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MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MISIE PRO ČECHY A SLOVÁKY VE ŠVÝCARSKU ROČ. X.

DRAZÍ PŘÁTELÉ.
ve švýcarské televizi vysílali film o hypno
tizérovi, který má schopnost uspat člověka
a ten hovoří, jako by byl dávno zemřelá by
tost, např. služebná v domě otce císaře Kon
stantina nebo židovská žena, upálená s jiný
mi židy v Kentu před mnoha stoletími.
Uspaní lidé hovořili o věcech, které znali
jen odborníci a někdy ani ti ne, teprve při
vykonávkách se přišlo na to, že uspaní mlu
vili pravdu. Vysílání chtělo dokázat, že
existuje tak z v. převtělování duší. Není te
dy oravda to, co tvrdí Církev, že člověk
zemře a pak bude soud? Bystrému pozorovateli
okamžitě napadlo: mluví-li uspaná žena jako
služebná z doby asi 200 po Kr. - proč nemlu
ví řečí, kterou se tehdy hovořilo, nýbrž
spisovnou angličtinou? Ani židovka z dávných
dob nenohla mluvit stejnou řečí, jako mluví
Angličané dnes!
Psycholog se domníval, že uspaní snad kdysi
četli či slyšeli o událostech, které popisu
jí a dávno na ně zapomněli. Pod hypnózou se
vzpomínky opět vynořily. Ale uspaní hovořilj
i o věcech, které sami učenci neznali?!
Kdo četl knihy Břetislava Kafky, vzpomněl si
jistě na jeho teorii o hluboké hypnóze, kdy
se duše uvolní od těla a nahlédne do nadča
sové a nadprostorové oblasti. Touto teorií
se dají vysvětlit všechny otázky, které si
učenci při pohledu na podivné věci položili.
Uspaný se zachytil svou pozorností na urči
té osobě minulosti - z jakých důvodů právě
na té a ne na jiné, těžko říci - a prožíval
kus jejího života, většinou tragickou, kte
rá víc ovlivňuje oblast, v které se octnul.
Pak ovšem viděl i věci, o kterých věda do
sud nevěděla - ale nemohl mluvit tehdejší
řečí, kterou neznal, nýbrž vyjadřoval zážit
ky určité osoby, s níž se ztotožnil, vlast
ním jazykem.

1979.9.
Listopad je věnován těm, kdo nás předešli na věč
nost. Sv.Otec Jan Pavel II. nařídil kongregaci
víry, aby uveřejnila správnou nauku víry o tak
zv.eschatologii, t.j. posledních věcech člověka:
smrt, soud, nebe, peklo. Očistec sice dokument
také správně definuje, ale ten mezi poslední vě
ci nepatří, protože je to přechodný stav duše,
jež odešla na věčnost ne dost ryzí,aby nohla pro
žívat Boží lásku a mít podíl na jeho blaženosti.
Tyto věci jsou čistě duchovní a nám, kteří vní
máme hmotně - i když abstrakcí dojdeme k duchov
ním pojmům - těžce pochopitelné a představitelné.
Proto užívá Písmo různých obrazů, které přenáše
li umělci starých dob doslovně na plátno - pla
meny pekla, zář nebe ap. Peklo a nebe není místo,
nýbrž stav duše. Jen hmota je vázaná na místo a
čas. Duší se můžeme přenést i na okraj vesmíru,
tělo nás však váže k zemi.
Tělesné utrpení doprovází často duševní bolest.
Není to však nutné. Světci - např.sv.Růžena z Li
my - viděli právem v utrpení doplněk k výkupnému
utrpení Kristovu. Prožívali sice i utrpení duše,
např.výčitky svědomí, bolest nad tím, že porani
li Dobro nebo Pravdu, ale věděli, že pokáním se
mohou rány, které - obrazně řečeno - zasadili
největší LÁSCE, zase vyhojit. V jejich
utrpení nebyl tedy ani stín zoufalství, který je
s beznadějí a zlobou podstatným utrpením pekla.
Člověk je ponořen do tajemství - i jeho posmrtný
život. Věříme tomu, co učí o těchto věcech Kris
tus, i když si to nedovedeme představit, jako si
nedovede představit bolest člověk, který ji nik
dy nezažil. Lidé, kteří přežili klinickou smrt,
se smrti už nebojí. Ovšem měli by mít zdravou bá
zeň před skutečnou smrtí, po níž následuje vnitř
ní soud duše samé nad sebou; pozná v Boží spra
vedlnosti svou skutečnou mravní hodnotu a toto
ocenění bude její odměna, očista či věčný trest.
Ani slova "odměna"a"trest"nevystihují plně nebe
a peklo. Kdo jede na nesprávné straně silnice,je
sice potrestán havárkou, ale není to přímý trest
zákonodárce, nýbrž následky jeho nesprávného jed
nání. "Peklo"je následek TĚŽKÉHO provinění vůči
ZDRAVÉMU svědomí, palčivá nicota s vědomím vlast
ní viny. Bůh nám stále podává obě ruce. Kdo spo
lupracuje s jeho láskou, setká se s touto LÁSKOU
za hranicemi času. Kterou cestu si vybereme my?
Cestu Boží lásky? Ano! Hned, teč! - dokud nám ješ
tě patří čas.
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Matka TEREZA /7O let/ dostala letos Balzánovu cenu- 500 tis. švvfr.a dostane Nobelovu cenu
míru. Balzánovu cenu uděluje každé tři roky vdova po švýc.průmyslníku jako projev uznání za
činnost ve prospěch lidstva. Poprvé ji dostal těsně před svou smrtí papež Jan XXIII./1963/.
Enes má dílo sestry Terezy 1300 sester a 400 mužů v 85 střediscích v různých zemích.
Při bohoslužbách na zahájený školního roku 1979/80 promluvil sv.Otec k 20,000 studentům 17
universit a přes 100 církevních kolejí v Říme. Při bádání musejí být teologové pokorní. Pra
vá teologická práce začíná a konci na kolenou. Teologové se musejí odvrátit od svodů k radi
kálnímu přerušení tradice a fascinujících slibů svůdců, ale držet se pevné hlasu učitelského
úřadu Církve. Tím vlastně odpověděl na drzé otázky Hanse Kungaj<ier-ý nadhazuje znovu otázku
celibátu, potratu, svécení zen na knéze, rozvodu, homosexuality.. Velmi věcné odpovédi dal
v televizi na tuto problematiku nadřízený Kúngův,kard.Ratzinger, dále vtipné odpovédél nej
lepší teolog Švýcarska Urs von Balthazar a řada jiných solidních vědátorů. Také velká vétsina
studentů teologie v Túbingen se obrací proti Kungovi a jeho knihy "nejdou na odbyt".
Při volbách v Římě získali na konto komunistů křesťanští demokraté menší úspěchy.
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Madarský primas Laszlo kard. Lekai se zdrzel 10 dní v SSSR, kam byl pozván moskevským pravo
slavným patriarchátem. Navštívil Moskvu, Zagorsk, Leningrad a jednal s katolíky ve Vilné.
Za pronásledovanou katolickou Církev v ČSSR /viz str.5./ se slouží pravidelné mše sv. ve
vídeňských kostelích sv.Thekly, Paulanerkirche a Karlskirche. Bližší informace: Aktion GL,
postlagemd, 1041 Wien.
Ludék Pachman sdéluje, ze Chartu podepsalo 1240 osob, z nichž prý je jen 27 marxistů!
Sv.Otec prohlásil 14.10, za blahoslaveného zakladatele španělské ženské kongregace Společnost
sv.Terezie od Ježíše P.Enrique de Osso y Cervello. Zhodnotil zásluhy blahoslaveného, který
byl apoštolem míru a lásky Kristovy v době, kdy v min.století ve Španělsku zuřila občanská
válka a víru dusily světské a protináboženské proudy.
Minulý mésíc jsme vzpomnéli na volbu a nastolení Jana Pavla II. V Církvi nastávají pronikavé
zmény k lepšímu. Ve své encyklice načrtl program, který míní sledovat, v dopise knézím obno
vil obraz knéze - obétníka, který obétuje při mši nejen Télo a Krev Páné, ale i sám sebe;
nařídil vypracovat správnou nauku víry o posledních vécech élovéka a řadu dokumentů, mél ne
sčetné množství promluv, navštívil římské farnosti, zúčastnil se a dal smér dalšímu vývoji
katol.Církve v Již. Americe v Pueble a navštívil řadu zemí. Málokterý papež v déjinách udělal
tolik za jediný rok. Bůh mu žehná, Matka Bozi ho chrání - a my se za ného modleme. Na misij
ní nedéli podékoval sv.Otec Madonné v Pompejích za úspěšné putování do Irska, Spojených náro
dů a šesti mést USA. Za svého pobytu tam mél celkem 73 promluv. V Pompejích pojedl s taméjším
kněžstvem místní speciality - pizzu a spaghety s rajčaty a dokonce si i zazpívali.
V Pravdě - SSSR - byly protesty proti tomu, že mladí Rusové nosí na krku křížky.
Sv.Otec přijal v září generála jesuitů a cleny generální kuně. Žádal je, aby s patřičnou pev
ností ukončili politováníhodné omyly Tovaryšstva. Doporučil 8000 jesuitům ve svété přísnost
náboženského a řeholního života, a aby neustupovali před zesvétačujícími tendencemi. Také
je vyzval, aby se drželi nauky víry a svého čtvrtého slibu - absolutní věrnosti papeži.
Manifestace některých amerických řeholnic za kněžské svěcení žen sv.Otce asi zabolela. Hlavní představená sester sv.Františka z Altonu/Ill. poprosila ve Washington Post papeže o promi
nutí toho, co provedla sestra Tereza Kane - viděli jsme ji v civilu v televizi. Tato sestra
nerepresentuje přání všech řeholnic, nýbrž jen nepatrné menšiny.
Matka Tereza otevírá v Gentu-Belgie, dům. Pavel VI,jí kdysi věnoval v Bombay své auto.
Polskému novináři Wozniekcwskemu z redakce Tygodnik Povszechny, řediteli nakl.Znak, byla od
r.1976 po 7.zamítnuta výjezdní doložka do zahraničí - tentokrát do Švýcarska.
Kard.Seper, prefekt kongregace pro nauku víry, oslavil 21.9.dvacátépáté výročí biskupského
svécení. 30.9.oslavil kard.Slypij 40.výr.bisk.svécení. V září oslavil i arcib. Lefebvre zlaté
knéžské jubileum. Místo gratulace mu poslal francouzský episkopát varovné poselství. Podle
nezaručených zpráv se vztah mezi ním a papežskými úřady začíná normalizovat, arcibiskup svo
lil, že zatím nevysvetí nékolik jáhnů.
Doma prý byla zatčena řada lidí, kteří byli v Polsku za návštěvy sv.Otce.
Církvi včmý a přímo Římem vybraný a jmenovaný holandský biskup Gijsen v holandském Roermondu
organizuje samostatné postní občt, nebot je vážné podezření, že část vybraných penez jde
do rukou komunistů a teroristů. Má výborný a plný seminář a přízeň sv.Otce.
Skupina čs.kněží vytýká "paxterierům", kteří měli v říjnu kongres v Hradci Králové, že pomáha
jí rozšiřovat ateismus, překrucují výroky sv.Otce a spolupracují s oficielními "katolickými"
novinami. Pan kardinál Tomášek prý znovu vážně onemocněl. Modleme se za něho!

VYŠLA ČESKY ENCYKLIKA JANA PAVLA II. VYKUPITEL ČLOVĚKA! DODÁ VÁŠ MISIONÁŘ ! !

