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nedávno přistál na stole dopis minulosti. Dávné minulosti. Jedné z posledních žijících ses
ter, které pracovaly v studentské koleji."Už odešla na věčnost sestra Terezie, Jiřina, Marti
na, Vincencie..Ještě žije sestra Vasila.."
Sestra Vasila! Dcera uniatského kněze, skronná, pokorná, neobyčejně vnímavá ne pro bolest,
kterou jí udělali druzí, ale pro tu, kterou způsobila sama.
Běžný člověk cítí bolest od druhých, ale málokdo si uvědomí, že i on sám druhým působí bolest
Žena si jistě všinne mužovy nabručenosti, nepořádnosti nebo mimořádné vlídnosti k jiné ženě,
ale ujde jí, že sedá ke snídani neupravená, že je náladová, náročná, nehospodárná, že unavu
je stejně dost unaveného muže klepy a novinkami..Děti si dobře všimnou, že jim matka nedovo
lí běhat venku po šesté, že je nutí umývat si špinavé ruce a udržovat pořádek..ale nenapad
ne jim, že i jejich chování působí rodičům bolest.
"Naši jsou tak staromódní," vzdychá dívka v náručí mladého muže, který touží po chvilkové
rozkoši. Vůbec jí nepřijde na nysl, že jí rodiče chtějí uchránit dobrou pověst a zklamání v
člověku, který ji snižuje na úroveň pouliční dívky.
Zdravý vztah mezi rodiči a dětmi, mezi přáteli a známými, mezi zaměstnanci a vůbec mezi lid
mi, se vybuduje jen na určité ohleduplnosti a snaze, odstranit ze své strany všechno, co by
druhého poranilo. Někdo má tuto vlastnost vrozenou, jiný se žene životem jako splašený tank
a nevnímá, že drtí květiny lidských srdcí. Zejmé
na hezcí, bohatí a slavní lidé - a samozřejmě i
hlupáci - mají tuto vlastnost zvlášť dobře vyvi
nutou. Při tem jsou sami přecitlivělí. Na ně se
vztahují slova Kristova o třísce v oku druhého,
kterou vidí dobře, a trámu ve vlastním oku, kte
rý nevnímají a vnímají-li, nevadí jim tak, jako
ta třísečka v oku druhého.
Cvičit se v ctnosti ohleduplnosti je na začátku
těžké. Někdo si možná pořídí zápisník a bude peč
livě sledovat své chování. Po čase jej nůže zaho
dit. Ohleduplnost mu vroste do duše, stane se je
ho přirozeností.
Tato ohleduplnost však musí vyrůstat ne z přiro
zené lásky, ale z křesťanské lásky. Pod přiroze
nou lásku se dá schovat i nejhrubší neřest - jak
vidíme ve filmu, v televizi i jinde - ale křes
ťanská láska má určité vlastnosti a jakmile jen
jedinou z nich ztratí, přestává být křesťanská.
Je moudrá, statečná, mírná, prozíravá a spravedli
vá - a to pro Krista, k vůli Kristu a v Kristu.
Jedná tak, jak by jednal Kristus v naší situaci.
Jen tato láska je zdravá, ostatní mají větší či
menší chorůbky - rozhodně - na rozdíl od křesťan
ské lásky - nejsou věčné.
Křesťanská láska sestry Vasily překlenula víc než
30 let. Byla totiž vrostlá do věčného Boha. Tako
vá láska "nikdy nepřestává" jak praví sv.Pavel,
když píše Korintským o vlastnostech křesťanské
lásky.
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec zdůraznil, že katoličtí kněží přijmou jeho dopis k Zelenému čtvrtku o kněžské
posvátné službě stejně otevřeně, jako jej psal on. Dopisem chce sv.Otec ukončit pokoncilní krizi některých kněží; zdůrazňuje, že svobodně přijatý celibát je znamení svobody
ke službě Kristu a jeho Církvi a tím má i velký společenský význam. Totéž zdůraznil 40
mladým kněžím z Bologně pod vedením kard.Pany, předs.italské biskupské konference.
Dnešním lidem se nevyjde vstříc tím, že "se podlehne pokušení pohodlné laicizace,
svlékne se kněžský oděv, přizpůsobí se světským zvykům či přijme necírkevní za
městnání." Mladé kněze přijal sv. Otec 19.4. Dopis kněžím přijali kněží dobré vůle s
nadšením a vděčností, jen mezi francouzskými kněžími prý vzbudil nevoli /5000 odpadlíků/.
■ 29.4 .byli blahořečeni: špan. dominikán Francisco Coll a franc.člen společ.Ducha sv.Jacques
Laval. Blahořečeni se mělo konat 22.10.mr. ,ale pro úmrtí Jana Pavla I.se muselo odložit.
30.3.sloužil sv.Otec mši sv.pro zaměstnance Osservatore Romano a vatik.tiskárny na zakončení
jejich exercicií. Počet odběratelů OR vzrostl-díky zvýšené kvalitě-o 300 proč./něm. vyd./.
3. 4. při jal sv.Otec v sále Pavla VI. 7000 studentů a 1000 profesorů papežských universit a akadenrií-i naše studenty a rektora i spirituála Nepomucena. Ohlásil, že podepíše a zveřejní vý
nos o církev, universitách, schválený už Pavlem VI.
V Corriere della Sera lituje sv.Otec, že ho musejí policejně chránit na ulicích Říma. Odsuzu
je terorismus, únosy a násilí jako "činy proti civilizaci" a doufá, že se najdou metody a
způsoby chování, které zaručí bezpečnost všech, nejen jeho. Článek přenechal autorům knihy
"Papež s lidskou tváří", která vyjde italsky. /Název připomíná trochu "komunismus s lidskou
tváří" a zároveň vzbuzuje otázku, byli-li snad minulí papežové "s nelidskou tváří"/.
Sv.Otec poslal velmi uznalý a vlídný dopis kardinálu uniatsko-katol. Církve kard.Slipému k
přípravám na oslavy tisíc let křestanství na Ukrajině.
Papežské mše sv.na Hod Boží velikonoční se zúčastnilo na nám.sv.Petra skoro půl.mil.věřících.
Náměstí bylo přeplněno, účastníci zaplnili Via della Ccnciliazione až k Tibeře. Obřadů na
Zel.čtvrtek se zúčastnilo se sv.Otcem 22 kard.,40 biskupů a 2500 kněží. Tím se vrátil sv.Otec
k tradici bisktpa, sloužícího mši sv.při svěcení olejů, obklopeného svými kněžími.
4. 4.-přijal sv.Otec Msgra Poggiho, který se vrátil z Madarska. Brzo poté jmenoval několik ma
ďarských biskupů. Všechny diecéze jsou nyní obsazeny.
U příležitosti 900 výr.mučednické smrti sv.Stanislava vydají vatik.pošty 18.5.známky:zlatý relikviář z r.1504 s lebkou sv.Stanislava z krakovské katedrály a krakovskou katedrálu v XIV.st.
Sv.Otec je ve věcech víry a mravů absolutné nesmlouvavý- to k němu přitahuje věřící i mládež,
kteří cítí potřebu pevného a zároveň laskavého vedení.
Velikon.obřady přenášelo z Vatikánu 22 telev.stanic. Polsko jen část, ČSSR ?
Býv. vikář melkického patriarchy Hilarion Capucci, odsouzený svého času v Izraeli za pašování'
zbraní na 3 roky, se vzdor slibu sv.Stolici, která mu vymohla svobodu, vrátil z již.Amerikykde působil jako vizitátor, a byl přijat v Iránu s nadšením Khomeinym. Chystá se s melkitským
patriarchou Maximem V.na audienci k papeži. Tvrdí, že papež bude mít jistě pochopení, že boju
je na mohamedánské straně proti židům; jeho cílem je prý sblížení mezi křestany a islámem, ^e
je misijní činnost Církve v mohamed. státech trestná a země s Mohamedovým zákonem krůtě křesta
ny pronásledují, zřejmě bezcharakternímu arcibiskupovi vůbec nevadí. Porušení slibu také ne.
V poselství ke kongresu katol. amer. sdružení pro výchovu ve Philadelphii píše sv.Otec, že katol. školy jsou pro Církev naprosto nutné a "musejí se stát prostředkem katol.výchovy." Tím
opakuje výzvu Pavla VI., aby katolické školy vzdor těžkostem plnily své poslání. V USA odeš
lo prý imoho řeholnic-učitelek z klášterů, odpadla řada kněží, takže se leckde octly katol.
školy ve šikých nesnázích a nemehly správně plnit své poslání.
Vatik.nakladatelství vydalo italský překlad básní kard. Vojty ly, napsaných v letech 1963-1975.
První tajemník kardinála a nyní sv.Otce P.Dziwisz často do Říma nejezdil, proto musí nyní
doplňovat znalost italštiny. Zato 2.tajemník Irčan P.Magee mluví italsky velmi dobře.
Gheorghe Calciu, pravoslav. rumunský kněz/52 let/ byl uvězněn, protože napsal v březnu sv.Otci
dopis a prosí, aby pamatoval na sesterské církve jiných zemí. Tento býv.prof.na teol.fák. v
Bukurešti strávil ve stalinské éře 16 let ve vězení, poněvadž kritizoval marxismus a zdůraz
ňoval věrohodnost bible. Byl oblíbený u mládeže. Výbor pro jeho osvobození žádá veřejnost,
aby protestovala proti jeho uvěznění.
Papež prý projevil vídeňskému kardinálovi Kónigovi přání, navštívit na podzim Vídeň.
6.4.vři jal sv.Otec nitranského biskupa Pásztora, člena papežské komise pro revizi kodexu
cirk.práva.-V Římě se konal sjezd katol. rodičovských sdružení z 11 zemí /jen západních/.
17.5.SÍ připomeneme 10.výr.úmrtí kard.Berana a 1tí.5.narozeniny sv.Otoe/59 let/.V ten den na
vštíví Monte Cassino a setká se s presidentem Pertinim, ateistou, kterého přijal již 24.1O.mr.
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POKUŠENÍ
Bránil jsem se jako lev. Dokazoval jsem sám
sobě, že jsem neschopný, slabý, hlotpý, že
snad můj syn, kterého vychovám lépe, než
jsem vychovaný já, hlupák, unavený životem..
Je možné, že v letech, kdy jiní začínají žít,
jsem život končil? Opravdu - končil!
Toto pokušení přišlo v den mých třicátých naroze
nin. Pozval jsem partu, pilo se, zpívalo a po boku
mi seděla dívka, hezké stvořeníčko pro zábavu. Usmí
val jsem se - ale v duchu mě svírala bolest při pohledu na ten prázdný život, na prázd
né lidi, při poslechu prázdných řečí a zpěvu nesmyslných písní. Proč? Proč tohle všechno
Mé "proč" právě otevřelo dveře. Šel jsem ji uvítat. Nelišila se příliš od ostatních děvčat,
snad úsměvem, snad přímým pohledem.. .nějaký rozdíl tu byl.
"Prý jsi dala výpověd, Baruško?" ptala se sousedka, "takové místo hned nenajdeš..."
"Snad najdu ještě lepší. Je spousta lepších míst na světě,"zasmála se Baruška a vzala kytaru,
kterou Marek nechal ležet a odešel s ostatními do sousední místnosti. Osaměli jsme.
"Zvláštní melodie, "podotknul jsem, "mám dojem, že jsem ji už kdysi slyšel."
"Jistě. V kostele - asi jako malý chlapec, že?"
V kostele! Vybavila se mi temná prostora s úzkými okny, mihotavá světla na tváři plné krve
a s korunou tmí na hlavě, obrysy postav v lavicích...
"vy chodíte do kostela?" zeptal jsem se nevěřícně.
"Proč ne? Bez víry bych vůbec nemohla žít. Nebo považujete tohle" mávla rukou, "za život?"
V té chvili jsem si uvědomil, že mi chybí víra. Živý, pevný strom, vrostlý hluboko do půdy
mého srdce a sahající větvemi k nebesům.

3

Baruščinou otázkou začalo pokušení. Sáhnout po evangeliích, po katechismu, podívat se v je
jich zrcadle do svého srdce, zbavit se smetí, nahromaděného za dvacet let. Napínal jsem paměE a hrozil se čím dál víc, jak daleko jsem zabloudil od ryzí víry svého dětství.
Kdykoliv jsem se setkal s Baruškou, usmála se na mě povzbudivě, jakoby tušila..Při rozlouče
ní mi stiskla ruku a zašeptala: "Nemusíte se všem pokušením bránit!"
Stýskalo se nám po ní, jakoby odešla, vypařila se duše podniku. Asi za týden přiběhla Marti
na. Nemohla pro smích pronést ani slovo. Když se konečně uklidnila, vyhrkla:"Představte si!
Baruška šla do kláštera! K jeptiškám! Tak hezká holka - a zakope se zaživa! Chápete to?"
Všichni se smáli, jen Jirka pokrčil rameny a podotknul suše:"Bude-li tam štastná, proč ne?
Sám bych šel na poušf nebo do pralesa..." Zarazil se, ostatní také - a byli jsme rádi, že
vstoupil šéf.
Pročetl jsem katechismus, trpělivě přelouskal evangelia - a začal chodit v neděli pravidelně
na ranní mši. Par babek, žen a mužů, dva či tři mladí. .Ohlížel jsem se po zpovědnicích. Neby
ly tu. Přešel jsem do jiného kostela a pozoroval tlustého kněze, jak se vmáčknul přede mší
do zpovědnice a čekal trpělivě...jako rybář..Dočkal se. Přiklekl jsem...Přijal mé hříchy s
podivuhodnou samozřejmostí, jako smetař samozřejmě přijímá odpadky a smetí, aby je zničil.
Tento vnitřní úklid a čištění srdce se mi zalíbily. Chodil jsem k tomu dobrému Otci měsíčně,
pak častěji a častěji - dokonce týdně. Nezrazoval mě - dal mi na cestu vždy několik živých
slov a pak letáček, že se kdesi koná duchovní obnova. Šel jsem - a tam jsem se rozhodnul. Pev
ně! Podlehnu pokušení lásky - tentokrát lásky Boží!

