte se. Tak
urostlý mladý muž a žebráte! ""Jaképak žebrání? Nevidíte ten revolver?
Přítelkyně se ptá:"Ty už nezpíváš?""Ne. Lékař mi to zakázal.""Copak
jste sousedé?"
"Je váŠ pan manžel doma?""Je. ""Mohl bych s ním mluvit?""Ne. Ted s
ním mluvím já!"______________________________________________________
"Člověče, já bych nemohl mít harém! ""Proč?""Nesnesl bych pohled na
tři sta punčoch, rozvěšených v koupelně!"
"Od naši minulé schůzky se počet mých čtenářů zdvojnásobil,"chlubí
se začínající spisovatel příteli. "Opravdu? A kdy jste měli svatbu?

Z CELÉHO SVĚTA
ČÍNSKÁ PEČENĚ. - Vepřová kýta se zbaví kostí, potře bílým pepřem,
protáhne slaninou a potře utřenými sardelkami. Na pekáč se dá lOdkg
másla, 14 dkg slaniny, dvě rozkrájené cibule, pečeně se do toho
vloží a do zlatova opeče, pak se dá do trouby a peče. Upečená se
vyndá a stává se zahustí kyselou smetanou a moukou.
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ŠVÁBSKÝ GULÁŠ. - Do kastrolku se vloží kousek másla, nakrájená ci
bule, trochu kaprlat, tlučeného kmínu, tymiánu, několik usekaných
očištěných sardelí, vše se usmaží, pak se přidá trochu papriky,
vloží na kostky nakrájená svíčková a za stálého míchání se na rych
lém ohni dusí, až štáva vysmahne. Pak se odstaví, osolí, podlije
polévkou a dusí do změknutí. Nakonec několik lžíc kyselé smetany.
ITALSKÁ SVÍČKOVÁ, - Svíčková se odžilkuje, protáhne slaninou, oso
lí a opaprikuje. Na kastrole se v másle či
sádle zapění cibulka, do toho vloží svíč
ková, přidají na větší kousky nakrájená
telecí játra a několik rajských jablíček.
Podlévá se dle potřeby. Udušená se nakrá
jí a štáva na ni přecedí.

ŘECKÉ B1FTEKY. - Asi 10 dkg hovězího masa se jemně umele, přidá
se 10 dkg rozpuštěného másla, sůl a 10 dkg dušené rýže s cibul
kou. Vše se promíchá a dělají se malé bochánky, které se rychle
smaží na cmastku. K tanu rajská omáčka.
SARAJEVSKÁ PEČENĚ. - Pěkný kousek zadního masa se nařízne na
ký plást, naklepe, osolí, poklade slaninou, kyselou okurkou,
ce pokrájeným uzeným jazykem, doprostřed se dají celá vejce.
se to sbalí, převáže motouzem, a dá na kastrol, na kterém je
sádle udušená všechna zelenina: pepř, nové koření, hřebíček,
kový list, tymián a 3 velká rajská jablíčka. Často poléváme.
va se zapráší moukou, povaří a pak přecedí.

ten
ten
Pak
na
bob
šEá-

HOVĚZÍ MASO SE ZÁZVOREM. - Zadní hovězí se očistí, protáhne slaninou, obalenou ve strouha
ném zázvoru, posype zázvorem, vloží na kastrol, kde je máslo,
slanina, cibule. Při dušení se podlévá polévkou či vodou. Stává
se zapráší moukou, povalí a procedí na maso.

KARLOVARSKÝ KOTOUČ, - Telecí plece nebo hrudí se zbaví kostí,
ony je, sřízne na placku, trochu naklepe a osolí. Doprostřed dáme
tenké lístky slaniny, na málo másle snažená vajíčka a tence na
krájené okurky. Pečeně se sbalí do válečku, ováže motouzem a pe
če na másle asi 2 hod.za stálého polévání. K ní studená bramb.
kaše a hlávkový salát.
NÁKYP RADECKĚHO, - Kilo spařené rýže se uvaří do měkká, přidá se
štáva ze 4 poměr.a 1 citrónu. Kůra se tře s 40 dkg cukru, nechá
proschnout a utluče s 10 dkg másla, jež se rozpustí a vše vmíchá
do rýže. Vrstva rýže na míse se potře zavařeninou, pak zase vrst
va rýže - nahoru sníh s vařeným cukrem. V mírné troubě se dá
nákyp oschnout.

