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drazí přátelé.

1979.6.

nedávno vysílala televize pozoruhodnou reportáž o nepatrných plátcích kovu, vyplněných nes
četnými informacemi - číps. Ty ovlivní techniku budoucnosti. Slyšíme o odvážných transplanta
cích orgánů, dětech z retorty, t.j. mimo tělo oplodněném vajíčku, které se vloží zpět do natčina lůna a rranželé se dočkají touženého dítěte.
Výkřiky techniky přehlušuje sténání kultury. Kulturou nyslírae zdokonalení všeho, co se na
člověku zdokonalit dá. Řada technických vynálezů se používá k ničení životů - duše i těla.
Transplantací orgánů se zachrání život několika desítkám lidí - a statisíce kosí dokonalé
ničící prostředky. Mnoho televizních vysílaček je už v rukách ateistů, kteří obratně vytrhá
vají z duší posluchačů Boha a mění jejich duše v poušt.Několik dětí se přivede na svět pomocí
retort, milióny se zabíjejí na přání vlastních matek ještě před narozením.
Nenajdou-li mladí ideály u dospělých, hledají je jinde. Bez ideálů se dá totiž jen živořit a mladí chtějí ŽÍT! K poznání, že obětovali své mladé nadšení falešnému ideálu přijdou poz
dě, kdy zlo odhodí beránčí kůži a rdousí ty, kdo mu pomáhali k noci. "Buržoazní" svoboda se
liší od komunistické "svobody" jen způsobem zkázy. V první se osobnost rozkládá, v druhé tuh
ne, kostnatí. Zhnilá kedlubna je stejně bezcenná jako dřevnatá kedlubna.
Hniloba lži, zbabělosti a lhostejnosti vniká i mezi křes taný a zamořuje zdravá místa na Ta
jemném Těle Kristově - Církvi. Je možné této hnilobě uniknout? Jistě - máme-li odvahu přemo
ci předsudky, pohodlnost, lhostejnost a jiné choroby osobnosti.
1.Prosme Boha denně o silnou víru a vroucí lás
ku. Stačí pár minut upříímé modlitby!
2.Poznejme svou víru. Co neznáme, nemilujeme.
Co nemilujeme, to nás neposiluje. Vezměme na
dovolenou katechismus a dobrou náboženskou
českou nebo slovenskou knihu.
3.Učme se rozjímat o učení Páně. Společně P.Šimčík má v Curychu 2x měs.biblické večery.
4.Na českých či slovenských duch.cvičeních se
setkáme s Kristem společně: "Kde jsou dva nebo
tři v mém jménu, tam jsem já s nimi!"
5.Pravidelně kontrolujme a očišťujme svůj cha
rakter ve sv. zpovědi. Vyberme si některého z
našich českých či slovenských kněží, nebo na
pouti, při duch.cvičeních ap. Nedá-li se za
tím váš problém rozřešit, kněz vás aspoň po
těší, povzbudí, pomodlí se za vás. Posilujme
se ZBOŽNÝM přijímáním Těla Páně.

Jak vypadá svoboda bez Krista vidíme na Západě
a viděli jsme na Východě, využijme své svobody
k oživení a posílení charakteru. Na Východě,
pod kameny nevěry, vyrůstá zeleň očištěné a
silné víry. Zde je imoho oficielních organiza
cí zbaveno plodnosti prázdnými řečmi, progresismem, zhnilou etikou jejich nositelů a skry
tým komunismem.
Zakáže-li se Bohu vštip oficielními dveřmi, po
kusí se vejít zadními dvířky. Stojí i u našich
dveří a klepe.
Otevřeme mu?
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Kniha má název: BOJ O ČLOVĚKA. Studie K.Wojtyly:
Kuriální kardinál Paolo Bertoli byl 5.5.jme OSOBA: jednotlivec a společnost. Jeho nástupce
nován sv.Otoem kamerlengem Církve. Po smrti na univ. Tadeusz Styczen: K otázce nezávislé
papežově se stará o důstojný pohřeb a zúčastetiky, a asistent Styczenův Andrzej Szoste:Místo
ní se příprav pro volbu nového papeže/konklá- osoby ve struktuře mravnosti. Obj. :Borromausíj
Buchhandlung, 8032 Zúrich,Hottingerstr.5.
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ve/. Arcibiskup G.CAPRIO se stal správcem
majetku Apoštolské stolice. Dosud byly oba Sv.Otec přijal 5.května cleny presidia evropského
úřady v rukách zesnulého sekretáře Villota. parlamentu s předsedou Emilio Colombem. Předse
dové biskupských konferencí zemí evropského spo
Novým substitutem papežského sekretariátu
je špaň.titul.biskup a dosavadní nuncius v lečenství vydali společné prohlášení k volbám do
Kolumbii Ed.M.SOMADO, který už dříve praco tohoto společenství. Vyzvali katolíky, aby si
val u sv.Stolice. Novým sekretářem rady pro uvědomili svou odpovědnost a snažili se aktivně
^řejné záležitosti/min.zahraničí/ je Msgr a s pochopením spolupracovat na řešení evropských
otázek. V bodě 7.připomínají encykliku sv.Otce
Achille SILVESTRINI, který se stal titul,
biskupem. Na jeho místo podsekretáře v"min. Redemptor hominis, v 8.bodě jeho slova z 22.10.:
"Otevřete, ano, rozevřete široce brány Kristu!
zahraničí" jmenoval sv.Otec Litevce Msgra
Audryse J.BAČKISE, který tam také pracoval Otevřete jeho vykupitelské síle hranice států,
hospodářských a politických systémů, širokou
a věnoval se mezinárod.organizacím. Nový
s Lát .sekretář Agostino CASAROLI svolal všech oblast kultury, civilizace a pokroku! Nemějte
ny zaměstnance sekretariátu k přátelskému
strach!"
pohovoru. I když východní politika Casaroli- 9.května oslavil"kartograf sv.Otce" Steylerský
ho nám byla velmi nesympatická svou naivnos- misionář P.Heinrich EMMERICH zlaté kněžské jubi
tí a neinformovaností o komunistických prak leum. Sestavil na přání sv. Stolice Atlas Hierartikách, vzpomeňme na jeho odpověá odpůrcům chicum, kde jsou právní oblasti katol.Církve.
této politiky: "Mýlíme-li se, mýlí se papež." Poslední vydání z r.1976. Stejně významný je
Casaroli doslovně poslouchal Pavla VI. a bu Atlas Missionum, zhotovený na žádost Kongregace
pro šíření víry. Pro Jana XXIII.a Pavla VI. zho
čte poslouchat i JP II. Je to osobně velmi
zbožný kněz, znalec poměrů v kurii, výborný tovil globus celé Církve.
K výročí sta let od smrti zakladatelky Chudých
diplomat a ve volných chvílích věnuje du
školských sester Marie Terezy od Ježíše/v Mni
chovní péči zanedbaným mladým vězňům jedné
chově 9. V. 1879/,zaslal sv.Otec blahopřejný
římské věznice. Sv.Otec je silná a inteli
gentní osobnost, která bude pevně řídit po telegram, který už podepsal Msgr Casaroli.Oslavy
se konaly v Mnichově, v Římě, New Yorku/nyněj ší
litiku Vatikánu v duchu Kristově.
Sv.Otec schválil 24. 4.nový latinský překlad představená je z USA/ a v Regensburgu. Sestry
bible a přijal cleny papežské komise, kteří mají ve světě asi 9000 řeholníc.
na překladu pracovali. Předsedou - po kard. Osservatore Romano si vzalo pod lupu po hereticBeovi, byl biskup z Fuldy, Ed.SCHICK. Vulgá ké knize franc.dominikána švýcarské dílo:Neues
Glaubensbuch. Lukas Vischer a Johannes Feiner,
ta je oficielní překlad bible z řečí, v
nichž se knihy bible zachovaly. Původně ji kněz z dieoeze Chur, se snažili sestavit společ
nou učebnici víry pro katolíky i protestanty. Po
na přání papeže Damasa přeložil do latiny
sv.Jeroným/347-419/, cirk.učitel. Překládal kus ovšem ztroskotal, pro katolíka je kniha bez
cenná a pro protestanta pravděpodobně také.
ji v Betléme, kde mel k dispozici velkou
knihovnu v Cézarei. Stala se oficielním pře Při mši sv.l.máje v mariánském poutním místě v
kladem místo tak zv.Latiny. Nepřeložil deu- Castel de Leva na jih od Říma, prosil sv.Otec
terokanonické knihy: Baruch, Kniha moudrosti_ tisíce poutníků, aby se modlili za víc kněží.
Kazatel a 2 knihy Makkabejských. Proti jeho "Svět potřebuje dnes víc než kdy jindy kněze a
překladu se postavil sv.Augustin a jeho žá řeholníky, aby lidem pomáhali v nesčetných těž
ci a první jej přijala sekta pelagiánů. Od kostech. Čekají na ně děti a dospělí, aby vyučo
6.stol, se začlo s revizemi. Pařížské vydání vali víře; muži i ženy cítí v denních obtížích
Vulgáty byla první tištěná Gutenbergova bib- silněji nutnost božího přispění, nemocní a trpí
cí čekají na útěšné slovo kněze. " 90 dětem udělil
le/Mohuč 1452-55/.Na NEOVULGATĚ pracovalo
70 odborníků-profesorů z celého světa. Je to sv.Otec svaté biřmování.
nyní oficielní a závazný text, zejm.pro li Apošt. vikářiát v Sofii a Plovdivu povýšil sv.
turgii - v celé Církvi, tak zv.editio"typica 'Otec na diecézi a biskupem jmenoval apošt. vikáře
Při soukromé audienci 6.května předal kolín- Bogdana Dobranoffa/65/. Kněze Samuela Dijoundriský gener.vikář N.Feldhoff a zástupci nakla ne/59/ jmenoval biskupem diecéze Nikopolis na se
veru Bulharska, jež osiřela r.1977 po smrti bis
datelství Butzon a Bercker z Kevelaer sv.
Otci německý překlad tří filosofických stu kupa Seirekoffa. Má 12 farností, nová diecéze
dií, z nichž jednu napsal Karol Wojtyla jako Sofia-Plodiv má 13 farností. Apošt.exarchát pro
byzantské katolíky má 11 farností.
prof. filosofie na katol.univ.v Lublině.
Porad o duchovní správě asylantů za vedení bisk.A.Hánggiho 21.5.v Lucernu se zucastmlt vedou
cí slov.a čes.duchovních správ P. Hrušovský a P.Skarvada a slovenští,čeští a madarští misionáři
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Kavárna. Lidé upíjejí kávu, rýpají se ve zmrzlině a protože se chýlí k
večeru, nejsou tu jen šedivé dány, ale i mladí. Z neznámého kouta
se line hned sentimentální, hned řinčivá hudba. Číšníci se míhají
mezi stoly jako vlaštovky.
"Alenko!" štíhlá, střízlivě elegantní paní, dosud lhostejně pozoru
jící ruch na křižovatce, otáčí hlavu. V čokoládových očích se za
bleskne překvapení. '"iy, Věro?" Stáčí rozpačitě rukavičku.
"Překvápko, co? Jdu od doktora a povídám si, že si vyhodím z l
kopýtka a zajdu do přepychové kavárny. .Kávu prosím! "řekne ned
bale číaiíkovi, naklánějícímu se nad její rozcuchanou hlavou. "Proč
ne? Posezení u lékaře je má jediná dovolená. Jak se máš? Hloupá otázka, co? Pěkně oblečená,
vpravená, sedíš tu hezkou dobu.. "pohodí bradou k popelníku, plnému špačků s rudým stínem.
"Jsi..jsi snad nemocná?" souká ze sebe elegantní Alena a sahá po cigaretě.
"Doktor říká, že jsou to nervy. Čtyři děti, velká zahrada, dům křičící po renovaci a tchyně!
Přijela před rekem a pobyt si stále prodlužuje - mizera!"
"Věro! Jak mluvíš o matce svého manžela?"
"Kdybys ji prožila jako já ji prožívám denně, našla bys deset chrněn tohoto slova - a stále
ostřejší. Prostě bestie a hysterka. Na štěstí nevlastní matka, takže o děti se bát nemusím."
Alena povytáhla pohoršené obočí:"A co děti?"
"Hm! Nemám špatné děti. Nejhodnější je Růženka - mongoloidní děti jsou roztomilé. Můj bratr
byl mongoloid, tchyně to vyčenichala, i když zemřel jako dítě, a mám to denně na talířku...!"
Číšník přisunul elegantním pohybem tácek s konvičkami, hrníčkem a cukrem. "Tolik kávy nevypiju", zabručela Věra, pak mávla rukou, nalila kávu a mléko, přidala cukerín. "Musím držet li
nii," řekla rozmarně."Moc platné to není. Muž mi stejně zahýbá."
Měna neodpověděla. V kavárně se rozsvítila světla a nastal větší šum:"Co ostatní děti?"
"Každé jiné," pokrčila Věra rameny. "Honzík má vysedlou lopatku. Děti se mu vysmívají, ale
řekla jsem mu, aE si trhnou nohou, hlavní je, že se líbí Pánu Bohu. Od té doby blouzní, že
bude knězem. I tak by ženu našel, je inteligentní a hezký, ale aE je knězem, aspoň se bude
někdo za mámu modlit." Otřela si nepříliš čistým kapesníkem oči a upila kávu. "Pak je tu Mila
da. Hodná holka, hezká, chytrá - ale jako šnek."
Měna lehce trhla koutkem úst v úsměvu. "Šnek?"
"Zavinutá do sebe. Už na písmu to poznáš. Velké písmo, úplně uzavřené..Znamená to, že má vel
ký vnitřní prostor, do něhož nikoho nepustí, tam si řeší své problény, ale kdyby se jí někdy
nepodařilo některý vyřešit.. .bojím se.. "A dodala tiše: "Až se doví, že otec má milenku...."
Méně se náhle zdálo, že rozcuchaná hlavička s pomněnkovýma očima je velmi chytrá.
"Někdy s ní jdu na procházku, snažím se trochu nalomit její uzavřenost. .Mamě. Ani kamarádku
nemá. .A píše básně. Skvělé! Na nich vidím, že písmo nelže. Má úžasný vnitřní prostor. "Upila
kávy. "Dělá mi dobře na srdoe, "podotkla. "A Verunka je po rmě, věčně se hádá s babičkou a udě
lala si sport z toho, že ji usazuje. Stará paní zuří, žaluje manželovi..a vypiju to já!"
Menin zrak náhle zaletěl přes ramena přítelkyně. Ztmula, odmítavě pohnula rukou, kterou si
dosud podpírala pečlivě učesanou hlavu. Věra se otočila a zahlédla jen záda ocházejíčího muže.
"Máš tu rande, že? Mám snůlu. Vlezu lidem do osudu a rozbiju ho. Asi mě Pán Bůh používá jako
svůj nástroj. Me když ten nástroj ničí.."odšprtla prsty kousek popela z ubrusu.
"Snad ničí zlo? To ti nenapadlo," namítla Měna a naklonila se k oknu. Muž přecházel křižovat
ku. A pospíchal - skoro utíkal, aby byl brzo z dohledu.
"Pokazila jsem ti rande," řekla plačtivě Věra. "Ostatně,"dodala zachmuřeně,"když mi tchyně
jízlivě sdělila, že muž si našel milenku.. .No řekni, jsem ošklivá?"
"Po čtyřech dětech jsi krasavice; a jsi chytrá, nedáš se porazit. Já se například nudím.
Smrtelně. Proto ten muž, víš? Poslyš, mám známého na úřadě pro cizince, chceš-li, pošle tvou
tchyni doma. Úředně, víš!"
Věře zazářily oči:"Menko! Drahoušku! Ty bys opravdu__ .? No ne?!"
"Dávala jsi mi opisovat úlohy, "nutila se Alena do žertu.." Jak se jmenuje tchyně křestním
jménem? Braunová," psala drobnou tužtičkou do zápisníku.
"Braunová Marie. Ale jak víš, že se jmenuji Braunová? VždyE jsme se rozešly po skončení stu
dia. Sama nevím, jak se jmenuješ." Měna mlčela: "Tak mám zainteresovat známého, "řekla po chví
li. - "Ne. Děkuji. "Věra kývla na číšníka. Mlčky zaplatila. Vstala, vzala těžkou tašku s náku
pem a pohlédla očima jako nebe do temných jeskyň očí své přítelkyně:"Tvůj milenec nemusel tak
rychle odcházet. Tušila jsem, kdo to je. A tečí to vím určitě - kamarádko!"
AB