Nebyl jsem tak opatrný jako Baruška. Štastně jsem rozhlásil, kam odcházím. Všichni se posta
vili proti. Jaká hloupost! Zničit si mládí. Já, tak veselý kumpán! A jak se obejdu bez žen
ských? Nemá to budoucnost! Každý vyhrabal ze vzpomínek skandální historku o knězi, kterého
znal známý známého jeho pratety a který hrabal peníze, koketoval s děvčaty, pil..
"Ale to děláte všichni!" řekl jsem otevřeně. Zarazili se. "My můžeme, nejsme kněží," řekl
rozpačitě Honza. "Tedy kněz musí žít lépe. Aby dával dobrý příklad. A sílu. Proto jdu do se
mináře. Právě proto! Abych byl štastný nejen já, ale i druzí!"
I šéf se podivil:"Co to slyším? Máte před sebou kariéru, akademické vzdělání, .promiňte.. tako
vou hloupost. .. ""Hloupě jsem žil dřív, "přerušil jsem ho. "Ted bude mít můj život sirysl!"
Když jsem odcházel, byli všichni bojem vyčerpáni. Tak vyčerpáni, že Štěpán, nejbojovnější z
bojovných, jen zašeptal: "Závidím ti, kamaráde. .Pozvi mě někdy, až tam budeš, .možná, že i pro
ime by to bylo řešení—" Zrudnul, rychle mi potřásl rukou a tiše za sebou zavřel dveře kan
celáře.
A. B
I pokušení k dobru se šíři. Kéž mu hodně lidí podlehne!

JAK ZNIČIT MLADÉ
Dnes se říká, že zločinnost mladých je národ
ní problém. Není to však jen problém národní.
Podívejme se na mladé z mezinárodního hledis
ka; je mezi zločinností mladých na Západě a
duchovním zaměřením komunistické mládeže na
Východě nějaký vztah? Při celkovém rozboru
brzo poznáme, že existují tři stupně.
I.stupeň: filosofický a pedagogický. Mla
dým se tvrdí, že není rozdíl mezi právem
a bezprávím. O rozdílu mezi dobrem a
zlem se mluví jen jako o "způsobu pohle
du na věc". Tak je každý sám sobě abso
lutním měřítkem ctnosti a neřesti. K to
mu se druží falešná psychologická teorie,
že se mladým nesmí nikdy nic říkat o
osobní vině; jsou to společenské postoje, které mohou regulovat a vytvářet
jen technicky vyškolení sociologové. Tak se zabíjí smysl pro odpovědnost, po
vinnost a spravedlnost vůči společnosti a vina se svede na prostředí, společ
nost, dědičnost nebo žlázy. Nikdy není vinna slabá vůle mladých.4

II.stupeň: při něm vniká do demokracie komunistický vliv a poslouží si mláde
ží jako pátou kolonou k rozbití společnosti; někteří to dělají vědomě, mnozí
nevědomě. Je to nutný prostředek jak založit komunistickou diktaturu. Svoboda
se změní v bezuzdnost, mravní a duchovní základy mládeže se zničí, umožní a
podpoří se,aby brala omamné jedy - typická komunistická taktika - a pobídne
se k hrubé nemravnosti.
Na tomto stupni se mladí povzbudí, aby tohle všechno dělali ve jménu "svobo
dy" .Aby se postavila proti rodičům a představeným jako proti zástupcům "sta
rého řádu", aby dělali sabotáže, zkazili jiné kamarády a žili bez kázně,
trestů, pravidel či pořádku.

III.stupeň: ten charakterizoval Dostojevskij takto:" Neohraničená volnost
vede k neohraničenému tyranství." Jakmile mají komunisté moc v rukách, zač
nou mladým přitahovat šrouby. Mládež se musí podrobit železné kázni. Žádají
po ní, aby podřídila svou vůli, svobodu, názory, celou osobnost - budování
komunistické společnosti. Nyní je zákon oběť, sebeovládání, kázeň a asketic
ká přísnost. Cílem moudrosti a vzdělání je komunistická výchova a kontrola
rozumu a jednání. Žádá se po nich, aby se vzdali rodiny, přátel, myšlení - ba
i sebe samých. Tak praví brožurka pro mládež:"Chceš-li být dokonalý, klameš
sám sebe. Je jen jedno přikázání: POSLUŠNOST STRANĚ!"
Mládež musí dělat o prázdninách jakési "exercicie", musí slíbit - a mnozí to
dělají, např. v Číně, že budou chodit bosí, pracovat denně osm až deset hodin
a je-li třeba, i hladovět, aby vybudovali komunistickou společnost.
Demokracie a tak zv. křesťanské národy Západu se vzdaly sebezáporu, oběti,
kázně a sebeovládání. Komunisté se těchto pravd chopili, obrátili je, strá
vili a postavili do služby nenávisti místo lásky, diktatury místo svobody,
mas místo osobností. Nebo řečeno duchovněji:Západ
opustil kříž Kristův. Komunisté kříž roztrhali a vybu
dovali na moderní Kalvárii něco podobného - obrovský
srp, skloněný k zemi, a tvrdé železo kladiva,
namířené k rudému nebi.
Na tomto kladivu a srpu je obětován dnešní člověk.
Bud si osvojíme znovu křesťanské sebeovládání a kázeň,
nebudeme zaměňovat svobodu za rozvrat - nebo se zmoc
ní komunisté postupně všech zemí a změní demokracie v
otroctví a diktatury a poženou nás před svůj soud.
Půltón J.Sheen
Protože dnes tak málo křes tanu žije z ducha pravdy,
musí dnes tolik vyznavačů obětovat svůj život za prav
du.

ZNAMENÍ
ODPORU

Uvažujme s Církví o jejím tajemství:"Dcera Ada
mova, Maria, projevila souhlas se slovem Božím
a stala se Ježíšovou matkou. Celým srdcem a bez
jakékoliv zábrany hříchu přijala spasitelnou vů
li Boží za svoji a jako služebnice Páně se úplně
Arcibiskup Mojtyla zakončil duchovní cvičení, zasvětila osobě a dílu svého Syna a pod nim a s
které dával v. 1976 Pavlu VI. a jeho spolupra ním se věnuje - z milosti všemohoucího Boha covníkům, os lávou Panny Marie. Už jako kardi tajemství vykoupení. "/LG 56/.
Tato slova obsahují celé ústní podání, svědect
nál si vzal do znaku její iniciálu a jako
papež zahájil svou vládu pod její ochranou. ví Otců a živé víry Církve. Sledujeme-li 8.kap.
"Zda"se, že v d^^^T^k^zijene^^^b^b^^1 Konstituce o Církvi/LG/, vstupujeme do třetího
ke kterému patříme, je zvlášt nalénavé pro rozměru pravdy o Marii. Tato prostá služebnice
Páně, Panna-Matka z Nazareta, která je skrytá v
roctví Simencna o Ježíši Kristu, jenž je
tajemství svého Syna, v plánu Božím, se zdá pře
"znamení, kterému se bude odporovat. "Lk 2,34
kračovat skrormé hranice svého dějinného bytí.
Jak víme, obrátil se pak Simeon hned k toPravda o ní se dotýká původu člověka, nebot teh
rii a k proroctví o jejím Synu přidal věšt
dy byla vyslovena slova o ženě, Matce Syna, kte
bu o ní:"Tvou vlastní duší pronikne meč-aby
rá rozdrtí hlavu hada./Gen 3,15/.Na tato slova
vyšlo najevo smyšlení mnoha srdcí. "/Lk 2,35/
Při výroku starcově obracíiie svůj pohled od se odvolává TT.Vaticanum /LG 55/. Maria má v dě
jinách spásy od začátku své místo a udrží si je
Syna k Matce, od Ježíše k Marii. Jak je s
do konce. Najdeme totiž i obraz ženy, kterou
Kristem, s tím Kristem, který je ZNAřENÍ OD
známe z 4.kap.Genesis, také ve Zjevení sv.Jana,
PORU, spojena, je nejpodivuhodnější tajemství
zase ve spojení s katastrofami posledních dnů,
Marii vidině ve Zjevení v Písmu, ze dvou
kterými má Církev projít.5
stránek. Za prvé je to prostá, zdrženlivá a
"Pak se na nebi objevilo velké znamení: žena,
pokorná dcera Israele, na ní se projevila
oděná
slunce, s měsícem pod nohama a s korunou
Boží velikost. Je to Maria, kterou známe z
Matoušova a Lukášova evangelia. Maria v Na- z dvanácti hvězd kolem hlavy. Byla těhotná a
zaretě, Maria v Betlémě, Maria na útěku do křičela v bolestech a mukách před porodem.
Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký
Egypta a znovu v Nazaretě. Ona se ptá dva
náctiletého syna: "Dítě, proč jsi nám to udě- ohnivě rudý drak se sedmá hlavami a deseti rohy
lal?"/Lk 2,48/. V Káni se stará o svatebča- a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl tře
tinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se
ny."Nemají víno. "/Jan 2-3/.A obrací se k
postavil před ženu, která měla rodit, aby pohl
sluhům: "Udělejte všechno, co vám řekne!"
Někdo o ní řekl Ježíšovi: "Tvá matka a tvoji til její dítě, jakmile ho porodí. A porodila dí
příbuzní se po tobě ptají. "/Mk 3,32/. Někdo tě, chlapce, toho, který má vládnout všem náro
ji chválil před Ježíšem: "Blahoslavený život, dům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchvá
ceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. "/Zjev 12,1-5/
který tě nosil a prsy, které tě kojily. "
V knize Genesis čteme: ".4 znepřátelím tě s ženou,
/Lk 11.27/. A přece zní odpověd: "Spíše jsou
tvé potomstvo s potomstvem jejím, její potomstvo
blahoslavení, kdo slyší Bozi slovo a zacho
rozdrtí tvou hlavu a ty mu uštkneš patu. "/3.15/.
vávají ho. "" To je moje matka a to jsou mo
A nyní čtěme Zjevení:"Tehdy nastal na nebi boj;
ji příbuzní! Protože každý, kdo plní vůli
Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem;
mého nebeského Otce, je můj bratr, má sestra
drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale
i matka." /Mt 12,48-50/.
neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký
To je Maria, dcera Israele, "spojená v poko
drak-starý had, říká se mu dábel a satan, svůdce
lení Adamově se všemi lidmi, kteří potřebu
celé země-byl svržen na zem a jeho andělé byli
jí spásu. "/LG 53/. II.Vatikánům dále praví:
svrženi s ním. "/Zjev 12,7-9/. Pak následují slo
"Ták kráčela blahoslavená Panna vpřed na
va: "Když drak viděl, že je svržen na zem, začal
cestě víry a zachovávala věrné svoje spojení
pronásledovat ženu, která porodila onoho chlapse Synem až ke krizi; tam stála podle Božího
ce"/Zjev 12,13/.Komentátor bible, známý znalec
plánu, hluboce trpěla se svým Jednorozeným
tajemství Zjevení sv.Jana, P.Jankowski z Tyniec,
a svým mateřským srdcem se přidružila k jeho
vyložil
tato slova jako útoky satana proti Círk
oběti, když dala s láskou souhlas, aby byl
vi: "Když byl útok proti Spasiteli odražen, namí
zabit obětní dar, který ona zrodila. A konečně umírající Ježíš Kristus ji dal za mat ří satan svůj útok proti Církvi. "
"Ale země přispěla ženě na pomoc."/Zjev. 12. 16/.
ku svému učedníkovi těmito slovy: "Ženo, to
Velmi význarmá věta, po níž následují slova, kte
je tvůj syn. "/LG 58/.
rá v knize Genesis poukazují na pokračování bo
To je Maria. Její život známe zpaměti; o
podrobnostech se ostatně nemluví. Její život je: Země "otevřela jícen a pohltila řeku, kterou
had vychrlil z tlamy. Tu se had na ženu rozlítil
zůstal skoro stále skrytý. Evangelium se o
a odešel, aby vedl válku proti ostatním jejím
ní zmiňuje jen málo slovy.
dětem, které zachovávají Boží přikázání a hlá
sí se k Ježíšovu svědectví. "/Zjev 12,16-17/.

