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čím je člověk starší, tím víc vnímá zlo a bolest. Dítě se udeří, zapláče, a už se směje.
Jaký je křesEanský postoj k bolesti a k utrpení?
Jeden extrém se choe za každou cenu utrpení vyhnout. Druhý extrém vidí v utrpení něco dobré
ho. Některé sekty dodnes odmítají lékařskou pomoc.
KřesEan vidí v utrpení prostředek k dobru. Utrpení samo o sobě není dobré-vždyE je to násle
dek hříchu. Kristus nás spasil a nechce, abychom trpěli zbytečně. Naše víra je náboženství
radosti. Utrpení a bolest mohou rodit radost jen,nají-li smysl, význam, cíl. Kristus vzal
ochotně kříž, protože věděl, že svým utrpením a smrtí otevře padlému lidstvu náruč Otcovu.
Bůh je nekonečná dokonalost-a utrpení je následek mravního zla-i když ho někdy odtrpí nevinné
osoba. Bůh ve své prozíravosti a lásce nám bere to, co nás mravně ničí - ačkoliv nás to
těší, a dopouští to, co nás bolí - protože nás to mravně léčí. Chrání naši svobodnou vůli
před zneužitím k mravnímu zlu, t.j. k naší zkáze. Chrání naši vůli - ale neznásilňuje!
Utrpení je součást dějin lásky Boží. Světci chtěli trpět, protože Boha milovali a chtěli mu
pomáhat platit za hříšníky - pokáním. Posedlá dívka v NSR, jejíž případ vzbudil tolik neinfor
movaného rozruchu, výslovně řekla, že choe trpět za odpadlé kněze.
Většina utrpení prýští z naší nedokonalosti a zloby - stejně jako si většinou nabourá nos ten
kdo klopýtne a padne.Může se však stát,že se sám neporaní, ale strhne k zemi nevinného člově
ka. Proto se nám zdá svět trochu zmatený. Ale kaž
dý musíme - zde či na věčnosti - "zaplatit do posledntho haléře. " Proč trpí děti? Proč trpí milió
ny hladem, válkou, nemocemi? Otázky, otřásající
soucitným srdcem. Nevinně trpící dostanou na
věčnosti blaženost "kterou svět dát nemůže".
Ale mělo by našimi srdci otřást poznání, že kaž
dé naše provinění je kulka, která zabije nevinné
ho Vietnamce, kopanec, který dostane politický
vězeň, vřed, jenž rozežírá tvář malomocného, vy
hublé břicho starce, který nepoznal jinou postel
než dlažbu indického velkoměsta, sténání dítěte..
Proto nás Kristus varuje před mravním zlem. Proto
nás vyzývá ke křesEanské lásce.
I každé dobro, které uděláme, se někde vynoří. V
podobě kousku chleba, který najde vyhladovělý chu
dák; snad v lásce, která osvěží nepovšimutého;
snad v silném slovu, které zachytí klesajícího..
Kdo dostal víru, aE si uvědomí, že mu ji někdo vy
trpěl - a je nejen správné, ale nutné pro záchra
nu světa, abychom se vášnivě snažili o dobro.
A hlavně: každý drobeček utrpení - o bochnících
ani nemluvě - vložme s důvěrou do Božích dlaní,
jako do nich kdysi vložil Kristus svou krev, tmo
vou korunu, posměch - a nakonec svůj kříž.
Tak změnil,a změníme i iry, utrpení ve vítězství a
život!
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Vyšla první encyklika-okružní list-Jana Pavla II.-REDEMPTOR HOMINIS - SPASITEL SVĚ
TA. Encykliky se nazývají podle prvních latinských slov - jen výjimečně jsou vydány
v jiné řeči - např. Mit brennender Sorge Pia XI„proti nacismu. Nová encyklika byla
napsána původně polský - 68 s. Angl.a špaň.text má 100 s., franc.104, nem.110. Je
datována 4.3. Sv.Otec vybral jako ozdobu kresbu franč.katol.malíře Rouaulta, jednoho z nej
slavnějších umělců století. Nevěrecký a pseudokatolický tisk bude pravděpodobně citovat jen
sociální části - lidská práva, otroctví hospod.systémů, podvyživenost ap., ale sotva se zmíní
o naléhavé výzvě sv.Otce k manželské věrnosti, k tomu, aby knězi byli vděčni za dar svobodné
ho celibátu, k úctě k ústřednímu tajemství naší víry - k Nejsvětější svátosti, k osobní sv.
zpovědi jednotlivců. Doufejme, že si brzo přečteme encykliku česky a slovenský. Va tik.rozhlas
už začal s četbou českého překladu. Encyklika má 18 tis.slov. Poprvé dal jméno "encyklika"
papežskému okružnímu listu Benedikt XIV.r. 1740. 2
Připomínáme si 1.výročí udělení pallia kard. Tomáškovi a převzetí pražské arcidiecéze jako sí
delní arcibiskup /ne pouze jako administrátor/.
Prokurátor republiky ve Florencii navrhnul, aby stížnost proti kard.Benellimu, který se ostře
postavil proti uzákonění potratů, byla odložená, protože není dostatečně odůvodněná; stejně
navrhl odložit jako vyřízenou záležitost 4. stížnost proti předsedovi soudu v Camerino.
19. 3. skonči lij v Říme oslavy 250. výr. svatořečení bl.Jana NEPOMUCKÁNO společnou mší sv. v Late
ránské bazilice v kapli, kde byl svatořečen Benediktem XIII. Kázal Msgr.J.Pole.
Zemřel kardinál Villot, sekretář sv.Stolice. Sv.Otec ho navštívil na klinice Gemelli. Odtud
byl kardinál převezen do Vatikánu,kde za hodinu zemřel. Byl to 3.neitalský sekretář. Pohřeb
ním obřadům předsedal sám sv.Otec, vykropil rakev, sloužil společně s kardinály - i s těmi,
kdo přijeli z Francie na pohřeb - za zesnulého mši sv. Sv.Otec si bude jistě vybírat nového
sekretáře velmi pečlivě - má totiž velkou moc - a slabý, byt zbožný sekretář, může způsobit
velké škody, schopný sekretář může podstatně přispět k oknově Církve. Modleme se za to!
Po dohodě bylo rozhodnuto - na přání Varšavy - ze sv.Otec pojede do Polska 2.6. a zdrzí se do
10.6. Navštíví Varšavu, Hnězdno, Krakov, Czenstochowu, setká se asi se studenty na katol. univ.
v Lublině a zajede do rodné obce 'Jaáowic, jejíhož faráře Msgr Ed. Zachera, 75, přijal nedávno
v audienci. Komunisté ovšem zájezdu sv.Otce už zneužili k propagandě't president Jablonski
prohlásil, že papešova návštěva spadá do 40.výr.německé invaze do Polska a 25.výročí komunis
tické vlády!Pozvání na cestu předali sv.Otci krakovský arcibiskup, biskup z Czenstochowé a
tajemník bisk.konference a probrali její program. Kard.Tomášek se zmínil novinářům, ze se
jistě buae snažit dostat v té době do Polska hodně našich krajanů, ale jak známe komunisty,
určitě v té době zavřou hranice do Polska! Z bezpečnostních důvodů ovšem.
Italský rozhlas vysílal 2x divadelní kus Andreje Jawiena - arcibiskupa Vfojtyly, Zlatníkův
krám, v němž řeší autor manželské problémy. 1.3.prý poslouchalo rádio přes 2 mil.osob - včet
ně sv.Otce, funkcionářů stát.sekretariátu a Osservatore Romano.
Sv.Otec udělil audienci představeným a rektorům římských seminářů a papežských kolejí, kteří
měli právě - v polov, března - dvoudenní schůzi na téma Naši mladí a obraz naší mládeže.
19.3. se zúčastnili belgičtí král.manželé mše sv.Jana Pavla II.v jeho soukromé kapli a pak s
ním posnídali. Zdrželi se skoro 3 hodiny. Byli dokonce uvedeni do soukromého bytu sv.Otce,
mluvilo se francouzský. Poprvé byla hlava státu na soukromé mši sv. papežově.
Při nedělním Anděl Páně 18.3.popřál sv.Otec všem Josefům a Josefkám. Poslal také blahopřejný
telegram janovskému arcib.kardinálovi Josefu Sirimu, což vyvolalo domněnky, že by snad mohl
být tento kněz státním sekretářem. Ale je mu už 73 let. Měl naděje i při volbě papeže.

PŘI TŘ PŘÍLEŽITOSTI: NÁS

JOSEF

P.SlMČÍK, OSLAVÍ 23. BUBNA ABRAHÁMOVINY - 50 LET!

Po Anděl Páně 18.3.přijal sv.Otec výbor pro oslavy 1500. výr.naroz.s v. Benedikta v Itálii v Norcii, kam se chystáme začátkem června. Rozžehl a posvětil "benediktinskou pochodeň" z čer
veného vosku a odstartoval pochod, který ji ponese na Monte Casino, do Subiaca a do Norcie.
Vyslovil přání, aby pochodeň zažehla city bratrství, přátelství a míru, jejichž apoštolem byl
patřen Evropy, sv.Benedikt - a vnesla světlo a mír do sobectví a násilí.
Sv.Otec přijal v samostatných audiencích postupně holandské biskupy z Groningen, s-Hertohenbosch a Haarlemu, tedy viděl už všech 7. Prozkoumá akta a přijme je pak ve společná audienci.
Kolumbovi rytíři-katoličtí laici-poslali pozvánku, podepsanou 100 tis.osobami, kterou zvou
sv.Otce do Irské republiky k srpnovým oslavám 100.výr.mariánské svatyně Knock Mayo.
Na masopustní úterý byl v Římě masopust dětí. Osservatore Romano přineslo fotografii sv.Otce,
jak zvedá chlapečka v uniformě švýc.gardy. - Škola víry ve Frýburku slaví 10.ti leté trvá
ní. Vede ji konvertita ze židovství P.Jakub Locw. Po absolvování se žáci vracejí ke svému
povolání. - 30. 7. -8. 8. se koná v Yacundé/Camerun/panafrický semináře pro novináře.

SEDM HLAVNÍCH HŘÍCHŮ
Milanovi už trnuly prsty. Odsunul knihu i poznámky a pro
táhnul se. Bylo to mimořádně složité pojednání o lidském
charakteru. Náhle si uvědcmil, že tam nečetl definici
charakteru. Co je vlastně charakter?
Chvíli uvažoval, pak přistoupil k oknu.
U zářící lucerny zabrzdil autobus. Pár vystupujících se
rozptýlilo v teimotě, jen dvě ženy byly zakousnuté do
rozhovoru:"To si, Máňo, nenechám líbit! Taková urážka!
A kdo je ona proti nně?" Mánin konejšivý hlas zněl ja
ko tichá hudbal "Ty nejsi já, "odseknul hlas jako břit
va, "taková sprostota.."Při šelestění Mánina hlasu uva
žoval Milan, oč jde. Veřejná urážka? Pomluva? Lživé
obvinění? "Mám svou hrdost, Máňo! Sama nechám vždy
prádelnu vzorně čistou, a ona si dovolí...ta drzost,
ani louži u pračky nevytře..Taková.." Milan odstou
pil a tiše se rozesrrál. Mánina uražená přítelkyně
trpí pocitem méněcennosti, pramenem směšné pýchy..!
Když se znovu vyklonil z okna, čekala na autobus žena
s mužem."...jízdenku si neber. Přijde-li kontrolor, dSlej slabomyslného. Dej sem snubní prsten. ..Z úst at ti tečou sliny. Budu hořekovat, jak mám
postiženého bratra a hned vystoupíme. Netroufne si na tebe. Hodil jsi do kasičky v kostele
ten kovový knoflík? Ai si sousedé nemyslí, že jsme..hele, jede autobus." šfouchla do mužova
klobouku, aby seděl směšně na uchu, vázanku mu posunula k límci a vhupla do autobusu. Muž
se potácel za ní.
Z autobusu vyskočil podnájemník z domu. Vedl za ruku dívku s nesmírně čistou a nevinnou tvá
ří. "Jen chvilku, Julinko, "objal ji v pase. Dívka sebou nerozhodně cukala. "Miluji tě a ty
vzdoruješ jako stará panna. Drahoušku, neplač, nechci tě zranit, víš, jak tě miluji..jen
tebe, .jedinou, .miláčku nůj, pojá.."táhl ji za ruku ke schůdkům domu.
"Maminka a tatínek..slíbil jste, že mě hned zavezete dortů.. "bránila se dívka.
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"Jistě! Hned! Ale co je půlhodinka? Řekneš, že jsme zmeškali tramvaj. Pojá, drahá.. "Dívka
položila střevíček nerozhodně na první schůdek. Milanovi připadala jako ptáček, zmítající
se v síti. Vyklonil se z okna. Vtcm děvče vzhlédlo, spatřilo ho, vytrhlo se muži z rukou a
rozběhlo se vzhůru ulicí. Muž za ní vztekle zíral, zaklel a sáhl pro klíče od domu.
Milan už zavíral okno, když zahlédl dva sportovce, vracející se zřejmě z cvičení. "Honza mi
pije krev, "řekl zrzavý, rozložitý chlapík, jinak řezník odnaproti, "řyslí si, že když je je
ho táta primářem, je i nej lepší v družstvu. ""To také je, "namítnul dlouhán s křivým nosem a
chundelatými vlasy, "závidíš mu Růžu, co?",,riy máš řeči, "sykl rezavec a rozběhnul se ke krámu
U chodníku zastavilo taxi. Vybatolila se rozložitá paní domácí s ohromným kloboukem a podpadky jako jehly, asi ze železa, jinak by se zlomily. "Helenko, na trochu kávy. Mám v led
ničce primovou dortu, "mlaskla. Z taxíku se s funěním vyprostila Helenka. Zaplatily a taxi,
se zadkem skoro u země, se odplížilo do tmy. "Recept mám od Johanky, znáš ji z kavárny, ta
ková naparáděná pávice. Pozvala mě na oběd - představ si, osm chodů!!" Dámy s funěním vylez
ly po schůdcích. Zacinkaly klíče. "Má tajné recepty po babičce• "Helenka zakývala podbradky
Milan zavřel okno. Vánek vzdul jeimé záclony. Sáhl po radiu, ale ruka mu ztrnula. Z ložnice
bytné zaslechl hovor. Zřejmě zněl už déle, ale on, upoutaný scénkami u autobusu, jej nevnímal:"A jestli tě ještě jednou uvidím s tou..nepřej si mě!"Druhý hlas něco zašeptal. "Sekre
tářka? Znám tyhle sexbomby! Pověsí se na šéfa. .Mám své zkušenosti! Cože? Osobní? No dovol. 1
Mám kamarádky. .Nedotýkej se mě! Chceš se mazlit, když nemáš tam tu. .Cože? Je vdaná a nů tři
děti? Proč si to neřekl hned?" Ticho. Hněv vadnul. "Tak se nezlob. Mám prudkou povahu, víš
to. .Cože? Ale takový kluk spí jako zabitý, určitě nic neslyšel. "Hlasy tichly až uhasly
úplně.
Milan se svlékl, umyl a vlezl do postele.Nemohl usnout. Rozsvítil lampičku a znovu četl
bratrův dopis:"Táta mě honí do práce, chvilku si neodpočinu. Ty máš časy! Studovat..a já
zůstal u hnoje.. "Milan přivřel oči. Viděl oblaka kouře z cigaret, slyšel cinkání sklenic,
hlučný hovor a pleskání karet, cítil pach piva, guláše a slanečků a v polosnu vnínal spoko
jené bratrovo řehtání, které připomínalo hluk kamení, hrnoucího se s kopce.
Dopis mu vyklouzl z ruky, snesl se na zem a zmizel pod poličkou s knihami.
A.B.