ZNÁMÁ ZNÁMÝCH MÉHO ZNÁMÉHO
Kolem veliKonoc napsal známý, jestli by se u nás monia "na skok "zastavit
znána jeho známých - dostane-li příslib. "Host do domu, Bůh do dcmu, "při
pomenul nám syn Karlík a poslali jsme na vábivé pohlednici s horami a je
zerem kladnou odpověd. "Třebas ani příslib nedostane, "vzdechla jsem jed
nou při mimořádně nudném programu v televizi. Muž mávnul ospale rukou a
a Karl ík podotknul, že "staří vidí vždycky všechno černě". Já se vsak
kojila negativními nadějemi, dokud jsme před prázdninami nedostali pohlednici Hradčan, s neznámým jménem a adresou a přesným popisem kdy kam
dotyčný podpis dojede, než vystoupí z vlaku, který jednou za den zastavuje na nádraží naší vesničky.
"Eh!" vydechla jsem a rozhlédla se po pokoji. Natržený lem u záclony, povadlá kytka, koberec našišato..Koupili jsme si starší domek a ve volných
chvílích jsme ho "vylepšovali". Daleko jsme nedospěli, protože v sobotu,
Vkdy jsem nachystala štětku a barvu, že se natře zed v předsíni, nebo význanně položila při snídani na stůl roli tapet, muž vzdychnul, jak strašně
je přepracován a děti namítly, že mjí opravdu "moc a moc učení" a nebudou-li se učit, nedo
stanou se na kantonálku. Osvědčená zbraň proti ctižádostivé matince.
"Vždyf je času dost," utěšovala mě Andělka,"přijede přece až v srpnu."3
"V srpnu máme podnikovou dovolenou,"zaúpěl muž.
"Můžeme odejet a klíč nechat u Cervantesů,"řekla jsem rychle,"jsou spolehliví a zbožní."
"Nebo at jede táta sám, "navrhnul Karlík. "Auto nám tu nechá. Vlakem se dostane prakticky všu
de - jako ta paní z Prahy. Nebo autobusem," dodal rychle.
"Můžeme dělat výlety společně,"zabručel nevrle muž a nechav na talíři polovinu řízku, uzavřel
se do své pracovny. Měl své starosti, ale co to bylo proti MÝM starostem! Úprava domku vázla,
vždycky do toho "něco" přišlo, v pohostinském pokoji, v němž bylo umyvadlo, se mohlo psát
do prachu a skříň tam byla nacvaknuta naším zimním šatstvem.
Začal horečný závod s časem. Sotva jsem přišla ze zaměstnání - k vůli splátkám rovnám pul
dne plechovky s naloženým masem do kartonů - přezula jsem si boty a honila muže i potomstvo.
"Prosím tě - cizí ženská a ty nás tak týráš,"úpěl Karlík, který musel otci podávat tapety,
hřebíky, držet nádobu s barvou a podobně.
"Sám jsi řekl: Host do domu, Bůh do domu!" namítla jízlivě Andělka, která dělala pořádek ve
skříních, "tečí Pána Boha také vlídně přivítej!" Nebyla to ironie - čestné slovo. Aspoň druhá
půlka věty ne! Ale byla to práce! Do noci jsem žehlila, zašívala, rovnala, upravovala, opra
šovala, leštila, šlechtila, přesazovala a pokud jsem mohla přinutit rodinu, dělala totéž. Na
víc jsme dávali do pořádku zarostlou zahrádku, opravovali střechu, hledali ztracené klíče od
záchoda a od koupelny - prostě, když se přiblížilo datum, kdy měla přijet známá známých mého
známého, lesknul se domek vně i uvnitř a návštěva mohla odtáhnout i skříně, nenašla by tam
špetku prachu, prolést půdou - nebyla tam jediná pavučinka, odtáhnout pohovky a nespatřila by
tam pohřešované brýle, detektivku nebo pár sponek či dvoje nůžky. Zahrádka se mohla vyfoto
grafovat do reklamního katalogu - tak byla půvabná.
"Třebas nepřijde," řekla pochmurně Andělka, když jsme nasedali do vydrhnutého auta.
"Vy mladí vidíte všechno černě," vrátila jsem dětem ironickou poznámku. Muž nastartoval a
rozjeli jsme se k nádraží.
Děti snědly dvě zmrzliny, já vypila dvě kávy, muž vykouřil dvě cigarety, než se za obzorem
ozvalo hvízdnutí, ze dveří, opatřených nápisem:JEN PRO ZAMĚSTNANCE se vybatolil přednosta
stanice s plácačkou a najednou stál vlak na nádraží. Cestující se vyrojili jako včely z úlu
a ny - rozestavěni na strategických bodech - jsme bedlivě vyhlíželi "dámu středních let, vel
mi elegantní, se slaměným kloboukem á la Chevalier, s kostkovaným kufrem a plátěnou taškou."
Dav se rozptýlil, dáma nikde. Chvíli jsme okouněli, já maně pohlédla na puchýře na svých dla
ních, a pak jsme se vraceli k našemu tyrkysovému autu. U něho stála "dám středních let, vel
mi elegantní, se slaměným kloboukem...." a tak dále.
Abych vás nenapínala. Ukázalo se, že naše práce byla skoro zbytečná. Známá známých našeho zná
mého nám ušila a pře šila hromadu šatů, bezvadně uklidila, pečovala odborně o zahrádku a mimo
to to byla inteligentní, zábavná bytost, nenáročná, plná humoru, zbožňovaná brzo dětmi, mužem
i nnou, takže po třech nedělích, kdy jsme zase stáli na nádraží, se děti se slzami v očích
zeptaly:"Smíme vám psát psaníčka a říkat vám Drahá tetičko?"
Mezi ptáčky, kteří přelétají Železnou oponu mohou být i zlatí skřivánci, kteří vám tak zpří
jemní život, že pláž u Karibského moře považujete za nudu, jakou svět neviděl.
A.B.

Mezi kritiky najdeme často lidi, kteří sami selha
li. Literární kritici se nezřídka pokoušeli sami
tvořit - ale neměli úspěch. Divadelní kritik sedí
na okraji planety DRAMA - a kritizuje dramata na
jiných planetách. Občas - ne ovšem vždy - je kriti
ka výsledek vlastní neschopnosti někam to dotáhnout,
nebo také ochrana před vlastní méněcenností.
Patronem kritiků, kteří se snaží objevit chybičky na druhých, protože sami
nejsou spravedliví - je Jidáš. Když viděl Marii Magdalenu, jak vylévá draho
cennou mast na nohy Páně, kritizoval to jako mrhání. Sám byl zloděj, proto
nechápal, že jisté věci ztrácejí svatost, dostanou-li se pod vydražovací kla
dívko. Matčin obraz, otcův prsten, upomínka na přítele - to vše ztrácí cenu,
jakmile to začneme oceňovat penězi. Pravý dárce nikdy nehledí na cenu daru.
Odtrhne cenovku, aby nikdo nemohl srovnávat mezi darem milujícího a láskou
dávajícího. Jak praví Oscar Wilde "jen cynik zná cenu všeho, ale u ničeho ne
zná hodnotu."
Když rozbila Maria alabastrovou nádobu, měl Jidáš za pasem měšec. Jeho pohr
davý úsudek o Marii uklidnil jeho sobectví, jako jeho zrada souvisí s jeho
lakomstvím. Ale svou kritiku zahalil do hávu mravnosti: vonná mast by se moh
la za 300 denárů prodat a peníze by se mohly dát chudým! Zrazuje-li někdo
božské věci nebo ctnost, hájí zároveň svou zradu falešným mravním ospravedl
něním. V kritice je jen půl duše. U Marie byla však celá duše v jejím daru.
Málokdo si uvědomí, že svou kritikou prozrazuje druhým svůj charakter. Ná
mitka Jidášova nepramenila v jeho lásce k chudým, nýbrž z toho, že byl zlo
děj. Proto mu Pán, který zná dokonale lidská srdce, řekl:"Nech ji!"
Pozdrav bez vlídnosti, sladká slova bez sympatie, zdánlivá láska k proletariátu bez čistého svědomí - samé falešné masky, které Pán strhává neustále
kritikům z tváří.
Kdo uznává cenu jen u toho, co může "prodat", ten ponižuje to, co je skuteč
ně cenné. Nevinné radosti dětství, oddanost ženy, obětavá služba dcery tohle na pozemských trzích neobjevíme. Kdo počítá všechno jen špinavým mě
řítkem hodpodářských hodnot, musí zapomenout, že jisté dary, jako např.Ma
riin, jsou tak vzácné, že celé věky budou oslavovat srdce, jež je přineslo.
Je-li kritika jen zklamaná ctižádost neznamená to, že by nehrála jistou ro
li. Nemá se však vykopávat díra a nic se do ní nevsadit.
Povzbuzení je často lepší ostruha, jak zlepšit výkon, než je kritika. Dneš
ní duch tíhne spíš ke kritizování než k povzbuzování. Snad proto - že málo
kdo zpytuje svědomí a uvědomí si své chyby. Ovšem na světě snad není tak
špatný charakter, aby v něm nebyla možnost a schopnost polepšit se.
Jistě - suchý kus dřeva je pro topení lepší než mokré dřevo; ale i pro mokré
dřevo může přijít chvíle, kdy ho plameny změní v oheň.
Co nezmůže lidská síla, doplní boží milost. Marii, která
rozbila alabastrovou nádobu, jistě všichni v duchu a Jidáš
nahlas tak kritizovali, že se v jejím svědomí konečně roz
břesklo; poznala jediné útočiště před střelami a šípy kri
tiků - totiž SRDCE - které všechno ví a proto může vše
odpustit.
Nešťastní lidé jsou tak rozmrzelí sami nad sebou, že
kritika jejich zoufalství jen prohloubí. Kritiků máme
dost! Dnešní svět však potřebuje apoštoly povzbuzová
ní. Ano - lék pro mnohé duše je povzbuzení!
Ale odkud nám vyroste - ne-li z naděje, kterou nám
nabízí milující a milosrdný Spasitel.

FILOSOFIE KRITIKY
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FULTON J.SHEEN
Následovat Pána neznamená ho doslovně napodobovat,
nýbrž vyjádřit ho svým vlastním životem.„
.
Guardini
Otevři bránu, svého srdce; je velká hanba, stojí-li
Pa'n přede dveřmi tvé duše a nikdy je nenajde otevřené.
Sv.Kateřina ze Sieny.

NOVÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ KATOLÍKŮ V ČSSR
Zatčení a odsouzení šesti disidentů
odsunulo do pozadí skutečnost, že
byla zatčena i řada katolíků - něk
teří ne poprvé - pro "zločiny",
které se nám zde, na svobodném Zá
padě, zdají směšné.
V min.čísle jsme uveřejnili povíd
ku o zatčení JOSEFA ADÁMKA
/65 let/, otce 12 ti dětí /třinác
té při narození zemřelo/.
Josef ADÁMEK pracoval jako mistrtiskař u Adamovských strojíren.
Téměř hluchý odešel do důchodu a
r.1968 si založil vlastní tiskařskou dílnu, kterou ovšem po příchodu sovětských vojsk musel
zlikvidovat. Jeho paní Manka/55 let/ z Donažlic, žila po svatbě ke konci války dona, až do
stali Adámkovi malý byteček v Brně, kde se narodilo asi 6 dětí. V té době byl pan Adámek ta
ké ve vyšetřovací vazbě. Další děti vyrůstaly v Jiráskově čtvrti v Brně, Nám.míru 2. Větši
na z nich je už zaopatřena a mají rodiny - celou "dynastii"vidíte na horním obrázku. Na dol
ním je pan Adámek s manželkou a třemi nejmladšími dětmi.Pan Adámek miluje své řemeslo. Mimo
rozmnožovacího stroje nalezla u něho STB primitivní tiskámičku, na které vytiskl obrázek
sv.Otce s rozevřenou náručí a pravděpodobně i jiné drobnosti.
Dr.MEČISLAV R A Z I K /60 let/, právník, Brno, Jana Uhra 14, byl ve vězení přes deset let.
Mel 4 děti; v té době zemřela jedna dceruška na rakovinu čelisti. Trpěla a umírala svatě.
Na rakovinu žaludku zemřela také jeho matka, vyhnaná z bytu, známá pracovnice v katolické
akci. Otec - Polák - byl už dávno mrtev. I bratr - P.Václav RAZIK - byl dlouho zavřený a je
vážně nemocný. Ve vězení byl i jeho tchán, prof.Jeřábek. Také jejich podnájemník, Slovák z
Prešova, student soc.věd, byl dlouho zavřený a ve vězení utrpěl těžký úraz - spadl s lešení.
ThDr.Josef ZVĚŘINA, asistent dějin umění na teol.fak.v Praze, byl ve vězení 14 let.
Podepsal také Chartu. Vedl kdysi tajné sdružení českých a slovenských katolíků - Rodinu založenou za války na Slovensku P.Kolakovičem z Jugoslávie. Po zatčení Dr.Zvěřiny a jeho
nástupce, vedl Rodinu už zesnulý P.Náhalka, kterému se podařilo za pomoci později bohužel
odpadlého kněze uprchnout do ciziny,a vedl slovenský Ústav sv.Cyrila a Metoda v Římě.
P.Jan Baptista BÁRTA, františkán z Liberce, důchodce, těžce zraněný při dopravní nehodě,
přítel a spoluvězeň východošvýcarského misionáře. Horlivý a nebojácný kněz! 5
Ing.JIŘÍ KAPLAN, žije s manželkou - dcerou spisovatelky Dr.Amalie Svobodové -as imoha
dětmi v Praze-Bubenči, Makarenkova 1.
Po výslechu byl propuštěn P.Zvěřina,Ing.Kaplan,P.P.Michal z Bezna, Dr.J.Svoboda, signatář
charty, R.Malý, D.Hlavsová z Brna, zet J.Adámka Emil Toman, synovec Dr.Razika Zdeněk Špaček
a jeho otec a řada jiných. Ve vazbě zůstal J.Adámek,F.Lízna, jezuita z Olomouce, který nemá
od vysvěcení 1972 stát.souhlas,Dr.Razik a J.Brtník. Policie pátrala po tajně vytištěném Teol.
sborníku, knihách z ciziny a fotografiích sv.Otce.
JAKÁ JE NÁBOŽENSKÁ SITUACE DOMA?
"Napriek tak neutešenej situácii u nás
mnoho lidí hladá pravdu. Obracajú sa
na kňazov, aby im obstarali Nový Zákon
Není-a proto se obraciame s prosbou na
Vás, aby sto nám pomohli. Situácia v
nasej vlasti je cim dálej ostréjsia.
STB neustále posilňuje svoje rady nový
mi pracovníkmi. Sudia, ktorí sa trochu
snazia poznávat pravdu a na ňu pouka
zovat, za odměnu dostávají na odradenia kdeakého poskoka z STB, ktorý sa
snaží narušit a podkopat ich činnost.
Ale aj na nich raz dojde, ale nemám
právo súdit. Pánovi patří súd. Musí sa
zvýšit naša opatrnost, ve3. naco zbytoc
ne"hadzat perly sviniam"-prepácte mi
toto prirovnanie.Ale cez to vsetko sa
zvyšuje počet mladých, ktorí hladajú
pravdu... "