APOŠTOL PSANCŮ
Rok 1758. Na moskevských věžích znějí veli
konoční zvony: Kristus voskres-Kristus vstal
z mrtvých!
švýcarský kapucín P.Eliseus se chystá na
výboj. Balí mešní kalich a roucha, hostie,
víno, pokrývky a trochu potravin. Jeden ku
pec mu vypravoval o utrpení opuštěných kato
líků, psanců v sibiřských dolech, v osamě
lých vískách tundry, kteří touží po útěše ví
ry. Kněz má papír s pečetí carevny, smí ces
tovat po celé zemi. Na cestu vyžebral sto
rublů. A s tím jede na Sibiř za ovečkami.
Loučí se se spolubratry, nakládá na kupcovu
trojku kufr a pak duní jednotvárně kopyta
koní, versta za verstou. V Orchovu najímá
selský vůz, za dva dny hledá jinou dopravu.
Tak to jde den ze dne. Nocleh mezi dobytkem,
jídlo z jedné mísy se selskou rodinou a dál Ráno posnína východ. Rozvíjí se jaro, přechází léto na dal a hostitel
stává podzim. Prvním sněhem se brodí kapucín mu věnoval lyže.
k Uralu. V průsnycích zuří ledové bouře. Noc na kterých může táhnout svůj Kufr. Rozloučili se.
i den padá sníh. Tak lehce se nerozplyne, ja
Týden za týdnem, se vleče bílým nekonečnem. Ani
ko se rozplývají peníze dobrého rmicha. šetři
ves, chata či živá duše. Hladový, polozmrzlý, se
až dojde na poslední rubl, poslední kopejku.
ukrývá večer v závětří, zabalí se a spí. Neruší ho
Pak stojí v bílé divočině bez peněz, bez po
vytí vlků, zuření bouře, mručení medvědů. Často se
moci, bez naděje.
probouzí zavátý sněhem. Někdy se smiluje dřevoru
"Vrat se!" volá sněhová vichřice, volají ná
spy sněhu, volají ledové hvězdy i zdravý ro bec či lovec kožešin, rozdělí si s ním rybu a
chléb, a dají mu i na cestu. Jak je šfastný, když
zum. Ale kněz slyší volání lidí v nejvyšší
mu večer otevřou chýšku, ale často zabouchnou dve
nouzi; žijí a umírají bez kněze, nikdo je ne
ře. Bojí se cizince. Musí dál ledovou nocí.
potěší v obtížích a v poslední hodince.
Blízko Tobolsku narazil na první katolíky, vypově
Zdá se mu, že závějemi přichází muž s krvavý
zené Ukrajince. Dojatě ho přijali. Tam slaví meš
na nohana, s hlavou zmučenou trnovou korunou
ní obět, uděluje svátosti, učí, povzbuzuje, těší..
s křížem na rameni.
Už léta nebyli ti lidé na mši. Poptal se po dal
"Spasiteli! "vydechne kněz, otře si sníh z oči
ších katolících; je jich v městě i kolem hodně.
a nevidí nic. Zjevení zmizelo za bílou záclo
Zůstal tam týden; ráno slaví mešní obět, často je
nou sněhu. Kleká do sněhu a vroucně se modlí:
místnost plná věřících, zpívají a modlí se.
"Pane! Sibiř je má Golgota, step má křížová
Na rozloučenou mu darovali ovčí kožich - později
cesta! Ponesu svůj kříž - a unesu jej, poma
žeš-li mi!" Povzbuzen nakládá kufr na ramena ho zachránil často před zmrznutím.
Pak dál na východ, týdny, měsíce - až došel na ja
a prodírá se sněhem. Smrtelně unavený dojde
ře do Irkutsku, střediska čínsko-ruského obchodu.
večer k chatě.
I zde našel mezi obchodníky a rybáři imoho evrop
"Odkud přicházíš, bratříčku?"ptá se dobro
ských i asijských katolíků, kteří léta neviděli
srdečný Sibiřan.
kněze. Ztrávil tu jaro, po prvním sněhu putoval
"Odtamtud," ukazuje Otec na západ.
dál na východ. Nocoval v kožených stanech Burjatů,
"A kam jdeš?"
budhistických Mongolů, o vánocích přešel pohoří
"Tam," ukazuje na východ.
Jablonoj
a došel k cíli, městu Nerčinsku. Tam pra
"Máš dalekou cestu, bratříčku. Na východ
covalo ve stříbrných dolech nnoho vyhnanců; vegejsou všechny cesty daleké. A tvůj nos je
tovali jako zvěř v hrozných životních podmínkách.
omrzlý. Počkej!" Hrstí sněhu tře neznámému
Bledí, vyzáblí, zírají tupě na kapucína, vstupují
tvář. Když zasedli k teplým kamům, podivil
cího do bídných baráků. Těžce se prodírá světlo
se Sibiřan:"Nosíš divný oděv, bratříčku?!"
kouřících loučí páchnoucím, zkaženým vzduchem, a
"Jsem kněz!" "Pop! Svatá Matko Boží!Jaká čest
osvětlují strašidelné, ubohé postavy lidí bez domít pod střechou kněze! "Několikrát se před
moca a bez naděje. Tu sedí strnule mladý muž, tam
knězem uklonil."Jsem katolický kněz!""Co na
se sklání kněz nad nemocným v horečce.
tom záleží, tatíčku! Uctíváš Boha a svaté?"
"Jste kněz?" ptají se nevěřícím hlasem.
"Celým srdcem!" P.Eliseus zbožně sklonil hla
"Ano, přátelé. Přinesl jsem vám Spasitele."
vu před začouzenou ikonou na zdi. Pak pojedl
Třesoucí se rukou se dotkne jeden stařec hnědé
s rodinou kaši z jednoho hrnce a uložil se ze
kutny, pak se vrhne na zem a políbí okraj roucha.
kamna ke spánku.
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"Dvacet let už vězím v tcmto pekle, "koktá. Když první slabá zář oznamovala kcnec arktické
"Poprvé mezi nás přichází kněz naší víry!
noci, putoval P.Eliseus do Jakutska, střediska
Pochválena bud svátá Panna...!" Stále víc
obchodu kožešinami. Měl radost, že i tam našel
katolíků se kupilo kolem imicha, sbíhali se tmoho katolíků. Putoval od města k městu až k se
z baráků, Ukrajinci, uniaté.. Zírají na něho vernímu moři. Všude si poznamenával jména katolí
jako na zázrak. Ubohý, žebravý rmich přišel ků do zápisníku a opis posílal arcibiskupovi v
do domova lidí bez domova. .V pekle odsouzen Mohilevu, jemuž podléhala Sibiř, a prosil o pomoc.
ců zasvitnul první paprsek věčného slitování Ale pastýř pomoci nemohl. Teprve car Alexandr I.
V neděli slouží P.Eliseus v největším bará dovolil stavbu katolických kostelů v Tenisku a v
ku mši sv. Papír s pečetí císařovny zlomil Irkutsku.
odpor velitele dolů. Mezi vyvrženoe, vrahy, Desetkrát procestoval kněz Sibiř. Každá cesta
lupiče, politické vězně přichází Spasitel a trvala 4 roky. Všude čekali katolíci na kněze se
žehná všem - bez rozdílu.
svátou netrpělivostí.Pokaždé se setkal kapucín s
P.Eliseus tu zůstal několik měsíců. Dodává novými tvářemi, hlavně když v druhém desetiletí
odvahu zoufalým, krmí hladové z vyžebraných jeho apoštolského putování přišly na Sibiř tisíce
darů, smiřuje zatrpklá a zatvrzelá srdoe s vypovězených Poláků.
Bohem, dává mír neklidným, stojí u nemocných Jako osmdesátiletý stařec navštívil katolíky v
a umírajících, zatlačuje oči mrtvým... Slou městech a vesničkách, dolech a trestních táborech,
ží všem, bez rozdílu vyznání, jeho láska ví v nekonečných lesích - naposledy.
tězí nad nenávistí a zatrpklostí psanců... Po r.1798 čekali ubozí lidé na svého duchovního
Není divu, že k němu s úctou vzhlížejí i
Otce mamě. Nikdo neví, kde zůstal. Jen Bůh zná
pravoslavní, mohamedáni, budhisté a šamani jeho hrob pod sibiřským sněhem!
a obracejí se o pomoc k dobrotivému muži,
který pomáhá každému a pro každého má otcov B0ŽE - DEJ NÁM SVATÉ KNĚZE!
ské slovo lásky. Boží žeň v táboře je velká!
Ale zůstat nenůže; čeká na něho na Sibiři
příliš mnoho lidí. Loučí se s duchovními
"..kratičká zpráva "Rozchod kardinála Ratzingera
dětmi, slibuje, že se vrátí a obrací se na
s
teologii osvobozeni" mě nadchla. Je to vše bohu
sever. Čím dál se kapucín prodírá, tím kru
žel pravda - tato teologie je nejen příprava na
tější je zima. Často se večer zhroutí tak
komunismus, ale všeobecně l . di zhmotaruje. Setkal
vyčerpán, že má sotva sílu vyhrabat si dí
jsem se s několika řeholnicemi, vyznavačkami té
ru ve sněhu na spaní.
Přichází k lidem, kteří neznají ruský, ale to teologie - to už nejsou řeholnice - už se
při jíně jí ho se sibiřským pohostinstvím ve "osvobodily" nejen od hábitu, ale ode všeho, co
svých jurtách a chatrčích a dělí se s ním o jim omezovalo jejich "osobnost". Můj sousední fa
skrovné jídlo. Tunguzský lovec mu daruje bo rář je prakticky komunista, snad to ani neví. Pů
vodem Ital. Když jsem byl na jazykovém kurse v
ty do sněhu. U Jakutů se naučí ssát mléko
Rio de Janeiro, musel jsem to poslouchat čtyři měpřímo z vemen sobů. Dobrosrdečný lovec ho
pozve k táborovému ohni a pohostí naloženým sice. Je to nejen připrava na materialismus, ale
našem losa nebo medvěda. Sibiř je tvrdá ze také na schisma. Je nutno se osvobodit od všeho,
tedy i od Říma. Jak to dopadlo v Mexiku? Zde nic
mě, ale její obyvatelé nají dobrá srdce.
nevime,
časopisy nechodí, rádio - pokud ho slyším,
Lhy se zkracují, slunce stojí v poledne jen
několik hodin nad obzorem. Zima, nouze,hlad mluví o karnevalu a pod., jen se zminili, že tam
byl sjezd biskupů. Ani ve V. to nebylo lepši,
a smrt jsou důvěrní společníci poutníka.
když
jsem se připravoval pro Brasilii, jen to ne
Jednou kráčí těžce na lyžích tundrou; náhle
směřovalo proti Římu, ale socialismus a komunis
se vyleká. Vidí slunce třikrát na obloze,
mus byl ideál. Byli tam dokonce "experti", kteři
zářící koule spojují slabé paprsky. Náhle
prožili celé TŘI MŘSfCE jako turisté na Kube a
slyší volání:"Uteč! Uteč! Metelice!"
Pádí k chatě, táhnou kněze za sebou. Sotva tedy dokonale vše znali: kriminály prázdné, všude
zavřeli dveře, rozpoutala se strašlivá bou blahobyt a krása. Když jsem se snažil promluvit,
ře, vyjící, rvoucí strony i s kořeny - až k dívali se na mne jako na blbecka zatíženého ne
bouřícímu moři. Sníh se nakupil jako stěna správnými předsudky a zaujatého, protože byl za
vřený. Tento zlý duch se vyháni jen postem a mod
a vrhnul se proti srubu. Kdo je venku, je
nenávratně ztracen. Pater Eliseus ušel smrti litbou, každé slovo je marné, to potřebuje milost,
kterou můžeme jen vymodlit.. .Mám obavu, že brajen zázrakem. Větší zázrak na něho čekal,
když se hostitelé představili jako ukrajin silská bisk. konference tomuto moru také propadla.
ská rodina vyhnanců. - Mnoho týdnů byla jen Letos je na programu v poste čisté ovzduši a pro
noc. Každý den sloužil mešní obět v srubu. středí, kde člověk žije. Máme o tom kázat. Bylo
by lepši vyhlásit pět let očisty duchovního ovzdu
ší, aby lid znal základy své viry... " BRAZÍLIE

DOPIS Z PUSTINY
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
18.února 1927.
Nejvíc toužím po Rusku, zaslechnu-li lkavé, vroucí hlasy pouličních zpěváků, doprovázené žalobným tónem houslí. Písně neznám. Smutné či veselé - hovoří známou řečí, touhou po teplém,
jistém útulku neklidných tuláků, kteří sní o domově. "Jurko, dej mu 10 grošů."Je mi jedno,
kolik je v pokladně i to, že je těch pár grošů nezachrání. Hlasy dávno dozněly. Ale v srdci
se mi chvěje vášnivý stesk po daňově -touha každého člověka.
2 března ^927

