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dne šlí člověk trpí dvěma chorobami: zmatkem pojnů a pocitem osamělosti. Zmatek pojmů vzniká
tím, že se pod stejnými slovy rozumí něco jiného - ba protikladného. Kdo choe jiného oslabit,
snaží se smíchat pravdu s nepravdou, takže člověk pak už neví "čí je".
Druhá choroba se šíří jako kdysi mor z velkoměst do maloměsta, na vesnice i na samoty. Je do
jisté míry závislá na onom zmatku pojím, nemohou-li se lidé dorozumět, protože užívají stejná
slova pro různé pojmy nebo různá slova pro stejné pojny. Samotu vyvolává řada dalších příčin:
jednostranné fixování na hromadné sdělovací prostředky - zejména na televizi. Člověk ztrácí
schopnost mluvit s druhým, ba dokonce vnímat správně, co mu druhý říká, navázat s ním kontakt.
Pak je ovšem sám on - i ten druhý.
A pokud určitá společenství existují, bývají nezřídka chorá nebo nedostatečná - především jim
chybí plnost pravdy a lásky. Pak z nich ovšem člověk zdraví čerpat nemůže.
Namítnete: ale kde je dnes čerpat? Kněz někdy nemá pro nás dost času nebo nás nechápe, cíle
spolků a společků kolem kostela nejdou obvykle do hloubky, až k nervu lidské osobnosti. Chodí
se na výlety, bastluje se, předvádějí se filmy, které s vírou nemají nic společného, předná
ší se, organizují různá pohoštění atd. Samo o sobě to mohou být věci jistě dobré, ale chybí
jim KRISTUS - a duse může zdravě žít jen z Krista. Nebof ten odpověděl na zmatek pojmů; "Pro
to jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. "/Jan 18,38/. A na nedostatek lásky:
"Toto vám tedy přikazuji: Milujte se navzájem!"/Jan 15,17/.
Odpověděl i na samotu: "Nebot kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi ni
mi." /Mt 18,20/. "Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. "/Mt 28,20/.
Člověk má v sobě kus zdravého smyslu a je chytřejší, než si nyslíme. Proto dnes mnozí sahají
po evangeliích a uvažují o tem, co v nich čtou. Neznají celé Zjevení - ke kterému patří i
tradice - neznají katechismus, neznají sílu svátostí, zejména svaté zpovědi a svátého přijí
mání, nevědí přesně, co je víra, ale větří pravdu a jdou za ní, někdy s velkými obětmi.
Jako houby po dešti vyrůstají skupinky, v nichž žije duch jed
noty, ne však vždy duch pravdy. Mnozí přijdou časem na to, že
společenství, které nespočívá na pravdě a lásce je pomalu
otravuje...a začínají ztrácet naději.
Katolická víra má nesmírné prostory pro "duchovní revoluce"
pro "duchovní společenství", pro "duchovní přátelství" -ale
tyto prostory jsou často zavřené klíčem "nemodernosti" a
špatného svědomí, obrostlé pavučinami předsudků a slabé
vůle. Ale Kristus nás trpělivě přisunuje k pravdě a vykřesává z nás jiskru lásky:"Oheň jsem přišel hodit na zem
a jak si přeji, aby už vzplanul! "
Poctiví odborníci pro duchovní život tvrdí, že nej zdra
vější společenství je duchovní obnova - exercicie - ne
bo jak říkáme dvoudennímu setkání s Bohem - duchovní ví
kend. Tentokrát přijede do Quartenu Otec Poláček, salezián. Kdo slyšel jeho přemluvy, tomu nemusíme nic říkat.
Kdo je neslyšel, přesvědčí se sám, jak tam pookřeje,
jak se zacelí rány a trhliny duše, jak se posílí jeho
vůle k životu na jediném zdravém kmeni - na Kristu:
"Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve
mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, nebot odděleni ode
mne nemůžete dělat nic."/Jan 15.5/.
Vaše
redakce

Na svátek patronky Slovenska, Panny Marie
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sedmibolestné, 15.9.byl sv.Otcem v Sixtinské
setkání s novináři a
kapli vysvěcen na biskupa slovenský kněz Jo
sv.přcd Kapitolem. ,
sef TOMKO, troinásobnv doktor. Svíceni se
JP.II.má v červenci 1980 navští
zúčastnilo 22 kardinálů, 60 biskupů, 80
vit Brazílii. Zastaví se v 11 měs-£
knězi, rodiče, sestra a švagr, řada příbuz- těch a ujede 12.800 km.
ných a známých ze Slovenska i z celého světa. FftK.u' ;/»:ilva dementoval Slánek v Gentě, že by
Arcibiskup Tomko, nástupce kard.Rubina v sek sv.Otec chtě’ svolat nový sněm a on by měl být
retariáte bisk.synody, byl vysvěcen na kněze jene blízkým spolupracovníkem.
r.1949, stal se vicerektorem Nepomucena a
4.9.začal vysílat z křest.enklávy v jiz.Libanonu
zároveň pracoval v kongregaci víry. Naposle Hlas Naděje Či Rádio Svobodny Libanon.
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dy byl zaměstnán jako podsekretář v kongre I’ hlav.městě Brazílie se staví obrovská mešita,
gaci pro biskupy a zúčastnil se také CELAMu ačkoliv 98 proč.obyvatel Brazílie jsou katolíci.
v Pueble. Napsal radu teol.knih v různých
Sv.Otec svolal do Říma kardinály k zvláštnímu
řečech. Je člen katol.-1 uter.-reformované"
zasedání. Zároveň nařídil, aby byly přezkoumány
komise pro teol .manz^el ství. První úkol - zú platy zaměstnanců Vatikánu. Jsou velmi nízké'.
častni se synody holand.biskupů v Říme,kte V dieeczní knihovně Cuenca ve Španělsku našli
rá" bude řešit pastorační a j.otázky poniče vzácný exemplár katechismu pro Indiány: Catechisné holandské církve za předsednictví sv.Otce. mo de los Indios - vytištěný v Lime r.1584.
Sv.Otec zakončil promluvu při svěcení nej V Rakousku je 160 sekt. Někteří katolíci opouště
dříve slovenský, pak česky.
jí Církev a vstupuji do přísných sekt.
Sv.Otec odjede 29.9.do Dublina, kde bude
P.Hans Milch, farář v Hattersheimu, kázal vzdor
sloužit mši sv. Večer setkání s irským pre zákazu mohučského ordinariátu na primici kněze,
sidentem a přijetí irské .vlády a diplomata. vysvěceného arcib.Lefebvrem. Nesmí ted zpovídat
30.9.navštíví nemocné děti, poté přijme Po a kázat. 23.9.oslavil arcibiskup zlaté kněžské
láky z Irska a v Galway bude sloužit mši sv. jubileum v Paříži. Byl vysvěcen 22.9.2929. Novi
pro mládež. Odpoledne vrtulníkem do Knocku náři k tomu potřebovali zvláštní povolení.V říjnu
a mše sv.v poutním kostele P.Marie. Po ná bude mít arcibiskup schůzku s kard.Seperem.
vratu v Dublinu setkání s biskupy. 1.10.se ČSSR a Mgdarsko zvýšily podstatné ceny potravin
setká v Maynoothu s kněžími, řeholníky,se- a výrobku. Stoupla cena benzinu, aut, jídel v
minaristy a vysokoškoláky. V Límečku bude
restauracích, poštovného, telef.poplatku aj.
sloužit mši sv. a po obědě odlétne do USA.
V Maďarsku stoupla cena chleba o 50%,masa o 30%.
Navštíví tam bostonskou katedrálu, kde bude cukru o 23% ap. Zásoby ropy v SSSR prý se tencí,
sloužit mši sv. 2.10.ho přivítá v New Yorku musí se dobývat ve vzdálenějších oblastech Sibi
na letišti Waldheim, poté promluví na shro ře. Irán zrušil dohodu o stavbě velkeho plynovo
máždění UNO a setká se s 5 stálými členy
du, který měl zásobovat SSSR a také- NSR,CSSR a j.
rady bezpečnosti. Večer do katedrály sv.
Sv.Otec napsal k 800.výr.smrti něm.světice HildePatrika, jízda k Yankee Stadionu, zastávka
gardy von Bingen latinský list mohučskému bisku
v černošské čtvrti Haarlemu, večerní mše sv. povi kard.H. Volkovi. Oceňuje svatost Hildegardy,
3.10.setkání s knežími a řeholníky v kated která vstoupila do kláštera v 8 letech, založila
rále, s občany se setká na Shea Stadionu.
mnoho klášteru a měla velké znalosti nejen teolo
Odpoledne navštíví katedrálu sv.Petra a
gie, ale i medicíny, hudby a krásných umění a na
Pavla ve Philadelphii a v Logan Circle bu psala mnoho knih o duchovním životě. Neohroženě
de sloužit mši sv. pod širým nebem. 4.10.
bojovala za pravdu a mír mezi cirk.a světskou
navštíví ukrajinskou uniatskou katedrálu
vrchností, postavila se proti císaři i davům.
a bude sloužit mši sv.pro kněze a seminaBiskup z Miinsteru, H.Tenhumberg, zemřel- 64 let.
risty.Odletí do Des Moires, návštěva ven
Z úst F.J.Strausse slyšíme konečně nezastřenou
kovské farnosti a mše sv.,odlet do Chicaga. kritiku komunismu-,na kterou odpovídají stoupenci
5.10.mše sv.pro Poláky v Chicagu, schůzka
komunismu ne zastřeně: shnilými vejci, nadávkami,
amerických biskupů na bisk.konferenci. Od pískáním. SPD se sice od těchto typických proje
poledne mše sv.v Grand Parku a koncert Chi- vů diktatury distancuje, ale Strauss to nazval
gagského symfon.orchestru v katedrále. 6.10. "pokrytectvím", protože strana sama je prosáklá
odlet do Washingtonu, tam přivítání paní
komunistickými živly.
Carterovou a představenstvem města. Návště Novým starostou Říma se stal sekretář KSI -48,leva v katedrále sv.Matouše, setkání s vlá
tý Luigi Petrosel 1 i.-"Práce má sloužit lidu a ne
dou a presidentem a soukromý rozhovor s
lidé práci,"řekl sv.Otec v promluvě 50 tis. dělní
rodinou Carterovu. Návštěva sídla
ků v průmyslovém městě POMEZIA nedaleko Říma.
vlády USA, přijetí diplomatů na apoštol
Švýc.biskupové napsali pastýřský list o nebezpe
ské delegatuře. 7.10.návštěva poutního kos čí nadmernéhg kouření, pití lihovin a požívání
tela Neposkvrněného Početí, a katol. univ.
omamných jedu.-Svaz něm.katolíku v čele s předse
Setkání s řeholnicemi, učiteli a teology a
dou Maierem, chce poslat do Prahy právníka k ob
zástupci ekumenického hnutí’
hajobě chartistů. Píší o tom min.spravedlnosti.

VÝROBA SVATÝCH

"Proč? Zůstanu u dědečka!" namítla paní.
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"Je to předpis!" vyštěkl policista. Žena vstala
Jeden z mužů zazvonil a opřel se ramenem
o okraj dveří. V předsíni se ozvaly šoupavé a vykolébala se z pokoje. Její muž seděl ztmul<
kroky a ve dveřích se objevila tlustá, pro na pohovce a tiše pohyboval rty. V ložnici naši
muži na nočních stolcích dvě náboženské knihy.
šedivělá žena s neobyčejně dobrosrdečnou
Několik jich objevili v pokoji vojáka Joži, něcc
tváří a milým úsměvem. Tázavě pohlédla na
bylo v kuchyni. "To jsou všechny místnosti?" ne
oba muže.
"Rádi bychom mluvili s Josefem Adámkem, "řekj vrle se zeptal hubený policista. Žena kývla.
"Máme informace, že vedlejší byt je také váš,"
hubený muž s křivým nosem.
rozpačitě řekl jeho kolega.
"Joža není bohužel doma,"odpověděla paní.
"Tam bydlí syn s rodinou. Máte povolení k pro
"Je doma. Víme to,"přísně řekl hubeňous.
hlídce jeho bytu?"
"Joža je na vojně,"usmála se mile paní.
"Nehledáme vašeho syna, nýbrž vašeho manže "To nemáme." Muži na sebe pohlédli. "Půjdeme jet
tě na půdu a do sklepa."
la, "ostře řekl hubeňous a zamračil se.
Když procházeli obývacím pokojem, seděl starý
"Ach, dědečka! Je churavý. S kým mám tu
pán nehybně na pohovce a zíral upřeně na zem. Pa
čest?" klidně se zeptala paní.
ní mu položila ruku na ramena:"Neboj se, dědeč
"Policie,"odpověděl starší muž se smutnou
ku! Nic zlého jsme neudělali."
tváří, posetou bradavicemi.
"Máte průkazy?" Oba muži vytáhli legitimace, Starý pán neodpověděl. Pak vzhlédnul a jeho žene
opakovala znovu svá slova. Několikrát kývnul
otevřeli je a rychle je chtěli schovat.
"Okamžik. Musím si pamatovat jména těch,kdo hlavou a chytil ji za ruku. "Doprovodím pány od
policie na půdu a do sklepa. Hned jsme zpět,
přišli muže zatknout,"nahlas přečetla obě
jména a dodala"abychom se za vás modlili." zůstaň tu sedět."
Ve sklepě bylo jen uhlí a dříví, ale na půdě na
"Vaše modlitby nepotřebujeme,"řekl hubený
jízlivě,"zde je povolení k domovní prohlíd šli policisté starý rozmnožovací stroj. Vítězně
ho snesli dolů.
ce. Smíme už dovnitř?"dodal netrpělivě.
"Víte, že je to zakázané!" prohlásil přísný po
"Jen mi to moc nerozházejte," s andělským
klidem pokračovala stará paní a vedla je do licista. "Půjdete s námi."
obývacího pokoje. Na ošoupané pohovce seděl• "Vždy£ ta mašina vůbec nefunguje. Patří do sbě
hubený starý pán; tak hubený, že z jeho man ru,'^ úsměvem namítla paní.
želky by se dali vyrobit tři takoví pánové. Muž s bradavicemi pokrčil rameny: "Je zakázáno,
"Dědečku, máš tu návštěvu. Policajty,"řekla mít doma rozmnožovací stroj. Nedá se, milá paní,
paní a postavila se po bok manželovi. Díval nic dělat. Váš muž musí s námi. Přece byste ne
plakala," dodal rychle.
se střídavě na ni a na muže, kteří upadli
do rozpaků. "Jsme od policie, pane Adámek," "Proč bych plakala?"S úsměvem se obrátila k man
řekl ten s bradavicemi. "Musíme prohledat váš želovi a znovu řekla jasně a pomalu: "Musíš jít s
těmi pány k výslechu, dědečku. Neboj se, nic se
byt. Je to nařízení,"dodal skoro omluvně.
Drobný mužík pohlédl zase na manželku a při ti nestane. Budeme se za vás za všechny modlit.
tisknul se k jejímu boku, jakoby u ní hledal Hned ti přinesu jiný oblek."
útulek. Paní řekla zřetelně a pečlivě:"Dě Když se starý pán převlékal, muži se trochu od
dečku, ti páni jsou od policie a přišli nám vrátili, ale byli stále ve střehu. Konečně se
prohledat byt!"
manželé objali, udělali si vzájemně na čele kří
"Policie? Byt? Proč?" zneklidnil starý pán žek a starý pán vyšel klopýtavě do předsíně.
a v očích se mu objevila hrůza. Zřejmě ne "Dědečku, léky," zvolala manželka. Teprve když se
dotkla jeho ramene, tázavě na ni pohlédnul, pak
měl tak silné nervy jako jeho žena.
"Na tom přece nezáleží. Vždyf doma nic zaká vzal tabletky, ale přísný muž mu je odebral: "Až
zaného nemáme. Ani zbraně, ani omamné jedy." je prohlédne lékař! Je to od lékaře?" Starý muž
"Ciramné jedy ne - ale náboženské knihy!"
se sklopenou hlavou neodpovídal."Ach, úplně jsem
"To není zakázané!"
zapomněla. Dědeček vůbec neslyší. Musíte mluvit
Paní se posadila vedle manžela a hladila mu zřetelně, aby vám viděl na
ruce. Stále se usmívala, až se její muž
vista." Oba muži ztmuli. "Je
uklidnil. Muži se pustili do práce.
mi líto,"řekl starší a pobíd
Jeden z nich pečlivě skládal všechno na své nul pána k odchodu.
místo; byl zřejmě zkušenější než jeho popud Sotva vůz odejel, vytočila
livý kolega, který vyhazoval věci ze zásuvek paní číslo telefonu:"Jenka?
na zem. Pečlivý policista mu něco pošeptal, Právě zatkla policie dědečka.
hubeňous se zamračil, ale už skládal věci do Zavolej ostatním, a£ sem ve
zásuvek opatrněji. Staří manželé seděli ved čer přijdou s vnoučaty. Po- le sebe a mlčky pozorovali práci obou mužů. modlíme se růženec. Bude nás
"Pojdte s námi dál," řekl bradavicový muž že- jedenáct dětí, sedm manželů,
aě, když dokončili prohlídku a na stole na deset vnuků a já. To by bylo, abychom
rovnali hromádku náboženských knih.
dědečka z vězení nevymodlili!
AB.

