KLUB

1979.10.

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

Všem věřícím, čtenářům, spolupracovníkům
přejí požehnané vánoce i Nový rok Vaši misionáři
a redakce.
i když někoho sebe víc milujeme, mohou přijít okamžiky, kdy je nám lhostejný - ba protivný.
Snad manželka nebo manžel, Církev, rodiče či děti, nebo přátelé, známí atd. Enes se zdůrazňu
je láska snad proto tolik, že je jí ve světě málo a že se pod tímto slovem rozuní to, co ve
skutečnosti s láskou nemá nic společného. Láska je touha, vůle, přát druhému to nej lepší - i
za cenu vlastního vzdání se milované osoby. Láska není pouhý cit. Cit lásku jen živí.
Ale co živí lásku, když ustydla, když se změnila v poušť? Vždyť víme, že je čestné vytrvat
při tom, koho nám Bůh svěřil ve svátosti - při manželce či manželovi nebo kněz při věřících,
či přirozeným způsobem - při dětech, rodičích...
Této vytrvalosti, která by měla jít ruku v ruce s láskou, říkáme věrnost. Je to most, který
překlene poušť, nechuti, omrzelosti ba i odporu. Jsou to křídla, kterými přeletíme bažinu
lhostejnosti.
Nedávno jsme se setkali s paní, jejíž manžel se k ní vrátil po 35 letech. Čekala věrně - a
přijala ho bez výčitek. Nebo řeholní sestra - dominikánka - která po prvním vzplanutí lásky
ke Kristu - bývala komunistka a nevěřila předtím vůbec - šla pustinou ticha a tmy celých
dvacet let. Zůstala věrná - a Kristus se jí po dvaceti letech vytrvalosti ukázal v celé své
líbeznosti a síle. Naplnil její vyprahlou duši až po okraj a rozlévá se z ní, září z ní, ani
nemusí hovořit a získává duše pro našeho Pána.
Všiíměne si skrcrmé vánoční postavy - sv.Josefa. Když zjistil, že jeho snoubenka čeká dítě,
rozhodnul se po dlouhém duševním boji ji v tichosti zprostit slibu. Pak se dověděl, že se ne
musí trápit. Marii se narodí Syn Boží, Kristus, Vykupitel, na kterého cekal dychtivě nejen
židovský národ, ale celé lidstvo. Jeho věrností pak už neotřáslo víc než skrcrmé prostředí,
v němž přišel na svět Pán světů. Neopustil Marii a dítě, opustil rodnou zem a příbuzné - snad
dokonce syny z prvního manželství - a odchází do cizí země s cizím náboženstvím a řečí.
V každém Betlémě vidíme postavu sv.Josefa s poutničkou holí, zákonného ochránce Ženy a Dítěte.
Měl je rád a byl jim věrný až do své smrti, o které nemáme zpráv.
Při KŘTU za nás slibuje věrnost Kristu kmotr. Slib obnovuje
me, až dospějeme. Při BIŘMOVÁNÍ slibujeme, že budeme bojovat
za Krista-ne zbraní-ale hájením Božích práv. Nedávno zvítězil
neočekávaně v Tessinu kandidát nekřesťanské strany. Proč?Poněvadž věřící byli líní jít k umám a hájit práva víry. Ve
SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ si manželé slibují věrnost. Cit lásky se
nedá vynutit, ale věrnost se dá zachovat. Je co v naší moci.
Ve SVÁTOSTI POKÁNÍ obnovuje kajícník slib věrnosti DOBRU.
Při SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ slibuje kněz věrnost Kristu v sobě a
věřícím. Věrnost je dovršení lásky. Kdo není věrný - nemilu
je. Věrnost je cesta k vytrvalosti a vytrvalost patří k zá
klad, ctnostem: PROZÍRAVOST, STATEČNOST, MÍRNOST, SPRAVEDL
NOST. Kristus sám praví -."Kdo položz ruku na pluh a ohlzžz se
zpět, nenz mne hoden. ""Kdo vytrvá až do konce, ten bude spa
sen ."
Vánoce jsou svátky Boží lásky. Velikonoce jsou svátky Boží
věrnosti. Svatodušní doba je sláva těch, kdo zůstali vzdor
všem překážkám věrni. Z vánoc tedy vyrůstá věrnost. Dej Bůh,
aby v nás vrostla do slávy a blaženosti, kterou "ani lid
ské oko nevidělo, ani lidské ucho neslyšelo, ani na lid
skou mysl nevstoupilo. "
Vaše
redakce

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Předmětem porad sv.Otce s kardinály 5.-9.11.bylo složení orgánů sv.Stolice/Casaroli/, Církev a kultura/G.M.Garrone/,finanční situace sv.Stolice
/kard.Vagnozzini/. Porady byly neveřejné. Každá skupina pod vedením kar
dinála pracovala zvlášt a do tří měsíců mohou kardinálové dávat další
návrhy. - 10.ll.se zúčastnil sv.Otec zasedáni papežské akademie věd
a promluvil k 100.výr.od narozeni A.Einsteina. K jeho poctě výdaji va
tikánské pošty známky, stejně k Mezinár.roku ditěte. - 18.11. mluvil
sv.Otec na dominikánské universitě sv.Tomáše Aquinského/Angelicun/,o
sv.Tomáši, u příležitosti 100.výr.vydání encykliky Lva XIII., depo 2
ručující studiím temismu. Sám sv.Otec tam studoval před 33 lety. 20.10.vnikla policie do pravosl.kostela v Grebnovu u Moskvy, vyhrožovala oblibenému knězi
D.Dudkovi i přitomným osobám, jejichž identitu zkontrolovala. - V prosinci vystavuje norimber
ská radnice jesličky z Evropy, Afriky a lat .Ameriky u příležitosti 10.mezinár.kongresu Přátel
vánočních jesliček. - Britský trh je zaplaven vánoc.pohlednicemi Made in Russia -velmi levný
mi. Předseda syndikátu angl.výrobců odsoudil farizeismus země, která zapirá Krista, pronásle
duje křestany, ale jde-li o penize... - 4.11.se sešlo na nám.sv.Petra 60 tis.poutníků blaho
přát JP II. k svátku - Karel Boromejský. Už v předvečer přišli na náměstí s pochodněmi.-Podle
statist.ročenky sv.Stolice už r.1977 žádalo méně kněži o laicizaci a studuje vice bohoslovců než r. 1976.-Ha papežské Urbánské univ.se konalo 3.synposium o kard.Neumanovi, který byl
před 100 lety jmenován kardinálem. - Hlavni biskup angl.drkve v USA. John Allin vykonal ekume
nickou pout do Řima; chce utužit pouta mezi katolickou a anglik.cirkvi.-Zbytky kříže sv.Ondře
je v kryptě sv.Viktora v Marseilli budou vráceny v lednu do Patrasu, kde byl apoštol koncem
I.stol.umučen. - V listopadu se sešly v Rimě gener.představené ženských řeholi, jež slavipřiš
ti rok 25 let trváni - 630 řeholnic. Předčasně opustila zasedáni s.Tereza Kane, která vytkla v
USA sv.Otci, že se nesměji světit ženy na kněze. Sv.Otec měl pro sestry mši sv.s promluvou.
Rektorem Germanika byl jmenován jesuita z Mnichova, P.Theo Beierle/50/. -V březnu našli v melchitském klášteře Ain Trez v Libanonu křiž s Kristem - 40 cm dlouhý - z 90 proc.dilo Michelangelovo.-Švýc.benediktini zvolili nového předsedu - einsiedelnského opata Hol2herra.-K0ngr.Paulánu v Czestochové a hl.v USA/Doylestow,Philadephie/působi hierarchii potiže. 7 USA nespráv
ně naložili s darovanými fondy, v Polsku koketuji s komunisty, uvnitř kongregace je zmatek. 1
USA trvala vizitáce/kontrola/prý 5 let. JP.II.nařidil, aby v Polsku kontroloval řeholnikykarý
Wyszyňski, v USA dostanou nového představeného. - Někteří hol.biskupové chtěli k synodu 14.1.
jmenovat P. Schillebeeckxa , který je právě povolán před kard.Sepera, prefekta kongregace pro
Nauku víry k vůli své poloheretické knize "Ježíš, pokus o Kristologii." V zemi se bude 1980
organizovat 20.postní sbírka. Tím, že biskup Gijsen/42/ z Roermondu organizuje vlastní kampaň,
ztratí sbírka nejméně 200 tis.zl. Biskup-zřejmě má doklady-vytýká, že sbírky se používalo i
k nekalým účelům.-Vilu po zemřelém kard.di Joriovi v Castelgandolfu věnoval sv.Otec drogované mládeži, o kterou se stará Don Picchi. - Koncem list.se setká sv.Otec s pravoslavným pa
triarchou Deme triem I.a zahájí spolu oficiál.teol. dialog mezikatol.a pravosi, církví. - Podle
kard.Sina pojede sv.Otec do Filipín v únoru 1980. Sáně, zaseté papežem v Irsku vzrůstá: prud
ce se zvýšila účast věřících na mši sv.,kněží sedí hodiny ve zpovědnicích s dlouhou frentou
věřících. I v USA se vrátilo imoho lidí do katolické Církve. - U vchodu do katedrály ve Vittorio Veneto bude postavena socha Jana Pavla I.-byl tam několik let biskupem. - Po návštěvě sv.
Otce v Irsku dostává katol.inform.středisko v Londýně stále víc dotazů o katol.víře, zejm. o
Panně Marii. - Dvě desky, připominajici polské zakladatele univ.ve Vilně/Litva byly nahraze
ny deskami s latinskými nápisy. Úřady SSSR nesnášeji obnoveni polsko-litevského přátelství.
V NSR žije asi 12 tis.dobře vyškolených vyzvědačů z DDR. Představeným je gener .Miša Wolff.
V Bonnu byla uveřejněna studie, dokazujici, že NSR je misijni země. I když 90 proč.obyvatel se
hlási k viře, nežije z ni a podle ni. - Rumunský prelát Trajan Crisan byl jmenován papežem
podsekretářem Kongregace pro blahořečení a svatořečení - první Rumun. - Egyptský pres.Sadat
prý položil zákl.kámen ke svatyni pod horou Sinai pro tři xolká náboženství, křesťanské,
židovské a mohamedánské. 2 věže budou mít kříž, 1 půlměsíc, 1 Davidovu hvězdu a poslední bude
symbolizovat jednotu 3 náboženství. K tomu prý hotel o 60 pokojích, turistická ubytovna s 300
lůžky, inform.střed, a několik malých tiiristických vesnic. - Dokument sv.Otce o katechezi Catechesi tradendae, který vydal k prvnimu výroči svého zvoleni,16.10. 79,,začináme uveřejňovat
na s.23.-Ve výr.den nastoupeni JP II.- 22.10 - měli zaměstnanci Vatikánu volno; pa
pež však pracoval jako obvykle, jen k obědu si pozval hosty, také karé. Casaroliho a Msgr.
Deskura, který se už vrátil z léčebného pobytu ve Švýcarsku.- Duševně chorý se pokusil o útok
na sv.Otce - ale bdělá švýc.garda včas zasáhla. Od r.1965 vzniklo v USA cca 100 nových ndbož.

ZÁŘÍCÍ OKNO
JicKa zastrčila skrehlé ruce do kapes ošoupaných dzínsú a
vzhlédla k osvětlenému oknu v I.poschodí. Vykročila z chodníku
na silnici, ale pak se znovu postavila ke kovovému, špičatému
plotu a ruce složila pod plandavý vlněný svetr. Vítr zvednul
lehký sníh a mrštil jí bílou záplavu přímo do tvare. Vytáhla
ušmudlaný kapesník a utřela si oči.
Kolem přešel chodec a vábivým hlasem něco zašeptal. Neslyšela.
Chodec se vrátil a přidržel jí před očima stovku. !4ěl hluboko
posazené oči blízko nosu a z koutku úst mu tekla slina. Jitka s
otočila, rozběhla se na druhou stranu silnice a skryla v průjez
du. Když vzhlédla, byl chodec pryč, ale světla v okně stále zá
řila; za záclonami viděla stín stromku a stín ženy s vysoko vy_ česanými vlasy. Maminka! Přitiskla se do koutka, jakoby chtěla
zmizet v mrazivém zdivu, rozplynout se v něm, rozpustit se jako sněhové vločky, které ji naš
ly i v úkrytu a rozplývaly se na hořících tvářích...
Byla to skutečně maminka. Vrátila se do kuchyně, aby dokončila večeři a dopekla zbytek cukro
ví. V bytě bylo teplo, vonělo jehličí a pečivo. Vstoupil otec. Chvíli mlčeli. "Co asi dělá
Jitka?"řekla matka tiše a zvedla plaše zrak. "Opustila rodinu, "řekl tvrdě otec, "chtěla žít v
komuně - tam našla své štěstí. ""Tam ho nenajde, "řekla zajíkavě natka, vytahujíc z trouby plec
s cukrovím."Vždyt ti ubožáci nevědí, co chtějí." "Karla by měli zavřít," pokračoval otec za
chmuřeně, "ten je svedl. Ani mě tak nemrzí, že je z ní lehká holka, jako že je hloupá. Kdesi
jsem četl, že chlapec, který si zadal, je jako mince z bláta-dá se očistit. Ale dívka je jako
bankovka, vyválená v blátě - ta se očistit nedá." Matka slepovala kousky cukroví narmeládou.
"Ne - tatínku. Snad v lidských očích, ale vina je stejná. Možná že ani ne tolik jejich, jako
těch, kdo je svedli." Otec pozoroval, jak matka rovná cukroví na talíři.
"Co kdyby se vrátila?" zeptala se náhle paní.
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"Nevrátí se. Stydí se - a bojí!"
"Proč by se bála? Vyhnal bys ji?" Pohlédla mu zpříma do očí. Otec mlčel, "vyhnal bys ji?"
opakovala matka naléhavě. Otec se otočil a vyšel z kuchyně. Když vstoupila za chvíli do obý
vacího pokoje, kde děti strojily stromeček, viděla, že má v ruce knihu, ale nečetl, protože
ji držel obráceně. Snad bojoval s bolestí otce, který miluje a hrdostí otce, který ví, že je
ho dcera jednala hloupě, že se dala podvést.

Dívka v mrazu nemohla odtrhnout oči od okna. "Můj Bože, naminko! "zasténala zmodral ýmí rty a
zavřela oči. Když chtěla po chvíli odtrhnout hlavu od zdi, projela jí prudká bolest. Vlasy př.
mrzly k omítce. Ztuhlými prsty je uvolňovala a vzpomínala na maminčinu modrou čepici. Naposle
cfy ji viděla, když člen komuny jí otíral alkoholem pobryndaný stůl. V duchu spát*
řila slarmíky, špínu, poházené kousky oděvu, oplzlé tisky na zdech, slyšela
hrubé hlasy chlapců a děvčata, jak je obsluhují a v noci si lehají k nim, ani
nevěděly, ke kterému.. Podmalované oči Veroniky, stříbrné džínsy Sabiny,
vrásky kolem úst malé Jany a cigaretu v ústech jejího bratra. Pak Helenu,
potácející se na okraji okna, s opilým, zoufalým smíchem - a náhle byla
pryč. Dole, na zmrzlém trávníku, zkroucena, nehybné oči k nebi. Když
telefonovala Heleniným rodičům, matka se zoufale rozplakala. To rozhod
lo, že Jitka zamířila k domovu. Zmrzlá hleděla toužebně na osvětlené
okno, které se na chvíli otevřelo a zazněl něžný hlas:"Nám,nám narodil se."
Zakryla si tvář a se vzlykotem se rozběhla přes silnici. Náhle ucítila tu
pý náraz, odletěla na zmrzlé vozovce, pak viděla nad sebou mihotání hvězd,
slyšela prásknutí dvířek, hlasy, vrzavé kroky...a ztratila vědomí.
"Tati, běž tam, někoho přejeli. ""Nějakou holku, "zapísknul Milan. "Vběhla pod
auto, "dodala Monika .Otec už byl u vozu. "Jsem lékař. Mohu. .Bože, to je
Jitka. Moje dcera. Jitko...Jituško__ 1"
Když se Jitka po operaci probrala, ucítila vůni jehličí a nad se
bou úzkostlivou, milou tvář své maminky. "Mami! "zašeptala.
"Bolelo to, Jituško? Ale lepší dárek k vánocům jsme nemohli do
stat než tebe. Budeš zase v pořádku." Otec se usmál a stisknul
jí ruku. "Těšili jsme se na tebe, moc! I dárek máš pod stromkem!"
Jitka blaženě vydechla, přitiskla tvář k maminčině ruce a usnula.
A. B.