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
8.května 1927.
Dnes se mi zdálo, že budu mít brzo dítě. Mívám často takové sny. Pak se probudím s nepopsa
telnou touhou po dítěti, po děvčátku. Tento silný pocit těžce přemáhám během dne. Fysická
stránka je někdy silnější než rozum. Jsem zdravá, tělo touží po mateřství. Všechno kvete.
Kaštany zvedly k nebi růžové a bílé svíce, kvetou jabloně a hrušně, kvete šeřík. V ovocnář
ství mají první rudé třešně. Na schodech si hraje kočka s kotaty a rudosrstá Šnuki má
čtyři nahá štěňata.
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Vídávám ve snu často, že jsem těhotná; kvete ve imě instinkt země a instinkt těla. Vím, že
už děti mít nemažeme, vždyf bychom je neuživili, a přece - když se v noci probudím, zírám
na měsíční paprsky a vdechuji vůni svěžího jarního vzduchu, až k pláči toužím po dítěti, po
děvčátku. .Představuji si jeho tvářičku, nosík, vlásky. Bude světlovlasá jako máj synek nebo
tmavá po imě?
Ráno procitnu v neklidné náladě, jako změněná. "Otmare, zase jsem viděla naše děvčátko."
"Hloupost! Víš dobře, že při našem příjmu si to nemažeme dovolit."
Pak se oblékne a jde na universitu. Stojím chvíli ve dveřích a pozoruji děti, spěchající
do školy, zlatovlasé školačky s bílými zástěrkami a brašnami na zádech; hledám své děvčátko.
Své drahé děvčátko! Zase mě prosilo o život, ale já je nevyslyšela. Odpustí mi? A odpustí
mi to život? Má holčičko, nikdy nebudeš žít, zemřeš ve mně zároveň s mým mládím. Časem bu
deš méně toužit po životě, až mládí pomine a přijde stáří...A já pro tebe tolik pláči!
12.května 1927.
"Kdybyste věděla, jaké je to štěstí, když vás někdo pochopí! Léta jsem přemýšlela a hlou
bala a psala. Ted jsem se setkala s tím, komu mohu říci upřímně, co se ve mně děje. Je to
má jediná radost v životě!" S rozpačitým úsměvem se Serafína Alexandrovna posadila pohodlné
na stoličku u pultu. "Dlouho jsem tu nebyla, ale stačí mi vědomí, že sem mohu jít a mluvit
s vámi. Odkládala jsem to úmyslně, bála jsem se myslet neustále na to, že jsem konečně naš
la člověka, s kterým mohu mluvit upřímně. Často vás ani vidět nemusím: stačí mi vědomí, že
existujete. V duchu s vámi mluvím a vím, že mě chápete. Takovou radost jsem za posledních
šest let v cizině nezažila. Ovšem je to nebezpečná věc, mluvit s někým upřímně a cítit
ulehčení - ale pak by člověk dal nevím co za to, aby každé slovíčko mohl vzít zpět. Dává
nitro své duše a neví, jak to ten druhý při jímá. Málokdo umí přijímat tajemství duše.Ostatně,
i málokdo se umí tak bezvýhradně otevřít...!
Dlouhý úvod, že? Chci vám vyprávět o svém manželství. Škoda, že nikdo nenapsal román ženy
válečného zajatce. 0 válečných zajatcích jsem četla knih mnoho, napsali to sami nebo někdo
jiný o nich, ale o jejich ženách nepíše nikdo. Copak to nikoho nezajímá? Nebo to žádná z
našich žen nedokáže napsat? Ráda bych znala zážitky jiných Rusek - žen válečných zajatců.
Mají přece jinou psychologii než jiné emigrantky. Opustily Rusko s hrdým pocitem, že si vy
budují lepší život. Před odjezdem jsem napsala Nikolajovi: "S tebou bych nebyla člověkem,
udělal bys ze mě otrokyni své lásky. Zůstala bych v zemi otroků, v nekultumím prostředí.
Odjíždím do ciziny, abych byla zase člověkem, s Oswaldem je možné člověkem zůstat."
Rozumíte tomu? Šla jsem do svobodné země se svobodným člověkem. Naše cesta vlakem, pak par
níkem, byla nejštastnější doba mého života. Oswald byl milý a jemný. Všichni mi ho záviděli
a jemu zase, že si veze doma tak půvabnou ženu. Dokonalá lhostejnost, s kterou jsem se od
loučila od rodičů a od vlasti, se mi zdála divná. Vysvětlila jsem si to tím, že k "takové"
vlasti mě nic nepoutá. Kdo chce žít rozumným, tvůrčím životem, pro toho není v Rusku místo,
ten patří do Evropy. Víte přece, jak jsme se všichni na Evropu dívali.
Jakmile jsme však vstoupili do ráje pořádku, do západoevropské kultury, naše manželské štěs
tí se doslovně zhroutilo. "Pořádek" po kterém jsem tak toužila, zničil mé štěstí. Jako matematička jsem měla smysl pro pořádek. Na universitě nám vyprávěl profesor divnou historku o
Kantovi. Na jeho přednášky chodil student se špatně přišitým knoflíkem na kabátě. Kant si
na knoflík tak zvyknul, že při vstupu do posluchárny se na něj zadíval a nespustil z něj
oči po celou přednášku. Jednou hledal při vstupu očima špatně přišitý knoflík - a ten byl
pevně a vzorně přišitý. Velkého filosofa to vyvedlo úplně z konceptu a nemohl dál přednášet.

Nevím, je-li tato anekdota pravdivá, ale když jsem se octla v zemi, kde nejsou špatné přišité
knoflíky, náhle mi chybělo něco, co patří nutně a bezpodmínečně k mému životu.
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Nastěhovala jsem se k rodině svého muže - rodičům a sestře. Čtyři velké, poloteimé pokoje,
okna do úzké ulice. Ani paprsek slunce; co mi však vadilo, byla pečlivá čistota. Všechno se
třpytí jako nové a každá věc je na svém místě. Postavím-li šálek od strýce Karla napravo mís
to nalevo od šálku tety Minny, za pár minut ho pečlivá ruka postaví na správné místo.. .
Druhý den po příjezdu mi dala tchýně ohromnou, širokou modrou zástěru a vtiskla do ruky hadr.
Ukazála mi, jak se utírá prach a vyprašuje hadr z okna. Dívala se, jakoby na úspěchu jejího
návodu záviselo blaho otčiny. Tečí je to jediné zaměstnání, na které mám v kulturní zemi právo.
Oběd vaří tchýně, nádobí myje švagrová, uklízí posluhovačka a já utírám prach. Řekněte upřím
ně: stálo za to jezdit do Evropy, aby člověk utíral prach?!"
Řekla to s takovým výrazem zoufalství, že jsem se rozesmála. Má milá, sladká ústa s pravidel
nými zuby, když se směje, vypadá jako děvče. Vzdor smutným očím je v ní něco dětského, člověk
ji musí mít na první pohled rád: "Přece máte čas k procházkám a hudbě? A pro svého muže!"
"Ne! Den je rozdělen tak, že se nehodí sednout ke knize nebo ke klavíru. Ráno utírám prach
a jakmile tchýně zpozoruje, že paní Malérová odnaproti vyprašuje prachovku, okamžitě mě pošle
k oknu, abych dělala totéž. Muž přijde z kanceláře, musím mu zout boty a navléknout trepky.
Zdejší muži jsou hrozně zhýčkaní! Žena je zde otrokyně muže! Pak zasedneme ke stolu. Mluví
se jen o obchodních věcech, o tom, jak je vše drahé, jak se plýtvá elektrikou a pod. Po jídle
si můj muž a tchán lehnou na pohovku, tchýně a švagrová sáhnou po ruční práci a mě ji dají
také. Pokusila jsem se něco číst, ale vrhaly na mě tak ostré pohledy, že jsem se pokusu vzda
la. Když odejdou muži do kanceláře, kontroluje tchýně pokoje. Pokaždé najde nějaký prach - za
šest let se nestalo, aby nějaký nenašla. Na gyímásiu jsem byla primánka, na universitě mi šlo
učení lehce - ale prach jsem se dodnes utírat nenaučila. Tchýně mi nic nevyčítá, jen vezme
prachovku a opravuje dlouho nou práci. Pozorně přihlížím a snažím se ji napodobit.
Pak jdeme na procházku. Díváme se do výloh, nadáváme na módu, na ceny, na nemravnost dnešního
světa. Jednou jsem podotkla, že všichni takoví nejsou. To jsem si dala! Tchýně mě dlouho po
učovala o sexu člověka a přesvědčila mě, že jejich rodina je jediná slušná rodina na světě...
Má duše v tomto prostředí vadne. Smrt by byla lepší než život v absolutním pořádku. Za šest
let jsem si nezvykla na muže, na domov, na známé. Vše je mi čím dál víc cizejší..."
"A vaše dítě?" zeptala jsem se.
"To mi vůbec nepatří. Vychovává je tchýně a švagrová. Vysvětlily mi, že dítě se musí od mlíč
ka vychovávat k pořádku a hospodárnosti. Chodí s ním na procházku, skoro nikdy s ním nejsem
sama. A jak bych své děvčátko měla vychovávat? 0 domácnosti nic nevím, neměcky mluvím špatně.
Musí vyrůstat tak, jak je nutné v zdejším prostředí. Co mi však vadí, že vyrůstá úplně bez
víry. Prý je to všechno nesmysl. Ježíšek ovšem přichází každý rek, o velikonocích přijde za
jíček. Ale o Kristu - Vykupiteli, nemají ani tušení. Hlavní je pokrok. Ale nahradí pokrok
Vykupitele? - V sedm je večeře. Po ní - přesně v osm, jde muž do kavárny nebo do hospody i
s tchánem a my, ženy, jdeme do postele. V devět je v bytě tma a ticho. Číst - to je plýtvání
elektrikou, tedy zločin. Ležím v posteli, ve dvě se vrátí nůj muž. Hodiny ticha a samoty jsou
nejhorší, co prožívám. Myšlenky mi hlodají v mozku. Mučím se touhou po Rusku. Jak lehce jsem
se s ním rozloučila a kolik slz jsem prolila touhou po něm! Mučí mě, že pro své dona nemohu
nic udělat. Peníze nevydělám, do zaměstnání jít při dnešní nezaměstnanosti není možné..A komu
si postěžovat? Jednají se mnou dobře, dostanu jídlo, nedělám těžkou práci. Měla bych jim být
vděčná, ale má duše usychá a nevidím jiné východisko, než skončit se životem..."
"Máte přece manžela," řekla jsem vyčítavě.
"Svého muže jsem ztratila před šesti léty. V Rusku byl mnou tak nadšený, jak je dnes nadšený
jinými ženami. Ve Vídni je všechno zařízeno tak, aby se v mužích povzbudily nejnižší instink
ty. Tíhnu k duševní analýze, že? Snažím se všechno rozložit do nejrrenší maličkosti. Ale vnitř
ní život člověka je těžce pochopitelný, musí se uvážit tisíce drobností, které zasáhly do
jeho minulého nebo současného života. Neznala jsem život, v němž Oswald vyrostl. Důvěřovala
jsem mu a miluji ho stále, i když říká, že moje láska je divná. Jak čtou lidé stejné knihy a
různě jim rozumějí, tak je to s láskou. Běda, když mají dva milující se lidé příliš rozdílný
způsob lásky. Víte, že jsem vždy vzbuzovala ryze fysickou láskou, ale sama jsem chladná. Mohu
za to? Nevyčítala jsem Oswaldovi,že mě miluje tím druhem lásky, který mi dělá bolest - snaži
la jsem se mu pomoci. Ale přišla chvíle, kdy jsem ho svou skoro ryze duchovní lásku už uspoko
jit nemohla. Všimla jsem si, že už mě nelíbá, jako dříve, bylo v tom něco cizího, předstíraná
vřelost, která mě děsila. Díval se na jiné ženy, což se dosud nestávalo."Jak má hezké nohy,"
přiznal jednou poctivě,"až srdce v člověku poskočí.""Srdce?"zeptala jsem se. Všimla jsem si,
že na plakátech, v časopisech, vidí jen hezké nohy žen. I mně tančily před očima tisíce žen
ských nohou ve zmateném víru, v hudbě z'kavárny odnaproti jsem slyšela zbožňování nožek..

Jak věc skončila, uhádnete sama. Našla se Mici, zblázněná do sportu jako on - s nejhezčíma
noř^ama na světě. Společné zájmy, vycházky, hudba, kino..to vše mi Oswalda ukradlo. Tchýně
je klidná, zřejmě by jí Mici byla milejší, je veselá, přátelská - a jaká je její snacha? Me
lancholická, přemýšlející, nešikovná. Mici přinesla do domu slunce. Jen vidí prášek, sama
sáhne po prachovce, směje se, tančí, nadává na účty za proud. Lyžuje, vaří guláš, nestýská
se jí po vlasti a nenapadne jí, že její život je úplně prázdný. Bere život, jaký je, a já se
stále ptám. Neuvažuje, jestli Oswalda miluji, nemyslí vůbec na nic a nemá to zapotřebí. Na
jednou se Oswald začal divit, proč si přivezl z Ruska ženu, která se nehodí ani k jeho rodině,
ani k němu samému. Musím se s tím vyrovnat. Zbyly mi jen nyšlenky a vzpomínky na Rusko a na
Nikolaje. V myšlenkách ho potkávám stále častěji.
A teč dochází k tragedii. Potkala jsem člověka, který se Nikolajovi podobá. Začínám žít dvo
jím životem..O tom však jindy, musím jít, už je pozdě...." Zvedla se. Teč jsem si teprve 8
všimla, že v poslední době zkrásněla. To znamená, že miluje...
"Přijdu brzo zase," řekla s lehkým, významným úsměvem, "musím vám něco důležitého vypravovat."
—