FARIZEUS A CELNÍK
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Dokud hříšné srdce nelituje, rodí se v něm stále nenávist vůči druhým a mění
se v kritiku. Kdo nevěří v ctnost druhého, prozrazuje kaz v hlubinách
vlastní duše. Kdo obviňuje druhé, že hledají jen vlastní prospěch, je sám so
bec. Nepoctiví politikové nevěří v čest jiných, zloději pochybují o dobré po
věsti ostatních, nemravní považují křesEany za pokrytce, protože vědí, že by
sami byli pokrytci, kdyby předstírali vroucí cit k Bohu a k víře.
Hřích je pro duši totéž co otrava pro tělo. Vředy dokazují, že v těle je špat
ná krev; mravní zloba se projevuje nespokojeností, strachem, pokrytectvím a
mnoha jinými známkami duchovního nepořádku.
Nemá smyslu popírat naše mravní přestupky nebo se snažit je zamaskovat - jak
to dnes dělá většina lidí - tím, že se zaberou do práce a tvrdí při tom, že
se snaží "udělat něco pro společnost".
Pán vypravuje příběh o dvou mužích s tajnou vinou. První - farizeus - se po
stavil v chrámě dopředu a vypravoval Pánu, co všechno dělá, aby "vytvořil lep
ší životní prostředí", jak pomáhá chudým, spolupracuje s vládou a varuje se
veřejných hříchů, kterými hřeší tolik jiných lidí. Jeho omyl spočíval v tom,
že svůj život a své chování navenek srovnával s nepříliš počestným životem
jiných a nadšeně si připisoval jasnou rozvahu. Snad proto lidé tak rádi čtou
o skandálech, aby se pak cítili lepší než druzí. Stejně se modlil farizeus:
"Děkuji ti, že nejsem jako jiní lidé." Z toho jasně vysvítá jeho
smýšlení: všechno je mi podřízeno, i modlitba a Bůh!
Když macedonský král Filip obléhal město Samos, řekl občanůn,
že přichází, aby se o ně ucházel. Mluvčí města na to odpově
děli, že v zemi není zvyk, ucházet se o někoho s píšEalami
a trumpetami. Tak i farizeus se chtěl v chrámě ucházet o Bo
ha svými sociálními výkony. Byl to jeho způsob, jak říci Bo
hu, že ho nepotřebuje, že nemá žádné hříchy, které by mu
Bůh mohl odpustit, viny, které by z něho mohl sejmout.
Celník vzadu v chrámě se modlil: "Pane, bud milostiv mě hříš
nému!" Říká se, že odpuštění začíná tím, když se hříchu podíváme do očí. Zde však vidíme, že pravý duch pokání se ne
dívá tak na svou zlobu, jako spíš na Boží dobrotu; kdo je
nemocný a vidí víc svou chorobu než lékaře, je odsouzený k
zoufalství. Ne hříchy nám dávají právo prosit o milost, ale
dobrota Boží. Mezi naší ubohostí a Božím milosrdenstvím je jistá rovnováha.
Díváme-li se na Boží milosrdenství a nepokoříme se, propadneme lehce opováž
livosti. Ponížíme-li se ale tak, že vidíme jen svůj hřích a ne Boží milosrden
ství, jsme v nebezpečí, propadnout zoufalství. Bůh v nebi a duše v prachu to je správné spojení, které vede k novému životu. Čím výš se vyšvihne kostel
ní věž k nebi, tím je lehčí; čím víc se přiblíží světec Bohu, tím víc je ve
svých očích menší. Proto řekl sv.Jan Křtitel:"Já se musím zmenšovat, on mu
sí růst."
Hřích není to nejhorší na světě; horší je, popřeme-li, že jsme něco nespráv
ného udělali. Slepý, který popře svou slepotu, nebude nikdy vidět, chromý,
který nepřizná svou neschopnost, nebude nikdy chodit.
Farizej vpředu chrámu je typický pro mnoho dnešních psychologických teorií,
které budují na myšlence, že člověk je vlastně vnitřně dobrý. Mnozí dnes chtě
jí ještě opojnější víno, ještě hlučnější muziku, jen aby udusili hlas svědomí
který by z nich mohl udělat celníka, jenž se pokorně bil v prsa a prosil Boha
za odpuštění.
Kde však už není víra v dobrotu Boží a v zlobu našeho života, začíná srdce
hořknout. Tam, kde doba nebo národ vystupují cynicky vůči náboženství, je v
duši skryta hořkost. Ta ubodá k sebezničení. Člověk, vědomý si spáchaného bez
práví, se bije v prsa jako celník, jakoby chtěl rozbít zlo ve svém srdci. Cy
nik, který nevěří v Boha, na kterého by se mohl se svou hořkostí obrátit,roz
bije sám sebe - sebevraždou; neboE hořkost končí sebezničením. 0 světě víme
mnoho, o sobě málo, máme strach ze sebepoznání. V nádržce našeho svědomí je
tolik špinavého nádobí. Budrne pokorní, přiznejme nepořádek, obraEme sek milo
srdnému Bohu a pak pochopíme, že Bůh dovede psát i na "našich křivých linkách".

„MATKA KURÁŽ“
Když jí bylo 32 roky, cítila bolesti v levé paži. Lékař ji léčil
na revmatismus. Bolesti nepřestávaly; poradil jí roentgen. Pa
ní Kay, křehká Irka se spoustou rudých vlasů a se smaragdovýma
očima vypravuje: "Ještě než jsem překročila práh nemocnice, me
la jsem zlé tušení..Hubla jsem, slábla, a často krvácela. Řa
da příbuzných zemřela na rakovinu. Když vstoupil Dr.Derek Edvards,
jeden z nejlepších odborníků, s roentgenovými snímky v ruce, vyčetla jsem
mu z očí pravdu..Rakovina zasáhla lymfatické uzliny a rychle se šířila po
celém tele. Lékař se snažil proces zastavit, dával mi léky proti stá
le ostřejším bolestem. Zbývalo mi 10 - 22 měsíců života..."
Paní Kay Kelly, řekla manželovi -staviteli a dětem - 14, 15 a 16 let,
pravdu. Když se její stav zhoršil, převezli ji do nemocnice. Vypadávaly
jí vlasy a krvácení bylo častější. Vážila 40 kg, na lůžku se nemohla ani po
sadit. Při životě ji udržovali transfuzemi, radioterapií a chemoterapií. Když při třetí ope
raci lékař navrhnul, že jí vyjmou dělohu, odpověděla: "Jděte k šípku! Až se uzdravím, chci
mít ještě aspoň jedno dítě!"
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Ani Lourdy nepomohly. Loni v listopadu se vrátila Kay domů, aby tam zemřela. Muž vozil manžel
ku na procházku ve vozíčku a zanedbával zaměstnání, jen aby mohl být co nejvíc s ní.
Ne nadarmo jí říkali "Matka Kuráž". Rozhodla se, že využije měsíců před smrtí co nejlépe a
zahájila sbírku na opatření nejmodernějších přístrojů pro diagnózu a výzkum rakoviny pro svou
nemocnici. Začala 14 ti librami z dobročinné loterie - pak přicházely příspěvky z celého svě
ta. Pořádala loterie, zúčastnila se různých konferencí, navštěvovala ty, kteří byli na tom
ještě hůř než ona. Bezplatný pobyt na Bahamských ostrovech od dělníků Ferdových automobilek
prodala. V lednu ji pozvala královna Alžběta; řekla, že obdivuje její odvahu, víru a vytrva
lost a že její činnost přesahuje všechny lidské rekordy. Přijal ji i tehdejší min.předseda
Calaghan a navštívil ji mistr světa v boxu, Mohamed Ali. Při setkání ji s pláčem objal.
Tak se stala prostá žena s černou stužkou na krku, na které visely dva mariánské medailcnky,
slavnou osobností. Chtěl ji pozvat na hostinu i s rodinou liverpoolský starosta a vyznamenat
ji zlatou medailí za zásluhy v boji proti rakovině. Anglický svaz rohovníků jí poslal sošku
s nápisem:"Jsi opravdu přebornice!" K ternu hory dopisů - dodnes dostává denně nejméně 50 do
pisů. Při tak horečné činnosti pozapcmínala na brzkou smrt. Jednou v březnu se jí žertem ze
ptal po mši sv. pan farář P.Linch, jaké má plány do budoucna. "Chtěla bych si zajet na návš
těvu za sv.Otcem! ""Opravdu? A kdy?"zeptal se P.Lynch. Zdálo se, že její přání bere vážně.
"Ještě nevím, kdy, ale je to moje nejtoužebnější a asi už poslední přání!"
Ne vplynulo ani pět dní a byla v Římě. Hnutí Rytířů sv.Kolunbána - to je oblíbený irský svě
tec - jí opatřilo letenku a pobyt zdarma v Římě. Soukromě ji ovšem sv.Otec přijmout nemohl,
ale seděla aspoň s jinými nemocnými na generální audienci v první řadě. Sama vypravuje:
"Když jsem spatřila sv.Otce, zdálo se mi, že se celá chvěji. Přiblížil se k nám a pohlédl na
mě svýma dobrotivýma očima, plnýma lidskosti. Vypravila jsem ze sebe jen zajíkavě:" Smím...
smím... " a vztáhla jsem k němu ruce. Ihned pochopil můj pohyb i prosbu nesouvislých slov, ro
zevřel náruč a objal mě. Byla jsem jako u vytržení. Nedovedu popsat, co se se mnou v té chví
li dělo. Byl to ták silný a výjimečný dojem, že se mi to ještě teči zdá jako sen. Cítila jsem,
jak mým tělem náhle proběhlo podivné, nezvyklé teplo, jakoby se ve mně znenadání rozžehla ně
jaká jiskra. Tento pocit zůstal dlouho a obnovuje se stále znovu, kdykoliv si na to vzpomenu.
Tehdy jsem si pomyslila: Nyní už mohu spokojeně zemřít!"
Po návratu domů cítila paní Kay, že se její zdravotní stav zlepšil, jakoby v sobě měla účinný
zdroj energie. Po dvou letech nesnesitelného utrpení se bolesti pomalu zmenšovaly a začala
přibírat na váze. Při tomto zlepšování vytušila paní Kay, že je to následek objetí sv.Otce a
znamení, že Bůh je jejím spojencem v boji proti zlu, že nad ní drží ochrannou ruku. Bylo jí
jasné, že se uzdraví. Počátkem července zastavil Dr.Edwards léčení a injekce. Po krevním roz
boru se totiž ukázalo, že nemá v těle aktivní rakovinové buňky. Enes je už úplně zdravá a vá
ží tolik, jako před nemocí - 60 kg. Pracuje 18 hodin denně, dostává pozvání i na přednášky
a televizní pořady v Německu a ve švédsku - zatím však má hodně závazků v Anglii. Dr.Edwards
potvrdil, že naděje na uzdravení nebyly prakticky žádné.
25.7.t.r. odevzdala Kay Clattenbridgské společnosti pro výzkun rakoviny šek na půl mil.liber.
Nesmírným dojmem působila mše sv. 22.7.v moderní liverpoolské katolické katedrále, které se
zúčastnilo 3 tis.osob. Kay děkovala těm, kdo jí stáli po boku v boji proti rakovině, hlavně
Bohu a sv.Otci, že zastavili podivuhodně nemoc, která ji měla přivést do hrobu.