ODPUŠTĚNÍ
.Moderní psychologie obohatila znalost skry
tých pohnutek ducha. Ale nebere vážně prob
lém viny, čímž přehlíží hlubokou potřebu
lidského srdce, totiž touhu po "nápravě"
bezpráví.
Chlapci občas rozbijí míčem okno. Kdo z
nich je vychovávaný k čestnosti, přijde si
nejen pro míč, ale chce škodu nahradit.
Většina dospělých jedná podobně - ale jen
tehdy, jedná-li se o hmotné škody, např.
poškodí vrata garáže a pod. Jde-li o mrav
ní vinu - opilství, nemravnost, pomluvu,
myslí si, že stačí se zlého jednání vzdát
a všechno je v pořádku.
Nestačí to - jako to nestačí u hmotných
škod. Představme si, že někdo stojí na ne
utrálním bodu A, a ten, kdo má právo mu po
roučet ho vyzve, aby šel tři kroky vpravo.
On však jde tři kroky vlevo. Chce-li stát
na správném místě, nestačí jen pokorná lí
tost - musí ustoupit zase tři kroky zpět.
Nebo jiný příklad: při zábavě vám někdo
ukradne hodinky. Pak se vrátí, omluví se.
a odpustíte mu. Ovšem jistě řeknete:"Ted mi vrať
mé hodinky."
K odpuštění patří snaha škodu napravit. a£ přestoupíme jakýkoliv zákon, je to
narušení pořádku. K rovnováze je nutné vyrovnání. Je dost lidí, kteří špatných
činů litují, ale málo se snaží škodu napravit. Zloděj lituje, že ho chytli,
učitel, že mu dokázali, jak se dal podplatit komunisty - ale to nic neznamená.
Ukradené peníze se musejí vrátit, škoda napravit, pomluvy odvolat. Tajné hří
chy musíme vymazat sebekázní a umrtvováním - pokáním - podle toho, jak jsme
zneužívali zakázaných požitků. Pokání se nemusí dělat vždy ve stejné oblasti,
vždyt "láska přikrývá mnoho hřzchů".Kdo je bohatý, může dělat pokání tím, že
část majetku věnuje na dobrý účel, nebo si odřekne něco, co si může dopřát.
Krutost moderního světa pochází z toho, že lidé mají hluboko v duši pocit viny
a 'cítí potřebu, škodu nahradit. Při tom se vyhýbají pohledu na mravní viny a
přesunují třesty na jiné, aby je za ně odpykali. Ten, kdo není za své viny
tvrdý k sobě, je vždy tvrdý k jiným! Pýcha svaluje často vinu na spolupracovní
ky, na rodinu, na dědičnost atd. Sobeckému muži nikdy nenapadne, že by měl
useknout kousek svého naduřelého "JÁ" a zlepšit svůj charakter. Nelidská kru
tost komunistů je zaviněna tím, že svou vinu přenášejí na druhé.
Když člověk vlastní vinou onemocní, je schopný dávat vinu lékaři a sestře,
když se onemocnění vlastní vinou opakuje. Kdo nedokáže odvést své přehánění k
opačnému směru, stane se vždy jeho obětí. Naše láska ke komukoliv se měří tím,
kolik bolestí a obětí jsme ochotni přinést, abychom se vyhnuli tomu, co se mu
protiví a zraňuje ho.
Odpuštění Boží má nekonečnou cenu. Toužíme-li po tomto odpuštění, dokážeme to
jen tím, že se snažíme napravit viny. Proto najdeme ve všech náboženstvích
různé druhy náprav - modlitbu, půst, pokání, almužnu..Tyto prostředky se zacho
valy celá tisíciletí a tak dokazují, že čas sám vinu nevymaže. Jakoby někdo
při každém špatném činu zabodnul do zdi hřebík a kdykoliv se mu odpustí, hře
bík by vytáhnul. Zed už nebude čistá, ale plná děr. Mravní stěnu očistíme,když
díry našich odpuštěných vin zaplníme pokáním, zalíčíme nápravou vin.
Moderní člověk musí zase přijmout tento postoj, snažit se dělat pokání za bez
práví a být k sobě přísný a tvrdý. Pak udělá velký krok k dosažení vnitřního
míru, který svět dát nikdy nemůže - protože ho nemá - ale který dává kajícníkům a všem svým milujícím a milovaným dětem jen a jen b9h.
Pulton J.Sheen
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I V CIRKUSE ŽIJE BŮH
Pod vysokým stanem cirkusu sedí muži a ženy, kteří denně vydávají v nebezpečí
svůj život při představeních, jimiž baví obecenstvo a vydělávají si tak na ži
vobytí. Hledají zde svůj cíl - Boha. Na vyvýšeném místě stojí totiž oltář
a u něho slouží mešní obět Pater Angelo.
"Měla bych víc žít s Církví," rryslí si akrobatka Chicita Pear, stojící se sepjatýma
rukama vedle starého Magriniho. Pater se modlí vstrpní modlitbu: "Dej, prosíme, at
jsme skrze něho přetvořeni k jeho podobě.."
"Klekni si, hochu," postrčí cvičitel koní Arragoni synka. Ale mýlí se, všichni si
sedají a chlapec rozpačitě vstává. Pod plachtou cirkusu panuje posvátné ticho, kte
ré láme jen modlitba Otce Angela. Zdraví artisty:"Pán s vámi," a jeho dobrotivý,
laskavý pohled přejede věřící. Vidí dojatou tvář Chicity, slzy klauna Marriniho,
nalíčené vrásky hloupého Augusta Tobbyho, zahlédne zářivý zrak jezdkyně Manuely,
nehybnou, kamennou tvář ředitele cirkusu, vidí i sekretáře, který dává symbolický pohlavek nepokojnému stájnému Petrovi a nepřehlédne ani misálek v rukách klau
na Jinmiho Wheala, jehož otec vydal kdysi v Anglii pozoruhodné teologické dílo.
Pater Angelus čte epištolu. Všichni si vzpomenou hned na strašný oheň v cir
kuse, když slyší z Knihy moudrosti: "Oheň působil ve vodě nad svou sálu, a
voda zapomněla na svou přirozenost, hasící oheň. Plameny zase ne
strávily maso snadno pomíjejících bytostí, jez se v nich pohybova
ly. .Nebot Pane, ve všem jsi udělal svůj lid 'Velkým a slavným,
nezáporněIs na něj a byls při něm vždycky a všude."/19,21-22/.
Pohlavár Siouxů stojí jako kovová socha po boku Páterově.
Na druhé straně sklání kouzelník pokorně hlavu, ozdo
benou péry. Indiánské ženy se křižují, nerozumí
textu a považují jej za modlitbu. Chicita a
Magrini roní do kapesníčku slzy, sekretář Kent
přísně, jako pruský oficír, přihlíží, jestli
shromáždění pozorně naslouchá.
"Bohu díky!" zabručí jednohlasně ministranti^
Po četbě evangelia přistupuje Pater se
sepjatýma rukama k okraji schodů. Je
to snad první promluva, kterou slyší
věřící pod cirkusovým stanem.
"Milovaní v Kristu! Bůh žije! Žije i ve
vašem cirkuse. Cítíme denně, ze Bůh je v nos, provází nás na každém kroku, je s vámi vysoko
na provaze v cirkusové kupoli, když sledují diváci se zatajeným dechem vaše umění. Bůh bdí i
ve stájích cirkusu, rozlévá svou milost do vašich marignotek. Jeho nádheru nenahmatáme, obeIháváme-li svou duši. Bůh pomáhá slabým i silným; proto jsme se při svěcení cirkusu modlili i
za vaše zvířata. I zde pracujete ke cti a chvále Bozi. Připravujete lidem radost tím, ze je
na pár hodin zbavujete stínů a starostí všedního dne. Ale potřebujete i zdravou duši a tělo..'
Venku vřeští papoušci, křičí paviáni, mručí medvědi. Zbožnost cirkusáků však neruší.
"Žijeme v neklidné době, "nedá se ani Pater vyvést z konceptu, "proto si najděme i v ruchu cir
kusu čas, abychom zamířili správnou cestou k Bohu. Žijeme tu ve společenství. Pro kře stany to
znamená: vložit do všeho, co děláme, chápající, odpouštějící lásku. Bůh nad vámi bdí, ukazuje
vám, ze i v cirkuse platí jeho přikázání. I umělec má mravní závazky a musí se umět smířit
s druhými. Diváci ovšem nesmí žádat nenasytně po umělcích to, co ohrožuje život cirkusových
akrobatů - pro svou senzaci. V cirkuse je nutno lidský život chránit - jak to Bůh chce v pá
tém přikázání: NEZABIJEŠ! "
Pak mluví Pater Angelo o "čtyřnohých přátelích" v cirkuse a pokračuje zvýšeným hlasem: "Život
zvířat musíme chránit. Katolická Církev požehnala při svěcení cirkusu i vaše zvířata, protože
potřebují nejen vaši péči, ale i ochranu všemohoucího Boha..."
Jezdecká skupina spokojeně pokyvuje hlavami. Chicita dojatě vzlykla, i pan ředitel několikrát
polknul a přejel si dlaní čelo.
Zase slavnostní ticho. Pater Angelus se hlasitě modlí, spíná ruce a prosí Boha o ochranu.
Všem se zdá, že je Bůh slyší a vyslyší. Nebot v té chvíli proniknul šedivým lednovým nebem
sluneční paprsek a vklouznul do cirkusu, přímo na oltář.
Když vycházejí cirkusáci po mešní oběti ze stanu a vracejí se do svých marignotek, září na
obloze slunoe jakoby chtělo naznačit, že Bůh dá cirkusovým umělcům své požehnání.
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
16.března 1927.6
Úsměvné jarní jitro. Není ještě sedm, ale slunce na modré obloze se třpytí a nakukuje do prá
delny. Když jsem vynášela smetí, zahlédla jsem nezi dlaždicemi mladou trávu. Od její zeleně
jsem nemehla odtrhnout zrak. Peru a každou chvilku se běžím podívat na dvůr, na zelený zázrak
mezi kameny! špinavé prádlo - a jaro!
Bolí mě celé tělo, ruce mi otekly, ale před očima se mi chvěje světlá zeleň trávy, září jasné
paprsky slunce, svítí modro nebe. Proč mám radost? Vždyt vše je staré, jen k dírkám na prádle
přibyly nové. Ale v duši mám svátek, zdá se mi, že se stane něco velkého, radostného, neboř,
tráva se zelená, slunce září, nebe svítí. Ovšem - pro nne jaro není. Máchám v prádelně prádlo.
Odpoledne, cestou na trh, jsem zaskočila do kostela. Je tu Kristus, na termě fialovém pozadí.
Modlím se: "Dej mi, prosím, mír, pokoru, sílu k odříkání, vím, že jaro nepřišlo pro mn
e ...!"
Jsem zase na ulici. Nad městem leží modrý soumrak. Jarní pohádka se mi zdá ještě krásnější.
Jsem dona. Přistoupím k Otmarovi a pevně, pevně ho líbám. "Co je AI jo?" ptá se. Tisknu se k
němu ještě úžeji a chci vypravovat, co naplňuje mou duši. Ale nenacházím slov. A hovořím o ně
čem úplně jiném. Jaké zboží si musíme pořídit, který zástupce přijde zítra atd. A přeoe v mém
srdci cvrlikají
„
~
J ptáci, září nebe,' skví se Jjarní zelená tráva...
25.,března
1927.
Přestala u mne náhle nakupovat jedna z nejlepších zákaznic, paní Flickerová. Zvykla jsem si
na ni i na její děti. Nentím vůbec obchodnickou povahu. Nedokážu se dívat na člověka jen
jako na prostředek, nejsem schopná mít k němu jen obchodní vztah, hledám vždy lidský poměr a
snažím se podílet na jeho radostech a žalech. Když dostalo dítě paní Flickerové spálu, bolelo
mě to, jakoby to bylo mé dítě. Denně jsem mu posílala do nemocnice pomeranč a čokoládu - na
úkor svého dítěte, které je přece zdravé a ubohý Poldi leží v nemocnici. Paní Flickerová sedá
vala dlouho v obchodě, hořekovala a vypravovala o špatných zkušenostech s muži.
Náhle přestala chodit. Jde kolem obchodu s pozvednutou bradou a s pohrdavým úsměvem, velmi po
malu, s taškou v ruce. Nestačí jí, že nic u ime nekupuje, chce mi to i ukázat, aby mě urazila.
Lámu si hlavu, proč - ale odpověčí nenacházím. Řekl jí někdo něco? VždyE mé zákaznice dávno vě
dí, že ze zásady o nikom nic špatného neřeknu. Jsem smutná - ne že jsem ztratila zákaznici,na
tom nezáleží. Ale bolí mě,' že jsem
ztratila člověka.
„2.dubna
, ,
J
1927.

O půl páté jdu na trh. Počasí je nevlídné, leje, ale je teplo a z parku voní jaro; stromy se
pomalu oblékají do mladých, zelených listů... Jdu po dlažbě v jediných děravých střevících,se
starou hučkou, která se v lepších dobách nazývala klobouk a jež je prosáklá vodou, a ta mi
stéká po zádech. Koš a batoh mě bodají do zad..Deštivé nebe, liduprázdné ulice, kaluže špina
vé vody a především já, jak tu jdu, to vše zpívá píseň cizoty..
Jako vždy, i dnes se zastavím v kostele. Vtisknu se do teimého kouta. Těžký batoh mě tlačí do
ramen a hrubé, promoklé střevíce mučí nohy.. .Vpředu se chvěje světélko před trůnem velkého Bo
ha. Tiše cinkají zvonky ministrantů. V našich kostelích nejsou. Lahodný, melodický zvuk pro
bouzí smutnou píseň ciziny.. .Kristus je zahalen temně fialovým plátnem, asi proto, že je půst.
V našich kostelích se nyní modlí: "Můj Bože a Pane mého života, nedopusř, aby ke imě přišel
duch prázdnoty, bázně a nevěry!" Jak toužím slyšet tuto modlitbu, silnou a drsnou, jejíž kaž
dé slovo vniká do srdce a vzbuzuje pokání, lítost... Cizí kostel, cizí modlitby. Ale ty, můj
Bože, jsi jeden, a slyšíš mě i zde... Těžký batoh se špekem, pomeranči a citrony silně tlačí
do zad. Nesu skoro 30 kg. Stojím před tebou, můj Bože a modlím se - vlastně jen tiše stojím a
do mého srdce se zarývá bolest. Vstup, Bože, do mé duše, odejmi mi bolest a dej sílu, nést
těžké dny - mně, Otmarovi a našemu dítěti.. .Kolem jde paní v černém. Chůzí a postavou mi při
pomíná matku. Snad i ta stojí v kostele před obrazem Ukřižovaného a modlí se za dceru v cizi
ně. Paní v černém klesá zvolna na kolena před Ukřižovaným a začne tiše, téměř neslyšně plakat.
Hubená ramena se chvějí, ruce zarývají do sukna. Snad matka, která ztratila dítě? Zemřelo?
Odešlo do ciziny? Kdyby to byla moje matka. Kdybych k ní nyní přistoupila, pohlédla jí do tvá
ře a setkala se s jejína dobrýma, modrým očima, spatřila v očích slzy radosti, vrhla se jí na
hrud a její šediny by laskaly mé tváře. Ale není to má matka. Tenné oči, ani stopa po mateř
ském znaménku na tváři, tak důvěrném. .Tiše cinkají zvonky. Mocně, slavnostně zazní varhany.
Paní v černém je cizinka. Kostel je cizí i modlitby. .Jen Ty, Bože, jsi všude - a bolest

člověka je také všude stejná...
3.dubna 19277
Enes vstoupila do obchodu zvláštní zákaznice. "Nespokojená"právě nadávala na paní Hormayer a
tloukla se vzrušením do břicha. Všimla jsem si, že neznána vytáhla notýsek a něco si pozname
nala. Když "nespokojená" odešla, objednala si mléko a žemli s máslem a u stolku se dala do
jídla. V poledne se obchod zaplnil dělnioemi. Pozorně si je prohlížela a dělala si poznámky.
Velmi hezká, vysoká a štíhlá, velké, šedé, trochu chladné oči, oblečena s elegantní prostotou
"Smí se tu kouřit?" ptala se, když se obchod vyprázdnil. "A vy, prosím, jste Madarka?"
"Ne, Ruska," odpověděla jsem, - "Ruska! Jak zajímavé. Jak jste se sem dostala?""Můj muž je Ra
kušan, přišla jsem s ním, "odpovídám jako vždy,' tuto otázku jsem slyšela už tisíckrát.
"Skoda! Nic zajímavého. Myslela jsem, že jste emigrantka. Toužíte po domově?" zeptala se tro
chu živěji. "Ano, ale už jsem si zvykla,” odpoví dám-jako jindy. "Jak se vám toto povolání lí
bí?" zkoumala dál. "Vedu obchod velmi ráda," řekla jsem co nejvřeleji.
"škoda, velká škoda," řekla a zastrčila nespokojeně zápisník. "Z vás nebude ani povídečka!"
"Ze une povídka?" podivila jsem se.
"Jsem totiž spisovatelka. "Přistoupila k pultu. "Čtyři dny v týdnu píši doma, tři dny hledám
náměty po městě. Nedovedete si představit," pokračovala, když viděla, s jakým zájmem poslou
chám, "tu pekelnou práci, sehnat vhodný námět. Je třeba psát o něčem novém. Galejnictví - to
hle spisovatelství, ale četla jsem, že talent zavazuje. Nežiji nikdy s bezprostřední naivitou
jako jiní lidé. Vždy vidím před očina myšlenku: Musíš psát, musíš..! Všimla jsem si např.,jak
se ta paní bije do břicha, když je vzrušená. Použiji to, až budu psát o ženách z předměstí.
Nebo ta dělnice s úplně sešlapanými střevíci a hedvábnými punčochami. Punčochy jí koupil asi
ctitel. Či zde - na pultě květiny, žemle, a kniha od Kanta. Roztcmilý námět: Kant v mlékárně.
Nechal ji tu asi nějaký zákazník, že?"
"Asi ano," uklidila jsem knihu, v které jsem předtím listovala.
"Povídka je skoro hotová - a v mozku už straší další. Tak jde ta otročina dál a dál, bez kon
ce. Nejhorší je, že sama absolutně nic prožít nemohu. Ani pořádně milovat.. .Když miluji, myslím jen na to, abych si své pocity poznamenala. Zamiluji se vlastně jen k vůli povídkám. Čas
to běhám celý den, a večer jsem smrtelně unavená, pak mám psát! A potřebuji naprostý klid.
Kanárka, kterého matka tak zbožňuje a který mě svým pípáním ruší, bych nejraději zaškrtila.
Tak běhám denně za kouskem života, kterým má začít má kniha - a nedaří se mi to. Jaká muka!
Např.s vámi. Má první myšlenka byla: Cizinka. Touha po domově. Patří k inteligenci. Nespoko
jená se životem a s prací. - Ale zklamala jste mě. V povídce musí být vždy konflikt. Kde je
vše v pořádku, nedá se nic ptát. .Řekněte aspoň - jak žijete se svým mužem?"
,rVelmi dobře," odpověděla jsem.
"Vidíte sama, nedá se nic dělat. Zbytečně jsem ztratila čas. Ale jste inteligentní, snad bys
te mohla ženy trochu pozorovat a něco mi o nich vyprávět. Píši většinou o ženách, hlavně z
předměstí. Zaběhnu sem. Nemůžete ovšem mít takový pozorovací talent jako spisovatel, ale sta
čí fakta, ostatní udělám sama. Tedy - pozorujte! Na shledanou!"
Vlídně mi pokynula rukou a odešla. Když byla venku, rozesmála jsem se. Napadla mi komická
myšlenka: že totiž spisovatelka na lovu za povídkou by mohla být sama hrdinkou povídky.
7.dubna 1927.
Paní Bacherová se vzrušeně vřítila do obchodu. Má mě velmi ráda a snaží se ušetřit mi nepří
jemnosti. Za ruku vede jako obvykle děvčátko. "Paní Wagnerová," povídá, "děti učí vašeho chlap
ce sprostá slova. Běhá teči po ulici a vykřikuje je na jiné děti..."
Zavolala jsem Jurku. Přiběhl radostí celý rudý. "Proč mě voláš, mami? Tam je veselo. Běháme
z jednoho chodníku ke druhému a voláme na sebe: vyliž mi...."
"Víš, 00 to znamená?" zeptala jsem se. "Nevím. Ale když to říkají ostatní, mohu já také!"
9.dubna 1927.
Kdyby někdo tušil, kolik nepříjemností mám se svými střevíci. Často se mi zdá, že by obchod
šel lépe, kdybych měla jiné boty, protože člověk s mými střevíci nemaže získat důvěru bliž
ních. Ale odkud vzít peníze? V sobotu si říkávám: jestli mi dnes ti a ti zaplatí, koupím si
nové střevíce. - Ale "ti a ti" nezaplatí nebo zaplatí-li, dojde neočekávaný účet od dodava
tele a zase nic!
Mé střevíce mají svou historii. Když jsem je kupovala, nenapadlo mi, že je budu nosit skoro
dva roky. Koupila jsem si je ve Vídni, kdy - jak říká chlapec - jsme ještě "byli docenti".
Patřily k bílým šatům a měly se nosit jen několikrát za rok. Jsou plátěné a stály 12 šilinků
a 75 grošů. Tehdy na dovolené 1925 jsme netušili, že se vrátíme jako emigranti. V Rusku jsem
prodala všechno, i boty, abych měla hodně peněz. Plátěné střevíce zůstaly. Z jejich tvaru a
barvy nic nezůstalo. Enes jsem je načernila, aby tak nepohoršovaly, ale vypadají ještě hůř
a navíc mi začemily punčochy. Je to komické; utěšuji se však, že mi dnes někdo zaplatí a že
koupím nové. Mé zákaznice se ovšem víc zajímají o své boty než o moje...

MEZI LUPIČI A TAŠKÁŘI
Jak nesnesitelně porralu se kolébal vůz, tažený volem kostrbatou cestou
džunglí provincie Ihabua v Indii. Březen 1896. Horko jako v peci. 45°ve
stínu. Hodina za hodinou, den za dnem se plazí vůz kupředu. Kola skřípa
vě rozemílají rozžhavený písek, osy vržou__
P.Charles de Ploemeur, bretoňský kapucín, vysvěcený před dvěma lety v
Indii, neví, jak složit otlučené nohy mezi bedny a krabice.
"Nemohl bys jet rychleji?" volá na vozku.
"Vůl irá jen čtyři nohy, sahib," lhostejně odpovídá Ind.
8
"Ale mohou jít rychleji, že?"
"Pak budeš mít víc modřin!" ujistuje ho vozka."Proč pospícháš? Půjdeš
džunglí a některý z těch černých, chlupatých čertů, Bhilsů, ti střelí
šíp do zad a mrtvolu hodí do smetí! Raději se vrat!"
"Ani mi nenapadne,"zabručí kapucín a snaží se chránit nohy před nárazy
beden. Bretcněc není zajíc, ale v myšlenkách zaletěl k přednostovi sta
nice v Rutlamu, který se zděsil :"K Bhilsům? K těm banditům s šípy a lu
ky? Zabijí vás a tělo svrhnou do propasti!"
Pěkné vyhlídky! Ale rozkaz je rozkaz. Když dobrý Otec Alexander musel smrtelně nemocný opus
tit zinnicí zamořené území, určili představení jeho k misii mezi Bhilsy. Ted ho pekelně mučí
vedro. Potí se, hlava třeští bolestí, před očima mu skáčou písmenka breviáře.
Blíží se večer. V džungli se ochladí, ale klid ruší vytí hyen a šakalů, řev pantherů.
Konečně kočí zastaví. "Co je?"ptá se Pater. "Podívej se!" ukazuje Hindu bičem na převrácenou
káru u cesty. Mezi rozbitými bednami a prázdnými pytly sténá muž, nedaleko leží jiný, černý,
bez hlavy!
"Bože, oo je to?" vydechne kněz, seskočí s vozu a sklání se nad zraněným, jehož šaty jsou
prosáklé krví. "To je Baniani, obchodník Hindu, kterého přepadli Bhilsové," odpovídá poháněč
a rozhlíží se vyděšeně kolem. Přijíždějí dva policisté.
"Byli jsme tu, když Bhilsové obchodníka postřelili a oloupili," oznamují," jednoho jsme za
střelili, ale museli jsme prchnout před mračnem šípů. Lupiči uřízli mrtvému hlavu, aby ho
někdo nepoznal a nepřišel jim na stepu."
"Snad viděl něoo zraněný?" namítá Pater Charles.
"Zaneseme ho do nejbližší obce."
Pak pokračuje kapucín až do západu slunce. Myslí na kupce, kterého přepadli lupiči, když šel
z Jerusalema do Jericha. Tak se poprvé setkal s národem, který má obrátit na pravou víru.
Konečně je u cíle. Před městem Thandlem složí svůj majeteček, vystaví si stan. Hindu se vra
cí donů, ale obyvatelé města se zvědavě kupí kolem misionáře, dívají se, jak staví stan,
ovšem pokusy, navázat s nimi spojení, jsou bezvýsledné. Nejsou tak oškliví a černí, jak sly
šel. Mají ovšem teimou plet, jsou skrormě oděni, muži mají zástěrku a turban, ženy červené
či tmavomodré sukně, šátek přes prsa a záwj na hlavě. A spoustu mosazných náramků. Avšak i
děti, kterých jsou tu houfy, prchají, když se k nim misionář přiblíží.
"Však se to poddá," utěšuje se, když uléhá v noci na rohož.
Ráno putují stovky Bhilsů do města s ovocem, nádobím, tkaninami, bavlnou—je trh. Pater se
těší, že se tam podívá, ale u vchodu do města na něho namíří muži šípy a rezavé šavle. Nero
zumí jim, ale chápe, že mu vstup nedovolí. Smutně se vrací ke stanu. Čumilů je dost, ale s
žádným se nedá mluvit. Ovšem kapucín má tvrdou breteňskou hlavu - a nevzdává se.
Druhý den je v Thandle slavnost. Až do rána rámusí k tanci bubny, flétny, housle, činely...
Pater nenůže ani usnout, zato příští noc spí jako zabitý - a probuzení je nepříjemné: jeho
majeteček je pryč. Ukradli mu i přenosná kamínka. Jen peníze měl v sáčku na krku a parament
a bohoslužebných potřeb si také nepovšimli.
Tentokrát Patera šípy, luky a šavle neodstrašily. Svalnatýma rukama odstrčil černé hlídače
a šel ke starostovi. Rozhněvaně oznámil krádež a hrozil anglickými úřady. Starosta se náhle
změnil, prosil misionáře, aby se nastěhoval do města a pronajal si byt u bazaru. Dam je sice
jistější než stan - ale vedro jako v peci.
V bazaru si koupil nejnutnější věci pro domácnost, bohoslužebné potřeby dal do plechových
beden, kvůli mravencům - a na ještěrky si zvyknul, vždyE chytaly mouchy a moskyty.
S obtížemi se naučil řeči domorodců. Protože \e městě úspěch neměl, hledal obyvatele
džungle, chodil do špinavých chatrčí, avšak i tam byli nedůvěřiví - považovali ho za anglic
kého policistu. Teprve když si při pádu do studny jeden chlapec zlomil nohu a kněz mu ji dob
ře ošetřil, nedůvěra roztávala. Brzo mu přivedli jiné nemocné. Protože na hlásání slova Bo
žího nebylo zatím ani ponyšlení, získával si obyvatele tím, že je ošetřoval. Byli plaší a