PATŘÍ TI JEN TO,
CO POUŽÍVÁŠ!
Chce-li kdo rozvinout svůj
charakter, musí pochopit ten
to zákon: VLASTNÍME JEN TO, CO
POUŽÍVÁME. Pak jsou moudří
moudřejší, bohatí bohatší, a "kdo má,
tomu bude přidáno. "V loterii dostane
obvykle hlavní výhru ten, kdo má auto,
či něco zdědil a peníze neptřebuje.
Ale bohatství přesto není náhodné: ten, kdo
je má, musí je úspěšně uložit či použít, aby
je rozmnožil. Poklad roste, když se používá;
zahrabe-li se do země - pak zrezaví.
To platí i v duchovní oblasti. Kdo víc rozvíjí
dobro, obohacuje se. Čím víc míří rozum k vysokým
cílům, tím je pohyblivější a hlubší. Kdo hledí na
televizi, místo aby uvažoval, hýbal rozumem,
dostane se nakonec tak daleko, že bude pro ně
ho trápení, přečíst si hodnotnou knihu. Kde je
vše snadné, tam uvadají i nejušlechtilejší schop
nosti člověka - protože je nepoužil.
Stejně i v mravní oblasti. Váží-li si člověk
hlasu svědomí a jedná podle něho, hned vycítí
svou povinnost a ulehčí břímě ostatním. Bude
horlivěji pečovat o to, aby zmírnil bolest a starosti druhých. Když hlas svědo
mí odhodí a dovolí tělu a sexu, aby jej přehlušily, nastoupí místo božích při
kázání zvířecí instinkty,člověk se potácí a nakonec se spálí jako žhavým žele
zem. Se svědomím - s tímto mravním kapitálem - se narodil každý. Používá-li
jej, rozmnoží se, t.j.sám sklidí víc dobroty a cti. Ale nevšímavostí se mravní
síla ztrácí, jako krtek nevidí proto, že se věčně vrtá v zemi. Zanedbávání dob
ra se trestá samo: odnímají se talenty a za čas bude člověk podobný padlé ženě
z knihy Přísloví, která si "otře ústa a řekne: Neudělala jsem nic nesprávného"
Tímto zákonem si vysvětlíme, proč ctnost některých intelektuálů není na stejné
rovině s jejich věděním. Jsou učitelé, kteří znají aristotelské důkazy o Boží
existenci - a sami se nemodlí. Své vědomí, že Bůh existuje, nepoužijí k tomu,
aby prohloubili k Bohu svůj vztah. Tak zmrzačí své vědomosti jako suchý strom,
který nenese ovoce. Používáme-li rozumu, můžeme očekávat odměnu. Má-li pravda
působit na život, nesmíme s ní jednat lhostejně a nevšímavě. Neukázníme-li
svůj život, nebudeme-li se o to aspoň snažit, brzo se nám mravní pravdy zpro
tiví. Jsou jiné, než je náš život - a toto napětí člověk řeší bučí tím, že se
k mravní pravdě vrátí - např.ve svátosti smíření - nebo se zbaví podstatné
části sebe samého - svědomí.
Každý teolog, zejména kněz, by měl být vlastně světcem, každý filosof Platonem
či Aristotelem. Ve skutečnosti je mezi neteology víc světců a mezi nedoktory
filosofie víc filosofů a mravně dobrých pohanů. Má-li duch, vůle, a svědomí
růst, musíme si je vtisknout hluboko do srdce a ovládat se, až začnou nést ka
pitál šíastného života plného míru.
Co je pravda v přirozené oblasti, platí také pro nadpřirozeno a milost. Kdo
milost užívá, dostane jí víc. Jako při dýchání můžeme udělat druhý dech až
skončíme první, tak dostáváme i v říši Boží další úroky po nových vhledech a
nových snahách, s kterými se snažíme o božské věci a o říši Boží.
V každém srdci je tento zákon: aň se snažíme o zvířecí nebo o božské, vždycky
to, oč se snažíme, poroste. Co potlačujeme nebo zanedbáváme, bude zkomírat.
Nepovšimnutá pravda bude neoblíbenou pravdou. Oceněná pravda rostě rychleji,
než peníze přinášejí úroky.
Je na nás - volit: KAŽDÝ BUDE SKLÍZET TO, CO ZASEL !
Fulton J. SHEEN
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"Když se ubíral podél Galilejského jezera, uviděl dva bratry: Simona, kterému říkali
Petr, a jeho bratra Ondřeje.. .Ježíš jim řekl: "Pojcite se mnou a udělám z vás rybáře
lidí. " Oni hned nechali sít a šli za ním."

/Mt. 4, 18, 19/.

NEPOMUCENUM..

Počkal jsem ve Vídni starší paní a pri
hovoru se zeptala užasle:"A ono to Nepomucenum ještě existuje?" Přisvědčil jsem
Ale lépe se mi líbí slow "žije". Mnoho
dobrých lidí, kteří zachraňují NEPOMUCENUM, podporují ŽIVOT v koleji, totiž
přípravu českých a slovenských bohoslovců na kněžství.
Život koleje je těsně spjatý s životem
Církve v naší vlasti. Bydlely tam stov
ky kněží, někteří jsou doma dosud v pastoraci,
slouží lidu Božímu. Jiní pracují zde, za hranicemi vlasti, a nezapomínají na místa, kde se
připravovali na své poslání.

Letos tam žije 8 bohoslovců - českých i slovenských - kteří nemohli do semináře
ve vlasti. Každý z nich má za sebou jinou výchovu, jiný život v rodině i ve far
nosti. Jsou mezi námi chlapci, kteří vyrostli v ateistických rodinách a sami se
setkali s vírou, přijali ji a dali se pokřtít. Jsou tu i mladí muži, kte
ré odchovala katolická rodina, kteří mají přátele mezi katolíky a praco- ।
váli ve farnosti. Některé povolal Bůh během studií na vysoké škole nebo
po jejím ukončení. Všichni - s našimi dobrými Otci - tvoří jednu rodinu.
Jistě - jsou mezi námi rozdíly věkové, povahové, rozdíly ve smýšlení jako ve většině rodin. Ale spojuje nás touha následovat Krista, dát se
cele do služby pro Jeho království. Zde si mažeme a máme ověřit, zda
nás skutečně povolal Pán - nebo jsme šli za hlasem našich představ, plá
nů či přání rodičů.

V této velké škole lásky se jako v zrcadle odráží každá chyba, každá ne
dokonalost. Náš Otec spirituál, P.Tomáš ŠPIDLÍK, S.J., nám pomáhá jít
v duchovním životě dál, dozrávat a sílit, nezůstat při povrchních a
často zkreslených představách.
K přípravě na kněžství patří studium. "Žít" s filosofií a hlavně s
teologií -naukou o věcech božích. Studujeme na jedné ze sedmi papežských universit, na La
teránské universitě. Od pondělí do pátku máme filosofii a teologii - v italské řeči. Tam se
seznámíme se studenty z celého světa. Tato přátelství rozšiřují naše obzory, poznáváme tak
nové skutečnosti a hodnoty. Řím sám nám umožňuje pochopit všeobecnost - katolíci tu - Církve
a žít s Církví. 5

"Zažít" a prožít skutečnou přípravu ke službě Bohu a lidem nám ponáhá náš Otec rektor P.Ka
rel VRÁNA. Setkáváme se s ním každý týden a společně plánujeme život v koleji, řešíme naše
problény a zamýšlíme se nad liturgickými texty nedělní bohoslužby.
I když budova koleje dýchá obdivuhodným tichem - na velkoměsto Řím - nejsme tam sami. Bydlí
tam několik studentů z Rakouska a NSR, imoho francouzských bohoslovců, kteří nosí tradiční
kleriky a modlí se latinsky, dále kněží z latinské Ameriky a Indie. Zase příležitost, navá
zat nová přátelství a rozšířit své obzory.
Nezapomínáme na svou vlast. Každý týden máme jednu českou a jednu slovenskou mši svátou. Prc
Vatik.rozhlas připravujeme každý měsíc MAGAZÍN NEPOMUCENA, kde vyprávíme posluchačům o našen
životě, studiu, událostech v Římě a o našich výletech. Ohlas vysílání je velký, jak potvrdi
la rozhlasová anketa o poutních místech, které se zúčastnilo 1500 posluchačů. /Prima,že?Red,
Kdo se za jiná o historii, kulturu a hodnoty, které má málo zení, putuje s námi po okolí měs
ta.
A co víc - "žijeme" se sv.Otcem. Rádi chodíme na nedělní Anděl Páně se sv.Otcem a na papež
ské mše v bazilice sv.Petra.
Letos slaví NEPOMUCENUM své padesátiny. Patří všem Čechům a Slovákům. Potřebuje vaši podpo
ru. Nejen finanční, ale hlavně modlitbu za všechny, kdo v koleji žijí, kdo ji obětavě udržu
jí. Přáli bychom si, aby se víc dobrých chlapců rozhodlo jít cestou Kristovou!