Soboty se bojím. Prodám dvakrát tolik, platí řada zákazníků, všichni mají zvláštní přání na
neděli. Musím přemýšlet, uvažovat, nevím, kde mi hlava stojí. Už po obědě napnu pozornost.
Vstupující hodnotím podle toho, zaplatí-li či ne. Prohlížím týdenní účty. Paní Mayerová 30 ši
linků, slečna Doležalová 17 šil. - dlouhá, dlouhá řada. A tolik dloužků, na které dlužníci
"úplně zapcrměli". Je strašně nepříjemné je upomínat. Rozbíhám se dlouho než řeknu: "Paní Hormayerová, ještě za mléko a chléb ze středy." Zrudne; vzrušeně sdělí, že ve středu chléb a mlé
ko nekupuje a chce smrtelně uražená opustit obchod. Dodám:"Tehdy jste přece měla návštěvu a
jídlo nestačilo.""Ach, pravda, byla u mne švagrová, odpusťte prosím." Rozpačitě zaplatí a od
chází. Kdybych si na návštěvu nevzpomněla, ztratila bych peníze i zákazníka.
8
Poznamenávám si teů nejen dluh, ale i okolnosti, např.: Paní Šaško: čtvrtku šlehačky, 3 cuk
rové rohlíky, 5 dkg násla, pršelo, zelený plášť, zapomněla deštník, byla tu sl.Gerberová.
Sobota! Chvěji se očekáváním. Dnes nemám štěstí. Pan Mayer sděluje, že se rozvádí a dluhy své
ženy nezaplatí. Jeho žena, která jinak celé dny trčí v obchodě, se od té doby neukáže.
Vstoupí pan Katzenberger. Na tváři mu vidím, že nezaplatí."Včera mi ukradli v tramvaji peně
ženku s týdenní výplatou." Vzdychnu. Platívá přesně, ale ná prý slečnu.... Div si nezoufám.
Tu vstupuje paní Menzelová a Brandelová, které platí přesně a neočekávaně zaplatí i paní Be
ránková; její muž má práci. Počítám peníze. Ještě 8 šil. Třičtvrtě na osm, všichni už plati
li. Zírám ke dveřím, jakobych chtěla lidi hypnotizovat, ať vstoupí a něco koupí. Ještě prodám
pár drobností. Chybí tři šilinky - a není naděje, že někdo přijde. Mám štěstí. Vstoupí slečna
Brauerová s galantním mladíkem. Koupí jí koláč a cukroví za 3 šil. Hurá! Jsem zachráněna!!
13.března 1927.
Neděle - jdeme na procházku - nekonečnými, neznámými ulicemi. Vyhýbáme se středu města, aby
chom tam nerušili slavnostní náladu svým oděvem; cítíme, že se tam nehodíme. Nemůžeme ani do
museí. Vnímám ducha, vanoucího pohádkovým městem, skvostným plodem tisícileté kultury - ale
ted jdeme uličkami Erdbergu, Grinzingu, parky a po březích Dunaje. Výloh s oděvy a nábytkem
si nevšímáme, jen výloh s knihami. Vím, že Otrnar často myslí na knihu, kterou jsem mu před
vypovězením z Ruska spálila; nemluvíme o tom, jako rodiče nemluví o právě zemřelém dítěti.
"Dočkáme se doby, kdy budeme dělat to, 00 milujeme?!" "Viděl jsem v knihovně spoustu zajíma
vých knih, "podotýká Otrnar, "ale nemám čas na čtení! ""Ráda bych si přečetla tuto knihu o Rusku.
Právě vyšla.""Až budu mít místo," těší mě Otrnar,"povedeš domácnost a bude víc času na čtení."
"Až dostane tatínek místo, "vmísí se do hovoru Jurka, "dostanu tuhle knihu o broucích?"
"Víš," horuji dál," mít tak ruské klasiky: Dostojevského, Tolstoje, Čechova, Turgeněva...!"
"První, co koupím, budou knihy!" říká Otrnar. Sedíme dlouho v parku na lavičce. Chlapec si
nadšeně hraje v písku, ani odtáhnout ho nemohu. Tuší děti, které si denně hrají v parku, jak
jsou štastné? - Stmívá se. Stále sedíme na lavičce. "Moje sluníčko, kdybys věděl, jak tě
milují!" říkám. "Ach," vzdychá Otrnar," zítra zase celý den bez tebe!" - Vracíme se donů. Po
malu, chceme protáhnout těch pár minut, než dojdeme k obchodu...
A jsme doma. Udeří nás vlhký, zatuchlý vzduch, pach potravin. Začíná dlouhý, dlouhý týden....
14.března 1927.
Největší kříž jsou zástupci. Přichází jich tolik, že dodávají obchodu nádech života, ale po
třebuji rozum a energii, abych se jich zbavila a nedala se obalamutit. Po jejich odchodu se
dím často jako omámená. Podle mého názoru jsou to nejnešťastnější lidé na světě. Jsou i dobře
živeni a ustrojeni, důstojní zástupci velkých firem. Sednou si, a obsluhuji-li právě někoho,
řeknou, že nemají čas, obhlédnou obchod, zapíší si, co podle jejich názoru potřebuji a když
navrhnu, že objednám sama, řeknou, ať jen zatelefonuji. Stejně dostanou procenta za vše, co
se v jejich oblasti prodá. Nikam se nevtírají, vědí, že jejich zboží jde na odbyt samo.

Zástupci neznámých firem přicházejí s velkými kufry, v nichž jsou umělecky v nesčíslných přihrádečkách rozloženy ukázky zboží. ZvlášE zajímavé jsou bonbony, jedovatě rudé, zelené či
žluté, přilepené na karton, snad aby vám nenapadlo ochutnat. "Dobré, výživné a levné, "vykládá
zástupce a klade své poklady na pult. A začíná boj. Snažím se dokázat, že to neprodávám, pro
tože ty si lidé mohli pokazit žaludek. Spustí plamennou řeč: od nich by se universitní profe
soři, poslanci a advokáti mohli učit. Hlad mění zástupce v genia řečnictví!
"Co vás napadá, milostivá!" volá s pathosem, "jak mažete nyslet, že tato podivuhodná cukrdlát
ka, koruna cukrářského umění, by zde nešla na odbyt! Věřte mi, tyto skvělé kuličky a podivu
hodné medové bonbónky chci zavést jen ve vašem obchodě! Nedodávám každému. Najdu nej lepší
obchod a jen ten dostane mé zboží. Chcete okusit? Sníte-li jediné cukrdlátko, budete mít tak
dobrou náladu, jakobyste právě zdědila milión od strýčka z Ameriky!"
Když odmítnu, hovoří půl hodiny dál. Nevadí, když řeknu, že nemám čas. Hovoří tak dlouho, až
se člověku zatočí hlava a objednám jen proto, abych se ho zbavila.
Enes tu byl "cukrdlátkář", kterému hlad doslovně koukal z očí. Mluvil a upíral zrak na salám.
Potřela jsem rozkrojenou žemli máslem, vložila pár koleček salámu a podala mu to na talíři.
"Jezte, prosím," řekla jsem,"ale vaše cukrdlátka koupit nemohu." Nejdříve byl v rozpacích, ale
pak jedl a když se zeptal, co je dlužen, mávla jsem rukou. Potřásl mi silně pravicí a šel....
Nepři jermý typ je Don Juan. Elegantní - ovšem předměstsky - s barevnou vázankou a nažehlenými
puky, vrazí do obchodu s nadšenou tváří a přátelským, vítězným úsměvem a zvolá:" Firma X je
tu - milostivá!" Jméno firmy vysloví tak, že mu není rozumět. Pak zvolna přistoupí k pultu,
postaví se zkameněle, jakoby ho udeřil blesk:" Milostivá!" vykřikne," nevěřil bych,že na před
městí uvidím růži Orientu! Ten zrak! Jsem omráčen!" Položí ruku na prsa, skloní se nad pultem
a chce mi políbit ruku. Z prsou se mu vydere ston ohromení.
"Mamě se namáháte," řeknu suše," ztrácíte jen čas."
"Co pravíte, milostivá? Váš hlas, toř hudba. Harfa ráje! Ukažte mi, prosím, ručku!"
"Nemám čas na rozprávky. Můj muž sedí v pokoji a nerad tohle slyší. Můžete objednat u něho!"
Otmar je sioe na universitě, ale působí to. Don Juan řekne: "Když nic nepotřebujete, tak se
nedá nic dělat!" S uraženou tváří zabalí své věci a zmizí.
Dalšímu druhu zástupců říkám "příbuzní". Většinou tlustí, s kulatou tváří a odpornou vlídnos
tí. Vypadají jako lidé, kteří milují celý svět a ten je povinen je také milovat. Přicházejí
s kufry, ale hned je nerozbalí. Usednou a čekají, až se obchod vyprázdní.
"Jste Maáarka?" zeptal se jeden takový, který mě dnes poctil návštěvou.
9
"Ne, Ruska," odpověděla jsem.
Výskočil, rozpřáhnul ruce, jakoby mě chtěl obejmout a nadšeně se vrhnul ke rmě:"Ruska! "zvolal,
a slzy se mu zaleskly v očích. "Ach, už ráno jsem cítil, že zažiji něco příjeimého. Tušil jsen>
že potkám Rusku. Mám v Rusku bratra. Je lékařem a daří se mu báječně!"
"Kde bydlí?" ptala jsen se a hned jsem věděla, že bratr v Rusku je vynyšlený.
"Je.. .je. .v. .jak se jmenuje hlavní město Ruska? Přirozeně - Moskva. Bydlí v Moskvě!"
"Zajínavé. Dopisujete si s ním?"
"Samozřejmě! Každý týden si vyměníme dopis."
"V které ulici má ordinaci?"
"V které ulici? Nu - jak jsem řekl, Moskva je báječné město se spoustou skvostných ulic, byd
lí v té nejkrásnější. Ale víte, ta jména se tak těžko vyslovují! Řeč je krásná. Nesrovnatelná
s německou, škoda, že jsem Němec. Mám ruskou duši. Asi pojedu do Ruska také!"
"Pročpak?"
"Ach...nu, víte, rád bych dýchal ruský vzduch. Žít tam, kde žil Dostojevský a Tolstoj!"
Asi se domníval, že mě už dost připravil. Otevřel kufr a vyložil své věci:" Jsme skoro příbuz
ní. Jste Ruska, já jedu brzo do Ruska. Máte tedy mravní povinnost, u ime něco koupit.. .Ach,
ruské ženy! V celém světě nejsou podobné!"
Když viděl, že jsem neúprosná, změnil tón a řekl hněvivě: "Proč jste hned neřekla, že nic ne
chcete? Ztratil jsem s vámi spoustu času!" Na tváří se mu objeví zlý výraz, při balení věcí
hubuje a bez pozdravu práskne za sebou dveřmi.
A ještě jeden typ: ostýchavci! Jsou mi vlastně nejméně příjeimí, protože je mi jich líto a^bolí mě srdce, když je odbývám. Většinou propuštění úředníci nebo mladí, jež po vyjití ze školy
nesehnali místo. Poznám, jsou-li na první cestě. Při každém slově rudnou, koktají a brumlají
něco, takže ztěží rozumím, co vlastně chtějí. Zírají stále na zem. Když je odbudu, trhavými
slovy hořekují, že mají doma rodinu, že nic neprodají a že musejí zemřít hladem. Jde-li to,
dám jim něco k jídlu; jejich vděčnost nezná mezí. Mnoho nemohu, jsme ve stejně bídné situaci
jako ti ubožáci. Ale sama jsem v Rusku hladověla a vím, co je to hlad!
DOPIS PRO TEBE patří ke KLUBU. Až ho přečtete, můžete ho poslat svým milým. Nebo si ho scho
vat a dát svázat celý ročník.