uzavření. Mnoho léků neměl. Na horečku dal chinin, na nemocný žaludek projímadlo, na zranění
hojivou mast. Brzo proslul daleko široko jako zázračný doktor. Nedůvěra mizela; tu a tam se
dal některý umírající pokřtít. To byly jediné úspěchy.
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Po dvou letech mu zástupce anglické vlády zprostředkoval koupi pozemku na kapli a dárek. Když
přišel na pomoc bratr Meinrad, vznikla první misijní stanice a škola pro 15 chlapců. Pater
doufal, že pcmocí dětí obrátí i rodiče, ale za tři roky pokřtil jen tři rodiny.
"Musí nám pomoci Bůh sám, bez něho nic nezmůžeme," řekl bratru Meinradovi.
"Však nám Bůh pomůže," přisvědčil Meinrad - a Bůh pomohl, i když to vypadalo jako katastrofa.
R.1899 nepršelo. Rýže a kukuřice uschla. Stovky lidí umíraly vysílením. Bída hnala ubožáky k
misijní stáni ni a nikdo neodešel s prázdnou. Z darů z Evropy se podařilo misionářovi dát
každému aspoň hrst pražené kukuřice. Matky iru nabízely ke koupi vlastní děti. Pater se ujal
75 dětí - ale jen dvacet matek na ně platilo. Když si vystavěl sirotčinec, poslalo mu město
Dohad 45 chlapců, vyzáblých hladem jako kostry. Ale i ty misionář přijal.
Nová žeň hlad zahnala, přišla však jiná metla - cholera. Řádila strašlivě i v přeplněném
sirotčinci. "Modrá smrt" sáhla i po Pateru Charlesovi. Zdálo se, že je ztracen. Slíbil Matce
Boží Lourdskou kapli - a za několik dní byl zdráv. Od té chvíle nezemřelo ani jedno dítě.
Zemřel však jeho věrný pomocník na následky úplavice.
Blízko misie vybudoval Pater Lourdskou kapli a v slavnostním průvodu do ní přenesl sochu
Neposkvrněné Panny. Místo se brzo stalo cílem poutníků.
Střed misie tvořila škola a sirotčinec. Vyučil si z chlapců řadu katechistů, nej schopnější
byl Rawji, pokřtěný na jméno Ivo, pravý apoštol mezi svým kmenem. Konečně změkčila tvrdou
půdu srdcí domorodců pomoc a láska, s kterou o ně misionář pečoval - a mohl zasévat semeno
slova Božího. Těžkostí bylo ovšem ještě dost. Bhilsové se křtu báli, protože jako křesfany
je vyřadí 1 kmen a kasta ze společenství. Vše se změnilo, když r.1904 přijal náčelník kapucí
na za člena kmene. "Tento muž už není cizinec," řekl na shromáždění kmene."Je náš Otec a pro
to je jeden z nás, patří k nám." Rozhodnutí potvrdila hliněná dýmka, která šla od úst k ústům.
Pak zůstávali i pokřtění dál členy svého kmene.
Obchodník Baniani zneužíval bídy Bhilsů a půjčoval na lichvářské úroky. Dlouho uvažoval Pater
jak pomoci. Konečně založil jakési družstvo; základní kapitál dala misie a domorodci si tam
ukládali peníze, které se na mírné úroky půjčovaly. Jenže dlužníci obvykle zmizeli, takže
misionář s těžkým srdcem podnik likvidoval - tak tak že zaplatil všem a nikoho nepoškodil.
R.1919 vypukla cholera zase. Při ní ztratil Pater Charles wmého pomocníka Ondřeje, který
s ním už celý rok pracoval.
R.1922 založil novou stanici v Barwani, městě s nádražím. To už mu pomáhal v apoštoláte mezi
analfabety film a fotografie. Tak jim zprostředkoval pravdy víry.
Ani oční choroba nezničila jeho odvahu. Chodil skoro slepý, vedl ho jeho věrný Ivo, po par
ných cestách, v horku, v tropických lijácích. Později ho operoval indický lékař a zrak se
mu upravil natolik, že s brýlemi mohl číst a poměrně dobře viděl.
R. 1928 převzal osiřelou misijní stanici v Rambhapuru. Za několik let mu přišel na pomoc mla
dý Steylerský misionář P.Jungblut, který se u něho vycvičil a r.1934 stanici převzal. Pater
mu tam nechal, byt s těžkým srdcem, schopného katechistů Iva.
Chtěl založit poslední stanici v Ambapaře - jenže mu nedovolili do města vstoupit. Už si vě
děl rady. Pozval padesát bhilských rodin - a nastěhoval se k jedné z nich. Pak začal praco
vat. Nyní jezdil na kole - což nebyla při jeho vysokém věku a hrozných cestách maličkost.
Je zajímavé, že ani těžké pracovní podmínky, ani nebezpečné podnebí jeho zdraví nezničilo.
R. 1944 - jako sedmdesátiletý stařec - píše biskupovi: "Se zdravím je to v pořádku."
Ale za dva měsíce spadl s kola a těžce se poranil. Našlo ho několik Bhilsů a přivezlo do
Ambapary. Tam nebyla lékařská pomoc. Spolubratr mu udělil svátost nemocných a brzo po té
zemřel. 6.srpna 1944. Byl pohřben mezi svými věrnými Bhilsi.
V jeho díle pak pokračovali jak jeho řádoví bratři, tak Steylerští misionáři.

PANE, DEJ NÁM
SVATÉ KNĚZE!

R Ů Ž E N E C
ZFNKO PŠENIČNÉ
PADLO DO ZEMĚ
PŘINESLO PLOD

VSTOUPILA DO ČASU
UDALA MU TAKT

ZRNKO ZA ZRNKEM
MIZÍ MEZI PRSTY

ZFNKA LÁSKY
NAPLŇUJÍCÍ PRÁZDNOTU
OŽIVUJÍ ČAS

ZRNKA SLOV
ZDÁNLIVĚ POMÍJEJÍCÍ

KONEČNÉ SLYŠÍM
UCHY JEHO TEP

DAVID

ZAMILOVANOST-NEPŘÍTEL LÁSKY
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Mladí lidé se milují. Náhle se jeden z nějakého důvo
du hněvivě či zklamaně stáhne a řekne slova, kte
rá v podstatě znamenají:"Už tě nemiluji!"
Vzdor běžnému mínění či romantickým představám
básníků tento postoj nemusí znamenat konec lás
ky, nýbrž ohlašovat začátek pevného svazku, v
něně najde jeden k druhému důvěru. Romantická
láska je sice krásný cit, ale často mlhavý a
prázdný, zejména spojuje-li se s neskutečnými
nadějemi. I když vypadá romantická láska tak
skutečně, i když se prožívá líbezně a má neopa
kovatelnou hořko-sladkou příchuE, může pravou
lásku zastínit nebo zničit. Proč?
1. ROMANTICKÁ LÁSKA NEPOČÍTÁ SE SKUTEČNOSTÍ. -

Ruku v ruce kráčejí zamilovaní vstříc zapadajícímu
slmci. Tak však spolu lidé nežijí - leda na dovolené.
Obvykle bydlí v malých bytech, vidí na sobě pihy, vrásky,
váčky pod očima. Ronantická láska lidi rozděluje proto, že
si dělají iluze a nedívají se skutečnosti tváří v tvář. Radovat
se ze skutečných, pravdivých, živých věcí znamená vzdát se snů. Kdo chce pravou lásku, musí
se vzdát lásky romantické. Vzpomínáte na román Jih proti Severu? Kdy Scarlet viděla jen svou
romantickou lásku, ale ne vlastního hodného muže? Má-li být láska pevná, musí stát na dob
rém vzájeimém poznání-ne na iluzích-na souhlase a na pochopení. To jsou základní kameny!
2. ROMANTICKÁ LÁSKA OČEKÁVÁ PŘÍLIŠ MJOHO. - Jeden klade na druhého vysoké požadavky. Muž mi

luje zenu, chce ji pro sebe - ale ta chce na návštěvu. Žena si stěžuje, že je jí muž stále v
patách. Tak bere jeden druhému "vzduch k dýchání" tím, že přehání svou příchylnost, náklon
nost a své požadavky. I kdyby bylo toto přání oboustranné, časem asi jednoho z nanželů udusí.
Jejich vztah musí mít prostor k dýchání, t.j. svobodu. Někoho milovat znamená přát mu štěstí,
a nechat ho jít - ne ho zdržovat. Rovnováha je v dávání a braní. Většina chce mít pocit, že
je pro druhého jedinečná, ale touha, mít někoho úplně, znamená zničit sám sebe.
3. ROMANTICKÁ LÁSKA JE BEZPODMÍNEČNÁ. - "Má žena mi nerozumí," hořekuje muž, protože se mu
žena někdy opře nebo mechanicky vyhoví jeho přání po sexu. Ví sice, že žena nemá tak silný
sex jako on, ale její lhostejnost je pro něho nesnesitelná, ani když po sexu sám netouží.
Chce od ženy bezpodmínečnou lásku a tu spojuje se sexem. Snad trpěl v dětství nedostatkem
lásky a podvědomě očekává, že mu manželka dá to, co mu jako dorůstajícímu chybělo. Každý hle
dá v podvědomí partnera, který ho odškodní za to, co mu život nedal. Láska často vede k víře,
že se uskuteční sen. Ale čekejme jen člověka, který bude mít cit a pochopení. Jednou ze zná
mek lidské zralosti je názor, že nikdo nás dokonale nepochopí. Ve vzájeimém vztahu se musíme
radovat a přijímt to, oo je, i když je to nedokonalé, a nežádat mrzutě či hněvivě stále víc.
4. ROMANTICKÁ LÁSKA OČEKÁVÁ, ŽE DRUHÝ VYČTE JEHO MYŠLENKY. - Jedan od druhého očekává schop
nost intuice. Nemá-li ji ten druhý, hluboce to zraňuje naše sebevědomí - i k^ž nemilujeme.
Muž se vrátí z práce a ženu zraní, že si nevšimnul nového účesu. Muž měl v práci nepříjemnos
ti, proto nic nevidí. Pokud se oba nenaučí mluvit otevřeně o svých přáních a pocitech, těžko
si porozumí. Oba klopýtají přes nevyslovená přání. Láska nečte myšlenky, otevřenost usnadňuje
život.
5. ROMANTICKÁ LÁSKA CHCE, ABY SE DRUHÝ PODROBIL. - Dříve se žádalo po muži, aby chránil ženu.
V manželství se ochrana měnila často v panovačnost a tím se porušovala rovnováha. Žádný z
nich necítil to, co dával najevo a oba trýznil pocit, že se musejí chovat vhodně ke svým ro
lím. - Enes se ví, že muž i žena rrají podobnou inteligenci, žádosti a city. Snad má každý ji
ný talent a poslání, ale jako lidé jsou si rovni. Vytvoří-li manželé základnu rovnosti, budou
z toho mít jen užitek. Dokud se jeden tváří slabý a bezbranný, budou potíže na obou stranách.
Oba se musejí uznat a mít k sobě úctu. Má-li jeden starosti, druhý mu pomaže tím, že je ocho
ten ho vyslechnout a povzbudit - nejen se o něho hmotně starat.
6, ROMANTICKÁ LÁSKA NECHCE ZMĚNU. - Ach, proč to není jako dříve? Bušit na brány minulosti je
marné, ani vteřinka času se nevrátí. Lidí spolu žijí v přítomnosti - nebo vůbec ne.

Za pár let si manželé uvědaní, že jejich
vztah se změnil. Zmocní se jich panika,snaží
se obnovit třpyt první lásky-mamě! Visí na
minulosti a konec romantické lásky považují
za jakousi smrt. Je to onyl. Přechodné obdo
bí není konečná stanice. Musíme začínat stá
le znovu. Vztahy se mění jako klikatá cesta,
ukazují se nové a nové obzory. Manželé se mu
sí osvobodit od minulosti a najít zase cestu
k sobě. Kdo se dovede radovat z přítomnosti,
tonu několik bolestných vzpomínek neuškodí.
7. ROMANTICKÁ LÁSKA TVRDÍ ;MÁM VŽDY PRAVDU!

Jindřich vypravuje o tom, jak býval učitelem11
ted pracuje jako pomocný dělník, protože je "po
liticky nespolehlivý. "Je totiž věřící katolík a ti jako učitelé pracovat nesmí.
Dnes dráždí mnoho lidů v NSR zákaz, že komunisté
nesmejů na určitých místech pracovat. Ale manipu
lováni veřejného mínění přehlůžů záměrné, že ten
to zákaz, aby lidé "nebezpeční", t.j. katolíci,
vykonávali určité vyšší nebo vlivné funkce, už
existuje v komunistické zemi celá desítiletí.
Přitom veřůců katolůk nemůnů zvrátit režim, ale
komunisté ano - a to i násilům, revolucí.

PROFESOŘI HLÍDAJÍ NA PARKOVIŠTÍCH.
Rozhlasoví redaktoři pracujů jako pomocní dělní
ci, universitní profesoři hlídají na parkovistůch, býv. zahraň, korespondenti umývají výlohy.
Sas to jsem o tom četl na Západe, ale když to vídům, chápu celou tragiku. Mého přůtele nadchlo
Pražské jaro, pracoval v důle koncilové obnovy,
měli jsme společné přátele na pobočce litorrĚžn.c—
ké teol. fakulty v Olomouci a věřili i po vpádu
vojsk varšavského paktu,že k zhoršenů situace
nemůže dojůt.
ZATÍM - HŮŘ NEŽ PŘEDTÍM....
"Dnes je to horšů než za Novotného. Teror vůči
věřícím rodičům, kontrola kostelních návštěv, dů
sledky v povolání, ani představit si to nedove
deš!" Musům mu dát za pravdu. Doma mohu mluvit
co chci,ale zde Jindřich navrhnul setkání na sv.
Kopečku, aby mohl v přírodě volně mluvit. Ota
Filip půše: "Kapitalistický systém je podivuhodný-vzbudů-li mě někdo ráno v pět, vím, že je to
listonoš s telegramem nebo někdo z přátel, který
si chce u mne vypít sklenku, aby zahájil den s
odvahou. .A německá po
licie ták brzo nevstává'.
Vnitřek kostela působů
stále silně a slavnost
ně, barok v kupoli a v
kruchtě s varhanami,
fresky od J.Krištova
Handke. Před 40 ti lety
sem putovali rodiče z
Německého Brodku. Pěšky,
způvalo se a modlilo ně
mecky u milostného obra
zu, který zde našel
zbožný obchodník vínem Jan Andrysek, když dal
vystavět první kostel. Tento pocházů z 2.pol. 17.
SV. KOPEČEK A KOMUNISMUS
Putuji s kamarádem Jindřichem na sv.Kopeček u st. Postavili jej premonstáti z Hradiše, když
byl za 30 tileté války zničen. Na Moravě byli
Olomouce. Oficielně a úředně jen "Kopeček".
lidé zbožnějšů, nebyla tu husitská protikatolicTák chce komunistická vláda vymýtit všechno
ká tradice, jen náboženské nadšenů, hluboká vůra
náboženské, církevní, svaté - i z nejstar
oddanost Cůrkvi. Proto také nynů většů nátlak.
ších zeměpisných názvů.
Jdeme vzhůru dlouhou alejí, na konci nádher "Někdy na to nestačů slova, " říká Jindřich tiše,
když vycházíme z kostela. "Po 1100 letech křesný barokní kostel, kdysi jedno z nej známejšůch poutnůch míst - dnes téměř pustý. Pustý tanství jsme na bodu úplného ponížení. Myslete
na nás na Západe a řekněte nahlas, co jsem zde
jako duchovné život celé země.
směl říci jen šeptem!"
í^ada manželů očekává, že druhý vždy schválí
jejich jednání. Oba mívají v jistém smyslu
pravdu a cítí to. City se nedají odůvodnit,
dají se jen přijmout nebo odmítnout.
Těžkosti vznikají, nepodaří-li se manželům
oddělit nyšlení od citů. Diskutovat se totiž
dá jen o nyšlenkách. City jsou vázány na se
beúctu a pochopíme-li city druhého, získáme
oba duševní rovnováhu.
Pro vás je důležité být v právu. Ale co dru
hý? Dovolíte mu cítit a smýšlet jinak,než cí
títe a smýšlíte vy? Vztah nezi manžely se
upevní, dovede-li jeden nést city druhého a
necítí, že by ho ohrožovaly. Pak ovšem-ale
zřídka, si mohou dovolit špatnou náladu, jiné
mínění jiné přátele - i trochu bezmyšlenko
vitosti.
Projevte druhému důvěru, věnujte pozornost
jeho slovům a skutkům - pak mu ukážete, že
ho máte rádi - a z toho vyroste vnitřní
vztah. Láska se nemusí vyjadřovat jen slovy:
"Miluji tě!" Dá se vyjádřit i jinak - a čas
to imohem pravdivěji. Už Kristus Pán řekl:
"Ne kdo mi říká Pane, Pane....ale kdo plní
vůli mého Otce." Vejde-li ten, kdo plní vůli
Boží, do království Božího, vejdou ti, kdo
se snaží plnit vůli jeden druhého, do krá
lovství vyrovnaného, věrného manželství.
Zamilovanost v manželství \ede jen k problé
mům. Církev zdůrazňuje věrnost a předpokládá
snahu o vzájemné pochopení. Zbavme se před
stav romantické lásky v manželství - ař jsme
v něm nebo se do něho chystáme. Kde vládne
dobrota, jemnost, věrnost a péče jednoho o
druhého, vzniká imohem, rnnchem větší důvěrnost, než může dát pouhý sex._______________

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

představeného melkického patriarchu Maxima
Biskupové Itálie, napsali 8.IV.t.r. dopis všem Uakima V. Sv.Otec promluvil pašerákovi zbraní
italským dětem, k reku dítěte. Poprvé v ději do duše a ten se zavázal, že bez svolení Vati
kánu na blízký východ nepojede a nebude poli
nách se obracejí dopisem na děti.
Prý gener. audienci 9. května dostal sv.Otec od ticky činný. Bude vizitovat po Evropě.
Návštěva sv.Otoe v Polsku je ryze náboženská.
býv. obchodníka kuřivem Joepa Henneboela von
Putten a jeho manželky z Holandska par velkých, I když se posunula, pozvali ho polští biskupo
bohaté zdobených holandských dřeváků. Sv.Otec, vé na oslavu 900 výr.smrti sv.Stanislava, biskterý nedává autogramy, mu napsal s podotknu kipa, který káral krále pro nemravnost a pro
tím: "Zde, úplné a krátce" do jeho knihy s *a to musel jeho rukou zemřít. Sv. Stanislava pro
5000 autogramy: J.P.II.
|£ hlásil za světce poprvé kancnisací podle
nových zásad Inocenc IV. r.1253 v Asissi.
U příležitosti 5.zasedání konference SN pro
obchod a rozvoj v Manile a na níž byla i dele K jeho životu se časem připojilo imoho legend.
gace sv.Stolice v čele s P.Rogerem Heckelem,SJ U komunistů oblíbený není, odporoval mocným.
sekretářem papežské komise Jústi tia et Pax,na Sv.Otec navštíví Hnězdno, Czenstochowu, kláš
psal sv.Otec poselství, které při zahájení pře ter na Jasné Goře, své rodiště Wadovice, Osvě
četl arcibiskup Giovanni Cheli, stálý pozoro tim a Birkenau. Nowy Targ a vesnici Mogilu.
vatel sv.Stolice u SN. Hlavní myšlenka: Plody 10. června se vrátí do Říma.
Zástupce římského stát, zástupce podal odvolání
země jsou vždy pro všechny!
Při gener. audienci 9. V. zdůraznil sv.Otec, že proti zproštění režizéra C.Pontiho a jeho spo
Církev nemá být jen stádo, ale že má i pastýře, lupracovníků viny ve věci filmu Represalia,
kde se režizér dotýká cti Pia XII. Žalobu po
kteří se o ně mají pečlivě starat. Připoměl
mučednickou smrt. sv. biskupa Stanislava, který dala papežova neteř, hraběnka Elena Rossignani.
zahynul u oltáře r. 1079 rukou krále Boleslava Sv.Otec je tak pracovitý, že někdy telefonuje
Ukrutného, protože jako dobrý pastýř hájil své i po 21 hod.některému kardinálovi, aby se k
věřící. Sv.Otec upozornil, jak nutná je péče němu dostavil k diskusi. Stejně pracovitý je
kard.Benelli; když byl substitutem, musel je
rodičů o děti a kněží i biskupů o věřící.
7. V. promluvil sv.Otec k novým švýc. gardistům, den pracovník po 5 letech octe jít, protože byl
úplně vyčerpaný.
kteří skládali do jeho rukou slib.
4,V.přijal sv.Otec biskupy z oblasti Antill v V zahradách papežského letního sídla Castel
povinné návštěvě/ad limina/ a mluvil k nim o Gondolfo se prý staví bazén - 12 x 25 m. Kolem
jednotě Církve ve společenství. Požádal je,aby jsou stromy. Bude sloužit bohoslovcům oblast
ujistili své kněze o jeho lásce k nim. Zakončil ních kolejí, ale i papeži. Franc, min.předseda
výzvou katolické mládeži, která je naděje Círk Barre namítnul, že basen je drahý, ale sv.Otec
ve, aby odmítla mylné ideologie a žila v pravé vtipně odpověděl, že volba nového papeže by
svobodě a udělil jejich věřícím apošt.požehnali byla ještě dražší.
3.V.sloužil sv.Otec mši sv. v Lourdské jeskyni Sv.Otec jmenoval kardinála Sambré prostředníten
ve vatik.zahradách za příťomesti poutníků z mezi Argentinou a Čile ve sporu o kanál Beagle.
Varšavy, imoha kněží a řeholnic. Koncelebrova- Sv.Otec navštívil kongregaci pro evangelizaci.
lo s ním 6 polských kněží.P. M. Czenstochowské. Zajímal se o archiv zal.před 357 lety, kde jsou
listy ve všech světových řečech, také list
Při návštěvě v Římě 7. V. prohlásil kolínský
gener. vikář N.Feldhoff v římské redakci katol. alex.-koptského patriarchy Urbanu VIII.,kde už
zpravodajské agentury střední Evropy, že němec r. 1630 navrhuje sjednocení koptů s katolíky.
ká církev potřebuje víc spojení s Římem - a in Polská tisk.agentura počítá s tím, že na papeformace. Feldhof je předseda poradní rady inf. žově návštěvě vydělají 25 mil. zlotých/1,2 mil.
________ _____ _—
agentury KAN, která "myslí mezinárodně a chce franků. /
posílit své mezinárodní spojení. "
Italští biskupové se budou letos radit na téma:
Kněžství a duchovní povolání.
Úctu a sympatii Církve ke sportu zdůraznil sv.
Otec při audienci členům italského fotbalového
družstva s Milána, kteří přišli se svým emblé
mem - dáblem - a nápisem: Zdravíme dobrého a
sportovního papeže'.-Církev vidí ve sportu"gymnastiku těla i ducha", ale je nutné i cvičení
"v mezilidských vztazích a společ. soudržnosti*
Papežská kanise pro hromad, sděl.prostředky vy
pracovala studii o službě těchto prostředků
rozvoji dítěte v rodině a ve společnosti.
Papež přijal v krátké návštěvě býv. západojordánského arcibiskupa Hilariona Capucciho a jeho
"Další disidenty do skladu!"