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Na 5.-8.11 povolal sv.Otec kardinály do Říma k pohovoru. Navazuje tak na dávnou tradici, od
níž bylo asi před 400 lety vpuštěno. Kardinálové prý pozvání přijali s radostí.
vzpomínkové slavností 23.9. v milánském dómu hovořil Don Macchi o možnosti blahořečené Pav
la VI. Nejvíc prý ho bolelo podpisováni dekretů odpadlým knéžlm. Tuto praxi zavedl Jan XXIII.
a netušil, že se ták nesmírné rozmůže a udělá tolik ztroskotanců neštastnými, o pohoršeni vě
řícím ani nemluvé. Jan Pavel II.odmítl žádostem vyhovovat, snad proto, že časem knéz vystříz
liví a vrátí se rád jako dobrý duchovni Otec k duchovni rodině.
Biskup z Leirie prohlásil na smírné růžencové slavnosti ve Vídni 8.-9.9., že je možné, že fatimské děti - Hyacinta a František - budou ještě v Mezinárodním roce dítěte blahořečené.
V Osvětimi se začne stavět 3.kostel zasvěcený bl.Maximiliánovi Kolbemu. Celkem je mu už zasvě
ceno 60 kostelů a kapli. Peníze na stavbu shromáždil farář z Auerbachu v Bavorsku, P.J.Ritter
a sek předal papeži. Kostel bude vystaven na miste, kde se shromažďuji v úmrtní den blahosla
veného 14.8.věřící k modlitbě. Protože peníze dosud nestačí, vybírá P.Ritter dál.
V neděli 23.9.pokřtil sv.Otec 4 děti, jedno z nich, Alessandro Haag je syn četaře švýc.gardy.
Kmotrem byl dřívější gardista, který žije po 25 letech služby v penzi v Římě.
Kardinál Ams, arcibiskup v Sao Paulo v Brazilii - zřejmé "narůžovélý"-sloužil mši v katedrá
le a po ni přijal kytici clena ilegální brazilské komunistické strany Gregoria Bezerro, který
se po amnestii krátce předtím vrátil z exilu a oba se objali a políbili. Vznikla z toho pole
mika, nebot fotografie byla uveřejnéna. Kardinál chce, aby komunistická strana byla legální!
Prý aby se védélo, kdo je komunista a kdo ne a nebylo třeba mít strach ze strašidel. Ti, kdo
zažili vládu téchto strašidel mu nepřeji, aby užil to, co jeho zesnulý kolega Mindszenty.
V Seville byl uspořádán býčí zápas ve prospěch UNICEF-fond^ SN pro děti - pod záštitou a za
přítomnosti místního arcibiskupa kard.Buena y Monreal. Západoněnecký spolek pro ochranu zvířat
proti tomu protestoval u Sv.Stolice. Sv.Otec požádal už o zprávu a záležitost osobně prozkoumá
Velmistr řádu maltézských rytířů byl na oficiální návštévé v Paříži; poprvé v dějinách řádu
uspořádal tiskovou konferenci. Řád má 9000 členů.
Normanská katedrála v Monreale na Sicílii je v nebezpečí zhroucení; milióny termitů hlodají
slámu smíchanou s lepidlem a sádrou-základy mosaik-a postupují ke stropu. 2 věže jsou ohroženy
V Bergamu se konal v záři mezinár.kongres křest.umélců, členů mezinár.společ.křest. uméleů.
Ministerskou předsedkyní v Portugalsku se stala praktická katolička, Ing.Maria de Lurdes
Pintassilgo. Je předsedkyní Pax Romana v Portugalsku a zaklad.mezinár.laického hnutí katol.žen
Ve Spanélsku v Torreciudad vysvétil kard.Hóffner z Kolína řadu nových knéžl hnuti Opus Dei.
Tito mužové získají nejdříve akademický titul a pák studuji teologii. Sv.Otec se o hnuti Opus
Dei pochvalné vyjádřil. Hnuti si vybírá, své cleny samo, není možné do ného vstoupit. Zatím
má 70 tis.členů z 80 zemi.
Při zakončení naríologického kongresu v Zaragose vydala jeho ekumen.komise prohlášení o Panně
Marii, které podepsali pravoslavní, luteráni, reformovaní, anglikáni a komunita v Taizé. S
čistým svědomím je mohli podepsat i katolíci, neodporuje nauce víry o Matce Boží.
Švýcarská spisovatelka a umélkyné Annie Vallcton, známá svými ilustracemi biblet dlí v Již.
Africe, kde radí Biblické společnosti, jak ilustrovat jihoafrické vydáni Písma sv.
Švýcarská nadace Pro Venezia obnovila barokní kostel San Stae v Benátkách, který byl nyní zno
vu vysvěcen. Posvátné slavnosti se zúčastnil i biskup z Lugana, Msgr.Emesto Toni.
V USA je 49 mil.katolíků, 22,5proc.obyvatel-o néco méné než r.1978. USA má 18.695 farností,
nejvíc katolíků je v Chicagu - druhé největší polské město po Varšavě. Nej důležitější diecéze
je Brooklyn/NY/ s 1,458891 katolíky.

ZDVOŘILOST SE VYPLÁCÍ !
Třebas se osobné nikdy nesetkali, byli Sloneovi přesvědčeni, ze toho vědí o Martinsových až
moc. Ostatně, ani se tomu nemohli vyhnout, protože dvanáct let byli nuceni používat stejné
telefonní linky; jejich domy však byly od sebe hodné vzdálené.
Ani Slone ani jeho manželka neposlouchali hovory svých sousedů. Avšak někdy zvedli sluchát
ko a slyšeli hovor jednoho nebo druhého Martinse. Paní Martinsová mluvívala i pres hodinu a
paní Sloneová zvedla za tu dobu telefon i šestkrát, aby zjistila, je-li linka volná.
"Přestaňte mě poslouchat!" ječela paní Martinsová a paní Sloneová hned odložila sluchátko.
Za ta léta si skoro odvykli telefonovat,dokud nemeli opravdu vážný důvod. Paní Martinsová
se chovala hrubě a její manžel nebyl lepší. Náramné se k sobe hodili.
Ale že se ve svém úsudku Sloneové mýlí se ukázalo jednou v sobotu odpoledne. Ed Slone zvedl
tiše sluchátko, aby zavolal - a náhle slyšel výrazný hlas pana Martinsona:"Moje žena zemře!
Teč! tu není, můžeme si o tom pohovořit."
"Ale to, co chceš udělat, je hrozné," ozval se ženský hlas. Ed Slone zbystřil pozornost.
"Dám jí to do jídla. Nebude mít nejmenší podezření. Neboj se."
"Ale je to jed__ jed," pokračoval nespokojené ženský hlas.
"Zkoumali by to, kdyby měl někdo podezření. Ale nikdo nebude mít podezření. Proč také?"
"Jenže je to stále vražda. Raději to nedělej. Nechej toho," naléhal ženský hlas.
"Nebudem o tom hovořit. Zítra ráno je žena mrtvá. A bude to vypadat přirozené, "zasmál se.
Sloneho zamrazilo v zádech. Odložil sluchátko a zamířil do kuchyně k Betty, aby ji všechno
vypravoval a aby si dal doušek whisky.
"Co budeme dělat?" zděsila se jeho žena.
I "Nevím. Chystá jí to k večeři. To je za chvilku."
"Zavolej policii. Ale vlastně - vždyt mu nic nemůžeme dokázat...."
"Možná..možná...Snad bude lépe, když zemře..nyslíš si to také?"
"Ne! Je to vražda."
| "Mohl bych dělat, že jsem rozhovor neslyšel. Vždyt by to Martinson
popřel a tu ženskou nenajdeme a jed ztěží..jistě ho včas zahodí..
A pak, jeho žena řekne, že už dlouho odposloucháváme jejich hovory
a že jsme si to vymyslili, abychom je postrašili. Jak budeme vypadat?'
Paní Sloneová zavrtěla nesouhlasně hlavou:"Ale jak můžeš zůstat se
dět se založenýma rukama? Přece musíme něco udělat!"
"Zazvoním na policii," řekl Slone a přistoupil k telefonu. Sotva
zvedl sluchátko, uslyšel hlas paní Martinsová, která se zřejme mezi
tím vrátila domů:.a..prosím tě, počkej chvilku, Dorothy,"vypískla,"zase se někdo napojil
na můj telefon. Zavěste, prosím!"
Slone si odkašlal: "Paní Martinsonová, zde Slone. Lituji, ale jde o velmi vážnou věc."
"Co..o?" podrážděně se zeptala paní Martinsonová."Zase nějaký nekňuba popletl telefonní
číslo. Tak vy jste poslouchal můj soukromý hovor a to je, aby bylo jasno, zakázáno čtvrtým
dodatkem k ústavě Spojených států amerických. Ted bučíte laskav a zavěste nebo řekněte struč
ně, o jakou důležitou věc to jde?"
"Tedy abyste věděla," vážně řekl Slone," někoho se chystají zavraždit...."
"Ale, ale,"napodobila Martinsonová jeho hlas,"a kohopak se chystají zavraždit?"
"Vás, paní Martinsonová!"
"Co? To je úžasné! Slyšela jsi, Dorothy?"
NAŠE KRIMI
"Myslím, že je prostě opilý a neví ani, co mluví," odpověděl hlas, který se jmenoval
Dorothy a který trochu připomínal hlas, s nímž se bavil pan Martinson. "Uvolni mu raději te
lefon, at máš pokoj. Co když ti udělá nějakou nepřijermost?"
"To je protizákonné!" vyrazila vítězně paní Martinsonová."Předstírá naléhavou záležitost,
abych mu uvolnila linku. Drzoun!"
"Poslyšte, paní Martinsonová__ "začal znovu Slone.
"Zmizte z mojí linky," zaječela. "A hned!"
Slone odložil pomalu sluchátko. Žena vyšla z kuchyně a zeptala se:"Tak co?"
"Už to není v naší moci, "odpověděl," udělal jsem všechno, co bylo nožné. "V očích se mu mihl
jakýsi podivný výraz."Už s ní máme dvanáct let společný telefon, že?"
Betty přikývla:"A dva měsíce k tomu."
"Dvanáct let je hodně dlouho.."povzdychl si Slone. "Není už čas chystat večeři?"
Charles Einstein
ZÁPADNÍ ŠVÝCARSKO DĚKUJE P.DR.KARLU SKALICKÉMU ZA JEHO SVATOVÁCLAVSKOU NÁVŠTĚVU!
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„ZAVŠIVENÝ” BISKUP
15.srpna 1867 vysvětil apoštolský vikář z Athabaka-Mackenzie na biskupa Otce Isidora Cluda.
Chudé slavnosti se zúčastnilo několik kněží-oblátů, Šedé sestry z nemocnice Narození Páně a
skupinka Indiánů kmene Montagnesů.
Nový biskup nedostal ani mitru: místo pastýřské hole měl v ruce kmen mladé jedličky. Slav
nostní hostina byla ubohá, trochu pemikanu /sušené maso/ a maličká porce sušené ryby. Když
hosté odešli, nový biskup si oddechnul; v Athabaka panoval totiž hlad.
Do znaku, na němž byl svátý Isidor, si dal biskup slova Páně: MÉ JHO JE SLADKÉ A MÉ BŘEMENO
JE LEHKÉ. Věděl, že je před ním život plný neslýchaných námah a utrpení.
Velký poutník Severu zíral na četných cestách doslovně smrti do tváře. Při první návštěvě u
věřících zabloudil i se svým průvodcem, mladým Irokesem, v obrovských lesích; 11 dní se
vlekli, polo vyhladovělí, s oteklýma nohama, na nichž ztěží drželo vázání lyží,a do tváří
je bodal chlad. Dostali se k svému cíli víc mrtví než živí.
Za několik dní se vydal s Otcem Lecorrem, novosvěcencem Brunonem Routem, třemi novici, sest
rou Marií-Markétou a její jedenáctiletou společnicí Diviskou na lodce do vesnice Narození
Páně u jezera Biche. Tam měli jeho společníci zůstat. Mestioové lodku řídit nechtěli, proud
řeky byl prudký a oni měli své zkušenosti.
Bez zkušeného vůdce nemohli přejet peřeje. Biskup dal tedy člun vytáhnout na břeh a chystal
se s dvěma bratry na cestu do Fort Mac-Murray. Třetí bratr se sestou Marií-Markétou, která
mezitím těžce onemocněla, a s Diviskou zůstali na místě. Také Otec Routě neodešel, kdyby
snad bylo potřebí dát nemocné svaté pomazání. Bylo 7.září - v hustých vločkách padal sníh.
Poutníci se vlekli s pokrývkami a trochou jídla hroznými cestami podél proudu, přes kameny
a štěrk, skrze bahno a močály, sahající jim po kolena, pak se šplhali po příkrých srázech,
roztrhaní, rozedraní trnitými křovinami. Večer byli úplně vyčerpáni. Náhle spatřili na dru
hém břehu obláček kouře. Otec Lecorre vystřelil z pušky a brzo se k nim přiblížil člun. 10
Křesťanští Montagnesové je vzali do tábora, kde "náčelníka modlitby" s radostí přijali.
Na dvou kanoích, které jim rudokožci přenechali, pokračovali v jízdě do Mac Murray. Ale tam
čekal biskup mamě tři dny na správce oblasti, který by mu mohl pomoci. Konečně mu vyjel na
vratkém člunku do Portage La Roche vstříc. Od rána do večera vesloval jako galejní otrok,
neboť víry byly silné, peřeje strhávaly lodku zpět. Ale ani pak správce nenašel. Jeden ze
zaměstnanců slíbil poslat velký člun. Biskup se vrátil v člunku do Mac-Murray, omrz
lý a s bolestivými vředy.
Konečně se objevila v přístavu toužená lod.
Ale zase zklamání: vedoucí lodi byl nemoc
ný, plival krev, druhý muž byl zraněný,
ostatní odepřeli jet, neboť hladina vody
byla nízká a jízda nebezpečná. Konečně podlehli biskupovu naléhání a podporování pě
ti Montagnesy a dvěma Kri, se chopili vesel
1.října dojeli k velkým vodopádům. Našli
svou skupinku v žalostném stavu. Sestra se
už nemohla ani zvednout z nosítek, Otec
Routě byl bledý a nemocný, trápil ho kašel.
Nesměli ztrácet čas. Misionáři se svými po
mocníky namáhavě odvlekli člun na druhou
stranu vodopádů. Ubohou sestru nesli na no
sítkách z větví. Nesmírně trpěla, ale sta
tečně nesla své bolesti. V řece bylo málo
vody a člun se často octnul v nebezpečí,že
se rozbije o dno nebo o kaněny. Třikrát ho
přenášeli přes další vodopády, až se 9.říj
na dostali k cíli - k misijní stanici Naro
zení Páně na Athabaském jezeře. Sotva vy
nesli sestru na břeh, vydechla naposled.
Otec Routě se zotavil, ale ztratil vlasy.
Biskupův milý humor, který si přivezl z jihofrancouzské vlasti, ho neopustil po ce
lých 37 let jeho působení mezi "Vyzáblými
psy" na dalekém severu.