NARODIL SE, ABY SE OBĚTOVAL !
Každé dítě, vstupující do tohoto světa se narodilo, aby žilo. Jen jediné ne!
Tato jediná výjimka je dítě, které dalo vánocům - VELKÉ NOCI - svůj význam.
PŘIŠLO, ABY ZEMŘELO! Chceme-li však pochopit proč, musíme si nejdříve uvědo
mit, že je to Bůh, který se stal člověkem, ne člověk, který se stal Bohem.
Byl tu od věčnosti, dříve, než začal čas. Dějiny jeho lidské přirozenosti za
čínají v Betlémě; jeho božská Osoba je tu však od věčnosti. Proto jednou řekl:
"Dříve než Abraham byt - JÁ JSEM!"
Člověk může milovat zvířata jak chce, ale je nepravděpodobné, že by se stal
např. z lásky ke psům psem, že by vzal na sebe jejich podobu, aby získal je
jich úctu. Takový čin by znamenal, že člověk se podřizuje omezenosti zvířete.
A přece - i kdyby se stal člověk z lásky ke zvířatům zvířetem, není to nic v
porovnání s tím, že se Bůh stal člověkem, Bůh, který stvořil svět by na svět
přišel jako stvoření. Ten, jehož nepojme vesmír, by omezil malý koutek světa
na scénu svého života. Ten, kdo dal všechny zákony, by poslouchal zákon, jenž
ho odsoudí k smrti a říká při tom zástupci zákona, který ho soudí, že by
"neměl žádnou moc, kdyby mu nebyla dána shůry."
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Protože ti, které se rozhodnul vykoupit, byli z těla a krve, stal se tělem a
krví a vzal na sebe všechna omezení prostoru a času.
Pochopíme bez obtíží, odloží-li vznešený a moudrý muž své roucho, aby skryl
svou důstojnost. Král nemusí stále sedět na trůně. Kdyby byl Bůh chtěl, mohl
si ponechat svou nádheru. Písmo svaté nám při sdělování tajemství vánoc říká:
"Vzdal se sám sebe." Ukryl svou nekonečnost, aby bydlel jako jiné nenarozené
děti v lůně své panenské matky. Vzdal se své věčnosti a zrodil se do času;
podrobil se zákonům a panství vládce - císaře. Zdá se, jakoby obrátil věčnost
a stal se mladý. Jeho neproměnná, božská přirozenost se oděla do lidské křeh
kosti, kterou se podobal všem lidem. Snížil se k tomu, že potřeboval tvory,
které sám stvořil. Především se však on - věčný - podrobil smrti, která je
trest za hřích. Při vší své svatosti se stal nám rovný ve všem, kromě hříchu,
takže s ním, dokonalým Bohem, se jednalo jen jakoby se svátým člověkem.
Při narození dostal jméno JEŽÍŠ, nebot podle slov anděla měl osvobodit svůj
národ od jeho hříchů. Nepřisvojil si jméno "učitel"; pak by byl jen mravním
obnovitelem, jako např.Sokrates. Ani se nedal nazývat "soudce"; nebot hlásal,
že milosrdenství a odpuštění má přednost před soudem - aspoň na tomto světě.
Na začátku jeho veřejné činnosti ho pozdravil sv.Jan Křtitel jako "Beránka,
který snímá hříchy světa";v tom byl bezpochyby poukaz na tisíce obětních be
ránků, kteří byli svou smrtí předobrazem tohoto BERÁNKA, který úmyslně od
začátku obětoval svou lidskou svobodu.
Arnold Toynbee poukazuje ve svém mohutném historickém díle na to, že v každé
rozpadající se společnosti je povolán tvůrčí jedinec, aby převzal úlohu za
chránce. Vypočítává tři postavy, které by mohly být zachránci. Je tu stroj
času, který věří v automatický pokrok. Pak
osobnost s mečem,jež si proseká cestu k trů
nu, ale nemůže už meč zastrčit do pochvy a ko
nečně zachránce filosofickou moudrostí. Ani
jeden z nich - podle Toynbeeho - nemůže při
nést záchranu. Jediný, kdo zachrání kulturu je
ten, kdo nás zachrání za našich hříchů. Pouka
zuje na Krista:"Stojíme tu a upřeně zíráme na
druhý břeh, kde se z proudu vztyěuje jedinečná
postava a zaplňuje celý obzor.To je zachránce!‘‘
Naše záchrana není v zásobách atomových bomb,
ale v jediné bytosti na zemi, v DÍTĚTI, které
leží v jeslích, zabalené v plénkách. To je
jediný zachránce člověka.
Fulton J.Sheen
Víade,
je slyšet htas bozi, kde se citL jeho pZZZ života čistého, z rodu tcmnost,kde.vypukne
zbésíty odpoa, jak páedpovčdet KdÁstusi
"Kdybyste bytí. ze svita, svět by své milovat.. Poněvadž
královského, nám, nám narodil se ! vsak ze světa nejste, nýbaž jd jsem vos ze svéta vyvotit, paoto vás svět nenávidí ."/lan 15, 19/.

MLADÝ ŠEDESÁTNÍK

Rozhovor s P.T.SPIDLÍKEM, naším exercitátorem, provinciálem ces.jesuitů,spirituálem NEPOMUCENA,děkanem Orientální
ho ústavu a autorem skvělých přednášek ve Vatikánském
rozhlase. 17.prosince slaví své šedesátiny! Blahopřejeme!

PROČ JS1E SE ROZHODNUL KE KNĚŽSTVÍ? - Kd/ž za války zavřeli vysoké školy studoval jsem v Brně na universitě - byl jsem zavřený, pak jsem pracoval
v továrně a r.1940 jsem šel k jesuitům na Velehrad.
CÍTÍTE VE SVÉM ŽIVOTĚ JASNĚ VEDENÍ BOŽÍ? - Jistě. Jesuité doma chtěli,abych
učil na gymnáziu češtinu a latinu. Ale v Římě mě vzali na Východní ústav,
znal jsem dobře slovanské jazyky, tam jsem promoval z vých.spirituality a
nyní učím na Gregoriáně i na Vých.ústavě, který k ní patří.Tam jsem děkanem
Studoval jsem hlavně řečtinu, staroslověnštinu, ruštinu a j.slovanské jazy
ky. Částečně i arménštinu. Gregoriána - římská universita pro bohoslovce,
má asi tři tisíce žáků z celého světa.
PŘED ROKEM VYŠLO VÁŽE DÍLO 0 VÝCH.SPIRITUALITĚ. PSAL JSTE JE FRANCOUZSKY? Píši své knihy většinou francouzský a někdo mi to poopraví. Doktorskou prá
cí jsem psal také francouzský. Dílo se překládá do angličtiny, je přelože
no do italštiny a na přání biskupa Scheele se jedná o německý překlad.
VIDĚL BYSTE SVÉ DÍLO TAKÉ RÁD ČESKY? - Ovšem. Kdyby měli Češi zájem.
Je to specielní věc. Napsat souborné dílo o vých.spiritualitě si nikdo netroufal; nůj před
chůdce, P.Hauser z Elsaska - vydal pouze skripta. Je zajímavé, že tento průkopník vých.spiri
tuality zemřel v den, kdy mé dílo vyšlo. Přišel do Říma před 50 ti lety, umel výborně řecký
a ruský. Před ním se o východní spiritualitě vědělo jen málo.
NAVŠTÍVIL JSTE STUDIJNĚ TAKÉ RUSKO? - Ano - podíval jsem se do několika starých klášterů. 5
JAK SE K VÁM CHOVAJÍ PRAVOSLAVNÍ KNĚŽÍ? - Rozlišujme mezi kněžími v pastoraci a učenci. Stý
kám se s pravoslavnými profesory a zvláště v Řecku mám nnoho přátel. Čtyři profesoři teologie
v Řecku jsou moji žáci, i metropolita Kalinikos v Cařihradě. V Leningradě učí dva moji žáci.
MLUVÍ SE HODNĚ 0 EKUMENISMU. NEBYLO BY DOBRÉ VĚNOVAT VĚTŠÍ POZORNOST PRAVOSLAVNÝM, KTEŘÍ MAJÍ
STEJNOU VÍRU JAKO MY? - Letos jsem byl v Řezně na zajímavém ekumenickém kongresu, pořádaném
biskupem Graberem. Bylo tam imoho pravoslavných. Mezi protestanty znám dobře prof.vcn Lilienfeld, píše také o vých.spiritualitě a mám tam nnoho jiných přátel. To, čemu se dnes říká pro
testantismus, odmítají sami věřící protestanté, vých.spiritualita je pro ně velmi přitažlivá.
Biskup Graber řekl, že k ekumenické práci nutně potřebujeme pravoslavnou církev - k vyvážení.
Protestanté nají řadu hnutí. Z Řezná mě pozvali do Erlangen na protestantskou fakultu-je tam
ústav pro vých.spiritualitu-a sami říkají,že je nutné jít do hloubky. Vých. teologie raciona
lismus přemohla-a my mu do jisté míry podlehli.
NYNÍ TROCHU OSOBNÍ OTÁZKA: KDO MĚL NA VÁS V MLÁDÍ NEJVĚTŠÍ VLIV? - Samozřejmě - máma. Když
cituji Chomjakova, říkán, že první pramen víry je máma.
CO VÁS PŘIVEDLO K VÝCH.SPIRITUALITĚ? - Hodně jsem čítával vých.autory, hl.řecké a ruské. V
Itálii mluvím často o vých.spiritualitě a Italové jsou do slovanské spirituality úplně zbláz
něni. Náhle si uvědomí, že je v tom úplně jiný postoj. Vše je vybudováno na Drchu sv. a na
nadpřirozeném postoji k věcem, zatím co racionalismus dává všechno do definicí. Zjevení je
však něco, co se vidí. Začínám pracovat na knize o ikonách, dnes je o ně velký zájem. Západní
člověk nechápe kult obrazů na Východě, protože u nás bývala malba spíš ilustrace nebo ozdoba.
Ale ikony jsou viděná teologie. Píše se o nich z rměleckého hlediska - je však nutné vidět
svět za nimi - totiž ryzí víru. Když udělali z Lukáše malíře Panny Marie, chtěli zdůraznit, <
že co se dá napsat, dá se také namalovat. Číst ikony znamená číst Věřím v Boha.
KTERÝ Z DUCHOVNÍCH PROSTŘEDKŮ POVAŽUJETE K UDRŽENÍ A POSÍLENÍ VÍRY ZA NEJdBlEŽITĚJŠÍ? - Mám
il být důsledný, tedy kontenplaci/rozjímání/. Vidět Boha ve všem. Uvědomit si, že tradice
Církve je něco svátého, v tradici působí Duch sv. Není to jen uvažování. Škoda, že noviny dě
lají reklamu skandálům a málokdo ví o tolika krásných teologických knihách, které vycházejí.
VE SCHOLASTICE SNAD PŘEVAŽUJE VÍC ROZUM NEŽ TEOLOGIE SRDCE? - Je rozdíl mezi scholastikou, a
tím, co jsme z ní znali. Sv.Tomáš byl trochu jiný a ve středověku bylo nnoho dnes málo zná
mých nystiků. Já dělával rozdíl mezi východní a západní teologií. Dnes dělám rozdíl mezi teo
logií a technickou mentalitou, která chce všechno změřit a zvážit. Lidé se diví, že je tolik
herezí/bludů/. Stará zásada je, že víra odpovídá mravům. Nejsou-li mravy křesťanské, neexis
tuje ani správná víra. Hlásá-li víru člověk, který nevěří, je to schizofrenie. Z Ruska vychá
zí nejen komunismus, ale i duchovní směr, nám bližší, protože vychází se srdce. Naše srdce je
slovanské - hlava německá. To se nedá vydržet - z toho pak vzniká švejkovina.
MŮŽETE NÁM DOPORUČIT DOBROU VÝCHODNÍ KNIHU? - Slováci v Anerice vydali Poutníkovu knihu.
A CO VZKÁŽETE NAŠIM ČTENÁŘŮM? - Aby se za starého člověka modlili.

KNĚŽSKÉ BISTRO
Hoúté - mladé nevutky, požtvaČÚ omamných, jedu, ztAoz> ho tanců.
ČŮŽnůců - vychovatelé mládeže. Hoótůmký - KNĚZ KRISTŮV. Pko
mnoho mladých je toto jedůnečné btiťio po-ilednů možnoót,
jak zacůt nový život.
Alain se vlekl davem, proud lidí ho táhnul kolem barevných
reklam a zábavních podniků. Bylo mu 25 let a právě ho pro
pustili z pařížského vězení, kde strávil 2 roky pro pokus
o loupež. Co s prvním večerem na svobodě? Později vypra
voval, že chtěl do pomokina, která se střídají se
sexshopy na boulevaru, kterým procházel. Ale osudpřesně řečeno Prozřetelnost - chtěla něco jiného.
Alain měl hlad a tak zapadnul do Siloé, malé, ne
nápadné restaurace, která jakoby orrylem se při 
krčila mezi zábavní podniky kolem náměstí
Pigalle. Zůstal dlouho do noci, druhý den při
šel zase. Nabídli mu práci u pultu. Nebylo to
však pouhé zaměstnání. Siloé je hlavní stan
práce pro duše spodiny. Za dva měsíce se vrá
til Alain na venkov a za rok představil v
Siloé hrdě svou paní, čekající děíátko. Měl
dobré zaměstnání - stal se z něho nový člověk
Stovky lidí děkují této jedinečné restaura
ci za své vzkříšení: bývalí zloději, lupiči,
prostitutky, pašeráci, poživači omaimých je
dů a mladí ztroskotanci, kterých se tam ujali
dříve, než se jich zmocnil zákon.
Sousedé nazývají skrormý podniček "kněžské bistro
Čísiíci a číšnice jsou ve skutečnosti vychovatelé
mládeže. Někteří pracují stále, jiní v určitou do
bu - jako lékařka Anna-Marie Lefebvre - která vě- j
nuje mladým každý čtvrteční večer - už 14 let!
J
Od r.1965 vede restauraci Pater René PINSARD
/51 let/, Bretoněc.
On a jeho spolupracovníci jsou záchranná kotva
tisíců mladých, které zlákaly povrchní požitky
na Montmartru. Mnozí přišli z venkova nebo z děl
nických rodin sev.Afriky. "Naše úloha je mladé
pěkné přivítat,"říká Pater Pinsard,"každému podat
ruku, která je ochotná je vytáhnout z jejich obtíží
a trpělivé, bez kritiky je vyslechnout ."Od mladých
se očekává jen to, že se budou vážně snažit, pomoci
také sami sobě.

6

KLÍČ K ZÁCHRANĚ-KAŽDÉHO VYSLECHNOUT. - Siloé je je
diná restaurace v okolí, kde se nabízí za 8 fr.dobré
jídlo a mladí se k ničemu nenutí. Nejsou tu hrací či
hudební automaty jako jinde. "Odpoledne, "říká jedna ne
věstka, "je tu ticho, ze si clovék připadá jako na vesnici." Zato večer je bistro plné hluku a smíchu mladých
lidí. V tomto volném rodinném prostředí, které má ovšem i
svá napětí, obchází Pater Pinsard a jeho vychovatelé číšníci, stoly a zúčastní se rozhovoru. Nebo se usadí s jediným chlapcem či dívkou v ronu,
v ústraní, a prostě je vyslechnou.
Předveáme si pracovní metody na konkrétním případě. Jolandě nebylo ještě dvacet a už z ní
byla zkušená nevěstka. Náhodou si jednou zašla do Siloé na kávu. "Poprvé po dlouhé době, "vy
pravovala později, "jsem cítila, že se tu se mnou jedná jako s člověkem." Chodila tam dál a
pomalu se zpřátelila s "číšníky". Pater Pinsard se nepokoušel Jolandu vyslýchat; trpělivě če
kal, až se rozhovoří sama.
Jednou cx^oledne se Jolanda rozplakala: "Mám toho hnusného života dost,"řekla P.Pinsardovi.

"Nejsem k ničemu!" Na tento okamžik P.Pinsard čekal. "K ničemu? To nerad slyším, "odpověděl
stručně. "Chcete-li opravdu začít nový život, zaměstnám vás v Siloé." Druhý den už obsluho
vala Jolanda v lokále. Když se jí později narodila dceruška, prosila P.Pinsarda, aby ji po
křtil. Po dvou letech si našla pevné postavení v dělnické kantině, ale každý týden se přijde
podívat ke své "rodině" v Siloé.
7
Jolanda patří mezi řadu lidí, u nichž se osvědčilo "naslouchání".
Pierre, mladý poživač oirarmých jedů, přišel jednou celý bez sebe do Siloé. Tři hodiny vypra
voval Yvonně Puren, jedné ze spolupracovnic P.Pinsarda, svou životní historii. "V ocích mel
takové zoufalstvz, "vzpomíná Yvcnne,"až jsem se obávala, že skočí do Seiny. " Ale přivedla ho
k tomu, aby se podrobil léčení. Pak se Pierre rozhodnul, že se do léčí na venkově.
dSvĚRA ZA d8vĚRU! - Jakmile mladý člověk "vyjde ze sebe", snaží se v něm vzbudit touhu po no
vém začátku a vlit do něho víru v sebe samého. "Často získáme jeho důvěru jen tím, že mu
sami projevíme důvěru, "tvrdí P.Pinsard. "Např.na Alaina udělalo největší dojem to, že jsme
mu svěřili hned práci u pultu, ačkoliv se vrátil z vězení. Jakmile jsou položeny základy dů
věry, oznámíme mladému člověku, že může s naší podporou počítat, chce-li se opravdu změnit."
Vychovatelé dokazují svou ochotu k pomoci i tím, že ty, kteří se znovu dopustili trestného
činu, navštěvují ve vězení. "Když některý z našich chráněnou padne,"vysvětluje Xavier
Schockmel, jiný pomocník P.Pinsarda,"jsme obvykle jeho jediným spojením s vnějším světem.
Řekneme mu, že Siloé je pro něho stále otevřené a že mu budeme pomáhat v hledání práce. "
Např .Albert, dvacetiletý pašerák omamných jedů a zloděj aut. Ve vězení ho vychovatel přemlu
vil, aby skončil se svou minulostí. Po propuštění přišel Albert do Siloé a tam mu pomohli
k slušně placenému místu řidiče dodávkového auta.

