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POSLEDNÍ

KŘESŤAN

JSI UHLÍK MŮJ
ŽHOUCÍ V POPELU NEVĚRY
JSI SVĚTLO OKÉNKA
JEŽ PADÁ VĚZŇOVI DO CELY

JSI ŽÁROVKOU
DO SÍTĚ ELEKTRÁRNY SRDCE MÉHO ZAPOJENOU
JSI DÍTĚTEM
JEŽ HOUPÁM - OTEC - NA KOLENOU
JSI ZBYLOU VĚTVÍ STROMU TĚLA MÉHO
JSI ZÁCHRANNÝM VOZEM
PRO TĚŽCE RANĚNÉHO
JSI HRUDKA POSLEDNÍ JEŽ V SOLNIČCE MI ZBYLA
KDYŽ TA SE ZKAZÍ ČÍM BY MÁ RUKA OSOLILA ?

jsem žhavý uklík, u něhož si ohřívají zkřehlé
jíní.
poslední hrudka soli, která dodá chuti životu,
v ranách a léčí je.Živý Kristus
ve mně je - možná - poslední šance pro
bližního, v němž se za navršeninou a btahobytu šklebí
zoufalství a prázdnota.

I já
ruce
Jsem
pálí

Čím víc bude uhlíků, tím víc duší se u nich zahřeje.
Čím víc žárovek se zapojí do boží elektrárny, tím
jasnější bude to, co se skrývá v temnotách - pravda
i lež.
Čím víc větví vyrazí ze stromu Kristova, tím víc bu
de
pro unavené, vůně květů pro zkrušené a plo
dů pro hladové.