KARDINÁL LUCIANI - JAN PAVEL I.

ROZHOVOR S LUCIÍ

11.července 1977 jsem společně s několika
benátskými kněžími sloužil mši sv.v portu
galském městě Coircbra; má asi sto tis.obyv.
Po mši svaté jsem směl, jako kardinál, na
vštívit sestry. V klášteře je 22 řeholnic i
s novickami. Maži sestrami je i Lucie dos
Santos, poslední ze tří fatimských dětí,
kterým se r.1917 zjevila Panna Maria. Mohl
jsem si se sestrou Lucií trochu déle poho
vořit. Je jí 70 let, a s úsměvem mi řekla,
že se cítí dobře. Neřekla sice, jako kdysi
Pius IX., že "své roky snáší tak dobře, že
mu žádný nesklouzne s ramenou", ale její
radostná přívětivost, bystrost při vyjadřo
vání a živý zájem o vše, co se v Církvi dě
je, účast na jejích palčivých problémech,
svědčí o její duchovní svěžesti.
Byl jsem několik týdnů v Brasilii a naučil
se tam základy portugalštiny, proto dost
této řeči rozumím. I kdybych však řeč ne
znal, musel bych pochopit to, co mi malá
sestra říkala; zdůrazňovala, že právě v
dnešní době potřebujeme pravé, věřící křes
ťany, zejména věřící bohoslovoe, řeholní
novice a novicky, kteří jsou připraveni a
odhodláni patřit Bohu bez výhrad.

Komunikační prostředky techniky, rozhlas a tele
vize, kino, tisk, oslovují dnes člověka bez ustá
ní a tak imohostranně, jakoby vedle nich už ne
bylo místo pro modlitbu. Kdosi řekl, že spojova
cí prostředky modlitbu vytlačí - a zdá se, že v
praxi tak mnozí jednají.
3.MDLÍT SE rQžENEC. - Syrský vojevůdce Naaman
odmítnul napřed radu proroka Elizea, aby se vy
koupal v Jordánu, nevzhledné řece, a tak se zba
vil nemoci. Dnes leckdo uvažuje jako Naaman:"Jsem
přeoe velký teolog, aktivní křesťan, vyznám se v
bibli a liturgii mám v malíčku. Mně radíte růže
nec?" - Ano, právě těm doporučujeme tuto modlit
bu stejně jako ostatním. Těch 15 tajemství růžen
ce jedná jen o Písmě sv. ,a modlitby Otčenáš,
Zdrávas a Sláva Otci jsou zhuštěné Písmo, které
tak povznáší ducha. Chladně zkoumající přístup
k Písmu může vést a vede k pýše a k vyprahlosti
ducha. Mnohý teolog - a nejen on - při "zkoumá
ní" bible podle vlastních názorů a měřítek ztra
til víru.
4.JE PEKLO, A MAŽEME SE DO NĚHO DOSTAT I MY. -

Panna Maria nás ve Fatimě naučila tuto modlitbu:
"Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás
pekelného ohne, a přived do nebe všechny duše,
zvláště ty, které tvé milosrdenství nejvíce po
třebují! "
V touto životě je mnoho důležitých věcí; nic
však není tak důležitého, jako získat dobrým ži
Sestra Lucie mluvila přesvědčivě a důrazně votem nebe. To není nauka, která k nám volá tepr
o řeholnících, kněžích a křesťanech vůbec, ve z Fatiray; je to varování Božského Spasitele,
kteří ani v obtížných situacích nezrazují z evangelia: "CO PROSPÍJE ČLOVĚKU, KDYŽ ZÍSKÁ
své zásady a jsou důslední jako svati. Vše CELÍ SVÍT, ALE ZTRATÍ SV^JJ ŽIVOT?"/ Mt 16,26/.
nebo nic - chceme-li patřit Bohu!
BUĎ MATKOU SVÝM KNĚŽÍM
0 zjevení se rmou sestra Lucie nemluvila.
Ptal jsem se jí jen na sluneční zjev, ale
sama jej neviděla. Vidělo jej 13.října 1917
asi 70 tis.osob; slunce se 3x otočilo kolen
své osy, vyzařujíc při tom různé barvy, pak
padalo závratnou rychlostí k zemi. V té
chvíli viděla Lucie s Františkem a Jacintou
vedle slunce sv. Rodinu. Slunce stálo klidně
na obloze. Pak Pannu Marii jako Bolestnou
Matku Boží a nakonec jako P.M.Karmelskou.
Ptáte se, proč se kardinál zajímá o soukromá zjevení? Což neví, že všechno je už v
evangeliu? že ani Církví uznaná zjevení ne
jsou článkem víry? - Jistě, vím to. V Písmě
však čteme, že "ty, kteří vSří, budou dopro
vázet znamení "/Mk 16,17/.Je-li tedy dnes
tak rozšířené "zkoumat znamení oasu", že pro
žíváme doslovně jakousi inflaci či záplavu
různých"znamenípovažuji za oprávněné všim
nout si i znamení z 13.10.1917, které do
svědčili i nepřátelé Církve a nevěrci, je
tedy beze sporu věrohodné. Musíme brát pro
to vážně i požadavky, které zjevení zdůraz
ňuje:
1 . LITOVAT HŘÍChQ A SNAŽIT SE PÁNA DÁL NEURÁ

ŽET.

2 .MODLIT SE. - Modlitba je spojení s Bohem.

I.VATIKÁNSKÝ SNĚM
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V prosinci 1864 sdělil papež Pius IX.důvěrně kardiná
lům, že míní svolat církevní sněm. Poslední byl Tridentský 1545-63. Jeho refomy byly tak pronikavé, že
upevnily Církev na 300 let. Jako dnes proniká veřej
ným životem komunismus, tehdy pronikalo osvícenství,
které se šířilo tiskem mezi nej širší vrstvy obyvatel.
Církev zavrhla v Syllabu 80 moderních bludů /herezí/,
např.panteismus, racionalismus, indiferentisraus, ko
munismus, tajné spolky, nadvládu státu nad Církví,
falešné názory o Písně sv. ,o manželství a o rodině.
Syllabus vzbudil takové pobouření, že v Itálii/!/,
ve Francii a v Rusku jej vláda zakázala vyhlásit.
Veřejně sdělil papež biskupům a věřícím r.1867, že
svolá církevní sněm. Rok poté vydal svolávací bulu,
kterou zval i protestanty a východ, církve, ale ty
pozvání odmítly.
I.Vatikánský sněm chtěl sjednotit celý katolický
svět k mocnému boji proti dobovým onylům a přizpůso
bit církevní kázeň požadavkům moderní doby.
Oznámení koncilu veřejnost znepokojilo. Nepřátelé
Církve nechtěli silnou Církev, biskupové se obávali, že tím podráždí víře nepřátelské vlády a
ještě víc od sebe oddálí odloučené bratry jiných náboženství.
Ještě větší bouře vzplanula, když jesuitský časopis Civiltš Cattolica uveřejnil v únoru 1869
článek, že se na koncilu bučte hlasovat o papežské neomylnosti. Proti oficielnímu vyhlášení
této pravdy víry se postavilo několik učenců, např. prof.cirk.dějin von Dollinger, který poz
ději zemřel nesmířen s Bohem, řada biskupů, např. biskup Ketteler, jenž se obával rozkolu
a pronásledování Církve a pražský arcibiskup kard.Schwarzenberg nebo známý djakovský biskup
Strossmayer. Bavorský min.předseda Chlodwig von Hoherulone se mamě snažil přimět vlády
aby proti "nebezpečí" koncilu zasáhly. Němečtí biskupové vydali v říjnu 1869 uklidňu
jící list.
Sněmu se mělo zúčastnit 1050 k hlasování oprávněných cirk.hodnostářů; přijelo jen 774.
Sněm byl zahájen na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie - 8.prosince 1869 v pravém kříd
le příční lodi chrámu sv.Petra. Z Itálie bylo 276 biskupů, z Francie 84, ze Španělska 41,
Rakousko-Uherska 48, z Německa 17.
Návrhy k projednání vypracovaly čtyři zvolené skupiny. Mělo se jednat o věcech víry, kázně,
řádů, východních obřadů a misií. V třetím sezení byly schváleny předlohy o Bohu Stvořiteli,
o zjevení, o víře a jejím vztahu k vědě a byly zavrženy různé bludy.
Debaty o papežské neomylnosti trvaly dva měsíce a byly velmi vzrušené. Na žádost 480 Otců byl
tento bod zařazen do konstituce 0 Církvi Kristově a měl se projednávat 6.března 1870. Většina
považovala konci lni formulaci dogmatu za správnou a nutnou. Ale bylo i dost těch, kteří se
stavěli proti vyhlášení dogmatu - báli se zlých následků. Biskup Hefele z Rottenburgu uváděl
případ papeže Honoria I./625-638/; tento papež dal podnět k ostrým rozporům m.j. o rozsahu pa
pežské neomylnosti a vztahu mezi papežem a koncilem. Na Kostnickém koncilu byl povýšen koncil
nad papeže - ovšem to nikdy žádný papež neschválil.
1 3.7.byla debata skončena. Když menšina viděla, že koncil se od svého úmyslu nedá odvrátit,
přemlouvala papeže, aby usnesení koncilu nepotvrdil - píseimě i ústně. Ba někteří před ním
klesli i na kolena, získá prý si vděk, lásku, úctu a obdiv celého světa. Papež je odkázal na
sněm, řízený Duchem sv. Aby nedávalo svým odporem pohoršení věřícím, požádalo 55 Otců papeže
o dovolení, aby směli odjet.
18 .července 1870, ve 4.sezení, schválilo pravdu víry o papežské neonylnosti 533 Otců, jen dva
byli proti, ale okamžitě se podřídili. Tato pravda víry byla zařazena do konstituce 0 Církvi
Kristově, a jedná ve 4 kapitolách o nastolení, stálém trvání, významu a povaze římského
primátu a o neomylném učitelském úřadě papežově.
Papežova moc je bezprostřední nej vyšší právní moc nad celou Církvi ve věcech víry a mravů,
kázně a vedení Církve. Tím se odstranilo tvrzení, že jednotlivé národní Církve jsou na papeži
nezávislé /galiganismus a febronianismus/.
Po schválení předlohy o článku víry vstoupil Pius IX. do shromáždění a potvrdil a ohlásil

dekret, že římský papež je náměstek Kristův a nástupce sv.Petra a když mluví ex katedra tj.
jako učitel a nejvyšší pastýř všech věřících, aby je poučil o víře a mravech, dostává zvlášt
ní ochranu Boží, slíbenou sv. Petrovi a Duch sv.ho chrání před onylem, t. j. jeho výroky jsou
necmylné. Následovalo Te Deum/Bože chválíme tebe/ a apoštolské požehnání.
Když Pius IX. dogma o papežské neomylnosti potvrzoval a prohlašoval, strhla se nad Římem vel
ká bouře a blesk prý udeřil i do kupole sv.Petra. Někteří v tom viděli zlobu pekla, jiní, že
s tím Bůh nesouhlasí. Jenže Bůh je tak mocný, že by si nemusel vypomáhat bouří.
19 .července - den poté - vypukla francouzsko-německá válka, zasedající se museli vrátit darů
a Pius IX. odložil sněm na neurčito. 20.října obsadili Řím Piemontští, proto sněm nepokračoval
I když vyřídil I.Vatikánský sněm jen 2 z 51 námětů a radil se pouze o 4 kázeňských otázkách,
měl nesmírný význam. Upevnilo se učení o Církvi, o obecném episkopátu a o papežské neomylnos
ti, Církev se sjednotila a upevnila, mravní úcta k papežství stoupla. Nástupci Pia IX.byly
velké osobnosti a jednou z největších je nynější sv.Otec Jan Pavel II.
Asi 50 tis.katolíků, vedených skupinkou učenců a kněží, od Církve odpadlo a založili si sek
tu starokatolíků, jejíž počet stále klesal - dnes prý asi 20 tis.členů. Okamžitě zrušili
osobní zpověčí, půst, dogma o Neposkvrněném Početí a - kněžský celibát. Snažili se připojit
k anglikánům nebo řecko-pravoslavným, ale ti o ně neměli zájem. R. 1889 se sblížili s holand
skými jansenisty, kteří mají biskupa s apoštolskou posloupností a ten jim dodnes světí bis
kupy.
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VYSEPTÁTE-MY ODPOVÍDÁME

30. dubna vysílala švýc. televize rozhovor s katolic
kým teologem Haslerem o jeho knize o papežské neo
mylnosti. Ptám se: Smí katolík pochybovat o prav
dách víry?
Nedobrovolné pochybování není pochopitelně hřích,
stejně jako není hřích pokušení. Katolík se má však
v pochybnostech ze solidních pramenů přesvědčit,
co učí katolická víra. I když pravda sama je
tajemství, které se nedá pochopit ani vysvětlit,
např. Nejsvětější Trojioe/Trojjediný Bůh/, přítom
nost Kristova v Nejsvětější svátosti aj., předpokla
dy k pravdě se dají poznat a prozkoumat jejich hod
nověrnost.
Všechny pravdy víry - čili dogmata - mají kořeny
v Božím zjevení, které se skládá z Písma svátého
a tradice. Není tedy ani pravda víry o tom, že papapeže chrání Duch s v. před ony lem, kdykoliv pro celou Církev ex katedra vyhlašuje pravdu víry
nebo mravů - nic, co by vzniklo teprve na I.Vatikánském sněmu. Mnoho solidních teologů bylo
ne proti pravdě víry samé, nýbrž proti jejímu vyhlášení, protože se báli rozkolu v Církvi a
nepříjemností s nevěreckými vládami. Kristus slíbil na mnoha místech v Novém zákoně ochranu
Petrovi - prvnímu papeži - i Církvi. "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou Církev
a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobé dán klíce od nebeského království; co svážeš na zemi,
bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi.”/Mt 16,18-19/ ."Simone..
satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje
víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry."/ Lk 22,31-32/.
Rozhodnutí církevních sněmů jsou platná teprve když je potvrdí a vyhlásí papež. Proto např.
není platné rozhodnutí církevního sněmu v Kostnici, že koncil je nadřízený papeži - papež
toto rozhodnutí nikdy nepotvrdil. Papež může ovšem potvrdit pravdu víry i bez sněmu.
Za posledních sto let - od I.Vaticana - užil své moci papež asi dvakrát. Pravdu víry vyhlásí
papež obvykle tehdy, kdy se o ní začíná pochybovat - což bylo často v I. a zač.II.tisíciletí.
Církev totiž jako celek je neomylná.
Jakmile katolík dobrovolně a vědomě nevěří v některou pravdu katolické víry, přestává být ka
tolíkem, sám se vylučuje z Církve. Jde-li o teologa, je biskup povinen mu odejmout právo
učit víře, tak zv.kanonickou missi, protože už neučí katolickou víru, nýbrž lež, blud, herezi.
Výše uvedenou knihu jsme nečetli, ale popírá-li autor papežskou neomylnost, přestává být ka
tolíkem. Doporučujeme k pročtení: Katechismus a Úvod do křesťanství /vydala Křest.akademie v
Římě/ a Schmaus: Církev /věrouka/ a Háring: Náš zas to j v novem svete/mravouka/ vyd.Nakl.sv. Cy
rila a Metoda v Římě - slovenské/. Vše dodá Váš misionář. Knihy jsou velmi levné.

Krátká ukázka překladu díla P.Tomáše SPIDLÍKA, gtof.Gregoriánské university v Římě, děkana

Orientálního ústavu, provinciála českých jezuitu v zahraničí a spirituála seminaristu v Nepomucenu.
Franc.dílo LA SPIRITUALITÉ DE L'0RIENT CHRÉTIEN o 436 str. pojednává systematicky o
spiritualitě vých.křestanů. Překládá se právě do italštiny a do angličtiny a doufejme, že
tuto knihu, která patří mezi "nesmrtelné" si přečteme jednou i česky. Francouzské dílo obsta
rá Borromaus Buchhandlung, 8032 Zurich, Hottingerstr. Nakladatel: Orientalium Studiorum, Roma

DUCHOVNÍ BOJ
1. BOJ

DÉ MO N ŮM
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Válka viditelná a neviditelná.
Když se duchovní tradice dala cestou, kterou otevřelo Písmo a stoi
ckému ideálu dala vyšší zaměření, přirovnala často askézi k zápasu,
k boji proti nepřátelům duše. Texty tím na všech stranách oplývají.
V Evagriových Praktikos se často vyskytují výrazy a metafory, kte
ré se vztahují k válce, k boji. Mnich, t.j. člověk, usilující o
dokonalost, musí především bojovat proti nepřátelům nebo protivní
kům. Duchovní boj zaujímá význačné místo ve spiritualitě Kassiánově. Tento zápas představují autoři ve dvou různých formách. Jednak
se jako válečné pole jeví duše, v níž jsou vášně a ctnosti, tělo a
duch v ustavičném zápasu, jednak je to sám křesřan, který jde do
boje a se zbraní v ruce hledí potřít nepřátelské síly.
Je to zápas všeobecný, bojuje se na všech stranách: "Jako stín ná
sleduje tělo,"řík.á Dorotheus,"tak pokušení sledují přikázání."
Jsou boje vnější a boje vnitřní. "Dnem i nocí je nutno bojovat,"
míní íehoř Naziánský,"otevřeně nebo ve skrytu, navenek ěi uvnitř
v sobě." Evagrius se zmiňuje o "válce hmotné a nehmotné".Ty, kdo
žijí ve společenstvích, "ohrožují velmi nedbalí bratří", avšak tato
válka je rmohem méně těžká než boj, který vedou démoni přímo, nezahaleni. Dadišo Quatraya ci
tuje Velký dopis Makariův, "kde jsou vypočítány všechny zápasy, což jsou boje proti lásce k
Bohu a proti modlitbě. "
Nepřátelé, kteří tyto boje podněcují, byli odmaskováni už Písmem: Satan, svět, tělo.
PROTI

T e nto boj
je nutný
"Život bez zkoušky nestojí za to, aby se žil, "čteme v Obraně Sokratově, že zkoušky jsou tou
úzkou cestou, jíž je nutno jít, abychom se přiblížili k Bohu, je myšlenka velmi stará. Avšak
rozhovory "trpícího spravedlivého" v asyrsko-babyloňské literatuře jsou jen jednotvárnými
nářky. Platonův "na kůl naražený spravedlivý" vydává svědectví, dovolává se své spravedlnosti
Naproti ternu zkouška, jíž je podroben Job, ukazuje jeho pokoru a víru. V téže linii vyvoláva
jí Otcové z přfk1adi° zkoušky víry spravedl tvých Starého zákona předobraz požadavků evangelia.
Podle Klementa Alexandrijského musí pravý "gnostik"po Bohu chtít, aby ho zkoušel:"J Pane,
vrhni mne do zkoušky!" Člověk po výtce zkoušený je imich. Protože moudrost není možno získat
bez boje, nazývají se askétové agonizemenoi, agonistai - ruský podvžniki. Pro Kassiána je
boj prozřetelostním prostředkem k duchovnímu zdokonalení, svědectvím lásky, zdokonaluje svo
bodné rozhodnutí. Podle Dorothea nemá mít askéta strach ani z pádu "často do bláta, aby pak
zase našel cestu," protože "ti, kteří musí plavat v moři a plavat umějí, ponořují se, když na
ně jde vlna, nechají se vlnou přejít, pokud se nepřevalí a potom plavou bez potíží. "
Bojovat se musí, ař už je člověk dokonalý či nikoliv. Je-li v apathei messalienců tendence
ke kvietismu, věří naopak Evagrius ternu, že pokušení vzrůstají pokrokem v duchovním životě. Pokrok duše vzhledem k její neohrozitelnosti se nůže měřit podle kvality a síly démonu, kteří
na ni útočí. Když se modlíme "Neuve3. nás v pokušení" neprosíme, abychom nebyli pokoušeni, pro
tože to není možné, ale abychom nebyli pokušením přemoženi tak, že uděláme něco, co se nelí
bí Bohu. To je tradiční vysvětlení, jak je čteme v Louce duchovní.