ÚSPĚCH NEBO NEZDAR? - R.1978 navštívili vychovatelé 46 x vězení. Díky síti
podnikatelů a přátel opatřili 125 míst, z nichž 90 % tylo úspěšných. Za stejnou dobu dosta
lo 30 mladistvých díky vychovatelům podporu soudců nebo advokátů. Vychovatelé navázali spo
jení s 21 rodinami a 107 mladistvých dostalo půjčku na zaplacení pobytu nebo cesty doma.
Tato čísla ovšem neukazují skutečné úspěchy Siloé. často pobydou mladí lidé v restauraci jen
krátce a pak zmizí. Úspěch nebo nezdar? To se ukáže často po řadě let. Mounit, 22 letý
Severoafričan, byl několikrát zatčen pro povalečství. Jednou přišel do Siloé bez sou v kap
se. Nějakou dobu ho tam krmili. Pak mu půjčil P.Pinsard peníze na cestu do Maroka. Za pět
let mu Mourir napsal, že má dobré místo a v dopise byla i poukázka na půjčené peníze.
Mnozí mladí by do Siloé nepřišli, kdyby je někdo nepozval. Proto chodí Xavier Schockmel den
ně několik hodin ulicemi a lokály a vmísí se do skupinek u hracích automatů. Za devět měsíců
tak objevil 28 nezletilých, u nichž jeho zásah zabránil, aby se dostali do vězení nebo na
špatné cesty.
Siloé rostlo zvolna. 1965 navrhnul P.Francis Connan s jinými kněžími farnosti Saint Jean de
Montrmartre plán, otevřít hostinec, kde by se mladí, kteří se dostali do nesnází, dobře a
levně najedli a bez nucení se mohli obrátit o radu. Arcibiskup s jeho nyšlenkou souhlasil.
Restauraci na Boulevadr de Clichy koupil za peníze od farnosti a od pařížské sekce katolické
sociální pomoci. P.Pinsard, který vedl dlouhá léta katolický seminář ve Vannes a byl velmi
aktivní, převzal na návrh arcibiskupa vedení restaurace. Aby se na to co nejlépe připravil,
navštěvoval s jinými mladými pomocníky tříletý speciální kurs pro vychovatele mládeže.
Roku 1974 - 9 let po otevření restaurace - zřídil P.Pinsard v nedale
kém bytě noclehárnu pro 6 mladých mužů. Za rok založil něco podobného
pro děvčata. R.1978 přenocovalo v obou bytech 160 chlapců a 130 děv
čat. Většina se vystěhovala, jakmile jim organisace P.Pinsarda našla
pokoj v domově mládeže nebo v levném pensionu a když našli místo.
P.Pinsard kuje nové plány. Sní o malém statku v blízkosti Paříže, kde
by mladí - daleko od hluku velkoměsta - našli sami sebe. Nebot vzdor
intenzivním snahám jeho spolupracovníků jsou dost časté případy, že
se mladí lidé znovu vrátí ke starému životu. Tento neúspěch však vy
chovatelé považují za napravitelný.
SLOUŽIT SILOĚ JAKO MODEL? - Metody P.Pinsarda studují vychovate
lé mladých z Belgie, Holandska a záp.Německa. Kanadská skupina se prá
vě snaží, otevřít něco podobného v Montrealu.
Otec Pinsard věří, že jeho systém, přizpůsobený místním poměrům, je použitelný všude.
Tvrdí:^ stále tvrdší společnosti musíme jít s láskou vstříc těm, kdo nás potřebují. Je to
dílo pokory, které se musí budovat vytrvale a bez zklamání. K tomu je člověk schopen tehdy,
když v něm hluboce zakoření víra Kristova, že se často velmi pozdě sklízí to, co se před
dávnými léty zasévalo. "
m6žE

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
13.května 1927.
Den ze dne tloustnu. Úmyslně, z vypočítavosti. Má tloušřka má být důkaz, že obchod jde dob
ře. Jedna zákaznice mi řekla s obdivem: "Vy jste zesílila! Hned je vidět, že vám obchod dob
ře jde. Podívejte se na paní Petrovou-kost a kůže. Něco je tam v nepořádku, snad má soucho
tiny. Už tam nekupuji. Na vás je hned vidět, že jste zdravá!"
Můj vzhled přitáhl řadu zákaznic. Jak je to směsné! O našem jídle si dovedou udělat předsta
vu jen obchodníci s potravinami. Co zůstane a nebylo by druhý den čerstvé musíme sníst. Něk
dy jíme jen salám, pak máme k snídaní, obědu i večeři sýr. Často žijem jen z ovoce, pak spo
třebujeme neuvěřitelné imožství mléka. Normální oběd si dopřejeme vzácně, nepřenesu přes
srdce, abych koupila maso, když je v obchodě tolik potravin. Ani na to si nemohu zvyknout,
že jsem jen mlékařka a nic víc. Enes tu byl sympatický čtyřicátník, objednal sklenici mléka
a zatím co popíjel, psal si něco do notýsku. Vypadal jako úředník.
"Kolik jsem dlužen?"zeptal se, když dopil. "13 grošů'.' Položil na pult 13 grošů a 10 grošů
zpropitného. "Děkuji, zpropitné neberu, "řekla jsem. Užasle na mě pohlédl a přátelsky mi do
mlouval: "Promiňte, dám-li vám pár rad. Asi nemáte obchod dlouho. Za sklenici mléka berete
13 grošů - to je příliš málo, na mléku se vůbec málo vydělá. A proč tak velké sklenice? O ně
co menší, nikdo to nepozná, ale pro vás je to výhoda. A jaký nesmysl, nebrat zpropitné! Jsem
propuštěný bankovní úředník a zajímám se o to, abych si sám z odstupného koupil mlékárnu."
Ptal se mě na to a ono a zlobil se, že se nevyučeným obchodníkům zakazuje vést určité zboží,
v němž se vyzná i dítě. Stisknul mi ruku, popřál mi úspěch, sebral 10 grošů a šel hledat
další mlékárnu.
19.května 1927.
"Dvě sklenky mléka a rohlík," řekli po pozdravu Willy a Fred.8
"Nu - jak dopadl váš zájezd v cizině?" zeptala jsem se.
"Ach, toho jsme se vzdali. Naše auto bylo hezké, ale nejezdilo. Mimoto je na světě moc muzi
kantů. Všude nám říkali: Právě včera tu byl koncert. - Chtěli jsme předvést zpívající pilu v
rozhlase, ale tam je nutná protekce, talent sám neprorazí. To však jsou maličkosti. Ford ná
pravdu, že špatný začátek je nejlepší předzvěst velkého úspěchu. Založíme nový časopis. Jsme
stále mezi lidem a známe jeho choutky. Jen peníze nám chybí. Uvidíte, jak se budou lidé o
časopis rvát. Hlavní obsah - žena a láska. Musíme jít až k hranicím slušnosti - směs Freudovy psychoanalýzy a panenské nevinnosti. Slušnost bude brzo v módě. Fred má pro to šestý
smysl. Nejvíc táhnou historky o statečné dívce, která projde bažinou velkoměsta a zůstane
čistá jako lilie; nebo rady, jak získat dobrého muže či ženu, jak žít v manželství - a hlav
ně co nejvíc obrázků. Víte, čím se ted zabýváme? Probíháme oelou Vídní a fotografujeme milen
ce - v parku je jich spousta. To je kšeft. Když se dovíme, kde páreček bydlí, jdeme k němu
nebo k ní, ukážeme jim fotografii, řekneme, jak jsme dojati jejich něžností a že uveřejníme
fotku v našem časopise pod názvem: Láska v ulicích Vídně. Lidé obvykle zblednou strachem, je
jich něžnosti nejsou pro veřejnost. Lidé, které mají právo se líbat, se líbají doma a ne v
parku. Nabídnou nám za negativ trochu peněz, k tomu něco za náš čas a výlohy - a tak získáme
kapitál k vydání prvního čísla. Několik fotografovaných jsou manželé na svatební cestě a ti
nám za uveřejnění ještě zaplatili, abychom jejich líbánky zvěčnili v časopise. Až vyjde
první číslo, pošleme ván jeden exemplář zdarma." Zaplatili a v živém hovoru odešli.
26.května 1927.
Enes tu byla návštěva, která mě rozesmutnila. Má duše je z toho nemocná. Byl to ruský emi
grant, kterého přivedla židovka, jež si vzala do hlavy, společně se mou o něho pečovat.
"Máte obchod, nůžete ho zaměstnat, "rozhlédla se po krámě. Muž byl namol opilý a dlouho trva
lo, než našel místo k sezení. Pak se představil: "Kníže__ "zamumlal nesrozumitelně, jestli
úmyslně nebo ne, nevím. Pak se postavil k pultu:"Proč se tak divně díváte?"motal jazykem,
"jsem kníže. Vím, že mezi emigranty je dost lumpů, kteří se vydávají za knížata a pak si pra
vý kníže těžce získá důvěru. Že jsem špatně oblečený nic neznamená. Vím, že v zahraničí člo
věk skoro ztratí svůj titul, je-li špatně oblečený. Někdy se dívám na své rozedrané holinky
a říkám si: Misko, nejsi kníže, ale - odpusřte ten výraz - beran. Neboř beran je nejhlotpější zvíře na světě. K sobě jsem zdvořilý, protože většina lidí je ke imě nezdvořilá, tak se

aspoň sám potěším. Ale to na věci nic nemění - beran jsem stejně!"
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"Chcete mléko?" zeptala jsem se.
"Mléko,"zasmál se hořce."Chci kořalu, abych uhasil oheň v knížecí hrudi. Udělá to i mléko?"
Když jsem mu nalila mléko a dala žemli se salámem, za pár vteřin to bylo v něm. Nalila jsem
mu několikrát a vložila salám ještě do několika žemlí - a znovu všechno za pár vteřin snědl.
Při tom neustále mluvil. Pozorovala jsem, jak jedl, jak seděl a držel se a zjistila jsem, že
i když klesl tak hluboko, určitě pocházel z nejlepší společnosti. Snad studoval - ano, určitě,
ve škole pro šlechtické diplomaty. Byl sice v hadrách. Hustě zarostlou hrud pokrývala modrá
košile, jakou ve Vídni člověk nevidí. Původní barvu kalhot nebylo poznat, ale když se mi ma
ličko poklonil, poznala jsem v tom úklonu svých známých z diplomatické školy.
"Studoval jste na škole pro diplomaty v Petrohradě, že?" zeptala jsem se ho.
Vyskočil a díval se mi překvapeně do tváře. "Nu - konečně člověk, který poznal, kdo jsem. V
bídě a v hadrech poznala skutečného člověka. Ano, studoval jsem tam!" Se slzami v očích se
znovu posadil a jeho tvář zářila hlubokým dojetím.
"A nikdo mi to nechce věřit," pokračoval po chvíli. "Všichni se mi vysmívají! V Belgii, na
jatkách, kde jsem naposledy pracoval, mi to nevěřil nikdo!" Vzrušeně mi mával špinavýma ruka
ma před obličejem. Pod nehty měl černo, ale prsty jemné a dlouhé, ruka ušlechtilá a úzká.
"Nerozčilujte se, prosím," uklidňovala jsem ho, "věřím všemu, co jste řekl."
"Nu - je to neopatrné, protože mluvívám nesnysly. Ale dnes jsem podle starého ruského zvyku
řekl pravdu. Když jsem tedy začal svou zpovéd, mohu pokračovat.. .Procestoval jsem celý svět,
ale když jsem přišel dohromady s Rusy, musel jsem se zpovídat, nemilosrdně, bezvýhradně.
O Rusku raději mluvit nebudu; co tam bylo, víte. Každý ví, jak jsme iry, důstojníci, žili. Pak
světová válka, občanská vzpoura, útěk před rudou armádou s Kolčakovem přes Vládivostok. Hod
ně jsem v Rusku trpěl! Ale v cizině to bylo fantastické. Byl jsem vším, čím může člověk být ba i tím, čím být nemůže. Dělal jsem gigola v Paříži a tančil s nejkrásnějšími ženami. Kdosi
řekl:Tančit - to je jako vyznat lásku..Zastupoval jsem rmoho firem, obchodoval jsem tabákem,
byl jsem lokajem, malířem, fotografem, sloužil jsem ve španělské cizinecké legii, pracoval
pod zemí v uhelných dolech, dělal jezdce v cirkuse, obchodoval pozemky - dokonce jsem jel jed
nou do Afriky, obracet domorodce na katolickou víru. Měl jsem tolik životů, prožil tolik set
kání, hladověl tak moc, že by se z mého života dalo udělat několik životů... .Kolik myslíte,
že je mi let?"
Pohlédla jsem do jeho bledé tváře, na pruhy neučesaných vlasů, vrásčité čelo, nervósně cukají
cí tváře a ústa, kde chybělo několik zubů. Vypadal jako stařec.
"Je mi pětatřicet. A vypadám na šedesátníka. V duši je mi nejméně pětašedesát. Nic nedělá
člověka tak starým jako chyby a hlouposti, kterých se dopustil. To je moje myšlenka - nikde
jsem ji nečetl. V knihách jsou obvykle hloupí lidé mladí a svěží a chytří lidé stárnou. Že
uznávám své hlouposti znamená, že jsem chytrý, ale nejsem praktický. Vyslovený idiot. Největ
ší neštěstí je v tom, že zbožňuji ženy. Všude! Z žen pocházejí mé neúspěchy. Na každém místě
jsem se do tří měsíců vypracoval. Umím dělat, pochopím každou situaci, ale pak přijde žena a
vyletím jako péro. Ano - v člověku žije pokušení; hřích je, jak známo, sladký a tělo slabé;
náhle se mě zmocní vášeň k nějaké ženě, dostanu chuE si s ní o samotě žala skovat - a všechno
jde k čertu. Sprosté u těch ženštin je, že mají nějakého bratra, otce, manžela nebo matku,
kterým se pochopitelně nehodím. Jsem člověk bez existence - a pro takové lidi na této zemi
není místo. Jsem jako motýlek, bez jediného prášku na křídle. - Vždycky jsem hledal útěchu v
lásce - a i když nakrátko - také našel. Ženy mají zvláštní povahový rys - soucit. Cením si ve
lice ženského srdce! Ani jediný muž nemá takový soucit, neumí potěšit jako žena. V tem jsou
všechny stejné - Ruska, Němka, Francouzska i Angličanka..Kdyby nebylo ženského srdce, nestál
by život za nic! Kdybych byl malíř, namaloval bych to. Ale bohužel - umělec nejsem.
Jakmile se dostanu do bahna, přijde nějaká žena a vytáhne mě, nebo se o to pokouší. Já jsem k
nim však krutý. Urážím je - a tím se chci mstít sám sobě. Ve skutečnosti znám jen jedinou myš
lenku: RUSKO! A všechny ženy, které jsem potkal, měly takovou vlastnost, že mě nějak vedly
do Ruska. Ano, dopustil jsem se všelijakého svinstva, a při tom jsem myslel na Rusko a vzýval
Rusko. Cítím to den ode dne tížeji a krutěji. Víte, co řekl Dostojevskij? "Ruský národ se
nesmí posuzovat podle krutostí, kterých se dopouští, ale podle vysokých a svátých věcí, po
kterých i ve svém zavržení touží..."
Chci se vrátit do Ruska - i do Sovětského Ruska! Snad mi sdělí, že pět minut poté, co se má
noha dotkne ruské půdy, mě zastřelí. To je jedno! Chci doma, chci do vlasti! Snažil jsem se
dlouhá léta na Rusko zapomenout - nemohu! Bojoval jsem proti bolševikům; zavraždili mi rodiče
všechno mi vzali ,ale přesto jsou mi milejší a dražší než všechno ostatní .nebot jsou část Ruska
Ruský člověk nedokáže dlouho nenávidět - ani diktaturu. To už řekl Dostojevskij. Nuže, po
dlouhých letech putování jsem zapomněl na všechnu nenávist, dokonce i vůči bolševikům,

kteří zničili nůj život, zavraždili mi rodiče...
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Prošel jsem moha salony, společnostmi a kluby. Bolševici mi zavraždili nejen rodiče, ale
skoro všechny příbuzné a přátele. Víte, na co se mě ptaly desítky těchto inteligentních
Evropanů? Ptali se, proč jsem vlastně proti bolševikům bojoval! Ve smokinku, s drahými ciga
retami v ústech, nataženi v křesle - a tohle se ptali, ti prokletí Evropané! Že prý záchrana
přijde z východu, od bolševiků, řekli ti darebáci, kteří potřebují komorníka, aby jim zul
boty! Když jsem to slyšel, myslel jsem napřed, že se zblázním vztekem. Potkával jsem je ne
ustále a právě ty, kteří jsou svým životem nejdále od komunistů: advokáty, lékaře, bankéře..
Nu - dnes jsem už přestal bolševiky nenávidět, ale ze všech sil nenávidím tyhle evropské
salonní bolševiky a přeji jim, aby komunismus přišel do Evropy, abych se mohl pást pohledem
na to, jak jim praví bolševici podříznou jejich vznešená hrdla! Cha! Svým stoupencům!"
Kníže se odmlčel. Vžil se do svého vzteku tak, že měl až pěnu u úst. Pak pokračoval:"Pokusil
jsem se jim vysvětlit, co vytrpěl ruský národ pod kcmunisty, a co ještě trpí. Smáli se nevě
řícně a řekli:"Vždyť ruský národ umí trpět. Žádný národ neumí tak trpět jako ruský. Ostatně,
přijde-li komunismus k nám - a on přijde - choerre jinou formu než ruskou..."
Dovedete si představit, jak jsem zuřil. Má snad ruský národ jiné nervy? Jiné tělo, jiné ci
ty? A největší nesmysl je, že by zde - v Evropě - měl komunismus vypadat jinak. Kultura je
zde stejně povrchní jako u nás. 0 maličko hlubší. Snad jsem nespravedlivý, ale od té doby,
kdy jsem viděl, jak si Evropané nedovedou vážit kultury, po které jsme my toužili, Evropu
nenávidím. Chtějí vyměnit svou kulturu za naší - za komunismus! Říkají, že záchrana přijde
z Ruska! Kde přišli na ty domněnky? Vždyť je nemohou dokázat! Můj cit mi říká, že záchrana
není v Rusku, ale v Evropě. Když jsem poslouchal tohle žvanění, zdálo se mi, že se prochá
zím budovou, která hoří a už už se hroutí. A my, ruští inteligenti, vězíme v tomto domě,
do něhož jsme se zachránili z ruských trosek. K čemu mají Evropané svou vědu a techniku,
když si nedovedou podepřít a vyspravit hroutící se budovu?
Evropa, má Evropa, nůj sen! Ano, pro nás, ruskou inteligencí, znamená zklamání v Evropě smrti
Ach, ti blbí učenci, kteří tvrdí, že Evropa je stará dost, že už není kultura a civilizace.
Taková pitomost! Idiotství! Evropa prožívá teprve své jaro!
Ale malér je v tom, že to nemohu dokázat, jen to cítím. A slova jsou pro lidi jen prázdná
skořápka. Jsem jen piják a povaleč, který vpadl odkudsi do Evropy. Kdybych byl schopný člo
věk a ne opilec, napsal bych knihu s titulem: Evropané, zachraňte svou kulturu! A zakázal
bych všechny knihy o zániku evropské kultury, neboť lidé, kteří ty blbosti čtou, si pak
myslí, že jsou ztraceni!
Jak jen nůže být Evropan komunistou. Německý komunista je právě takový nesmysl jako zelená
kráva. Komunista nemá vlast. Němec, který si necení německé kultury je stejně odporný, jako
ruský komunista, který plije na církev__
Tak, a ted jdu do Ruska, abych tam zemřel, protože mě Evropa urazila. Je to ryze ruské. Jej den francouzský či německý biskup řekl, že křesťanství na západě učí člověka umírat, na vý
chodě žít. Nuže, pochodil jsem celou Evropu a došel k názoru, že zdejší lidé neumějí žít.
i Proto jdu donů. V Rusku je to stokrát horší než zde, ale je to aspoň vlast! Zde říkají, že
'komunismus je nezbytný; dobrá, nemohu-li mu ujít, raději ať mě ubije na ruské půdě...
Nedostanu ovšem vízum, půjdu jen tak, přejdu hranice, ať mě zastřelí. Znáte verš z Bloka:
"Ano, ať jsi, jaké chceš, moje Rusko, jsi mi dražší než celý svět."
Ještě dlouho vykládal kníže, až ho paní, která ho přivedla, odvlekla. Když se vrátil Otmar,
pohlédla jsem mu pozorně do očí, jakobych v nich hledala odpověd na výčitky ubohého knížete.
"Proč se na mne tak divně díváš?" zeptal se.
"Abych viděla, zahyne-li západní kultura nebo ne," odpověděla jsem.
Otmar se zasmál a objal mě. Vypadal tak šťastně. "Obstál jsem u důležité zkoušky, "řekl, "ne
chtěl jsem nic říkat, abys nebyla rozrušená."
"Tak vidíš," řekla jsem šťastně," vaše kultura přece jen nezahyne. Dokud vidím, že cílevědo
mě pracuješ, i za tak těžkých podmínek, mám víru v německou kulturu. "
Dres jsem umývala nádobí v mlékárně, čistila váhu a otírala pult se zvláštním pocitem pýchy.
Věděla jsem, že svou prací dávám Otmarovi možnost studovat na universitě, že se podílím na
tem, abych zachránila německou kulturu. Konické, že? Ale jak se u nás v Rusku říká: To je
jedno, čím se dítě utěší, hlavně když přestane plakat.
GRATULUJEME našemu spolupracovníkovi Davidu TOMÁNKOVI k úspěšnému ukončení
studia teoretické fysiky.
Také P.BIRKOVI gratulujeme k úspěchu při biřmování dospělých. Svátost křestanské statečnosti - biřmování - přijalo z rukou solothurnského biskupa
P.Hánggiho 8 osob. Slavnosti se zúčastnilo asi 100 věřících a panovala na
ní velmi srdečná nálada.