ZÁZRAK PATERA JUNIPERA
R. 1775. Po únavném horku odpočívají misionáři v kláš
terní zahradě San Diego. Od Tichého oceánu vane pří
jemný vánek. Jsou dva - Luis Jaime a Vincente Fuster.
Napjatě sledují zprávu třetího řeholníka P.Junipera o
jeho práci v Horní Kalifornii. Malý a hubený dvašedesátiletý kněz, kdysi získal doktorát teologie v Palmě na
Maloroe, vzdal se kariéry učence a šel hlásat radost
nou zvěst Indiánům v Mexiku. Pravou nohu vleče trochu za
sebou, kdysi ho kousnul do paty škorpion, a tenné vla
sy jsou prokvetlé stříbrnými pruhy. Z očí mu však září
apoštolská horlivost - vůbec připomíná planoucí oheň.
Před šesti lety se vydal z kláštera San Fernando v Mexi
ku s velitelem žoldnéřů na sever. Španělský důstojník
chtěl získat novou zemi svému králi, rmich nové území
pro království Boží.
S
Tam, kde vybudovali vojáci stanici, vystavěl Junipero
misii, vzdálenou od vojenského střediska tak, aby domorodci poznali rozdíl mezi královskými
vojsky a armádou Boží - "andělskou brigádou" - jak nazval sebe a své spolupracovníky. Tak
vzniklo San Diego, San Carlos de Mentě Rey, San Buenaventura a jiné. Sídliště chránily slabé
ohrady a několik vojáků, vnucených Otci Juniperovi k ochraně misie před indiánskými přepady.
"V Kalifornii se rozrůstá říše Boží, "tvrdil P.Junipero se zářícím zrakem, "pracuje se mou už
přes třicet bratří na obrácení Indiánů a po celém pobřeží rostou Boží hrady - naše stanice domov pro ty, kdo hledají spásu. Tisíce hlav se sklonilo pod křestní vodou. Neustanu, dokud
neuhne noc pohanství v oelé Kalifornii jitru milosti."
"Ale odkud vezmete tolik misionářů?" zeptal se rozvážný P.Vincente.
"Naše misie v Novém Španělsku přenecliáme deminikánům a budeme se věnovat jen obracení Indiá
nů zde. Je to požehnaná země, zvlášE na severu, kde je hodně vody. Změním divočinu v pole,
pastviny, plantáže nejlepšího ovoce."
"Věříte, Otče, že vám budou ti lotříci vděčni?" zeptal se velitel čtyřhlavé posádky, zarost
lý, jizvami posetý setník, který přistoupil k řeholníkům.
"Domorodci se musejí stát dětmi Božími jako my," potřásl hlavou P.Junipero.
Setník pokrčil rameny. "Otče, odpusEte, ale mám s tímhle druhem dětí Božích své zkušenosti.
Nejsou větší zloději pod sluncem jako rudokožci na tichcmořském pobřeží. Loá Jeho Veličenst
va vykradli kompletně-i s vesly. Sežeru svůj klobouk, podaří-li se vám ty ničemy změnit
v zbožné sedláky a pastýře!"
"Smažený na oleji, s troškou česneku - pak bude snad dobře chutnat."
"Kdo? Co?"
"Váš klobouk. Znám lenost Indiánů a vím, jak málo se zajímají o pojem majetku."
"Řekl jste to velice jarně, "smál se starý voják.
"Změníme zemi i její obyvatele - a to láskou našeho Pána a jeho apoštolů. Věřte, příteli,jsem
jen žebravý rmich a nám pouze kutnu a provaz, ale v srdci lásku, silnější než celá armáda."
"Pouhé snění," mávl veterán netrpělivě rukou,"dobré pro klášterní celu. Ale mezi fale&iými,
zlodějskými, krutými rudými dábly jsou to smrtelně nebezpečné sny. Lepší je puška a prach!"
"Iv divočině je nejlépe spolehnout se na Boha," řekl mnich pevně.
""VždyE znám katechismus. Ale něco jiného je mluvit v neděli na kazatelně, a něco jiného...
věřte, mám zatraceně nedobrý pocit zde v samotě, pět mil od přístavu San Diego. Starý voják
vytuší nebezpečí. Dobře, že jsem své synky nechal v Mexiku. Uvidíme, kdo bude mít pravdu!"
Veterán, který se měl starat o bezpečnost misie, odešel. P.Luis Jaime za ním pohlížel:"Neměj
te mu to za zlé, "řekl, "je z dobré kůže a za misijní stanici by dal život!"
"Však má kus pravdy, "dodal P.Vincente, "Indiáni v Kalifornii jsou nevypočitatelní-i křesEané!
Chybí jim pevný základ. Berou od nás chleba, oděv, trpělivě poslouchají slovo Páně, dají se i
pokřtít. Ale často zničí naše nejkrásnější naděje. Nedávno nás opustili dva Indiáni, protože
jsme je museli potrestat pro krádež, a roztrušují o nás mezi kmeny nejhanebnější pomluvy."
"Divíte se?"potřásl hlavou P.Junipero, "vždyE i dobrý Pán dopustil, aby v jeho blízkosti žil
Jidáš. Musíme mít s rudou kůží trpělivost. Bůh nám požehná, jen se za ně musíme modlit."
"Ano, Otče, "dojatě řekl P.Luis, "prosme Boha, aby rozrmožil naši lásku."
hfežitím se rozlily po nebi, moři i zemi rudé červánky. Františkáni mlčky pozorovali jejich
zář. Konečně se ujal P.Junipero zase slova.

"Chybí nám ještě jedno, abychon změnili tuto zemi a její obyvatele. Naši bratři v Novém Špa
nělsku přinášejí velké oběti, aby obrátili Indiány - ano, teklo a teče tam imcho mučednické
krve. Odevzdejme se, bratři, do vůle Boží, a budne připraveni k největším obětem. I k oběti
života! Vždyť jde o nesmrtelné duše!"
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Ráno odejel apoštol Kalifornie na sever, aby i tam hlásal slovo Boží. Za dva měsíce, v noci
před 4.listopadem, svátkem sv.Karla Borcmejského, vzbudila P.Luise velká záře. Vyběhl z táboi
"Bože, kaple je v plamenech, "volal na ostatní, "musím zachránit Nejsvětější svátost lOdveáte
chlapce do bezpečí!"Hbitě se oblékl, ale sotva vyšel, obklopila ho horda Indiánů, vrhla se n
něho s hrozným křikem, strhla mu oděv z těla a odvlekla ho. Kněz se zoufale snažil, aby se
osvobodil a zachránil Nejsvětější. Bylo už pozdě. Kaple hořela jako pochodeň. Divoši mu s po
směchem ukazovali ukradené nádoby, ciborium, kalich, svícen, mešní roucha. Svaté hostie hodí
li do plamenů. Ve vedoucím hordy poznal kněz s bolesným překvapením jednoho z pokřtěných
Indiánů, kteří tprchli v létě z misie.
"Příteli, proč jsi přišel?"naně vyslovil slova Páně Jidášovi v Getsemanské zahradě.
"Brzo se to dovíš," vysmál se odpadlík knězi a vrazil mu pěst do tváře.
Mezitím P.Vincent s oběma chlapci utekl do vojenských baráků. Budovy misie stály v plamenech.
P.Vincent viděl, jak se dva kováři brání přesile Indiánů, jeden padl, druhý utekl k vojákům.
Malá posádka bojovala zoufale proti Indiánům. Druhého kováře zasáhl smrtelně šíp. P.Fuster
mu mohl ještě udělit rozhřešení. "Ať jim Bůh odpustí, jako jim odpouštím já," sténal cmírají
cí. "Rozdělte mezi ně můj malý nejetek, Otče, "dodal z poslediích sil.
"Pojáte, Otče, "naléhal velitel, když kněz zatlačoval oči mrtvěnu. "Baráky už hoří!"
Schovali se do hliněné klášterní kuchyně, okénka zabarikádovali bedničkami a soudky, až na ne
kolik otvorů pro střelbu. Všichni už byli zraněni, kromě velitele, který pálil na útočníky.
Oba chlapci už krváceli, ale pilně nabíjeli pušku. Skrze střechu z rýžové slámy svištěly ho
řící šípy. Náhle si Otec s hrůzou všinnul, že v koutě je pytel střelného prachu. Dopadne-li
na něj oheň, jsou všichni ztraceni. Bez váhání se vrhnul na pytel a chránil ho svým tělem
před plameny. Spadl na něho kus zdi, poranil mu rameno, hořící šípy dopadaly na kutnu, ruce
a nohy, ale Otec se z místa nehnul.
Indiáni útočili znovu a znovu na špatně chráněnou stavbu a hbitě se vyhýbali dobře mířeným
kulkám velitele. Když se začalo rozednívat, stáhli se, ze strachu před posilou. Na místě,
kde bojovali, našli ráno křesťanští Indiáni mrtvé tělo Patera Luise Jaimeho. Jeden z hochů, i
když byl raněn, spěchal do přístavu, aby dal správu o přepadu. Brzo přijel kapitán Rivera s
vojskem, aby drzý přepad potrestal. Ale Otec Fuster prosil za Indiány tak dlouho, dokud mohl,
i za zrádce, který ho prosil ve smrtelném strachu o ochranu. I P.Junipero napsal vioekráli
Mexika - a tak se Otcům podařilo, že zajatí Indiáni byli propuštěni a trestná expedice zasta véna.
Teprve když vytekla mučednická krev, rozkvetla v Kalifornii misie. San Diego povstalo z tro
sek. Přibylo stanic. V krásné zátoce, změněné v přístav, založil P.Junipero 17.října 1776 na
svátek zázračných ran sv.Františka misijní dům s jménem zakladatele řádu. Tak se zrodilo bu
doucí milionové, světoznámé město San Francisko. P.Junipero tam má také svůj parník.
I Los Angeles děkuje za svůj vznik P.Juniperovi. Vystavěl tam klášteřík Naší milé Paní od an
dělů a to r.1781. Skromý, kulhavý františkán byl zakladatelem blahobytu Kalifornie. Se svými
Indiány změnil divočinu v pole, zahrady, louky s koňskými stády, palmové háje, olivové lesy,
vinice, ovocné plantáže. Obnovil tam život prvotní Církve. Dříve divocí Indiáni šli se zpěvem,
do práce, do polí či dílen, dívky a ženy se učily příst, tkát, šít, děti ve Štolách číst,
psát, zpívat a hrát na hudební nástroje - a hlavně náboženství. Všude bylo vidět pěkné domky
z hliněných cihel a bambusu - v každém bydlela jedna rodina. Společně pracovali, modlili se,
jedli. Pořádek se domorodcům brzo tak zalíbil, že redukce nikdo nechtěl opustit. Když P.Juni
pero míral, 28.srpna 1784, bylo už 6000 pokřtěných Indiánů. Než skončil rek, byl pokřtěn
další tisíc Indiánů, jejich ochránce splnil svůj slib, že se bude za ně v nebi přimlouvat.
Padesát let pracovali františkáni v Kalifornii. Požehnání bylo neslýchané. K víře se hlásilo
devadesát tisíc Indiánů. Ale když Církvi nepřátelská vláda v Mexiku r.1834 jejich majetek za
bavila, zničila kvetoucí misie a blahobyt Indiánů. Za 6 let klesl stav dobytka z 808000 kusů
na 6320 kusů - i počet domorodců se hrozivě zmenšil.
Dějepisec Dvinelle píše: "Fic než 30 let bydleli obráceni Indiáni v redukcích misie, kde při
jímali náboženskou kulturu, zúčastnili se bohoslužeb a plnili ochotně své lehké povinnosti.
Ptejme se dnes, kde je těch 30 tisíc Indiánu, kteří kdysi žili z dobrodiní a bohatství 21 ka
tolických misijních stanic v Kalifornii a podívejme se, co způsobil náš ubohý systém. Pak mu
síme obdivovat ty dobré a zbožné muže, kteří moudře, bystře a se sebezáporem dokázali v pouš
ti Kalifornie podivuhodné věci. Kdyby byli mohli pokračovat v díle své zbožné lásky, byla by
se indiánská rasa zachovala dodnes. "