Ďábel
Dvanáctá kapitola APOKALYPSY, která opakuje a doplňuje četbu Geneze, shrnuje biblickou nauku
o dáblovi a jeho úloze v dějinách spásy. Je to osobní střetnutí, kdy stojí proti sobě Bohočlověk a svůdce, "kníže tohoto světa"./Jan 8,44/.
V této perspektivě vykládají Otcové různé události z Kristova života, např. klanění mudrců,
pokušení na poušti, křest, především však kříž: proč byl Kristus ukřižován? "Aby ukřižoval
clábla," odpovídá Theodor. Také pro křestana je život v podstatě boj proti démenům /Ef 6,12/.

Tt)to tradiční pojetí přijala v rmišské duchovnosti na poušti nový výraz: poušť je po výtce
panství démonů a imich, který se na poušť uchýlí, střetne se s démony tváří v tvář, v boji
muž proti muži.
Démonologie vyjádřená Životem Antonínovým, dílem Evagriovým a dílem Kassiánovým je klasicky
pouštní a jako důležitý prvek doplňuje tradiční asketickou nauku.
Je pravda, že se často opomíjí skutečnost, avšak démoni si dosud zachovávají svou kosmickou
fmkci, jsou kosmokratores, přidruženi k falešným bohům, vázáni na živočichy a rostliny. Jed
nak řecká filosofie, jednak jisté židovské proudy ovlivnily pojetí autorů křesťanských, když
osvětlují činnost démonů ve světě. Avšak praktické závěry jsou vždy tytéž: vírou v Boha a
askézí očišťovat místa, kde působí zlo. Poustevníci zůstávali úmyslně tam, kde věřili, že
najdou nejvíc démonů.

Moc démonů
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Origenes si postavil problém:"Je-Jí pravda, se Bábel a jeho armáda byli zničeni, čím to, že
pořád ještě tak příliš věříme v jeho moc nad božími služebníky?" Origenes ujišťuje, že dáblo.
va zkázonosná činnost se uplatňuje jen u zlých, neboť nemá už moc na těmi, kdo jsou v Kristu.
Podřízená boží prozřetelnosti je činnost démonů nástrojem zkoušek, které předcházejí vítězst
ví. Tak se o sv.Melanii říká:"Tak si zlý nepřítel uvědomil, že neuspěje, když bude proti ní
bojovat a i když byl poražen a celý zmatený, obstarázial jí ty nejkrásnější věnce a vůbec se
neodvažoval nebýt jí k službám, prospěšný. " Sv.Sabas se nelekl Satana, který se mu zjevil v
podobě hrozného lva. Za to mu "dal Bůh na oplátku pod moc všechna jedovatá a krvelačná zví
řata.
.Je také pravda, že ňábel není příčinou hříchu, jak říkají "někteří prostácci", proti nimž
píše Origenes. Evagrius naznačuje, že démon nezasahuje přímo náš rozum, že je neschopen vzbu
dit poznání přímo v duchu, že není schopen poučit nás o "příčině věci", může nám jen navodit
obrazy, představy. Démoni vzbuzují představu v rozumu prostřednictvím "složení"těla. Logismos
je jenom představa, obraz.
Boj proti démonům se tedy klade především do logismoi,
do neskutečného světa iluzí, falešných útěch, do podvodů
a lstí všeho druhu. Bojuje se proti nim rozeznáváním a
bdělostí srdce.
Je ovšem nutné používat i prostředků tělesných: postit se,
oblékat do drsných šatů, protože démoni používají těla.
"Tělo, "říká Evagrius, "není špatně samo o sobě, samo v
sobě je ochranou proti démonům. Proto nás také napadají
především ve spánku, když jsme bezbranní. "
"Pozorovat"číhat, je vlastní zaměstnání, činnost démcnů
ve válce proti imichům. "Démoni neznají naše srdce, jak
si někdy někteří lidé myslívají. Jenom z pozorování nás
poznávají. Ale v tomto umění jsou velmi obratní, "ujišťuje Evagrius. "Když askéta toto všecko ví, přesvědčuje se,
že démoni nezmohou proti lidem nic",říká Kassián. Bojuje
se s vyrovnanými silami a vítězem je duše, choe-li jím
být a poraženým, nechoe-li zvítězit. Být však poražen to znamená padnout do otroctví Zlého, se všemi příšernými
důsledky, které přicházejí v zápětí.
Exorcismus
Křesťanští spisovatelé II.a III.st.považují vymítání zlých duchů za projev božské přirozenos
ti křesťanství. Na začátku 1.pol.III.st.se praxe exorcismu začíná upravovat, řídit jistými
pravidly. V Církvi se exorcismus udržuje ve dvou formách: u nemocných s příznaky posedlosti
a v přípravě na křestní obřady.
Avšak tato praxe byla jen zvláštním použitím obecné víry v moc božího slova, modlitby a křes
ťanské askéze. Když se Origenes obrací na pohany, rozeznívá zvláštní charakter slov Písna:pů
sobí to, co vyjadřují, jsou silou, jsou mocí. Evagrius praví, že boží slově není jen duchovní
potravou, že je i "zbraní". "Ve slovech Písma je Pán, jeho přítomnost nemohou démoni snést,"
říká Athanáš. Totéž se dá říci o Ježíšově jménu, o znamení kříže, o každé modlitbě, zejména
zpívání žalnu. A konečně-jsou-li ctnosti účastí na Kristu, jsou nepřátelé rozprášeni božím
dílem. KAŽDÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT OČISŤUJE SVĚT A Nl&f SÍLU ZLA.
HLUBOKÁ LÍTOST NEPRAMENÍ Z TOHO, ŽE ČLOVĚK PŘESTOUPIL NĚJAKÝ ZÁKON, ALE Z VĚDOMÍ, ŽE PORUŠIL
SVŮJ VZTAH K BOŽÍ LÁSCE.
Fulton J.Sheen: POKOJ V DUŠI
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KNIHOVNA

MOJE MILÁ FILOSOFIE
Majitelé dospívajících dětí vědí, že jejich výchova je pedagogicko-diplomaticko-psychologicko-filosofická fuška. K výcho
vě menších potřebuji filosofii také, když jdu např. k holiči,'
nůj muž, profesor filosofie, je hlídá.
Před lety jsem potkala v obchodním domě přítelkyni. Sotva od
pověděla na pozdrav, svraštila čelo a nadula tváře.
"Zlobí Honza? Nebo ledviny?"zeptala jsem se účastně.
"Ne," odsekla ostře."Ale tvůj muž nechal Honzu propadnout. Honza
prý tvrdil, že Aristoteles byl učitel Sokratův. Záleží na tom?"
"Asi ano, když propadnul. Ale nůže zkoušku opakovat."
"Nemůže, "plačtivě posmrkávala přítelkyně, "propadl po čtvrté!"
Večer jsem se něžně zeptala muže, proč je k Honzovi takový
krutas.
"Protože Honza je vůl! Kdyby se řídil svou filosofií, už by dáv
no seděl v blázinci!" Odmlčel se a dodal: "Ale na večírku nám skvě
le zahrál na housle. To by byl muzikant!"
Lneš je Hen za slavný dirigent, nosem div neryje nebe a jeho máma mě vů
bec už nezdraví.
Jednou zazvonil zvonek. Otevřu - a dovnitř se doslovně zhroutila něžná dívčí postavička. Lek
la jsem se při ponyšlení na muže a syna. Ale muž se dívá na studentky jako nalíř na své štět
ce a nejstarší syn je zanícený bohoslovec. Usadila jsem elegantní dívčinu do křesla a vyslech
la dlouhou historii jejích čtyř neúspěšných zkoušek z filosofie. Doprovázela vypravování tím,
že krčila neustále roztomilým nosíkem.
"Jen proto, že jsem neznala rozdíl mezi pojmem a představou! A Kanta prohlásila za idealistu.
Podle mého světového názoru byl Kant idealista a vůbec všichni filosofové před Marxem byli
idealisté. Proč mě pronásleduje pan profesor pro nůj světový názor? Mám na něj právo!"
"Máte skvělé šaty," podotkla jsem s obdivem, "nůžete mi dát adresu své švadleny?"
"Šiji si sama, "odvětila studentka nevrle. "Máma je konservativní a držgrešle. Model je také
nůj - ale všichni bychom měli chodit v uniformě. K vůli rovnosti, šiji i kamarádkám, "dodala
nelogicky. Byla jsem tak okouzlená jejími šaty, že jsem se zapomněla zeptat, jak se jmenuje a
večer jsem dlouho vysvětlovala manželovi, koho nechal "rupnout". Teprve při zmínce o elegant
ních šatech se plesknul dlaní do čela: "Ta elegantní revolucicnářka! Husa! Měla by se raději
věnovat navrhování ženských hadříků!" dodal opovržlivě.
Ehes má dívka - stejně štíhlá ale mnohem méně marxistická - prosperující módní salón.
Jindy sedím s Maruškou v parku a spravuji jí nožku. Totiž její panence, kterou hýčkala tak ná
ruživě, že jí urvala nohu. Přisedne dlouhatánský mladík s ohryzkem a odstávajícíma ušima. Řek
ne své jméno, ujistí se, že jsem manželka jeho profesora filosofie a žádá o intervenci:"Nemám
čas na studium, věnují se hodně sportu. Úplně mi vypadlo z hlavy, že Tomáš Aguinský byl teo
log a filosof a řekl jsem u zkoušky, že byl starořecký stoik. Aqua-voda-stojatá-stoik, že?
Mluví bez vzrušení a oddaně zírá na utrženou nohu. "Proč se nevěnujete sportu úplně? Jste jis
tě senzační běžec." Zapýřil se:"Získal jsem pár medailí,"připustil skronně,"ale filosofie..."
"Vás nezajímá. Uvažujte u druhé možnosti," pcpíchla jsem ho. Zanyslil se.
Lneš mají dlouhé nohy neúspěšného studenta filosofie větší příjem než celý profesorský sbor.
Namluvila si ho dcera milionáře - i s jeho ohryzkem. Z vděčnosti mi posílá volnou vstupenku
na své závody. Milejší by mi byla vděčnost bývalé marxistky - šikovný model z jejího salónu.
Sedíme - oba v qala - na ochotnickém představení i miversi ty. Hrají - ku podivu - těžkou hru,
Čechovův Višňový sad. Muž zívá. Sousedé zívají. Až vstoupí na scénu starý sluha. Pak hlediš
tě ztuhne. Student s nalepenými vousy a plešatou parukou hrá tak mistrovsky, že po závěrečném
monologu se potleskem div nezboří "divadlo". I rektor několikrát tlesknul - a je matematik!!
Když jsem si před zrcadlem pudrovala nos, někdo za mnou jeimě zakašlal, štíhlý studentík, ru
dý rozpaky: "Paní profesorová, "zakvílei, "váš muž mě nechal třikrát přepadnout. Pro hloupost.
Řekl jsem, že Čaadajev byl komunista. Když má ruské jméno...?!" Sepnul ruce pohybem, který mi
někoho připomínal. "Hrál jsem v tem Čechovovi starého sluhu," dodal se skromnou hrdostí.
"Víte co, mladý muži," položila jsem mu dlaň na rameno,"dejte se zapsat na akademii dranatických umění. Máte talent jako...jako..Berdájev!!" Teprve když odešel jsem si uvědomila, že
Berdajev byl filosof a ne herec. Ale mladý muž to stejně nepoznal. Dnes hraje v hlavním divad
le a posílá nám zdarma lístky - i když ho muž nechával propadat. Asi z vděčnosti, jinak by ne
mohl přesedlat z filosofie na svého milovaného koníčka jako na své povolání.
Pak aE někdo tvrdí, že filosofie je pro praktický život bezcenná. Já vím své!
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biu, kdybychom zesvětačili styl našeho života a
pednání, když smažeme vnější známky našeho kněž
Jak předvídali moudří lidé, nastává sv.Otci ského poslání. Musíme si uchovat smysl pro naše
který chce očistit a zúrodnit polorozpadlou jedinečné poslání a tato jedinečnost se musí je
vit i v našem odívání. Nestydme se za ně!"
Církev, křížová cesta. Jeho Dopis kněžím
přijali dobří knězí s radostí, špatní s ne Pro JP není kněžský oděv jen znamení "stavu" nevolí. Zde volně přeložený a mírně zkrácený 30 "ochrana", ale spíš svědectví a vyznání. Ži je
re ve společnosti, která se stále silně pohybuje,
rozhovor tisk.úřadu kolínského arcibiskup
foozí by si rádi pohovořili s knězem - ale neset
ství s kard.Hóffnerem, Kolín n.R., předse
kají se s ním. Mnozí neznají kněze ani ve velkých
dou německé biskupské konference.
farnostech, kde se denně stěhují desítky lidí.
T:Sv.Otec si získal podivuhodnou popularitu^ Poznají ho jen po oděvu!"
ale Dopisem kněžím z 8.4.narazil poprvé na
odpor.___________________________________ T.Rvká se3 že sv.Otec dal jedinému knězi jen vel
KH: Od samého začátku kritizuje papeže ital mi nerad dispens od celibátu.
ská levice. Konin.časopis MANIFESTO ho nazý KH: Papež nevidí v kněžském bezženství podmíněný
vá "\etreloein s fašistickým a teutonským ná slib "jak dlouho mohu, .""až nebudu moci.." Píše:
"Zde jde o to, splnit slib daný Kristu a Církvi",
dechem". "Chléb, který nový papež láne, je
a to tak spolehlivě, jak vyplývá ze slov sv.Pav
nejen nestravitelný, ale tíží a utlačuje
člověka jako"polský kámen"." - 15.12.mr.kri la:'Všechno zmohu v tem, který mě posiluje.."
tizuje papeže také PUBLIK FÓRUM. Oo říká o Fil.4.13. - Na to musí myslet v hodinách krize a
celibáte, kontrole porodnosti, sexuálním ži ne hned žádat o dispens, jakoby to byl čistě adnivotě, rozvodech a marxismu není nic nového. nistrativní úken a ne hluboká otázka svědomí a
"Absolutně mužské hledisko papeže" je prý zkouška vlastní lidskosti. Bůh má právo na to,
nutné chápat na "pozadí vysloveně konserva- aby se každý z nás podrobil této zkoušce, vždyí
tivní katolické společnosti." Člověk má do- v každém pozemském životě jsou zkoušky. Bůh ale
zároveň chce, abychom z těchto zkoušek vyšli ja
jem, že "na rozhodnutí papežových voličů
něla nejdůležitější vliv touha po zdravém ko vítězové a k tomu nám dává dostatečnou pomoc."
It> je obraz kněze v dopise kněžím: "Kněz se svým
katolickém světě včerejška."
celibátem stává člověkem pro druhé. .Celibát je
T: Kritika papežova dopisu kněžím vzbuzuje znamení svobody, připravené ke službě!"
dojem' že se v něm jedná jen o celibátu,
KH: Omyl! Na začátku odvážného a povzbuzují T.Prof.Kiing namítl proti dopisu: "Katolická Cír
cího dopisu říká: "Jsem s vámi knězem, vybra kev pyká za to3 že chce stále ještě ze svobodného
ným z lidí a ustanovený pro lidi." Dokazuje; daru milosti dělat zákon, vnuceny všem kandidá
tům kněžství. "
že kněz je "dar Kristův" Církvi, že musí
KH:
Papež píše: "Často rozšířená daměnka, že kněžovládat umění všech umění, totiž vést duše
a být společnosti "jasným znamením a zřetel ský celibát v katol.Církvi je pouhý zákonný záva
ným svědectvím." Papež píše:"Lidé se nakonec zek pro všechny svěcené kněze, spočívá na nepocho
ptají jen po takovém knězi, který si uvědo pění, ne-li dokonce na nevědomosti. Všichni vine,
muje své kněžství v plném snyslu: hluboce že tomu tak není. Každý křestan, který přijíitó
věřící kněz, který odvážně vyznává víru,hor svěcení, se zavazuje k celibátu vědomě a dobro
livě se modlí, přesvědčivě vyučuje, slouží volně a připravuje se na to řadu let důkladnými
a uskutečňuje v životě program blahoslaven zkouškami a horlivou modlitbou. Rozhodne se pro
ství, který umí nesobecky milovat a je blíz celibát, až dojde k pevnému přesvědčení, že mu
ký všem, zejména těm, kteří jsou v nouzi." Kristus tuto milost daroval k blahu Církve a ke
Papež varu_
____ _______ službě druhým. Pak se teprve zavazuje zachovávat
celibát celý ži
je kněze
vot'.'
před zesvěCelibát je mi
tačením. Po
lost Ducha sv.
ukazuje při
Někteří se dom
tom na slo
nívají, že tento
va, která
dar milosti pů
řekl 9.11.
sobí v člověku
78.římské
jako fysický ná
mu kněžstvu:
tlak; že člověk
"Nenamlou
jinak
vůbec ne
vejme si,
může. To je omyL
že by to
Člověk se může
byla služ
darům milosti
ba evangeDucha sv.bránit.
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osvědčuje mu svou důvěru, vždyt on je Pánem žní
Může vlastní vinou dary milosti ztratit.
Kdo se snaží o kněžství,ale přijímal by bez- a dárcem milostí. Každá dobrá věc a každý dokona
ženství jako zákonnou povinnost, nezkounal- lý dar přichází shůry, od Otce světel. Tuto víru
nesmíme oslabovat svým lidským uvažováním a maloli by důkladně, jestli mu Pán tento "dar
Ducha sv." věnoval, jednal by lehkonyslně a věmostí.""V posledních letech,"pokračuje papež,
"se snad příliš diskutovalo o identitě kněze a
hříšiě.
T.Prof.Kilng vy črtá papeží, že sice mimo Cír ceně jeho existence ve světě, ale příliš málo se
modlilo." Chyběl "dostatečný elán, modlit se za
kev lidská práva hájí, ale porušuje právo
na manželství zákazem manželství pro kněze kněžství, dát mu účinnou sílu z ducha evangelia
uvnitř Církve.Podobné prof.Peter Eicher:Pa- a tak identitu kněze upevnit." Jsem přesvědčen,
pež žádá lidská práva, svobodu a toleranci že papež doufá v mládež, která ho nadšeně osla
navenek," ale" zároveň je oslabuje v refor vuje. Církev se nikdy neobnovuje malostí, ale
mě křestanské svobody uvnitř. "____________ vždy naprostým oddáním se Kristu. CXnilostnění re
KH. To jsem už vysvětlil. Biskup nesmí vy formátoři Církve, např.sv.Bernard z Clairvaux,
sv.František z Assisi, sv. Dominik,sv. Ignác, .ne
světit na kněze nikoho, kdo nepoznal po
dlouhém a poctivém zkoumání sebe sama, že
žádali uvolnění celibátu, ale hlásali radikální,
ho Pán "darem Ducha sv." povolal k bezžen- dokonalé následování Ukřižovaného.
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ství pro království Boží. Něm.bisk.konferen
T.Namítá
se,
že
farnosti
mají
božské
právo
na
ce 19.2.70 prohlásila:"Skutečnost, že bez- obět mše sv. Když nestačí počet neženatých kně
ženství pro království Boží je dar milosti
Boží nezakazuje, udělat ji principem výběru ží, musí se světit na kněze ženatí muži.______
KH.Jak je to smutné pro farnost, která nemá kně
pro kněžskou službu." Bylo by urážlivé obvi ze, ví papež také. Ovšem božské právo neurčuje,
ňovat biskupa z nátlaku. Nenutí nikoho, aby jak velká má být farnost. V Kolínské diecézi je
byl knězem a žil v oelibátě. Povolaní se
musí sami svobodně rozhodnout. /Stejný argu 41 farností s méně než 500 věřícími, i farnosti
s méně než 200 věřícími. Cesta k nejbližšímu ko
ment, jakoby obviňoval mladý muž stát, že
stelu je blízká. Mají tyto nepatrné farnosti bož
omezuje jeho lidské právo na výběr povolání
ské právo na vlastního kněze a nedělní mši sv.?
a nedovolí mu bez lékařského diplomu vykoná
V mém kraji nají některé malé obce společný kos
vat lékařské povolání./
tel s jedním knězem. I to by bylo řešení.
T. Předhazuje se papeži, že k vůli celibátu Na to, že se najde dost mladých mužů, kteří ty
klesá počet kněžských povolání.____________ přijali kněžské bezženství, máme naději. Podle
KH.Před velikonocemi jsem se zúčastnil kon Il.Vaticana důvěřuje Církev Bohu Otci, že vzbudí
ference o kněžských povoláních v Římě. Zde dostatečný počet mužů, kteří se zaváží ke kněž
čísla:v záp.Evropě, Americe a Filipínách
stoupnul počet seminaristů z 23.343 v r.77 skému poslání, budou-li kněží "společné s celou
na 23611 v r.78. V počtu nejsou řeholnící a Církví o to pokorně a vytrvale prosit."
Odstranění celibátu by neodstranilo "různé vnitř
misionáři, ani 3503 seminaristů v Polsku.
ní slabosti, které zachvátily Církev v pokoncilV Německu stoupnul počet z 1806 v r.1975
ním obdebí"/Encyklika Rederrptor hominis JP II./.
na 2127 v r.1978.
Znejištění moha křestanů ve víře, nenápadné od
T.Prof. Peter Eicher předhazuje papeži, že
bočování k náboženské lhostejnosti, zničení mo
celibát bez Husí zpevnil, zatím co tisíce ha manželství a rodin, úbytek křtů, řeholních a
farností jsou bez kněze.__________________ kněžských povolání, rozpad mravních hodnot zvláš
KH. Papež o nouzi farností ví. Dojalo mě,
tě v oblasti sexu. Tyto krize se vzájemě podmi
když jsem četl v Dopise kněžím: "ř^slete na ňují. Mohou se překonat jen všechny zároveň, ne
místa, kde už léta toužebně a vytrvale če každá sama o sobě. Uzdravení nůžeme očekávat jen
kají na kněze, protože bolestně cítí jeho
tehdy, budou-li se tvořit co nejvíc zdravé a sil
nepři temnost. Stává se, že se shromáždí v
né buňky obnovy: křestanské rodiny, společenství
opuštěném Božím domě, na oltář položí dosud stejně smýšlejících, živá jádra víry ve společ
uchovanou štolu a modlí se všechny modlitby nosti. To je půda, z které vyrostou kněžská a
mešní oběti. V okamžiku proměňování nastane řeholní povolání a rozhodnutí k celibátu.
velké ticho, přerušované často pláčem. .Tak
vroucně touží tito lidé slyšet slova,
VŽDYCKY, ZVLÁŠTĚ V POSLEENÍCH LETECH, MĚ NAPLŇO
která mohou účinně vyslovit jen kněž,
VAL HR0ZOU RYCHLÝ BĚH ČASUjBYLO TO PROTO, ŽE
ské rty"./"Toto je Tělo mé. Toto je
má Krev."/. Papež odpovídá: "Je-li

Církev přesto rozhodnuta, trvat
na oelibátě kněží jako zvláštním
daru milosti pro království Boží,
a také vyznáváním víry ve svého
Mistra, Spasitele a Ženicha a
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JSEM STÁL BEZ POHYBU, NA MÍSTĚ.
NYNÍ - S ROZHODNUTÍM, PŘIJMOUT KNĚŽSKÉ
SVĚCENÍ, PŘEKROČIL JSEM ČAS, ČI LÉPE ŘE
ČENO - PONOŘIL JSEM SE DO HLUBIN, KDE
JE ČAS NESKUTEČNÝ.
Otec Alexander

Eltšaninov

CO

JE

CO?