Jako perly růžence se k sobe řadila nebezpečí nesčetných apoštolských
cest. Jednou vesloval na lehké kanoi řekou Yukonem. Doprovázel ho Otec
Leoorre, který však tak onemocněl, že se nemohl ani hnout. Byl teprve
konec září, ale už vanul ledový vítr a brzo se kolem lodi začaly tvo
řit kusy ledu, které biskup ztěží veslem rozháněl. Nakonec byli úpl
ně obklopeni ledem a museli se vrátit. Ale jak? Bez lyží? Bez bot
do sněhu? V nejhorší nouzi přispěchala rodina indiánského kmene Candátů a přenechala biskupovi lyže a psa. Pět dní vlekl biskup na ly
žích svého spolubratra sněhem a ledem, až k smrti vyčerpaný dospěl
do přístavu Yukon.
A tak putoval velký apoštol Indiánů přes třicet let. Od hor až k nejzazšímu severu. Kdo spočítá noci, strávené při 40 - 50° pod nulou pod
širým nebem? Kdo popíše hrůzu bílého pekla, které ho s kvílením obklo
povalo, když jel na saních sněhovou bouří a musel jet i s největším
napětím - jinak by zmrznul? Kdo zná ty arktické mrazy, které pronikají do morku kostí a ne
opatrnému, který se odváží přiložit lžičku k ústům, odtrhnou kůži ze rtů? Či hodiny hrůzy,kcfy
cyklon vyrve i s kořeny obrovské stromy a rozmetá je, a ubohý poutník se chvěje strachem, že
bude každou chvilku rozmačkán na kaši? Víc než jednou byl biskup Clut v takovém nebezpečí, ze
by za jeho život nedal nikdo ani fajfku tabáku!
Jak hladověl dobrý biskup, když se s duchovními dětmi rozdělil o poslední kousek pemikanu? A
přece - celý život mu zůstal na rtech milý úsměv prouengalské vlasti, jeho upřumý soucit kterým získal duše i těch nejzarytějších Indiánů.
Když slavil v misijní stanice Svaté Prozřetelnosti stříbrné kněžské jubileum, řekl mu apoš
tolský vikář Grouard:"Až budou jednou psát dějiny o této chudé zemi, pak tam máte vy, Otče,
právo na nejlepší stránku. Z každé řádečky v historii misie bude zářit vaše nekonečná odda
nost Bohu, tisíckrát vyzkoušená odvaha - vaše láska k Indiánům."
"To jsou velká slova," bránil se biskup. "Vždyť, byl vždycky se imou Bůh a ten mě podivuhodně
vysvobodil ze všech nebezpečí. Jsou však dvě věci, které jsem nevydržel a nezvyknul si na ně:
blechy a vši. Zachutnala jim má sladká francouzská krev - a přepadaly mě v celých armádách.
Ne - na ty jsem si nezvyknul - byl jsem neustále zavšivený biskup." Všichni se rozesmáli,
jen jeho spolubratři pokývali s pochopením hlavami. Znali kruté utrpení svého pastýře a čás
tečně soucitně, částečně s humorem ho nazývali "zavšiveným biskupem. "
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"A na co jste si ještě nezvyknul?" vyzvídal vikář.
"Nikdy jsem nepřekonal touhu po marseilské cibulové polévce, jak ji vařila moje maminka.
Upřímné vyznání odměnil srdečný smích. Biskup Clut si prohrábnul šedivou hřívu a řekl vážně,
ale přátelsky:"Kdybych dal dohromady všechno, co jsem jako Boží posel prožil, musel bych zno
vu opakovat slova, která jsem si dal před čtvrt stoletím do znaku: MĚ JHO JE SLADKĚ A ME BŘE
MENO JE LEHKĚ.
Neúnavný biskup působil u chudých Indiánů ještě čtrnáct let - až ho srdeční záchvat odvolal
31.července 1903 ze života. Jeho tělo odpočívá v hrobě, ozdobeném prostým dřevěným křížem, na
břehu malého Jezera Otroků J
V POSLEDNÍ MINUTCE....
KGB vykonala domovní prohlídku u pravoslavného kněze Jakunina, zodpovědného za "výbor na obra
nu věřících v SSSR" a zabavila u něho řadu dokumentů. - V Brazílii jsou ve vazbě 3 knězi v Sao Luis. - Na vyšší učiliště rusko-pravoslavné církve byly poprvé přijaty ženy, a to na
vyšší hudební školu v Leningradu, zřízenou nedávno pravoslavnou církví. Je jich 25. - V Římě
se konalo gener.zase dání sester Boromejek; zúčastnily se ho i naše řeholnice. - V Ugandě bylo
letos vysvěceno 62 nových kněží. Podle sdělení P.Meda z Indie, je i tam dostatek kněžského do
rostu. - Turinské plátno a veda - kniha o 500 str. shrnuje výsledky pětidenních studií v říj
nu 1978. - Franc, švýc.poutníci v čele s biskupem Mamiem se v Římě zúčastnili generální audien
ce sv.Otce a to 17.10. Ten mj.řekl:"! kdybych chtěl na vás zapomenout, nemohl bych, moji gardisté by ně napomenuli." - 16.-16.10.se konala v Říme schůzka novinářů; byli informováni o
práci různých kuriálních úřadů. - Franc.katol.společnosti rodin se rozhodly, nepřijmout pozvá
ní presidenta republiky k oslavě irezinár.roku dítěte, protože navrhl obnovení zákona o potratu
V Paříži vyšla výzva ve prospěch rumunského pravoslavného kněze Georghe Palciu, zavřeného od
10.března. Pravoslavný patriarcha Justin prý spolupracuje s režimem. - V"Metropolitan Museum
of Art" v New Yorku byly vystaveny zbytky soch, zdobící Notre Dáme v Paříži před franč, re vol.
Jesuita Mario von Galii z Curychu se dožil 76 let.-Hans Kúng byl v Číně, i tam znají jeho kni
hy. Ve svých dojmech říká, že v Číně je nedostatek knih. - lz Sanghai otevřeli 2 .evcng .kostel.
V arcidiecézi Kananga-Kasai-Zaire, byly otevřeny 2 nové noviciáty pro zairské řeholníky. Svátek sv. Václava 28.9.1980 bude v NSR dnem cizince - spoluobčana, - V Mnichově se sešli mora
listé - i z vých.Evropy. - Ani JP IJ nechce patrně jmenovat kard.SZipého ukrajinským patriar
chou, proti čemuž protestovalo 1600 Ukrajinců, kteří se sesli v Římě.

STOPROCENTNÍ HRDINOVÉ
Krátce před II .svět.válkou byl v Rumunsku asi 1 a půl mil.sjednocených katolíků - uniatů.
Dnes je jich asi milión. 31 let po zákazu této Církve žije ještě několik tajně vysvěcených
biskupů, všichni jsou už velmi staří. Ani oni, ani kněží východního obřadu nesmějí vykonávat
obřady. Jakoby neexistovali. Nenají kostely, nenají mši sv.,nenají svátosti. Aby nebyli úplně
bez duchovní péče, smějí - podle směrnic uniatských biskupů - být na pravoslavných bohosluž
bách a přijímat od pravoslavných kněží svátosti za těchto podmínek:
1. Nesmí být nebezpečí, že by tam ztratili svou víru>
2. Nesmějí tím dávat druhým pohoršení.
3. Římsko-katolický kostel je dále než 10 km od jejich bydliště. Jinak chodí do něho.
Uniatští kněží pracují jako lékaři, ošetřovatelé, řemeslníci, advokáti a pod. Řeholní spole
čenství neexistuje. Jen věřící znají svého kněze - a řeholníky zná z bezpečnostních důvodů
jen velmi málo spolehlivých věřících. "Podzemní" Církev východního obřadu je však neobyčejně
živá a ochotná k obětem.
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LATINSKÁ CÍRKEV ŽIJE VZDOR PRONÁSLEDOVÁNÍ TAKÉ!
Udavačů a špiclů je nesmírné rmožství. Sekurita - rumunské Gestapo - používá k hlídání také
"štěnic". Jsou téměř ve všech turistických hotelích, cizinec v soukromí bydlet nesmí a v hote
lu je prakticky pod dozorem. Někdy ovšem né policie smůlu. Loni přišli dva tajní před velkou
církevní slavností na faru. Požádali kaplana, aby jim uvařil kávu. Když odešel do kuchyně,
přimontovali pod stůl mikrofon, aby odposlouchali všechno, co se tam bude hovořit. Po mši sv.
se sešli kněží a věřící k pohovoru a k besedě na faru. Když sráželi stoly dohromady, spadla
"štěnice" na zem. Při úklidu po slavnosti nepoznali, co to je, a vyhodili ji do odpadků. Tam
se ovšem úplně zničila. Druhý den přišli dva tajní na "návštěvu".
"Kde je štěnice?" rozčilovali se. Nikdo neměl tušení, o čem mluví, ale pak bylo vše jasné.
Když našli "štěnici" v odpadcích, někdo udal věc u min.bezpečnosti a tajní byli za trest pře
loženi. Největší vzrušení však vzniklo, když za několik měsíců hlásil tuto příhodu vysilač
Svobodná Evropa - takže se o tom dověděla celá Evropa - a ovšem i Rumunsko. Znovu přišli taj
ní pátrat, kdo to "prozradil". Nebyl to nikdo z obce, věděli, že o tom mluvit nesmějí - ale
i v lidových republikách nají dveře "trhliny".
Na vesnické církevní slavnosti mě jeden host - farář z jiné obce - pozval na návštěvu. Ostatní
kněží mi tuto návštěvu doporučovali. Vzdor lidsky beznadějné situaci žijí věřící i kněží svou
víru hrdinsky a jsou nadějí Církve. V některých farnostech či diecézích sice náboženský život
pospává, je vlažný či nerozvíjí se, ale to je v ještě více farnostech na svobodném Západě,že?
V této farnosti jsem však zažil něco podivuhodného. Jel jsem tam sice strašlivými cestami,ale
nelitoval jsem. Adjudeni je známá v celé diecézi Jassy. Farář, Adamut Dumitru, připomíná tro
chu Dona Camilla - aspoň pokud jde o jeho jednání s úřady.
Má obrovskou farnost - na tamější poměry - 4.500 duší. Kostel byl malý, musel se stavět větší.
Povolení je jako ve všech komunistických zemích i v Rumunsku tenná záležitost. Závisí na ne
sčetných okolnostech, nad kterými potřásáme jen hlavou. Např.roli hraje, jak je kostel z dál
ky viditelný - to je nežádoucí. Ostatně, některé moderní kostely na Západě se neliší mnoho od
obyčejných domů a kdo jde kolem, ztěží pozná, že jde kolem kostela. Nepatrný křížek prozrazuje
že tam sídlí Kristus v Nejsvětější Svátosti. Tam komunisté, zde progresisté. Je-li rumunský
kostel nějak v zahraničí známý, má to své výhody. Také musí být doporučení místní milice.
HORLIVÁ
FARNOST
Kostel v Adjudeni je zhruba hotov. Je 72,5 m dlouhý,
32 m široký a 21 m vysoký. Výška věže - 40 m - má vyrůst
na 72 m. Neznamená to ani triumfalismus, ani pýchu. Kos
tel má být daleko viditelným znamením nezlomé víry ven
kovanů a svědčit, že Bůh je Pánem světa.
Zeptal jsem se pana faráře, kolik lidí tam žije z víry.
Odpověděl:"Sto procent!" Neřekl to hrdě, přesto jsem byl
skeptický a zeptal se biskupa. Ten chvíli uvažoval:"Sto
procent je trochu přehnané, ale 98 procent určitě. V na
ší diecézi to není nic neobvyklého."
Jak to vypadá ve skutečnosti? Každou neděli jde na mši
sv. asi 5000 věřících, asi 1000 věřících jde v neděli
na mši dvakrát. Snad to má "vyrovnat" lhostejnost Západu?
Ve všední den jse na mši o půl šesté ráno asi 300
věřících. Věčer v 19.h.je denně na mši sv.asi 700 osoba-