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
12.února 1927.
Nádherné, mrazivé ráno. Nebe se třpytí. Zákaznice přicházejí bez deštníků, nemusím jako jin
dy celý den utírat louže. Nevím, proč mám tak skvělou náladu. Je to slunce či lehký mráz,kte
rý mi připomíná Rusko, či že jsem ve snu viděla GPU a děkovala Bohu, že jsme ve Vídni. At to
či ono, dýchám lehčeji než jindy a zdá se mi, že mě jasné světlo láká do zářivé dáli....
Nejdříve jsem uklidila v pokojíčku; je sice tenný a vlhký, ale miluji jej, protože je náš.
Pak jsem pečlivě vyčistila obchod, vyleštila kliky, umyla zem - a stále jsem si zpívala.
Život je nádherný, protože je život. I když se lidé a osud snaží mi jej zničit, miluji jej.
V Rusku jsem byla vědátorka, zde jsem mlékařka; i z tohoto života mám radost a miluji jej.
Jen počkej, Rusko, podaří se mi vyrvat ze srdce touhu po tobě! Osvobodím se od svých staros
tí! Což spočívá štěstí jen ve vyučování na universitě? Nebo životě v Rusku? Štěstí je v živo
tě samém, že můžeme dýchat, žít. Když právě neumíráme hladem, je v každé minutě skryté neko
nečné štěstí. Žehnám slunečnému zimnímu dni, žehnám životu, kterým ted žiji. Některé zákazni
ce si mě užasle prohlížejí a ptají se:"Co je s vámi, paní Wagnerová? Máte tak dobrou náladu!
Čekáte dědictví nebo jste vyhrála v loterii?" "Ne, mám radost, "odpovídám, "těší mě práce v
obchodě, protože jde lépe než na začátku!" - Macho zákaznic sem chodí, aby si popovídaly a
poklepaly; má víra, že obchod musí jít dobře, je už nakazila. Víra v úspěch hypnotizuje oko
lí. I "nespokojená" mi dnes řekla:"Byla jsem jistá, že se obchod potopí, a zatím tloustnete."
Začínám vítězit. Nejdůležitější je, přesvědčit lidi, že jde všechno dobře. Včely rády bodají
do tváře zvlhlé slzami; proto se budu jen usmívat!
15.února 1927.
V němčině mě jeden výraz okouzluje; chci pochopit jeho tajemství a osvojit si jeho filosofii;
obsahuje životní moudrost. Slyším ho stokrát denně a závidím těm, kdo ho užívají. Je typický
jen v této čtvrti? Nebo ve Vídni? Či v Rakousku? Nebo v celém Německu? Jsem jím nadšená.
Vstipuje hezká paní Bergmannová. Pokaždé ji pozoruji s pocitem radosti a blaha. VÍdeňačky mě
okouzlují, jejich půvab, vkus, veselé, nenucené a skromné chování. Zde mají rmohé prosté že
ny jenné a elegantní chování dam ze společnosti. Paní Bergmannová má prosté, tmavomodré šaty,
ozdobné střevíce a pod těsnými punčochami hezké nohy. Vede za ruku plavovlasého chlapce,
oblečeného rozkošně jako panenka. Není právě co dělat, proto se posadí na trochu hovoru.
"Nu - má už váš manžel práci?" ptám se.
"Ne,"odpovídá, "ale to nevadí. Časem se něco najde."
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Vnímám čarovné "to nevadí" a pohlédnu jí pozorněji do tváře. Co je muž bez práce, pohubla.
"Muž shání práci celý den. Však se něco najde," říká tónem, jakoby musela těšit nne, ne já
ji. Místo půl druhého litru mléka bere jen čtvrtku pro dítě, dvě žemle a pět deka másla.
"Těžké je to se splátkami, "žvatlá dál. "Za boty platím týdně 2 šilinky, za mužovy polobotky
3 šilinky. Ale to nevadí. Nebudeme tři dny v týdnu obědvat a nějak se protlučeme." Směje se.
Pozorně studuji její tvář. Ani stín smutku či zoufalství, její bezstarostnost není jen hrdin
ská póza. Bere život, jaký je, a je přesvědčena, že bude zase lépe.
"Za války to bylo horší. Stáli jsme frcnty, hladověli - a zase bylo lépe. Kdyby člověk mys
lel jen na zlé, život by ho netěšil. Maminka také říkávala :Tt> nevadí! A zase bylo lépe."
Ani stepá lehkomyslnosti. Nechce věšet hlavu, žije dál, jakoby se nic nestalo , natáčí si
ráno lokýnky, obléká se, myje, a kartáčuje svůj oblek, uklidí byteček, pozorně otírá prach a
pak jde nakupovat. Po jídle jde s chlapcem na procházku, dívá se do výloh a pak mi s nadše
ním vypravuje, jak nádherné věci viděla na Mariahilferstrasse. Vzpomene si na každý oblek a
vypravuje to jako pohádku, o níž se jen sní, ale nežádá se, aby se splnila. V létě si sama
ušije oblek, střih už si koupila. I pro dítě šije sama. Protože studuje všechny výlohy, vy
padá, jakoby si oblek koupila v nejlepším obchodě.
"Potřebujete dnes večer mléko?" ptám se, protože obvykle objednává mléko na večer.
"Jen čtvrt litru pro chlapce. Budeme se trochu postit. Ale to nevadí, štíhlá linie je moder
ní." Vstane a vezme malého za ruku. "Řekni paní Wagnerové hezky Dobrý den." Chlapeček se
ukloní a poslušně řekne Dobrý den. Pohladím ho a dám mu za odměnu kousek čokolády, do kte
ré se pustí, sotva řekne Děkuji. S přátelským úsměvem na mne paní Bergmannová zamává

a odchází. Dívám se za její jemnou, štíhlou postavou, za výlohou vidím ještě její milou hla
vičku s černými lokýnkami a přeji jí z celého srdce, aby jí její "to nevadí" pomohlo lehce
snést její nepříznivý osud.
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17.února 1927.
Často přemýšlím celé hodiny o našem vypovězení. Dnes jsem si vzpomněla na příběh ze svého
mládí, který - zdá se - tajeimě souvisí se mou. Nejvíc mě raní a vzruší, že jsme museli opus
tit svou vlast jako nepřátelé - a já Rusko tak miluji. Dnes mi napadlo, že se nám vlastně
stalo totéž, co démonům, které vyháněla z nemocných stará Pelageja.
Byla to zázračná lékařka - snacharka - ve vesničce Pečanka, kde jsme v létě hledávaly houby.
Matka, sestry a četné tety chodily po lese, já zůstala ne vesnici. Víc mě zajímali lidé.
Matka nejdříve protestovala, ale pak si na moji "zvláštnost"zvykla. Smály se, když jsem se
sešitem v ruce zaznamenávala vesnické písně, okouzleně naslouchala vyprávění staré selky ne
bo se nadchla, když jsem objevila novou "říkanku" či starý Pachem vyprávěl pohádku, kterou
jsem dosud neznala. Nechápaly, proč běhám po vesnici a pozoruji život chudých lidí, a v noci
pak neusnu vzrušením nad tím, co jsem ve dne viděla. Pomalu si na to zvykly a daly mi vol
nost, aE si dělám, co chci.
Jednoho krásného, jasného a ještě teplého podzimního dne, kdy listy začaly opadávat, jsem
jako obvykle putovala Pečankou. Nebyly jsme tu od loňského roku, ale nic se nezměnilo; jen se
mi zdálo, že šedivé chalupy jsou ještě nachýlenější a špinavější. Na jediné ulici nebylo člo
víčka. Lidé byli v práci, jen starci a děti zůstali dona. Děti si hrály v košilkách na dvo
rech. Holé nožky byly tak špinavé, jakoby měsíce neviděly vodu. Došla jsem na konec vísky a
chtěla se otočit, když jsem z poslední chaty, kde byla lázeň, zaslechla hlasité sténání a div
né vytí. Chtěla jsem nahlédnout jediným okénkem, ale to bylo pokryto špínou. Dveře lázně byly
zamčeny a za nimi se ozývalo sténání a pláč a zvuk, jakoby rány bičem. Hlas mi byl známý.
Zaklepala jsem. Odpově<3 žádná. Rány a křik se zvětšily.
"Co se děje?" zeptala jsem se starce, který šel kolem.
"Ale Pelageja léčí Fe liči tu. ""Léčí?" Proč tedy tak křičí? ""vyhání z ní zlého ducha. ""Zlého
ducha? Jakého zlého ducha?" "Ach, přede dvěma měsíci do ní vešel démon. Zemřelo jí dítě, a
pak se do ní vplížil. Pelageja ho však vyžene."
Tu zazněl pronikavý výkřik. Nevydržela jsem to a opřela se vší silou o dveře. Stařec šel klid
ně dál. Tu přišel osmiletý chlapec a snažil se mě uklidnit: "VždyE teta Pelageja vyhání jen
zlého ducha z Felicity. Když to nepomaže, zkusí to s mravenci! ""Cože?""Nu, přiváže ji ke stro
mu nad mravenčí hnízdo. Mravenci se zakousnou do ran od bití, dábel se vyděsí a uteče."
Znovu jsem zaklepala. Konečně se ukázala na prahu stará žena s vlasy jako čarodějnice. Když
jsem se zeptala, co se děje uvnitř, vypravovala mi to, co řekl stařec a chlapec. Ptala jsem
se, smím-li vstoupit."Nu, což se zlého nebojíš?"zeptala se. "Ne - nebojím!" odvětila jsem a
vstoupila do lázně. Co jsem spatřila, nezapomenu do smrti. Na lavici, kde stávaly kbelíky na
vodu, byla přivázaná ubohá Felicita, velmi mladá žena, s tváří a tělem pokrytým ranami. Zřej
mě se "léčila"už delší dobu. Vzhlédla tupýma, nevidoucíma očina. Pelageja znovu zvedla důtky.
"VždyE ji zabijete!" vykřikla jsem rozčileně,"jak můžete něco takového dělat?!"
"Nebiji ji, nýbrž ňábla v ní," ospravedlňovala se stařena."Její muž mě sám prosil, abych ji
vysvobodila; je "smrtelně zkažená" a předtím dostala ještě "smrtelné utrpení".
"A odkud víte, že né takové nemoci?""Jednoduše. Už jí zemřelo čtvrté dítě. Tc znamená, že je
v ní dábel; upsala mu duši. Sama se prozradila. Mělas slyšet, co vyváděla, když jí zemřelo
čtvrté dítě. Křičela přes celou ves, rvala si vlasy, běžela s hlavou proti zdi. Ted ji biji
jen ve dny, kdy má "střízlivé srdce", kdy je smutná. Má-li člověk v srdci radost, je v něm
Bůh, v ty dny se schová dábel do pat; pak ho není nožné vyhnat. Ale když pláče a naříká, sedí
dábel vprostřed těla. Léčení není lehká práce; už mi obě ruce otekly - a to vše za 5 kopě jek.
Děkám to ze soucitu, protože to tyla dobrá, pracovitá žena."
"Ale vždyE z těch ran může zemřít!" namítla jsem.
"Nemůže, nebiji ji, nýbrž dábla. A pak jí dám Adamovo koření. Devět listů pomáhá proti "smrtel
nému zkažení", dvanáct proti "smrtelnému utrpení" a devatenáct proti bezdětnosti. Když nic ne
pomůže, půjde na mravenčí kupku. Ďáblovo koření pak rozseji na hronadu a lidé si musejí vlo
žit kříž pod levou patu do boty a říkat:"Satane, Satane,vyjdi ze služebnice Boží Felicity,
vejdi do Satanova koření a z koření do vody!"
Felicita začala znovu křičet a tělo se jí smrštilo v křečích. Pelageja ji začala bičovat. By
lo to jako v blázinci. Vyhledala jsem muže Felicity, zamračeného, nevlídného mužíka. Když jsen
skončila, potřásl hlavou a řekl asi desetkrát po sobě: "Ano, zlo je nemoc. Musí být vytlučeno!"
Rodiče zasáhli, četníci odvezli Felicitu do blázince. Lékař řekl, že se už nedá nic dělat a
že už nikdy nebude normální.
Tato krutá, temná pověra mi leží na duši jako těžké břemeno. Temnota dříve - temnota nyní!