židovská neděle,profesor, který hrává na varhany
při čes.bohoslužbách v Curychu,asi.J. Hlas osla,
domácí zvíře,světice-rrystička,zn.měny, tisíc.K.
učitel Platonův,cirk.učitel-bojovník proti bludu
arianismu/kněz Arius 320 exkomunikovaný, popíral
rovnost Boha Otce a Syna, v Nioei 325 a Konstantinopoli 381 jeho blud sněm zavrhnul/, dvě samo
hlásky ,L.Tisíc, cirk.spisov.-185-353-některé
části jeho učení byly zavrženy, a však, úřad/něm/
předl.M.Předl, nauka, že se stačí oddat Bohu ci
tem bez vůle a činu, bič, tisíc.N.Předl.,nauka,
že všechno je výron božství, trpící postava St.
zákona, hlas krávy.

JSTE DOBRÁ HOSPODYNĚ ?
1.Lhostejnost. 2.Sport.klub, kněz, který vy
hání zlého ducha, předl.výborně ízkr.angl. váhy.
3. Rosa/něm/,motýlek, rudá tekutina-slov.,
spojka.4.Část vozu/nn.č.2.p./,číslo,biskup
z Mopsuestie-řec.cirk.spisovatel - nar.350,
spojka, v/něir/,5. je/angl./,nemocného, začátek
názvu moder.tance, předpona něm.min. času,vá
ha. 6. Kanu patří?, člen čes. šlechty, předl.,
příbuzné.7.Předl.,Zjevení sv.Jana, cizí žen
ské jméno, spojka,8.Těžké písmenko, německý
básník, egyptský vládce, předl., 9. Znalec bib
le z Antiochie /280-303/,známý kardinál,
předl., dvě tisícovky, 10.Kulturní historik
z Antiochie-536,studený/něrr/,švýc.město ze
dvou samohlásek, předl., 11.Přirovnání, i
/lat/,spojka, když/něir/,předl. ,12.Předl. ,žák
Sokratův a učitel Aristotelův, zvuk,zápor,
část vozu.13.Angl.ne, 1.kniha St.zákona,
necht, hlas osla, a sioe.14.váha,člověk,kte
rý hlásá, že spása je odvislá od poznání
tajemství světa a Boha, čes.malíř, 1000,předl
2.písmeno Abecedy, 15.Rozum, duchovnost,zn.
aut záp.státu,16.Směr, který hlásá, že to,
co se nedá poznat rozumem, neexistuje, jemu.

A. Spojka, klidný, zly duch, divoké zvíře.
B.Zn.aut sev.státu, mučedník za Diokleciána,
citosl.,pravda víry. C.Bůh, zn.pro auta,předl
zelenina, necht, zn.olova, nota, zkr. zákono
dárného sboru, váha.E. Vzácné písmeno-fonet.,
jméno, předl.,nápoj, stará národnost, nota,
opice.E .Mechanic. obraz, váha, plakat, tepl.,
zens. jméno, předl., spojka, předl. F. Dopr.pro
středek-fon. , zájm.,citosl., zad. zn. italských
letadel, pobídka koně, zájm.,bodlák. G.Souhl.
ptáka, citosl.,vlej,zač.zn.mezin. telev.vysí
lání, it.souhlas, 2 samohl.H. 4 Samohl.,zkr.
severu-ném., dravé zvíře, amer. stát, zápor,
předl., váha, zn. it.peněz.CH. Zákon, sbor-zkr.,
voj .útvar, zn.aut slov, státu, clov. sebezáporu, citosl., spojka. I.Váha, nuže, váha,
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Samozřejmé! Ale přezkoušejme sl to!
l.Máte při vstávání pocit, ze stojíte před horou
práce, kterou asi nezmůžete?
ano 0, ne 1
2.Povazujete domácí práci v podstatě za zvyk?
ano 1, ne 0
Z.Pracujete podle plánu, který se dá v případe
nutnosti lehce změnit?
ano 1, ne 0
4.Máte pevný pracovní plán?
ano 0, ne 1
5. Uvazujete, můzete-li s jednou prací vyřídit zá
roveň i druhou?
ano 1, ne 0
6.Máte v kuchyni psací potřeby, abyste si zapsala
hned, co máte koupit?
ano 1, ne 0
7. Víte, co máte v lékárničce k ošetření drobných
poranění?
ano 1, ne 0
8.Kupujete bez pevného plánu?
ano 0, ne 1
9.Spotřebujete peníze před výplatou?ano 0, ne 1
10. Víte, kolik vydáte v rodině za činži, auto,
proud, elektřinu atd.?
ano 1, ne 0
11. Necháte defektní kuch. strojky hned a odborně
opravit?
ano 1, ne 0
12. Jste nervózní, když vám něco naruší plán
domácích prací?
ano 0, ne 1
13. Uděláte si bez výčitek svědomá výlet po obchoa
ním domě, když vám práce leze krkem?ano 1 ne 0
14. Domníváte se, ze dokážete práci v domácnosti
udělat přesně a správně sama?
ano 0, ne 1
11-14 bodů:jste velmi obratná hospodyně, ale je
nebezpečí, že děláte pro domácnost trochu noc.
NebuSte otrokyně domácích prací!
7-10:zvládnete domácnost, ale nepřeceňujete ji.
4-6:někdy si zasloužíte za vedení domácnosti nej
horší známku, ale není to vždy negativní hodnoce
ní.
O-3:domácnosti si nevšímáte, zaměstnání je důle
žitější.

o

DRAHÝ DUM
Mr.Wilkins si urovnal vázanku, prohlédl nehty a zazvonil u velké
ho, zanedbaného domu vprostřed obrovské, úplně zpustlé zahrady.
Ozvalo se šoupání trepek a otevřela stará, vyschlá žena v modré
zástěře. Tázavě na něho pohlédla.
"Posílá mě firma Wick a Wick, obchod realitami. Mám zájem do dům."
Paní poněkud odstoupila a váhavě ho uvedla do pokoje, přecpaného
nábytkem a památkami. Na zdech i na skříňkách byla fotografie mla
dého muže se vzdorovitou tváří - stejné rysy, skryté ve vráskách
a stařeckých váčcích majitelky domu.
"Je libo kávu nebo čaj?" zeptala se zdvořile. Mávnul rukou.
"Chci koupit váš dům. Na to, jak je sešlý, je velmi drahý. Nemá
ani desetinu cenu toho, co za něj žádáte."
Stará paní lehce pokrčila rameny. Na otevřené okno vlétla slepice,
zakdákala a zmizela v zaplevelené trávě. Pán povzdechl:"Jsem zá
možný, mohu dát dům opravit. Chci jej koupit, i když nes levite.."
povzdechl a sveřepě pohlédl na fotografii nad gaučem.
"Peníze za dům mi vystačí do smrti,"řekla stařenka spokojeně. Víte," naklonila se důvěrně k
pánovi,"syn se mi nepovedl. Manžel zemřel, když byl hoch malý - a já mu moc povolovala."
Stydlivě se usmála, jako lidé, kteří mají málo příležitosti hovořit s jinými a sdělují jim
pak i důvěrnosti:"Musela jsem do práce - chlapce zkazila ulice. Hned ten zlozvyk, hned onen.,
a nakonec... "Sevřela ramena. Chvíli bylo ticho. "A já ho tak milovala!" Sklonila hlavu a še
divý proužek vlasů jí padl přes brýle, za nimiž se zakalily slzami vybledlé modré oči.
"Ano děti, děti," povzdechl host."Na štěstí jsem starý mládenec." Stará paní na něho pátravě
pohlédla. Dodal: "Mám však velkou sbírku rytin, proto kupuji velký dům, chápete."
"A já tu sedím jako hloupá, ani sklenici limonády vám nenabídnu. V tom horku. .Je v ledničce."
Odcupitala.
Host chvíli bubnoval prsty na okrouhlém stole, pak vstal a podíval se zblízka na fotografii
mladého muže. Ústem mu cuknul úsměšek. Jak pošetilé jsou matky. On ty si věděl rady...!
"Zde trochu osvěžení, pane," zazněl za ním hlas staré dány-"Prohlížíte si mého syna. Nebyl
zlý, ne - ale dostal se mezi zlé lidi, ti ho zničili. Tak pěkně jsme tu spolu žili, chodil do
práce, těšila jsem se, že se jednou ožení, budu chovat vnoučátka, .pak se začal toulat. Do za
městnání už nechodil, byl často i týden pryč..Bála jsem se být sama, opatřil mi psa..ještě
žije, ale už je starý. Chovám ho k vůli synově památce. On ho vlastně objevil..."
Odmlčela se.
"Pravda, nevíte, co se stalo. Záhada. Policie sama si nevěděla rady. Jednou v noci přišel
chlapec darů, promoklý, .nebýt psa, který ho štěkáním vítal, ani bych to nevěděla. Dodnes ho
vidím stát v hale, kolem louže vody, na hlavě promoklý klobouk, u nohou malý kufřík. - Jdi
spát, mami, vezmu si něco z ledničky -řekl nervózně.- Dám aspoň kufříček do tvého pokoje nabídla jsem mu. Ale nedovolil ani, abych se kufříku dotkla. Proč? Nechápu? Nebyl to jeho
kufr, byl velmi těžký, viděla jsem, jak napíná síly, když ho zvedal.."
"Kufr?" zeptal se zdvořile host a naklonil se dopředu.
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"Jednou v noci přišel za chlapcem host. Ani nevím, jak se dostal do domu a proč pes ne štěkal.
Asi chlapcův známý. Slyšela jsem, jak se hádají - upříímě řečeno"usmála se plaše, "posloucha
la jsem za dveřmi. Zde jsou dueře dvojité, neslyšela jsem nic, jen zlobné hlasy..Náhle vý
střel! Ztmula jsem, pak jsem otevřela dveře, vnější i vnitřní - pokoj prázdný, okno otevřené
a na zemi nůj hoch - mrtvý, z rány na prsou mu prýštila krev, ale už nežil. .Ach Bože!" Sklo
nila hlavu na prsa a host viděl, jak se drobnými rýhami stařecké tváře řinou potůčky slz.
Konečně si otřela oči krajkovým kapesníčkem. "Ale pane, vy nepijete. Vždyf limonáda v tem
horku zteplá. Donesu jinou," nabídla starostlivě.
"Ne ne, děkuji, stačí tato, děkuji," řekl host zmateně a vypil limonádu. "A co kufřík?"
"Zapomněla jsem říci, že druhý den po chlapcově příchodu zmizel. Snad ho zakopal na zahradě je rozsáhlá - nebo ue sklepě. Přišla totiž policie, vyslýchala ho, hledala..v Londýně byla
vyloupena banka a zmizelo mnoho peněz. Chlapci nic dokázat nemohli, já mlčela, proč bych ho
dila vlastnímu dítěti? Věděla jsem však, že ten, kdo ho zavraždil, si jednou pro kufřík přij
de. A zaplatí za dům každou částku! Proto jsem udala desetkrát tak velkou, než má dům cenu...
Chápete? Ne? Přece vrah mého syna bude chtít koupit dům, aby našel kufřík s penězy. Nikdo ji
ný za ten starý barák tolik peněz nedá! Jak vám chutnala limonáda, pane?"
Muž se chytnul za hrdlo: "Trochu . .hoř. .hoř.ká. .p. .p.. " A zhroutil se staré ženě k nohám.

VĚDA X VÍRA
Téma je pro nevěřící a sioe o
tem, co jim může dát náboženství
z materialistického hlediska. Věřícím na
tom nezáleží, dostávají plody víry přímo,
že náboženství existuje, víme ze zkušenosti
a nepotřebujeme mlhavé a relativní důkazy
vědy. Protože však všichni žijeme v tomto
světě - tedy máme vztah i ke vědě - není
nnohým tento problém lhostejný.
Vzdělanci Evropy se už dávno vzdali ochra
ny Církve. První krok byl protestantismus,
bojovné období nevěry a zápasu proti víře.
Pak nastoupila lhostejnost. Čechov píše Ďagilevovi:"Už jsem svou víru ztratil a s
úžasem zírám na každého inteligentního člo
věka, který věří. "
Ale i toto hledisko je už překonané. Evrcpe
se dostala přes období studu za náboženství
do zajetí materialistických a pozitivistic
kých teorií. Je už od náboženství tak vzdá
lená, že se k němu v poslední době začíná
obracet a zkoumat je jako objektivní sku
tečnost mezi řadou jiných skutečností.
Nyní je náboženství pro vědu předmět výzku
mů, pokusů podle nejnovějších vědeckých me
tod se závěry, teoriemi a objevy. A těchto
objevů udělalo vědecké myšlení skutečně
nnoho.

1. KULTURNÍ IČJINY. - Objev bohaté nábožen
ské kultury u primitivních národů. "Celá
kultura vychází z chrámu. "/J.G.Frazer/. Ná
boženství je bohatý pramen. Z této "pověry"
jako z kořene vyrostla státní moc, majetek,
manželství, úcta k osobnosti, umění a věda.
"NEJZAJÍMAVĚJŠÍ A NEJCENNĚJŠÍ JSOU NA ČLO
VĚKU JEHO IEEÁLY A JEHO VÍRA. To se dá po
užít na přirozenost i na dějinná období."
/William James/.
Náboženské kvašení je v životě společnosti
známka a předzvěst bohaté žně ve všech
oblastech.

2. PSYCHOLOGIE. - Výzkun náboženské psycho
logie. Náboženství jako účelné zařízení,
prostředek výchovy. Kázeň rozumu, pozomosti/modlit±>a/. Rytmus. Náboženské zvyky jakc
usměrnění citů a afektů.
Psychiatrie. Škodlivost sobectví. Egocentrismus jako základní zjev psychopatologie.
Nutnost objektivity jako východiska ze sebe
sarného, idealizace. Přeložení středu vlast
ní duše na bezpečnější místo:"Cítím mocnou
a sladkou přítomnost. ""Bůh mě obklopuje ja
ko vzduch. ""Je mi blíže než vlastní dech. "
/W. James/.
3. LÉKAŘSTVÍ. - Souvislost s náboženstvím a
neuropatií. Psychické choroby jako následky
potlačení citů. Zpověd z lékařského hledis

ka - odlehčení citů. Překonání sobectví a názoru,
že existuje jen to, co je v našem vědcmí/solipsiE
mus/. Láska - zakotvení v objektivním. Sobectví
jako pramen nemocí. "Strach je základní projev
psychopatologie." /Dubois-Reymond/.
PŘIZNÁNÍ JEDNOHO LÉKAŘE: "Naordinoval jsem své
pacientce zpověď a záhadné záchvaty, které léči
la tři měsíce v ústavě pro léčbu vodou, po hodi
nové zpovědi úplně zmizely. "
"Nejlepší prostředek proti duševním chorobám je
přítel. " /W.Steckel/.
"Náboženství je nej lepší prostředek proti nemocem. "/Desherin a Gockler/.
Žít z víry, hodnota svatosti,škodlivost hříchu.
Ztratit rozum znamená ztratit pevný bod, uzavřít
se do vlastního nyšlení. Proti tanu stojí modlit
ba. Bůh, láska, objektivita.
Zde vidíme, že křesťanství je v ateistické Evro
pě nejmocnější prostředek, který chrání před
nemocemi.
Otec Alexander Eltsaninov: POZNÁMKY
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MILÍ
zapsala si mě policie. Bylo to
takhle. Stál jsem u kostela u
vývěsní tabule. Tři ženy tam hu
bovaly na čtvrtou, která vystou
pila z Církve.
První řekla: "Ták špatná ženská!
Dobře, že vystoupila, za takovou
se musí dobrý křestan stydět. "
Druhá:"Bylo to vždycky lehké zbo
ží, pozorovala jsem ji delší dobu. "
Třetí: "Ted jdu na Charitu, aby jí nic nedali,
kdyby něco potřebovala." První: "Ta už na charitu
jistě šla, na soukromou, která vynese víc. Chari
ta je totiž česky láska. "Pák se hrozně smály.
Ale já se rozhněval a řekl jim: "Když vás člověk
slyší, ani se nediví, že z Církve vystoupila."
Ztichly a jedna se zeptala: "Proč - s dovolením?"
Řekl jsem:"U nás v Africe byl jednou čaroděj a
měl plnou chatrč hadů. Když ho prosil cizinec o
nocleh řekl:"Jen u mě přenocuj, venku jsou lvi. "
Ale cizinec videi hady a utekl. Raději přenocoval
v křoví, i když byl v nebezpečí, že ho sežerou
lvi. "
Jedna z žen se zeptala: "Co tím chcete říci?"
Odpověděl jsem: "Církev zve: Pojdte ke mně a za
chraňte svou duši.-A když pák lidé vstoupí do
Církve, najdou tam často hady a ti je uštknou. "
Jak se ty ženy rozdivočily! Jedna řekla: "Vy zpac
kaná reklamo na krém na boty, jděte raději do
Prátru a vystupujte v panoptiku. "Druhá: "Jestli
budete dál mluvit, zbělíte, ze sarného strachu. "
Třetí: "Sotva jsme se zbavili bolševiků, už přijde
jakýsi mouřenín a chce něco mluvit!" Začaly mlu
vit všechny dohromady a hodně hlasitě, až přišel
policista a zapsal si nás. Když zmizely, řekl mi:
"Milý pane, snad jste v Africe lovil lvy, ale do
suď jste se nenaučil krotit hady. "

OTCOVÉ
"..Mši sv.v Brazilii jsem mělř
hned na letišti a odpoledne
jsem pěšky putoval na Corco
vado vyprosit si požehnáni pro
svou novou práci. Na jízdenku na
sever, směr Salvador, jsem musel
cekat týden-jezdí tam jeden autobus
denně. Vyjíždí v 5 ráno, ve fronte na
jízdenku se stojí od 3 hodin. Silnice
je vlastně polní cesta v nej horším
stavu. Je-li sucho, ujede autobus
400 km za 13 hodin. Prší-li, trvá cesta i
dva dny a někdy autobus vůbec nedojede.
Celých 14 hod. jízdy jsem stál, protože při
stoupila 80 ti létá stařenka a nikdo z mla
dých jí neuvolnil místo, zde to není zvyk.
Do biskupské residence - starý, dřevený
dům - jsem se dostal v 9 hodin, celý bílý
od prachu s potem, protože bylo teplo a
okna v autobuse celou cestu otevřená.
25.1.slavil pan biskup 16.výr.svého svěce
ní. Sloužili jsme společně mši sv.u sester
ve škole, sám nemá katedrálu. V městě Bom
Jesus da Lapa je poutní kostel, který zpra
vují redemptoristé. Po mši sv.jsme vyjeli
se sekretářem jeepem do Jaborandi - 136 km
trvalo přes 4 hodiny. V celé diecézi, veli
ké jako Čechy, není jediná as faltovaná sil
nice ani telefon, TV nefunguje. Užívá se
krátkovlnných vysílaček, pan biskup je ta
ké amatér. V Jaborandi se založí nová far
nost - 9000 km , 15000 obyvatel.
26.1.jsem se dal na cestu na jih pro své
věci a rozloučit se. V Sao Paolo jsem kou
pil za peníze z Mivy W-brouka a s ním jsem
byl nejprve v Aparecide, kde jsem měl mši
sv.a dal si posvětit auto. V Passo Fundo
jsem musel cekat téměř týden, protože byl
karneval a vše bylo zavřeno. Cesta na se
ver byla dosti dobrá, ale tam začalo pršet
a posledních 600 km cesty jsem absolvoval
na bahijském asfaltu, bahno, mokrý písek,
jezera vody. Neměl jsem zkušenosti jak pro
jíždět tak nezvyklým terénem, proto jsem
několikrát uvázl. Nepamatuji si, kolikrát
jsem vystoupil z auta a bos, jen v tren
kách, jsem prošel jezera vody na cestě,
kde není tak hluboko a kde na dně není tak
silné bahno, abych mohl projet. Umíte si
představit pocit, když auto vjíždí pomalu
do vody, naklání se na stranu, tvoří se
velké vlny, voda stoupá...
Další problém - mosty. Několik bylo naklo
něno, jeden jsem musel dokončit, abych mohl
projet. Zde se chová dobytek. Aby nemohl
přejít na jiný pozemek, jsou pozemky oddě
leny "mata buros“- můstky, kde jsou jed
notlivá dřeva položena podélně a dosti da-