SE SEDMI DÝMKAMI DO IDIE
Listopad. Obloha zatažená, pravé dušičkové po
časí. Vstupujeme do letištní haly v Klotenu a
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míříme k přepážce, kde nám dívčina v uniformě
potvrdí na letenkách nástup letu a druhá se pře
svědčí, nepřesahují-li naše zavazadla dovolenou
váhu - 20 kg. Pak jen s letecký
mi taškami přes rameno jdeme k pasové kontrole a od ní sjíždíme po pohyblivých schodech do
odletové haly. Nejdříve letíme do Frankfurtu - ale předtím nás ještě kontroluje bezpečnost.
Letecké tašky zrentgenují a jednoho po druhém prohledává muž v civilním obleku, ale s poli
cejní pistolí v pohotovostním pouzdře na opasku. Policejní auto a policejní tank, na jehož
věži se otáčí hlaveň kulometu, nás doprovází až k letadlu. Konečně stoupá letadlo do oblak,
za hodinu obědváme ve Frankfurtu; pak vstupujeme na palubu letadla indické společnosti Air
India.
Jak nicotný je člověk proti zázrakům 20.století! Jako do USA, Peru či Brazílie letíme i ted
největším letadlem na světě. Sytě červeně září na trupu letadla: BCEING 747 - typ, a indic
ký název letadla EMPEROR SHAHJEHAN.
Okénkem vidíme na dva tryskové-reaktivní letecké motory - dohrorrady má letadlo 4 motory se
společným startovacím výkonem 84.000 kilepointů. Za 25 min.nás vynese do výše 12.000 m.
Do Bcmbaye poletíme 10 hodin. V nádržích na křídlech letadla je 193.000 1 kerosinu, který le
tadlo pohání - za hodinu letu spotřebuje 5000-8000 1 paliva a unese přes 48.000 kg.
Připoutáváme se ke křeslům a všech 17 letušek kontroluje, je-li každý správně připoután a máli opěradlo podle předpisu v úhlu 90 ti stupňů. Letadlo se zvolna šine startovací dráhou, na
místě odletu se zastavuje, pak se rozeřvou turbinové motory - ale vzduchotěsná kabina zaruču
je, že hluk motoru doléhá jakoby z velké dálky. .Chvění však proniká do každé žilky.
Kapitána v tmavé uniformě se zlatými proužky na rukávě a indickým turbanem, i druhého pilota,
palubního inženýra a navigátora jsme pozdravili při vstupu na palubu. Nyní jsou v pilotní ka
bině v I.patře letadla. Vedle ní je přepychový bar s lahůdkami. Na palubě je nás celkem 403 víc než desetinásobek osob, které přepravovala letadla v poválečných letech. T ^dy se létalo
350-400 km za hodinu, nyní 900-1100 km za hodinu.
Cítíme - a pozorujeme okénkem - jak se vzdušiý obr doslova řítí vpřed. Citelný odpor tlačí
člověka do křesla, uši zachycují tlak a pří3 letadla míří v úhlu přes 40 stupňů k obloze. Pod
vazek se zasouvá pod křídla, domy se podobají krabičkám zápalek, cesty se brzo mění v nitky,
zelen lesů se rozplývá a náhle zakryjí výhled mraky.
Po půlhodince nás vítá reproduktorem kapitán. Oznamuje, že jsme ve výši 12.000 m, že přepnul
na automatického pilota a přeje nám příjemný a klidný let. Černovlasé
letušky tmavé pleti s jiskrami v očích a červenými puntíky, namalovaný
mi podle indického zvyku uprostřed čela, v dlouhém indickém sári, přiná
šejí podle přání koňak, whisky či jiný ohnivý nápoj.
Když začnou prostírat k obědu, je pod námi Balkán-letíme nad Tureckem.
Na jídelním lístku je indický a anglický název jídla. K pití je tu víno,
pivo, limonáda, Coca.cola aj.
Zapaluji si jednu ze svých sedni dýmek, které jsem vzal s sebou se záso
bou amerického tabáku. Pak si pospím, něco si přečtu, zapálím další dým
ku - a už podávají večeři. Letíme nad Iránem.
Poprosil jsem kapitána o rozhovor. Přijal mě v horním salonku - a když
šel vystřídat druhého pilota, hovořil se mou chvilku jeho náhradník.
Před stěnou, oddělující pilotní kabinu od salonku, sedí dva atletičtí
Indové kolem třicítky. Patří ke speciálně vycvičenému oddílu indické po
licie proti únoscům letadel a teroristům; pod civilními obleky vidím pis
tole v otevřených pouzdrech, nabité specielním střelivem, které sice
usmrtí, ale neprostřelí stěnu letadla. Těmto mužům se říká "tygři" a
patří k posádce letadla jako ochrana pilotů i cestujících.
Dole se podává osvěžení. Přeletěli jsme "kousek" moře a už jsou tu světla Indie.
Připoutáni k letadlům klesáme - mezipřistání v New Dehli - a pak dál do Bombaye. Před přistá
ním si posunuji ručičky na hodinkách o 4 a půl hodiny dopředu.
Kolem čtvrté ráno ujíždíme autobusem do středu Bombaye.
Emil MUSIL
SPOLEČENSTVÍ NENÍ SOUBOR ZAjMŮ, NÝBRŽ SOUBOR ODDANOSTI. - Saint-Exupéry

MNOZÍ CESTUJÍ, ABY VIDĚLI NĚCO NOVÉHO; ALE NOVÉ VIDÍ STARÝMA OČIMA. - Ch. Kalb.

Jakmile se ohroimé letadlo odlepilo v Los
Angeles od rozjezdové dráhy, snažili se ces
tující podniknout něco, aby si ukrátili dlou něz. Ale nedostanu je dřív, než mi bude osmnáct.
hý let do Bostonu. Jedni se dívali na promí Tak je strýček nerrůže utratit, jen tu trošku, co
tací plátno a čekali na film, druzí otevře dostává na mé vzdělání.. "
li knihy nebo časopisy. Slavná hollywoodská Profesor pohlédl pozorně na děvčátko. Děti si
hvězda vyndala z kabelky scénář nového fil rády vymýšlejí - napadlo mu. Ale je něco v jejím
mu a začala ho pročítat.
vyprávění, co si dítě vymyslit nemůže. A ten
Profesor Gordon Prins vytáhl z aktovky sko upřímný pohled modrých očí.. .Ostatně, takových
ro dokončený rukopis pojednání o středověku. strýčků, jako má ona, je dost. Rozhodl se, že
Obě místa vedle něho byla volná, těšil se
bude dávat v Bostonu pozor, kdo si pro děvče
tedy, že bude nerušeně pročítat svou práci. přijde. Zatím se zabral do svého rukopisu v na
Obrátil druhý list rukopisu když zahlédl v ději, že ho děvčátko nebude rušit.
uličce hezounké, asi osmileté děvčátko.
"Tak ráda bych tu měla svou myšku!"
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"Dobrý den. Jmenuji se Suzi..Co čteš?"
"Proč sis nevzala svou hračku s setou?"
Profesor Prins, pedagog každým coulem, řekl: "Už jsem ji měla v kufříku, ale strýček ji vyn
"Vlastně nečtu, ale píšu."
dal a vložil tam tabulku čokolády."
Dívence zasvítily oči:"Píšeš pohádky?"
"VždyE v Bostonu mají spoustu sladkostí a moc
"TO ne," řekl profesor,"něco docela jiného? dobrou čokoládu."
"Ráda bych si k tobě na chvíli sedla. Smím?" Suzi zavrtěla hlavou. "Strejda nikdy nemluví
"Jen si sedni, souhlasil profesor bez nad
pravdu. A vůbec, v balíčku není čokoláda, nýbrž
šení. ,rVí maminka, kde jsi?"
NAŠE KRIMI
"Maminka?" Pohlédla na něho, jakoby uvažova "Hodiny?"
la, může-li mu důvěřovat a pak zavrtěla hla "Ano. Slyšela jsem, jak tikají - tik - £ak..
vou: "Nemám maminku. Zahynula i s tatínkem
Řekla jsem to strejdovi a on jen zavrčel: Bučí
při letecké katastrofě. Mám jen strýčka!"
ticho, ty hloupá holko. A kufřík zamknul."
Profesor pohlédl soucitně na děvčátko. Ubo Profesorovi zamrazilo v zádech a na čele mu vy
hý siroteček. Ale Suzi už pokračovala:"Můj
stoupili kapky potu. Otřel si kapesníkem tvář a
starší bratr zahynul při autonehodě..Pohá
zeptal se děvčátka co nejklidnějším hlasem:
dal se s tatínkem kvůli penězům. Pak jel
"Pozorně poslouchej, Suzi. Kde je tvůj kufřík?
strašně rychle autem a narazil na strom. Já
Pod křeslem? Nebo v sítce nad ním."
měla štěstí, seděla jsem vzadu a jen jsem
"Ne. Strejda říkal, že ho dal na letišti člově
se potloukla. Už jsem úplně zdravá."
ku, který přejímá zavazadla. A ten připíchl k
"Ubohé dítě,"vzdechnul profesor,"a kde se
mé letence malinkou kartičku a řekl, že kufřík
dí tvůj strýček?"
dostanu, až doletíme do Bostonu."
"Strýček tu není. Má moc práce."
"Dámy a pánové,"zazněl z reproduktoru hlas kapi
"Cestuješ tedy sama?"
tána vzdušného korábu."Tečí letíne ve výšce dese
Suzi přikývla: "Strýček mě odvezl na letiště ti tisíc metrů. Průměrná rychlost našeho letad
a vrátil se domů. Určitě se zase opije."
la obnáší osm set kilometrů za hodinu...."
Než mohl profesor přemluvit, objevila se le Vpředu, asi za deseti řadami křesel, spatřil le
tuška: "Doufám, pane, že vás to děvčátko ne tušku, jak jde směrem k bufetu. Profesor rychle
ruší? Slíbila jsem, že na ni dohlédnu, ale
vstal, chytil děvčátko za ruku a táhl je za se
mám tolik práce — "
tou. Bude lepší, když ona sama řekne někomu z
"Neruší mě," ujistil ji profesor. Le posádky tuhle historku.
tuška pohladila Suzi po vlasech a za- Ale cestou k budefu, když došli k oddělení prv
se odešla.
ní třídy, Suzi vytrhla ruku z jeho dlaně, sedla
"Kdo tě bude čekat v Bostonu?"
na jedno z křesel a hlasitě oznámila:
/'Strýček říkal, že mě odveze jeho pří "Já chci sedět tady!"
tel do velké vily,kde budu mít
Profesor, zachvácený strachem, ji znovu popadl
svůj pokojík. Povozí mě po krás za ruku, ale děvčátko se pevně chytlo opěradel
né jachtě. Ale nevěřím tomu..
křesla.
Nikdo na mě čekat nebude!"
Hollywoodská kinohvězda, která seděla vedle, ner
"Určitě tam někdo čekat bučte, Suzi.
vózním pohybem odstrčila scénář a řekla zlost
Strýček by to neřekl, kdyby to neby ně:" Co to zase tropíš, Suzi?..A kde je letuš
la pravda!"
ka? Vždyt slíbila, že se o tebe postará, zatím
"Ale on lže pořád. Strýček Lucifer se co budu číst! Co ješte ode mne chceš? Vžd/t už
mě chce zbavit. Pak dostane mé pení
jsem ti vyprávěla celý scénář filmu "Strýček
ze!" Suzina slova profesora ohromila. Lucifer’.1.. .Nemůžeš mi těch pár minut dát trochu
"Tvůj strýc se jmenuje Lucifer?"
P°kcU?"
FRED C.TOBBI
"Ano. Prý je to tradice. A chce mé
peníze. Po tatínkovi zůstalo moc peBŮH PŮSOBÍ SKRZE POKORNÉ, NE SKRZE TY,

STRÝČEK LUCIFER

KTEŘÍ NEDĚLAJÍ CHYBY.

Biskup Ketteler

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
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18.dubna 1927.
Paní Menzlová přišla ve smutku, černý oděv, vypůjčený závoj. Zítra pohřbívají otce Menzla.
"Bude se někdo divit, "pošeptala mi," když budu po smrti svého muže tak rozrušená, že se mi u
stroje něco stane?" Vypadala tak zmateně, že dělala dojem duševně chorého člověka.
21.dubna 1927.
Když jsem měla v úmyslu napsat psychologii ženy, shromažďovala jsem stále a všude materiál,
výňatky z knih a zapisovala si svá pozorování. Tento materiál ovšem zůstal v Rusku. Ale zvyk
pozorovat a všechno si zapisovat ve imě tak zakotvil, že se ternu sama divím.
Např.daes jsem pozorovala ženy, nakupující chléb. Většina zdejších žen, kupuje-li půlku chle
ba, potěžkává obě poloviny a volí přirozeně těžší. Ovšem jen když jsou v obchodě samy. Před
jinými zákaznicemi se omezí obvykle na to, že odměří oba díly očima, na povrch klidně, ale oči
jim jiskří vzrušením a sousředěně uvažují. Tváří se při tem lhostejně, aspoň se o to snaží.
Jen málokterá potěžkává obě poloviny za přítermosti druhých.
Muži jsou jiní. Když jim člověk dá možnost volby, vezmou bud menší část nebo prohlásí, že je
jim to úplně jedno. Dám-li jim větší půlku, snaží se dělat, jakoby si toho vůbec nevšimli.
Ženy jsou hospodárnější, přesnější - a nestoudnější - než muži. 25
Dnes mi Mici, Manželova dcera vzrušeně sdělila, že matka si brzo nechá strojem uříznout ruku
a pak že si koupí obchod s mlékem. "Ale budu na zákazníky přísnější než vy. Na dluh nedám!"
"Nemíš o maminku vůbec strach?" zeptala jsem se s úžasem.
"Lépe je trpět několik neděl než se celý život plahočit." Na hlase jsem poznala, že tuto větu
už slyšela dona stokrát. Bylo jí zřejmě tak dobře, že si začala hlasitě prozpěvovat: "Valencie, tvé oči září a vyssávají mi duši z těla.__ " Poprvé od smrti jejího otce jsem ji slyšela
28. dubna 1927.
Právě odešla moje nejmilejší zákaznice. Říkám jí "smutná"protože si nemohu zapamatovat němec
ká jména všech zákazníků, mám skoro pro každého nějakou přezdívku. "Smutná" u nne seděla dlou
ho; druhé přicházely a odcházely a ona seděla na lavici, zahalená do pestré šály, a jakmile
byl obchod prázdny, vyprávěla mi svou historii. Bývala kdysi hezká, dosud je v ní něco přítažlirého, zejména smutné, šedé oči.
"Jsou lidé,"řekla,"kteří nemají v životě jediný šEastný den. Narodili se na nešťastné hvězdě.
Například já. hfaminka byla vdova, vychovala mě za velkých obětí. V sedmnácti jsem se vdala,
z lásky, ale proti matčině vůli. Muž pracoval v obchodě s látkami. Hrozně pil a brzo mě začal
bít. Kdybych mu byla lichotila, snad by to šlo, to mají muži rádi, ale já se uzavřela do sebe.
Za jinými jsem chodit nechtěla. Po roce mě opustil a už jsem ho nespatřila. Maminka zemřela a
já zůstala s dítětem sama. Narodilo se jako mrzáček a je slabomyslné, stále se mu chvějí ručiScy a nožičky, nic nemůže udělat sáno. Tak se protloukám životem jako pradlena, švadlena či
posluhovačka. Někdy je těžké najít práci, ted nemám skoro nic. Jen zašívám punčochy u paní ře
ditelové. Třikrát jsem se pokusila vzít si život, ale mám smůlu. Nikde ani jiskřička naděje.
A nejtěžší je věčný strach ze smrti hladem. Myslíte, že mě poutá k životu láska k synkovi?
Ten stejně ničemu nerozumí, nic nechápe. Pro něho by byla smrt stejné osvobození! Ted jsem už
zastavila všechno, co mám, jen tento šál mi zůstal. Nenajdu-li dnes práci, musím se po čtvrté
pokusit o sebevraždu - nebo zemřu hladem."
"Dám vám na dluh - než najdete práci," navrhla jsem jí.
"Hned mi napadlo, že mi to navrhnete - ale nechci. Nevím, jestli bych to mohla zaplatit. I
kdybyste mi něco darovala, stejně všechny nezachráníte a ještě sama zkrachujete!"
Její slova mě udivila. Jak často se lidé pokoušeli mě oklamat, slibovali zaplacení a nezaplati
li. A já bych této paní ráda pomohla! Copak se nedá pomcci člověku, který chce pracovat?
Dalo mi dost námahy přemluvit ji, aby vzala na dluh chleba, salám, mléko a máslo. Ale co je
to? Stačí to na dva dny! Co pak?
1.května 1927.
Mici mi dnes vzrušeně oznámila, že matka spadla do stroje, polámala si ruku a žebra a je v ne
mocnici.