MANŽELSKÉ

On/opatrně/:Ake dnes by se snad mužskýho, kdyby neměl na praco
vařit mělo..
višti ženské, které by mohl orga
Ona/ve sele tleská rukama/:Ano,
nizovat \/Rázně vstane/.Budeš ve
DIALOGY
ano, dnes by se mělo!
čeřet?
On/optimisticky/: Takže se BUDE Cn‘./vyprskne/:To je otázka!
vařit?
Cna: řfyslela jsem, jestli sis ná
Cha: Ano, anol/zarazí se/.Ale z hodou ten guláš už neohřál sám.
čeho? Nic tu nemáme-jen brambory. Cn: to jsem si tedy neohřál. Mán
Cti: Ale máme i vajíčka a v ledni doma tři ženský, tak si snad mo
ci na mrazáku jsou ještě dva
hu dovolit ten luxus, aby mi
plátky hovězího..A od neděle z
jedna z nich večeři naservírova
hor zbyly nějaké konzervy, ne?
la.
Ona/směje se/:Ale myšáčku, kon Cna: Dobře víš, že děvčata jsou
zervy budeme zase potřebovat v
dnes v diskotéce.
neděli na hory. A to maso by
Cb: Cha! V diskotéce.
dlouho trvalo, třeba je už staré Cna: Ovšem, na diskotéce. Je-li
a to by byl tvůj žaloudeček moc Kateřině devatenáct, nebude tě
nespokojený...
písemě žádat o návštěvu klubu.
On/se špetkou nade je/: A ty jsi
Enes slíbila Zuzaně, že ji vez
opravdu nic nenakoupila?
me s sebou.
Ona/udiveně/: Aše. já přece nemohla Cn: A ty tomu věříš?
vědět, že budeš mít hlad.
Cna: Proč bych tomu neměla věOn/odevzdaně/přece musí řít?/Zvýšeným hlasem/. Tak chceš
něco rečeřet, puso.
ten guláš?
Ona: A také jsem přece nemohla
ALERGO PRO ZAČÁTEČNÍKY
Cn: Nic jinýho jako nemáme?
Cna: Máme. Vajíčka, párky, tres
On /vchází do předsíně, na vědět, že budeš mít tak velký
hlad!
čí játra. Ale ten guláš by se
přahuje náruč/: Miláčku!!!
měl už sníst.
Ona/ozývá se z pokoje/.-Ano, Cn: No - ted už je dost velký!
Ona/vítězoslovně/:Tak vidíš! Ted On: Protože našim dceruškám vče
miláčku?!
ra nechutnal.
On/zavírá náruč, odkládá ka teprve neirůžeme začít vařit!
Ona: Jim nechutnal nikdy. Segebát, přezouvá se, znovu na On: A co tedy budeme dělat?
dinský guláš se totiž vaří jen
přahuje náruč a vchází do Ona/tulí se k němu/:Co myslíš?
pokoje/.-Kdepak je naše mou Cn/odstrčí ji, vyskočí/.-Už to róm k vůli tobě. Podle receptu tvé
Že mě to dřív nenapadlo. Tenhle máti.
rované kotátko? Kde???
Ona/leží na pohovce, odklá týden jsme přece ještě nebyli u Cn: Ale?
dá knihu/: Kosátko je v pe- našich-a víš přece, že ve čtvrtdc Cna: Žádné ale! Tak chceš ho ne
lišku a čeká na mourečka.. máti většinou dělá guláš s kned bo ne?/sedne si znovu do křesla
líkem!
a začne se houpat/.
On/blíží se k pohovce, oči
On/dívá se na ni/: Takhle se dnes
ma sleduje vzor na koberci/ RONDO PRO POKROČILÉ
A kde je moureček?
Ona/vejde do předsíně, odloží ka sotva najíme...
Qr\a/vyskakuje z pohovky, bě bát,kabelu, přezouvá se, umývá si Cna/vstane, jde k němu/: Víš co,
zí k němu, padá mu kolem
ruce v koupelně, pak vejde do se nechrne toho. Jsem přetažená. krku/: Tady je přece! Tady! tmělého pokoje/.-To už jsi dona? Uděláme si pěkný večer, ano? Mů
Oba/objímají se a líbají a /sedne si do houpacího křesla a žeme jít na večeři a pak někde
chvíli posedět. No řekni, kdy
pak v něžném objetí usedají houpe se/.
jsme naposled někde byli...!?
na pohovku/.
On/leží na pohovce, spí, jejím
On: A co ted budou dělat li příchodem se probouzí, posadí a On/rozpačitě/:To už je dávno!
Cna: Tak vidíš. /Sedá si vedle
šáček s lištičkou?
úsečně se ptá/:Vy máte novou
něho na pohovku/.
Ona/pýří se/: Já nevím... úpravu pracovní doby?
On: No přece - papat!
Ona/vzdychne/:Samozřejmě že ne. On/zamyšleně/.-Kolik je hodin?
Ona/nejdřív zklamaně, potom Říkala jsem ti přece, že Roubíč- Ona:čtvrt na osm.
zvědavě/:A co budou papat? ková je týden nemocná, tak jsem Cn: A máme dona pivo?
Ona/udive ně/:Jestli děti nakou
Cn: Přece ty dobrůtky, kte pracovala i za ni...
pily, tak máme.
ré lištička připravila..
Cn: ovšem, kdo jiný by si vzal
On: Kolik?
Ona: Ale zlato - ny přece práci za druhé. Ale to je holt
Ona: Pět. Mělo být i na zítra.
žádné dobrůtky doma nemáme. tvoje slabina. Kdyby si ženský
Včera jsme byli v kině, pře uměly aspoň práci zorganizovat... Cn.-Tak víš co? Uděláme si pěkný
devčírem na večírku, před Ona/přestane se houpat//Zajímalo večer...Já ohřeju guláš - a v
kolik začíná ta detektivka?
tím u maminky, tak jsme' pře by mě, kde by byla organizační
OPONA
oe nic nenakupovali...
schopnost sebegeniálněj šího

VRÁNA VRÁNĚ OČI VYKLOVE !
Fusco Rabbiati, který se přestěhoval z Neapole, v Miláně ze stálého sezení
ztloustnul. Všichni v ulici věděli, že tento obuvník dělá obchody, které s
jeho řemeslem nemají nic společného. Hlavně půjčuje na lichvářské úroky.
Jednou seděl v dílně s dámskými střevíčky v ruce, když zahlédl, jak se k
jeho dveřím blíží dva muži. Hned zvětřil obchod.
Muži vstoupili. Ku podivu, nechtěli půjčku, ale sami chtěli něco
prodat. Rabbiati je rázně odmítnul, ale jeden z mužů přesto sáhl
do aktovky, vytáhl pouzdro a otevřel víko. Na černém sametu se blýs
kaly dva diamanty. Rabbiati hvízdnul. Oba muži na něho napjatě zírali.
"Nic pro me! Diamantům nerozumím. "
"Skoda! Obrátíme se tedy na Girelliho." Rabbiati natáhnul uši. Girelli
byla velká konkurence, půjčoval peníze levněji a platil za věci lépe.
"Počkejte!" To tak, hodit dva diamanty do krku tanu žralokovi. Vzal lupu a prohlížel si jisk
řivé diamanty. "Co za ně chcete!"
"Za každý milión lir! Neslevíme ani liru. Každý má tři čtvrtě karátu. Tedy výhodná cena!"
"Musel bych si je dát vyzkoušet," namítnul Rabbiati. Muži proti jeho očekávání souhlasili.
"To jsme předpokládali," řekl jeden a vytáhnul z kapsy připravené potvrzení o přijmu kamenů.
Rabbiati je pečlivě pročetl a podepsal. Zítra že budou jednat dál.
Odpoledne zašel Rabbiati ke klenotníkovi Marešovi. Ukázal mu oba diamanty.
"Jakou žádali cenu?" zeptal se klenotník, když přezkoušel diamanty.
"Dva milióny."
"Tak to rychle berte, siňore! Kameny mají dvojnásobnou cenu, ne-li víc. Každý má tři čtvrtě
karátu a bezvadné broušení do šestapadesáti stěn."
Rabbiati se radostně usmál, ale nemohl se zbavit jistého znepokojení. Muži mluvili neapolským
dialektem - ale konečně, klenotník rozumí své věci. To ho uklidnilo. Výzvědi dva milióny v
bance, a nervózně čekal na příští ráno.
Když vešli muži v deset do dílny, vyňal z nedobytné pokladny pouzdro: "Rád bych je koupil ale najdu na ně kupce?"
naše krimí
"Víte dobře, že prodáváme pod cenou. Ale nechcete-li...."
Rabbiati vzdychnul. S těmi chlapy se vyjednávat nedá. Nejraději by je vyhodil ze dveří, ale..
"Dobře, koupím je!" Sáhnul po pouzdru, ale starší z mužů je zastrčil pod paždí."Až donesete
peníze! Z ručky do ručky! Jistě máte dva milióny připravené..."
Když se Rabbiati vrátil od pokladny v zadní místnosti s penězi, prohlíželi oba muži lítostivě
kameny: "Škoda se s nimi loučit. Ale co dělat? Potřebujeme peníze, drahokam! se nenajíme!"
Mladší obratně přepočítal peníze. Pak s pozdravem oba zmizeli.
Rabbiati se chvíli těšil pohledem na drahokany, pak si smluvil schůzku s klenotníkem. Ne
ovšem s tím, který kameny zkoušel. Sešli se v malé kavárničce, Rabbiati ukázal své zboží a
vypravoval, jak mu je klenotník Mareše přezkoušel a řekl svou cenu: Tři miliony.
"Zde je přítmí. Pojáme do mého obchodu," řekl překupník. Tam si nasadil lupu a pečlivě zkou
mal kameny. Poté je vložil zpět do pouzdra a pohlédl opovržlivě na Rabbiatiho.
"Krásné pouzdro," řekl po chvíli a uložil lupu.
"Ale kameny! Kameny! Přezkoušel je sám Mareše. A tři milióny není rmoho! Mají větší cenu!"
"Větší cenu? Tyhle určitě ne," řekl rozhodně překupník."VždyE jsou to napodobeniny z horského
křišťálu. Rozumíte!"
Rabbiati zhrouceně usedl na nejbližší židli. Byl bledý jako křída a ruce se mu třásly.
"Pro Boha! Kameny jsou falešné! To není možné! Sám Mareše..."
"Přezkoušel asi jiné kameny," podotknul překupník suše.
"Ano! Jiné kameny! Oni je vyměnili! Výměnili..." mluvil zděšeně Rabbiati. "Ovšem, když jsem
odešel dozadu k pokladně, abych jim přinesl peníze. Oni je vyměnili. Ty proklatí Neapolitáncií
"Neapoli táni? A vy, sám Neapoli tán, jste jim naletěl? Takové chlapy nesmí přece člověk spus
tit z očí. Je mi hrozně líto, siňore Rabbiati." Odsunul pouzdro.
Rabbiati se odpotácel do nejbližšího baru. A zatím co upíjel ze své sklenky, ležely oba dia
manty v nedobytné pokladně jeho konkurenta Girelliho a dva najatí chlapíci upíjeli přesně
stejný destilát v honosné restauraci, s okny k přístavu.
"Tak mi napadlo," podotknul větší," že někdy přece jen vrána vráně oči vyklove."
Druhý se rozesmál tak, až se zalykal. Když se vzpamatoval, poklepal si na místo, kde měl
uloženou odměnu Girelliho a řekl spokojeně: "Správně, správně, kamaráde, patřilo mu to! Nemám
rád ševče!"
H.P.

NSKÁ POUTNÍ MÍSTA

Jak poznal
šovaný?

inspektor, že doklad je fal
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A.Mor.poutní místo, síla, nečeské písmenko.
B.lat.a, poutní místo u Brna, něm.k. C.Spojka,
mar.poutní místo v Izraeli-hora, tři samohlásky.
D.vytrhané stonky, pout.místo v již.Čechách,
předl.,nota. E. Předl., nadává, miluje, běhá.
F.Spojka, ošklivec, zn.pracího prášku, 50 řím.
G.Nota, poutní místo ve Francii, zn.vodíku, citosl. H.Milé překvapení, zn.váhy, pravý přítok
Mosely, opice. CH. Nota, slovenské poutní místo,
koncovka českých ženských příjmení. I.Hlava
umrlce, pout.místo v Portugalsku, karta. K.Pout
ní místo v rakousku, říms.50.

1.Zn.vodíku, poutní místo ve Švýcarsku, řím.1000,
2.Bic na koně, zens.jméno, slov.zájm. 3.Poutní
místo v Čechách, vem si.4. Váha, dvě zn.teploty,
něm.koření, sykavka, zn.vozů záp.země, zájmeno.
5. Jedno z písmen,v kterých se nejvím mýlíme,
spojka, řím.1000, dvě spojky, hlas psa, byla
vzpřímená. 6. Trpný rod, zápor, zn.jodu, moder
ní směr po válce, jděte-lat., předl. 7. Výběžek
země do moře, slušný /bez l /,moje.8.Zn.ovocných
štáv, znám, kletba, řím.50. 9. Polské poutní mís
to, předl., zn.míry. 10. Mexické poutní místo,
notová stupnice.

OTÁZKY

" NA TĚLO"

??

Vyjmenuj sedm hlavních hříchu!
Které jsou části svátosti smíření/sv.zpovědi/?
Kolik proseb má Otčenáš?
Kolik je učitelu čili doktoru Církve a které
z nich jsou ženy? Jaké byly národnosti a v ja
kém řádě?
5. Kolik bylo papežů - včetně Jana Pavla II.?

I.
2.
3.
4.

7. Který světec byl ženevským biskupem? Která ře
holní společnost nese jeho jméno? Zakladatel?

KŘESŤAN JE TĚLO, DUŠE A DUCH SV.
Sv.Irenej z Lyonu.
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JSTE OSTÝCHAVÍ ?
CO JE OSTÝCHAVOST? - Ostýchavost je stud, navá
zat kontakt s druhými, obvykle z pocitu méněcennosti nebo ze strachu z rizika. Ostýchavostí se
člověk odcizuje světu, protože si neuvědomuje
své možnosti a pak se necítí ani dobře ve společ
nosti druhých.
K osobnostem, které prý trpěli ostýchavostí pat
ří president Carter a jeho paní, princ Charles
z Anglie a francouzská herečka Catherine Deneme.
Ostýchavost zná imoho osobností, které se musejí
pohybovat na veřejnosti.

JE OSTÝCHAVOST VROZENÁ? - Ostýchavost vzniká z
určitých zkušeností v rodině, ve škole, v povolá
ní. Po šestiletém výzkumu jedné university se
ukázalo, že čtvrtina plachých dospělých v dětst
ví ostýchavostí netrpěla. Značné procento dospě
lých však trpělo ostýchavostí i v dětství.