^eko od sebe. Jejich vzdálenost se hodí pro
^kkola velkých vozů, ale brouk má menší roz
chod. Vždy jsem se opatrně přiblížil k
můstku, vystoupil z auta, zkontroloval,
zda najíždím správně a po případné úpra
vě pomalu přejel.
Ták jsem se s pomocí Boží a dobrých
didí dostal 19.2. do Jaborandi. Těs“ ně před obcí jsem uvázl v bahně.
Proto jsem před svou novou obec
věřících předstoupil jako farář v
trenkách a bos, zablácený - až po
&& vlasy. Na tu špínu jsem si natáhl
kalhoty a bos jsem s nimi dokončil schůzku
Mariánské družiny, která se právě konala.
Když se vedoucí obce při první večerní mši sv.
omlouval, že mě nepřivítali, protože mě v tomto
počasí nečekali, řekl jsem, že je to správné,
protože jsem sem nepřišel slavit, ale žít s nimi
jejich tvrdý život a že je dobré, když mě viděli
v "pracovním obleku". Přestalo pršet, na obloze
se ukázala duha, proto jsem jim řekl, abychom
udělali s Bohem smlouvu, že Mu budeme dobře slou
žit. V evangeliu jsme četli o Proměnění Páně,
proměňme svůj život ve slávu Boží.
Ták zde žiji už týden a čekám, až vody opadnou,
abych mohl poslat tento dopis....
Mnoho se píše a mluví o rodinách, vyhnaných z
pozemků, které koupil někdo jiný. Nikde jsem
však nečetl o státní organizaci "agrovilas", kte
rá poskytne rodině domek s elektrikou a s vodou,
pozemek a s možností přikoupit si další. První
4 roky nemusí platit nic, pák během 20 let spla
tit 12000 Cruseiros. Je nutno rozeznávat dva
druhy chudých v Brazilii - favelados, t.j.rodiny.
které se z různých důvodů nechtějí zařadit do
normálního života. Potom jsou expulsados, kterým
stát pomáhá....
BRASILIE
Choe-li někdo pomoci tonuto misionáři, který
strávil mládí v nacistickém koncentráku, pak
byl v komunistickém vězení a mužná léta obětuje
nejchudším, může poslat příspěvek P.Vondrovi,
8735 St.Gallenkappel. Ten mu peníze odešly.
„ . 7
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A ZRÁDCI

Bzskup H.Ernst z Bredy předal prý sv.Oici u pří
ležitosti známých pohovorů s hol.biskupy memoran
dum ták zv."basis"skupin. Je to katol. společen
ství, jehož předseda, Jan Ruiter, je odpadlý
kněz, který se oženil bez dispense/je tedy vy
loučený z Církve/a v televizi o sobě prohlásil,
že se nepovazuje za katolíka a také v řadu křest,
pravd nevěří. Jeho "sňatku" požehnal jiný odpad
lík, známý Huub Oosterhuis, jehož modemisticky
laděné kostelní písně tvoří podstatnou část hol.
kancionálu a překládají se, zejm.do němčiny.
Biskup Ernst prohlásil 12. 3. v televizi: "Uznáš-li,
že jsi hříšník, pak můžeš klidně dále/i jako v
hříchu žijící/homosexuál přijímat svátosti. "
Od dobrého biskupa Gijsena se "bratři" distancu
jí, ale obdivují jeho statečnost křestané jiných
vyznání, nevěrci i židé, např.Dr.van Praag. . "
HOLANDSKO

V srpnu prý navštíví sv.Otec Irsko. Irštině se
může přiučit od svého irského sekretáře.
Sv.Otec přijal v soukromá audienci manželku Aminoví vojáci zavraždili v poslední době v
Ugandě několik misionářů.
USA presidenta paní Carterovou, její 12 ti
Kard.Seper z kongr.víry se setkal - mimo svůj
letou dcerku Amy a jejích 14 průvodců.
7 Lisieux, kde Sila sv. Terezička od Ježíška, úřad - s arcibiskupem Lefebvrem. Ten vysvětil
natočili film o jejím životě. Hlavní roli hrá seminární kapli v Zaitzkofen, kde je 24 bohoslov
ců. Při reformách dnešního papeže se zdá, že
14 ti létá Kateřina Enaultová z Lisieux.
Kanadská biblická společnost rozeslala 1978 může Lefebvre brzo odejít na zasloužený odpoči
přes 8 mil.Písma sv.v 70 ti řečech. Noví ka nek. Pavel VI. dovolil 3400 kněžím ročně odchod
z kněžského poslání, dal jim prakticky dispens,
nadští občané dostali jako dar 140 tis.vý
aby opustili duchovní rodiny a oženili se. Dneš
tisků Nového zákona a Žalnů.
ní sv.Otec tyto legalizované zrady úplně zarazil.
V Peru, kde je 92 proč, obyv. katolíků, bylo
za posledních 10 let vysvěceno jen 95 knězi. "Celé křesťanské společenství musí cítit, že je
zavázáno k tomu, aby řešilo problém duchovních
Dvě třetiny kněžstva jsou cizinci.
Sv.Otec oznámil, že téma Páté synody v Římě povolání, musí se mnoho, důvěrně a vytrvale za
1980 bude: Úloha křest, rodiny v dnešním světě to modlit," řekl sv.Otec na neděli Dobrého^
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V Polsku už vychází druhý rok podzemní časo pastýře. Obrátil se zejména na mladé.
Sv.Otec zasvětil celý svět 3.5. Panně Marii,
pis mladých katolíků SETKÁNÍ.
Vatik.rozhlas vysílá na přání sv.Otoe v nedě Matce Kristově. Zvláště pák ty, kdo trpí tělesně
či duševně nebo jsou nespravedlivě pronásledová
li ve 4,30 odpol.mši sv. polský. Gierkova
ni. Zasvěcení se zúčastnilo 100 tis.poutníků.
vláda slíbila papeži,že nebudou vys.rušit.
Podle výzkumu Galuppova ústavu pro veř. míně V Mozartbiku vypuklo kruté pronásledování katolíků. President Samora Machel prohlásil Církev za
ní chodí na bohoslužby pravidelně 40 proč,
"termou organizaci",která pracuje proti lidu.
dospělých Američanů. Katolíků mnohem víc.
"Flandáci jsou nepřátelé lidu a nástroj imperia
Gener.tajemník italských kněží v civilním
lismu, který se skrývá pod jejich kutnami. "Vláda
zaměstnání-asi 350 osob-kteří měli v dubnu
je
totiž znepokojena rostoucí aktivitou protiko
5.kongres, litoval, že nenají "dorost".Bohoslovci se o ně nezajímají, chtějí do duchov munistického hnutí katolíků a mohamedánů. Kraje
ní správy. Členy prý jsou i nekatolíci a je kolem pro SSSR důležitého přístavu Nacalla jsou
den z kněží je nespokojený s Dopisem sv.Otoe pod kontrolou tohoto hnutí. Katolíci jsou jen
černoši a loni se postavili rázně proti zatčení
kněžím./Viz str.20./
Nedávno vydaný oficiální holandský misál prý víc než 100 tis.lidí a vraždám tisíců nevinných.
bude brzo rozebraný. 7 listopadu vyjde nové Sv.Otec napsal kard. Tomáškovi osobní dopis, ve
kterém vyzval pronásledovanou Církev v ČSSR k
vydání mešní knihy.
13.5.sloužil sv.Otec mši sv. v polském barok, odvaze a naději.
kostele sv.Stanislava. Hovořil také o božím Podle názoru michovského kardinála Josefa Ratzin
služebníku kard.Stanislavu Hozjuszovi, bis gera je hlavní příčinou pádu kněží "skrytá, často nepoznatelná pýcha." Při kázání v Liebfrauenkupovi z Marmie a papežském legátovi na
Tridentském sněmu 1562/3, obnoviteli kostela. dcm mluvil o úloze kněze a zdůraznil, že kněz mu
sí především VĚŘIT. Práoe nevěřícího kněze musí
Bude tento biskup příštím blahoslaveným?
5.5. udělil sv.Otec u sv.Petra audienci 25 tis nutně ztroskotat stejně jako on. Podstatné pro
italských školáků, kteří se sešli u příleži kněžství je totiž to, že kněz je zástupce Kris
tosti 25. výr. svatořečení Dominika Savia. Sv. tův. To se má jevit na oděvu i chování k lidem i
mimo Církev. "Kdo se skrývá, nevyznává a nezapalu
Otec žáky varoval před zlým duchem.
Sv.Otec prý věnoval po volbě svůj kardinálský je, protože se musí mít za to, že sám pochybuje,
biret diecézi Vilno na Litvě/SSSR/. 2 členo jestli to, co jednou přijal, je to pravé a hod
vé krakovské kapituly ho položili v prosinci notné, aby pro to žil." Vyzval věřící, aby sami
k obrazu Matky Milosrdenství ve Vilně. Podle dodávali kněžím odvahu a sebevědomí, které potře
Elta-Press litevské oboe v Římě to prozrazu bují. Také biskup z Augsburku J.Stinpfle žádá
je úmysl sv.Otoe, jmenovat litevského kardi od "členů Církve, především od profesorů",aby
nála. Tradice totiž praví, že vloží-li nově vzali na vědomí jasné slovo papežovo, než se pus
zvolený papež biret na hlavu některého pre tí do kritiky. Vysvětlil, že pokusy zesvětačit
kněžství se nemohou odvolávat na evangelium. Kdo
láta, znamená to, že ho jmenuje v příští
vnáší nejistotu do duší mladých mužů, kteří se
konsistoři kardinálem-tajemníkem konkláve.
Jan Pavel I.věnoval svůj biret Msgr Civardi- chtějí stát kněžími, bere na sebe těžkou odpo
mu, ale než došlo ke konsistoři,papež zemřel. vědnost.
Sv.Otec dostal cenu za "turistické zásluhy". V Lausanne se konalo 26. IV. inform. zasedání o stáPředs. italské turist. kanceláře mu předal ma lém jáhenství za přítomnosti biskupa z Turina,
lé zlaté koloseum. Dosud prý přišlo do Píma kard.Pellegriniho. Doprovázeli ho dva odborníci,
asi 5 mil. italských i zahraničních poutníků. kněz a jáhen. Sezení se zúčastnilo asi 80 osob.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ná svěžest našeho stařičkého kardinála a udivující
jeho pohotová paměť i jeho nezlom ý optimismus, s
jakým se dívá na budoucí osudy Církve v naší zemi.
Salzburští občané i jiní návštěvníci chtěli svou
velkolepou účastí-vzdor špatnému počasí-dát na
jevo,že jim není postavení české Církve lhostejné.
Celá slavnost - včetně angažovanosti hlavy státu se stala významou událostí, připomínající význam
i úctu, které se těší světec v sousedních zemích.
Svědčí to o konkrétní a příkladné soudržnosti ra
kouské Církve s českou, jestliže naši sousedé
umožňují velkorysou církevní oslavu našeho světce,
jehož významé jubileum není možno ve vlasti dů
R. V.
stojně oslavit.
Švýcarský Tagesanzeiger uveřejnil článek Arthura
Meyera z Vídně, v němž tento "učenec" a "odborník
opakuje legendu minulého století o neexistujícím
světci. Autor vsak ví, že královna Žofie se
zpovídala světci ze sladkých a postelových ta
jemství, která nechtěl sv.Jan králi prozradit.
Snad by bylo užitečné, kdyby se vyzpovídal autor
sám, že hází do větru nesmysly a niěí pověst
člověku, který se nemůže bránit. Pitky nevychova
ného krále Václava IV., syna Karla IV.se dají spíž
OTEC KARDINÁL TOMÁŠEK V RAKOUSKU
dokázat než obsah zpovědi, kterou svěřila světci
U příležitosti státní návštěvy rakouského královna Sofie. Solidní informace o velkém svět
presidenta Kirchenschlágera Praze v dubnu ci najdeme v dvousvazkovém díle Msgr Dr. Jar.Polce,
1979 došlo také k jeho setkání s pražským vydaném Křestanskou akademií a v jeho přesně vědec
arcibiskupem kard.Tomáškem. Kirchschláger kém článku v posledním čísle Nového života.
ho pozval do Salzburgu na zahájení výstavy Proti nevkusnému a nevěcnému výsměchu časopisu,
250 let od svatořečení sv.Jana Nepomuckého( který prý kormidluje stále víc doleva, už pí
semně protestovalo několik krajanů.
která potrvá do začátku října t.r.
Geské úřady však kard.Tomáškovi výjezd ne
dovolily a tak musela být návštěva odvolá ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁ
Při zasedání děkanské konference vyšlo najevo,
na. Rakouská vládní místa však energicky
zasáhla: min.zahr.Pahr si pozval čs.velvy že v Mannheimu chodí sotva tři, čtyři děti ze
slance ve Vídni, aby se zeptal, proč neby 7.nebo 8.třídy do kostela. Mnoho dětí vůbec nebylo
la cesta českého kardinála dovolena. Pouká u zpovědi a nic o ní nevědí. Roste počet nepokřtězal na to, že toto rozhodnutí bude mít po ných dětí. Rodiče je přihlašují do náboženství a
litické důsledky. To zapůsobilo - v posled nepokřtěné děti - tedy nekřesťané - přijímají Tělo
Páně. Při tem často vůbec nevědí, kdo byl Kristus,
ní chvíli Otec kardinál povolení dostal.
Zúčastnil se zahájení výstavy 11.5.za účas jak žil, jak zemřel, co učil.
ti presidenta Kirchenschlágera a v neděli Kuba není spokojenay že její synové umírají v Afri
ce. Na vojsko se vydávají obrovské částky, jídlo je
13.5.celebroval pontifikální mši sv. v
salzburské katedrále za koncelebrace taměj- na lístky. Přítel Castrův, který ztratil v Angole
šího arcibiskupa Berga a velké asistence. syna, prý rovněž proti této politice protestoval.
Býv, velitel teroristického tábora v Botswana Gumbo
Při bohoslužbách byl v presbytáři vy
staven pod skvostným baldachýnem relikviář Mazwy přešel k legálnímu vojsku Rhodesie a potvr s ostatky sv.Jana, zapůjčený z velechrámu dil obavy CDU/CSU politiků, že pod záminkou pomoci
sv.Víta v Praze. Otec kardinál měl německou rozvojovým zemím podporuje Bonn tábory teroristů,
promluvu, vylíčil život světce, okolnosti kde se cvičí už 12 ti letí v boji za komunismus.
jeho mučednické smrti a objasnil historii Státní zplnomocněnec pro nábož. otázky pro Vilnp
svatořečení i výsledky nedávných antropolo Anillonis se ptal biskupa Povilionse, smí-li papež
gických výzkunů těla světcova. V závěru po bez souhlasu SSSR vlády udělit Litevci kardinálský
klobouk. Biskup přisvědčil, nejedná se tu o kněžské
ukázal na význam Janovy osobnosti dnes.
Když vyšel za doprovodu are.Berga po boho či biskupské svěcení. Svět.biskup z Vilna Steponavi
cius a biskup Sladkevicius byli před 17 lety bez
službách před katedrálu, nebraly projevy
synpatie věřících konce. Každý chtěl české žaloby zbaveni státem svých úřadů, protože hájili
mu primasovi stisknout ruku a pozdravit ho. práva věřících. Žijí odděleně v odlehlých oblastech
Překvapující je neobyčejná duševní i těles- Litvy.
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Švýc.skup.SVU, Spolek švýc.- ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY-ZPRÁVY
čsl.přátelství v Lausanne,
Sv.Otec se připojil k oslavám 50.výr.otevření ko
Beseda SLOVAN v Ženevě
leje pro české a slovenské bohoslovoe NEPOMUCENA
v Římě 23.dubna. Do Řina se sjelo asi 60 býv.stuvás srdečně zwu na
dentů-kněží, pracujících dnes na Západě. V neděli
22.dubna měli v kolejní kapli společnou mši sv.
P ŘÁT E L S K É
s kard.Garonnem, prefektem kongregace pro katol. vý
chovu, do jehož pravomoci spadají semináře, a po
SETKÁN Í
ní vzpomínkovou akademii. Na svátek sv.Vojtěcha,
V ROMA I N M O T I E R VD si bývalé i nynější studenty pozval sám sv.Otec,
aby s kněžími konoelebroval v kapli sv. Pavla ve
Vatikáně. Po evangeliu připoměl polský životní osu
v neděli 17.června 1979
dy světce - pražského biskupa a apoštola Uher a
Sraz na náměstí u kašny ve 12 hod. Polska - a pak se zmínil o výročí koleje; skončil
výzvou k důvěře a k modlitbě, protože "evangelium
společný piknik
je silnější než vše, co chce zabít a zničit Krista
PŘIVÍTÁNÍ: ev.pan farář Š.PAVLINEC v našich duších." Když pak odložil mešní roucha,
Zpěv národ, písní
pozdravil v Královském sále každého z účastníků byly tam i polské sestry, které se starají o oby
V 15,50 v opatském chrámu
vatele Nepomuoena a několik členů římské české
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY obce. Neplánovaná "audience" vyústila v srdečné:
"Sto Ijat, sto Ijat, nech žije, žije nám..."
Ant.Dvořák: Mše D-dur, op.86, pro malý
Podle mesíčn-íku českých katolíků v zahraničí
sbor, smíšený sbor a varhany.
NOVÍ ŽIVOT. Doporučujeme. Vyžádejte si ukázkové
Nastudoval a řídí: Michel Jordán
číslo u svého misionáře.
Účinkuje: Ensemble Vocal du Nord-Vaudois
8.července oslaví londýnská česká duchovní obec
Uvadni zamyšlení: Vladimír ŠKUTINA
své 30 výročí děkovnou bohoslužbou, kterou bude
Závěrečné slovo:Msgr.Dr.P.Jar.šKARVADA
sloužit biskup D.Konstant v 2,45 h.v hlavním kos
Koncert se pořádá ve prospěch rodin signa tele fe FARM STREET. Snad přijede i P.J.Škarvada
tářů CHARTY 77.
Imelda Romualdez Marcos, manželka filipínského pre
V 17,15 slouží mši sv.v kapli naši katolič-' sidenta, pozvala sv. Otce na státní návštěvu Fili
tí misionáři.
pín.Hovořila s ním při soukromé audienci v Římě.
Ayatollah Khomeiny - podle radia Hlas iránské revoJ A R N Í POUŤ
luce - potvrdil apoštolského pro nuncia a slíbil,
POD
S O T I S Ffl ’ že bude pečovat o jeho ochranu i ochranu nábožen
ských menšin. Odpověděl tak na poselství sv.Otce,
V NEDĚLI 17.ČERVNA VE 12 HOD.MŠE SV
které mu pro nuncius předal.
V EKUMENICKÉ KAPLI
"Ozbrojená revoluční fronta Kolurrbie" zastřelila
PO NI' PIKNIK V PŘÍRODĚ
25 letého kapucína L.V.Rojas, protože se zdráhal
MEŠNÍ SBÍRKA NA NAŠE ČESKÉ A SLOVEN
vstoupit do jejich řad. Kapucín byl jáhen a chystal
SKÉ BOHOSLOVCE V ŘÍMÉ-NEPOMUCENUM
se k přijetí svátosti kněžství.
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Husův sbor s Besedou Čech pořádá
zájezd do Kostnice
v neděli 1.července
V 10,45 sraz u Husova kamene
Promluví Msgr Dr.Alex.HEIDLER

Sv.Otec jmenoval turinského arcibiskupa Anastasia
A.Ballestero novým předsedou itals.bisk.konference.
Kardinál Portu jím byl už 10 let.
30.června slaví pražský arcibiskup Fr.kardinál To
mášek 80 let. Věnujme mu aspoň duchovní dary, mod
litbu, dobrý skutek nebo příspěvek na NEPOMUCENUM.