"Až se uzdraví, "plakala Mici, "nic nedostane. Inženýr řekl, že to tyla její neopatrnost."
2.května 1927.11
Není mi dobře. Je nepři jeimé vědomí, že nesmím svou práci ani na chvilku přerušit. Brzo ráno
jsem šla s tlúrokem na trh. Když jsem vyřídila nákupy a vracela se, přistoupil ke imě Rus,
kterého se tolik bojím a který je pro rmě stále ještě hádanka. Jeho tvář byla úplně jiná. Vý
raz tajené krutosti za sladkým úsměvem zmizel. Dříve býval bledý, dnes měl tvář šedivou, oči
bez lesku - výraz lidského utrpení. V kolika očích jsem už spatřila tento výraz. Dodává oškli
vému obličeji krásu a člověk zapomene na oc^jor, který se nahromadil. Vyvolával jeimost a měk
kost a největší cit, kterého je člověk schopen...soucit..
Když jsem ho spatřila v mlhavém, kalném ránu, se zvednutým límcem a pohledem, upřeným na zem,
zaporměla jsem na hořké pocity vůči němu. Měla jsem s ním soucit. Celým srdcem jsem cítila je
ho bolest a neštěstí..a najednou jsem ho pochopila. Často jen malý pohyb, trhnutí víček, po
hyb rtů - a pochopíme celou bolest, která nás přivede druhému tak blízko, že se nám zdá, ja
koby to byla část našeho vlastního zážitku.
"Jste nemocný?" zeptala jsem se a podala mu ruku.
Neodpověděl; pohlédl na mou ruku, zrudlou zimou; uchopil ji a dlouho, dlouho ji tisknul.
"Doprovodím vás do obchodu," řekl."Čekal jsem na vás, abych se s vámi rozloučil. Odjíždím do
Ruska. Ale ne tak, jak bych chtěl, nýbrž. .Nemohu vám všechno vyprávět. Jsem hluboce nešťast
ný. Nechci však odejet, aniž bych vám řekl, co si o vás nyslím. - Měla jste samozřejmě prav
du. Když jsem vstoupil poprvé do obchodu, věděl jsem o vás všechno. Kdo jste, odkud jste, jak
žijete a můj úmysl nebyl dobrý. Chtěl jsem zničit váš život. Proč - to nemohu říci. Mluvil
jsem o vás s imoha vašimi zákazníky a často jsem šel za vámi, když jste šla na trh. Viděl
jsem, jak jste seděla na Bílou sobotu v parku. Pronásledoval jsem vás jako zlý duch, s úmys
lem, udělat vám něco zlého. - Ale nemohl jsem to udělat. Porazila jste mě. Svou statečností,
vytrvalostí v boji s neštěstím, .teč můžete být klidná. Ten, kdo přišel jako nepřítel, je
teči váš přítel. Miluji vás. - Neptám se vůbec, róm-li naději na stejný cit od vás, vím, že
to není možné. Jinými slovy - nešťastná láska. Ale jsem šťastný, že vám to mohu říci. Dneš
ním dnem opouštím navždy váš život. Snad opouštím život vůbec. Chci vám jen říci, že jste
otřásla mou duší. Naučila jste mě dívat se na svůj život jinýma očima. Vím, že pro me není
záchrany, žil jsem špatně. A do tohoto života jsem se zaplétal stále víc a víc, nastává ko
nec, z něhož není záchrany... Mám k vám zvláštní prosbu, snad je i k smíchu. Vím, že ted půj
dete do kostela; když se tam modlíte, vzpomeňte si i na rme. Sám v Boha nevěřím a nemiluji
ho, protože on mě nemiluje. Ale přesto se za mne pomodlete..."
Pohlédla jsem nu do očí, na chvějící se rty a bezmocně spuštěné ruce. A tu jsem si vzpomněla
na komisaře Kalašnikova a jeho nešťastnou lásku ke nně. Zase stál přede nnou muž, kterého
bych mohla zachránit svou láskou, ale tu jsem mu nemohla dát."
"Zde, prosím, vezměte pro vašeho chlapce," zabručel rozpačitě a vytáhl z kapsy balíček."Byl
jsem v obchodě právě když říkal, že vyměnil lokomotivu za mouchu. Zde je nová lokomotiva."
Nezdráhala jsem se. Byla bych ho urazila, kdybych nevzala jeho dárek.
Mezitím jsme došli k obchodu. Podal mi ruku. V tom stisku bylo tolik něžnosti a zoufalství,
v očích tolik bolesti a lásky, že jsem zesmutněla. Neřekla jsem nic, protože to, co bych byla
řekla, by bylo všední, skoro kruté. Jsou minuty, kdy stisk ruky řekne víc než tisíc krásných
slov.. Odešel a já pomalu vstoupila do obchodu. Tu jsem si vzpomněla na slova Nbtky Dorofeji:
"Není lehké, shromažďovat cizí utrpení. .Nést cizí utrpení v duši je těžší než nést vlastní!"
7.května 1927.
Po dlouhé době se objevili Fred a Willi. Pohled stačil, abych poznala, že s řeznictvím je ko
nec, i s domem a světlovlasou Trudi.Vyzáblí, kolem krku šály, zakrývající, že nemají košili.
Willi držel v ruce v šedé látce zabalený nástroj a Fred měl pod paždí housle.
"Dovolíte, abychom vám trochu zákoncertovali?"řekl Willi."Nejlepší zpívající pila v Rakousku
za doprovodu prvního houslisty! Už jsme hráli v rozhlase a jedeme na zájezd do Německa. Za
hrajeme vám zdárná, jiní musejí platit jako za lístek do opery!"
Aniž čekal na odpověď, vytáhl docela obyčejnou pilu na stromy. Vzal ji obratně mezi nohy a
Fred se postavil vedle s houslemi. "Specielně pro vás," a začal hrát Ej uchněm! Naříkavě tóny
pily se linuly prostorem a bylo mi divné, slyšet známou píseň ve Vídni v tak zvláštním prove
dení. Když skončili, pochválila jsem umělce, kteří dokázali s citem zahrát cizí píseň.
Když jsem se zeptala, kde se to naučili, řekl Fred pyáiě a sebevědomě: "Je-li třeba, jde všech
no. Já a Fred dokážeme všechno, co si umíníme."
"Ale co je s vaším obchodem?" Sebejistý a vítězný výraz z Williho tváře zmizel:"Smůla,"zašep
tal. "pronásleduje nás, když se nám daří nejlépe. Obchod šel skvěle, ale ukázalo se, že pro
dáváme se ztrátou. Peníze pryč, na úvěr nikdo nedal-tak jsme tajně v noci zmizeli. Co dělat?
Jdeme do ciziny! Tohle není místo pro nás, němé poetické duše, a stejně bychom nevydrželi
stále prodávat řízky, játra a roštěnky!" Pak snědl i žemličku, zapili mlékem a luštili

křížovku. Když se chystali odchodu, nezdržela jsem se, abych se nezeptala: "Odkud vezmete pe
níze na cestu?""K tomu peníze nepotřebujeme, "řekl Willi. "Koupíme starou notorku-za babku.
Fred opraví motor, koupíme čtyři stará kola z auta a vršek,a uděláme si auto sami. Proč by
se to'nepovedlo? Když člověk chce, může všechno! Pojedeme přes Německo, Francii - do Itálie
a pak přes Švýcarsko donů. Všude budeme se zpívající pilou koncertovat. Senzace, že? Za půl
roku jsme zpět a už ne jako ubozí hladovci!"
Radostně vzrušeni, s výrazem lidí, kteří zvládnou svůj život, vyšli z obchodu.
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OTEC WERENFRIED PÍŠE:
l/Zte, ze vzdor všem svým chybám jsem dusí i tělem
knězem a proto má naše dílo kněžský ráz. Jíte, ze
nezachraňujeme na prvním miste těla, nýbrž duše;
ze nejsme pověřená podporovat hlavně sociální po
krok., nýbrž především život Kristův v lidských du
ších; ze nesmíme rozdmýchávat revoluce, nýbrž učit
všechny národy zachovávat všechno, co přikázal Pán;
že máme především hledat Boží království a všechno
ostatní nám bude přidáno.
To "ostatní" muže být důležité, ale není to to
nej důležitější. NEJDULEÚTĚJŠÍ JE K R I S T U S
SAM. On je Boží království. On je nezadatelnou
doménou, v níž je Buh absolutním pánem.
U tomto království bydlí jen ten, kdo sdílí s
Kristem jeho život vírou a milosti a má tak podlí
na slibech, ktere dal Buh Kristu. Proto slouží na
še dílo duchovni správě, kterou podporujeme du
chovni i hmotnou pomocí, kněžím, jejíchž apoštol
skou horlivost obdivujeme, jejíchž zkoušky sdílí
me, jejíchž nouzi mírníme, jejímiž slabostmi i my
trpíme, na jejíchž odpad od Krista žalujeme a je
jíchž povstání, z hříchu vyprošujeme.
Celá léta cekali nesčetní vířící temeř zoufale na
Dostát danému slovu je podle mého názoru^
rozhodné slovo, které ukončí zmatení duchů, bezuzdnou činnost boniteJLu Církve, zpupnost faleš nejen povinnost, ale i. znamení naší vnitr
ných proroku a zradu těch, kteří měli být Ježíšo ní znalosti a výraz nosí osobní, kvaíity.
vými nej věrnějšími prateíí. Nyní darovaí Buh Círk Místo diskusí o identitě kneze žádá sv.Otec
ví papeže, jehož železný charakter ukoval na ko od nás obrácení. Připomíná nám, že pokušení
vadlině pronásledování a jehož kněžská duse se
a slabosti, jimž jsme všichni vystavení,
pročistila v krví a v slzách. Tento podivuhodný
překonáme Jen MODLITBOU, UPŘÍMNOSTI, POKO
papež se dotknul jádra krize, která postihla Bozr. ROU A NADĚJI, Že dokážeme všechno skrze
království, a rozvlnil bouří naděje a důvěry, když toho, který nás posiluje.
4e na Zelený čtvrtek obrátil osobním dopisem na
U této duvere, která přijímá vírou všechno,
všechny kneze.
co Buh zjevil - nejen to, co je lidským
Z každé řádky tohoto bratrského a strhujícího do rozumem pochopitelné - ignoruje papež všech
pisu záři neotřesitelná víra, která vylučuje
ny pesimistické' statistiky.
všechny pochybnosti a konci všechny diskuse. Se
Na bázlivou otázku, jak se odpomůže nedoSj
Svatým presvedeením a mocnou silou apoštolského
tatku kneží, odpovídá smělým ujištěním, ze
srdce potvrzuje Jan Pavel II. církevní nauku o
Církev vyznává víru v Pana zní a v Várce
kněžství. Mluví jasnou reci velitele, který ví, co milosti tím, Že si kněžsky celibát podrží.
má dělat.^Bezvýhradně trvá na zákonu kněžského ce Je přesvědčen o tom^ že Buh vyslyší naše
libátu. Záda od nás věrnost slovu, které jsme da modlitby o nové kneze, neoslabíme-li svou
li vědomě a svobodné Kristu a Církvi. Před hroma víru lidskými obavami.
dou zřícenin 50.000 desertovaných knězi, kteří
Proto vás povzbuzujeme, abyste se modlili
zrušili své slovo ne v přechodném okamžiku slabos víc, vroucněji a s vetší duverou za nové
ti, nýbrž neodvolatelné - ukazuje na nesčetné že legie knež', které Buh povolá' (iby zachrá
naté muže a vdané, zeny, jejíchž věrnost je vysta nili Cirk
pod cc.dením Jana Pavla II.
vena stejné zkoušce a kteří měli právo vidět vzor
PANE SESLI DĚLNÍKY NA SVOU VINICI !
věrnosti az do smrti.