Krátce [jo mém pří jezdu byla příležitost ke sv. zpovědi. Vyzpovídat se šlo 1.400 osob. Ročně
přijme v tomto kostele asi 132.100 lidí Tělo Páně.
Kostel je jen zhruba hotový, ale už se tam konají bohoslužby. Po návratu z práce chodí věří
cí - i s dětmi - dokončovat kostel, pracuje na něm 80 proc.necdbomíků. Mnoho rodin věnuje
na církevní potřeby až 45% svého výdělku.
Co jsem slyšel o této farnosti bylo tak neuvěřitelné, že jsem to považoval za pohádku, /kle je
to pravda. Obětavost kvetoucí farnosti, hluboká zbožnost a vzájeimá pomoc dávají naději, že
snad něco z ducha této farnosti přeskočí i na naše farnosti. Biskup sám mi řekl, že v jeho
diecézi není Adjudeni nic výjimečného. Má tam zřejmá tak výborných farností dost.
Římští katolíci nají pozici o něco lepší než uniaté - i když všechna biskupství nejsou obsa
zena. Řídí je preláti - ordinarii substituti - s poměrně velkými pravomocemi.
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DLOUHOLETÉ
KRUTÉ
PRONÁSLEDOVÁNÍ
Zuřivý boj proti Církvi nastal po vypovězení konkordátu 14.5.1948 a vrcholu dosáhl vydáním
zákcna z 4.8.1948, jímž si stát zajišťoval "právo na dozor a kontrolu nad náboženskými společ
nostmi", aby "zaručil svobodu svědomí a náboženství." Řím dal vysvětit řadu tajných biskupu
obojího obřadu, ale jejich jména úřady okamžitě znaly - zřejmě nějaký "dobrodinec" v Říme
jim včas poslal seznam - a všichni tajně vysvěcení biskupové putovali do vězení.
Byla to dlouhá léta krutého mučení - jak biskupů, tak kněží i katolických laiků obou obřadů.
Úřady se mamě snažily pohnout je k odpadu. Řada biskupů zemřela jako mučedníci. Tajně vysvě
cení biskipové - pokud pronásledování přežili - jsou už na svobodě, ovsem jen jediný smí jako
kaplan pracovat v duchovní správě. Uniatští biskupové nesmějí své poslání vykonávat vůbec.
Stát je sice ochoten ke smlouvě s Vatikánem, ale za podmínek pro Vatikán nepřijatelných.
Pavel VI. jasně prohlásil, že smlouva se státem se musí vztahovat i na s římskou Církví sjed
nocené katolíky - uniaty. Ale komunistická vláda tuto Církev neuznává, spojila věřící násilím
s pravoslavnými. A papež nemůže hodit přes palubu nej věrnější syny a dcery Církve, z nichž
mnozí zemřeli jako mučedníci, jen proto, aby získal bezvýznamné "výhody" pro římskou Církev.
I kdyby snad vatikánští diplomaté chtěli odepsat byzantský obřad, vzniklo by velké pohoršení
ve světové veřejnosti, neboť už případ Mindszentiho vzbudil velký rozruh. Není možné zavrhnout
mučedníka ve prospěch komunistů-nevěrců. To už si vatikánská diplomacie podruhé nemůže dovolit
Stát se snaží vnést mezi katolíky nejednotu a nedůvěru, stejně jak se o to snaží komunisté,
často prostřednictvím progresistů, na Západě. Jeden biskup se zmínil při přijetí rumunského
velvyslance, že by rád do rumunských lázní. Vyslanec byl laskavost sama: "Excelence, jen mi
dejte vědět, kdy chcete nastoupit, všechny fonrality zařídím a jste ovšem hostem vlády."
Biskup hned zbystřil pozornost a cestu odřeknul. Bohužel v minulosti každý biskup tuto hru
neprohlédl. Ale v rumunské Církvi vládne přesvědčení, že každý církevní hodnostář, který je
pozván k rozhovorům nebo dokonce vyjednávání s vládou nebo zástupci pravoslavné církve, by se
měl nejdříve spojit s biskupem katolické Církve v Rumunsku. Vatikánská diplomacie se dopusti
la hrubé chyby, když se včas nepřesvědčila o kvalitách budoucích biskupů v ČSSR a vysvětila
např. pokorného spolupracovníka komunistů biskupa Vránu v Olomouci.
Při své návštěvě jsem se stále vyptával, co pro ně nůžeme udělat. I když věřící a kněži žijí
velmi chudě, dostával jsem vždy stejnou odpověd:"Modlete se za nás! Ať se za nás celá Církev
modlí!"
Tuto prosbu bychom měli splnit. Ze Skutků apoštolů víme, že jen modlitba věřících vysvobodila
sv.Petra z vězení Herodova. Naše modlitby jsou důkazem lásky k pronásledované Církvi za želez
nou oponou. Kdo nůže přispět i finančně, je tu dílo P.Werenfrieda van Straatena - KIRCHE IN
NOT - Haus der Beqeqnunq, D-6240 Koniqstein/Taunus, BRDJ

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Limburský biskup W.Kenpf suspendoval P.Hanse Milcha, protože se nechtěl zříci svých synpatií
k arcibiskupu Lefebvrovi.Už dříve měl zakázáno vykonávat kněžskou službu, poněvadž kázal
při primici arc.Lefebvrem vysvěceného kněze.
Anglikánský arcibiskup Donald Coggan prohlásil, že jejich církev má "naprostý soucit a pocho
pení" pro homosexuály. Ve zprávě "Církev Anglie" se žádá, aby se snížila trestnost homosexua
lity z 21 na 18 let a aby se světili anglikánští homosexuálové na kneze, jestliže o to požá
dají. Arcibiskup také prohlásil, ze "Bůh se stará o všechny své děti, at jsou hetero- nebo
homosexuálové nebo obojí. " Bůh se ovšem stará také o vrahy - ale vražda zůstává hřích.
Je-li někdo homosexuál od narození, je to ubohý vadný člověk, asi jako hrbatý a pod., naučená
homosexualita je vždy těžký hřích, protože je proti přirozenosti.
Odsouzení pěti členů Charty 77 vzbudilo ve světě mocný ohlas. Podivné jsou protesty komunis
tických stran, které mají stejný totalitní program jako komunistická strana ČSSR, jak je
vidět např.z toho, že v oblastech, kde vládne v Itálii KSI, odepřou úřady řeholním školám
podporuji z jejich pilné rozvratné činnosti na Západě.

DVĚ TVÁŘE BOMBAYE
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Autobus se blíží ke středu Bombaye - a najednou jsme v jiném světě. Hliněné chatrče z bambu
sových tyčí se střechami z palmových větví nebo vlnitého plechu, lidé spí na holé zemi či na
palmovýc^ rohožích, namačkáni na sebe. Prosím šoféra, aby zastavil - a nevěřím očím. Na pros
toru 4 in 8 spících - rodiče a 6 dětí.Chatrče nemají přední stěnu, nahlížím proto i do sou
sední. Leží tam na zemi 15 osob, bez přikrývky. Tři vyzáblí psi začínají nedůvěřivě vrčet a
cenit zuby a několik spáčů vedle páchnoucího příkopu se probudí a natahují ke mně vyzáblé ru
ce se slovem:"Pěníze-money!"
Jedeme dál. Podél cesty leží stovky v prachu a špíně. Na dvoukolých kárách veze několik mužů
páchnoucí náklad. Zastavujeme. Kus dál nakládají lopatami na káru zvířecí i lidský trus.
Na voze, taženém voly, leží pět mrtvol - těla jsou podobná příšerám. Mrtvé a nečistotu odváže
jí noc co noc "nedotknutelní" - kteří jsou mimo kasty. Ve dne se na ulici neobjeví. Nikdo s
nimi nemluví, nikdo jim ani vodu nepodá, každý jimi opovrhuje a ubožáci se poddávají lhostej
ně svému osudu.
V našem hotelu Taj Mahal otvírají sluhové v livrejích bránu. Jakoby mávnutím kouzelného prout
ku se objevuje nepředstavitelná nádhera..Vysoké, měkoučké koberce, křišťálové lustry, nábytek
z vzácného dřeva, sošky bohů, na jejichž pozlacení se spotřebovalo pár kil zlata, pokoje ja
ko pro prince a princezny. Kufry už stojí v pokoji. Sluhové otvírají dveře, čistí boty, uklí
zí, denně převlékají postele do vonného prádla, podávají papír, když jdeme tam, kam císař pán
chodí pěšky - a natahují ruku po odměně. U mahagonových stolů v empírových salonech, se zla
tém vyšívanými křesly stojí za námi jako sochy desítky sluhů v turbanech. U bran a dveří mají
za pasem zahnuté indické dýky či šavle. 24 hodiny v tomto hotel u-kromě jídla a pití-stojí to
lik, kolik vydělá indický učitel za měsíc či za tři měsíce živitel četné rodiny. Oběd se sed
mi chody s pitím - na to vydělává stavební dělník celý měsíc.
Druhý den jedeme k ostrovu Elephanda; na motorovém člunu, přímo od hotelu. Z přepychového
apartementu vidíme moře a rybářské člunky, palmy na pobřeží a lidské mraveniště. Člun zakotví
a už čekají desítky nosičů s křeslem, připevněným na bambusových tyčích. Kdo "na to má" posa
dí se do něj a čtyři muži s teimou pletí a kusem hadru či kůže kolem beder ho nesou nahoru do
chrámu, vytesaného ve skále. Kolik lidí použije jejich služeb? Na tom závisí, budou-li mít
jejich rodiny večer co jíst. Stavební dělník vydělá polovinu.
Sochy a sousoší boha živy vytesané do skály, jsou fascinující, šiva se na nás usmívá, ať se
díváme z kterékoli strany. U hlavy vytesané kobry ho chrání před božskými konkurenty, kteří
podle víry Hindů usilují o jeho život. Na dlažbě klečí a modlí se věřící; věnčí sochy květi
novými věnci. Chrám prý byl vytesán do skály v 6.-7.st.Kolem stromy s obřími korunami, palmy
a keře bugawile s fialovými květy, temně šedí i pestří ptáci a všude opice.. opice. .Svazky ba
nánů, které přinášejí věřící šivovi, kradou opice drze přímo z oltářů.
Později projíždíme Boirbayí na rikšách, proto nás neobtěžují dotěrní žebráci a neohmatávají
sta dětských ruček. Rikša má tři kola, vzadu sedadlo pro dva a domorodec šlape pedály. Jiné
rikše táhnou dva muži a klušou jako dva koně davem žebráků, děcek, kravských a buvolích vozů.
Na křižovatce stojí krávy. Jsou svaté, nikdo je nesmí usmrtit, odehnat, udeřit. Auta se jim
vyhnou, stejně rikše, ba i sloni. Kravské naso se v Indii jíst nesmí. Starou krávu rolník pro
pustí a lidé ji nakrmí, kdyby sami neměli co do úst. Krávy prý kdysi zachránily bohy před
smrtí svým mlékem. Tedy i autobus čeká, stojí-li na ulici nehybně kráva.
Na dlažbě vidíme mrtvou stařenu, úplně nahou, věchýtek kostí a zcvrklé kůže s bílými vlasy.
Jezdec na slonu ji překročil, rikše se jí vyhnuly...
nikoho nezajímala. Později dvě mrtvoly, pách
noucí, s otevřenými ranami, plnými much.
Skupina policistů s bambusovými holemi,
vyplněnými olovem, prošla bez povšimnu
tí. Za dvě hodiny se vracíme - a mrtvoly
tam ležely stále. Vystoupil jsem a dal
žebračce bez rukou almužnu. Okamžitě by
ly kolem rme desítky lidí. Dva mě chytli
za nohy, další za ruce. Místo prstů zely
hnisající rány.Jeden se plazil jako had.
Ruce neměl, místo nohou pahýly, bez nosu,
uši bez boltců - malomocenství. Rozdal
jsem spoustu rupií, dav si lehl kolem
mne, až je rozehnal policista. Bylo to
kruté - styděl jsem se, že jsem člověkem.
V zádech mě mrazilo; ani jsem je nefotografoval.
Emil MUSIL

BAHIJSKÉ „IF“

Je-li tvá víra tak živá a silná,
že dá oku světlo, vidět v něžné, křehké hostii Pána všeho, Tvůrce vesmíru
a tvým rukám jeimý hmat, vycítit tep jeho srdce, když říkáš:"Ejhle, Beránek Boží"...

Je-li tvá víra dost živá a silná,
aby viděla smysl práce tam, kde podle úsudku "moudrých" práce smysl nemá,
aby jela nekonečné kilometry pouští a nesla radostnou zvěst těm, kdo ji nechápou
a nenají o ni zájem,
abys šel půlnocí nebo vedrem poledne nekonečnou cestou k nemocnému a nesl mu Sílu,
ve kterou snad ani nevěří, poněvadž neví.—
Je-li tvá víra dost živá a silná,
že cítíš jistotu jeho ochranné ruky,
když jedeš hodiny vodou a často v ní klesáš a nevíš, kde ta hloubka končí, 15
kdy máš dojem, že se už nevrátíš, protože bezedný písek zmítá autem,
které se už nedá řídit,
kdy míjíš strorry o vlásek - ale i ten je v Jeho rozpočtu,
dá-li ti tvá víra jistotu, že On řídí nejen tvé auto, ale i celý tvůj život,
že On tě sem poslal a vede tě tam, kde Ho potřebují...

Je-li tvá víra dost živá a silná,
aby ses bezpečně spolehl na Jeho slib, že v Jeho službách můžeš beze strachu
šlapat na hady a štíry, a nepodlehneš bázni z nebezpečí, které potkáváš na každém kroku.

Je-li tvá víra dost živá a silná,
abys odvážně prošel pralesem - bezbranný a nezkušený - a čekal, že se s Ním setkáš bud
tváří v tvář nebo v Jeho bratru, který na konci lesa čeká,
dá-li ti Tvá víra jistotu, že On je s tebou a ty s Ním,
vždyí. Ho neseš v srdci a v malé schránce s hostií
a mluvíš a povídáš si s Ním jako dítě, až cesta uběhne, ani nevíš jak...
Je-li tvá víra dost živá a silná,
abys měl jistotu, že On je s tebou, když jezdíš hodiny pouští a vracíš se do prázdného,
cizího domu, kde na tebe čekají jen odporné stopy po myších, pavoucích a broucích,
kteří se s tebou rozdělili o poslední jídlo, které jsi tam nechal
a nikdo ti nepřipraví koupel a pokrm, vše je špinavé a zaprášené,

ale v srdci máš víru, že On je tu s tebou, že tu čekal už dávno na tebe,
špinavý, zablácený a zpocený, že ani Cn neměl kam by hlavu složil, protože nesmírně miloval
duše, ke kterým tě poslal a že je pro tebe vy znamenání, když Ho tak doslovně nůžeš následovat.
Čeká na tebe s náručí otevřenou v malé bílé hostii, kterou nosíš stále u sebe pro ty, kdo potřebují Sílu - a k těm patříš i ty...