PUEBL A

jestliže se při ní nehlásá i
jméno, učení, život, zaslíbení
království a tajemství Ježíše
Uveřejňujeme část úvodní pro
z Nazareta, Božího Syna."
mluvy sv.Otce Jana Pavla II.
/HLÁSÁNÍ EVANGELIA čl. 22/.
na konferenci jihoameric
Na důkladné znalosti této
kých biskupů - CELÁM.
pravdy závisí síla víry mi
liónů lidí. Stejně na ní zá
visí hodnota jejich přísluš
nosti k Církvi a jejich činná
přítoimost jako křesťanů ve
světě. Podle vědomí této prav
dy se řídí mínění, hodnoty,
Pro nejvyššího pastýře je velká útěcha,když stanoviska a chování, které jsou schopné budo
vat a určovat náš křesťanský život a nového člo
zjistí, že jste se zde neshromáždili jako
synpozium znalců, jako parlament politiků, věka a tak vytvářet nové lidstvo, k přeměně osob
jako kongres vědců či techniků-i když jsou ního a sociálního svědomí lidí. /Viz HE čl.18/...
to významná setkání-ale ve formě bratrského
Dále je naším úkolem vyznávat Krista před dějina
setkání pastýřů Církve. Jako pastýři si živě
mi a před světem s hlubokou a odvážnou silou
uvědomujete, jaká je vaše hlavní úloha - to
přesvědčení, jako sv.Petr:"Tz/ jsi Mesiáš, Syn Bo
tiž být mistry pravdy, ne pravdy čistě lid ha živého. "/Mt 16,15/. To je radostná zvěst, kte
ské a rozunové, nýbrž pravdy, která přichází
rá je v jistém smyslu jedinečná: Církev žije skr
od Boha a je v ní princip pravého osvobození
ze ni a pro ni, a od ní odvozuje také vše, co mů
člověka:"Poznáte pravdu a pravda z vás udělá
že nabídnout lidem bez rozdílu národnosti, rasy,
lidi svobodné. "/Jan 8, 82/. Tato pravda je
času, stavu nebo životních podmínek. Skrze ni
jedinečná - jediná, která dává pevný základ
"musejí od onoho /Petrova/ vyznání dostat dějiny
správné "praxi ".
spásy o vykoupení a Božím lidu nový roz
První a nenahraditelná povinnost pastý
měr... "/Promluva Jana Pavla II. při zahajovací
ře je bdít nad čistotou pravdy, jenž je pod
mši sv.své vlády 22.10.1978/.
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kladem pro stavbu křesťanského společenství,
To je jediné evangelium; "i kdybychom my šarm ne
a hlásání radostné zvěsti. Jak často to zdů bo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od
razňoval sv.Pavel, přesvědčený o tom, jak
toho, které jsme vám hlásali, bud proklet!/Gal 1,
důležité je plnění této povinnosti /I Tim 1,
8/-}ak. píše apoštol Pavel jasně.
3-7/. To nás musí vést po jednotě v lásce
také vždy k jednotě v pravdě. Milovaný papež Dnes se vyskytují - a není to nic nového - leckde
"nové výklady" evangelia, které spočívají více na
Pavel VI. to vyjádřil v apoštolském listě:
"Evangelium, které nám bylo svěřeno, je též teoretických úvahách než na správném přemýšlení
slovem PRAVDY. Je to pravda, která osvobozu o Božím slově a na skutečné věrnosti Písmu sv.Ty
je a která jediná může poskytnout mír v srd působí zmatek, tím že pomíjejí ústřední pravdy
ci; to také lidé od hlásání radostné zvěsti víry Církve a lehkovážně přednášejí vlastní vý
očekávají, stejne jako pravdu o Bohu, o člo klady ve formě katechese křesťanským společnostem
Někdy se zamlčuje božství Kristovo a vykládá se
věku, o jeho tajemném údělu a o světě._
Hlasatelem evangelia je tedy ten, kdo stále v rozporu s vírou Církve. Kristus je jen "prorok"
hledá pravdu, i za cenu osobního odříkání hlasatel království a lásky Boží, ale není pravý
a utrpení a ví, že tuto pravdu má předávat i Syn Boží a není vůbec středem a předmětem zvěsti
ostatním. Nikdy pravdu nezrazuje a neprekru- evangelia. Jindy se snaží dokázat, že Ježíš byl
cuje, aby se lidem více líbila, aby je udi politicky angažovaný, že bojoval proti římské
vovala a aby nad ní žasli, anebo aby se zdá vládě a proti mocným a dokonce byl zapleten do
la něčím originálním, či snad aby tím stavěl třídního boje. Toto chápání Krista jako politika,
sám sebe do popředí. .Jsme pastýři věřícího revolucionáře a teroristy vůbec nesouhlasí s uče
lidu a tato naše pastorační služba nás vybí ním Církve. Zaměňují lstivou záminku Ježíšových
zí k tomu, abychom tuto pravdu střežili, há žalobců s postojem Ježíše samého, který byl na
jili, sdělovali druhým a nehleděli přitom na prosto jiný, a jako důvod jeho smrti se uvádí ře
šení politického konfliktu a zamlčuje se ochota
oběti. " /HLÁSÁNÍ EVANGELIA čl.78/.
Páně sám sebe vydat a také vědomí jeho poslání
PRAVDA 0 J E 2 í 5 I KRISTU
jako vykupitele. Vždyť evangelia jasně ukazují,
Od vás, pastýřů, očekávají a žádají věřící že toto chápání Ježíše je spíš pokušení, které
ve vašich zemích především pečlivé a jasné jeho poslání jako služebníka Božího zkresluje.Ne
podání pravdy o Ježíši Kristu. To stojí ve při jímá stanovisko těch, kteří zaměňují Boží vě
středu evangelia a tvoří jeho podstatný ob ci s ryze politickými událostmi.
sah. "Nelze mluvit o skutečné evangelizaci,

VYKUPITELSKĚ M3CI! OTEVŘETE MU HRANICE STÁlO,PO
Používat násilí jasně odmítá. Vyzývá k ob LITICKÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH SYSTÉ^fi, OTEVŘETE MU
rácení všechny, nevylučuje celníky. Per
ŠIROKÉ PROSTORY KULTURY, CIVILIZACE A ROZVOJE!
spektiva jeho poslání je imohem hlubší.
Spočívá v dokonalém vykoupení láskou, jež
proměňuje, šíří mír, odpouští a smiřuje.
To všechno je jistě velmi náročné pro křes
ťana, který by chtěl podle pravdy sloužit
nejmenším , chudým a trpícím bratřím, těm,
kdo stojí na okraji společnosti - prostě
PÁN JEŽÍŠ SLAVIL S APOŠTOLY PO
všem, v jejichž životě se odráží trpící
SLEDNÍ VEČEŘI VE ČTVRTEK, ALE VE
tvář Páně./Světlo národů 8/.
LIKONOČNÍ BERÁNCI SE ZABÍJELI V
CHRÁMĚ V PÁTEK, KDY UŽ JEŽÍŠ VI
Evangelizace latinské Ameriky, upevnění ví
SEL NA KŘÍŽI!
ry v přítomnosti a budoucnosti, nemůže uštu
"Podle synoptiků/Matouš, Marek
povát těmto "novým výkladům", snad brilant
Lukáš/ slavil Ježíš poslední
ním, ale křehkým a nestálým domněnkám, kte
ré se z nich vyvozují: Ježíš Kristus, věčné večeři večer před hlav, velkonoč. svátkem; byl te
Slovo a Boží Syn se stal člověkem, aby se dy ukřižován teprve v den, kdy se židé strojili
přiblížil lidem a nabídl jim záchranu v sí k velkonoční večeři. - Už mnoho biblistů se sna
le svého tajemství, velký Boží dar./EN 19 žilo tuto záhadu rozřešit. Nové světlo vnesly ne
dávno objevené kumránské rukopisy, které snad ne
a 27./
To je víra, která dala ráz vašim dějinám a přímo potvrzují starou tradici,/sahající do pol.2.
dala vašim národům nejcennější hodnoty a i st./, že Kristus slavil poslední večeři v utery
dál má být silným podnětem pro budoucnost. večer. Podle rukopisů se užívalo dvojího kalendá
V této víře je poslání k svornosti a jedno ře; slunečního a měsíčního. Sluneční kalendář byl
tě, která musí zahnat nebezpečí války z to sestaven tak, že velikonoční hlavní svátek připa
hoto světadílu naděje, v němž byla Církev dal na středu a proto se velik.beránek jedl v úte
dosud mocným činitelem integrace. Konečně rý večer/podle žid.počítání to už byla středa/.
je ta víra, kterou vyjadřují různým způso Tímto kalendářem se řídili farizeové a většina
bem věřící latinské Ameriky životní silou prostých židů, i když ne všichni. Úřední chrámový
svého náboženství či lidové zbožnosti. 9 kalendář byl měsíční, zachovávaný saduceji a kněZ této víry v Krista a ze středu Církve w žími. V týdnu Kristovy smrti podle kněžského ka
jsme schopni sloužit člověku a našim náro lendáře připadal hlavní svátek na sobotu, proto
dům, proniknout evangeliem jejich kulturu, jedla saducejská a kněžská strana beránka v pátek
přetvořit srdce stejně jako zlidštit systé večer. - Tímto vysvětlením nesrovnalosti mezi
my a struktury. Každé zamlčení, každé opo synoptiky a sv. Janem mizejí; podle synoptiků jedl
menutí, každé zkrácení či nepřiměřené zdů Kristus poslední večeři před hlavním svátkem
Pascha /podle sluneč. kalendáře připadal na stře
raznění úplných tajemství Ježíše Krista,
vše, co se odchyluje od víry Církve, nemůže du/ a ukřižován byl v pátek. Sv.Jan se však zmi
být platnou součástí evangelizace."Dnes se ňuje o velikán.večeři, jak ji slavili saduceové
pokousej v lidé pod záminkou falešné zbož a knězi - podle měsíčního kalendáře. Tak si vy
nosti, pod klamným zdánún hlásané evangelií světlíme, že všechny události, které se sběhly me
zapírat Pána Ježíše,"psal významný biskup zi Ježíšovým zatčením a smrti, se neudaly v jed
v těžké krizi 4.st. A připoj II: "Říkám vám nom dni, jak se zdá podle synoptiků, ale byly roz
pravdu, aby všichni poznali podstatu bludu, loženy od úterka večer do pátku odpoledne. Sv.Tý
jímž všichni trpíme. Nemohu k tomu mlčet!" den vypadal tedy asi takto: K SOBOTU hostina v
Bethánii, šest dní před oficiálními velikonocemi.
/Hilarius z Poitiers,Ad Aussentium 1-4/.
Stejně tak nemůžete vy, dnešní biskupové, Na KVĚTNOU NEDĚLI vjíždí Ježíš slavně do Jerusa
lema a vrací se do Betánie. V PONDĚLÍ - na cestě
mlčet, když jsou tu takové zmatky.
To vám doporučil Pavel VI.v promluvě na za do Jerusaléma, proklel fíkovník, večer se vrací
čátku konference v MedellinuiRu^te neúnavní zpět, učedníci vidí, že fíkovník uschnul. Pak pří
v hlásání Slova, kažte, pište, zaujímejte prava velik. večeře a její slavení, v ÚTERI VEČER.
stanovisko-jak se říká, v souladu se společ V NOCI NA STŘEDU Ježíš zatčen a přiveden před
ným plánem, zaměřte se na pravdy víry, odhc Annáše, po zakokrhání kohouta odveden do vězení.
lujte je, vysvětlujte, podtrhujte blízkost Ve STŘEDU první zasedání velerady. Noc v žaláři.
Ve ČTVRTEK druhé zasedání velerady, Ježíš odsou
evangelia dnešku, věnujte se otázkám kon
krétního života věřících a hájení křestan- zen k smrti a poslán k Pilátovi. Ten ho odkáže k
ských mravů... " Sám nepřestanu plnit svou Herodovi. V PÁTEK RÁNO Ježíš znovu před Pilátem,
povinnost jako hlasatel radostné zvěsti a po dlouhém váhání ho k polednímu odsoudí Pilát k
opakovat lidstvu stejně/'NEBOJTE SE! OTEVŘE smrti. Ve chvíli, kdy se v chrámě zabíjel veliko
noční beránek, Ježíš umírá na kříži." /Viz 3.vyd.
TE ŠIROCE DVEŘE KRISTU! OTEVŘETE JE JEHO
Nového zákona, Křest, akademie, str. 390-391/.

VY SE PTÁTE-MY ODPOVÍDÁME

UKŘIŽOVÁNÍ PÁNĚ

"V noci,

kdy zuřila bouře,

tějším domě světlo.

Chtěl

jsem viděl

něním obyvatele domu, aby zhasli,

razil

v pro

jsem vzbudit zvo

vtom vy

do tmy.

z domu maskovaný muž a prchal

Z kapsy mu vypadlo několik bankovek. Hned

vám volám.."Detekti v Cmuchálek přišel
místo činu; okamžitě poznal,

mátor

lhal

že jeho

- sám obyvatele oloupil

vraždil. Jak na to přišel?

na
infor

a za

l.Zn. aut Polska, velekněz židů za Krista, filosof-konvertita z konce 2.stol.2.Je-angl.,kříženec
mezi oslem a koněm,miláček Páně, zájm.,předl., jod
3. Severoamer.generál za války severu proti jihu,
uloženo, předl.hora-polsky, předl.4.Tchán žid.ve
lekněze, zn. dus íku,amer.žens. jméno, zn.míry,strom
5. Adresát Pavlových dopisů, zn.vozu přímořského
evropského státu,rosa-něm., 2 samohl.6.Slov.otáz
ka, ořezav, dvě sykavky, lat.50, sykavka, zn.vo
zů románského státu. 7.Hora ukříž.,spojka,citosl.
fr.on, nota.8.Modlete se-lat., dusík, zkr.ženské
ho jména, špaň.člen. 9.Žena, která podala Pánu
Ježíši na kříž.cestě šátek na utření tváře,k-lat.
neutrun, souhlas. 10.Nota, kající hříšnice, slov,
otázka, předl.11.Amer.zkr.Robert, odkud byl muž,
jenž pomohl nést Kristu kříž,kráčela,spojka.
12.Muž, který propůjčil hrob k pohřbení Pána/jen
odkud byl/, kterou potravinu proměnil Pán při po
slední večeři ve své Tělo, předl.13.Setník,
který vrazil Pánu kopí do boku, zločinec,
jemuž dali židé přednost před Pánem.
A.Kristův soudce, jižní rostlina,zábava, v
poste nedovolená. B. fon. vzác. písmeno,no ta,
farizej, kterého Pán v noci navštívil,modlím
se/lat./předl. C.konec modlitby, výběžek země
do moře, žid. duchovní. D. Zakladatel rodu, z
něhož pocházel Kristus,předl./fon./lihovina,
souhl.moci obr.,zn.váhy.E.Nota, břímě/něm./
2 samohl.,hory, podiv.F.Spojka,matce P.Marie
citosl.,na hlavách papežů se vystřídalo mno
ho ...., váha, dusík. G.Sykavka, rus.jméno,spoj.
ošklivím si/něm./,spojka,nota.H.Bratr Janův,
co proměnil Pán ve svou Krev? něm.lid.žens.
jméno, Spojka. Cil. Jeden-fr., zahrada, v níž
se Kristus potil krví, zvuk spícího.I.Předl.
Nevěřící apoštol, zrádce, fr.clen.J .Africký
právník z říms. dob. spojka, hlava.K./id.pro
rok, jenž má nejvíc proroctví o Kristu, český
název Golgoty,souhlas. L. Dusík, Žid.historikodpadlík, který se ve Válce židovské zmiňu
je o Pánu Ježíši.