Skrze mě zachrání Kristus rozpadající se svět.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Při návratu z Oslo se zastavila Matka Tereza u sv.Otce. V Oslo se modlila se všemi hosty zamiř
světa. Na stejný námět mluvil sv.Otec 1.1.1980. Zdůraznil, že lež pomáhá válce, pravda míru.
12.12. promluvil při gener. audienci o významu a nutnosti studu. Na 3.adv.neděli požehnal dětem
na nám.sv.Petra jejich jesličky. 13.října přijal biskupy z Čile. 15.11. z Venezuely. 10.11.
zasedal ve Vatikáně mezinár.kongres duchovní péče o turisty. - Kard.Franjo Seper, ved.Kongre
gace víry, oslaví 25.výr .vysvěcení na biskupa. Písemně mu gratuloval i sv.Otec. - Německá
gramofonová společnost předala sv.Otci album s gramof .nahrávkami z jeho cesty po Polsku. Pod
nět k albu dal i polští biskupové. - Něm.bisk.konference vydala všechen materiál, týkající se
býv.prof. z TUbingen Hanse KUnga. Názory v jeho knihách se podstatně liší od učení katol.Círk
ve, popírá božství Kristovo - prastarý blud kněze Aria ze A.st. - papežskou neomylnost a něk
teré pravdy o Panně Marii. Mimoto se provinil proti kázni - dlouhá léta odmítal jet do Říma
a vysvětlit své názory u nadřízené instance-kongregace víry. Konečně hrubě urážel sv.Otce.
Z reakcí teol.fakult na rozhodnutí kongr.víry bylo poznat úroveň fakult, kvality rektora a
příslušného biskupa. Ve Freiburgu-NSR-podepsali ze 160 budoucích kněží protest jen 3! 2
Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie 8.12.přemluvil sv.Otec v basilice Panny Marie Vět
ší a u Mariánského sloupu na Španělském náměstí-tak navázal na tradici z r.1856.-Kongr.víry
prohlásila, že pastorační příručka P.Anthony Kosnika, vydaná z pověření Catholic Theological
Society v USA r.1977 - Human sexuality - se podstatně liší od učení katol.Církve o lidském
sexu. Jak kvalitní je asi vzdělání amerického kněžstva, že na hrubé omyly nepřišlo samo a ved
lo podle této knihy tři roky svěřené stádo věřících? - Biskupská synoda 1980 v Říně se bude
konat pod vedením kard.Rubina na téma HODINA. - Vysoká škola teol .v Linci se změnila v papež
skou fakultu, t.j. studenti tam mohou dosáhnout doktorského titulu, uznaného i státem. V Rakousku také stoupnul počet studentu, kteří chtějí být knežími. - 15.12.přijal sv.Otec bavor
ského min.předsedu F.J.Strausse. Ten hovořil také s kardinálem Casarolim, který ovšem nezná
komunismus a to se v hovoru se Straussem také projevilo. Sv.Otec se zmínil i o možné návštěvě
v NSR; Strauss ho ujistil, že by to lid uvítal, zatím však k tomu není vhodná doba. Hovořili
německy, i když, jak podotknul Strauss,k vyloučení omylů by byl lepší hovor latinský. Zatím
pozvalo sv.Otce k návštěvě 22 zemí. - Od založení pomoc.díla ADVENIAT r.1961 vybrali na ně ně
mečtí katolíci 1,1 miliardy marek. R.1978 byl zatím nejúspěšnější - přes 100 mil.M. - 13-14.12