Je-li tvá víra dost živá a silná,
abys viděl Jeho zrakem, že všechno bezvýznamné má věčný a nepomíjející význam,
a dá ti jistotu, že mše svátá v termé špinavé chalupě či pod stromem, na umazaném stole,
pokrytém nepříliš čistým ubrusem, kde se pod stolem válí děti a perou psi, blechy tě svědí
na těle a po zádech stéká pot,ale ty víš, že tato mše má stejnou cenu,
jako slavná mše v katedrále či v chrámě sv.Petra...
Je-li tvá víra dost živá a silná,
že sedíš hodiny v temných komarkách, plných nepořádku, špíny a hmyzu, čicháš zápach
nemytých těl a kořalky a zpovídáš lidi, kteří se zpovídat neumějí, protože nevědí,
co je hřích a nejsou sto to pochopit...

Je-li tvá víra dost živá a silná,
že Mu děkuješ za každou novou vrásku ve svém vysušeném obličeji, protože pak se víc podobáš
JEMU
Je-li tvá víra dost živá a silná,
že ti stačí odpočinout si na Golgotě, kam s Ním smíš denně vystupovat, smíš Ho svým slovem
přivolávat na zem vyprahlou a žíznící, smíš Ho laskat a On je ti vším, životem, smrtí
i věčností
PAK^MAS POVOLANÍ PRACOVAT V BAHII~PAK TÉ ZVE PAN NA SVOU VINICI

K NEJUBOŽEJŠÍM Z UBOHÝCH/

KTEŘÍ JEŠTĚ NEJSOU LIDMI/ JSOU JEN OTROKÁŘI A OTROCI A NEVÍ TO/ JSOU

NEŠŤASTNI A NEVĚDÍ/

KDE ŠTĚSTÍ HLEDAT - PAK TĚ VOLÁ PÁN DO BAHIE - ŽÍT A DOPROVÁZET JEHO SYNY, ABY BYLI LIDMI

A JEHO DĚTMI -

PAK

PŘIJĎ

A

NEZRAĎ

SVÉ

POVOLANÍ!.

PO

STOPÁCH

J.NEPOMUKA NEUMANNA

Od 14.do 28.dubna 1980. Cena 3.150 DM. Odjezd z
Frankfurtu n.M. 14.4.v poledne do New Yorku. Mimo
New York navštíví účastníci Washington, Mt. Vemen Virginia, Williamsburg, Baltimore, Philadelphia, Rochester,
Niagarské vodopády, Toronto v Kanadě. V neděli 27.4.odpoledne odjezd přes
Montreal do Frankfurtu. - V ceně jsou započítány lety a jízdy, noclehy, ne
však jídlo. Kdo má zájem, aE si vyžádá podrobný popis a podmínky na adrese: HAUS DER BEGEGNUNG - PILGERGEMEINSCHAFT, 6240 Konigstein/Ts, Bischof-Kaller-Strasse 3.,t.06174 3015 - před
číslo je nutné dát švýc. číslo do Německa. Přihlášky do 14.února 1980.

Z ÁJ E Z D

DO

S V 0 B O D N É ČÍ N Y s

panem prof.dr.ZBORKEM z

Basileje

pravděpodobně začátkem ledna. Účastníci navštíví Hong-Kong a jiné části svobodné Číny.
Dr.Zborek zná dobře čínsky a bude dělat průvodce. U něho dostanete podrobné informace o zá
jezdu, který bude stát - bez jídla, které je tam velmi levné - asi 3800 frs. Hong-Kong je
bezcelně pásmo, řada věcí se tam dostane za pětinu či desetinu zdejších cen, např. fotogra
fické a filmové přístroje a pod. Informace: Prof.Dr.Bohuslav Zborek, Vogesenstrasse 42.,
CH 4056 BASEL, tel. 061/576357. Chcete-li se seznámit se základy čínštiny, dodá vám svou
učebnici čínštiny za 45 frs, i jiné poirůcky. V Basileji pořádá také kurzy čínštiny.

M Á T E D O M A HODNOTNÉ ČESKÉ A S L 0 V E N S K É K N I H Y,

které už nepotřebujete? Knihovna Clubu ČSKP ve Winterthuru má o ně zájem. Tam poslouží
dalším čtenářům. 0 knižních darech dostanete další informace na č.O52/254697/večer/, jinak
na č. 052/226486 nebo 052/256206. Proberte svou knihovnu a pak zvedněte nad hromádkou knih
sluchátko a vytočte výše uvedená čísla. Mnoho čtenářů vám bude vděčno!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI VE

WINTERTHURU16

se pořádá 2.prosince t.r. odpoledne ve 14 hodin v sále kostela St.Ulrich - Rosenberg/proti
ABC Centru/ výjezd na Schaffhausen. Program bude jako obvykle veselý - a štědrý. Maminky
prosíc, aby upekly MPaty k pohaStSní děti. A
JE
,
Paní A.Matysová nás požádala, abychom uveřejnili její oznámení:
SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH ŽEN A DÍVEK ČSL. v zahraničí, ve spolupráci se švýcarským ženským
ústředím v Curychu - hledá dobrovolné spolupracovnice, bez povinnosti členství ve spolku,
pro obory: péče o dítě a rodinu, zlepšení situace žen v zaměstnání, péče o osamělé a staré,
porada, pomoc a zastání v obtížích denního života jednotlivců. Informace: t.01-55-33-25

ČESKA DUCHOVNÍ SLUŽBA V KOLÍNĚ NAD RÝNEM - d-sooo

Koin i, postfach 290201, tei.0221316355
vydala v edici Kristal první svazek věroučné studie VÍRA, jejíž 3.sv. jste dostali zdarma
na duchovním víkendu s Otcem Poláčkem. Brožuru o 88 str.dostanete zdarma na výše uvedené
adrese. 2.sv. se připravuje. Studie je vybudovaná na oficielní filosofii Církve-tomismu.
NA DUCHOVNÍM VÍKENDU nás navštívil také Otec Jan MED z Indie a vypravoval nám o své práci.
Působí tam už 44 let. Veselý, štíhlý, skromný misionář si zaslouží naší pomoci a podpory,
vyslyší-li Bůh vaši vroucí prosbu - dejte mu najevo, že vás potěšil tím, že přispějete
na úspěšné - ale přesto velmi těžké misie Otce Mfeda. Inf. P.Šimčík, Curych.
BAHIJSKĚ
IF přečetl náš misionář německy na misijní neděli Švýcarům. Za dva dny
dostal pro P. Miroslava Tonika 800 franků, které - zároveň s darem naší čtenářky z Holandska mu pošle v dolarovém seku. Občané jedné švýcarské obce pomýšlejí na to, převzít ochranu nad
jedním z deseti bohoslovců v Nepomuoenu. Pochopili, že Nepomucenum má jen příspěvek Otce
Werenfrieda - ale jinak se musí starat o sebe sáno - z vlasti dostane jen modlitby - a ty
snad probudili v srdcích oněch Švýcarů soustrast s budoucími kněžími a rozhodnutí, pomoci jim

UŽ

SE

TĚŠÍ ME -

NA BIBLICKÉ VEČERY OTCE ŠIMČÍKA V CURYCHU/ BRAUERSTR.99.

Nejen že tam prohloubíme sílu své víry, ale potěšíme se a povzbudíme ve společenství stejně
smýšlejících, se stejným cílem. Vždy v 18,30 - nejbližší data 13.a 27.listopadu.

TRADIČNÍ KATEŘINSKÁ VE WINTERTHURU-v

patek,

KU, ve. 20 .hod.

PŘÍŠTÍ EXERCICIE V BETHANIEN BUDE MÍT KNĚZ, KTERÉHO UZ ZNÁME - ZNALEC MEDITACE, AUTOR ČET

NÝCH A VELMI OBLÍBENÝCH DUCHOVNÍCH KNIH - P.DR, HRBATA. UŽ TED SE MŮŽEME TĚŠIT NA KVALITNÍ
TŘÍDENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU V BETHANIEN.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
MAŠE
BOHOSLUŽBY
AARAU - každou 2.sobotu v
kostele sv.Petra a Pavla v
kryptě/u nádraží/v 18,15
8.9.,22,9.,6.a 20.10,321.
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/.
BADEN, každou 3.neděli
v měsíci, v St.Sebastian
Kirche
11,15 hod.
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,
Aemtlerstr.46.,neděle a
I.patky-česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr.15.1.patro, neděle
slovenská
9,30
C0RTAILTOD-10 km na juh od
Neuchatel směr Yverdon,
farní kostol sv.Petra.
3 ned. v mesiaci
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, 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
RUTI-TANN-kaple u katol.kostěla, každou 2.
neděli, inf.P.Šimčík
9,30
SCHAFFHAUSENP.Šiměík rozesílá pozvánky
SOLOTfíURN-každou 2.ned.v Spitalkirche 10,30
/16, 3 30.9.,14.a 28.10. ,11 .a 25.11., 2. al6 22/
ST.GAIJ.EN-posl.sob.v měsíci, Herz Jesu Ka
pelle v dóme, vchod z nádvoří,
18,00
Po mši sv.beseda Pfarreiheim - Gallusstr.34.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. sobota
19,00
slovenská-St.Urbankirche,Seenstr.193.
1. sobotu v měsíci
18,45
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14.Avenue du Mail
II.patro, 2.ned.v mesiaci_____________ 18,30
OTCOVÉ

MISIONÁŘI

P,JAN BIRKA/ 6006 LUZERN/ SCHÁDRÚTISTR.26.
TEL, 041-312635
P.JÁN PIUS KRIVÝ/Q.P.-4Cb8 BASEL/ LINDEN

BERG 21./ tel. 061-521944
p,josef šipCik-8004 zúricH/BRAuerstr.99.
TEL.01-241503. p,ANTON BANÍK/ 01-2414455

P.MARTIN MAZÁK/lilo MORGES/ LA LONGERIE -

t.021-714417.p,vilém vondrA/ 8735 st.gallelkappeL/T.055-881460 - KLUB

BIBLICKÝ VEČER V CURYCHU, Brauerstr.99. u
P.Simčíka, v 18,30 hod.
13.listopadu
DISKUSNÍ SChQzKA 0 UDĚLOVÁNÍ OBČANSTVÍ
s Dr.Hagirennem a Dr.Stocklinem v BASILEJI,
v Katol.stud.domově, Herbergsgasse 7.
ve 20 hodin, úterý
13.listopadu

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA VE WINTERTHURU,v sále u
kostela St.Ulrich-Rosenberg, 20 hod. 27.11.

BIBLICKÝ VEČER V CURYCHU, Brauerstr.99.
P.šíročík, v 18,30
27.listopadu
MIKULÁŠKÁ NADÍLKA PRO DĚTI, tamtéž,14 h.-2.12.
DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM KOLÁČKEM, vedoucím
čes.vysílání vatik..rozhlasu, v našem domě v
Casies, již.Tyroly, Itálie. Po exerciciích
následuje zotavení, zimní sporty, zpěv, hry
atd. Pobyt je mimořádně levný! Přihlášky
a informace P.šimčík, P.Birka. 26.12.-2.1.80
PLES V BASILEJI - v hotelu Hilton, 2.února

ZIMNÍ TÁBOR PRO MLÁDEŽ V SAAS ALMAGEL Wallis, přihl.a inf.P.Birka,P.Širrčík,9.-15.2.

EXERCICIE V BETHANIEN S P.Dr.HRBATOU Z RA
KOUSKA, Přihl.a inf.P.Birka
od 20.-23.března
DUCHOVNÍ OBNOVA V QUARTENU, na Květnou nedě
li, Chceme pozvat P.Dr.škarvadu. 28.-30.března
PO STOPÁCH JANA NEP0I4JCKÉH0 NEUMANNA/viz pro
tější stranu/ v USA a Kanadě, od 14 .-31.května

DOVOLENÁ A DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM CYRILEM
STAVĚLEM V NORCI-ITÁLIE-od 24.-31.května
/Svatodušní týder./.
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Novd adresa P.BERMCKA: P.Antonín BERNÁČEK,
Kaíh. Planit, P-7834 BLEICHHE1M, te£.07645/400
Chcete-^ be ó nún setkat, napijte mu nebo
zatelefonujte. Udítate mu ^adoóť.
Gnatutu^ne. naíwu Čtanáni panu. StanÁ^tavu
MALÉMU k uópeÁné hic na kytam pnÁ promocích
v St.Ga.Henu 29.Zíjna.___________

CO

NOVÉHO VE

SVĚTĚ

Vatikánský diplomat Msqr Johannes Dyba přija 1
13-10. z rukou kard.Casarol i ho v kolínském chrá
mě biskupské svěcení. Nový biskup bude působit
jako papežský vyslanec v Africe.
III .zasedání papežské rady pro laiky jednalo o
duk1adném náboženském vzdělání katolíku. Zabýva
lo se i otázkou mládeže, obnovou farností, prob
lémy žen a duchovními hnutími v Církvi. Od 10.do
15.12.budou porady asi 50 zástupců mezinár.kat.
organizací. Také na příští rok je plánována řa

da akcí.
Teprve nyní jsme se dověděly, že v březnu náhle
zemřela sestra prof.Mikuly, řeholní sestra Salezie, Slovenka. Zesnula v pověsti

svatosti.

DĚKUJEME OTCI POLÁČKOVI ZA DUCH.OBNOVU!