STŘELA MIMO !
MILÍ O T Č E,
ve vlaku jsem už
mavého. Trochu
a když jsem se
kupé několik /A
Poslouchal jsem
co si povída
jí,

SPOVEĎ 2. Vo

zažil mnoho zajíjsem si zchrupnul
vzbudil, sedělo v
mužů.
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a podLe
reci jsem po
znal 3 že jsou
přesvědčení kato
líci, což mě veli
ce potěšilo. Jeden
řekl:"Konečně - musí
me spoléhat jen na ni,
nemáme nikoho, kdo by
se nás zastal." A druhý
dodal: "Ta jediná se vždy
starala o chudé a za všechno
vděčíme jen jí. "
Vzpomněl jsem si, jak jste
nám vypravoval, že ve Vaší j
vlasti je jeden velmi
uctívaný obraz Panny
Marie pomocnice. Ta pomáhá všem,
kdo se k ni modlí. Zřejmě hovořili tito li
dé o ní. Ještě víc to bylo zřejmé, když je
den řekl: "A i když něco nechápeme, co přij
de shora, víme všichni, že to bude dobré."
Seděl tam i ne věřec, který se posměšně za
smál a řekl:"Jste moc milí lidé,ale všemu
věříte a to zase já ne! Jsou tam také něk
teří, kterým se vede na vaše útraty dobře,
pěkně pohodlně si žijí a dělají ze sebe důležité!" Zřejmě myslel kněze, napadlo mi.
Vypravoval jste mi, že v Evropě nemají kně
ze tak rádi, jako u nás. Protože však ne
znám poměry, raději jsem mlčel.
Posměváček pokračoval:"Časem uvidíte, že si
s vámi bude dělat, co bude chtít. Člověk už
má zkušenosti, viděl ledacos nesprávného."
Rozhněval jsem se a řekl:"Neměl byste ták
mluvit! Nechte těm zbožným lidem jejich ví
ru, vždyt je to pravá víra!"
Obrátil se ke mně: "Odpustte, pane černoch,
jak dlouho už mezi námi žijete?"
"Právě jsem přijel,"odpověděl jsem.
"Nemůžete tedy znát naše poměry. V Africe je
to docela jiné. "
"Něco chápu, "řekl jsem, "nebot jsem katolík
z přesvědčení a moje víra je všude stejná. "
"Ale my o náboženství vůbec nemluvíme!" Byl
jsem zmatený a ti muži dodali:"Mluvili jsme
o komunistické straně!"
Chápete, Otce, jak jsem byl rozčarovaný.
Váš
MICHAEL O B O L U N Q W E

spovedi si vždy vzbud
silné predsavzatie nevrátit sa nikdy do hriechov,
z ktorýchsa vyspovedáš. Vyber si jeden-dva hrie
chy, z ktorých sa spovedáš a urob si ich predme
tom zvláštneho predsavzatia. Ak je možné, spoj
toto predsavzatie s predsavzatím svojho ranného
rozjímania. Toto zvláštně predsavzatie ti dá
dost práce od jednej spovede ku druhej, ak sa
chceš zdokonalit vo vnútornom nábožnom živote.
Nespovedaj sa nikdy velmi všeobecne, ako to niektorí rádi robia. Nespovedaj sa, že si nemiloval
Boha tak, ako by bolo svedčalo, že si sa dost
nábožné nemodlil, že si blížneho dost nemiloval,
že si sváté sviatosti nepřijímal s dostatečnou
úctou. Z takej to spovede nemóže tvoj duchovný
vodca poznat tvoj duševny stav. Spovedaj sa preto úprimne, jasné a presne. Ked si nepomohol
chudobnému, ktorému by si bol mohol Tahko pomoct
nespovedaj sa, že si nemiloval blížneho tak, ako
by sa bolo patřilo, ale povedz presne, že si vi
dei chudobného v biede a nepomohol si mu, hoci
si to Tahko mohol urobit. Urobil som ten hriech
z pohodlnosti, pre tvrdost svojho srdca alebo z
pohrdlivosti. Nespovedaj sa, že si sa dost ná
božné nemodlil, ale povedz úprimne, že si bol
pri modlitbě dobrovolné roztržitý, že si si z
nedbalosti nevyvolil zodpovědné a vhodné miesto,
čas a polohu; tieto okolnosti sú veTmi rozhodujúce. Podobné sa spovedaj aj z iných hriechov.
Ak niektorý hriech alebo náklonnost váčšmi ovlá
dá tvoje srdce, potom aj to připomeň. Ked totiž
dlhšie ostáváš v nejakom hriešnom položení, tvoja vina sa tým zváčšuje. Pri spovedi třeba udat
nielen skutok, ale aj příčinu, okolnosti a trvanie hriechu. Ked aj nemusíme pri Tahkých hriechoch postupovat velmi úzkosti ivo, predsa komu
záleží na duchovnom pokroku a dokonalosti, musí
duchovnému lekárovi zjavit zlo, z ktorého sa
chce vyliečit, hoci by ono bolo len malé, ne
patrné.
Spovedaj sa pravidelné a pridřžaj sa určitého
poriadku. NevyhTadávaj vždy nového spovedníka.
Ked si si vyvolil jednoho doveruj mu a otvor
svoje srdce dokořán. Povedz mu aj o náklonnostiach svojej duše, aj ked nie sú hriešne, na
příklad ak ta trápi smútok, náklonnost k pohodliu, túžba po majetku, připadne nějaká zádumčivost.
POSOL, mesiačník slovenských katolíkov, september 1979.

ČÁSTI SV.ZPOVĚVl:
Zpytovánu, óvČdomí.
LftoAt
Pob/té p^zdi>evzeZc
Vyznánu. hKu.c.h.a
Po káně
Pokud jde o mravní řád, říkal Pa'n,
ze potlačovat hříchy v podvědomí je nebezpečné;
z8stanou-li zastřeny, stanou se zdrojem hnisa
ní s věčnými následky.
F.J.SHEEN

PRVNÍ ATEISTICKÝ STÁT SVĚTA
V mnoha zemích se bojuje proti náboženství a Církvi - oficielně
nebo neoficielně, ale boj proti Bohu neni nikde tak silný
a tak rozsáhlý jako v Albánii.
STÁLE OSTŘEJŠI PRONÁSLEDOVÁNÍ.
Bezprostředně po válce, r.1945, byl v Albánii
asi milión obyvatel /dnes 2,6/. Z toho 700000
mohamedán8, 200000 pravosiavných/na jihu/ a
100000 katoliku/na severu/. Od nástupu k moci
podnikla komunistická strana práce všechno
možně, jen aby tato náboženství zničila. Pro ni nebylo nábožen
ství jen "opium pro lid", ale překážka národní jednoty. Rozpory
ve víře existuji v Albánii už od dávných dob. Po schismatu mezi
Římem a Konstantinopol 1 r.1053 rozdělili se věřící i v Albánii
na katolíky a pravoslavně. Mohamedánskě obsazeni trvalo 500 let
a vedlo k tomu, že většina obyvatelstva se dala k mohamedánům.
Mezi náboženstvími byly čas^o konflikty. Došlo tg tak dgleko, že
Albánec víc tíhnul k cizincům stejně viry - Turkům, Rekům nebo
Italům - než k spoluobčanům ji ně viry.
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JAK POSTUPOVALA STRANA PRÁCE PŘI NIČENÍ CÍRKVÍ
Po válce, kdy se dostala tato strana k moci, nejdříve isolovala církve od zahraničí. Tak
žila r.1950 "národní katolickou Církev" a ta přerušila s Vatikánem všechny styky.
Pravoslavná - od r.1937 autokefálni církev - přerušila už r.1949 spojeni s patriarchátem
Konstantinopoli; pak byl protiprávně zvolen pravoslavný arcibiskup v Tiraně. Po rozchodu
Sověty r.1960-61 se odtrhla pravoslavná církev i od moskevského patriarchátu. Mohamedáni
už dříve jen velmi slabé vztahy k mohamedánskému sv^tu..

zalo
v
se
měli

KAMPAŇ ENVERA HOXHY /Hodži/
R.1967 se začaly poměry horšit. Inspirovány čínskou "kulturní revoluci" začaly albánské úřady
s " všeobecným hnutím pro zrevolucnéní ", s cílem, zničit všechny "zastaralé zvyky".
Kampaň zahájil svou řeči Enver Hodža, generální tajemník strany práce. Usneslo se, že u voj
ska se odstraní hodnosti a posílí se vojenský výcvik a tělesná práce ve školách a na univer
sitách. Došlo k "spontánní iniciativě mládeže". Studenti žádali zavřeni kostelů a mešit.
V několika měsících byly všechny budovy, sloužící bohoslužbě, zavřeny; bylo jich asi 2.100.
Mnohě byly zničeny, jiné se změnily v kina, tělocvičny či sýpky, ostatní se uchovávají jen
jako "architektonické památky". Ale ani ty nejsou otevřeně návštěvníkům, nebot by to v turis
tech mohlo vzbudit dojem, že věřící přesto v Albánii existuji.

A CO SE STALO S KNĚŽÍMI?
Duchovni byli většinou zavřeni a nejstarší z nich, resp.mohamedánšti imami, kteří unikli zat
čeni, se museli vrátit ke svým rodinám. Ostatní pracují v zemědělských družstvech.
Zdá se tedy, že Albánie je skutečně "první ateistický stát světa." Církve jsou úplně zničeny.
Do zahraničí se však dostaly dvě zprávy: r.1973 byl popraven katolický kněz Stefan Kurti, pro
tože pokřtil ve vězeni dítě..Druhá zpráva z r.1973 oznamuje, že pravoslavný arcibiskup v Ti
raně zemřel.

ZMIZEL TEDY V ALBÁNII ÚPLNĚ NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT?
Nová ústava z 28.12.1976 "legalizuje" v jistém smyslu stávající situaci. Ostává staví v čl.37
náboženství "mimo zákon". Albánský stát "neuznává žádné náboženství", ale "žádá a rozviji
ateistickou propagandu". V čl.55.stoji:"Zakládáni organizací náboženského charakteru" a "jaká
koliv náboženská činnost a propaganda jsou zakázány".
Ale zdá se, že náboženský život v Albánii přece nezaniknul. Cas od času se objeví článek,
obvykle místních stranických funkcionářů, v němž se hořekuje, že náboženské přesvědčeni je
stále Živě a uvádějí se příklady, z nichž je jasno, že po deseti letech zákazu náboženské čin
nosti žiji v Albánii stále přesvědčeni křestaně a mohamedáni.

PROTIVNÍK, NA KTERÉHO SE ZAPOMNĚLO....
Strana pochopila, že nátlak na náboženské instituce víru ještě neuhasí. Proto opakuje často

národu slova:"Rgva náboženství se usekla, ale ještě se musejí vykopat kořeny." Strana objas
ňuje propagátorům, aby se nedomnívali, že náboženský program je odstraněn, a stěžuje si, že
v tom prostředí, kde ateistická propaganda zaspala, se stále znovu vynořuji náboženské proje
vy. Říká o tom:" Nejnebezpečnější je nepřítel, na kterého se zapomnělo." Myšlenku, že starým
lidem seQmá nechat jejich přesvědčeni považuji za 1iberalistickou. Bdělost komunistických
aktivistu je nutná také proto, že vira, která se nesmi projevovat navenek, se skryje v podze
mí nebo na sebe bere světskou podobu.
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Tak např. protože neexistuji místa pro bohoslužby, změnili věřící část svého bytu v místo mod
litby.oDenik Hlas národa poznamenal 23.3.1975, že katolický kněz Mikeli z města Shkoder změ
nil svůj byt v kapli, a Že "lidová spravedlnost mu dala to, co si zasloužil jako cizí vyzvě
dáš." Věřící čekají na mši, ale neni-li kněz, uspořádají si pobožnost sami, v rodině.
Pokud víme, drží se vira nejpevněji v rodinách. Je to vidět ze zvýšeného nákupu potravin přer
křesťanskými nebo mohamedánskými svátky - vánocemi, velikonocemi, bajramem atd Děti jsou
většinou pokřtěné nebo obřezané, někdy dokonce i v rodinách bojovných komunistu. V rodinném
kruhu se slaví také svátky svátých patronu, i 1.květen je příležitost, oslavit doma světce
toho dne - sv.Josefa, dělníka. Zákaz, dávat dětem křestanská jména obcházejí rodiče tím, že
dají dítěti světské jméno, ale doma užívají křesťanského nebo mohamedánskěho jména. Jiní
reaguji ještě silněji: V Lezba se "objevilo" ditě, kterě znalo zpaměti spoustu modliteb.
Zvláštní příležitost, dát najevo svě přesvědčení, je smrt. Tu a tam je proslov u hrobu plný
jistoty o nesmrtelnosti duše. Pečlivě se střeží náboženské knihy, křížky, růžence, obrázky
atd. - a uchrání se vzdor četnému zabavováni.

Intenzita náboženského života se liší podle místa. Město Shokoder, "hlavní město" albánského
katolicismu, kdeQbylo před pálkou mnoho katolických institucí a klášteru - františkáni, je
suité a pod. - zůstalo nejduležitějšim střediskem viry. Není proto divu, že právě v tomto
městě je jedině ateistické muzeum země. Je to spiš muzeum "protiklerikální". Mimo stříbra
starého biskupa Skadaru tam jsou četně dokumenty, fotografie a dopisy, kterě mají dokazovat
spolupráci různých katolíku s nepřáteli v zahraničí. Z krátkého článku v měsíčníku strany
vysvitá, že náboženské city pravoslavných jsou nejsilnějši v předměstí města Kortche, kde
bývalo biskupství a seminář.
To vše by svědčilo o tom, že v Albánii jistý náboženský život ještě existuje. Ale naděje na
náboženskou svobodu jsou temně. Věřící jsou skoroQůplně izolováni. Jejich viru neposi 1uje
ani vyučováni, ani svátosti... Mladá generace vyrůstá v naprosté nevědomosti o náboženství.
Nedá se počítat s tím, že by byl režim v dohledně době shovívavější. Vláda přerušila vztahy
k Čině, obviňuje sovětské i československé úřady, že jejich politika rozvoj náboženství pod
poruje.

Předseda CELAMu Lopes Trujillo a pře ds. finanční
komise, kard.A. Martine z, navštívili středisko
švýcarské postní oběti. - Josef Brand, OSST, 38
Na mariánské pouti v Kevelaeru promluvil
let, býv. taxikář, byl v září vysvěcen v Brémách
essenský biskup Dr.Franz Hengsbach. Pouti se na kněze; od reformace nebylo v Brémách kněžské
zúčastnil také pastor R.Schulte-Staade.
svěcení. - Koncem srpna se konal v Belgii meziP.Remigius Ritzler předal sv.Otci 8.sv.díla
nár.kongres jáhnů. 25.-27.10.se sejdou ve Vídni
Hierarchia Catholica. Materiál je z vatikán poprvé rakoušští stálí jáhnové-80 mužů. Celkem je
ských aj.archivů od r.1198, kdy začala po
na světě asi 4000 stálých jáhnů,pomocníků knězi.
měrně pravidelná registrace. V díle jsou
Pro Stefanii, 10 let, přijela v září vatikánská
uvedeny úplné řady biskupů od založení bis
sanitka a s rodiči je odvezla z Arracie do Castel
kupství, pokud nebyly v registrech mezery,
gandolfa, kde byli na mši sv. a pak je přijal sv.
např.mezi 13.a 14.st. Teprve v 15.st.sv.Sto
Otec ve svém bytě. Dívka je ochrnulá a toužila
lice potvrzovala nebo odmítala kapitulami
po tem, aby se setkala se sv.Otcem. - Na svátek
zvolené biskupy nebo je jmenovala sana.
Narození P.Marie mluvil sv.Otec v poutním místě
Španělsky kněz Manuel Perez byl jmenován nejvyšším velitelem kolumbijské guerily-komunis Loretě-asi 250 km od Říma-k 100.000 věřících.Do
mek v Loretě je podle legendy dům sv.Rodiny, pře
tické organizace. Je vyloučen z Církve.
Pastor Vin, předst.disid.baptist. církve SSSR nesený anděly r.1295 do Lorety. Sv.Otec si tam
přišel vymodlit osvícení na cestu do Irska a USA.
prohlásil, že sovětské úřady používají násilí
a slzného plynu, aby umlčely křestany v SSSR. Dr.Igor Glagolev, jež kdysi vyjednával za SSSR
Skupina japonských budhist.mnichů pobyla 3 úmluvu s USA ve věci kontroly zbrojení, varoval
týdny v benediktinském opatství Maria Laach na tiskové konferenci Západ, že vedení SSSR nemá
v NSR, aby se obé strany seznámily s duchov v úmyslu dodržet jakoukoliv smlouvu a chce ovlád
ními základy evropského a japonského života. nout svět. - Zemřel nej starší kardinál Alberto
di Jorio - 95 let. Zesnul v Římě.