se konal v Římě rozhovor mezi odborníky z Kongregace víry a holandským dominikánem Schillenbeeckxem a to podle přesných předpisů, potvrzených Pavlem VI.r. 1971. Knihy tohoto dominikána
se v lecčems odchylují od učení víry a je nutné objasnit řadu nepřesností. Holančlan byl přek
vapen milým přijetím a otevřeným rozhovorem. - Proti pokusu jugoslávské televize, zesměšnit
pravoslavné kněze, se postavil dopisem bělehradskému patriarchátu biskup Simeon. - Mezi nákla
dem dříví z SSSR našli v NSR dopis dvou ruských básníků Achmetova a Michailenka, kteří pracu
jí v koncentračním táboře a v dopise ujišEují, že budou dál bojovat za svobodu. Zároveň vyzý
vají k protestům a prosí o víc mravní podpory ze Západu. - "Katolický" spisovatel Heinrich
Bdi 1 vystoupil i s manželkou z Církve. - V Číně si bez souhlasu sv.Otce vysvětili pro Peking
nového arcibiskupa - je tedy svěcení církevně-právně neplatné. V řeči čínskému národu před
vánocemi a zejm.katolíkům v Číně vyslovil sv.Otec přání, aby vývoj vztahů mezi Církví a stá
tem přinesl katolíkům zase náboženskou svobodu. - Nikolaj Snaregin prohlásil ve Washingtonu,
že medaile pro olympijské hry v Moskvě vyrábějí trestanci v sovětských koncentr.táborech. Bavorští biskupové prohlásili, že dívky nemohou být ministrantkami; totéž potvrdila svého času
římská kongregace předsedovi mezinárodní federace lha Voce. - Na eucharistický kongres v Lourdech a papežovu návštěvu uvolnila franc.vláda 21mil.franku. V Turíně oslavili sté výročí
od začátku saleziánských misií. - 22.mezinár.vojenská pout v Lourdech se koná 5.“10.6. na
téma Kristus nás sjednocuje v radosti. Svýc.delegaci povede biskup Hdngi. -Jan Pavel I.považo
val seminář za srdce diecéze. Pravidelně zval 2-3 bohoslovce-ještě jako biskup-k obědu, aby
je osobně poznal. Ani jediný benátský kněz z té doby neodpadnul. - Pastor Roqer Schutz - pře
vor protestantského kláštera v Taizé, ztrávil vánoční noc s vězni v Santiagu-či Ie. - 16.12.
zemřel na Moravci litoměřicky světící biskup Msgr.Hlad ve věku 71 let. Nikdy nesměl vykonávat
své biskupské poslání. - Otisk mince na Turinském plátně, který objevil P.Filas, TJ, z univer
sity Loyola v Chicagu, ukazuje astrologickou berlu a heslo mince, jaké byly v oběhu za Pont
ského Piláta v letech 29~36. - švýc.bisk.konference upozorňuje na nutnost osobní sv.zpovědi a
na dodržování posvátného rozhřešení. Počet zpovídajících se tyto vánoce také stoupnul. -Zpě
vák Tino Rossi vzpomněl 100.výr.od smrti Bernardetty Soubirousoyé z Lourd písní na gramof.des
ce . - 6.12.sloužil PJ II.mši sv.v anglické koleji u příležitosti 400 let od jejího založení.
Ještě 280 římských farností čeká na návštěvu sv.Otce.-R. 1967 žilo v Jerusalemě 180 tis.křeskřesEanů. 1978 jen 15 tis. Jan Pavel II. je druhý biskup v dějinách, který navštívil
Ankaru - první byl sv.Petr r.50.