10

PODIVNÁ HRA

Opřel hlavu o zed a
71ak vjel do tunelu. Udělala se tma. Když se
plášt mu zakryl polo znovu rozsvětlilo, starší pán znovu nabídnul kovinu tváře. Usnul.
nak. Rosen se napil. Tvář starého pána náhle zváž
Rosen ho s úsměvem po něla.
zoroval: jeden z těch "Vypil jste jed, který jsem vlil do lahve, když
staroušků, kteří trá jsme byli v tunelu. Jistě vás zajímá, jak dlouho
ví život návštěvami
ještě budete žít, pane Rosene. Několik, minut."
příbuzných, s kapsami "Odkud zná mé jméno?" užasnul Rosen a zmocnil se
sladkostí pro vnuky. ho poprvé strach. Teplo v žaludku bylo palčivěj
"Prosím, jízdenky!"
ší než předtím.
Rosen podal svůj lís Starší pán vyndal z kapsy fotografii a ukázal ji
tek a s pokynem ke
Rosenovi.
starému pánovi polo "Znáte tuto dívku? Jistě - už ji neznáte. Je to
žil prst na ústa.
jedna z mnohých vašich milenek. Moje dcera. Svedl
Průvodčí odešel, oba jste ji a pak jste ji odhodil - zmizel. Má ubohá
muži osaměli. Náhle s: Marion se tak trápila, že vyskočila oknem!"
Rosen všiml, že muž
Rosen chtěl vykřiknout:"Vy jste se, člověče,
ho pozoruje okem, ne- zbláznil," ale kupé se pod ním rozhoupalo. Hla
i zakrytým pláštěm.
va staršího pána mu rostla před očima jako nafu
F "Proč jste mě chránil před průvod kovací balon. Rosen se zvedl, otevřel dveře ku
čím? "zeptal se přátelsky."Vždyt jsem pé, chtěl křičet, ale vydal ze sebe pouze chrčisnad černý pasažér?"
vý zvuk. Upadl a udeřil se hlavou o podlahu.
"To bych neřekl," usmál se Rosen.
Měl dojem, že jeho tělo se rozpadne, exploduje.
"Výhoda stáří, vypadáme, že jsme bezrad- Přišel průvodčí a zastavil se nad ním. Viděl
ní a dobronyslní. Dovedete si představit, jeho vyleštěné střevíce.
Vykřikl - aspoň si to myslel - ale výkřik zněl
že bych mohl spáchat vraždu? Brzo?"
jen v nitru, protože rty už mozek neposlouchaly:
"To bych nedovedl."
"Ten pán, ten starý pán...cn mne... zavolejte...
"Co kdybych chtěl zavraždit vás?!"
Rosen byl rozčarován. Snad si stařec chce
rychle...lékaře...L
naše krimi
krátit cestu. "Čím byste mě zabil? Nožem? Pis Jakoby z dálky slyšel nad sebou hlas starého
tolí? Vždyt bych vás přemohl. Snad jedem?"
pána, který hovořil k průvodčímu.
"Ano,"řekl radostně stařec a vyňal z tašky
"Promiňte, snad jsem vám způsobil trochu nepříláhev koňaku. "Představte si, že je otrávený jermostí. Maj mladý přítel se napil trochu víc,
a já vám jej nabídnu. Napijete se? Určitě!
než je zdrávo a přehnal naše kriminální histo
Jste milý, přátelský mladík!"
rie ..."
Rosen nechtěl zkazit starému pánovi náladu. "Nejlépe bude," řekl průvodčí,"když ho posadíme
Napil se. Koňak byl výborný. Alkohol ho hřál zpět na jeho místo. Však on še za chvilku vzpapříjeimě v žaludku.
latuje. Znám to. A jede ještě hezký kousek, do
"Proč byste mě vraždil? Nemáte motiv!"
té doby bude zase v pořádku."
"Nu, snad ano. Jste příjemný, jistě o vás
Milý starý pán a průvodčí zvedli bezvládného
sní rmoho žen. Máte přítelkyni? Milenku?"
kosena a posadili ho do kouta kupé. Průvodčí mu
"Nu - nic trvalého," řekl lehkorryslně Rosen. aprášil kalhoty, zasalutoval, zakroutil rozpači
"Tedy si představte, že jsem otcem jedné z
tě hlavou a vyšel čpět na chodbičku. Jeho kroky
vašich odložených milenek. Snad se pokusila tichly a tichly, až utichly docela. Starý pán
spáchat sebevraždu, .je zmrzačená..o berlích se díval zlomyslně, se sevřenými rty na mladíka,
Starý pán se rozohnil: "Vzrušil jsem se, že? jehož tělo se už nehýbalo. Vyhodil láhev z okna,
Mám skutečně dceru. Žena mi zemřela, když jí pohlédl na hodinky a pokýval hlavou.
bylo pět let. Chápete, jak jsem ji miloval."
Když v následující stanici vlak zastavil, starší
Rosen přikývnul. Vtom vstoupil průvodčí .Sta
pán vystoupil. Na nástupišti na něj čekala hezká
rý pán mu podal lístek a zároveň se obrátil
mladá dívka. Šla o berlích, těžce se pohybovala,
k Rosenovi: "Tedy vás otrávím, protože máte
ale oči jí zářily.
na svědomí zdraví mého dítěte."
"To je hezké, že jsi přišel,"řekla, "kcfyž jsem ti
Rozesmál se, když spatřil udivenou tvář prů
napsala
."
vodčího: "Vymýšlíme si kriminální příběhy. Ne
musíte se bát. Chcete ochutnat?" nabídnul mu Starší pán ji políbil na čelo a bolestně se
usmál.
koňak.
"Pro tebe udělám všechno, moje dítě. Skutečně "Jsem ve službě," usmál se průvodčí a zavřel
za sebou dveře. Bylo slyšet, jak chodbičkou všechno."
doznívají jeho krcky.
Peter Alraun
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PSANÍČKA
"..Svine mě zaujala kniha Levou'
nohou. Připomněla mi BEZRUKÉHO
FRANTÍKA v Brně, který se naro
dil bez rukou a jemuž se staly ru
kama nohy. Byl to Slovek silné vůle
a myslím i víry. Feste silněji mi
připomenula bratra STANISLAVA MAU
Který zemřel před 2 lety. Byl úplné
RA,
ochrnutý, jen hlava zůstala bystrá. Oči mu
zářívaly jako hvězdy. A tato hromádka bez
tvaré masy byla HLAVOU kroužku lidí, kteří
jeho myšlenky zapisovali a na jeho popud
spojovali tělesné i trpící katolíky v jeden
celek. Diktoval články pro Katol.noviny,kte
ré jeho přátelé posílali k otištění. Od
bratra Stanislava jsem dostala jeho přítel
kyni, 36 let ležící ANEŽKU KOZUBÍKOVU, a
když po 8 letech přátelství zemřela, měla
jsem náhradu v TONIČCE KOUDELKOVÉ z Oldříše,
5 7 leté kreténce. Žena zlatého srdce, hlubo
ké víry a plná lásky. Velká modlitebnice za.
nás, zdravé i nemocné. Nejsem sama, mám dob
rou duši, jejíž úsměv na tváři je pro mne
svátkem. Vidíte, i my u nás máme hrdiny kni
hy LEVOU NOHOU. Jsou pro nás vzory trpěli
vosti a oddanosti. Kdykoliv jsem od nich
odešla, pak jsem viděla, jak jsem bohatá a
čeho všeho může člověk ještě pozbýt... "
ČSSR
Mnoho pozdravů! Do Afriky jsem se vrátil
10.7. a 11.10 jsem nastoupil na novou faru
u města Durbanu - 800 rodin. Hodně práce,
ale jsem opravdu spokojen. Svatováclavskou
pout jsem mel u Pretorie, přišlo dost lidí.
Politické podnebí není moc příjemné, ale ně
jak to vydržíme..Otec ČÍŽKOVSKÍ-J.AFRIKA

KONEC ÚŽASU
"Chápu, že nikdo z vás by nechtěl být v mé kůži.
Mám špatnou pověst, protože jsem svého Mistra
zradil za 30 stříbrných. Udělal bych to dnes
znovu? Víte, že jsem stříbrňáky vrátil a zradu
odpykal svým životem, je-li možné vůbec něco ta
kového odpykat. Nikdo mi nevěří! Nikdo si mě ne
váží! Proto by nikdo nechtěl žít v mé kůži. Do
volte však, abych vám vysvětlil, jak k tomu do
šlo. Byl jsem hrozně zklamaný jednáním svého
Mistra. Byl jsem zklamaný, že tak dlouho musím
čekat na Jeho Království.
Věřil jsem svému Mistru, že bude velký a silný
a mocný. A to také na začátku byl. Ach, jak
uměl mluvit, kázat! Proč se nakonec vzdal, když
se ho chtěla vrchnost zmocnit?
Žasnul jsem i nad jeho zázraky. Ale přišel všed
ní den. Člověk si zvykne na nejlepšího řečníka
tak, že už mu prakticky nic nového neříká. Zá
zraky, všechna uzdravování, to se změnilo v sa
mozřejmost. Spíš by se člověk divil, kdyby byl
zázraky nekonal.

Náhle jsem ho už neobdivoval. Nemohl jsem. Ztra
til jsem úžas! Nezáleželo mu na davech, které
za ním běhaly. Nezakládal
vládu pro své vykoupené
Království. Zůstal jen při
své utopické lásce k Bohu
a k bližnímu. Tento Vykupi
tel nebyl realista, neměl
systém. Zklamal mě.

Odmyslete si, prosím, his
torku s 30 stříbrňáky. Ted
se totiž odvážím urážlivě
tvrdit, že imozí z vás pro
"Když jsme křtili Jeníčka, bavili jsme se
dali
svého Vykupitele za
přesně v tu hodinu, kdy zemřel sv.Otec, že
mnohem méně. Nedívejte se
mu dáme jméno Jan Pavel. Dělali jsme si leg-\
na rrůj poslední okamžik,
raci, že mu pošleme telegram, že náš Jan je
přemístěte se do mne - a
I.,protože se narodil dříve, než byl zvolen
poznáte, že nejsem tak do
papež. A ráno jsme se dověděli o jeho smrti.
cela
sám
kdo
se
od
Něho
odloučil a odvrátil.
Zase se splnilo pseudomalachiášovo proroctví-z úplňku měsíce. A bylo dokonce i zatmě Neptali jste se uč také, proč vám Bůh nepomohl?
ní měsíce. Podle tohoto proroctví už nezbý Nepochybovali jste už o jeho Přítonnosti? Nena
vá moc papežů, jakoby se stále víc stávalo
hradili jste víru v jeho existenci jen prázdnou
akutní napnout všechny síly na spásu světa. vírou - a jeho existenci popřeli? Neztratili
Aby neochabovala naše víra a srdce. Volbu
jste také úžas nad jeho radostným poselstvím?
nového papeže jsme přivítali s nadšením. Je Copak se váš obdiv pro milého Spasitele také neto člověk, který zná život ze všech možných opotřeboval, nezevšedněl - čím jste starší,
stran. A je to první slovanský papež!"
zkušenější a zralejší?
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ČSSR
Byl
jsem
v
takové
situaci,
když
jsem
se
od Něho
",. za 30 let poctivé práce v Praze jsem
odloučil.
Jsou-li
mezi
vámi
takoví,
kteří
čest
nedostala ani m^ bytu. V družstvu jsme
ně přiznají, že se odvrátili od Boha, od pravé
na 576 místě, ročně se přidělí asi 5 dvouho Krista a křesťanství - pak se lehce vžijete
pokojových bytů. Říkám si občas jako vtip,
do mé role - a převezmete ji sami. Stačilo by,
až budu jednou jako stařena skomírat a
kdyby mě nenazývali odporným jménem JIDÁŠ, a
přinesou mi s velkou slávou dekret na byt,
mnozí by na imě poznali své jednání a následky
ták jim na něj z posledních sil plivnu!..
svého zklamání a všednosti - zradu!
R.T.
Ale přesto se těším na jaro! Moc!" ČSSR