V POSLEDNÍ MINUTCE ....

nepustili dovnitř, nikoho nepustili
ven. Jednou zazvonil tajný u dve
"Kdo si lehne na koleje, aby zadržel ří a zasyčel;"Ty svině, dnes tě
vlak, musí počítat s tím, že
tak zřežu, že budeš mít plné
ho vlak přejede." RUDÉ PRÁVO kalhoty!"
Když řekl Havel, že on a jeho pa
Komunistická vláda nemaže Václavu
HAVLOVI odpustit, že hrál důležitou ní už nenají nic k jídlu, odpově
roli v Pražském jaru, i když vplynu děli mu: "Můžeš klidně zemřít hla
lo 11 let od chvíle, kdy tanky rus- dem. Rakev ti už obstaráme."
' kého bratra vjely do Prahy. Tohoto, "Myslím, že jediný cíl byl, aby me fyzicky zniči
výročí využil Gustav HUSÁK, aby podniknul dis li s tajnou nadějí, že požádám o vystehování. Ale
ciplinární kroky proti disidentům a to v ta nemám v úmyslu emigrovat a nikdy jsem emigrovat
kové míře, v jaké to naši od r.1968 nezažili. nechtěl. " K tomuto závěru došla zřejmě i STB. 5
Svítání 29.května. STB se násilím vedralo do měsíců po vystavění pozorovacího baráku byl bás
ník zatčen.
bytů desíti disidentů, zatkli je, zabavili
10 chartistů podepsalo přede dvěma lety sestave
všechny nalezené dokumenty. Volili obratně
nou
Chartu 77. Žádají v ní zachovávání lidských
dobu, kdy byly zraky světa obráceny na sv.
práv, zakotvených teoreticky v naší ústavě a poOtce, který právě navštívil Polsko.16
Jedním z nej známějších mezi zatčenými je Vác depsaných presidentem Husákem r.1975 v závěreč
ném dokumentu v Helsinkách. Od uveřejnění Charty
lav HAVEL, syn býv.majitele Lucerny, který
nedávno ve věku 73 let zemřel. Havel pracoval 77 bylo 1000 původních podpisovátelů a dalších
v pivovaru. V Ruzyni obvinili zatčené z "pod příznivců zatčeno, pronásledováno a vydáno všanc
různému šikanování.
vratné činnosti proti státu", za kterou je
Přesto
Chartisté v práci pokračují: uveřejňují
podle § 98 trest. zákona až 10 let vězení.
Do svého zatčení byl Havel obětí směšného po dále v tajném nakladatelství dokumenty, které
ukazují nesrovnalosti mezi tím, co říká propagan
zorování STB. Blízko polských hranic, asi
6 km od vesnice irtí chatu, na kterou se jede da a jaká je skutečnost. Používají tak zv."nevin
úzkou silnicí. Koncem min. roku tam vystavěli né psací stroje", t.j. prastaré mašiny, jejichž
abecedu nemá STB ve svých registrech. Dokumenty
policisté podivný baráček, proti vchodu do
domu, aby ho mohli lépe pozorovat. Střídali Charty se píší na teňounký papír - 9 průklepů
najednou.
se asi po hodině.
"Domek policie nevypadá sice jako sen Corbu- Dokument č.26. se objevil dva dny před zatčením
sierúv, spíže jako sen George OrMella,"rekl deseti chartistů. Právě ve státě, kde se to růz
nými zákazy jen hemží, věnuje tento dokument po
Havel novináři při tajném interview asi 14
<±ií před svým zatčením. "Je to podivná pozoro zornost choulostivému tématu: odhaluje případy
vatelna na chůdách, vypadá jako ruská měsíční korvpce, "já pro bráchu a brácha pro ime" a pod
sonda. Policisté sledují vše, co tu dělám," plácení, které je rozšířeno zejména mezi pohla
vypravoval Harel a suše dodal; "Moji noví sou váry strany.
Dna dny po tomto nepříjemném dokumentu zbil muž
sedé!" Tito sousedé odřízli Havla doslovně
od světa. Automobilistům, kteří se dostanou v masce z punčochy paní Zdenku TQMINOVOU, když se
vracela domů a to tak, že ji museli odvést do ne
do blízkosti domku, vezmou řidičský
mocnice. Stejný úmysl měla zřejmě
průkaz. Odpad donku ucpali, tope
STB i s jejím mužem, nočním hlída
ní přestalo fungovat, tekla špi
čem v pražském ZOO. Ale měli smůlu.
navá voda - a řemeslník přijít
Přítel oznámil prof .Tominovi, že
nesměl. Dopisy zabavené, tele
jeho žena je v nemocnici a ten ji
fon přerušený - dokonce musel
jel hned navštívit. Když se druhý
prosit, aby směl vyvenčit psa.
den
objevil v práci, divili se ko
Zeptali se telefonem důstojníka
legové, že je živ a zdráv. Oficiel
v Trutnově a ten se ptal dalšího nadří
zeného. Když vycházku povolili, doprovázeli ní místa jim totiž sdělila, že prof.Tomin byl ve
ho dva STB, jeden v civilu, druhý v uniformě čer třemi muži zbit.
se samopalem. Pokud směl do vesnice, šli oba STB vydala tuto zprávu a nepřesvědčila se, jestli
\^dle něho. Pražští kolegové byli méně ohle byl prof.Tomin skutečně přepaden.
Represe a lajdáctví - typická pražská směs.
duplní. Usídlili se před Havlovým bytem se
stolkem, dvěma židlemi a vysílačkou. Nikoho

JEDEN Z DESETI....

10.září byl zatěen Dr.Josef Zvěřina, Josef Adámek, pan Kaplan a P.Bárta - františkán.
13.prý byli zase propuštěni.
Po zemětřesení v střední Itálii jsme se okamžitě spojili s členem benediktinské komunity v
Norci, který žije v Říme /spojení s Norcou bylo přerušeno/; sdělil nám, že budovy kláštera,
kde žije P.Cyril Stavěl, jsou silné porušeny, kostel však stojí. Je-li v pořádku střecha se dá
zjistit až po prvním dešti, nebude-li zatékat voda.

NAŠE
BOHOSLUŽBY
AARAU - každou 2.sototu v
kostele sv.Petra a Pavla v
krypté/u nádrazí/v 18,15
8.9.,22,9.,6.a 20.10,3.11.
BADEN - každou 2.neděli v
kapli sv.Sebastiána/vedle
far.kostela v 11,15 /9.9.,
23.9.;7.a 21.1O;4.a 18.11/.
WETTINGEN u Badenu, St.
Antoniuskirche,slov. posl.
ned.v mesiaci
18,00
BERN - Dreifaltigkeitskirche, v sobotu
18,00
BASEL - kaple Lindenberg
č.12, neděle v 9,30 hod.
slovenská. Každou 3.neděli
v 18 hod. v české řeči.
CURYCH - Herz Jesu Kirche,
temtlerstr.46.,neděle a
I.pátky-česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15.1.patro, neděle
slovenská
9,30
CORTAILUD-1O km na juh od
Neuchatel směr Yverdon,
farní kostol sv.Petra.
3 ned. v mesiaci
10,00
FRIBOURG—v kaplnke kfetrianistov, Rue de
Faucigny, l.ned. v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN - St.Peterskapelle, neděle
19,00
Rtln-TANN—kaple u katol.kostela, každou 2.
neděli, inf.P.Šimčík
9,30
SCHAFFHAUSEN-Proma
P.šimčík rozesílá pozvánky
SOLOTHURN-každou 2.ned.v Spitalkirche 10,30
/16, a 30.9.,14.a 28.10. JI.a 25.11.,2.al6 J2,
ST.GALLEN-posl.sob.v měsíci, Herz Jesu Ka
pelle v dáně, vchod z nádvoří,
18,00
Po mši sv.beseda Pfarreiheim - Gallusstr.34.
WlwrERnnjR-St. Ulrichkirche-ftosenberg,
česká mše sv. sobota
19,00
slovenská-St.Urbankirche,Seenstr.193.
1. sobotu v měsíci
18,45
ŽENEVA-kostol sv.Bcnifáoe, 14 .Avenue du Mail,
II.patro, 2,ned.v mesiaci
18,30
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Přihlášky P.Vcndra, tel.055-881460 nebo P.šimčík,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.01-2415025. - Uredte, máte-li zá
jem jen o jídlo nebo budete v Quartenu nocovat.

SV. BIŘMOVÁNÍ V LUCERNU. Misii v Lucernu navštíví 3.11.Otec biskup Hanggi ze Solothumu. Bude pro
krajany sloužit mši sv. a těm, kdo se přihlásí a připraví,
udělí svaté biřmování - svátost křesťanské dospělosti a sta
tečnosti. Na svátost je nutno se připravit, zájemci - i do
spělí - ať se přihlásí u svého misionáře včas- nebo
přímo u P.Birky a P.Křivého. Dokažte Otci biskupovi, že milujete svou víru hojnou účastí na bohoslužbách!
DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE S OTCEM KOLÁČKEM, vedoucím českého

vysílání vatikánského rozhlasu v našem doně v Casies, již.
Tyroly. U svých misionářů ať se hlásí mladí nad 15 let.
Pobyt je mimořádně levný, po exerciciích následuje zotavení
ziímí sporty, zpěv, hry atd.26.-12. - 2.1.1980.
Renate KURMANOVE - tozene NOVOTNÉ k je. jáma
ku. a pijeme, hojnost bo žáho požíhnáná,
17
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Irský primas kard.O Fiaich se pilně učí polský, aby přivítal
J.P.II. v jeho mateřštině.
7 tis.policistů a 14 tis.jiných osob bude dávat pozor, aby
na sv.Otce nebyl spáchán atentát. Irská hierarchie chce uza
vřít pojistku na 5 mil.liber proti riziku, které na sebe be
rou věřící při návštěvě sv.Otce. V USA nebude za pobytu sv.
Otce dovoleno ženám rozdávat sv.přijímání, jen posvěceným
mužům. P.Genska, který duchovně pečuje o prostitutky v Chi
OTCOVÉ MISIONÁŘI
cagu, prosí sv.Otce, aby přijal i některé z nich - kdo ví,
P.JAN B1RKA, 6006 LUZERN, SCHADRUTISTR.26.
snad se vzdá aspoň několik "Magdalen" svého řemesla? - V
tel. 041-312635
Castelgandolfu se rozloučil sv.Otec s personálem malým dár
P.JÁN PIUS KRIVÝ,Q.Pj-40b8 BASEL, LINDEN
BERG 2L, tel. 061-321944
kem. - Sv.Stolice zveřejní svůj rozpočet. Výnos "Haléře sv.
LUQSEF $IMC1K-8OO4 zurich,brauerstr.99.
Petra", který byl za Pavla VI. nepatrný, se nyní zlepšil.
tel.01-24H5S. p.antqn baník, 01-2414455
P.MARTIN f^ZÁK,lHo mdrges,La Logeraie
Polští biskupové jsou ochotni k rozhovorům se státem o nor
021-717713 P.VILÉM WNDRA, S/3b ST.GALLEN- malizaci vztahů Církve a státu, žádají větší ohled na potře
kappel,t.055-881460 - KLUB
by Církve a práva věřících re reř.životě. - Prof.Otta Sik,
který vyučuje v St.Gallenu na vys. škole ekonomické, se do
žil 11.9. padesátky. - Podle biskupa M.A.Pireze z Angoly vystupuje vláda stále ostřeji proti
Církvi; katol.tisk ztratil nezávislost, katol.vysílačka byla zabavena, na věřící se vykonává
nátlak, aby nedávali křtít děti a neměli cirk.sňatek. Katol.nemocnice obsadili Kubánci, byla
uvězněna řada kněží. Vyslanectví Angoly v Lisaboně tvrdí, že biskup "vidí příliš černě", pro
tože Církev ztratila majetek a zatčení kněží vůbec popírá. - Sv.Otec přijal pozvání k návště
vě renovované chaty Margherita na Monte Rosa, blízko nejvyššího vrcholku něm.-švýc.Alp Dufour
ve Wallisu. Má přiletět vrtulníkem do výše 4200 m a chatu požehnat. - Sv.Otec přijal pozvání
na Filipíny. Manželka presidenta Imelda Marcos tvrdí, že přijede "pozlatit" jejich stříbrnou
svatbu, biskupové však hlásí, že sv.Otec přijede na jejich pozvání. - V USA požádali o asyl
při zájezdu stát.baletu SSSR tanečníci Leonid Koslov a jeho paní Valentina; Koslov přejal v
srpnu roli Alexandra Godunova, který v té době požádal USA o asyl. - V tomto roce zůstalo v
zahraničí nejvíc našinců od r.1969. - Čínský min.předseda navštíví v listopadu Itálii; podle
zvyku požádá asi i o audienci u sv.Otce. - V září přijal sv.Otec syna filosofa Maxe Scherera,
jehož dílo bylo předmětem doktorské práce Karla Wojtyly r.1953 na krakovské universitě.