PRAMENY VÍRY-Z RUDÝCH STUDNÍ
Letošní dovolenou jsem ztrávil v ČSSR a v Polsku. Byl to neobyčejný zážitek. Sotva kdo z nás si uvědomí, že za hranicemi naší vlasti/NSR/jsou
v ČSSR křesťané krůtě pronásledování - tak, jako snad v žádné jiné zemi
východního bloku. Pro šest českých diecézí nají jediného arcibiskupa,
kardinála Tomáška v Praze. Jinak stát velmi přísně dohlíží na kněze
a kdo je jen trochu nápadnější, toho přeloží na zapadlou faru nebo mu
odejme souhlas k výkonu kněžské služby. Kněz pak musí obvykle pracovat
v továrně, aby si vydělal na živobytí. Hranice do Polska jsou sice
otevřené, ale v době papežovy návštěvy se uzavřely a také se nesměly
přecházet jiné nestřežené hranice do jiných zemí.
Snad vzpomínáte na slova sv.Otce v Novém Targu a na transparent:
"PETŘE, KDY PŘIJDEŠ K NÁM, DO ČSSR?" Za těmito slovy se skrývá nesmír
né utrpení Církve v této zemi.
Řeholní sestry jsou soustředěny v tak zv.klášteřích na vymření. Jeden
jsem navštívil - jméno neuvedu, aby sestry nemusely ještě víc trpět.
V prostorách bývalého poutního kostela je doslova napěchováno asi 100
sester. Státní dozorce náhodou ten den odcestoval, proto jsem mohl
dovnitř. R.195O byla poslední obláčka - ne snad proto, že by v ČSSR nebylo dost řeholních
povolání, jak je tomu u nás, ale protože do kláštera vstoupit stát zakázal. Člověk musí ob
divovat tyto sestry, jak se modlí, jak jsou statečné, kolik naděje si zachovaly. Své povo
lání nemohou projevit vnější činností, nýbrž vnitřním životem. Žijí vlastně v klauzuře ať jsou z kterékoliv řeholní společnosti.
Vzdor tomu naděje v této zemi neuhasla: mnoho řeholnic žije skrytým životem vprostřed svě
ta; tajně se světí kněží, je tu věrný zástup zbožných a obětavých laiků. Kdo zůstal křesťa
nem ví, k čemu se rozhodnul!
Velkou radost jsem měl z návštěvy kostela, v kterém jsem byl kdysi pokřtěn a z katedrály
našeho kněžského města - Olomouce.
Odtud jsem jel přes hranice do Polska. Úplně jiný obraz: kněží a řeholníci ve svých kněž
ských a řeholních oděvech na ulicích; korouhve a kříže ozdobené pestrými stuhami a papíro
vými květinami, jak je v Polsku ve zvyku. Kostely jsou přeplněné i ve všední dny; denně
zpovědi a kázání. Mnoho dělníků je v kostele už v pět hodin ráno. Bohoslužby jsou i v poled
ní přestávce a večer. Církev v Polsku je Církví zpívající a klečící. V Čenstochové jsem
sám slyšel, jak lid zpívá tři hodiny bez přestávky - jednu mariánskou píseň za druhou. Tam
nepokleknou jen na jedno koleno, nýbrž klečí chvíli v uličce mezi lavicemi na obou kolenou
a dlouze se modlí ke Kristu Pánu - pak teprve jdou do lavice. V Čenstochové je 90 mnichů,
kteří se starají o poutníky. Kněží, řeholníků, bohoslovců, noviců je tolik, že ani za sta
rých dob v naší vlasti nic podobného nebylo.
Byl jsem v rodném doně a kostele, kde byl pokřtěn náš sv.Otec - ve Wadovicích. V Krakově
jsem navštívil katedrálu a rezidenci kardinála. V Tatrách jsem obdivoval krásné a malebné
dřevěné kostelíky. A Osvětim - nej ďábelštější místo zeměl Koncentrační tábory u nás se s
tím vůbec nedají srovnat..40 km^ - tehdy beze stromů a bez jediné travičky - jen štěrk a
zválcovaná hlína - a baráky. Denně přijíždělo až 8 vlaků plných lidí - převážně židů a Po
láků - a hned do plynu. Z vagonů přešli do umýváren - což byly maskované plynové komory.
Tři krematoria spalovala ve dne v noci tisíce mrtvol.
Byl jsem ve Varšavě a v Niepokalanově - městě Panny Marie - které zbudoval blahoslavený Maximilián Kolbe a jeho řeholní bratři. Byli chudí, a přece vykonali velké věci. Enes v této
práci pokračují.
Jel jsem přes Hnězdno a Poznaň do Trebnice, navštívit hrob sv.Hedviky. Tento starý cister
ciácký klášter je dnes mateřincem polských boromejek. Další stanice - Břeclav - s obnove
ným tržištěm a skvostným domem. Putoval jsem přes slezské pohoří a podnikl pouť k hrobu
sv.Stanislava, Jana Cantia a Hyacinta,v Krakově. Dále k hrobu Maximiliana Kolbeho v Niepoka
lanově a k hrobu sv.Česlava v Břeclavi.
Setkal jsem se s nesčetnými kněžími a řeholníky, setkal jsem se i s laiky, a rozhovory s
nimi i jejich informace byly neobyčejně zajímavé.
Tato cesta mi vrátila naději v budoucnost katolické Církve.
Modleme se za všechny křesťany v ČSSR a v Polsku a především za našeho
sv.Otce, který pochází z jejich středu.
V DNEŠNÍ DOBĚ NÁM BŮH NEMOHL DÁT VĚTŠÍ DAR!"
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Všechny pozdravují a modlí se za Vás rodina Adámkova /BEZ TATÍNKA/."