Nikdo neodpověděl. Vstoupila do koupelny. Okamži
tě si všimla mýdla. Oskar měl ve zvyku nalepit
zbytek mýdla na nové - a zde leželo modré mýd
lo a na něm růžový kousek ze starého. Sáhla na
něj, bylo mokré. Zatmělo se jí před očima.
Chytla se oběma rukama za hrdlo, v hrudi ji___
divoce zaburácelo a pak ztratila vědomí. Padla
na zem, tváří na gumovou rohožku před vanou...
Čtyři dny byla v nemocnici. Pátý den řekl lé
kař: "Měla jste štěstí. Povedlo se to!"
První, kdo navštívil Almu, byl advokát. Poslala
sestru z pokoje a hovořila s ním asi půl hodiny.
Když advokát odešel, vstoupil do pokoje Mi les.
"Vylekalas nás, tetičko. Marta i já jsme mysleli,
že už tě ztratíme."
"Jak se daří Martičce?" NAŠE KRIMI
"Dobře - až na ten strach. Proč se ptáš?"
Teta Alma těžce povzdechla:"Stále věřím, že
"Jestli tě snad nepohřešovala. Když ses z nádra
se Oskar jednoho dne objeví doma... "
ží, kam jsi mě odvezl, nevrátil hned dortů."
"Bude lépe, když se se smrtí strýce Oskara
"Jel jsem rovnou domů. Totiž, zastavil jsem se
smíříš, tetičko," řekl jeimě Miles. "Uplynuly
v restauraci.. .ale za hodinku jsem byl...Proč tě
tři měsíce od doby, kdy se našel jeho převrá
to zajímá, drahá tetičko?"
cený člun na moři. Utonul.. Naštěstí jsi zá
Teta se snivě zadívala na kytici růží, které jí
možná, můžeš si zařídit pohodlný život..."
přinesl:"Představuji si tě, jak jsi vyrazil jako
"Bez Oskara se mi těžko bude žít. Přestěhuji
šílenec od nádraží a jel do New Yorku, abys byl
se, všechno v bytě by mi ho připomínalo..."
v mém bytě dříve, než přijedu já."
"Zůstaň tedy ještě u nás. Mezitím dej byt
"Tetičko. Blouzníš?"
vytapetovat a uložit věci strýce Oskara ji
"V kapse jsi měl kopii mého klíce od bytu. Nechal
nam. "
sis ho přece zhotovit v době, kdy jsem byla u
"Ne - už jste se o nne starali dost dlouho.
vás? A jak jsi pečlivě naslouchal, když jsem vy
V pátek mám jít k lékaři, bojí se, že bych
právěla o zvycích sváio muže. Jak si skládá kal
mohla dostat nový srdeční záchvat, jako teh
hoty, jak šetří podivně s mýdlem, jaký druh vody
dy, kdy jsem se dověděla, že Oskar...Ušla
na holení užívá.. .Mýdlo sis připravil už doma a
jsem smrti jen o vlásek!"
vzal jsi jej do New Yorku, vid?"
Teta si přejela rukou oči, náhle sevřela
"Tetičko! Jak mě můžeš podezřívat. Nemáš ne jmen ší
pěst a přitiskla si ji na hruá.
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důkaz...Je to nesmysl.... Proč bych to dělal?"
"Co je ti? Chceš léky?"
Milesův obličej byl popelavě bledý a rty se mu
Teta mlčky kývla. Synovec přinesl několik:
chvěly. Zdálo se, že se chce rozplakat.
tabletek a sklenici vody. Alma vzala tablet
"Proč bys to dělal? Abys mě znovu vyděsil. Nejdři
ku, zapila vodou, chvíli mlčky seděla se za
ve Oskarova smrt - a můj srdeční záchvat. Proč
vřenýma očima a pak vydechla: "Už je mi lépe'.'
neriskovat druhý záchvat? Při druhém obvykle li
Seděli na terase Milesovy soukromé pláže, na
dé umírají, že? Ale nemusel ses namáhat. Potkal
kterou nechal dovést specielní korálové zbar
jsi na chodbě mého advokáta? Právě jsem změnila
vený písek. Teta už byla oblečená na cestu,
závět a uvedla také, proč. Po mé smrti nedosta
Miles měl sportovní košili, bílé kalhoty a
neš ani dolar.... "
mokasíny s profilovanou podrážkou. Někde v
Ošetřovatelka otevřela dveře. "Okamžik, sestro,
domě zazvonil telefon. Milesova žena odešla,
můj hodný synovec hned odejde." Pak se obrátila
teta Alma vzrušeně cekala.
opět k Milesovi. "Jsi zvědavý, odkud to tak přes
"Je to tvůj právní zástupce, tetičko. Řekla
ně vím?"
jsem mu, že se vracíš a ve středu přijdeš."
"Dobrá. A teči k vlaku. Ne, ne, děkuji za na Ohromený Miles kývnul hlavou.
"Když jsem po záchvatu na podlaze koupelny přiš
bídku, auto nechci, i když je to od vás k
la k vědomí, viděla jsem na gumové rohoži namáčknám blízko. Ráda jezdím vlakem. V New Yorku
se už taxikář postará o zavazadla." Políbila nutý onen speciální růžový písek, který sis dal
dovést na svou pláž. Na rohoži tvořil jasný
Milese i jeho ženu a rozloučila se.
otisk tvých profilovaných mokasín - jejich podrá
Konečně byla doma. Když otvírala dveře bytu, žek. Můj právní zástupce sebral vzorek písku do
ucítila příjemnou vůni Oskarovy vody na ho lahvičky a zamkl s mou výpovědí do nedobytné po
lení. Odložila kabát, klobouk a rukavice a
kladny. .."
spěchala do ložnice. Přes židli visely Oska Miles se zvedl a mlčky vyšel z pokoje. Jako zlý
rovy kalhoty. Zavolala ho vzrušeným hlasem. duch, kterého přemohlo světlo...
,
Fred LEVON

DRAHÁ TETIČKA !

PROČ NEJSOU A PROČ BUDOU!
Přísné kláštery nenají nedostatek dorostu. Mladý člověk
často touží po radikálním odevzdání se. Také DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ nebo KLÁŠTER NA ČAS našly mnoho nadšených příznivců,
získají tam nejen informace o řeholním životě, ale obvykle
očekává mladý návštěvník odpověč! na otázku, jak vyřešit své
problémy. Je zvláštní, že se na tyto věci ptají právě lidí,
kteří se úplně odtáhli od světa a podle běžného mínění by
neměli mít tušení, jak řešit otázky rodinného, manželského
nebo zaměstnaneckého života - vždyť s tím nemají zkuše
nosti. A přesto je řeší - a dobře, hluboce.
Z toho vidíme, že řeholní život smysl má a je časový. Vzdor
tomu mají kláštery-s výjimkou přísných řeholí-katastrofální nedostatek dorostu. Stejně i většina seminářů, s výjim
kou polských nebo ve Freiburgu i.B./NSR/, kde nají už jen
Obét kalotu v nej uboze jí, leh. jako~ dvě volná místa!
Matka Tereza, péče o veZkoméótJak vysvětlit tento zjev? Většina řeholních a kněžských po
ókou mládež, e^eaciČní domu aj.
volání POCHÁZÍ Z ČETNÝCH RODIN Ale dnes i katolickým kra
jům v Německu hrozí vymření, zaviněné tak zv.Konigsteinským prohlášením německé biskupské kon
ference, která správnou nauku víry o svobodě rozhodování o rodině silně zrelativizovala.
Další důvod - NÁBOŽENSKÉ ZNEJIŠTĚNÍ A ZMATEK u kandidátů kněžství, zaviněný progresistickými,
prakticky heretickými profesory teologie. Jaký vliv maže mít např. 20 odpadlých kněží, kteří
vyučují na teologických fakultách v Holandsku, když nežijí podle toho, co hlásají? Po koncilu
začali hlásat někteří profesoři teologie naprosto nekatolickou nauku a to bez ohledu na to, co
stojí v koncilních dokumentech.
Další důvod nedostatku kněžského dorostu je VNĚJŠÍ VZHLED KNĚZE VE SPOLEČNOSTI - v anonymitě
kněžského oblečení, ačkoliv je to přímo proti ustanovení církevního práva. Proto varoval sv.
Otec Jan Pavel II.kněze před "sebelaicizováním". 9.11.1978 řekl kněžstvu Říma:"Nenamlouvejte
si, že by to byla služba radostné zvěsti-evangeliu-budete-li se snažit smazat vnější znamení
našeho kněžského poslání. Musíme si zachovat smys.l pro naše jedinečné poslání a tuto jedineč
nost musí prozrazovat i naše oblékání. Ne sty dme se za ně! Mnozí hledají rozhovor s knězem a nesetkají se s ním!"
Jiný důvod - PŘESEXUALIZOVÁNÍ MLÁDEŽE nemoudrým sexuálním poučováním. V takovém duchovním
ovzduší - lépe řečeno duchovním močále - se kněžskému a řeholnímu povolání dařit nemůže. Jen
si prohlédněme učebnice sexuální nauky ve škole. Jejich obsah daleko přesahuje to, co má vědět
dítě určitého věku, někdy je to spíš učebnice pro gynekology nebo dokonce návod pro nevěst
ky. Děti to berou vážně a pak ovšem lehce zabřednou do mravního bahna.
Dále se musí skončit DISKUSE 0 CELIBÁTU, kterou s oblibou pěstují některé skupiny tak zv.křes
ťanů. Řím o té věci promluvil - tím je záležitost skončena, kdo se jí dále zabývá, vtiskuje
si pečeť špatného katolíka a kněze. Malý počet kandidátů kněžství - zato velký počet laických
teologů, z nichž nemálo vůbec nevěří - vzbuzuje starost. Jak je možné, že v komunistickém Pol
sku mají tolik kněžského dorostu, že mohou kněze - i řeholnice - vyvážet do misijních zemí?
V řadě misijních zemí jsou semináře plné.
Je proto nutné OBNOVIT IDEÁL KNĚŽSKÉHO A ŘEHOLNÍHO ŽIVOTA. Kněžství není povolání, zaměstnání,
nýbrž POSLÁNÍ. Kněz, který zradí své poslání, zrazuje Krista v sobě a tisíce věřících, k nimž
ho Kristus poslal při jeho svěcení. Dává pohoršení mladým a tím podkopává důvěru k i dobrým,
ba svátým kněžím. Proto sv.Otec tyto kněžské zrady zastavil. Neprospějí knězi,
který se po čase se svého poblouznění vzpamatuje a vášnivě touží zpět
A už se nikdy vrátit nemůže, zbývá mu jen cesta pokání za pohoršení.
PROTI ŘEHOLÍM JSOU R0ZNE NÁMITKY. Bují v nich jisté formy, hned oděné
do vědeckosti, hned klesající k trivialismu.
Nestačí dívat se na zářivé úspěchy řádů v
dějinách, hlavní je ideál řádu a jak pod
le něj řeholnici a řeholnice žijí.
Hlásají "bratři kazatelé" dominikáni,sku
tečně ryzí víru Kristovu a stojí za ní
svým životem? Kdo hlásá víru a podle ní
"Jdete a získejte, za učedníky všechny
nežije, je odporný farizej!
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nÓAody..Já ýóem A vámi po všechny dny ať
do konce. óveta!"

'Vedou školské řehole své žáky slovem i příkladem ke Kristu? Milosrdné sestry nesmějí být
tvrdé k nikomu, koho jim Bůh poslal, ať je to nevěstka, vrah, zloděj, nevŮrec. Protože něk
teré řády nežijí podle ideálu, z kterého vyrostly, nemají naději na přežití. Formy
ideálu se musejí ovšem přizpůsobit potřebám moderní doby - dnes není třeba např.ošetřovat
morem nakažené, ale vhodná forma je hostinec kněze, o kterém píšeme jinde.
13
Často mají lidé o řádech falešné představy. Např. že KLÁŠTERY JSOU BOHATĚ. To je pravda:
| mnohé kláštery jsou velmi bohaté, ale mají ze svého bohatství asi tolik, co ředitel muzea
z miliardové ceny nahromaděných obrazů a uměleckých děl. Kláštery střeží kulturní hodnoty
a předávají je další generaci. Často mívá klášter i pozemky, darované bud dobrodinci nebo
těmi, kdo vstoupili do kláštera. Pozemky většinou pronajímá, z něčeho musejí totiž také žít,
živit své přestárlé a nemocné členy, vydržovat sirotčince, školy, nemocnice a jiné ústavy,
jež musejí být na úrovni, aby mohly konkurovat světským podnikům.
ZLOŘÁDY v KLÁŠTEŘÍCH. - Vyskytovaly se víc v dobách, kdy se lidé do klášterů hnali za snad
ným životem - ne z lásky k Bohu. Které lidské zařízení však nebylo zneužito? Ďábel pracuje
všude, zvláště tam, kde se lidé snaží přiblížit k Bohu-mezi kněžstvem a v klášteřích. Kláš
ter je stejně dobrý, jako manželství, i když se v manželství vyskytne nevěra, rozvod,hádka.
Ostatně, dobré vedení kláštera nevhodné osoby brzo ze svého středu vyloučí. Lépe pět svatých řeholníků než padesát, horujících pro peníze, slávu a světské požitky. Ehes už vyvstá
vají ve velkých, polorozpadlých řádech - které se kcmunisté snaží všemožně zničit - jako
jsou jesuité, dominikáni, františkáni aj. - obrodné proudy, a není pochyby, že se časem
napojí zase na základní ideu chudoby, čistoty a poslušnosti a na cíl, který jim určil zakla
datel.
KLÁŠTERY - ÚTOČIŠTĚ NALOMENÝCH LIDÍ? - Kolik písniček a příběhů o zrazené dívce, jež hleda
la útočiště v klášteře. Jistě, stávalo se to, ale bud neměla řeholní povolání a brzo odešla,
nebo byla propuštěna, či našla v klášteře svůj pravý cíl, jako blah.Anežka česká, a dosáhla
pozoruhodné dokonalosti. Jsou i lidé citliví, lehce zranitelní - proč by nesměli rozvinout
svou osobnost v příznivém ovzduší kláštera, kde se řeholníci snaží o dokonalost? Jsou lidé,
kteří vědí, že jim hrozí nebezpečí pádu - pak je moudré, vstoupí-li do kláštera, kde jsou
chráněni před mnoha pokušeními. Pro rmohé je dnešní svět tvrdý, můžeme jim vyčítat, když
se snaží dostat do vhodnějšího prostředí. Dříve směl seminarista, nemanželské dítě, být
jen řeholním knězem, ve společenství ho Církev, moudrá netká, chránila před případnými
zděděnými slabostmi, které by ho mohly vést k pádu. Jiní kněží těžce snášejí samotu fary,
proč by nemohli být řeholními kněžími a vycházet za svým posláním z klášterní budovy?
Bůh je v dobrých klášteřích jaksi "zhuštěný" a proto lidé, kteří nemohou v bezbožeckém pro
středí dýchat, se zachraňují a rozvíjejí v klášteře. Např.primabalerina pařížské opery šla
ke karmelitkám. Dcera francouzského vůdce socialistů Jaurěse - Germaine, 21 let - vstoupila
k zděšení svého otce do kláštera. Špatné kláštery -ne vždy mravně špatné, ale zastaralé se vyprazdňují - a dobře tak. Stejně i špatné semináře.
Ovšem kvalitní semináře, kde nalévají pravdu Kristovu do nových nádob - se pomalu plní.
Kněží a řeholníci i řeholnice jsou nositeli chrody Mystického Těla Kristova - Církve, dajíli se bezvýhradně do jejich služeb. Nepoloží-li jen ruku na pluh a neohlížejí se zpět. Neboť
"břímě Kristovo je lehké a jeho jho sladké. "
MODLEME SE A PŘINÁŠEJME OBĚTI ZA NAŠE KNĚZE !
udělovat jen osobám starším 18 ti let. Knězi vy
konávají kněžské povinnosti mimo pracovní dobu,
mši slouží podle tridentského obřadu, protože
7 sovětské televizi vystoupila zpěvačka Evže
spojení s Římem je úplně přerušeno. Snad právě
nie Mišnicenko a k zděšeni všech ateistu se
zachováváním tradice se zachovala i věrnost Ná
ji na krku houpal kříž. To vzbudilo neobyčej
městku Kristovu. - 2 polští kněží byli odsouze
ný ohlas a vzrušeni u úřadů i v tisku, - V Há
ni do vězení a k pokutě, protože se snažili roz
be ši je kruté pronásledování křesťanů. 25 mla
šířit své kostely. Musejí je uvést do původního
dých křesťanů bylo na stadioně před diváky
stavu. - Mniši hory Athos protestovali proti
zbičováno koženými řemínky, poněvadž se vzpí
diplom.stykům Řecka s Vatikánem s námitkou, ze
rali opakovat protikřesťanské věty. - V Řang\papez chce získat pravosl.zpět do katol.Církve.
haji bývalo před r.1949 290 kostelů. Má být
otevřeno 20 kostelů. V katol.katedrály byly \ ČSSR vězeních čekají na proces mj.tito katolíci:
Jos.VLČEK/1920/, v 50 tých letech odsouzen k smrti.
uskladněny výrobky z cukru. Z 950 mil.Čiňazatčen 10.9.domov.prohlídka, nedovolená Činnost
nů jsou 4 mil.katolíků a 800 tis .členů růz
Jan KRUMPHOLC, ženatý, dvě děti, oba z Olomouce
ných protest. czrkví. V pekingském biskup
Rud.$MAHEL/1950/kaplan v Uh.Brode, zatčen v Olomouci
ství žije ještě 23 knězi, 6 múze pracovat.
Fr.LISNA,T.J.v sádrovně fak.nem.v Olomouci
Poěet katolíků klesl z 10 na 6 tisíc.
Prý byl znovu zatčen P.Dr.Josef ZVĚŘINA z PRAHY
Křest se smi