KOMPLIKACE

Horníček. Hóger se domníval, že večer hraje Horníček-a měl pravdu. Horníček, který si myslil, že
Všecko, co divák vidí od zhasnutí světel v večer hraje Hóger, pravdu neměl. V divadle po něm
hledišti až do jejich rozsvícení-a bohužel i začala sháňka. Nakonec ho někdo objevil u Jana
to, co by vidět neměl-má v divadle souhrnný Wericha. Když mu sdělili, že hraje, vyděsil se
název představení. Všechna námaha zkoušek, a prohlásil, že už jede. 18
dílen, baletních a sborových sálů vyústuje Opona se tedy šřastně zvedla, i když se začátek
do tohoto večerního vyvrcholení veškeré di o 20 min.opozdil. Horníček vešel na jeviště a
první věta, kterou ho paní Dulská/Zdenka Baldová/
vadelní práce.
Představení jsou různá. Operní, kde se jen vítá, zní: "Kde ses zase toulal, ty flamendře?"
zpívá, takže nepřečtete-li si obsah, nemáte Basista Národního divadla Jiří Huml zpíval odpo
tušení, oč jde. Někdy si obsah přečtete, ale ledne čtyřroli intrikána v HOFFMANNOVÝCH POVÍD
nerozumíte stejně, protože některé opery,ja KÁCH; v prologu Lindorfa, v I. jed.Coppélia, ve II
jed.Dapertutta a ve III.Mirakla. Protože z posled
ko např.TRUBADÚR,jsou zcela obsahuprosté.
Operetni představení jsou částečně zpívaná, ní role neměl fotografii, poprosil kolegu,aby ho
částečně mluvená a navíc ještě tančená. Je vyfotografoval. V přestávce odešli na střešní te
dobré brát si s sebou atlas, abyste se rych rasu Národ.divadla. Vesele fotografovali a poví
leji orientovali: půl jednání jste třeba ve dali si, až přišel okamžik, kdy k nemocné Antonii
Vídni, pak se octnete zase v Itálii a za mo má vstoupit lékař Mirakl. Inspicient sháněl, vo
ment jste v Číně. Ještě jsou představení ba lal, šel pro Humla do šatny-mamě. Dirigent za
letní, kde se za doprovodu hudby jenem tančí stavil odklepáním orchestr a trapně se vlekla pau
Pro tento případ je dobře naučit se ovládat za. V posledním okamžiku vběhl udýchaný Huml na
scénu a zazpíval podle role:"Právě včas!"
baletní samoznaky, protože veškerá řeč se
vyjadřuje tancem. Když si třeba říkají,že se V Brně nepřišla do MĚSÍCE NAD ŘEKOU paní Grafová,
milují, on se k ní otočkou obrátí, obejme ji představitelka paní Hlubinové. Obecenstvu se ozná
v pase, střídavě kmitají proti sobě noharra a milo, že ji zaskočí jiná herečka. V poslední chví
pak spolu podivnými skoky laškují. Když se li však dorazila paní Grafová do divadla. V II.
chtějí dát rozvést, přikrývají si obličej, jednání vešla na scénu a řekla:"Nejdu trochu poz
jdou pozpátku od sebe a ze strany na stranu dě?" Obecenstvo ji sice odměnilo potleskem, ale
ředitel asi druhý den v kanceláři neaplaudoval_
se kývají, jakoby tomu nechtěli věřit. V
představeních činoherních se jenom povídá, Epizodní roli rybáře Pečárky hrál v MĚSÍCI NAD ŘB
mluví potichu nebo křičí, většinou podle to kou Stanislav Neumann, který jednou omylem nepři
ho, kdo co hraje. Zde rozeznáváme veselohry šel. Zaměstnanec Nár.divadla, pan Šprýsl, byl
/to se pozná podle nápisu na plakátu a v pro velkým Neumannovým ctitelem a protože byl rybář,
gramech, kde obyčejně stojí upozornění:Vese □an Neumann se mu zvláší líbil. Pan Šprýsl měl
lohra o 3 jednáních s proměnou nebo epilogem dceru v nebezpečném věku zapalování lýtek a velidále tragédie, které poznáte podle tmy na je ,ce pečlivě ji při každém kroku hlídal. Jednou ve
višti a podle toho, že se mluví dušeně a po čer prohlásila mladá Šprýslová, že půjde na MĚSÍC
malu. Tragédie se ovšem dá vykouzlit z kaž NAD ŘEKOU. Bylo to představení, které Neumann
zmeškal. Protože to byl jediný výstup, herci se
dého divadla. Existují ještě konversačky:
hrají se v civilních šatech, herci mluví oby domluvili a Pečárkův výstup přeskočili. Tím se
čejně, takže od 5.řady neslyšíte ani slovo. také stalo, že slečna Šprýslová Neumanna neviděla
Všude v divadlech jsou pak představení, kde a ani vidět nemohla. Tatík měl samozřejmě podez
se hraje tzv.přesilovka, to znamená, že na ření, že návštěva divadla posloužila dceři jen
jevišti je víc lidí než v hledišti. Tomu se jako záminka a zástěrka pro nějakou nedovolenou
pak říká umělecký čin. V některých divadlech schůzku, a tak se dcery po návratu vyptával:"A
půjčují osamělým divákům do hlediště zbraně, jak se ti líbil pan Neumann?""Pan Neumann?"zroz
pačitěla dcera,"pan Neumann, tati, v tom přece
aby se potmě a sami nebáli.
Viděno očima zákulisí jsou představení dlou vůbec nehraje!" "Pan Neumann že tam nehraje?"
há a krátká a představení zmeškaná. Některý zbrunátněl tatík."A kdo tedy hraje toho rybáře,
herec, který měl hrát, se z nějaké vyšší no co?" křičel, sahaje už po řemenu. "Já ho sám vi
ci nebo nedorozumění nedostavil a bud ho něk děl!" A bylo zle. Hrozný, strašný výprask, jehož
do narychlo zastoupil, či jak se divadelně neoprávněnost se
říká zaskočil, nebo se představení nekoná. vysvětlila bohužel až
Nemohu vás seznámit s domácím řádem a vyjme dodatečně.
novat důsledky zmeškaného představení. Není Z toho plyne naučení,
to nic pří jeimého a osobně si myslím, že nej že máme chodit do divad
větším trestem pro postiženého je, že před la včas a na každé před
stavení zmeškal. Někdy je provázena taková stavení, aby za nás ne
vinní netrpěli.
smůla i kusem legrace a ironie.
Hráli jsme MORÁLKU PANÍ DULSKÉ a v roli její Bohumil BEZOUŠKA:
ho syna se střídali Karel Hóger a Miroslav TAJNOSTI ZÁKULISÍ.

DEŠTIVÝ HUMOR

"Kdo rychle dá, dvakrát dá. ""Ano, ale
kolikrát toho potom lituje!"
Soudce se udiveně ptá obžalovaného; "Proč jste ukradl ty staré šaty, ""f^slel jsem, že jsou nové!
"Měsíc -po svatbě jsme se s manželem ták pohádali, že jsem sbalila kufry a chtěla odejet k mamince.""A on se omluvil?! ""Neomluvil, ale nechtěl mi kufry odnést na nádraží."
Ulevil si jeden meteorolog: "To je dost, že prší. Už to 14 dní předpovídám!" 19
Učitel dovolil chlapcům v dílně, aby si každý vyrobil to, co muže
doma potřebovat. Věšák, poličku, kolíčky atd. Jeden stále hobloval
tlusté prkno. "Co to bude?"ptá se učitel. "Hobliny pro křečka!"
Vzal si ji, protože ji měl rád. Měla ho ráda, protože si ji vzal.
"Miláčku, vid že mi pojedeš koupit nějakou drobnůstku. ""Jistě,drahoušku. ""Ták zde máš klícky od auta,
aby ses s tím nemusel tahat. "
’*Jak to máš se svou snoubenkou?"
"Řekla mi, že svatba nebude, neudělám-li do dvou let maturitu!"_____
Přišel otec s šestiletým synkem k
fotografovi:"Támhle si sedni a hez
ky se usmívej, vyletí ptáček." Syn
pokrčí rameny:"Neposlouchejte ho.
Dejte tam clonu šest a půl a expo
nujte dvacetinou. "________________
Povídá paní novému podnájemníkovi:
"Činži musíte zaplatit každý měsíc
včas.""Jistě! Kdybych to nevěděl,
mohl jsem bydlet ještě v minulém
podnájmu."_______________________
"Jitka se divila, jak krásně hraji
tenis.""Viděla tě hrát?""Ne, ale
vypravovala jsem jí o tom."_______
Před klecí se šimpanzem v zoo říká
malá Alenka: "Mami, ten vypadá úplně jako strýc Karel. ""Alenko, ticho, tohle se přece neříká.""Vždy£ to ten šimpanz nemůže slyšet."
Ptali se Skota, proč při slavnostech vyhazuje tak nadšeně do vzduchu klobouk:"To je přece jasné! Abych si chytil lepší."________
"Pane doktore, "stěžuje si pacient, "v poslední době se mi stále
zdá, že nespím. ""A spíte?""Ano, ale jako když nespím. ""Dám vám tedy prášky a budete spát, jako když spíte."____________________
Ředitel diktuje nové sekretářce dopis. Po chvíli se ptá:"Umíte vůbec těsnopis?""Umím..ale obyčejným písmem mi to jde rychleji."
"Víš, že s léty přibývají zkušenosti?""To by mi ani tak nevadilo,
kdyby se zkušenostmi nepřibývala léta."______________________ _
"Proč účtujete hostům výtah, když v hotelu žádný nemáte?""Abychom
si konečně k výtahu pomohli." _______ ________________________
"Jak se jmenovala žena Jana Lucemburského? ""Lucemburská!"______
"Zdá se mi v poslední době, že má žena je zapomětlivá. Pošlu ji,
aby mi koupila dvě košile a ona koupí boty pro sebe."__________
V kupé umistuje cestující ohromný kufr do sítě, ale polovina ho
přečnívá. Spolucestující se ptá:"Nebojíte se, že vám něco spadne?"
"Nebojím, mám ho zamčený."________
"Přijdte k nám v neděli na večeři.
Dcera zahraje na klavír, syn na
flétnu a v osm večeříme.""Dobrá.
Tak já v osm přijdu."_____________
Lord Wime studoval medicínu podle
dálkových kursů. Jednou ho začalo
bolet v krku, tak se rozhodl, že
vyzkouší své vědomosti. Sám si na
psal recept a zašel k lékárníkovi.
Ten uvažoval a pak se zeptal:"A je
to hodně velký a silný pes?"

.CHLEBOVÁ POLÉVKA. - Asi 3 krajíčky tvrdšího chleba/více kůrky/, lží
ce másla, 1/2 šálku kys. smetany, žloutek, sůl, citrónová štáva, zele
ninový odvar. - Tvrdší chléb nakrájíme na menší kousky a osmažíme na
másle. Zalijeme zeleninovým odvarem nebo jen vodou a uvaříme do měkká,
asi 10-15 min. Polévku můžeme prolisovat nebo ponecháme chléb v kous
cích. Po odstavení z vařiče přimícháme smetanu s rozkvedlaným žlout
kem nebo jen mléko a kousek syrového másla. Ochutíme citron.štávou.

"Představ si, manželka
chtěla dnes v takovém

.SMAŽENKY Z VAJEC. - Lžíce másla, menší cibule, lžíce petržel.natě,
sůl, 6 vajec, 6 lžíc vody, olej na smažení, chléb na topinky. Na másle osmahneme jemně pokrájenou cibuli, až je sklovitá. Pak při
dáme petrželovou naĚ a hned odstavíme z ohně. V hrnku rozkvedláme
osolená vejce s vodou, přidáme k nim cibuli s petrželí. Na pánvi roz
pálíme na prst silnou vrstvu oleje a lijeme na ni vždy 2 podlouhlé
smaženky. Pečeme je prudce po obou stranách. Oleje musí být dostatek,
aby byly kypré. Přendáme na papírové ubrousky k okapání oleje. Podá
váme je na topinkách nebo s bramborami a hlávkovým salátem.

.BRAMBOROVÉ NOKY ZE STARÝCH BRAMBOR. - 1/2 kg vařených brambor, lOdkg
škrobové moučky, 3 dkg krupice, vejce, 8 dkg strouhanky, 2 lžíce mlé
ka, sůl. - Prolisované brambory smícháme s bramborovou moučkou, kru
cházku!"
20 picí
a strouhankou, osolíme a přidáme vejce. Těs
to rozdělíme na 4 díly, z každé části uděláme váleček asi 3 cm v průměru.
Nakrájíme asi 10 kousků, zakulatíme na knedlíky a vaříme asi 6 minut.
hrozném počasí na pro

SMAŽENÁ SMĚS. - 2 velké telecí nebo vepřové řízky, velké vejce, mouky
a strouhanky podle potřeby, olej na snažení, 3 velké brambory, kyselá
okurka nebo hlávkový salát. - Brambory oškrábeme, nakrájíme na hranol
ky velké asi jako malík a vložíme do studené vody, abychom je zbavili
škrobu. Řízky lehce naklepeme, podélně rozkrojíme a nakrájíme na prouž
ky tak široké, jako je řízek vysoký. Posolíme je, obalíme v polohrubé
"Určitě dnes ne
mouce, rozšlehaném vejci a strouhance a hned tyto proužky smažíme ve
dostala Micka dost
vyšší vrstvě oleje, aby byly kypré. Po dosmažení je klademe na papírové
nažrat!"
ubrousky k okapání oleje. Současně snažíme na druhé pánvi na oleji bram
borové hranolky. Necháme je na cedníku okapat, osušíme je v ubrousku a vhodíme jich do oleje
tolik, aby byly jen v jedné vrstvě. Nesmí jich být mnoho, slepily by se. Jakmile je oboje dosmaženo, brambory posolíme, smícháme s masem a na talířích posypeme kys.okurkou, nakrájenou
na nudličky.

.ŽEMLOVÝ TRHANEC. - 4 hladké rohlíky , 3/8 1 mléka, 3 vejce, sůl, 14dkg
šunkového salámu nebo jiné dušené či vařené maso. - Rohlíky nakrájíme
na plátky a polijeme vlahým mlékem. Jakmile se rozmočí, přilijeme ušlehaný sníh smíchaný se žloutky a lehce promícháme. Nakrájený salám může
me přidat hned k žemlím nebo jím posypeme jen povrch. Pečeme jako ome
lety, po obrácení roztrháme vidličkou.
.DUŠENÁ MRKEV SE SMETANOU.-1/2 kg karotky, lžíce másla, 1/4 Iž.soli,
petržel.na€. 1/2 šálku smetany. - Mrkev nakrájíme dáme na rozehřáté más
lo, trochu hovězího vývaru, dusíme 8-10 min. Přilijeme smetanu a 1/2
lžičky polohrubé mouky a necháme krátce povařit. Posypeme nakrájenou
petrželovou natí.
'No tak,

Ined t i

bolí hlaví nka?

dám aspi r i n!11
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