BERLE NEBO KŘÍŽ?
Nevěrný manžel předhodil své ženě jednou její lásku k Bohu; Bůh prý je pro
ni jen berlička. Naznačil jí tedy, že člověk by měl žít jen z vlastních mrav
ních zásob a neměl by být závislý na ničem, jen na sobě. Rozkoš není v pořád
ku, chce-li žít jen ze svého a pro své vlastní JÁ; pak nazývá ovšem oko ber
ličkou, protože se okem opíráme o ptáky, o květiny, o svět kolem sebe. Ucho
je vlastně pak také berlička, opírající se o hudbu, ševelení vody ap. A žalu
dek je berlička proto, že touží po jídle.
V přírodě není nic samo o sobě dokonalé; vše hledí mimo sebe a nad sebe - jen
sobec ne! Sláva mraků je v tom, že umírají, vydávajíce déš€ vyprahlé zemi.
Kdo žije jen pro své já, musí nakonec skončit v zoufalství a v pocitu neštěs
tí. Odhalí totiž brzo svou vnitřní bídu. Vyčerpáme-li jednou sladký poklad
svého těla a nemůžeme rozdávat nový život, zjistíme, jak jsme opuštěni a sami.
Náboženství však není berlička, nýbrž kříž. Nevyhýbá se břemenům, ale nese
je, neutíká před nimi., ale odpovídá na ně. Pravé náboženství je ochotné k
obětem a odříkání. 0 berličky se opíráme; kříž však spočívá na nás. Berličky
potřebuje zbabělec; obejmout kříž dokáže jen hrdina.
Kdo se domnívá, že kříž je lehký, nemá pravdu. Snad proto, že je v neprávu
nebo zničil vztah lásky. Musíme se snažit překonat bezpráví pokáním a sebeovládáním. Pak zjistíme, kolik je k tomu třeba odvahy.
Spočívá-li kříž na ramenou pýchy a závistí, hněvu a smyslnosti, pomalu ty
to vášně rozdrtí a přivede nás k velkým a trvalým radostem života. S námi
je to stejné jako s kanárkem, který se naučí své nejkrásnější písně v temno
tě. Jakmile vnikne do jeho klece světlo, naučí se jen úryvky písně. Celé pís
ni se může naučit jen v temnotě a té je pak plné jeho srdce, že už ji nikdy
nezapomene. 4
Na ostrůvcích uprostřed moře tryskají prameny čisté vody - moře je slané,
voda je sladká. V nejrozeklanějších částech Alp rostou nejkrásnější květiny.
Z nejhlubšího utrpení duše zní nejušlechtilejší písně. Říkáme snad, že zla
to se opírá o berličky ohně - který je zbavuje nečistých příměsků? Nebo že
mramor se opírá o berličky dláta, když z něj umělec vytesává sochu? Alkohol
je berla pro člověka, který nedovede žít se svým svědomím - náboženství je
kříž pro člověka, který své svědomí očistil a nepotřebuje omamné prostředky.
Matka apoštolů v evangeliu prosila vlastně o dvě berličky, když žádala Pána,
aby vyhradil jejím synům místa po jeho pravici a levici. Pán se jí zeptal,
mohou-li pít kalich sebezáporu a mravního hrdinství.
Jako chladný sníh udržuje zemi teplou a osvěžuje ji, tak se duše zahřívá a
zdokonaluje trampotami a námahami - k mravní dokonalosti a obnově. Kdo se
opírá o berličky, zadusí se v medu. Ale kdo nese svůj kříž, jakoby se zacho
val čerstvý a svěží ve slané vodě.
Po lesním'požáru se ukázalo, že semena mnohých stromů se požárem uvolnila.
Tak je často kříž předpoklad štěstí duše, která se křížem posvětí a přiblíží
Pánu.
Zbabělce, kteří nazývají náboženství berličkami,můžeme přirovnat k slepcům,
jež nazývají vidoucí lidi vizionáři. Člun, který převáží na druhou stranu
řeky, není berlička, stejně jako péro není berle pro ruku, která chce psát.
Péro nazve berlou jen člověk, který má málo inteligence, aby mohl psát, ne
bo málo odvahy, aby se psát naučil.
Hrdinové musejí počítat s výsměchem
slabochů. Když přibili božského Hrdinu
na kříž, vyzývali ho jen ti, kdo se
zbaběle opírali o berle, aby sestoupil
dolů. Tušili, že Jeho způsob lásky zna
mená smrt sobectví.
Od té doby se dělí svět stále na dvě
skupiny: jedna nazývá náboženství ber
ličkou, protože je chromá a považuje i
ostatní za chromé; druhá mu dává jméno
KŘÍŽ a věří v slova Páně:"Vezmi na se
be svůj křiž a následuj mě!"
F.J . SHEEN