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

KRESLENÉ VTIPY
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NAŠE POŠTA

jako přítele. Když únavou usínám,
samo Ae zastaví nebo najede na
hrbol, zacloumá mnou a probudí mé"
"CeŠÍ mají vlídná
A jaký AmyAl
BRASILIE
pro humor'. Je to poAlední duchovní
zbraň, která jím pomůže přežít.
Minulý tyžden bolí dva kurzy du।
chovných cvícení pre katechístov.
O hoApodárské AÍtuaci koluje Apous15 Hej, mat Aom toho věru na starosti
ta vtipu 1/ obchode Ae ptá zákaz
Najprv priprav vŠetko na ubytovaníe. Ne
ník na různé zboží. Me není nic.
ako u vás, že je hotel alebo nějaký vel
AnZ cukr, ani brambory,ani
ký dom. Tu u mha íba stolařská škola a
| vejce. "Máte vůbec něco ?"
tak ích spalnu Aom požícal katechistom
"Máme Atole otevřeno.""Proč;
když nemáte co prodávat?""Protože ne a chlapcov Aom poslat pracovat po dědinách.VA etei katechistí a a usalasiti na ích posteliach a
máme už ani klíč od obchodu."
HoApodařská AÍtuace je mizerná. Po potom dielna zase sa přeměnila v jedalnu. Umyvár
něvadž vAechno ovládá Atrana a ta má na? Potok nie je daleko, tak zavčas ráno všetcí
pochodovali do potoka ako kacice a tam Aa trochu
vždycky pravdu, nesmi se o chybách
oAplíechati a bolo po parádě. Víete, najhorsíe to
AijAtému hovořit. Hledají se obětní
bolo zo záchodmí. Mojí ludkovía v dědinách nemaju
beránci. Uražení dětských botiček
také moderně cudo ako splachovací záchod. Nuž dar
Ae napo.odůvodňuje tím, ze cizinci
kupovali přciis mnoho dětské obuvi. mo som im ukazoval, ze takto sa to musí robit.
Z 16 korun Atoupla cena na 65. Rostoucí ne Kazdykrát keďaom presíel okolo som cítil Že věru
spokojenost obyvatelstva Ae snaží utišit tím, v okolí zachodov nie je fabrika na voňavky, ale
ze vymění tu a tam pár lidí ve vládě. V pod na smradlavku. A keř som skontrolovaí věcí, aj
statě Ae ale nezmění nic. "Naši nejdrazsípra som hned zvědět. Jedným Alovom nes plachováli, ale
íba ktadli hádám v nádějí, že následující to
tele", říkají o 200.000 Rusech v zemi.
Všechno je namířeno proti Lidem. Jejich hos a praví, ale následující myAlel, že následující
podářský systém je nepřirozený. Chybí pece o to po hom Apraví a tak koniec koncom neurobilo Aa
nic. Sám Aom musel každý oběd a v noci Aplachovat
duse. Lidé Ae nesmějí rozhodovat podle své
a čistit záchody. Uipech, pravda, a cviceníami
vůle. Vůle Ae soustavně ničí. A přece žít
bol velký a ja mám radoAt, že moja Ataníca Aa Ataznamená možnost rozhodovat Ae.
V Evropě nemůže Žádná vláda řídit a tát dobré vá majákom na prehlbenie vsery. V druhom kurze bo
bez krestanství.^ V komunistických zemích roz lo SO ludi, že som nemal ani míesta, kde ích
hodují peníze. RÍká Ae, že křestanství a
položit...
INDONESIE
komunismus jsou AÍ podobné. Je tu
Naší drahou sestru Salezii/sestru zesnuvsak podstatný rozdíl: Kristus hlá
• lého P.MÍkuly/povolal Pan necekané
sal lásku, komunismus nenávist.
20.3. k Aobe a Její tělesná schránka byCo znamená návštěva hosta ze Západu?
rla uložená do naší hrobky v Břevnove. Pro
"Jpme jako v temné místností, oddělení
tože jsem Ae a touto drahou dusí poslední
těžkým, nepropustným závěsem od světla.
w rroky nejvíc A týkala, bydlely jAme spolu v slun
Návštěvník ze západu otevře záclonu - a a nin
ném pokojí v novostavbě a mely k sobě naprostou
vstoupí trochu Avětla."
duvěru, dovolím AÍ vám aspoň maticko o ní A dělit.
O papežově návštěvě v Polsku vědí jen málo.
Byla to vzácná, vyrovnaná a moudrá duse, vždycky
Cestovat Ae tam nesmělo pod záminkou, Že Ae
dovedla poradit a vyřešit mnohé problémy. Po kon
nedá ručit za jejích bezpečnost. V den pape
ce velmi svědomitě zastávala Své povinností. O
žova příjezdu byly hraníce zavřeny.
smrti jAme spolu často debatovaly, proertaty jsme
V &SR je život šedivý, bez radosti. Ale v
Magnifíkat z Nového světa a rozebíraly větu:"Mukotlíku, v němŽ se taví obtíže a pronásledo
být stále připraveni, protože smrt nás za
vání, vznikají nové síly, jak vidíme u nedáv Aime
stihne kde a kdy chce BŮh."/ Atr.240/. Toužila se
no odsouzených chartistu. "Největší síla je
jeste podívat, do milované Prahy, vykonat poutek
v odpuštění. A Ave Štěstí nemůžeme budovat na
Pražskému Jesulátku, na hrad k sv.Janu NepomuckeAlzach druhého."
NSR
mu a na František. Přijeti AÍ pro ni příbuzní,ani
Inflace je hrozná, ceny závratné Atoupají.
jAme Ae zvlást netoužily, ze jí za týden přivezou
Nafta pro auto Atoupla za 10 měsíců o víc néz A zatím? Uz v úterý telefonovali, že tetinka je^
50 cruseiros. Není naděje, že ae to zlepší.
mrtvá. U pondělí byla na Olšanech, v úterý na msi
Jsem denně v těsném styku a realitou Života a u av.Vojtěcha a po krátkém rozhovoru a Otcem bis
vidím to velmi cern^. Problémy jsou nesmírně kupem Matouškem Ae vracela domů. U dveří bytu
komplikované. Jen Buh a jeho milost to múze padla neteří do náruče mrtva. Srdeční infarkt vyřešit. Bohužel, odpovědní - i církevní - cí už druhý, smrtelný. Když ji nesli k hrobce, mír
nitelé a Ním nepočítají, Atarají Ae, jak to
ně Ae rozpršelo. Kdysi jAem Ae ptala, co říkají
vyřešit přirozené a to ještě velmi naivně... doma, když prsi do hrobu. Odpověděla, ze to prs-c
■milosti, je-li duse spasena....
ČSSR
Mám nyní Akuteíné výborné auto. Mám ho rád

PODIVUHODNÉ STAVBY
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V Indii se nepochová
vá do země, nýbrž se
mrtví spalují na hranicích
dřeva. Výjinku tvoří sekta Parsen.
Ze supermoderní čtvrti hotelů a kancelářských budov v betonu, aluminia, oceli a skla se náhle
před námi otevřel výhled na nádherný park s upravenými chodníky a fontánami. K obloze se zve
daly čtyři věže postavené snad před tisíci roky z obrovských kamenných kvádrů. Když jsme doš
li k věžím, viděli jsme, že na stromech sedí supi a další kroužili nad věžemi v parku. Na chod
níku, vysypaném červeným pískem, se objevil povoz, pak druhý a třetí. Za nimi se zvolna ubíra
li muži v bílých hávech-bíla je tam barva smutku. Nebožtíky, zahalené do plátna, přijali od sy
nů duchovní Parsů v bráně do věže.Duchovní jsou z normálního života vyloučení muž i-jako "nedotk
nutelní" a ti, kdo přebrali mrtvé, bydlí ve věžích a nesmějí odtud vycházet. Mají tu i rodiny,
které smějí vycházet jen v noci. Těla zesnulých položí bez oděvu na horní plošinu věží. V té
chvíli jakoby se zatmělo slunce. Na místo, kde leží nebožtíci, se po krátkém kroužení snášejí
tisíce supa. Za dvacet minut se vracejí na stromy, každý ještě s kusem masa v zobanu. Kosti a
vlasy mrtvých pak házejí ti, kdo při obřaddu asistují, do některé z posvátných indických řek.
Parsové věří, že oči a srdce nebožtíka dostávají ti, kdo by se narodili slepí nebo by museli
předčasně zemřít - a tak si zajištuje mrtvý výhodné místo v posmrtném životě.
Pak jsme jeli 35 min.do Aurangabadu - letadlem. Chvíli jsme letěli nad norem, pak nad horami.
Poté jsme jsme jeli cestou, lemovanou cukrovou třtinou a kukuřicí, kterou právě rolníci sklíze
li. Potkáváme zase káry s dvěma obrovskými koly, tažené vodními, jako uhel černými buvoly. Po
obou stranách kokosové palmy - plody zde dozrávají každé dva měsíce. Stačilo vystoupit z auta
a natrhat si sladké, štavnaté plody zv.papaya a mango. Konečně dojíždíme k banánovým plantážím,
kde ženou proti nám pastevci velká stáda krav, ovcí a koz. Zvířata jim ovšem nepatří; za mizer
nou mzdu pracují pro majitele stád a polí i ve vedrech, kdy je ve stínu 50°C. Z nás se pot jen
leje. Proti slunečnímu žáru nás chrání tropická přilba. Na auto vyskakuje několik opic, ale už
nás varovali, abychom si jich nevšímali - jejich drápáutí znamená těžkou otravu krve a jiné nenoci. Mouchy jsou stále dotěrnější a polykáme snad kila prachu.
Před 150 léty se vydal džunglí britský důstojník na lov tygrů. V neproniknutelném porostu obje
vil vchod do 2000 let starého světa Ajanty, opředeného pověstmi a slávou. Je to 30 jeskyň,
jednak chrámy, jednak kláštery. Obdivujeme nádherné fresky většinou v původních jasných barvách
Vhější stěny jsou bohatě zdobené bohy a sousošími, vytesanými do skály. Bohyně a milenky bohů
jsou tu zobrazeny polonahé a sochaři dávné minulosti dokázali zvěčnit do kamene každé napětí
svalu, výraz obličeje, bolest, radost, zlobu, rozkoš, zoufalství či naději.
Tisíce Indů z celé země - bohatí i chudí - se přišli na vlastní oči podívat na kulturu a doved
nost svých předků. Lidé v němém údivu stojí beze slov a zdá se jim, že jim rostou křídla, že se
povznášejí nad utrpení a bídu nynějšího života.
Velkým zážitkem byla i návštěva chrámu a kláštera Elora asi 30 km odtud. Mimo budhistické chrá
my a výjevy tu vidíme i chrámy Hinda a Jaint ze 4. a 9.stol. Na okolních kopcích stojí 34 chrá
mů. Chrámy Hinda jsou zdobené bohatěji a jsou umělecky vypracované do detailů. Fresky v Ajantěprotiklad k Eloře-ukazují v barvách luxus přepychových paláců princů a maharadžů, služebnictvo,
tržiště, žebráky,nebeské hudebníky, válečná tažené na kaních, velbloudech a slonech, pávy a opi
oe atd. Jeskyně prý vznikly asi v 2.st.před Kristem až do 8.st.po Kristu. Umělecké dílo, svědek
dávné minulosti, se tvořilo několik století a máloco je svou dokonalostí předčí. Vidíme na něm
skutečně přesný obraz tehdejšího živata.
Na stavbě pracují dělníci, nosí písek a maltu v koších na hlavách po provazových žebřících do
5.poschodí. Za 5-6 npií denně. Půllitr piva v hotelu stojí 20-33 rupií. Tím je řečeno vše!

Emil

MUSIL

OČIMA POLÁKA
Pout sv.Otce do Polska patří už dějinám. Západní svět
se měsíce před poutí dohadoval, povede-li pout k zostře
nému boji mezi komunistickou stranou a Církví v Polsku.
Politické vedení v Polsku bylo totiž od volby papeže-Poláka, donuceno k novým pravidlům hry. V létě 1978 netu
šil nikdo, jak se rozvine katolicko-komunistické "spolu
žití". Gierkova vláda, jejíž věhlas se u obyvatelstva
rapidně zmenšuje, se už tehdy pokusila "nerušit Církev"
a zakázat její tvrdé pastýřské listy. Ovšem kardinálprimas Wyszynski má přes 75 let. Kdo bude nástupcem? Po
litické vedení odmítly kandidaturu tehdejšího krakovské
ho arcibiskupa Wojtyly. Když však byl zvolen papežem,
nastalo překvapení. Vedení strany si uvědomilo, že jeho
postoj k Církvi musí být realističtější, aby nedošlo ke
konfliktu, neboř. Církev volbou polského papeže nabyla
většího sebevědomí. Obě strany se musely naučit mluvit
o starých věcech novým způsobem. Mimoto světový tisk
každou maličkost přepečlivě sledoval.
ŘEČ
POUTI.
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Trochu chladně, ale s jistou srdečností - vzdor ideolo
gickým rozporům, pozdravil min.předseda prof. Jablonský
na vojenském letišti ve Varšavě sv.Otce. K nebi se nesla národní hymna Polska a hymna Vatiká
nu - poprvé v dějinách světa - jakoby se jednalo o oficiální státní návštěvu. Na národní gar
du se sv.Otec diskrétně usmál. Se slzami v očích políbil její prapor. I když to nebylo v pro
tokolu předvídáno, šli s papežem i kardinál primas a církevní ministr Kakol. Celý svět sledoval
na obrazovkách přijetí sv.Otce na zámku Belvedere.
Polská vláda chtěla dokázat celému světu své přátelství k sv.Otci - a to se jí skvěle podaři
lo. Několik zástupců světového tisku dokonce podotklo, že "v Polsku to bylo vřelejší než v
Mexiku," i když v latinské Americe není komunismus u vesla. Ovšem této zemi, která je téměř
úplně katolická, vládne ateistická vláda.
Srdečnost komunistického vedení v Polsku by ovšem mohla klamat. V ony dny šla hluboká modlitbě
a tvrdá politika ruku v ruce. Politika byla zašifrovaná do řečí obou stran - nezastřeně. Papež
se vroucně modlil u hrobu neznámého vojína, políbil
desku, ale za několik minut se zeptal, kde byli
před 35 lety spojenci Polska, když byla Varšava při
povstání doslovně "za živa zakopaná", zatímco so
větské vojsko přihlíželo nečinně na břehu Visly.
Sam se modlil v cele bl.Maximiliána Kolbeho v Osvě
timi a poté hovořil hodinu o osobní svobodě člověka,
o lidských právech,o "právu člověka nejen na přeži
tí, ale na lidsky důstojný život."
V Osvětimi se obrátil na všechny "kdo vykořisťují a
potlačují národy" s jasným dodatkem:"My, Poláci,
kteří jsme tolik museli trpět a trpíme, známe cenu
svobody, míru.. Víme, co znamená žít v ponížení
a v utlačování__ "
Papežova pouť byla velká slavnost a hra zároveň.
Zúčastnilo se jí imoho členů strany. Kdo jakou řečí
hovořil, resp.chtěl hovořit, kdo při této hře mohl
vyhrát a kdo také vyhrál - na tuto základní otázku
není těžké odpovědět.
KATOLICKÁ CÍRKEV V POLSKU
Papežova návštěva nesmírně posílila sebevědomí Po
láků. V posledních letech poslala do misií asi 300
kněží, 300 řeholnic a 100 laiků. Polsko je jediná
země na světě, kde není nedostatek kněžského a ře
holního dorostu - ted se přihlásilo do seminářů o
třetinu víc kandidátů do seminářů.

Na polského kněze se obrací stále víc lidí. Snad není vždy teologicky na výši, ale je otevře
ný člověku, dovede ho trpělivě vyslechnout a je skrermý. Je často orientovaný charismaticky.
Právě tyto vlastnosti jsou pro dnešní život Církve nesmírně důležité.
Církev v Polsku působí někdy klerikálně - s trochu snad i je - ale organisačně zvládla návště
vu sv.Otoe na výbornou. To ocenily i země, ve kterých se píše slovo POŘÁDEK velkým písmem.
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VELKÁ HODINA POLSKÉHO PRIMASE
Církev v Polsku už léta hovoří ústy kardinála-primase Stefana WYSZYNSKEHO, arcibiskupa z
Hnězdna a z Varšavy. I tento muž oslavil v cněch dnech velké úspěchy. Ukázal se světové veřej
nosti jako skvělý politik a hlttooce věřící církevní kníže. Západní Evropa viděla, že návrh
katolické university v Lublině z r.1978, udělit mu Nobelovu cenu míru byl oprávněný. V cněch
dnech se znovu ukázalo, že tento kardinál patří k největším osobnostem církevního života a
politiky v tomto století.
Několik slov o politickém vedení Polska. V těch dnech se mohli radovat i členové vlády a stra
ny. Pozdravili papeže se vší poctou, povolili vysílání v televizi, ale museli také vyslech
nout hořké a tvrdé, často zašifrované, ale jasné mínění papežovo. Snad litovali, že dovolili
papeži zájezd do Polska. Ale po jeho návštěvě - jak se zdá - bude mít větší úctu u lidu.
Byla perně mě ús trpná, ochotná k dialogu s Církví, vzdor ideologickým překážkám. Západní tisk
to také kladně zhodnotil. Byla-li to pouhá maska nebo skutečná připravenost k dialogu - to
se brzo ukáže.
Pro sv.Otoe byla tato oesta shledání s vlastí a zároveň rozloučení. Ale bylo jistě dobré,že
ho celá Církev viděla v jeho katolické, komaiisty ovládané zemi. Hromadné sdělovací prostřed
ky Západu konečně pochopily, že papež z Polska hledá kontakt s lidmi a sám nabízí svou osobní
vroucnost, srdečnost - a všechno ostatní že je druhořadé.
"EVROPSKÁ DUCHOVNÍ JEDNOTA".
Na této oestě se ukázalo, že sv.Otec je muž modlitby a jednání, činu. Jeho kázání v Osvětimi
o důstojnosti člověka, o lidských právech, o smíření mezi národy zůstane jistě dlouho v pamě
ti. V tomto i v jiných kázáních vstorpil do světa jako papež lidských práv a obránce důstoj
nosti člověka. Jeho oesta do Polska nebyla jen událost pro Východní Evropu. Jan Pavel II.mlu
vil o nutnosti, "aby duchovní jednota křesťanské Evropy byla viditelná". Na historických
příkladech ukázal, že myšlenka jednotné, křesťanstvím sječhocené Evropy je stará celá stale
tí. Proto byla jeho pouť úspěšná. Nikdo nic neprohrál. Je správné, jak podotkli v televizi,
aby vládla spokojenost v arcibiskupském paláci ve Varšavě, ale i ve vládním varšavském Belve
deru - i když formuloval papež leckteré pravdy hořce a vláda to musela vyslechnout.
Zatím tedy neprohrál nikdo. Ale jaké to bude v příštích letech - to se teprve ukáže.
Tajný vítěz však bude v každém případě Církev.
Stanislav JESIEN