JE OSTÝCHAVOST NEGATIVNÍ VLASTNOST? - Ostýchaví
lidé bývají sympatičtí, chovají se skrormě a zdrženlivě, rádi naslouchají, neprosazují se.
Ale ze 7000 osob jen menšina označila tuto vlastnost za pozitivní - většina pak za negativní.
Ostýchavost brání poznávat nové lidi, stojí v cestě přátelstvím. Ostýchavý se neodváží vyjád
řit své názory a bránit hodnoty. Jen vzácně se mu podaří s představeným konstruktivně debato
vat či oprávněně kritizovat.
Zdá se mu těžké stavět se do příznivého světla. Ostýchavostí se zavrtává víc a víc do sebe na úkor vztahů k druhým. V extrémním případě vede ostýchavost k depresi, silnému strachu a
pocitu opuštěnosti. Ostýchaví lidé mají potíže v manželství - ba tato vlastnost nůže být i
příčinou impotence nebo frigidity.
JAKÁ JE SKUTEČNÁ PŘÍČINA OSTÝCHAVOSTI? - Ostýchavost vzniká z nadměrné potřeby jistoty, z
lnutí ke známému, že strachu před ODVAHOU k nejistému. Ostýchaví lidé jsou vždy v nevýhodě,
protože nevezmou život sami do ruky a přenechávají okolí, aby řídilo jejich záležitosti.
DÁ SE OSTÝCHAVÉMU ČLOVĚKU PCMXI? - Ano. Ostýchaví lidé žijí stále ve strachu, že je budou
druzí posuzovat negativně. Připadají si jako na jevišti a své bližní vnímají jako diváky,kte
ří je stále kriticky pozorují. Nemají ke svým "soudcům" upřímný, nezaujatý vztah.
Proto mají dát rodiče dítěti najevo, že je mají bezpodmínečně rádi. Dítě nesmí mít pocit, že
jeho cena se řídí podle jeho oblíbenosti či výkonů. Má wdět, že každý člověk, starý i mladý,
má svou cenu, která nezávisí na jeho výhonu, bankovním kontu nebo vzhledu. 13
JAK pfeoBÍ OSTÝCHAVOST V ZAMĚSTNÁNÍ? - Ostýchaví lidé mají sklon k nespokojenosti a často i
nízkou pracovní morálku. Je typické, že se nikdy necítí náležitě oceněni nebo odměněni. Sty
dí se víc než jejich agilní kolegové, upozornit představené na své výkcny. Ponořuje se do
anonymity - i když anonymi být nechce - načpak, chce uznání - ale bez rizika. Tento konflikt
je pro ostýchavé lidi příznačný.

MOHOU OSTÝCHAVÍ LICĚ SAMI SVOU PLACHOST PŘEKONAT? - Je-li jejich případ opravdu problematic
ký, mají se poradit s odborníkem. Většinou ale stačí pevné rozhodnutí, svou ostýchavost pře
konat. Důležité je, cvičit se v určitých způsobech jednání s bližním. Uvědomme si např.přes
ně, jak reagujeme na lichotky, jak navazujeme, vedeme a končíme rozhovor. ZvlášE ostýchaví
lidé se mají rozhodnout k něčemu "strašnému" např. pozdravit na ulici tři neznámé lidi. Musí
se učit plachost překonávat, myslit na pozitivní zážitky, ne na trapné situace. aE se pokusí
navázat očima kontakt s člověkem, s kterým mluví. AE zaujmou postoj pozorného posluchače usmívají se, tu a tam kývnou a pohlédnou se zájmem na toho, s kým hovoří.
Sebeúcta se dá zvýšit jednoduše: nevypravujme o sobě nic negativního, nenamlouvejme si, že
naše názory jsou vždycky nesprávné, nestavme své "světlo pod kbelík"-jak čteme v Písmě.
PLACHOST SE DÁ PŘEKONAT! Je to důležité, jak pro plachého, tak pro oelou společnost. NeboE
lidé, kteří nemají správný vztah ke svému okolí, jsou vždy v nevýhodě, jak v povolání, tak v
manželství a v přátelství a vůbec v celém životě.

ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY
Na své narozeniny 18.5.navštíví sv.Otec Monte Casino, kde budou shromážděni vojáci z
II.svět války u příležitosti 35.výr.bitvy u Monte Casina 15.-18.2.1944. Vyžádala si
moho obětí, mrtví jsou pohřbeni na úpatí hory. Opatství, zal.529 sv.Benediktem,bylo
znovu postaveno a 24.10.1964 posvěceno Pavlem VI.,který prohlásil sv.Benedikta za
patrona Evropy. Také ny toto opatství na pouti do Říma navštívíme.
Sv.Otec přijal 500 popelářů, z Florencie a mužstvo rugby z Roviga "Šanson", které mu věno
valo tričko ve svých barvách.
Místo Brazilčana něm.půvsdu kand.Orscheidera byl zvolen předsedou latinsko-amer.bisk.konferen
cí CELÁM její tajemík, světící bisktp z Kolumbie Msgr Alfonso Lopez Trujillo, který pečlivě
připravil materiály k III.konfer.CELÁM v Pueblu k oknově katol.života v již.Americe. 17.tého
setkání CELAMu v Los Teques se zúčastnilo 7 kardinálů a 50 biskupů.
Byt sv.Otce se bude renovovat a modernizovat. Zatím bude bydlet sv.Otec v Janové vézi ve va
tikánských zahradách, která se právě opravuje, nebo v Castengandolfu.
22.4.bylo v Rhodesii vysvěceno 10 stálých jáhnů v diecézi Bulawayo, kde je bisktp Švýcar.
Kongregace pro katol. výchovu povýšila vyšší ústav cirk, studií v Linci na teologickou fakultu.
Sv.Otec přijal předsedu CDU z NSR H.Kohla a hovořil s ním soukromě asi hodinu.
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"Pravda" tvrdí, ze nábožensky žije v SSSR 8-10 proč.dospělých, 98 proč.mladých jsou ateisté.
Tech mezi intelektuály přibývá. Plné kostely/a plná vézení/véřících svědci o opaku.
14.4.přijal sv.Otec 60 důstojníků a mužstva italské policie, která se střídá v jeho ochraně,
když vyjíždí z Vatikánu. Dostal odznak jejich čestného člena. Doprovázejí ho na motorkách.
V Polsku byla řehol. sestra-Voršilka- Zofia Zdybicková, jmenovaná mimoř.prof. dějin filosofie
na katol. universitě v Lubline.
V ČSSR napadají velmi energicky při polit, školeních sv.Otce jako antikomunistu a ruší Vatikán
ské vysílání.-7.4.zemřel P.F.Mikula, býv. ved.slov.nábož .vysílání Svobodné Evropy.
Polské úřady žádaly za vizum v dobé pobytu sv.Otce v Polsku 350 dol. Proti tomu protestovala
u polské vlády a Interpressu ve Varšavě Unie katolického mezinár.tisku/UCIP/. Polské úřady
snížily proto taxu na 150 dol. Na papežové návštévé chtéjí komunisté hodné vydélat.-Pres. Sadat souhlasí s tím, aby se robin Titzhak Labi usadil v Kahiře; jeho otec byl velkorabinem v
Alexandrii.-21 knéží v civil, zaméstnání v Rímé, odmítnulo pozvání papežovo k návštévé/!!!/
Proslulá štrasburská katedrála se bude opravovat, v klenbě jsou trhliny.
Katol. film, cenu na mezin. film, festivalu v Berliné dostala Dánka A.Henning-Jensenová za film
\Déti zimy. - Kard.Wyszinski přijal poprví tři polské disidenty v soukromém rozhovoru. - Za
.rok zahynulo při dopravních nehodách v Moskvé skoro 600 osob - vétšinou opilců. - St.Gallen■ský biskup Otmar Máder sloužil mši sv. společné z 25.knéžími, oslavujícími 25. ,30., a 40. výročí
svého knéžství. - K tématu "knéžský dorost" prohlásil biskup Tenhumberg z Múnsteru, že na ce
lém svété pomalu přibývá mužů, kteří se rozhodli ke knéžské službé. Odstranéní celibátu by
problém knéžského dorostu rozřešit nepomohlo. - Do bratisl. semináře se přihlásilo jen 6 mužů.
"Biskup z Pekingu" Yang Kaojian, vysvěcený bez souhlasu sv.Stolioe,t.j. nedovoleně, r.1958
je předsedou Vlasteneckého sdružení čínských katolíků, kolaborantské organizace. Oznámil, že
v Číně bude otevřeno 5 kostelů, ale misionáři do země nesmějí. Má 17 kněží. - Dánský biskupluterán Ihorkild Graeshold z Maribo vyzval velké organizace a veřejnost, aby bojkotovaly obcho
dy s pornografií. - švýc.hnutí křest.pracujících oslavilo 1.4.^ Wettingen své 80 té výročí.
Prof.Walter Mc Crone, ředitel laboratoře v Chicagu, přednášel 4.4. v Římé o turinském plátné.
Turinský arcibiskup souhlasí s mikroskopickým průzkumem pravosti plátna. Výsledky průzkumu
budeme znát za 18 mésíců. - Poněvadž na franc. školách je náboženství nepovinné, otevřeli v
Paříži středisko pro mládež, kde pracuje 6 osob. Oratoř je otevřená celý den a chodí prý tam
i mohamedáni. - Po zemětřesení v Jugoslávii bydlí i biskupové ve stanech. Pomáhají řeholnice
a záhřebský arcib.Kuharič. předs.bisk.konference, postižené zemětřesením,navštívil. - 13.3.
přijal sv.Otec vedoucí židovských organizací. - Rak.president navštívil ČSSR a vykonal zdvoři
lostní návštěvu i v arcib.paláci. S panem kardinálem pak šli pěšky do chrámu sv.Víta. - Ruskopravosl.kněz Dudko smí čpět sloužit mše sv. v Gubačevu, pod dozorem policie, která jeho kázá
ní nahrála, kněze i věřící fotografovala a snažila se s nimi navázat rozhovor. - Kolej pro
něm.mluvící bohoslovce Germanikun založil na podnět sv.Ignáce z Loyoly r.1552 Julius III.
Řehoř XIII. ji vytrhnul z finančních obtíží a zal.1.3.1579 madarskou kolej, kterou r.1580 připo
jil ke Germaniku. T.č.tam studuje 74 bohoslovců, nyní tam budou moci studovat i Madaři z Ma
ďarska. Jsou tam i studenti ze Švýcar, Luxemburgu, Nizozemska a Rumunska. Oslav 1.dubna se zú
častní primas Maďarska kard.Lékai a j.madarští biskupové. - Augsburský biskup Stiirpfle naří
dil, aby se "ve lká" mše sv. v jeho farnostech sloužila latinsky. - V státní knihovně v Berlíně
se našlo asi 60 polských rukopisů z 13.-18.st.m. j.ilustr.kodex s kázáními sv.Bernarda z Clair/aux. Z Poznaně je Němci za války přenesli do Berlína.