APOŠTOL BERLÍNA

KŘÍŽ NA ZDI

"
20.2.1928 zemřel 53 lety apoštol Ber- Domněnka socialistů, že
mlína P.Dr.Carl SONNENSCHEIN. Upracoval světové události jsou určo
vány hospodářskými prvky, je
se. Čím obtížnější úkol, s tím větší
nylná. Jsou tu hlubší síly. Jistě energií se do něho pustil.
Dnes při jeho jménu lidé pokrčí rameny JTeh- hospodářské prvky jsou důležité. Bída a
dy ho studenti zbožňovali a jeho vliv sa bohatství rozhoduje o člověku jako vlo
hy a dědičnost. Ale všude je hlavní du
hal až do Švýcar - i do naší vlasti. Do
chovní prvek; zanedbává-li se, všechno
smrti si zachoval rýnskou živost;narodil
se v Dússeldorfu, ale formoval ho Řím. Pa znetvořuje. Vy chováváme-li dělnictvo 40
let jen k nenávisti k měštákům, k víře v
třil k "červeným rakům"jak říkali Římané
organizaci, k drezuře a výbojnosti, pák k
bohoslovcům z Germanica pro jejich rudé
se vnitřní zanedbání člověka jistě vymstí\
kleriky. Přidal se ke geniálnímu Romolu
Minulou neděli jsem o tom mluvil s příte-j
Murrimu, ved.křeší.soc.hnutí Itálie, ale
lem; není komunista ani socialista, nýbrž11
ten byl brzo pro zápletky s modernisty z
Církve vyloučen. Zemřel koncem II.svět .vál ■anarchista; nechce připravit proletaridt o mrav
ky smířen s Bohem. Nad Sonnenscheinem držel nost. Ví už, že by se to strašně vymstilo. Tako
ví lidé lehce podlehnou příznivé konkunktuře, lá
ochrannou ruku nuncius Evžen Pacelli.
V říjnu 1918 se usadil Sonnenschein v Ber kání prostředí! Pak zbožňují to, co dříve spalo
líně, podobnému čarodějnému kotli. Na ob vali. Vnitřní kázeň a přímost získáme jen překo
zoru komunismus, lidé nevěřící, nepředsta náním sobeckého, kapitalistického ducha-at se to
vitelná zkáza mravů. S.o městě řekl:"Toto nazývá spartakismus či askeze. Hrozivým krokem
dělnických milic a vůlí, odhodlanou ke skutku, se
město se skládá z hříchů."
Pustil se nadšeně do práce. Založil sekre vnitřní činy nesplní.
tariát studentské soc.práce-SSS. Byl pro Dnes jsem listoval v autobiografii Aloise Lindnestudenty tím, co pro dělníky P.Ketteler a va. Střelil r.1919 na Ignáce Auera-dostal 14 let.
pro tovaryše P.Kolping. Pustil se do boje Ve vězení v Straubingu napsal tuto žlutou knížku.
na všech frontách. Organizoval studentům Střelil na Auera, protože ho obviňoval z mravní
programy na konec týdne, pořádal výlety,za viny na vraždě Eisnera. Alois-už jméno prozrazuje
bavoráka. Procestoval půl světa, skvěle uměl po
ložil spolek pro vodní sporty, Všeobecný
pracovní úřad, kruh katol.mužů/KKK/,Akade zorovat, byl katolík. Pocházel z Kelheimu na ka
mickou čítárnu a Katol.lid.školu. Používal nále mezi Mainem a Dunajem. S dojemnou láskou mlu
tehdy mimořádné prostředky, auta, rychlíky, ví o matce. Nebyla jako sousedky, které to "dobře
letadla. Vedl kartotéku o všech a o všem. vinily" a považovaly za svou povinnost pátrat po
Svou řečí strhl všechny. Při kázání byl kos tajemstvích druhých. Byla zbožná, ale - říká"Bůh
tel plný k prasknutí, jen pro byl jejž vnitřní záležitost, ne věc flancláků".
mluvil, všichni ztichli, aby Dále popisuje jízdu do Ameriky. Ukazuje ostrý pro
jim nic neušlo. Jeho POZNÁMKY tiklad mezi 600 cestujícími I.a II. třídy a 2000
proletáři v podpalubí. Namačkaní v nitru lodi. S
jsou soubor článků z Katol.
církev.časopisu, který zalcěil valými zavazadly. Bez domova. Evropané, nuzní a
a jehož náklad stále stoupal. toužící. S plačícími dětmi. Snili o nové práci.
Měl telegrafický sloh, řada Lindner mezitím dozrál; uvažoval bude-li socialis
_ článků je i dnes časová. Vře mus, až vystoupí z podsvětí k "vyvoleným" - jiný.
le miloval Církev-ale pečoval Denně vidíme, jak nezadržitelně lákají lidi pení
ze a požitek. Věcná tragika lidských jedinců!
o každého. Na jeho pohřbu bylo
tolik komunistů a svob. zednářů jako katolí oroti ní jen jediný, dokonale radikální prostře
ků. Staral se o nejchudší, rozdrcené velko dek. KŘESŤANSTVÍ! Proto neměl Lindner zakončit po
městem, kázal nevěstkám a homosexuálům - slední kapitolu výsměchem kříži na zdi v jeho ce
odpouštěl jim, ale jejich hříchy neospra le! Myslí, že stát je milosrdný, když pověsí na
vedlňoval, jak to dělají mnozí dnes. Bral zed obraz velkého Buřiče, že tak dokáže vězňům
každého vážně, protože "každý je odrazem křestanské milosrdenství a zacpe jim hrdlo.
svého Stvořitele.. Měl i chybky. Byl nestá Kristus byl však víc než buřič v komunistickém
lý a nesoustavný, uzavřený a diktátorský, smyslu. Je VELKÝ REVOLUCIONÁŘ, který se zmocňuje
žádal od spolupracovníků velkou obětavost. duší. Revoluce ulice neurčuje tvářnost země. Jsou
Byl v jádře citlivý, laskavý, sám se popsal to revoluce duší, vnitřního člověka. Neznám vzbou
takto: "Vše ve mne touží po světle,po živote řence, který by ták přetvořil nitro lidí, položil
Nech mě, Pane, plout na své lodi nedělné v přes pesimistické obrazy Kate Kollwitz svítání a
proudu všedního dne. Musíš sestoupit k nám! zázrak Angelicův, jenž pudové lidi přetvořil ve
světce a mučedníky - jako tento BUŘIČ!
Tvé království musí sestoupit s nebe na
Dr.Carl Sonnenschein:POZNÁMKY - 1935
zem!"
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S LOVENSK É KNI HY

DO MINIK SAVIO

Malá ukázka z knihy od Teresia Bosco: DOMINIK příběhy ze života sv.Dominika Savio. Vhodné pro
mládež, ilustr. 194 str.
Dále vydal SLOVENSKÝ ÚSTAV SV.CYRILA A METODA
V ŘÍME, 00100 ROMA, Via Cassia, Casella Postale
6175 tyto knihy:
F.LELOTTE: TAJOMSTVO KRASY ŽIVOTA, V.sv.

Ideál

na společnost - stručný prehíad modernej socio

logie.

162 str.

OHLASOVANIE EVANJELIA V DNEŠNOM SVETE.

PAVOL VI:

Apoštolské povzbudenie 82 kapitol,

MUSCHALEK,

108 str.

Na tenkém papíře,426 str.

KNIHA ŽALMOV.

Hubert:

MODERNÍ PŘÍRODOVĚDCI

I.sv.Astronómovia,

chemici,

fyzici,

0 BOHU.

technici

145 str.

MICHAEL SCHMAUS:

ŽIVOT MILOSTI

6.sv.knižnice TEOLÓGIA.
SRDCE VECNEJ LÁSKY.
Srdca.

I I .vyd.

JANEZ JENKO:

A MlLOSTI PLNÁ,

257 str.

- Pre ctiteíov Božského

299 str.

DOBĚ.

MARIA V NASEJ

kon

Biblické,

ci Iné a aktuálně mariánské úvahy.203 str.

A ako tak premýšlal a trápil sa v týchto
tužbách, stával sa zamyšleným, zaujatým, menej veselým ako zvyčajne. Jeho pěkný jasný
úsměv sa stratil a vystriedala ho úzkost.
Všimli si to spolužiaci a všimol si to naj
ma don Bosko, ktorý bedlil nad svojmi chlapcami ako matka nad dětmi. Prihovoril sa mu:
"Dominik, čo je s tebou? Ako sa cítíš?"
"Ďakujem, dobré."
"A predsa už nie si to ty. Neusmievaš sa.
Bolí ta dačo? Trápi ta dačo zlého?"
"Nie,"zažartoval Dominik. Právě naopak, trá
pi na dačo dobrého. Túžim po svátosti.Musím
sa stát svátým. Kedysi som myslel, že svá
tost je vec velmi tažká. Ale teraz, ked ste
nám povedali, že je to lahké a že každý sa
može stát svátým a ostat pri tom aj veselýrq,
tak rozhodne chcem a rozhodne sa musím stát
svátým. Ale neviem, co nám robit?"
Don Bosko sa usmial. Ako začat? Ale ved Do
minik začal už dávno a bol už daleko na češ
te svátosti, aj ked dosial na to nemyslel.
Ved svátost, to je milovat Boha a Dominik ho
miloval aj vtedy, ked ho tá láska stála mno
ho, aj ked musel prinášat velké obety, aby
ho neurazil. Don Bosko mu otcovsky položil
na hlavu ruku a povedal: "Výborné! Je to'vel
ká vec stát sa svátým. No v prvom radě nesmieš strácat veselost a pokoj. Čo znepoko
juje, nepochádza od Boha, ale od diabla. TE
DA PREDOVŠEIKÝM VESELOSŤ, KTORÁ NAPLŇA SRDCE
SPOKOJNOSŤOU. A potom rob, čo si robil doteraz. Plň svoje povinnosti náboženské i škol
ské, svědomitě z lásky k Bohu. A usiluj sa

BLATNICKÝ,

Rudolf:

BUDOCNOST ČLOVĚKA A VESMÍRU,

z

68 str.

ZLATŇANSKÝ JOZEF:

KA.

-32 str.

VÝVOJOVÁ TEÚRIA A pOVOD ČLOVĚ

10.sv.knižnice Otázky dneška

VÝBĚR ZHUDOBNENÝCH HYMNOV NA POSVÁTENIE ČASU s notami

-

HARING B.:

108 str.

NAS ZASTOJ V NOVOM SVETE.

katolické mravouky,

SCHMAUS, MICHAEL:
víry/dogmatika/~
SLYŠELI

454 str.

CÍRKEV.

- Základy

DOPORUČUJEME

!

- Základy katolické

DOPORUČUJEME 1409 str.

JSME SLOVO PANOVO -

rozjímání na evan

gelia.14
KNIHY SI

M0ŽETE OBJEDNAT BUD PŘÍMO V RíME NEBO

U SLOVENSKÝCH MISIONAŘ0

robiE dobré svojim kamarátom, získávaE ich duše
Bohu. To je všetko, 00 máš robit, aby si sa stal
svátým. Nič iné nemusíš přidávat."
Do Dominikovéj duše sa znova vrátilo slnko. Te
raz už chápal. Cesta svátosti bola cestou jeho
každodenněj povinnosti, plnenej z lásky k Bohu,
a cestou apoštolátu mezi kamarátmi. A to bolo
lahké! S Božou pomocou to zvládne! A potom don
Bosko, jeho duchovný vodca a spovedník, mu bude
pomáhat!
Od toho dňa sen o svátosti mu žiaril před očami
ako najjasnější ciel, ako najkrajší ideál!

CO

ZÁŘÍ NÁM P ŘEP

OČIMA

?

ČERNOCH MEZI EVROPANY

UMÍTE HOSPODAŘIT?

I.

/Dříve,

Jesuita P.Horatczuk
ukazuje ve vtipných
dopisech černošské
ho medika ve Vídni
duchovnímu Otci do"7
Afriky, jak daleký,
ko se odchy
lují křesta
né skutkem
,
od toho, co 7
vyznávaj í
ústy.

než pemze vydáme, musíme si

'A to není vždy

lehké.

lehce je rozhazuje,

zkoušet,

umíme-li

Kdo

je vydělat

lehce peníze získá,

a naopak.

s penězi

Je dobré si

pře

zacházet, jinak je

lépe nechat je v rukách hospodárnějšího partne
ra .

NA POUTI
MILÍ
OTČE
včera se mi vůbec nestýskalo. byl
jsem na pouti v proslulém poutním
kostele. Přišlo mnoho poutníků, zpí
vali jsme a bylo to velmi hezké.
Po mši jsem si prohlížel náměstí
před kostelem. Lidé jedli vuřty a
pili pivo a měli dobrou náladu. By
lo vidět, že mají radost, že jsou
křestané. Kolem kostela byl také trh
z kterého jsem mel zvlášt radost,
byly tam totiž stejné věci, jaké
přinášejí handlíři k nám. Lesklé
skleněné řetězy a růžence s barev
nými velkými kuličkami, krásné soš
ky Matky Boží a všech svátých, všech
no velmi levné a přesto pozlacené a
pak jsem spatřil něco zvlášt nádher
ného: sošku, která svítila, když se
zmáčknul knoflík a jinou, která se
dala natáhnout klíčkem a pak hrála
písničku. Byly tam také velké vějí
ře z pestrého papíru, papírové řetě
zy, trumpety, perníková srdce a vše
licos jiného.
Víte, Otče, když jsem jel do Evropy,
trochu jsem se bál. Slyšel jsem, že
je tu spousta kultury a umění. Mys
lel jsem si: Ubohý černoušku, ted
tebou budou všichni opovrhovat, pro
tože takovým věcem nerozumíš. Každé
dítě ví víc než ty. Budou říkat: Ten
je ale nevzdělaný! Ale na té pouti
jsem viděl, že máte úplně stejný
vkus jako my, aspoň křestané určitě,
a to mě velmi potěšilo.
Večer jsem se cítil úplně jako doma.
Lidé hulákali a zpívali, bylo tam
moc opilých, hádali se a pár mužů se
porvalo. Kdyby ti lidé nebyli bílí,
cítil bych se úplně jako doma.
Mnoho pozdravů Váš
MICHAEL OBOLUNQUE

1. Je pro vás důležitější oblékání než
zařízení bytu
ano 0 ne 1
2. Dáte se lehce svést k nepromyšleným
výdajům?
ano O ne 1
3. Nakupujete rádi bez roznyšlení? ano 0 ne
4. Vydáváte za dary a drobné pozornosti
víc, než dovoluje váš rozpočet? ano 0 ne
5. Přezkoumáte po každém nákupu hned
účet a přepočítáte drobné?
ano 1 ne
6. vypůjčujete si častěji peníze pro
soukromé účely?
ano 0 ne
7. Děláte rádi dluhy?
ano 0 ne
8. Máte finanční závazky, kterým byste
se mohli při trošce rozvahy vyhnout?
ano 0 ne
9. Vedete si přesný přehled o pravidel
ných výdajích - jídlo, činže, pojiš
tění, splátky a pod.?
ano 1 ne 0
11 .Máte ze svých peněz něco i pro dob
ročinné účely?
ano 1 ne O
12.Ukládáte si na dovolenou celý
rok něco stranou?
ano 1 ne
13.Máte dost dluhů na splátky?
ano 0 ne
14.Rozdělujete si peníze podle určité
ho plánu?
ano 1 ne
A

zde

je

1
1
0

1
1
1

O
1

0

výsledek!