MALOVANÁ VÍRA

Ve slavné dražební síni Christie v Londýně se ozývá
vzrušené šeptání. Výdražuje se předmět 190. "Nikdo
víc, pánové?" Napjaté ticho - úcter kladívka. Předmět
190 koupilo městské museum v New Yorku za 17.325 li
ber. Je to drahokamy zdobená ikona "Vykupitel, ne vy
robený lidskou rukou". 0 "skvostnou nodlitbu na dře
vě" byl tedy nesmírný zájem.
Firma Christie vydraží ročně za 4 mil.franků ikon.
Před 10 lety se o ně zákazníci skoro nezajímali. Ale
r.1977 hlásily 4 filiálky německého obchodního domu,
že prodaly před vánocemi ikony střední jakosti od
300-8000 franků za několik tisíc franků.
Mnoha křesfanům jsou tyto obchody trnem v oku; obrazy
svátých považují za předmět úcty, ne obchodu. Jedna
churavá vdova v Rusku má ikonu sv.Mikuláše z 16.st.
I když žije doslovně v bídě a za ikonu jí nabízeli
obrovskou částku, nechce zbožná paní proměnit před
mět hluboké úcty v předmět zisku.
Ovšem ne všichni věřící východní církve ctí ikony ja
ko vzácný rodinný majetek. Ročně se propašuje z SSSR
asi 10 tisíc ikon, i když je to přísně trestné. Hlav
ně proudí do západního Berlína. Na vlak z Moskvy če
kají desítky obchodníků a hned na nádraží si vyřídí
své obchody. Velké obrazy se přivezou rozřezané, od
borníci je zase sestaví a nabídnou galeriím za 20 tisíc franků - i víc.

CO
JE
VLASTNĚ
IKONA?
Původně znamenalo z řečtiny odvozené slovo IKONA obraz. Byly to na dřevě malované obrazy
Krista, Panny Marie, svátých, andělů, osob, hodných úcty nebo výjevů z Písma sv.Odborníci
tvrdí, že dnes nabízené obrazy nejsou vlastně ikony. "Od jiných obrazů se liší živoucí duší,
která oživne jen ve zbožném prostředí. "T dnes žije se svými ikonami na 90 mil.pravoslavných.
V nich se spájí hluboká úcta s rodinným společenstvím. V kostele nebo v koutku bytu se ikona
denně líbá, rozsvěcují se svíce, pokleká se před ní, celá rodina se tam modlí.
Ikony nejsou vždy umělecká díla. Cenu jim dává úcta k nim a rodinné ovzduší. Některé rodiny
mají ikonu už stovky let.
Ani v ateistickém Rusku úcta k ikonám nepohasla. Když točila filmová společnost film podle
Tolstoje: Vojna a mír, dělala statisty rudá armáda. Při prvním natáčení scény, kdy žehná
pop napodobeninou ikony vojsko před rozhodující bitvou s Napoleonem, vojáci před Matkou Boží
ze Smolenska, staletou patronkou Ruska, maně poklekli.
Ruská legenda tvrdí, že první ikona vznikla na lněné roušce, kterou přitiskli mrtvému Kristu
na tvář. V byzantských kostelích se vynořily ikony na začátku 6.st. V 8.st připouštěla vý
chodní církev, tehdy ještě spojená se západní, za témata ikon jen Ježíše Krista, Pannu Marii
anděle, svaté a "muže Boží".
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V odlehlých vesnicích a osamělých klášteřích zdokonalovali řemeslníci postupně složitou tech
niku výroby ikon. Nejdřív ohobloval stolař desku z nejlepšího dřeva - většinou cypřiše, sos
ny nebo lípy. Dřevo leželo až šest let a sušilo se. Druhý specialista udělal až tucet vrstev
základu pro malbu - směs alabastru a klihu. Poslední vrstvu vyleštil pemzou. Přišel malíř a
načrtnul komposici malby, jeho nástupce obložil povrch tenkými zlatými foliemi, které vyleš
til zvířecím zubem nebo achátem; vzniklo charakteristické, zlatém se třpytící pozadí.
Konečně se dal do práce malíř. Používal jen pět základních barev, zhotovených z přírodních
minerálních pigmentů, které spojil vaječným žloutkem a občas rozředil fíkovým mlékem, medem
nebo pivem. Tuto směs se dosud nepodařilo moderním malířům napodobit. Malíř ikon se řídil
přísnými církevními předpisy. Chtěl-li např.rralovat Vjezd do Jerusalema, musel Kristus sedět
na oslu, stromy a budovy představovaly svaté město, pod nohy osla se kladly palmové ratoles
ti. Tyto prvky pak mohl uspořádat a vybarvit podle své fantasie, takže z miliónů ikon nejsou
ani dvě stejné. Malbu nepovažoval malíř za svou zásluhu, proto je velmi málo ikon podepsaných umělcem - a když, tedy slovy:"Rukou XY'.1 Tím chtěl naznačit že ho inspirovala vyšší moc.