JAK ŽIJEŠ V RODINĚ?
Otcové jsou 3x víc příčinou neshod v rodině než nátky;
ty jsou tedy pevným sloupem rodiny, ale otcové - aE po
vahou nebo špatnými zvyky a bezohledností často vyvolá
vají neshody. Snad by měli jako manželé a otcové trochu
omezit své osobní choutky, obětovat své chlapské sobect
ví, vzdát se samolibosti k vůli těm, s nimiž žijí a s
nimiž nají vytvářet příjeimé rodinné ovzduší.
Neshody zavinují i děti; je-li některé neposlušné, leni ČERNOCH MEZI EVROPANY
vé, sobecké, nepořádné, nuže rozvrátit klid v rodině.
MILÝ OTČE,
Proto je třeba děti od kolébky úzkostlivě pečlivě vycho
v našem domě bydlí starý hokynář. Je
vávat. Jakmile se i jedno zvrhne, zničí mír v rodině.Zá
velmi zbožný a ve středa chodívá na
leží i na tom, jak se chovají děti k sobě; jak se snáše
schůzi zbožného spolku; i mě pozval.
jí, pomáhají si, uznávají a přátelí. Jestliže se hádají,
Ale bytná mě varovala: "Jeho rodina
nadávají si, bijí, závidí si a nenávidí se, je rodinný
by ráda, kdyby nebyl zak zbožný. Je
klid rozvrácen.
totiž puntičkář. Ve středu zavře
Záleží i na dědečkovi a babičce, švagrech a švagrových,
obchod rázem ses té. Musí tam být už
snachách a zetích. Staří si musejí uvědomit, že svou
pořádek, aby mohl s čistým svědomím
úlohu v životě mladých v jistém smyslu dohráli. Mladí
odejít a pokladna musí souhlasit. Ce
jsou zodpovědní za tvorbu svého života - staří jim mají
lý den jsou všichni rozčilení, mají
jen pomáhat, radit. Noví příslušníci rodiny se mají při
totiž strach, že to večer nebude
způsobit zvykům a nežádat, aby se rodina přizpůsobila
klapat. Pak by se hrozně hněval. Poté
jim. Je-li v nové rodině něco v nepořádku, mají se sna
jde do bytu, kde musí být už vše při
žit to napravit s rozmyslem, ne hádkami, výsměchem a
praveno a běda, když něco chybí. Jed
urážkami. Jinak způsobí jen peklo a trápení.
nou udělal manželce scénu, protože
To vše se týká osobních vlastností a vztahů. Ale je tu
se zakutálel knoflíček od košile a
také hmotná základna rodiny. Tam, kde se žije těžko,kde
museli ho tři minuty hledat.
si nemohou opatřit ani to nejpotřebnější, rodiče ani dě
V 18,15 večeří. Polévka musí být už
ti, kde je málo obytného prostoru, jeden druhému překá
na talíři, ne příliš studená, pák by
ží - je víc příležitosti k hádkám a hašteření než v zá
možných rodinách. Proto má dbát veřejná a státní správa mu nechutnala, ani moc vřelá, musel
by čekat. V 18,80 odchází, schůze za
o to, aby pracující člověk dostal takový plat, který by
kryl zaopatření věcí, jež potřebuje k výživě své i své číná v 18,45.
rodiny. Hlava rodiny pak musí zacházet s výdělkem hospo Když zmizí, jsou všichni štastní, že
dárně, aby se vyhnula bídě a každý dostal, co potřebuje. se to obešlo bez nepříjemností.
Člověk je do značné míry takový, jaký vyšel ze své rodi Středy se všichni bojí, nebot děde
ček je zvlášt zbožný a snadno se
ny. Jak je smutné, když náš známý je v rodině hrubý k
ženě, surový k dětem, sobecký, náročný atd. - a k cizím rozhněvá." Bytná dodala: "Nechodte
s ním, jinak budete také takový. Asi
je samá úcta a ochota. Mnozí se doimívají, že k cizím
se tam učí lidi sekýrovat!"
mají být vlídní a dona mohou být jací chtějí. Naopak.
Nevěděl jsem, co to je, ták mi to
Právě dona ke svým nejdražším mají ukázat svou skutečnou
vysvětlila: "Co dělá ten pán - místo
duchovní cenu. Tam se snažit vytvořit dobré prostředí,
"pán" řekla jiné slovo, ale tomu
spokojenost, lásku. Z takových rodin rostou dobré děti.
jsem nerozuměl a už jsem se nechtěl
Na venkově se často rodinný život zanedbává. Muž k ženě
ptát - to je sekýrování lidí. Hlavně
a naopak si často dovolí takové řeči a skutky, za kte
ve středu. "
ré by se před cizími propadli hanbou. Stejně hovoří
Divil jsem se, protože chce být pře
rodiče k dětem nebo před dětmi hrubě a neslušně, jednají
ce zbožný a hodně zbožný. A vůbec ne
pokrytecky a takové rodiny jsou pak semeništěm tak zv.
pozoruje, že v ten zbožný den hřeší
"zkažené mládeže" - na vsi i ve městě - nad kterou se
proti hlavní věci - totiž proti křesstejní rodiče pohoršují. Doimívají se, že v rodině si
tanské lásce? To je mi u některých
mohou dovolit všechno - však to nikdo nevidí!
zbožných lidí zvlášt nápadné; jsou
Avšak pravé v rodině se musíme chovat tak, abychom vy
tvořili zdravé, posvátné místo, z něhož posiluje dobro velmi zbožní, ale každý se jich bojí.
Tu mi napadla modlitba jednoho děv
děti do dalšího života - ba do pozdního stáří.
čátka, kterou říkala každý večer:
Lidé si nás víc váží, vidí-li, že nosíme v sobě odraz
"DOBŘÍ BOŽE DEJ, AŤ JSOU ZLÍ LÍDĚ
dobrého rodinného života, svornosti a lásky a poznají
hned, když se přetvařujeme. Naše vlastní duševní podsta HODNÍ A HODNÍ LÍDĚ MILÍ. " Tuto mod
ta je to, co v sobě nosíme jako členové spořádané rodi litbu se ted budu také často modlit!
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Váš
Podle: POSOL, mesžacnzk slov.katolikov v Kanadě.
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NĚCO SE V ŘÍMĚ ZMĚNILO !
Sv.Otec JAN PAVEL II. si získal za krátkou dobu mnoho nadšených přátel na
celém světě a udělal kus práce. Účast na poradách jihoamer.bisk.konferencí
CELÁM v Pueble, hodnotná encyklika, o které je lépe spíš rozjínat než ji jei
číst, dopis kněžím k Zelenému čtvrtku, přátelská a ryzí láska k dětem a k
mládeži a nařízení, zveřejnit výsledek odborného zkoumání kongregace víry
o knize dominikána P.J.Pohiera: Quand je dis Dieu.
V encyklice je jeho životní program, přijatý s radostí katolíky dobré vůle.
Karel. WOJTYLA,
V dopise povzbuzuje muže zasvěcené Bohu, aby dodržovali ty sliby, kterými
se zavázali Bohu při svěcení, zejm.slib celibátu. Odpadlíky staví na úroveň 1939 - maturant
otců, kteří opustili své rodiny. Láska k mládeži vzbudila zase lásku a ryzí zájem o věcí Boží
mezi mladými. Uveřejnění výsledku zkoumání heretické knihy znamená, že se podobně nůže jednat
i s jinými pseudonáboženskými knihami, které překrucují, zatemňují nebo píší proti pravdám
víry. Nakladatelé si dobře rozrryslí, vydat knihu heretika nebo odpadlíka.
Nepřátelé Kristovi-aE v Církvi nebo mimo ni-jsou zmateni. Připravují se k útoku proti náměst
ku Kristovu - lžemi, pomluvou, posměchem, podezříváním, manipulacemi. Už dnes ho označují za
"tajného komunistu"/velmi oblíbená a účinná zbraň proti nepohodlným/, do pochvalného článku
vpašují obvinění, že papež je "marnivý""teatrální", že vyměňuje zaměstnance ve VaCikáně svými lidmi, že žádá, aby se zaměstnanci učili polský /lež!/ a - že "zamrzly žádosti o laiciza
ce kněží". Dnes, kdy je nedostatek kněží, se rovná každá "laicizace" zradě důstojníka v bitvě
proti nepříteli. "Kdo vytrvá až do konce..." řekl Kristus.
P.Werenfried van Straaten píše, že po Květné neděli v Pueble nastane sv.Otci křížová cesta.
Vyvolil si za ochránkyni Matku Kristovu, která ani jeho neopustí. Ale zůstaneme mu věrni i ny?
Nedáme se strhnout strachem před nepřáteli a neschováme se v davu? Budeme ho doprovázet mod
litbou, hájit, přinášet drobné - i větší - oběti? V duchovní oblasti jsou nepřátelé Boží na
prosto bezmocní! Proto se snaží odstranit z Církve všechno nadpřirozené a změnit ji v čistě
sociální, kulturní nebo dokonce politickou organizaci.
Tedy! Rameno k rameni, hlavu k hlavě, srdce k srdci! Nedejme se roztrhnout, rozeštvat, rozdě
lit. Všechny předsudky odstraňme, nedorozumění vysvětleme. - Plnou důvěru mažeme věnovat
ovšem jen Bohu. Každý žijící člověk maže klopýtnout či zklairat. Ke klopýtajícím nebuňme přís
nější než k sobě, ale pomozme jim najít rovnováhu. A ty, kteří zradili, doporučme milosrden
ství Božímu!
Čtenář David nás požádal, abychom uveřejnili zprávu, že 9.-10.6 se koná víkend na téma:
Engagement in einem kirchlichen Beruf? Přihlášky: Collěge St.Josef, 1753 MATRAN,Fr.

Naši evangeličtí bratři se sejdou 12.-13.5. v Gwattu na Thunském
jezeře k historickým i duchovním přednáškám a pohovoru. Informace:
far.S.Pavlinec, Blumenbergstr.50, 3013 BERN, tel:O31-421388
Zájezd do Kostnice se koná 1.7./neděle/. Sraz u Husova kamene 10,45
A JEŠIŽ PÁR ZPRAV: Kard. Ratzinger protestoval proti obviněni, že
pr* ua
Otta Habsbursky byl rasista. Svět. žid. rada sdělila, že zachránil
10.000 židů před smrtí. -V Brazílii a Čile přibývá tak kněžských
povolání, že pro nedostatek místa museli být někteří odmítnuti.
Strasbursky biskup Elchinger byl po soukr. audienci u sv.Otce 21.4. XXX tc
překvapen, jak zná sv.Otec dokonale poměry ve Francii a francouzsky.
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20.KVĚTNA V EINSIEDELN

10-12 h.příležitost ke zpovědí
12 hod.-sraz před kostelem
12,15-mše sv.Promluva:
P.Jos.KOLÁČEK, SJ.
Po mši sv.oběd v Kolpinghausu
/10 frs za oběd/
16 hod.-májová pobožnost,
zpívané litanie, požehnání
v JUCENDKIRCHE
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN
VELKÁ

MÁJOVÁ POUŤ, viz s.16.

SETKÁNÍ RODIN ZE ŠVÝCARSKA V CASIES - v kouzel
ném údolí již.Tyrol - Itálie, v našem dome, s ।
krásnou kaplí a milým prostředím, s vlídnými
i
Otci Janem Horákem a Jar.Poláčkem, 24.5. ve
Švýcarsku volný den! /Nanebevstoupení Páně/.
Využijme možnosti levné dovolené, výletů, roz
hovorů a zábavy! Přihlášky a inf.P.Šimčík
24. - 27,5,
SVATODUŠNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH V CASIES
inf. a přihl. P.Šimčík1. - 4.6.

AARAU-Každou 2.sob.v Peter u Paul Kirche
inf.P.Birka, Luzem
18,15
BADEN- Sebastiankap-každou 2.neděli 11,15
WETTINGEN u Badenu,slov.St.Antoniuskirche
posl.nedelu
18,00
BERN-Dreifaltigkeitskirche, sob.
18,00
BASEL-kaple Lindenberg,3.neá.-česká 18,0
SLOVENSKÁ-tamtéž,os ta tni neděle
9,30
CURYCH-česká-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00
SLOVENSKÁ, kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15,1.patro - neděle
9,30
C0RTAITJOD-1.0 km na juh od Neuchatel směr
Yverdon,far.ko.sv.Petra,3.neděle 10,00
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
RpTI-TANN-kaple u katol.kostěla, každou
2 neděli, inf.P šimčík
9,30
SCHAFFHAUSEN-Promenadenstr.23. P.šimčík
rozesílá pozvánky
SOLOTHURN-Každou 2.ned.Inf.P.Birka
Spitalkirche
10,15
ST.GALLEN-posl.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.kostel sv.Bonifáce,14.Avenue du
Mail, II.p., 2 ned.v mesiaci
18,30

OTCOVÉ MISIONÁŘI
P,Jan BIRKA,6OO6 LUZERN,Schadrutistr 26.
tel. 041-312635
P.Ján Pius KŘIVÝ,0,P,-4058 BASEL,LINDENBERG 21.,t.061-321944
P.Josef ŠIMŠÍK-8OO4 ZpRICH,Brauerstr.99.
tel.01-2415025.P,Anton BANÍK,t,012414455
P.M.MAZÁK,1110 M0RGES,LA LONGERIE,tel.
021-714417. P.VONDRA,8735 ST.Gallenkappel
t.055-881460 - KLUB

DOVOLENÁ S OTCEM CYRILEM STAVĚLEM v NORCI-It.
Náš loňský exercitátor z Bethanien nás pozval
k sobě - pohovořit si, odpočinout, osvěžit se,
poslechnout si jeho úvahy. Muži nohou bydlet
přímo v klášteře, rodiny v nedalekém klášteře
benediktinek. Cena se vším všude cca 20 frs
za osobu a den. Přihl.a informormace
P.Vondra, tel.055-881460
2. - 10.6.

OÁZA MLÁDEŽE ve věku 14-17 let v Casies.
Inf.a přihl. P.šimčík
14.7.-24.7.
TÁBOR ŠKOLNÍ MLÁDEŽE s účastí na některých pro
gramech římské pouti /pospěšte si, už je skoro
obsazeno!/ Přihl.P.šimčík,P.Birka, Tábor je
u moře v Anziu
20.7. -4.8.

JARNÍ

POUŤ
POD SÁNTISE^
17.června
ve 12 hod.mše sv. v ekumenické kapli, po ní
piknik v přírodě.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CO JE ZA NÁMI
Třídenních exercicií v Bethanien se zúčastnilo
62 věřících. Milé prostředí, ochota sester,
bezvadná organizace P.Birky, péče exercitátora
i ostatních kněží o naše duše ve svátosti smíře
ní, společné modlitby a zpěvy - přijedeme zase!
Duchovní víkend v Quartenu. Vynikající promluvy
Otce Vrány o událostech a podobenstvích z evangelií dodaly přítomným novou sílu do všedních
dnu. 42 účastníku.

Duchovní obnova pro mládež - tentokrát v Betha
nien. 22 mladých se setkalo s oblíbeným jesui
tou P.Robertem Kunertem z Innsbrucku. Stará
dobrá kvalita promluv - nové tváře účastníku.
Oslava 50 let curyšského misionáře, saleziána
P.Josefa Simčíka v Curychu 27.dubna. Věřící mu
věnovali kufřík s bohoslužebnými potřebami.
Těm, kdo bydlí v Curychu a v okolí: svému misio
náři P.Simčíkovi uděláte radost /a sobě také/,
přijdete-li někdy na jeho BIBLICKÝ VEČER, kde
se společně rozjímá o slovech Písma.
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KEFALÍN ?