12-14 bodů: jste velmi šetrní, skoro lakomí
o
J
8-11 bodu: nerozhazujete, ale nejste mali
cherní. Myslíte na zítřek, dovolí-

te si
5~7

bodu:

dost

co si

to,

dovolit můžete

lehce rozhazujete,

což vás

občas přivádí do těžkostí
r

0-4

body:

Q

—

neumíte vůbec s penezi

.z

zacházet.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Postní exercicie ve Vatikáne mel 4.-10.3. Františkán P.F.Ossona, 59 let,
zkušeny duchovní pastýř. Odpadly všechny audience - ale přišla do toho ne
moc a úmrtí kardinála státního sekretáře Villota.
R.1978 a zač.ledna 1979 bylo vysvěceno 90 misionářů Božího slova/verbisté,
Steylerští misionáři/. 47 z toho jsou Asiaté. Počet se silně zvýšil.
Někteří anglikánští biskupové protestují proti zvýšení platů kněžím - o |
18 proč. 8-9 proč.stačí, aby dali národu dobrý příklad skromnosti!!
5.3.se dožil Karel Rahner,S.J. 75 let. - 25.4. na svátek sv.Marka, oslaví katolická hierar
chie Zambie 20 let trvání. Má 9 diecézí a 59 domorodých kněží. - 32 duchovních různých vyzná
ní má denně postní kázání v lond.kostele St.Lawrence Jerry. Jedním z iniciátorů je kard.Hume.
Tento benediktin pojede příští rok do USA, kde se zúčastní jubilea amer. benediktinů a oslav
1500 let sv.Benedikta. - V ČSSR vyšla publikace POLSKO 4 MI, orgán spolupráce cs.a polských
chartistů. - Ghana má cca 11 mil.obyv, 9 diecézí a 263.578 katolíků. -Sv.Otec schválil 8.mezi
národní mariologický kongres 3.-9. 10. a 15. mezinár. mariánský kongres 9.-12.10,oba v Saragose.
Turinský arcib.neschválil vědecké zkoumání tur.plátna metodou C-14. Za 10 let - až prý bude
přesněji určeno stáří plátna. - V Číně se konalo mezinár. sympozium o náboženství; jeden refe
rát byl o začátku křestanství. - V Římě byla 7.valná hromada katol.italského tisku.
Řád Maltézských rytířů odvolal zdravotní personál nemocnice P.M. Fatimské - 160 lůžek, 100
zahranič. lékařů a ošetřovatelek. Musel zaplatit 135 tis.frs., aby byl propuštěn z vězení
ředitel nemocnice Timothy Trotter. /Ti umějí vydírat!/ Nemocnice byla založena na žádost
Pana XXIII.šachoví při návštěvě Vatikánu. Řád nemocnici vystavěl a chtěl vydržovat. Její
provoz zahájila jedna z šachových sester v únoru 1978.
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Požár poškodil býv.klášter beuronských Benediktinů, zal.750 sv.Bonifácem, jeden z nejstarších
klášterů v již.Německu. Knihovna se zachránila, škoda je asi 5 mil frs. R.18O3 byl klášter
sekularizován, r.1930 si jej koupili Saleziáni.
1. 3. udělil v Římě president republiky Matce Tereze z Kalkuty Balzánovu cenu - 500.000 šv.fr.
P.Oskar Formánek,T.J.,žijící v Prešově, žádal slov.biskupy, aby protestovali proti vlně vý
slechů a domácích prohlídek, kterým jsou v poslední době podrobeni slovenští katolíci. Jeden
z biskupů intervenoval u Karla Hrůzy', ale ten upozornil biskupy a ordináře, že se do těchto
věcí nemají míchat!
V létě se koná v Remeši mezinár. kongres telef. duchovních služeb- u nás Die dargebotene Rand,
která však nemá duchovní zaměření. Ve Francii se nazývá SOS přátelství. Tato služba začla
r.1953 v Londýně, kde si anglikánský duchovní všimnul, že mnozí sebevrazi si v zanechaných
dopisech stěžují na osamocenost, kterou už nemohli vydržet.
R.1978 odešlo z Polska 93 misionářů: 16 verbistů, 7 Saleziánů atd. i 9 diecézních kněží.
13. 3. bylo v Mexiku zemětřesení, v hlav.městě byli i mrtví. Krátce před návštěvou sv.Otce
prý tam bylo také zemětřesení - i když menší. - V Ženevě je zakázáno kněžím nosit na ulici
kleriky nebo hábity, konat procesí a j.nábož.obřady. Zákon je z r.1875. Jedná se o jeho zruše
ní. - Katol. tisk v Německu protestuje proti rozhodnutí 11. něm. te lev. programu, že o velikono
cích se nebude vysílat velikonoční mše sv.-La o velikonocích nebude skoro ani zmínka. Tím se
staví podobné televize na úroveň komunistických ateistických programů. A nejen tím!
Předseda SPD Willy Brand se v 65 letech po druhé rozvedl, k vůli mladé referentce. Také mar
šál Tito prý usadil Jolanku za mříže a oženil se s mladou umělkyní.
Z nakladatelských nábož.programů mizí už jména Kiing, Haag, Boros, Evely a j. - místo nich na
stupují jména pravověmých a věrných katolíků: Adam, Schmaus, Lippert, Careto, Moser, Loew,
Scháufele - a Nojtyla! - Přes 2400 amer.vědců se sovětskými kolegy žádá propuštění ruských
vědců Orlova, Čacharanského a jiných vězněných kolegů. -Časopis Nochenende píše, že čím dál
víc žen má po potratu těžké deprese, t.j.výčitky svědomí. Zruší-li se par.218 proti potratům,
zaviní se na druhé straně nervové a duševní zhroucení mnoha žen.- Něm.časopis Neue Bildpost
věnoval indickým chudým přes 3000 koz. Dostala je diecéze, kde je nej mladší/35 let/ a nejlehčí/45 kg/ biskup světa. Rád vypravuje tento vtip.' Když se představil Pavlu VI., pohladil ho
papež žertem po hlavě a zeptal se: "Monsignore, byl jste už u prvního sv.při jímání?"-Krimský
Tatar Musa Mamut se po návratu z vězení sám upálil, na protest proti vysídlení Tatarů z Kry
mu. Z 280 tis.násilně vysídlených Tatarů polovina v SSSR zahynula. - Polit.vězni již.Koree
napsali US presidentovi Carterovi, aby uskutečnil svou návštěvu pod podmínkou, že budou pro
puštěni polit.vězni. Mezi 200 vězni je i kněz a básník Kim Chi Ha a pastorka Cho Hua Sun.
Řezenský biskup Rudolf Graber prohlásil, že nestačí jen akce proti vojenským hračkám, je nut
ná i výchova "proti každé hrubosti a sprostotě, proti krutosti a násilnostem." - Poprvé na
padli komunisté sv.Otce v neděli 11. 3.při visizace San Basilia - rozdávali věřícím letáky:
"Nevíme, co s vašimi návštěvami a kázáním; zítra budou proletáři této čtvrti zase vykořistováni. " - Msgr.Poggi byl v Maěarsku; proto přijal I.taj.KSM Kádar primase Lékaie.

NAŠE BOHOSLUŽBY

ŠVÝCARSKY PLÁN
UŽ JSTE PŘIHLÁSILI DĚTI
NA PÁSU V C A SIE S ?
OD 9 DO 13 LET
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7,-21,DUBNA

přihlASky:
p.SimčTk 8004 ZUrich
Brauerstr.99,

tel.01-2415025

WLET MLADÝCH DO VÍDNĚAARAU-K i. lou 2. x,.v Peter u Paul
mf.P.Biita, Lezem
iiADEN- ScixusLiankai ./.uzdou 2.neučil 11,15
'.ďTTr^K. z fUrdenu, slov. St.AntOniu.sk i rchc
jjosl .ucdelu
lc,JO
BERN-D1cifaltiUReiUskirche. sob.
18,CO
BASEL-kaplc Linctenberg, 3.ne3.-óeská 13,0
SL0VENSKÍ-tami:,Q3LaLní nedále
9,K
CURYCH-ceská-Uerz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I. pátky
19,00
SLOVENSKÁ,kapInka Kolpinghausu, Wolf—
bachstr. 15,1.patro - neděle
9,30
CORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel sinat
Yverdon,far.ko.sv.Petra,3.neděle 10,00
FRIBOURG—v kaplnke y&rianistcv,Rue de
Faucigny,1.neděle v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4,nedela v mesiaci
9,30
LUZERN-Peterskape1le, neděle
19,00
RUTI-TANN-kaple u katol.kostela, každou
2 nedeli, inf.P ŠimCík
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.23. P.Šúnčík
rozesílá pozvánky
SOLCTOURN-Každou 2.ned.Inf.P.Birka
Spitalkirche
10,15
ST.GALLEN-posl.sobotu v měsíci, Herz Je
zu Kapelle v dóme, vchod z nádvoří 18,00
WIWTERTUUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg
česká mše sv. sobota
19,00
slovenská-St.Urbankirche, Seenstr.193,
l.sob.v něs.
18,45
ŽENEVA.kostol sv.Bonifáce,14.Avenue du
Mail, II.p., 2 ned.v mesiaci
18,30
OTCOVÉ MISIONÁŘI
P.Jan 3IRKA.6OQ6 LUZERN.Schadrutistr 26.
tel. 041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,0,P,-4058 BASEL.LINDENBERG 21.,t.061-321944
P.Josef ŠILČÍK-8OO4 ZtRICH.Brauerstr.99.
^1.01-2415025.P.Anton BANÍK,t 012414455
P.M.MAZÁK,1110 MDRGES.LA LONGERIE,tel.
021-714417. EL V INDRA, 8735 ST.Gallenkappel
t.O55-88L46O - KLUB

Přihl.P.šimČik - od

i

lč>T-20.4

VELKÁ MÁJOVÁ POlZS-EINSIEDELN
Společná mše našich misionářů
s promluvou P.Josefa KOLÁČKA, vedoucího čes.vysílání Vatik.
rozhlasu a autora životopisu sv.Jana Nepom.Neumanna.^

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V CASIES, přihl.a inf.P.šinčík od 1.-4,6
SETKÁNÍ RODIN ZE ŠVÝCARSKA V CASIES, v krásném údolí již.
Tyrol-Itálie, v našem domě, v milém prostředí, s vlídnými
Otci Janem Horákem a Jar.Poláčkem. /24.5.je ve Švýcarsku
volný <fen!!/Přihl.:P.ŠIMCÍK
24.-27.5.
KOUZELNÁ
DOVOLENÁ^S OTCEM
CYRILEM V NO RC I I - ITÁLIE, podrobnosti
2.-10.června
viz níže

JARNÍ

POUŤ

POD

S A N T I S E M

2.OASA DĚTÍ OD 9.-13 let v Casies

17.6.

14.8.-4.9.

OÁSA MLÁDEŽE s rekreační a nábož .náplní v Casies, pak
účast na římské pouti - ANZIO - ITÁLIE, přihl.a informace
20.7.-4.8.
P.šimčík, P.Birka

KOUZELNÁ DOVOLENÁ SP.CYRILEM

V 9.c.min.r.nam popsal čtenář BOŘEK svou návštěvu v
benedikt.klášteře v Norcii-Itálie-rodišti sv.Benedikta. Lí
bezná, tichá krajina uprostřed hor, za hradbami klášter s
českými emauzský- jh
X mi řeholníky. Jejich předsta
vený,
P.CYRIL STAVĚL, nám při loňských duch.cviče- t
nich v Bethanien tak vrostl do srdce-a my jemu-že '
nás pozval k sobě od 2. do 10.června - v nejkrásněj
ší dobu. Pro muže je 7 míst v klášteře, pro ženy 3
pokoje v sousední budově, ostatní by bydleli - i s
rodinami - u sester benediktinek nedaleko. Dopoled
ne osvěžíme duši, odpoledne procházky, koupání atd.
Mír, klid, ticho, zdravé, živé slovo, láska našich
milých Otců-nedotčená příroda, přátelské rozhovory,
a za týden se vracíme domů jako noví-silní jako lvi!
-KDE SE HLÁSIT? - U P.VONDRY, 8735 ST.GALLENKAPPEL.
DO KDY? Co nejdříve - máme jen 20 míst a část je obsazena.
JAK SE TAM DOSTAT? Nejlépe autem-a vzít někoho s sebou, ji
nak inf.na nádraží.-4.6.je volno - tedy jen 4 dny dovolené
padnou na tento výlet za otcem CYRILEM!.