PŘÍSNOST NADE VŠE !
Vynikající režizěr a herec Národního divadla Karel DOSTAL byl po
věstný svou pečlivosti a přesnosti. Nebylo snad jediného "jeho"
představeni, aby je z provozní lože nesledoval a za nepřesnost
nevolal herce ihned k pořádku.
Za války jsme byli s Václavem Lohniským vybráni do Dostálovy ins
cenace Shakespearova VEČERA TŘÍKRÁLOVÉHO. V I.vstupu hrál Lohniský roličku sluhy Curi a, kterého jeho pán Orsino-Ladislav Borskýposilá za svou láskou Olivii. Curio přichází povědět, jak jeho
poselství dopadlo:"Můj vzácný knzze3 nesměl jsem až k nz, jen ko
morná mi dala jejž vzkaz. Chce nosit závoj jako klástemice.. "
Jednou Curio spustil:"M8j vzácný kníže, nesměl jsem až k ni.."následovala pauza. "A?" povzbu
zoval ho Boháč,"co komorná?" Václav nabral dech a vyklopil ze sebe:"Chce nosit KLÁŠTER jako
klášternice.." přidal ještě pár nesmyslů a utekl do šatny. Tam povídá:"K1uci, ještě že v lo
ži neseděl Dostal, ten by mi dal. Večer si musím dát bacha."
Před večerním představením drmolil Václav v šatně:.chce nosit závoj, závoj jako klášterni
ce. Večer to vypuklo:"MŮj vzácný kníže, nesměl jsem až k ni, jen komorná mi dala jeji vzkaz.'.1
Dlouhé ticho. Boháč sklonil hlavu, aby se okatě nesmál do obecenstva, protože tušil, co při jde. A přišlo:" Chce nosit klášter jako ZAVOJNICE..." a opět útěk z jeviště. Na chodbě stál
režizer Dostal a křičel na polomrtvého Václava:"Pane Lohniský, co to bylo? Naučte se to. To
bylo dneska už PODRUHÉ."
Ve hře Dum, ve kterém žiji, kterou pan režizěr Dostal režíroval a ve kterě hrál takě Franti
šek Roland, se na začátku otevře opona a na scéně stál dům, který v básnické licenci mluvil
jako živá bytost. V propadle byl mikrofon a aparaturou se přenášela řeč do hlediště. Poněvadž
hrát "dům" byla vítaná příležitost získat tzv.druhou roli a s ni i další honorář, brousil si
na ni zuby vášnivý sběratel druhých roli, pan Roland. Na dotazy herců, kdo bude dům mluvit,
režizěr neodpovídal, na zkouškách monolog domu přeskakoval; až teprve v posledních fázích
zkoušek bylo zřejmě, že si onu roli hodlá ponechat pro sebe. Přišla hlavni zkouška, elektri
káři vmontovali do propadla mikrofon, a režizěr si chtěl ještě před začátkem vyzkoušet, jak
to bude znít.Vlezl do propadla a začal čist:"Já jsem ten dům..." "Nic neslyšíme,"volali elekt
rikáři. "To není možně," zlobil se režizeT, který nevěděl, že rolechtivý Roland elektrikáře
navedl/'zkuste to někdo přečíst, já si to nahoře poslechnu." Roland mu okamžitě vytrhl knížku
z ruky, vlezl do propadla a ozvalo se zřetel ně:"Já jsem ten dům.." Dostal byl spokojen a vy
střídal Rolanda v propadle:"Já jsem ten dům..."ale nedořekl. "Není rozumět ani slova, pane režizěre,"volali technici. Marně vykřikoval dole režizěr:"Já jsem ten dům.." Pořad to bylo špat
ně. Roland se opětovně zmocnil knížky a sotva začal čist, ozval se nadšený souhlas:"To je ono,
pane režizěre." Dostal se ještě jednou pokusil, ale seshora volali /'Spatně, ten předchozí
hlas byl čistý a srozumitelný." V Dostálovi zvítězil režizěr. Bil sice vítězného Rolanda přes
záda, ale sděloval mu přitom:"Tak to budete hrát vy, Rolande."
Bartošova hra "Jura Ďábel" se hrála jen jednou jedinkrát. Nebyla prý zvláštně, ale stala se v
divadle slavnou touto neobvyklou události: na scéně byli starosta obce, kterého hrál Roland,
a městský radní - Saša Rašilov, když vstoupil do hry jako důstojník a velitel četnickě eskor
ty a takě režizěr hry Karel Dostal, spolu s několika četniky-statisty. Nystoupili v parádním
pochodu, který s nimi Dostal velmi pečlivě nastudoval. Dlužno podotknout, že se během zkoušek
herci naučili hru pana Bartoše jaksepatří nenávidět a zesměšňovali ji. Cetnický velitel žádá
ve hře vydáni starostova syna Jury Ďábla a má předat starostovi písemný zatykač. Když došlo
ke zmíněnému místu, řekl Dostal přesně, jak to bylo v rol i:"Starosto, vydej nám svého syna Ju
ru. Zde je.."při tom sáhl do kapsy a už řeč nedokončil, protože kapsa byla prázdná. Zatykač,
tedy papír, který měl zatykač představovat, zapomněl pan režizěr v šatně. Bylo zle, nebot Ro
land s Rašilovem dostali do ruky nádhernou příležitost vynahradit si všechno trápení během
zkoušek. Po chmurně pauze řekl Roland:"A kde je, četniku, zatykač?" Dostal jen tvrdošíjně opa
koval, že žádá Jurovo vydáni. Do dialogu se vmísil Rašilov a - poněvadž jazyk celě hry byl
podivně šroubovaný - začal si "tvořit" vlastní dialog v přechodníkách:"Nemaje zatykače, nemá
nárok na vydáni Jurovo," a Roland se ochotně přidával/'Nemaje zatykače, syna ti nevydám."
Dostal viděl, že ho oba "apači" jak řikal, nepustí z místa. Odběhl tedy z jeviště, sebral
první papír - byl to starý divadelní plakátek."To je divadelní cedule, to není zatykač." Dos
tálovi povolily nervy, utekl ze scěny a za nim ve zmatku i skupina četniků.Jakou to mělo do
hru, to vám neřeknu. Verze se dokonale různi. Jedna tvrdí, že autor chtěl žalovat režizěra i
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všechny herce.

Bohumil Bezouška:TAJNOSTI ZÁKULISÍ

DĚTSKÝ HUMOR /VĚTŠINOU/
"Tati, co jsou to klasické hry?""To jsou
takové, za které se nemusí platit autorská právo. "
Pane kapitáne, v lodi je díra,"volá
ustrašeně plavčík."A kde?""V levém bo
ku, asi stopu pod hladinou.""Díky Bohu,
tam to nikdo nebude vidět!"
Verk a k Pětce: "Ty máš nádherné dlouhé
vlasy. Že mi je dáš, at ti budou malé!'
Nová sekretářka zvedá telefon:"Choete
šéfa? Říká mi, že odešel, ale bude to
asi jen žert, protože na mě mrká!"
Malá Alenka telefonuje:"Tetičko, mám
"Umělecké dílo? Já
tu dobrou limonádu. Chceš ochutnat?"
myslela, že je to
Karlík ji zachytí ruku:"Co tě napadá! "Dej pozor, Jendo, at všechno
do šrotu!"
nepostříkaš barvou!"
Vždyt by to tetě nateklo do ucha!"
"Nechtěl bych se narodit v Paříži. ""Proč?""VždyE neumím francouzsKy."
Pán vyslýchá chlapce, který rozbil okno:"Jak se jmenuješ?""Jako tatínek.""A jak se jmenuje
tatínek?""Jako já.""A jak se jmenujete oba?""Stejně!"
"Frantíku, pojáme zalít zahrádku.""Vždyt prší!""To nevadí. Vezmeme si deštník."
"Prosil bych tri sentimenty téhle látky.""Snad tri metry,"namítá prodavač. "Ne, tri centimet
ry. Je to na pyžamo pro kanárka."
"Kdykoliv se usmějete, mám chut vás pozvat k sobě. ""Lichotíte mi. ""To ne. Jsem totiž zubař."
"Kde je papoušek?" ptá se maminka Mařenky ."Nevím. Ale před, chvílí jsem slyšela mluvit kočku."
"Tati, je inkoust drahý?""Ne." "Tak proč se maminka tak
zlobí, že jsem jej vylil na koberec?"
"Proč jsi ták veselý?""Ale měl jsem dnes štastný den.
Včera jsem dostal tři trojky a dnes jen jednu. "
"Skoda, že jsem nežil v době Karla VI.! ""Proč?""Nemusel
bych se učit tolik dějepisu jako tečí."
U lékaře. "Zvedni chodidlo. Dobře, a ted zvedni druhé. "
"A na čem budu stát, když zvednu obě nohy?"
"Mirku, dej rybkám v akvariu
čerstvou vodu. ""Proč, mami?
Vždyt starou ještě nevypily."
"Nováku, co je to fata morga"Tohle je můj patent!"
na?""Pane učiteli, když vidím na vysvědčení samé nejlepší známky. "
Potká Jenda souseda:"Máte moc dobré jahody, pane Novák.""Jak to
víš?""Dívám se na ně."
"Jirko, napiš si úlohy. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek"
"Mami, ták já sním ten kompot, co jsi připravila na zítřek."
Martínek nechce jíst polévku a maminka mu hrozí: "Když ji nesníš, přij
de bubák.""A myslíš, maminko, že ten ji sní?"
Honza sedí na louce v neckách. Jde kolem jeho bratr
a ptá se:"Co děláš?""Ale jezdím na moři."
"Tak mě vezmi s sebou.""Prosím tě. Co
pak se naskakuje za jízdy?"
"Proč mate na vrátkách POZOR, ZLÝ PES a
já žádného nevidím?""Tak vstupte."
"Kdo byl Kolumbus, děti?""Pták! ""Jak jsi
přišel na takový ne smysl?""Minule jste
nám, pane učiteli, vypravoval přece o
Kolumbově vejci."
"Paní doktorko, mám horečku?""Ano, 38,8"
"A kolik je světový rekord?"
"Už tvůj bratříček chodí?""Ne, ale nožič
ky už má."
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"Dříve bývali při celní prohlídce
ohledup1 něj š í!"

NUDLIČKY DANTELA. -5cWg čert tvých zampZónů, 300 g těkané, těrce
tuku, kořenZ, tácek rajtke omáčky, 2-3 těrce tmetany, 400 g
nudtZček /HorntZ/, nattrouhaný týr. - Nakrájené žampiony
osmažíme lehce se sekanou v tuku, přidáme rajskou omáčku
s potřebnou tekutinou a necháme 5-10 min.za stálého míchá
ní vřít. Zjemníme smetanou a nalejeme na vařené nudličky.
Zvlášt připravíme strouhaný sýr na posypání.

ŽAMPION !

ŽAMPIONOVÉ PAŠTIČKY
500 g Čerttvých zampZonu,
200 g tetecrho tatámu v
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cetku, 2 tzZce mátta,
tzteku korent, 4 tzrce
mouky, po 2 dt potevky
a mtéka, trochu cZtr.Ztávy, dt tmetany, S hoto
vých pattřěek z trttkove-

"Vezmeme kilo zajíce..."

ho tet ta. - Nakrájené žampiony necháme nasáknout máslem. Posypeme kořením a
moukou a polejeme polévkou a mlékem. Pak necháme asi čtvrthodinku vařit. Při
dáme na kostky nakrájený salám, smetanu a citr.štávu a znovu necháme povařit.
Tím plníme pastičky a podáváme s vařeným hráškem a mrkví.
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VEPŘOVÉ KOTLETY A LA BOLOGNESE. - 4 vegr.kottety, 2 tzZce tuku, tát a pepř, 500 čert tvých
zamptonu, 150 g tunky^ 1-2 peperonZ, put ctbute, ttrouěek Četneku, 2 rajtká, put tktenky Čer
veného vtna, 1 dt omáčky z kottky, tpetku majoranky. - Kotletky okořeníme, na vřelém tuku
po každé straně asi 5-6 min.opečeme, vyjmeme a necháme v teple. Ve zbytku tuku podusíme po
sekanou cibuli a stroužek česneku. Peperoni, zbavené jader a nastrouhané na proužky, nakrá
jené žampiony, nakrájenou Šunku a jader zbavená, oloupaná a nakrá
jená rajská přidáme do tuku, podusíme a okořeníme pepřem a majoránkou a osolíme. K tomu červené víno a omáčku a dobře povaříme. Nako
nec nasekanou petržel a touto chutnou omáčkou polejeme kotlety.
PAŘÍŽSKÁ HOUBOVÁ POLÉVKA. - 500 g Čerttvých zamptonu, 30 g motta,

2^ těrce mouky, tttr potevkoveho vývaru, 2 tzZce tmetany, žtoutek,
tnttttch, v matte otmazene chtebove kottky.
Žampiony, nakrájené na plátky, dobře podu
síme v másle, posypeme moukou a žale jene
polévkou. Vaříme asi 15 min, smícháme
žloutek se smetanou a přidáme k polévce,
dál ji však už nevaříme!! Zvlášt na misce
podáváme v másle osmažené chlebové kostky.
TELECÍ ŘÍZKY S ŽAMPIÓNY PO JANOVSKU, - 500g

"Dejte pryč tu ce
duli, že je obsaze
no. Tihle nevypada
jí, že by s i dali
jen sk1enku 1 i monády."

čerttvých zamptonu, 8 tet.ZZzku,2 tzZce. oteje, 2 ttrouzky četneku, tztčka bazttZka,tut
a pepř. - Na plátky nakrájené žampioný rych
le osmažíme ve vřelém oleji, přimícháme na
strouhaný česnek a basilikum, okořeníme pep
"Pa'nové, mohli byste
řem a solí a polijeme tím grilované nebo
na pánvi osmažené telecí řízky. Příloha - si sednout každý jinam?
Aby hosté nemysleli, že
šafránem na žluto obarvená rýže.
DOBRÉ

CHUTNÁNÍ!

jsou už opilí a vidí
dvoj i tě ! "