To, že se blíží katastrofa, bylo zřejmé každému, kdo se podíval naproti k tankistům. Všichni
vojíni, včetně stráží, byli odzbrojeni a sklady zbraní pečlivě uzamčeny. Dozorčí u vchodu ne
zdravili důstojníky, předstírali slepotu a šátrali rukama kolem sebe, volajíce:"Hledáme ci vil."
Přesto se u pétépáků našli ještě optimisté, kteří tvrdili, že se prodloužení bude týkat pou
ze bojových jednotek, které jsou nepostradatelné pro obranu vlasti.
"Copak my jsme elitní vojska? "argumentovali, "a potom: u nás je spousta lidí se sníženou
zdravotní klasifikací!"
Ale jejich optimismus měl co nejdříve utrpět těžký otřes. Uprostřed všeobecné nejistoty a do
hadů se Kefalín vytrousil na ulici a zamířil do protějšího obchodu. Důkladně se prošacoval
a zjistil, že má u sebe devět korun na hotovosti. Položil je na pult a ukázal na láhev ovoc
ného vína Malagello.
"Pěkný svinstvo,"konstatoval prodavač, "kanaráde, tohle musíš pít opatrně!"
Kefalín vzal láhev, schoval ji pod kabát; když se vrátil, trousili se vojíni na pévésku a zu
řivě se dohadovali o obsahu nečekaně svolané schůze.
"Tak, Kefalín, poj čte, "volal poručík Troník. "Už to začne!"
"Musím ještě na záchod," řekl nepřítomně agitátor roty. Chvíli počkal a pak zašel do koupel
ny. Posadil se do kouta a vyňal láhev. Odzátkoval ji, zavřel oči a počal pít. Dlouze a úpor
ně. Po několika hltech se vždy nadechl, ale vzápětí pokračoval v započatém díle. Během dvou,
tří minut zlikvidoval úděsný obsah láhve úplně.
Na pévéesce byla mezitím zahájena schůze. Poručík Troník třaslavým hlásán přečetl rozkaz o
prodloužení vojenské služby. Hluboký otřes se projevil nejprve mlčením. Každý však cítil, že
to dnes nemusí dopadnout dobře. Nebezpečné napětí viselo ve vzduchu.
Před rotu předstoupil nadporučík M azurek. "Soudruzi," zakuňkal, "ny všeci si musime uvědomit
že naš stát na nas spoléhá, protože armada je oporou státu, naš lid věři pevně armadě, my
musime splnit, co se od nas žada, každý musi stát na svém mistě, tak to ma byt, soudruzi..."
"Židovina! "zaječel Sálus. "Svinstvo!" přidávali se ostatní, kopali a bušili do stolků, pís
kali a vydávali zvuky, které značně snižovaly vážnost situace.
"Soudruzi! "křičel Troník. "Nechte soudruha velitele domluvit!" Ale Mazurek snad ani domluvit
nechtěl. Bázlivě se přikrčil v koutě, jako když se k němu blíží jeho manželka. Poručík Tro
ník se mermomocí snažil zvládnout složitou situaci. Začal očima hledat svazáky, ale potěšu
jící pohled na ně nebyl. Jasánek čpět brečel, učitel hleděl zarytě do země a ani Bobr tento
krát nejevil snahu postavit se celou svou vahou převychovaného loupežníka za moudré rozhod
nutí Alexeje Čepičky.
"Kefalín! "napadlo poručíka. "Jediný, kdo maže zabránit tomu, aby se nám situace zcela nevynkla z ruky, je Kefalín!"
Rychle vyrazil z místnosti a řídil se k záchodům, aby agitátora přesvědčil o nutnosti jeho
zásahu. Kefalín tu však nebyl. Poručík začal běhat po dcmě, nakukovat do
místností a vyvolávat jeho jméno. Bez úspěchu. Teprve po chvíli zaslechl klo
kotavé zvuky z koupelny. Vypadalo to, jakoby se tam někdo dávil.
Poručík otevřel dveře a málem zakopl o polomrtvého agitátora.
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"Kefalín!"zabědoval. "Kefalín - co jste mi to, soudruhu, udělal?"
Zdrceně se potácel zpátky na schůzi, kde se za jeho nepřítomnosti situace
značně zhoršila a vyhrotila. Vojíni opouštěli svá místa a šermovali nadporu
číkovi Mazurkovi rukama před obličejem.
Když však vešel Trcník, všechny oči se rázem upřely na něho. Bylo zřejmé, že
se stalo něco strašlivého. Z jeho očí sálala nepopsatelná hrůza, ústa se
otvírala, aniž vydala hlásku, pěsti měl křečovitě sevřeny.
Vojíni se nenápadně začali počítat, nebof kdekdo okamžitě pomyslel na sebe
vraždu jednoho z nich. Nastala chvíle hrůzného očekávání, kterou nemohl pro
lomit nikdo jiný než poručík Troník.
Konečně přemluvil.
"Soudruzi," pravil dutým hlasem,"nyní měl promluvit agitátor roty."
, "Kefalín!" zašumělo to ze všech stran a teprve nyní všichni zpozorovali, že
I mezi nimi není. Co se s ním stalo? Podřezal si žíly? Otrávil se? Nebo se snad
oběsil?
"Soudruzi, je to smutné," soukal ze sebe zničený poručík,"ale Kefalín se
ožral jako svazák!"
Válčili jsme za Čepičky.
KONEC

MÁJOVÉ ÚSMĚVY
Při přednáškách z fysiky hovoří profesor: "Ted vám předvedu pokus. Podaři
li se, jsou moje výpočty správné. Nepodaří-li se, vyletím do povětří. Pro
to přistupte, dámy a pánové, blíže, abyste ně mohli sledovat...."
Muž hlásí policii, že se mu ztratila žena. Za pár hodin žádá, aby vyšetřo
vání zastavili. "Už se vaše paní vrátila?”"To ne, ale rozmyslel jsem si to?
Paní se ptá obchodníka, jak mu jsou obchody. "Děkuji, moje zákaznictvo se
den ze dne zvětšuje. ""A čím obchodujete? ""Dětskými obleky."
"Přál bych si být psem.. "vzdychá usouzený občan. "Proč?""Pak by jiný za
mne platil dané..."
V Chicagu si otevřel bývalý herec studio k užívání hereckého umění v den
ním životě. Napsal tento inserát: "U rme se naučí obchodník toru, jak se
ně chovat sluší ý člověk..."
Učitel se ptá: "Nováková, psala jste sama slohovou úlohu o Césarovi?""Ano,
jen při zavraždění Césara mi tatínek pomáhal. "
Zákazník se ptá lékárníka: "Jste vedoucí?""Ano. ""Jak dlouho tu pracujete?"
"Třicet let.""Kde jste studoval?""Na Karlově universitě!""Máte závěrečné
zkoušky?""Jistě! ""Tak mi dejte dva aspiriny."
"Musíte synka posílat víc na vzduch," domlouvá lékař otci. "Dobrá. Skoč mi.
hochu, pro litr piva. "
Pavlík přijel k dědovi na venkov. Vidí krávu, která patří dědečkovi, a vy
čítavě mu říká:"Té krávě kupuješ žvýkačku a mně ne!"
"Mám velmi slabý zrak, pane doktore. Vidíte například ten hřebík na zdi?"
"Ovšem že ho vidím! ""Vidíte! A já ho nevidím..."
"Jsem na světě úplně sám, slečno. Mám jen tohohle psa." "Tak proč si nekou
píte ještě jednoho?"
19
Indiánská rodina sleduje televizi. Náhle se obraz zachvěje a zmizí. Otec
se obrátí k synkovi:"Skoč rychle pro kouzelníka!"
"Musíš časně vstávat," domlouvá matka synkovi,"nejčasnější ptáče najde to
ho nej tučnějšího červíka. ""Ale pak je pro červíka lépe, si poležet, že?"
Na břehu švýcarského jezera stojí průvodce a vysvětluje turistům: "Když je
odtud videi druhý břeh, znamená to, že bude pršet. ""A když není. ""Pak prší*.
Myší táta si vyjde na procházku s myškami. Náhle spatří kočku. Strčí děti
pod prádelník, sám vyskočí nahoru a začne štěkat. Kočka se lekne a uteče.
Když děti vyběhnou, poučí je otec: "Vidíte, jak je dobře, znát aspoň jednu
cizí řeč."
Holičský učedník řízne už po třetí zákazníka. Aby odlákal jeho pozornost,
ptá se:"Už jste tu byl častěji?""Ne - tu ruku jsem ztratil za války!"
Matka se rozčiluje, že dítě nechce jíst polévku. Otec ji poučí, že na dítě
se musí mírně, aby se mohlo rozhodnout a obrátí se k potomkovi: "Chceš po
lévku - nebo pár pohlavků?" A dítě se pustilo do polévky.
"Klobouček si rozhodne kupte, "radí prodavačka, "to bílé péro vás dělá o pět
let mladší. ""Tak mi tam dejte hned dvě bílá péra. "
"Pane doktore, nemohu spát. Stále mám dojem, že je někdo schovaný pod po
stelí. ""Tak uřežte posteli nohy!"
"Nu, jak se ti daří, kamaráde?""Ale hoří u nás. ""A to tu klidně sedíš. "
"Proč ne? Manželka má pálení žáhy, dcera žhavé srdce a já palčivou žízeň. "
Starý pán prohlíží v muzeu otlučenou sochu s nápisem: VÍTĚZ. "Je-li tohle
vítěz, jak teprve museli vypadat poražení!"
"Dáváte si vykládat u kartářky budoucnost?""Ne - minulost. ""Proč minulost?1'
"Mám totiž sklerózu. "
"Mám bezpečně zjištěno, že ženy snášejí bolest lépe než muži. ""Jste snad
lékař?""Ne, prodávám obuv."
Slavného horolezce se ptali na tiskové konferenci, které výstupy považuje
za nej obtížnější. Hbitě odpověděl:"Ty s manželkou."
"Jak jsem poznal, že je opilý, pane soudce? Hodil padesátník do poštovní
schránky, podíval se na nádražní hodiny a vzdychnul:"Už jsem zase zhubnul
o pět kilo."
"Chcete advokáta?"ptá se americký soudce. "Ne, rozhodl jsem se, že budu mlu
vit pravdu. ”

OD KAŽDÉHO NĚCO
SMAŽENÝ CELER. - 2 menší celery, sůl, 1-2 vejce, trochu mouky,
strouhaná houska, tuk na smažení. - Celer oloupeme, nakrájíme
asi 1/2 cm plátky. Pak obalíme v mouce, vejci a strouhance a
smažíme na rozpáleném tuku. K tomu brambory a salát.

PIŠKOTOVÁ OMEIETA. - 2 vejce, 2 lžíce cukru, 2 lžíce mouky,
lžička tuku na pečení, kompot. - Z bílků ušleháme tuhý sníh,
zašleháme cukr a zamícháme žloutky střídavě s moukou, kterou
na povrch těsta rozprašujeme. Na větší pánvi opečeme omeletu,
kterou v půli rozkrojíme a podáváme s kompotem.
SMAŽENĚ kQzLEČÍ. - 3 porce kůzlete, bílek, vejce, houska,
20 dkg tuku. - 3 větší poroe/vykostěné/kůzlete a rozříznuté z
kýtky na plocho, naklepeme, nesolíme, obalíme v mouce, rozšlehaném vejci a bílku, strouhané housce a zvolna smažíme na rozpáleném tuku. K tanu bramory vařené ve slupce a opečené a sa
lát s citrónem.
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TELECÍ KOTLETY NA PAPRICE S NOKY. - 3 telecí kotlety, malá ci
bule, lžička sladké papriky, lžíce tuku, trochu hladké mouky.Kotlety otřeme, naklepeme, osolíme, poprášíme moukou a trochou
papriky. Rychle opečeme na tuku, na každé straně asi 3 min.
Přen dáme na teplou misku, do š£ávy dáme malou strouhanou cibu
li, zpěníme, přidáme na špičku nože sladké papriky, špetku
mouky, zalijeme, krátce povaříme a nalijeme na kotlety.

PIŠKOT S REVEŇOVOU PĚNOU. - 4 stonky revene/rebarbory/, hrst
kostkového cukru, plátky piškotů, bílek, několik lžíc vody. Plátky piškotů složíme na misku a pokapeme owcnou šíávou. Asi
4 stonky oloupané reveně rozkrájíme, dusíme v cukrovém rozto
ku, až se skoro rozvaří a cukr vysmahne - netrvá to dlouho.
Reveň prolisujeme nebo rozšleháme, přidáme do tuhého bílkové
ho sněhu a zdobíme tím piškoty.
PLNĚNÁ VEJCE. - 6 vajec, 1 žemle s odkrojenou kůrou, namoče
ná v mléce a vymačkaná, 3 sardele, 3 dkg másla, kapary, citr.
stává. - Vejce na tvrdo vařená schladíme ve studené vodě, olou
peme, po délce rozpůlíme, žloutky sítem prolisujeme, utřeme s tukem, přidáme vykostěné, utře
né sardele nebo sardelovou pastu, máčenou žemli, kapary, citr.štávu. Touto hmotou plníme bílky buá lžičkou nebo stříkáme trubičkou. Podáváme s rohlíky nebo slanými tyčinkami.

LEVNÁ BUBLANINA. - 8 lžic mléka, špetka soli, 2 lžíce cukru, 3 vejce, 4 lžíce hrubé mouky, 2
lžíce tekutého tuku, půl balíčku vanil. cukru, rovná lžička kypřícího prášku,asi 1/2 kg třešní.
Mléko a žloutky dáme do hrnku, přidáme 2 lžíce mouky, vanilku, rozehřátý a vychladlý tuk,sůl
a dobře rozkvedláme. Ušleháme pevný sníh, přidáme ho střídavě se 2 lžícemi zbylé mouky, do
které dobře rozmícháme prosátý kypřící prášek. Těsto vylejeme na vyiraštěný, hrubou moukou vy
sypaný plech, poklademe hustě třešněmi nebo jiným ovocem, vypeckovaným a pečeme ve středně
teplé troubě 20 minut.

DOBRÉ

CHUTNÁNÍ!