IMPERIALISTICKÁ PROPAGANDA
Zpráva, s níž kapitán Ořech seznámil poručíka Troníka, nebyla smyšlenkou. Me
zi vojáky začala prosakovat z různých míst, především od tankistů, kteří by
li zaměstnáni v kanceláři. Důstojníci byli náhle hodní, bodří a ohleduplní.
Ale mezi mužstvem začala narůstat nervozita.
Někteří to považovali za hunbuk. Jasánek prohlásil, že jcte o šeptandu, zorga
nizovanou západními imperialisty 4c rozleptávání naší armády, ale většina vo
jáků byla připravena na to, že ortel bučte vynesen.
V nervózním prostředí zcela zapadlo několik deliktů, které by jindy vzbudily
pozornost; Čína nařezal jednomu rotnému z povolání, který si dovolil předběhnout ho v Armě,
bigamista Petránek se definitivně rozhodl přestoupit k mohamedánské víře a Cibula se přestě
hoval do podnájmu k manželce, odkud vždy ráno (docházel do práoe.
Řada vojínů posměšně pokřikovala na kolemjdoucí důstojníky a ti upalovali, jako by nic ne
slyšeli a vůbec nic se nedělo. Oficiální rozkaz Alexeje Čepičky však dosud nedošel. Až jed
noho dne poručík Troník svolal náhle svazácký výbor.
"Jistě jste, soudruzi, slyšeli o tom, "řekl unaveně,"že vojenská prezenční služba má být pro
dloužena o jeden rok."
"Ano, "pravil Jasánek, "to je inperialistická propaganda a já jsem se proti ní vždycky důrazně
postavil!"
"Bohužel to není propaganda, "přerušil ho Troník, "ačkoliv imperialistickému obklíčení nůžeme
přičíst hlavní vinu na tom, že musíme sáhnout k nepopulárnímu, ale důležitému obrannému kro
ku. Nezastírejme si, soudruzi, že mezinárodní situace je vážná. Každý z vás jistě pochopí,
že není jiného řešení než prodloužení prezenční služby!"
"Hrome!" zaklel Kefalín, ale poručík to velkoryse nevzal na vědomí.
"Apeluji na vás jako na svazácký výbor," pokračoval, "jako na nej uvědomělejší soudru
hy v útvaru! Žádám vás, abyste stáli na výši doby a odpovědně splnili
veliký úkol, který vám bude svěřen. Vy, soudruzi,
musíte působit na ostatní soudruhy, vysvětlovat
| jim, proč bylo nutné sáhnout k tomuto opatře
ní, a přesvědčovat je o správnosti naší politiky.
Dnes odpoledne se sejde celá rota na pévéesce a tam
bude seznámena s rozkazem ministra. Od vás žádám, abysto tento rozkaz plně podpořili!"
"Já hod podpořím, "nabídl se Bobi. "Ale kdo mi zaručí, že mi nerozbijou hubu?"
"Myslím, že by měl jako svazák raději přemluvit Jasánek,"nepřijal jeho
služby poručík,"co říkáte, Jasánek?"
Jasánek neříkal nic. Nervy mu náhle povolily a on se rozbrečel jako nalé dítě. Představa, že
ho čeká další rok u kronpáče a lopaty, byla pro něj tak deprimující, že bylo rozumné s ním
pro projevy vůbec nepočítat. Poručík to naštěstí brzy pochopil a obrátil se na učitele Anpoše
"A co vy, Anpoš?" zeptal se. "Promluvíte k soudruhům?"
"Já myslím, že by to měl učinit tady Kefalín! "bránil se učitel. "On se přece jenem víc stýká
s živly, na něž je třeba působit, a ti to od něho spíš přijmou."
"Tak dobrá, "souhlasil poručík, "schůze, na níž bude přečten rozkaz soudruha ministra, začne
v šestnáct nula nula. Přečtu ho já a předám slovo soudruhu veliteli, který pronese uklidňu
jící projev. Hned nato promluví Kefalín jako svazák!"
VÁLČILI JSME ZA ČEPIČKY
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MÉNĚ PRO ZASMÁNÍ
Torontu vyšla deska našich vězněných PLASTIC PEOPLE OP UNIVERSE a v GLOBE AND
MAIL článek o nich a Ivonu JIROUČOVI - toho bychom si měli víc všímat. Pochybuji, že vůbec
vyjde z vězení živý. Burcujte o něm všude, kde se dá! Musí to být skvělý člověk!"
Z NEUE B|LPPOST: "Jsme zděšení nad učebnicí Sexualkunde, strašná věc! A že naše děti musí
chodit kolem odporných obrázků v kině. To je u nás, v Rusku, přísně zakázáno. Máme ták
hodné děvče - a teě o ni máme strach. Tyto starosti jsme v SSSR neměli!" Z rozhovorů s
Z dopisu:"^

německými

navrátilci

z východních zemí - Polska a SSSR.

nacistum:"Boj proti hnědým máme za sebou; ale čeká na nás
ještě přechod "rudým morem"!"
"Když Jimmu hvízdney skáče celá rodina!" Ták charakterizuje sociolog USA postoj americké
rodiny k dětem. Dětský psycholog Dr.SPOCK by dnes rád odvolal nesčetné knihy a přednášky,
v nichž tento postoj propagoval. "Mládež potřebuje také autoritu a vedení,"tvrdí-ale pozdě.
P.Euqen Schmidt,

bojovník proti

HUMOR

NA

28 DNÍ

Karlík pláče, že včera upadnul a moc to bolelo. "Ale dnes už přece
nemusíš plakat, "chlácholí ho matka. "Musím. Včera jsi nebyla dcma'.'
"Mařenko, možná, že se na služební cestě zdrzím.
Poslal bych ti pak lístek. ""Nemusís, už jsem ho
viděla na tvém psacím stole."
"Věro, slyšelas, že Jitka si bude brát rontgenolocja. ""Nu, ten jediný na ní ještě něco najde'.'
"Aničko, už jsi řekla Pánu Bohu, jak jsi mě dnes
zlobila?""Ne, mami, lepší, když to zůstane mezi
námi, že?"
"Jak mám napsat oslovení na dopis prokuristovi
od Hubera?"ptá se sekretářka. "Vážený pane, ne?"(
"Tomu gaunerovi?""Tedy Milý pane kolego."
Frantík vzdí u tety na zemi kožešinu ze psa,
s proponovanou hlavou. "Teti, takového psa máme doma také, ale ještě
jsme ho tak nerozšlapali. "__________________ ____
Při slavnosti se čepují pro mládež nealkoholické nápoje, pro dospělé alkoholické. Mladík přijde s dvěma skleničkami k výčepu:‘Prosím, jednu normální a jednu super!"
"Je to pravda, že paní Nováková hrozně trpí nervositou?""Tím netrpí oria3
'
Milka si koupila boty, které sedí tak bezvadně, že zvolala nadšene:"Cítím se v nich jako ve
vlastní kůži.""Není divu," poznamenává prodavač,"vždyť je to kozí kůže."
"Cože? Vy jste vegetarián? Vždyť, jíte snažený řízek! ""To je zapovězené ovoce!"
Pavlíček si zkouší na míru šitý oblek. "Ták co, mladý muži, "ptá se krejčí
sedmiletého zákazníka, "mám vám dát 'trochu vaty do ramen?""To ne, raději mi
dejte vatu na zadeček. "
,
"Chopin napsal jednu klavírní etudu levou rukou. Ví někdo,
p kdy ji napsal?"Mlčení. Pak se zvedne ruka:"Pane uči- .
, teli, asi tehdy, kdy se pravou rukou holil."
"Dnes přijde tatínek později, dává si nechat dě
lat nové zuby. ""Mami, budu je muset také nosit,
když se předělají, jako jeho staré obleku?"
"Co je v novinách?" "Ale bylo zemětřesení v měs 
tě Ojeskajariolanesko.""A jak se jmenovalo to
město před zemětřesením?
"A kde máte tePo zdařené operaci se ptá pacient lékaře, jakou
levizní anténu,
má držet dietu, "žádnou. Jste úplně zdráv. ""A co
perníková babičko?" bude s úctam?""Nu. ten mosleme. až trochu zesílíte."
Skotský kuchař u jednoho hraběte dostal zvýšený plat:"Protože tak dobře vaříš." Kuchař odchází a bručí při tom:"Tak to mě tolik, let šidil!"
"Taková krutost! Posadit sestřičku na jezevčíka. Copak nevidíš, že to ubohé zvíře se div ne
zlomí? ""Ale teticko, ty křivé nohy měl už od narození. "
"Vypravujete mamince všechno, co prožijete?" ptá se Don Juan při tanci mladé dívky."Ale ne.
Maminku to nezajímá. Ale nůj muž to chce vždycky podrobně vědět!"
U Doveru vylovil jeden muž při rybaření pytlík se zlatými mincemi. Druhý den po uveřejnění
dostaly noviny spoustu dotazů od Skotů, čeho použil rybář jako vnadidla.___________________
Julinka jde do klavíru."Unylá sis ruce?""Ano.""A obličej.""Ano.""A usi."Unylá gsem si to
ucho, maminko, kterým jsem obrácená ke slečně učitelce."
"Kolik dojí tahle kráva?" ptá se Bobby rolníka. ""18 litrů.""A tahleta?""Čtyři. ""Aha, začáteč
nice, co?"
________________________
"Kdo mi řekne, které bytosti mohou žít jak na
vodě tak na zemi?""Námořníci, pane učiteli."
"Má být prostředek proti červům pro dospělé?"
ptá se lékárník. "Nevím. Já ty červy neviděl,
jestli jsou staří nebo mladí. "________________
Mladá žena pozoruje muže, který se rýpe v špenátě na talíři. "Nechutná ti?""Nevím—""Div
né. V pondělí jsi jedl několik porcí, v úterý
jsi byl nadšený, ve středu ti báječně chutnal
a dnes se v něm rýpáš.."
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JARNÍ JÍDLA
ŽamPIÓNY SE SMETANOU. - 2/4 kg žampionů, 5 dkg másla, 1/4 l
smétaný, lžička polohrubé mouky, pepř, sůl. -Do rendlíku s
rozehřátým máslem přidáme oprané žanpióny, osolíme, opepříme..
Dusíme ve vlastní šEávě, resp.málo podlijeme. Z měkkých sli
jeme štávu, přilijeme smetanu s moukou a krátce povaříme.

ŽAMPIÓNY S RAJČATY. - šálek drobné nasekaných žampionů, lžič-t
ka másla, sůl, malá cibule, stroužek česneku, 5 středně vel- _
kých rajčat, sůl, pepř. - Na másle podusíme žanpióny do měk- ka. V jiném rendlíku smažíme
jemně nakrájenou cibuli
do sklovitá, přidáme
na menší kousky na—"Dejte mi dvakrát jídlo,
krájená rajčata,
usekaný česnek,sůl, které se nedá vůbec
vyslov i t."
pepř a dusíme až
štáva zmizí. Hustou
směs přidáme k žanpionům a společně podusíme. Hodí
se jako horká pomazánka na chlebíčky, s petrželkou.

DUŠENÉ ŘEDKVIČKY. - 3 svazky ředkviček, středně vel.
cibule, 1 1/2 lžíce másla/asi 5 dkg/, sůl, lžička
hladké mouky, petrželka. - Na lžici másla zpěníme
drobně pokrájenou cibuli, přidáme na plátky nakráje
né ne loupané ředkvičky, osolíme a dusíme mírně pod
lité téměř do měkká. Pak smícháme zbylé máslo s mou
kou, v malých kouscích je přidáme do slávy a krátce
povaříme. Mažeme okořenit pepřem, tlučeným kmínem.
Sypeme sekanou petrželkou.

PROVENSÁLSKÝ LILEK, - 2 střed, vel. lilky, sůl, trochu hlad.mouky, asi 60 dkg rajčat, stroužek
česneku, petrželka, olej. - Omyté lilky oloupáme a příčně nakrájíne na kolečka cm silná. Posolíme, a necháme v míse půl hod.odležet. Pak poprášíme moukou a v oleji usmažíme. Na druhé
pánvi opékáme na oleji oloupaná, na silnější kolečka nakrájená rajčata. Posypeme je usekaným
česnekem a petrželkou. Pak obě zeleniny vyjmeme a smícháme. Podáváme k bílému masu.
PAPRIKY PLNĚNÉ ZELENINOVOU SMĚSÍ. - 8 paprik, 4 lžíce oleje, 1/2 menšího celeru, 2 menší karotky, petržel, 2 hrstě fazolek, střed, vel.cibule, malá čerstvá okurka, stroužek česneku, sůl.
pepř, přírodní rajčatová omáčka /Kečup/. - Papriky
vyprázdníme, naplníme dušenou zele
ninou, přiklopíme odkrojeným víč
kem a dusíme v rajčatové omáčce
bez koření. - NÁPLŇ: Všechnu zele
ninu nakrájíme na iralé kostky,fa
zolky na proužky. Dusíme ji na
oleji, osolíme, opepříme a přidá
me na hrubo sekaný česnek. Jakmile
zelenina změkne, plníme jí papriky.
PŘÍLOHA: suchá rýže

DOBRÉ
"Jídlo bylo

skvělé!

Ne

mohli bychom tuto scénu
ještě jednou opakovat?"

CHUTNÁNÍ
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