Jeho odstoupení sv.Otec přijal.
V NSR zanikly dva velké katol.časopisy Rheini9,11. zemře1-několik dní před svou devadesát scher Merkur-65 tis.odběratelů - Kolín a Deut
kou-? .Metod KLEMENT z benedikt. kláštera na
sche Zeitung/christ und Welt-150 tis.odběratelů,
Sázavě. Založil a \edl ministr.organizaci
Bcnn. Místo nich bude od 1.1.80 vycházet nový
Legio angelica. Byl pohřben 15.11. R.I.P.
časopis pod vedením šéfredaktora Deutsche ZeiNový gener .představený františkánů John Vaughr tung Ludolfa Hermanna. Vzdor podporám nebylo
byl papežem jmenován členem Kongregace pro
možné finančně oba týdeníky udržet.
střent viry. Nove jmenovaného prefekta kong 21.10.promluvil sv.Otec k představeným jesuitské
regace pro klérus kard.Silvio Oddá jmenoval
ho řádu a zdůraznil, že je nutné obnovit věrnost
29.10 sv.Otec členem kongr.pro siřeni vzry.
Cirkvi v duchu sv.Ignáce, zakladatele jesuitů.
Za předs.kard.Koniga se kcnalo v Říme od 10. Upozornil, že je nutné celit zesvetacenz řádu
do 12.11.synpositm na téma:Kdo je vlastně
hlubokou vnitřni i vnějsi kázni a uvědomit si
člověk? Zúčastnili se ho vědci celého světa. kněžský charakter členů řádu, a také nutnost
Organizovalo je mezinár.hnutí Nová Naděje,
hlubokého filosoficko náboženského vzděláni novi
které se věnuje hodnotám a cíli člověka. V
ců, kteři jsou dar Boži a vyžaduji od představe
závěr.prohlášení se zdůrazňuje, že člověk"má ných velkou péci a výchovu v ignaciánské askevíc být, než dělat a mít." - Wúrzburg dostal tice. - Na české a slovenské jesuity můžeme být
nového biskupa P.br. Pavla Wernera Scheele,kte hrdi. - Biskup Dr.G.Moser, předseda Pax Christi,
rý byl 21.10 slavnosné uveden v úřad v dóme
se postavil jménem instituce písemně proti od
sv.Kiliána. Biskupskou moc přijal z rukou ar souzení 6 chartistů. - Předsedou část.synody ho
cibiskupa z Bamberku, Dr.E.M.Kredela. 7 pro landských biskupů jmenoval sv.Otec kard.J.Willemluvě zdůraznil nový biskup nutnost ekumenismu brandse, druhým předs.je biskup z Antverp G.DanKard.Leo J.Suenens, belgický přines, se vzdal neens. Zvláštním sekretářem je holandský teolog
v 75 letech svého úřadu. Jmenoval ho Jan XXIII prof.I.F.Lescraumaet z kongr.misionářů Nejsv.
Srdce Ježišova, clen mezinár.teol.komise.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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VÁNOČNÍ JÍZDA SMRTI
Byl mrazivý den, prosinec 1880. P.Jiří Ducot od řeky Mackensie z Fort Normanu se chystal na
cestu do tábora Ubožáků, asi pět dní cesty. Pohlavár, Malý Pes, ho snažně prosil o návštěvu.
Čtyři psi táhli s funěním zásoby na cestu, bohoslužebné potřeby, pokrývky a stan. Kněze do
provázel Alfons Koutain, čtrnáctiletý Indián kmene Zaječích kůží. Bystrým zrakem pozoroval
nalcmené větve a jiné značky, kterými označili Ubožáci cestu ke svému táboru. Přesto hned
první den ve sněhové vánici zabloudili.
"Snad bude lépe, vrátíme-li se,"řekl kněz, kráčející ve vysokých botách za saněmi.
"Neměj strach,Otče, "usmál se hoch. "Indián si najde vždy cestu. Dovedu tě bezpečně k cíli.”
"Doufejme,"povzdechl si kněz, syn bohatého klenotníka z Bordeaux. Z lásky ke Kristu opustil
své bohatství i svou vlast - aby zvěstoval Indiánům radostnou zvěst - evangelium.
Po dvou dnech se dostali ke Kray loňskému jezeru a noc strávili v chatě indiánského rybáře.
"Vrafte se, "radil jim zkušený muž. "Zabloudíte a stanete se kořistí vlků. Sníh zavál znaménka'.'
"Slíbil jsem Malému Psu, že ho navštívím, "namítnul kněz a vydal se s chlapcem na cestu. Ale
starý Indián měl pravdu; brzo ztratili v bílé pustině oestu a po znaménkách ani stopy. Jede
náct dní se vlekli hlavoví a promrzlí zuřící bouří a ledovým chladem. Potraviny skoro vyčer
pané, psi dávno sežrali poslední sušenou rybu. I kožený pytel hbitě roztrhali. Druhý den pad
la tři zvířata. Oba poutníci schovali lyže, ukryli i oltářní potřeby a stany, nebot Alfcns
ujišťoval, že tábor musí být blízko. Ploužili se s trochou jídla zasněženou pustinou. Posled
ní pes - Filo - se klopýtavě potácel vedle nich. Odpoledne našli vyšlapanou stezku, ale sníh
ji brzo zavál. Mamě napínali sluch, aby zachytili štěkot psů a pláč dětí, znamení, že v
blízkosti je indiánský tábor. Vítr utichnul, les zmlknul. Při západu slunce našli hledané
místo. Ale bylo prázdné. Nikde ani človíčka!
"Odešli.' Už dávno octešli!" koktal mladík, ukazuje na silnou vrstvu sněhu nad zuhelnatělým
ohništěm. "Zahnal je hlad. Nenechali tu vůbec nic!"
"Co dál?" vzdychnul Pater, "máme jen kilo pemmikanu/sušené maso/a půl kila mouky!"
"Zpět nemůžeme. Je to daleko. Musíme je najít," odpověděl Indián.
"Brzy budou vánoce; pomodleme se k našemu Spasiteli, aby nám ukázal oestu."
"Dobrá, Otče!"Chlapec si klekl do sněhu vedle kněze a oba se úpěnlivě modlili. Pak rozhodl
Otec, že se vrátí k lyžím, tam bude sloužit mši svátou, podá chlapci Tělo Páně a zemřou.
"Máš pravdu, Otče, "přikývnul chlapec, "Ubožáci jsou daleko, nedohoníme je."
V noci se vypravili na cestu. Sněžit přestalo. Nebe bylo plné zářících hvězd. Po půlnoci doš
li ke skrýši, ale vzdor hladu nemohli sníst ani kousek masa, tak byli unaveni. Po krátké mod
litbě se zabalili do pokrývek. "Ráno zabijeme Fida a sníme ho," řekl kněz před usnutím}
spal krátce, i když byl tak vyčerpaný. Byl odevzdán do vůle Boží, ale hořce ho bolelo, že mu
sí zemřít i mladý Indián. Zoufale svíral misijní kříž a němými rty volal k Bohu o pomoc. Pak
upadl do hlubokého spánku. Když se probudil, stálo slunce na obloze a chlapec dělal oheň.
"Mám psa opravdu zabít?" zeptal se kněze.
"Nic jiného nám nezbývá!" Otec Eucot se obrátil, když chlapec napřáhl sekeru na věrné zvíře.

Mnoho masa na vyhladovělém Fidovi nebylo a chlapec nechtěl ani jediné sousto - všechno připra
vil pro pána. Byl by se totiž provinil proti prastarým zvykům kmene, jehož členové nesměli
jíst psí maso. Kněz mu proto nechal trochu pemmikanu a sám snědl psí pečínku. Pak na sebe na
ložili oltářní potřeby a několik pokrývek a klopýtali zasněženou cestou. Večer - ke cti
Božského Vykupitele, si dopřáli hostinu, zbytky potravy, do polévky dali i mouku. K večeři
snědli oltářní svíčky. Pak si zazpívali všechny vánoční písně, které znali. Lesem hlaholilo:
Nám,nám narodil se. Po tříhodinovém putování spatřil Alfons vlka, který trhal kořist. Zahnal
ho a ze zbytků srnky žili tři dny. Když snědli poslední kousek, poslal jim Bůh zase jídlo.
Indián našel pod sněhem měchýř srnky, naplněný zmrzlou krví, který tam nechal lovec kmene Za
ječí kůže. Ten jim vystačil na další den. Poté objevil kněz v kapse krabičku s hojivou mastízase bylo co jíst. Večer, úplně vyčerpaní, se dostali ke Krayloňskému jezeru, ale jaké bylo
jejich zklamání, když zjistili, že chýše rybářů zmizely. Zatím co kněz se tiše modlil k Bohu
o pomoc, chlapec pozorně naslouchal a náhle vykřikl:"Slyším štěkot psů!" Rychle si zapnuly
boty do sněhu a brzo našli rybáře, který se vracel s třemi zastřelenými srnkami.
Ted bylo nouzi kcnec. Rybář hosty ve své chýší bohatě pohostil a když se dali konečně na cestu
nesli si i velký kus nasa.
Večer, smrtelně unaveni, našli konečně tábor Ubožáků. Už na ně čekali. Vyzdobili primitivní
kapličku větvemi a lampióny.
"Nyní spolu oslavíme vánoce," radoval se náčelník.20
"Ale vánoce jsou až za týden!" namítnul kněz /'vyzpovídám vás, podám vám Tělo Páně Páně a
vrátím se zpět na svou misii.
"Chceme oslavit vánoce hned. A musíme odtud, nemáme víc zásob."
"Přeoe nemohu slavit vánooe týden před vánocemi. To by se svátému Otci nelíbilo."
Ubozí rudokožci svěsili hlavy. Malý Pes usilovně uvažoval a pak řekl. "Slyš mě, Otče. Ty jsi
kněz a kněz je tak milý, jak Bůh. Zastupuje ho na zemi. Co chce, to může. Jestli tedy chceš,
mažeš oslavit Velkou noc s námi - i když to není ve správný den. Přišli jsme zdaleka. Všichni,
i naše ženy a děti. Proč se tomu bráníš?"
Misicnář chvíli váhal. Kde na světě slouží kněz vánooe v advente? Ale co
měl dělat? Nebylo možné hostit celý kmen až do vánoc, vždyE měly jen jedi
nou srnku. A měl je poslat pryč, aniž by prožili radost Velké noci,
na kterou se tak těšili?
Soucitně pohlédl na ubohé lidi, na jejichž tvářích se odráželo
I
bolestné zklairéní. Napadlo mu slovo Páně:"Líto je mi zástupů."
"Dobrá,"odpověděl,"připravte všechno na slavení velké vánoční
noci; zítra se vyzpovídáte a o půlnoci budeme slavit noc modli
teb. "
Odpověděl mu výkřik radosti.
Druhý den vyznali rudokožci pokorně své hříchy a nemohli se
dočkat půlnoci, až zazní zvcnek a vstoupí do chudičké kapličky,
kterou knězi připravili. Na oltáři zářilo několik svíček.
Pozorně naslouchali knězi, který jim vypravoval radostné
poselství o narození Páně. Pak zpívali ve světle svíček svou
vlastní vánoční píseň:"Narodilo se božské dítě."
Při mši přijali s úctou Tělo Páně. Slavnost trvala tři hodiny,
kdyby však trvala déle, rudokožci by se nehnuli z místa.
Než odtáhli zase do lesů, řekl Malý Pes:"Věděl jsem, že kněz je jako
milý Pán Bůh. Může všechno, co chce."
Doprovodili kněze a chlapce na misijní stanici a zmizeli v lesích.
Pater Ducot byl apoštolem Indiánů v severní Kanadě jedenatřicet let.
Když se, vyčerpaný námahami, na přání biskupa stáhnul do nemocnice
ve Fort Simplcn, tak se trápil touhou po svých Indiánech, že brzo
zemřel. Bylo to právě na svátek Nanebevzetí Panny Marie, r.1919, kdy
vzal Pán do věčné blaženosti duši svého věrného kněze.
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PUTOVÁNÍ PO CÁCH

MÁTE FANTASII ?

Manžele dohonili skupinu a bylo jim Lidé S fantasiá patní k tvůrčím osob
lito starce mezi ostatními. Zastavi nostem - vtastne jen ti jsou schopni
tvořit. Je to pozitivní vtastnost, po
li a nabídli mu mi sto ve voze.
"Pan Buh zaplat^ pane, ale do města kud se nevznáší o oblacích.
madárských králů se putuje pěšky." 1. Čtete zad občas dobrodružné nebo
"Do Cách?" pta' se řidič udiveně.
fantastické' romány?
ano 1 ne O
"Ano-do kaple sv.Štěpa'na. Už naši
2
.Studujete
rád
iáustr.
cestovná pro
předkové tam putovali - od dob vel
spekty?
ano 1 ne Ů
kého krále Karla."
Manželé vystoupili z auta. Slova se 3.Jezdíte podte možností každý rok
ujal mladík s vlajkou, která' nesla stopy boje.
jinam na do včtenou?
ano 1 ne O
"Máme za sebou dlouhou cestu a nikdo nevěřil, že ji do
4
.
Tzaváté
ve
ti
inu
času
doma?
končíme. Muj dědeček a příbuzní odešli hned s prvními
ano O ne 1
uprchlíky, ale já se snoubenkou tam zůstali. Na univer
sitě jsme do poslední chvíle Čekali, že nám přijde Zapad 5.Představujete si tu a tam, že se
na pomoc. Nakonec bylo všechno ztraceno, pátrali po nás vám spáni nespčniteine praní?
ano O ne 1
a my museli zachraňovat holý život. Vzpomněli jsme si na
6.Odmotáte. Lotto a Toto, protože stej
prastarý zvyk: v největší nouzi se u nás skládal slib
ano O ne 1
pěší pouti do Cách...Všichni tvrdili, že je to beznaděj ne nic nevyhnáte?
ně. Ale my, studenti, známe nejen legendy, ale i histo 7
. jíte v cizině zádi jídia, která
rická' fakta, jak se od nás putovalo do Cách - byly to
jesté neznáte?
ano 1 ne O
pouti prosebně, smírné, nebo prostě z lásky. Putoval tam
8
.
Potřebujete
dtoahou
dobu na,
i náš král Ondřej a jiní^ Řekli jsme si: naši králové a
J 21
svati musejí svým potomkům pomoci, abychom se na pouť to, než se připravíte na
detsí
cestu?ano
O
ne
1
dostali. Vždyť málokdy bylo Madársko v takové' tísni.."
"Vzal jsem vlajku a Aničku,"-co vše bylo v pohledu, kte 9.Nosíte rádi nenápad
rý si vyměnil i,"a s pomocí Boží jsme se dostali ven.Jak ný odŽv? ano O ne 1
jsme se dostali přes hranice, to byl proste zázrak. Ale
. Metá jste ve sko10
jeste větší byl druhý - ted^vyprávej ty, dědo."
"V němečkem táboře jsme udělali podobný slib, uvidíme-li te odpor k stohovým
zase naše děti. A najednou tu byly. Tak putujeme společ úlohám? ano O ne 1
ně. Přicházíme z jednoho uprchlického tábora u Kolína.
. Máte rádi, zvučné zne11
A neseme s sebou všechnu touhu, lásku a dík celého Ma- jící křestní jména? ano 1 ne O
dárska."
12. Chtěli byste strávit aspoň cast
Automobilista nemohl skryt pohnutí:"Kolik je vám let?"
"Přes osmdesát," řekl stařec a rychle dodal:"Jen, prosím života v exotických zemích?
ano 1 ne O
žádnou soustrast. Putujeme za Madarsko, která má ještě’
13.Mate strach z cest letadlem?
dalekou cestu ke svobodě."
ano O ne 1
Manželé naléhali, aby si poutníci přisedli do auta. Buh
jim to nebude mít za zlé, když" si zkrátí pár kilometru. 10-13 bodů: Máte velkou fantazii,ale
"Za žádnou cenu. Vsak si u cíle odpočineme. Ne.děkujeme? je nutné ji kontrolovat rozumem. Ne
Mladý' muž stál ruku v ruce s děvčetem a pokračoval:"Pak jste ani nudný, ani sosák. Snad máte
se necháme u sochy sv.krále Stepána oddat. Ale modlit se i sklon k hudbě.
nechceme jen za sebe, ale chceme poděkovat za ty, kdo mu 7-9 bodů:Máte také velkou fantazii,
seli zůstat doma, za cele' Madársko."
ale dobře ji kontrolujete rozumem.
Manželé na ne nechápavě pohlédli:"Dekovat? Madarsko je A-6 bodů: jste v zásadě střízlivý,
přece jesté..."
lidé s fantazií jsou vám nepříjemní
\.pod křížem, ano. Pravě proto chceme děkovat, že ne a podezřelí. Dosažitelné skutečnosti
zůstalo ležet pri devátém zastavení, ale že vstalo, aby života jsou pro vás důležitější než
došlo až na Golgotu - a to za všechny křesťany. Tak se sny, přání nebo divý fantazie.
nám to zdá.." A tiše dodal:"Nebo nevěříte, žé je to mi 0-3 body:jste dokonale střízlivý člo
lost, když si Macfársko nyní nezoufá'?"
věk, nemáte rád hudbu. Váš život pro
Na rozloučenou prohodil stařec:"A ted"jsme to my, kteří bíhá ustálenou drahou.
vás bereme s sebou." Manžele pochopili, co tím mínil.
Pře l. DOMA
Kaple sv.Stepána je gotická přístavba/ 2367/cášského domu MÍSTO, KDE SE CHCE DUŠE MODLIT,
z 8.st. Karel IV.dal postavit pro poutníky z našich zemi NAJDE VŠUDE, PROTOŽE JE STÁLE
oltář sv. Václava. Později se "madarcká káplo" zbar bázo NOSÍ V SRDCI.
vala. Mimo tří madarskych světců je tam i socha
Sv.KATEŘINA SIENSKÁ
sv. Voj tec a a prý i jeho lebka.