V Domě setkání v Kčnigsteinu/Ts.u Frankfur Sv.Otec přijal skupinu pravoslavné mládeže a v
tu, pořádá Světová reprezentace čs.exilu

2.CELOEXILOVÝ KONGRES KOMENSKÉHO
ve dnech 5.-8-. července. Přednášející jsou
z celého světa-i z Austrálie.
Přihl.do 15.června Ing.J.Kočí,Schónenberga:
Nag 12, 6231 SCHWALBACH/Ts BRD.Cena 136 DM
s přihláškou zašlete zálohu 30 DM
Vyžádejte si podrobný
program na výše uvedené adrese!

srdečném rozhovoru je požádal, aby sdělili svým
biskupům, že sv.Otec má pevnou vůli k úplnému sjed
nocení. Pravoslavní věří stejně jako rty, i v prven
ství papežovo, ale jen jako čestnou hodnost, ne
pravomoc.
Belgičtí manželé navštívili v Římě u pří 1.40. výr•
belgické akademie vatikánskou knihovnu a zajímali
se o belg.knihy a rukopisy z IX.-XVII.stol.
Téma 86.sjezdu něm.katol. ;KRISTOVA LÁSKA JE. SILNŽJ Šf. 4.-8.6.1980.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
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JARNÍ POUŤ POD SÁNTISEM- v Appenzelu, v
ekumen.kapli ve 12 hod,mše sv.,pak piknik v přírodě 17.6.
SVATOVÁCLAVSKÁ POLTÍ POD SÁVTISEM
23.9.

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-Drcifaltigkeitskirche. sob.
18,00
BASEL-kaple Lindenberg,3. ned.-česká 18,0
SLOVENSKÁ-tamtéž.ostatní neděle
9,30
CURYCH-čcská-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.,neděle a I.pátky
19,00
SLOVENSKÁ,kaplnka Kolpinghausu, WĎlfbachstr.15,1. patro - neděle
9,30
CQRTAIUW-10 km na juh od Neuchatel směr
Yverdon,far.ko.sv.Petra,3.neděle 10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
Faucigny,1.neděle v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4.nedela v mesiaci
9,30
IJJZERN-Peterskape1le, neděle
19,00
RUTI-TANN-kaple u katol.kostela, každou
2 neděli, inf.P šimcík
9,30
SCUAFFHAUSEN-Pronenadenstr.23. P.šimčík
rozesílá pozvánky
SOLOTOURN-Každou 2.ned.Inf.P.Birka
Spitalkirche
10,15
ST.GALLEN-pos 1.sobotu v měsíci, Herz Je
zu Kapelle v domě, vchod z nádvoří 18,00
WINIERIHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg
česká inše sv. sobota
19,00
slovenská-St.Urbankirche, Seenstr.193,
l.sob.v měs.
18,45
ŽLMEVA.kostol sv.Bonifáce,14.Avenue du
Mail, II.p., 2 ned.v mesiaci
18,30

PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU
Povede: P.Jaroslav POLÁČEK, salezián z Casies,19-21.10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY MLÁDEŽE
informace a přihlášky P.šimčík
7.-21.10.
DUCHOVNÍ OB NOVA MLÁDEŽEs Otcem KOLÁČKEM,
v Casies, přihlášky u našich misionářů. Obnova je spojená
s dalším programem - sportem a pod.
26.12-2.1.80
Ostatní podniky - pout do Řina, dětské tábory ap.jsou už pře
plněné, proto se o nich nezmiňujeme. Podniky našich evangelic
kých bratří na protější straně.

Na slovenské prázdninové tábory, exercicie a poutě se infor
mujte u slovenských misionářů, např.P.Baníka v Curychu. Pokud
se dovíme jejich datum, také je uveřejníme.

ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY - ZPRÁVY Před 1500 poutníku z bisk.Brescia, domoviny Pavla VI., zhodno
til sv.Otec dílo této "gigantické postavy velkého papeže, kte
rý nás naučil v ne lehké epoše cirk, dějin denním mučednictvím
horlivé práce, co znamená skutečně milovat a sloužit Kristu a
duším. - 8.května byla ve Vatikáně otevřena výstava rukopisů,
které dostal Pavel VI. z celého světa k 80 tým narozeninám.
Je jich 450 - a výstava trvá do 6.6.Jsou tu rukopisy kard.
Faulhábera, von Gallena, Edith Steinové - konvertitky ze židov
ství a karmelitky a bl.Max. Kolbeho - dvou obětí koncentráků,
Le Corbusiera, Viktora Huga, Lindberga, Tolstého, Verdiho, Mauriaca, Schueitzera, Gorkého, Johna Kennedyho a j.
Ve Strassburqu zasedala 28/29.4.Katolická akademie v Barovsku.
Promluvil na ní také kard.Ratzinger na téma:Evropa-zavazující
dědictví pro křesťany. Skvělou řeč dodá:Kath.Akademie, Mandistr
Q_T C 0 V E MISIONÁŘI
23.PF 401008, D 8000 Munchen 40 za 1 DM ve známkách.
P.Jan 3IRKA,6006 LUZERN,Schadrutistr 26.
V Německu jsou stále oblíbenější poutě. Putuje se často pěšky,
tel. 041-312635
za zpěvu mariánských písní. Zdravé pro duši i pro tělo.
P.Ján Pius KŘIVÝ,O,P.-4058 BASEL■LINDENBERG 21.,t.061-321944
Své 69.narozeniny 18.V.strávil sv.Otec v benedikt.opatství v
P.Josef ŠIFťÍK-8004 ZCRICH, Bratr? rstr.99.
Mentecassinu. Vzpomněl na zakladatele sv.Benedikta-Otce Evropy
tel.01-2415025.P,Anton BANÍK, t 012414455
a prohlédl si klášter i obrovský hřbitov z bitvy II. svět, války.
P. M. MAZÁK, 111O M3RGES, 1A LONGERIE,tel.
021-714417. P.VtWRA.,8735 ST.Gallenkappe] Podle autorů knihu "Papež s lidskou tváří" prý řekl sv.Otec, že
t.055-881460 - KLUB
katolíci, bojující v levicových stranách "zůstávají bez pochyb
nosti katolíky." Papež naopak řekl, že ti, kdo jsou v levico
vých nebo v komunistické straně, "zvolili to, co není slučitelné se zásadami víry. " Komunista
na západě i ten, kdo komunismu pomáhá, je automaticky vyloučen z Církve.
Sv.Otec zdůraznil 200 účastníkům kongresu k udělení mezinár.ceny G.Marconiho, že zodpovědní
lidé by měli mít odvahu odsoudit tu vědu, která se svou krutostí při použití sama znevažuje.
14.6. - svátek Božího Těla, bude sv. Otec sloužit mši sv. na náměstí sv. Petra pro děti, kte
ré přistoupily k prvnímu sv.přijímání. - V Římě byla zahájena putovní výstava bulharských
ikon z IX.-XI.st. - V Beirutu vyšel Nový zákon v moderní arabštině. - US biskupové se postavi
li znovu proti potratům a tak zv.dítěti z retorty. Loni blahopřál patriarcha Luciani/JP I./
anglickým rodičům dítěte z retorty, což by svědčilo, že nebyl absolutně proti.-Sv.Otec navště
vuje v úterý kongregace a kuriální úřady, aby poznal jejich ěinnost. Hovoří se všemi, i s po
slíčkem. - Do dlažby basiliky sv.Petra byla nyní vyryta i Gdaňská katedrála - 103,50 m. Mezi
22 katedrálami na dlažbě je dík kard.Beranovi i sv.Vít v Praze.
OSVEŽENl NA DOVOLENÉ A SHLEDÁNÍ ZA 2 MĚSÍCE přeje REDAKCE|

ry, ten má v nose skleněnou rourku, ten si vyma
zává špejlí krk, učiněná ordinace! Jaroslav
Gleich přišel do opery přímo z lékárny, to vě
řím, to se mu to zpívalo!
Nedá se nic dělat, Nejvíc jim závidím slavnostní představení; je to
je třeba si to vždycky Prodaná nevěsta nebo Libuše. Kdepak "Jak
poctivě přiznat. se vám líbí" nebo "Třetí zvonění"! "Prodanou
Opera je králov kdekdo zná a umí, už jsou to pomalu všechno ná
na divadla, operá- rodní písničky. Jeden ministr říkával, že by ce
lá vláda měla být jmenována zasloužilými poslu
ci jsou proti nám
šlechta. Nejlíp to člo chači Prodané a nabízel se, že v případě potřeby
věk vidí v Národním, kde by zaskočil za všechny role. Ale nepůsobilo by
se podle zakládací listi dobře, kdyby ministr kultury hrál Kecala!
Přeřeknutí se vyskytují v opeře také, ale operány střídají všechna tři
tělesa, opera, balet a čino ci dovedou brebtík nebo vynechání slovíčka tak
hra. V šatnách sedíme na kaž virtuózně zaretušovat, že to divákovo ucho ani
dém místě tři-při baletu sólista ba nepostřehne. Stejně je však komické, když třeba
letu, při opeře nějaký tenor nebo bas, Jeník zpívá Mařence:" Jak tvrdo dívko šíjná jsi','
při činohře někdo z nás činohemíků. Ale nebo si purkrabí v Jakobínu upraví své sdělení
páni garderobiéři uznávají jen jediného: tady Bohušovi:"Do světa útek "odborník /místo nevděč
ník/ a tam si pobehlici vzal!"
sedí pan Žídek, tadydle pan Bednář.
Taky pod kostýny dostávají páni z opery lepší Hanuš Thein byl přítelem požádán, aby mu zazpí
prádlo, šle nenají tak vytahanou gumu a opas val v kostele na svatbě. Dlouho se nerozmýšlel
s výběrem. Co nůže být lepšího než Kecalova
ky jsou z lepší kůže, ručníky a odličovací
utěrky jsou novější, netřepí se a nejsou tolik árie: "Každý jen tu svou, má za jedinou, všechny
krásy světa v ní vidí.. "As notami pod paží ve
spravované. Operáky garderobiéři obskakují,
sele uháněl do strahovského kostela. V nadšení
nepustí je na jeviště, dokud nejsou jako ze
nad
tím, jak to s tím výběrem trefil, úplně zaškatulky, ale ty si běž, na tobě nám nezáleží!
I ten rekvizitář na vás kouká jako na chudší poměl na další slova, takže ženich s nevěstou i
svatebčané si vyslechli i pokračování:". .když
příbuzné: "Prosím vás, nic nerozbijte, to by
se pan Kalaš zlobil!" Nebo si vezměte správy. už pozdě je, potom lituje, počítá, co mu to vy
Když jdete na správu činohry do Kolovra tského nese, a když nic, pak chytře vyhne se!"
paláce, musíte jít průjezdem a je vám špatně V roce 1947 jsme získali, jak si pamatují imozí,
z toho svinstva v přeplněných popelnicích a z titul mistra světa v ledním hokeji nečekanou ná
hodou. Poslední zápas vyhrálo Rakousko nad jas
výfukových plynů náklaňáků Dětského domu. A
ným
favoritem Švédském a nás to vyneslo na stu
uvnitř? Všechno holé, chudé, šedivé, odřené
psací stoly a obyčejné židle, na zdech nic a peň vítězů. V Národním se onoho odpoledne hrál
koberce dohromady žádné. Kdežto opera? Ta si "Lazebník sevillský". Hanuš Thein jako Bartolo
sedí v historické budově, koukají se na nábře zaslechl při hře za scénou nějaký hluk a vzruše
ží plné racků, jedním oknem na Žofín, druhým ný hovor. Přehrál se po směru zvuku a z kulis na
na Hradčany. A ten mébl! Krásné, ručně malova něho někdo zakřičel, že Švédové byli právě pora
né obrazy, šrajbtiše z mahagonu, židle jako na ženi. Thein pokračoval ve hře a podle role řekl
Konopišti. - My sedíme v šatnách jako putičky, sluhovi Ambroggiovi:"Běž k donu Basilovi, at
bojíme se promluvit slovíčko, ale máte slyšet sem okamžitě přijde!" A v potřebě sdělit svou
ten virvár, když je opera! V šatnách to vyje, radost také celému hledišti si přidal: "A vyřid
kňourá, bručí, bejká: mimimimi, nůnůnůnů, mia mu, že Rakousko porazilo švédsko 2:1!" Byl dlou
miamiapic, monúmémámémo, máte dojem, že jste hý frenetický potlesk, a velká radost na jeviš
ve zvěřinci těsně před krmením, ale páni gar ti i v hledišti. Menší za několik dní, když
derobiéři a inspicienti tuto nesoustředěnost Thein dostal od pana ředitele dopis s výtkou a
a nekázeň trpí, protože prý se Mistři rozezpí s vyrozuměním o udělení pořádkové pokuty....
Ještě bych rád dodal ke své glose o opeře, že
vávají! Také jsem to jednou zkusil, nacpal
"co se škádlí, rádo se má"; a já mám operu
jsem hlavu do unyvadla a začal jako operáci:
Popckatepetl, atlantický pakt, nacákáno. Při upřímě a ze srdce rád. Věřím v její životnost
běhl garderobiér, vytřeštil na mě oči a poví i sílu, milují její jedinečné kouzlo. A přeju
dá: "Co to děláte? Je vám špatně? Mám zavolat jí, aby se nedala otrávit nezájmem dnešního mlá
dí, protože i ono zmoudří a zkrásní, tak jako
závodního doktora, dá vám injekci!"
všechno na světě....
A jak vypadají šatny! My si nejvýš vypijeme
kávu nebo pivečko, ale operáci si udělají z
Bohumil BEZOUŠKA: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
šaten celé lékárny. Po stolech jsou flaštičky
s kapkami do nosu, do uší, rozprašovače s po
mádami do krku, termosky s páchnoucíma letkva-

ŠLECHTA
DIVADLA
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SMÍCH DO BATOHU
Žena: "Kouříš jednu cigaretu za druhou. "Muž: "Nerrohu přece kouřit druhou za
první 1"
Sedlák napsal obvodní pečovatelce o nemocné: "Vážená sestro! Sdělují vám,
že moje drahá žena se už odebrala na jiný svět a nebude potřebovat vaši pé
ci. Za vaši pomoc vám zůstanu stále vděčen. "
Kolemjdoucí se ptá rybáře:"Je tu dobrá voda. ""Zdá se. Rybám se v ní tak lí
bí, že se jim nechce vůbec ven."
"Milostivá paní, káva je výborná. ""Tu donesl muž z Brazílie. ""Hrome, a ješ
tě je trochu teplá. "
Mladý muž z venkova se ptá pana faráře: "Do
"Každé písmenko
stal jsem zaměstnání ve městě s platem
zvlášt, ne jako
800 franků. Mohu z toho křesťansky žít?"
jedno slovo!"
"Z toho můžeš žít jen křesťansky," s
úsměvem odpovídá pan farář.
Manžel zlostně vyjde z koupelny: "Co je s mou štětkou na
holení? Nedá se vůbec používat! ""Divné, "odpovídá paní,
•'Bylo to drahé, ale jak
"když jsme s ní včera natírali stůl, byla docela dobrá."
to bude přitahovat
"Tento klobouk mi báječně sedí, ten beru,"září zákaznice.
tuři sty.
Prodavačka zaváhá: "Musím se ještě zeptat, smím-li jej pro
dat. ""Jak to?""Je to totiž stínítko na lairpu."
Student telegrafuje matce: "Propadl jsem
při zkouškách. Prosím tě, připrav na to ta
tínka. "Matka telegrafuje zpět: "Otec připra
ven - ted se připrav ty. "
Syn Skota chce být očním lékařem. "Ani nápad. Budeš zubařem, "doporučuje
otec."Proč?""Člověk má jen dvě oči, ale’32 zubů."
Paní píše z lázní manželovi: "Za šest neděl jsem polovičku ubrala. Jak
'Zamilovaní za
dlouho mám ještě zůstat." Dostane odpověd: "Ještě šest neděl!"
bloud ili na svaJsou už svoji šest měsíců. Sedí na pohovce a objíma
tební cestě v
jí se. "Ted mi, Karle, patříš úplně!""Jak to?"
Benátkách.
"Enes jsem zaplatila poslední splátku zprostředkovatelně sňatků."
Ředitel zoologické zahrady odcestoval. Od svého zástupce dostal do
pis: "Všechno v pořádku, jen šimpanzovi se stýská
po příteli. Co máme do vašeho příjezdu dělat?"
^K lékaři přijde muž, kterému se nápadně třesou ru
ce. "Asi hodně pijete, že?""Ne, pane doktore. Vět
vinu vybryndám."
"Jsem naivní malíř
"Jak je to možné, že jsem vás našel, jak během nebo je to naivní malba?"
pracovní doby spíte?" zlobí se na účetního ředi
tel. "To je proto, že máte korkové podrážky. "
Brzo po převzetí noci Hitlerem zazvonil v noci u Karla Valentina tele
fon. Ohlásil se a na druhé straně se ozvalo: "Promiňte, špatně jsem vo
lil. ""To nic. My jsme také špatně volili."
Presidentu Lincolnovi se představí mladý muž:"Patřím k vysoké pruské
šlechtě, "hlásí hrdě. "To nevadí. To vám při karieře nebude u nás vůbec
vadit, " utěšuje ho Lincoln.
"Pane doktore, "ptá se pan Novák zubaře, "co stojí nový chrup. ""Dva ti
Děti jsou v divadle,
síce - ale budete skvěle kousat'!"Jenže pak nebudu mít do čeho kousnout'.
pane strážník, tak
"Tak co říkal pan učitel úloze, při které jsem ti
to víte, jako babič
pomáhal?"ptá se domýšlivý otec. "Hekl, že
ka jim hlídám maI i čkýho
jsem čím dál hloupější.
Poražený labouristický kandidát gra
tuluje po volbách 80 ti letémi
Churchillovi: "A přeji vám dlou
hý a šťastný život.""Děkuji,
už jej mám za sebou, "trochu
kousavě děkuje Churchill.
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VAŘÍME PRO DVA
HOVĚZÍ POLÉVKA Z MLETÉHO MASA, - 150 g mletého hovězího masa, 3/4 1 vo
dy, 50 g kořenové zeleniny, kousek cibule, 20 g másla, sůl, polévkovou
kostku, petrželku. - Mleté maso rozmačkáme vidličkou v trošce studené
vody. Polijeme další vodou a povaříme. Pak přidané pokrájenou zeleninu
a vaříme do měkká. Osolíme, přidáme polévkovou kostku a zavaříme rýži.
PŘELETY S OKURKOU. - 4 vejce, 2 lžíce vody nebo bílého vína, salátová
okurka, 30 g másla, lžička hladké mouky, 1/16 l kys.smetany, sůl, tuk.
Okurku oloupáme, vydlabeme a nakrájíme na kostečky. Z másla a mouky
umícháme světlou jíšku, zředíme ji smetanou a povaříme. Prochladlou
omáčku s okurkami ochutíme solí, příp.citrónem. Rozšleháme vejce s ví
nem nebo s vodou a na pánvi uděláme dvě omelety. Do každé dáme část
okurek, přehneme a polijeme omáčkou. Podáváme s brambory.
32
MARINOVANĚ KCTLETKY. - 2 vetší libové vepřové kotlety na marinádu: lží
ce oleje, stroužek česneku, sůl, špetka pepře, lžička octa, tuk. Česnek utřeme se solí, pepřem, olejem a octem. Touto marinádou potřeme
kotlety a vetřeme ji dobře do masa. Zalité zbytkem marinády necháme od
ležet do druhého dne. Pak je na rozpáleném tuku krátce po obou stranách
osmažíme. Podáváme s rýží nebo s brambory.

OSMAŽENÝ CETER S MASEM.
- 4 malé vepřové libové kousky masa, 1 kuřecí játýrka, 2 plátky ce
leru, 2 lžíce oleje, 3 vejce, 3 lžíce hladké mouky, sůl, špetka pepře, ztužený pokrmový tuk.
Maso naklepeme. Oloupaný, na plátky nakrájený celer chvíli povaříme. Pak společně obalujeme
v těstíčku z vajec, oleje, soli a mouky. Stejně můžeme s celerem ostražit zbytek rybího fi
lé, vařeného hovězího, drůbežích jater a pod. Podáváme s bramborovou kaší.
RYBÍ KROKETY. - 1/2 kg rybího filé, vejce, kousek cibule, sůl, špetka pepře a muškátového
oříšku, trochu mouky, strouhanky, tuk na smažení. - Z půl kg filé asi 30 dkg osmažíme či
podusíme, zbytek umeleme na strojku, přidáme jeimě sekanou cibuli, sůl, pepř, muškátový oří
šek a zahustíme trochou mouky. Z této směsi tvoříme krokety, které lehoe omáčíme v mouce,
rozšlehaném •vejci a jemné strouhance a usmažíme v tuku. Ozdobíme je citrónem a podáváme s
brambory.
TĚSTOVINY S RAJČATY A SE SALÁMEM- - 200 g širokých nudlí nebo kolínek, 50 g másla,
50 g strouhaného sýra, petrželka, 200 g vepřového masa/vařeného nebo z konzervy/,
100 g dušených hub, 2 rajčata. - Uvařené nudle procedíme a smícháme s
částí másla. Přidáme nadrobno usekané maso nebo uzeninu, petrželku, du
šené houby a vše promícháme. Dáme na talíř, posypeme strou
haným sýrem, zakapeme zbytkem horkého másla a obložíme
plátky rajčat. Příloha - hlávkový salát.

OMELETA Z VAJEC A SALÁMU. - 150 g salámu, 4 vejce
lžička oleje.po obou stranách.
—
Vejce rozšleháme se solí, vlijeme na vymaštěnou nahřátou pánev se salámem a pos trpně upečeme dvě omelety, Každou
v půli přehneme, návrh položíme plátky rajčete, pokapané citrónem.
Podáváme se slaným rohlíkem.

1 'Pořád se, káča čh I ub i --špetka soli, 2 rajčata,
Nakrájený salám opečeme
la, jak je při těle!"

DOBRÉ

CHUTNÁNÍ

!
"Ten žere všecko!1'