Umělci se snažili zobrazit duchovní, povznese
ný stav, ne fysickou skutečnost. Portrétovali
osoby a předměty bez tělesnosti a váhy.
Největší rozkvět malby ikon byl v Rusku. Časem
se lidé obraceli ve svých různých potřebách na
různé světce. Např.sv.Bonifác, jeden z ledo
vých svátých, chránil před opilstvím, mučedni
ce Barbora před bolestmi zubů, sv.Basil Veliký
zaháněl horečku.

RVÁČI BOŽÍ

U Klubu jsem óe dočetl
o Otci Bantovi. Jde-ti
o téhož Bantu-fanantitkána /jde!/co pnělo žil
kdysi žaltáČ, zají
malo by mě, co za
unaz se mu pšihodil.
/motonehoda-kulhá/
VROUCNOST A
JEMNOST
\Jynás táli jsme Čás
Nej významnější malíř ikon byl mnich z Moskvy,
tečně, bekem pnázdAndrej RUBLJOV, 1370-1430. Historikové umění
ZVONEK s "Umíte hrát na var ha-UCH, ópoZu. Jeho otec
oceňují na jeho malbách zvláště vroucnost a
ny, když lidé zpípOd Svatou. Honou
jemnost. Pozoruhodné je, že malíř žil v jednom
vaj česky? autospnávkánna. Klu
z nejkrvavějších období Ruska, kdy tatarské
ci Bantovi byli tehdy známi nváci a pnaví
hordy pustošily a pálily východní Evropu.
Své největší dílo - Nejsvětější Trojici - nama kluci. Velmi máte mě pnekvapilo, když jsem
loval v Sagorsku, asi 50 km na sever od Moskvy, se později dovědět o jeho v ys vedení. Kněz
Cnes visí obraz v Tretjakovské galerii v Mosk má být dnes vším, a nvác v.v. maze být pak
vě, kde je největší sbírka ikon na světě a do- utvnzenějsí a neohnoženějsí pastýn. My ta
jíntí lidská srdce právě tak jako v době Rubljo- máme kněze, bývalého box&ua - a dosti známé
ho, zňejmě dobný kněz a dobne utvnzený...
va. Obraz uchvátí stejně Rusy jako cizince,
Smutečná oznámená OTCE KLEMENTA jsem obdnzel
jejichž počet stále vzrůstá.
Koncem 16.st.začalo umění ikon upadat a záro také. (/ posledních letech mu ňíkalá "sázav
veň se ztratilo několik nejvýznamnějších děl. ský nanásek". Oznámení ve mne probudilo ňadu
Do olivového a lněného oleje vnikaly saze sví milých vzpomínek na naše Legio Angelíca,tábo
ček a kouř kadidla a stále víc obrazy zateirňo- ry a tak vůbec. Byt jednán z největších kně
zi, co naše země vydala. Jeho záštáhy o mlá
valy. Lidé je pak považovaly za méněcenné a
protože ničit ikony byl hřích, přemalovávali je dež a minlstnantskou havěť? ze ktené později
vynosila nada významných a hlavně dobných
Začátkem století pomohla objevit zamalovaná
umělecká díla nová chemická rozpustidla. Res knězZ, jeho kazatelská činnost ještě v Emau
taurátoři vyčistili černý povlak starých tabu zách a po válce!ktenou pnetnval jako ^vychova