III.provádí zločiny.
Protože krestanství se v Indii veImi rychle šíří,
V Benátkách se konaly porady anglikánů a ka
obsahuje návrh na nový zákon o "náboženské svobotolíků, směrující k sjednocení obou církví.
dě"zákaz konversí,tj.přestoupení na jinou víru,
Svého času uveřejnila před 12 lety založená
a tresty i pro ty, kdo by k ní pomáhali, napr.
mezinár. anglikánsko-katol. komise tři souhlas
pro kněze, který někoho pokřtí. Katoličtí bisku
né dokumenty o eucharistii, o úřadě a autori
pové vydali začátkem roku pastýřský list, v němž
tě v církvi. Nyní se projednávaly další otáz
proti tomuto návrhu protestují.22
ky autority v Církvi. Komisi předsedal katol
Sv.Otec zdůraznil 40 účastníkům výr.shromáždění
biskup Alan Clarke a anglik.arcib. z Dublina,
mezinár.teoí.komise, že teologové se nenají ome
Henry Mc Adoo. Anglikáni souhlasí s prven
zovat jen na opakování věroučných pravd, ale postvím a vládou papeže, mají však námitky pro
náhat Církvi, aby stále víc poznávala tajemství
ti katol. výkladu tak zv.petrských textů, o
Kristovo. Teol.pluralismus je správný, ale musí
tom, že papežský primát je božského práva/de
mít úctu k ryzímu pokladu víry. Proto musí teolo
jure divino/, o dogmatu papežské neomylnosti
gie odmítnout filososofické názory, které se ne
a o tom, že římský biskup né pravomoc nade
dají sloučit s vírou. Mluvil k nim latinsky.
všemi místními církvemi,t.j. věřícími. AngliHaše sestry v Quartenu se snaží, aby tunel s dál
káni nemají ústřední vedení, dělí se na 29
nicí, který má vést pod horami, byl prodloužen o
úplně samostatných národ.církví. Hlavní pře
několik km, jinak by provoz rušil klid vzděláva
kážkou zůstane asi pravda víry o papežské ne
omylnosti, která kotví v slovech Kristových. cího a rekreačního střediska schbnstattských ses
ter. Představená s.Nicole se zúčastnila porad o
Nový'pravoslavný klášter v Řecku Panhagia
tunelu. S.Fridolína objasnila problém v televizi
Chrysopigi spojil byzantská řeholní pravidla
I neveřecké noviny Die Zeit uznávají, že pramen
s benediktinským: MODLI SE á PRACUJ.
aktivity sv.Otce je v rozjínéní, vnitřní zbožnos
Katoličtí biskupové DPR pečlivě bdí nad vý
ti, kterou vyzařuje stále.velkou sílu.
chovou budoucích kněží. Heretičtí teologové
Na objektivní, vtipnou kritiku projevů Hanse
Západu, např.Johann B.Metz, Hans Kúng a j.
Kunga z úst kard.Ratzingera, který opustil své
se nesmějí v učebnicích ani citovat.
ho času modemistický Túbingen a vyučoval na
Zástupcem švýc.bisk.konfer.na biskupské syno
teol.fak.v Řezně - Kúng ostré reagoval. Proti
dě 1980 o manželství a rodině byl jmenován
věcnému zhodnocení vzbuzuje Kúngova obrana spíš
světící biskup z Freiburku Gabriel Bullet;je
dojem hysterie. Kúng je majitelem dvou luxusních
ho zástupce je biskup Otmar Maděr ze St.Galvil. - Zúčastnil se 28.a 29.8.symposia o nábožen
lenu. Bude se projednávat situace rodiny v
ských otázkách v Pekingu.
dnešním světě, učení o manželství a rodině,
Vel.Britanie se připravuje na navázání diplom,
úkoly křest .manželství a objasní se i řada
styků se Sv.Stolicí, přerušených před víc než
zmatků, napr. manželství na zkoušku a pod.
400 léty králem Jindřichem VIII.,který se chtěl
Začátkem měsíce se konala v Oltenu slavnost
oženit se svou milenkou, ale Řím odmítl jeho žá
10 let trvání Pomocné akoe mučednické církvi
dost o zrušení platného manželství. Zatím je tam
ve Švýcarsku. Interkonfesijní organizace se
apoštolský delegát, Švýcar, arcib.Heim, který je
snaží pomáhat pronásledovaným křesťanům. Dí
zástupcem Sv.Stolice u episkopátu, ne u vlády.
lo založil pastor R.Wurmbrand, který byl 14
V Moskvě byl zatčen 19 ti letý syn šachového vel
let vězněn v Rumunsku. Slavnosti se zúčastnil
mistra
Viktora Korcnoje, Igor. On a matka žádali
také P.Antcn Hlinka z Mnichova. Účastníci si
poslechli ruské a německé zpěvy těch, kdo se o vystěhování, nebot otec zůstal za hranicemi a
byl zbaven stát.občanství. Igor nesměl studovat.
vrátili z Ruska.
V berlínské stát.knihovně se našlo 60 polských
/ Niederalteichu si vybudovalo 10 Voršilek
rukopisů z 13.-18.st.m.j. Codex se spisy slavné
v býv.zahradě benedikt.opatství klášter s
ho křižáckého kazatele sv.Bernarda z Clairvaux,
klausurou. Vyučují na klást.gymnasiu a zá
dále řada sbírek kázání a fil.děl z 15.st.Sbírku
kladní škole. Pomohly jim Voršilky z Berlína
převezli Prusové r.1936 z Poznaně do Berlína.
Sovětská tajná policie KGB má 9 odd. Sekce A
vede mezinár. teroristické akce-pomocí IRA ve Freiburská universita oslavila letos 90 let trvá
Vel.Britanii, baskické ETA ve Španělsku,Bre- ní. Vedou ji dominikáni. Má 4 fakulty.
Po exerciciích P.Špidlíka se setkali čeští kněží
toňců a Korsičanů ve Francii, Rudých brigád
z Ameriky na faře P.Křivánka u Winnipegu v Kana
v Itálii, Rudé armády v NSR, Moluků v Holand
dě. Mj.Msgr Petr Lekavý z Brna, P.Josef šach-vysku, flámských a valoňských extremistů v Bel
gii a anarchistů ve Švýcarsku. Tyto skupiny davatel Kafkových knih, P.Jiří Svoboda, příbuz
ný Dr.Heidlera, P.Jar.Popelka,S.J. z Los Angeles
jsou prakticky v rukách K(3, která je zásobu
a P.Petr Esterka, jehož poutavé vzpomínky jste
je střelivem, poskytuje úkryty, řídí únosy,
četli v prvních dvou ročnících KLUBu.
atentáty a pod. I.odd.sekce se stará o infor
V Hollywoodu vysvětil kard.Manning na kněze 4 je
mace o obětěch,II.pracuje sexem, penězy, pře
suity, mezi nimi i jesuitu ces.původu P.Pavla
mlouváním a hypnózou, aby získalo u policie,
Soukupa. Vypomáhal dříve ěes.duch.správci v pas
soudů a protikcrnmistických organizací vliv, toraci.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

POZNEJME SVOU VÍRU !

katechese v poslání Církve a ve sván projevu
účastníkům mezinár.sjezdu pro katechezi 21.9.71.
Později se k tomuto předmětu vrátil ve své apošt
exhortaci Evangelii nuntiandi. Přál si také, aby
katechese, zvi.ta, která je určena dětem a mláde
ži, se stala námětem 4.valného zašed.celocírk.
biskupského synodu, jež se konalo v říjnu 1977
a kterého jsem se k svému velkému potěšení i
sám zúčastnil.
3. Na závěr synodu biskupové předložili papeži
velmi bohatý dokumentační materiál, obsahuj ící
různé referáty a připomínky podané během zasedá
ní, dále závěry, k nimž dospěly pracovní skupiny
poselství, s nímž se obrátili se souhlasvem Sv.
Otce na Boží lid, ale především celou řadu návr
hů, ve kterých vyjadřovali svá mínění o imoha
složkách a stránkách současné katechese. Ttento
synod pracoval ve výjimečném ovzduší naděje a
1. Církev považovala katechesi vždy za jednu ze vděčnosti Bohu. Uvědomil si, že katechetická ob
svých základních povinností, neboť náš Pán po nova je vlastně cenným darem Ducha sv. nynější
zmrtvýchvstání, dříve než vstoupil na nebesa Církvi, daregi, na které křesťanské obce na ce
k Otci, dal apoštolům jako poslední přikázá lém světě a na všech úrovních odpovídají s obdi
ní úkol, učit všechny národy, "aby je aciCl
vuhodnou velkodušností, nadšením a vynalézavostí
zachovávat vXe., co on pačkáza£.”Tím jim svě Potřebný průzkum a stanovení současné situace
řil poslání a dal moc, aby hlásali lidem vše, bylo tedy opravdu konkrétní, Boží lid projevil
co sami slyšeli, na vlastní oči viděli, bed upříímou ochotu přijmout tuto Boží milost a ří
livě pozorovali a čeho se svýma rukama dotý dit se při tem směrnicemi církev, učitelského
kali, totiž o Slovu Života. Zároveň jim též
úřadu.
dal poslání a moc, aby právoplatně vykládali 4. Ve stejném ovzduší víry a naděje předkládám
a vysvětlovali vše, čemu je on učil, jeho
vám dnes i já, milovaní bratři a milovaní syno
slova, skutky a zázraky a přikázání, a dal
vé a dcery, tuto apoštolskou exhortaci. Její
jim i svého Ducha, aby mohli toto poslání
předmět je nesmírně rozsáhlý a proto v ní pojed
plnit. Pod pojmem katechese se brzy rozumělo náváme jen o jeho některých a nejčasovějších as
úsilí, jež Církev vynakládala, aby získávala pektech, abychom tak posilnili výsledky biskup
nové Kristovy učedníky, aby ponáhala lidem
ského synodu. Exhortace vychází tak podstatně z
věřit, že Ježíš je Boží Syn a aby tak svou
toho, co již připravil Pavel VI.na základě hoj
vírou získali život v Jeho jméno, dále aby
ného dokumentačního synodálního materiálu. Jan
je k tomuto životu vychovávala a o něm poučo Pavel I., jehož horlivost a katechetické nadání
vala a tím i budovala Kristovo Mystické Tělo. jsme všichni obdivovali na všech shromážděních,
O to se Církev vždy snažila všemi silami.
se chystal ji uveřejnit, ale Bůh ho náhle povo
2.Poslední papežové vyhradili katechesi přední lal k sobě. Zanechal nám příklad katechese, kte
místo ve své pastýřské službě. Můj ctihodný
rá se soustřeďuje na nejdůležitější věci, ale
předchůdce Pavel VI. sloužil zvlášť příklad při tom je lidová, založená na prostých činech
ným způsobem svými činy, hlásáním Božího slo a slovech, která se však dotknou lidských srdcí.
va i svým právoplatným vykládáním usnesení II. Sahám tedy k dědictví po obou papežích, abych vy
Vat.koncilu, který považoval za velký kate
hověl žádosti, kterou biskupové přímo a výslov
chismus pro moderní dobu. 18.3.1971 schválil ně vyjádřili při závěru 4.valného zasedání bisk.
tzv.Katechetiské direktorium, připravené Kon
synodu a na kterou Pavel VI. ve svém závěrečném
gregací pro klérus, který zůstává základním
projevu kladně odpověděl.
dokumentem k podnícení a celkovému zaměření
Činím tak proto, abych splnil jeden z předních
katechetické obnovy v celé Církvi. R. 1975 zří
úkolů svého apoštolského úřadu. Katechese byla
dil i mezinár.radu pro katechesi. vynikajícím ostatně vždycky hlavní starostí v mé dřívější
a vystižným způsobem stanovil úkol a význam
kněžské a biskupské službě.
Vroucně si přeji, aby tato apoštolská exhortace,
určená celé Církvi, posílila pevnou víru a křes
ťanský život, aby vlila nové nadšení do akcí,
které již probíhají, aby podnítila vynaléza
vost a činorodost, ovšem za předpokladu nut
né bdělosti, aby přispěla k větší radosti
v celém našem společenství a aby hlásala
světu Kristovo tajemství.
10. října uveřejnil sv.Otec apoštolský dopis
o "nejdůležitější úloze" Církve, o vyučování
náboženství-katechesi. Dopis shrnuje poradu a
úvahy biskupské synody z r.1977, které se zú
častnil i sv.Otec-ještě jako krakovský arci
biskup. Dopis se připravoval za Pavla VI.,je
ho nástupce jej chtěl uveřejnit, ale zemřel.
Exhorta má 9 kapitol. l.Náš jediný učitel je
Kristus. 2. Ústní podání tak staré jako Cír
kev. 3.Katechese v péči o duše a misijní čin
nosti Církve. 4. Čerpat z pramenů celou ra
dostnou zvěst. 5.Katechesi potřebují všichni.
6. 0 několika způsobech a prostředcích kate
chese. 7.Jak se má vyučovat náboženství. 9.
Radost víry v obtížném světě.9.Úloha, která
se týká nás všech. - Uveřejňujeme začátek.
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Biskup Graber z Řezná prohlásil, že žijene v tře
ti revoluci, první byla francouzská 1789, druhá
Římská kurie prohlásila, že má deficit 17 mi komunistická 1917 a nyní je kulturní, kdy se ni
liard lir-asi 34 mil.frš. Příspěvky tak zv.
čí poslední kulturní hodnoty, zejména víra. Ne
Svatoperského haléře na úhradu výloh prý se za stačí nadchnout se osobností sv.Otce a oslavovat
tohoto papeže podstatně zvýšily,výlohy také. ho jako hvězdu, ale provádět jeho pokyny.
Asi 100 katol.,anglik.,1uter.a pravoslav. od
Od papežské návštěvy v Polsku stoupnul počet kan
borníků z řady evropských států mělo v Miláně didátů kněžství v zemi skoro o třetinu.
třídenní kongres k prostudování pastorálních 4000 zástupců 8 protestantských církví se vy
aspektů rodiny a vztahů rodinných členů k so
slovilo na sezení v Hannoveru proti "mravnímu
bě navzájem. Své výsledky předložili účastní
rozpadu národa", proti němuž církev málo dělá.
ci sekretariátu říms.biskupské synody, sekre
Hubert Matos/61/strávil skoro 20 let v kubánském
tariátu pro jednotu a laické radě. Také je v
vězení. Prohlásil madridskému listu El Pais, že
soukromé audienci přijal sv.Otec.
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kubánský režim ostře pronásleduje křestanství.
Z chigagského HLASU NÁRODA se dovídáme, že v
Jakmile katolík projeví svou víru, je uvězněn.
ČSSR bylo zatčeno celkem 15 katolíků, 9 bylo
Je např. zakázáno i stavět vánoční stromky a jsou
propuštěno. Ve vězení zůstal také pan Krwholz
na to tresty. Ani jiné katol.svátky se neslaví.
a jeho syn z Olomouce. Od návštěvy sv.Otce v Pro misijní rok evang.církve navrhuje pastor Ihi
Polsku prý se u nás řada lidí připravovala ve mme z Bielefeldu, aby se každý křestan pomodlil
řejně vystoupit a žádat pro Církev svobodu.
denně Otčenáš, přečetl kousek Bible a zpytoval
Zpěvák Cliff Richards na odvahu, zpívat písně svědomí. - Únos španělského poslance Javier Ruo lásce ke Kristu. V Moskvě měl 20 vyprodaných pereza odsoudil sv.Otec veřejně jako zločin.koncertů a při pravosl. mši -která trvá i 3 hod. Sv.Otec přijal presidenta Sambie, Kennetha Kaunzpíval s tisíci Rusy:Jaký přítel je náš Ježíš. da a jeho paní. - Israelská voj.správa v záp.
Většinu příjmů dává na dobročinné účely.
Jordánsku koná přípravy na vánoční návštěvu sv.
92 letý historik a spisovatel Nill Durant pro Otce v Betlémě.Přijede-li, není jisté, ale už
hlásil, že při studiu historie došel k závěru, přijal pozvání filipínských kardinálů.
že Kristovo přikázání o vzájemné lásce je nej Po návštěvě Huo Fuo Fenga u biskupa Mosera ozná
praktičtější na světě. Západní kultura vyrůstá mil biskup, že překvapivě mnoho Číňanů poslouchá
z křestanství, i když křestané jednají málokdy Rádio Veritas z Manily. Příští rok se bude smět
křestansky.
přivážet do Číny čínský Nový zákon.
Nejen ve Švýcarsku, i v NSR si dělají staros Na polské škole pro hluché děti v Prsemyslu je
ti se sektami mladých. Patří k nim 150 tis.
zakázáno vyučovat náboženství. Ředitel Podsiadlo
osob, 30 tis. je velmi aktivních.
tvrdí, že děti světských škol nemají právo na
V USA zemřel 137 letý Charlie Srrridt. 1842 při
vyučování náboženství a protesty biskupů jsou
šel do země jako dítě, pracoval na plantážích,
zbytečné. -V Africe žije 190 mil.mohame dánu a
když zrušil Lincoln otroctví, pracoval dál, té
141 mil.křestanů, z nich 63 mil.katolíků. Světo
měř 100 let, pák šel do starobince.
vá liga mohamedánů tvrdí, že roku 2000 jich bude
V bretonské vsi St.Nicolas du Tertre jmenovali
322 mil.,kře stanů 356 mil.-Msgr L.Němec vydal
vedoucí pošty 60 ti letou řeholnici Marii Jo
angl.žiwtopis sv.Otce s předmluvou kard.Krola
sefu, dosavadní učitelku. Obec má 503 obyv.
z Filadelfie:POPE JOHN PAUL II .Obj .Catholic
V evangel. církvi v NSR se živě diskutuje o tem
books publishing corp.257 West 17th Str.New York
nemá-li se při slavení večeře Páně nahradit
USA.Cena 4,95 D.-Matka Tereza je 5.žena,jenž
víno Coca-colou-v boji proti alkoholismu! V
dostala Nobel.cenu míru.1905 Rakušanka Bertha
jednom berlínském kostele už víno odstranili.
von Sutter za knihu Die Naffen nieaer, 1931 USA
Vatikán chce uveřejnit tak zv. "laicizační do
Jane Adams,zakl.mez.žens.ligy pro mír a svobodu,
kument /protože někteří kněží se dali oddat
1977 dvě Irčanky za boj proti 77£4. Předseda kat.
před úřadem, pak jsou ovšem okamžitě vylouče
mládeže v Německu Josef Homberg přiznává, že po
ni z Církve a biskup je musí zbavit úřadu.Ta liticky patří k SPD. Vedoucí skupin katol.mláde
ké se musejí postupně odstraňovat odpadlí kně že v Holandsku je z Církve vyloučený kněz.
ží z církevních služeb.
Při zkoumání veř. mínění v USA se zjistilo, že
38 rakouských farností se rozhodlo přijmout
42,2 proč.lidí chce náboženské filmy, 35,5 krimi
uprchlíky z komunistických zemí vých.Asie. Po nální a 22,3 proč .milostné a dobrodružné. Kard.
starají se jim o místa, pomohou jim finančně sekretář Casaroli převzal 28.10 svůj titulámí
ap.Zatím hledá domov 400 tis .uprchlíků z Kam kostel v Římě-basiliku u dvanácti apoštolů, kte
bodže a sv.Otec vyzval Západ, aby se jich ujal rou spravují minoritě. Kard.komoří Bertoli pře
USA jich přijme měsíčně 14 tis., Francie tisíc. vzal katedrálu ve Frascati. - Sv.Otec navštívil
Prof.Nevillw Wills z jedné australské universvět.org.pro výživu a polnohospodářství FAO sity prohlásil, že nezakáže-li vláda anti-baby
12.11. Konference se zúčastnilo 146 zástupců stá
pilulky, zničí se tam bílá rasa sama. Vláda
tů a konala se od 10.do 29.11. v Římě.
už o tom uvažuje.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

VÁNOČNÍ BESÍDKA,St.Ulrich Kirche,Winterthur,
Seuzacherstr. v 16,00 hod.
15.12.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S OTCEM KOLÁČKEM,
ved.čes.vysílání, v Casies,Itálie. Po ní
sport, zábava, zpěv aj.Inf.a přihl.P.Simčík,
P.Birka. Pobyt je mimořádně levný 26.12.-2.1.80.
REPRESENTAČNÍ PLES ČEOiS A SDUVÁkQ V MNICHOVĚ -
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Promenadenplatz 2.

12. ledna ve 20 hod.

ZIMNÍ TÁBOR MLADÝCH V SAAS ALMAGEL-Wallis, přihl.a
inf.P.Birka, P.šimčík
9. - 16.2.

EXERCICIE V BETHANIEN S P.Dr. HRBATOU. Přihl. a inf.
P.Birka
20. - 23.března
DUCHOVNÍ OBNOVA V QUARTENU na Květnou neděli. Zveme
na ni P.Dr.ŠKARVADU
28. - 30.března

RAsn.r.1 /p.KŘIVÝ/ - 24.12 - 21 hod.
BADEN /P,KŘIVÝ/ - v 11,15 hod.
PO STOPÁCH J.N.NEUMANNA, inf.a přihl. PILCERGEMEINBERN - 24.12. v 18 hod.
SCHAFT, 6240 Konigstein/Ts, Bischof-Kallerstr.3.
LUCERN- 24.12. v 22,30 hod.
t.06174-3015, cena 3.140 CM bez jídla, 14.-28.IV.
SOLOTHURN - 25.12. v 10,30 hod.
AARAU - 25.12. v 18,15 hod.BADEN 11,15 h. Upfámnou AouA&taAt manželům Ho ^mannovým z N-aziučfu,
29.12 v 18,15 hod.
Ltetýiii zahynaí v USA pru. autonehodě jídiný ^yn JAN.
BAEEN - 30.12 v 11,15 hod.
LUCERN - 30.12. v 19 hod.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
LUCERN - 31.12. v 18,30 hod.
Prof.Kúng
vidí,
že
narazil
na silný odpor knězi
LUCERN - 1.1.80. v 19 hod.
i věřících a proto se vyslovil v Rosenheimu pro
ST.GAUEN - 25.12 v 17 hod. ,
spolupráci s biskupy. Nechce prý"rozněcovat"spor
ST.GAT.TEN - 1.1.80 v 17 hod.
s kard.Ratzingerem. Napsal mu omluvný dopis, na
CURYCH-23.12. v 19 hod.
který kardinál vlídně odpověděl. Kúngovy knihy
24.12. v 23 hod. Štěd
z knihkupeckých seznáno skoro úplně zmizely.
rý den - půlnoční
Při gener.audienci členům spolec.katol.publicistů
mše sv.s koledami
NSR a odpovědných zástupců katol.zpravod.agentur
dětského sboru
důtklivě sv.Otec připomenul, aby svá media "používa
25.12.-Den Božího narození
li jen ve službě pravdě a k požadavkům a obhajobám
v 19.hod.pastýřská mše sv.
člověka a jeho důstojnostiVyzval je, aby doplni-.
s koledami
li a prohloubili své náboženské vědomosti o Církvi.
30.12.- svátek sv.Rodiny - v 19 hod.
Představení OPUS DEI popřeli, že usilují o tzv.nezá31.12.- v 18 hod.děkovná bohoslužba na
vislou prelaturu, při níž by podléhali přímo svDtci
zakončení roku
Také špaň.bisk. konference je proti. OPUS DEI se sna
1.1.1980 - Novy rok-slavnost Matky Boží, ží aspoň dostat vlastního biskupa. Má 72.375 členů
zahajujeme rok s Bohem
v 87 zemích, činných na 497 universitách a vys. Po
6.1. - Sv.tří králů - Zjevení Páně,
lách, v 52 rozhl.a telev.stanicích, v 12 filmových
v 19 hod.koledová mše
produkcích a půjčovnách, v 694 tisk.orgánech a v 38
Bohoslužby v Curychu jsou v krypto koste tisk.agenturách. Hnutí je věrné papeži a nelze do
la Božského Srdce Páně, Aemtlerstr.45.
něho vstoupit, vybírá si své členy pečlivě samo.
/Wiedikon/.
Generál jesuitů P.Pedro Arrupe vyzval 30 tis.členů
WINTERTHUR
řádu k vážné sebekritice. Je nutné co nejdříve od
22.12. v 19 hod..posl.neděle adventní
stranit vážné nedostatky v kázni, náboz. životě, uče
24.12. v 20,45 půlnoční mše sv. na štěd ní a vrátit se k duchu sv.Ignáce, zakl.řádu.
rý den s dětským sborem ve VELKÉM Matka Tereza prohlásila v interview bělenradskému
KOSTELE Seuzacherstr.1.
večerníku Novosti, že i po 50 ti letech v Indii se
29.12. v 19 hod. - svátek sv.Rodiny, dě cítí Jugoslávkou a že by se ráda setkala s presiden
kujeme Bohu za uplynulý rok
tem Ti tem. Indické pošty vydají k její poctě v pro
1.1.1980 NOVÝ ROK - v 10 hod.novoroční
sinci 1980 známky.
bohoslužba
Po deseti letech práce vyšel v Beirutu překlad Nové
5.1. - sobota - v 19 hod.oslavujeme svá ho zákona do moderní arabštiny.- 1.11.byl v Moskvě
tek Zjevení Páně-sv.tří králů
zatčen pravosl.kněz Gleb Jakunin, jeden ze 4 členů
Bohoslužby ve Winterhuru bývají v KAPLI Komise pro obranu práv věřících. Archiv komise byl
u kostela sv.Ulricha, Seuzacherstr. 1 .v jeho bytě 28.10.zabaven. Dále zatkli Tatanu Veli
R.osenberg.
kánovu, spolupracovnici samizd.časopisu Kronika
Mše sv. v ST.GALLENU v kapli katedrály. běžných událostí.

NEJMLADŠÍ PRADĚDEČEK
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Téhle episodce je už hezká řádka let a ani se člověku nechce věřit, že
hrdinou byl nás nejmladší pradědeček, Jiří Dohnal. Byl tehdy svůdný
milovník, hrdina stříbrného plátna, a nejedna dívka třicátých let čeka
la na jeho podpis ve vrátnici Národního divadla, kam přišel z Bratislavy .<
K stému výr.narození K.H.Máchy pořádalo Nár.dívalo matiné. Recitovalo se
zpívalo a hrálo. Režií slavnostního dopoledne byl pověřen vrchní reži
sér Karel Dostal a jedním z recitátorů byl mladý člen činohry Jiří Do
hnal. Byla generální zkouška, hlediště nabité kulturními špičkami v
čele s hlavním řečníkem F.X.Šaldou. V hledišti u režisérského pultí
ku Karel Dostal, na jevišti na vysokém praktikáblu recituje Dohnal. Do
stálovi se to nějak nezdálo a ustavičně milého Jiřího zastavoval:"Pane
Dohnale, tu frázi máte špatně rozdělenu, nestačí vám dech!" A zase:"Dohnale, tak né^, co to
máte s tím dechem? Ještě jednou!" Jiří se začal potit a nervóznět. "Špatné dýcháte, Dohnaléé!"
vykřikoval v hledišti Dostal, "čím to je?" Dohnal zrudnul a vlasy mu padly do čela, neklamný
důkaz, že se chystá vybuchnout. Ještě jednou se ozvalo ze tmy:"Ale Dohnaléé, vy neumíte dýchat',
a Jiří přerušil tok Máchových veršů a jako vždycky poctivě a podle pravdy zakřičel směrem k
režisérovu pultu: "Ale čerta starýho! Umím dejchat, ale oelou noc jsem proflámoval s Rubikem!"
"Jak jste mohl říci něoo takového," plísnil později na chodbě Dostal Dohnala, "vždyf byl v hle
dišti pan ředitel!"
Uběhlo pár let, řekněme třicet, a několik členů Národního divadla hrálo na pohostinské hře Goethova Fausta. Faust - Ladislav Boháč, Mefisto, Jiří Dohnal. Pánská šatna venkovského divadla
byla velmi prostorná, v jednom koutě pulty k líčení se zrcadly, přes dlouhou místnost až k pro
tějšímu rohu několik schůdků a dveře, vedoucí do šatny. V místnosti ticho, herci se oblékají,
lepí si paruky a líčí se. Na dveře šatny někdo tlumeně zaklepal a vstoupila statná, jak říká
Eduard Kohout, mírně kredenciózní paní v nejlepších letech, spíš pětapadesátnice než padesát
nice, a praví: "Prosím pěkně, je tu Mistr Dohnal?" Jiří v triku vstane ze své židle a jde volně
ke dveřím, mhouří oči, aby lépe rozeznal podobu přišedší dámy. Dojde až k ní a říká:"Já jsem
Dohnal, co si přejete, prosím?" Ted, když stojí vedle sebe, lze potvrdit obecně známou pravdu,
že muži nestárnou. Dáma rozpřáhne ruce, jako by chtěla ke hrudi přitisknout ztraceného syna,
a s koketní jistotou řekne:"No?" Jiří hledí trošku odtažitě do těch neznámých rysů a s nejisto
tou říká: "Odpustte prosím, opravdu promiňte, nepamatuji se.." Ladislav Boháč, který pobaveně
pozoruje celý výstup, se mění z divadelního Fausta v civilního Mefista a v předtuše velké leg
race boří rozesmátý obličej do rukou. "Opravdu se nepamatuji," koktá u dveří zklamaně Dohnal.
A tu se dáma postaví do koketní pózy, jakou omračovala své mužské okolí před mnoha lety, a výbojně pronese: "A kdo mě to líbal v Kuklenách?" Dohnal znachoví a od stolku v koutě vyprskne
nahlas smíchem Boháč. "A vy se nesmějte, pane Boháč," komentuje dána," vám jsem se tehdy také
líbila!"
Abyste, prosím, neměli příliš velké oči: v dalším rozhovoru se ukázalo, že návštěvnice byla
ochotnickou herečkou a že Dohnal i Boháč u nich ve městě kdysi hostovali.
Bohumil Bezouška: TAJNOSTI ZÁKULISÍ

"Na kterém místě
hostujeme teá?"

"že sis zase důkladně

vyleštil pleš?!"

"Máme elektrický
klavír."

, ,uo.
, .
Muj muz je zvyk
lý hrát na basu."

VÁNOČNÍ

HUMOR

"Jak se ti líbí v novém bytě, Máňo?""Báječne. Jen kuchyň je mi trochu těsná
kolem boků."_____________________________________
"Strýčku, dnes se mi zdálo, že jste mi dal sto franků!""Protože jsi byl
tak hodný, můžeš si je nechat!"
"Pomáháte manželce při domácích pracích?""Ne!" "?j."Protože je dělám sám."
Opilec před hospodou: "Pane strážník, pojede teti ještě elektrika?""Ne!"
"Tak co tu dělají koleje?"
"Slečno Emilko, máte srdce studené jako led. ""Však bude teplejší, jen co
se ohřeje.""Při kolika stupních?""Při 24 karátech."
Paní kupuje jablka a ptá se: "Nejsou červivá?""Víte co?" odpoví prodavač
ka, "přijcite si pro ne zítra, dám vám je mezitím zrentgenovat. "
"Tak mám vám něco vyluštit o budoucnosti, že?"ptá se věštec. "Ne, raději
o minulosti. Kde jsem zapoiměla zlatý náramek.11
"Proč už nehrajete na klavír?""Lékař mi to zakázal!""Cože? Váš soused je
lékař?"
_____________________
Abstraktní nalíř namaloval zákazníkovi portrét. Ten si ho dlouho prohlíží a pak se nesměle zeptá:"Prosím vás, nemohl byste mi to přemalovat na nějakou krajinku?"
"Já vím, Jiřinko," povídá snoubenec své dívce, "že nejsem žádný krasavec.. .""Ale to přece vůbec nevadí, "přeruší ho dívka,"vždyt budeš stejné celý den v práci..”
Sváteční hosté se vracejí z lovu. "Co potřebujete?"ptá se hajný, "střelivo?"
"Ne - ale ještě nějaké pejsky."
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"Předepíši vám lék, "povídá lékař Skotovi, "a každou hodinu budete
užívat jednu pilulku.""A mohl byste mi předepsat také hodinky?
"Kamaráde, tebe jsem už neviděl tisíc let. Co pořád děláš?"
"A které století tě zajímá?"
Vedoucí nařizuje:"Tomu žadateli napište, že se jeho požadavek
odmítá. ""Ale nemáme právě formulář na zamítání žádostí! ""Ták
mu to povolte."
Maminka chlácholí cestou k zubaři synka:"Neboj se, pan doktor
ti nic neudělá.""Tak proč k němu jdeme?"
Zvoní. Honzík jde- otevřít. Vidí mladého muže a volá na sestru: "Máňo, zase přišel
ten pán, co ti nikdy nic nedonese!"
"Co pleteš?""Pulovr.""A proč tak rychle?""Chci ho dodělat, dokud mám ještě vlnu."
Turista přijede po deseti letech do Paříže. Podívá se na Eiffelovku a
zeptá se chodce:"Ješte žádný olej?"
"Prosím vás, nemáte náhodou zápalku?""Ne, ale zde je zapalo
vač. ""Děkuji, tak spatné zuby_ ještě nemám."
Dozorce oznamuje vezni, že ho přišla navštívit manželka."Řek
něte jí,"povídá vezen,"že nejsem momentálně doma."
"Včera jsem byl v kanceláři do deseti hodin. ""Prosím tě, a to
se nenašel nikdo, kdo by tě včas probudil?"________
Staří pánové si oživují v hospodě vzpomínky z mládí. "Jestlipak se ti splni
lo některé přání z dětství?"ptá se jeden dru
hého. "Jen jediné. Když mi matka
cesávala vlasy, přál jsem si,abych
žádné vlasy neměl. "____
"Proč vylézají kuřátka z vajíčka?"
"Protože irají strach, že je někdo
uvaří."
Otec slíbí synkovi za každou šest
ku pět franků. Od té doby nosí
chlapec domů jen dobré známky.
Otec se zeptá podezřívavě: "Poslyš,
nedělíš se o ty peníze s panem
učitelem?"____________
"Tati, jak dlouho žijí myši?""Nevím - to závisí na kočkách."
"Máte, prosím, medicínu na blechy?
„Prosím tě, jak se to mohlo stát, vždyť
ptá se zákazník v lékárně. "Jak
máš pro lyžováni všechno z ciziny . .
„No to io. ale jedle byla domácí..Z
to? Máte nemocné blechy?"

VÁNOČNÍ

DOBROTY

KAKAOVÉ ŘEZY. - 5 dkg tuku, vejce, 18 dkg cukru, 4 dkg kakaa, 30 dkg hrubé mouky, prášek
do pečivá, 3/8 1 mléka, tuk a mouka na plech. - POLEVA. - 14 dkg cukru, 1 dkg kakaa, horká
černá káva. - Utřeme tuk s vejcem, přidáme ostatní součásti
s rozetřeme asi cm a půl na vymazaný a moukou vysypaný plech.
Upečené a vychladlé polejeme kakaovou polevou. POLEVA: do
prosetého cukru přidáme kakao a podle potřeby zředíme vařící
černou kávou. Třeme, až se poleva leskne.
ROHLÍČKY Z TŘENÉHO TĚSTA. - 8 dkg cukru, 8 tuku, 2 žloutky,
citr.kůra, štáva, 8 krup.mouky, tuk a mouka na plech. - POLE
VA: 10 cukru, horká voda, příchut. - Připravíme třené máslové
těsto. Rozetřeme na plech asi půl druhého cm a upečeme ve
středně vyhřáté troubě. Polijeme citr., rumovou a podobnou
polevou a vykrajujeme rohlíčky.

JEŽCI. - 3 bílky, citr.štáva, 50 dkg práškového cukru, 60 dkg
strouhaných oříšků, strouhaná čokoláda, krájené mandle. 'Bílky, štávu a cukr třeme, do tuhé směsi
přidáme oříšky, tvoříme kuličky a omáčíme
v bílku, pak obalujeme v strouhané čokolá
dě. Napícháme do nich na nudličky nakráje
né mandle, sušíme na voskem potřeném ple
chu, pak vkládáme do papírových košíčků.
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"Tak pálivá paprika přece
jen nebyla, že, děti?"

DOLARY. - 14 dkg strouh.oříšků, 4 tabulky strouh.čokolády, 14 dkg cukru,
lžíce rumu, vejce. - Vše zpracujeme na vále, rozválíme, vypichujeme ko
lečka velikosti pěti franku, potřeme vanilkovým máslem a pomalu pečeme.
Upečené zdobíme pistáciemi. - VANILKOVÉ MÁSLO: do misky dáme 2 žloutky,
10 dkg vanil.cukru a směs dobře utřeme.
KOŘENĚNĚ KOLÁČKY. -14 dkg strouhaných mandlí nebo ořechů, 14 dkg cukru,
2 tabulky strouhané čokolády, strouhaná skořice, hřebíček, citr.kůra a
2-3 žloutky. - Zpracujeme v tužší hmotu, tvoříme kuličky, do nichž udě
láme vařečkou dolíček potřeme bílkem, obalíme v krystal. cukru a pečeme
zvolna na plechu potřeném voskem. Upečené plníme růžovým ledem: 8 dkg cukru, citr.štáva,
breton.
CITRONOVÉ RŮŽIČKY. - 28 dkg másla, 14 dkg cukru, štáva z půlky citrónu i kůra, 42_ dkg mouky,
3 bílky, 18 dkg cukru. - Máslo se umíchá do pěny, přidá cukr, štáva a kůra
a mouka. Rozválí se v plást a kulatou, zoubkovanou formičkou se vypichují
kolečka, jež se nechají nabledo upéci. Do tuhého sněhu s 3 bílků se vmí
chá cukr, komoutkem se z něho sázejí na kolečka hubinky a dají se zno
vu do trouby zvolna dopéci. Poté nahoru kousek rybízové zavařeniny.
,

"Tak začni nosit na stůl

to, co se ti dnes náho
dou nepovedlo!"

BRATISLAVSKÁ KOLEČKA. -14 dkg másla, 28 dkg mouky, 14 dkg cukru,
4 vařené lisované žloutky, citr.kůra a štáva. - Rozetře se máslo
s moukou, cukrem, žloutky a citr.kůrou a štávou, zpracuje se a dá
do chladna. Pak se rozválí na půl cm, vypíchají kolečka a pečou.
Upečené se potřou zavařeninou a zdobí věnečky z list.oříšků:
/
25 dkg cukru se vaří na slabou nit, vmíchá se 25 dkg na lístky/
krájených oříšků, citr.kůra, štáva a půl lžíce medu.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ

POD

STROMEČKEM!

"Moje ryba má ráda cukr!
Už jsem jí tam dal půl kila,
a všechno zmizelo!"