tel a Stnachvicu ve Zdounkách u KnomeŠÍze!, na
lí a výsledky byly často ohromující. Tak se
ukázalo, že tři začemalé tabule, nalezené pod Sázavě a sv.Pnokopa-to vŠe byta zánná činnost.
Největším dílem však, mimo založeno Legio
hromadou dříví, jsou skvostná umělecká díla,
připisovaná Rubljovovi. Při čištění začemalé Angeliky, povazuji jeho skvělou ministnantikony Panny z Vladimíru z 16.st.se ukázalo, že skou pňínucku, ktená byta pnuvodcem mnoha klu
Ježíškova tvář a ruka pochází částečně z ori ku a otevínata nejen sndee, ale i osvětlovala
ginálu z 12.st. A r.1977 se objevilo nejstarší v časech ne dvaknat světitých. Ruku v nuce sta
známé dílo, portrét Ježíše Krista z 11.stol.- úcta k sv.Cunitu a Metodějovi a k slovanské
nod malbou, kterou byl přemalován v 19.století. bohostuzbe-a ke Gnegonlánskýmu chonálu. Poměnne velký počet chudých kluku P.Klement taknka
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sesbínal z ulic, dal jim mnohem tepsn pnostneUž r.1913 bylo objeveno a zrestaurováno nnoho dá k donůstání a nok co nok jim dopnávat kou
cenných ikon a vystaveno v Moskvě. Obdivovali zelné pnázdniny na tábonech v pnínode, plné
je nejen sběratelé, ale i velcí umělci. Byli
nomantíky. Bylo už jeho géniem, ze dokázal dat
okouzleni krásou a "časovostí"posvátných děl. dohnomady značný oknuh dobnodincu a fanoušku,
Úspěch ikon podnítil ovšem i falsifikátory.
ktení vlastně umožnili hmotný zdaň jeho díla.
Některé napodobeniny jsou tak dokonalé, že se Ne ze by neudělal i chyba. Někdy dělal. ukva
dostaly i do význačných soukromých sbírek.
pená nozhodnutá a někdy vsadil ne na ty nejProhnaní falsifikátoři připravili dřevo tak,
tepsí chlapce Či spotupnacovníky. To je lid
že vypadá jako staré, napodobili vysušené bar ské". Měl vsak vetke' chanisma vedení, osobití
vy, ba i známky polibků a kouře svíček.
přitažlivost a skvělý dan stova-viz jeho ohni
V Rusku podnítila láska k ikonám náboženské
vá kázána od Emauz áz po Sazavu-byt výbonný
obrození. 5.července se každý rok vystavuje na společník i v těch nej vyšších knuzích, diskudvoře kláštera v Sagorsku obraz sv.Sergia,mni tén, pnostě měl to uncité"to"co dnahým aspoň
cha, který tam žil-1314-1392-a jemuž je kláš tnochu chybělo. Měl dan největšího nadšení,ja
ter zasvěcen. Obraz líbají uctivě nejen staří ké jsem kdy poznat a tím stahoval dnahé tak,
lidé, ale pozoruhodný počet mladých.
ze doslovné pneš noc se nemožné stávalo skut
DOBROU KOPII IKONY Sl M0ZETE VYBRAT V ATELIERU
kem.Tak to bylo se všemi velkými světci, ktení
AKAD.MALÍŘE PROF.F.MITÁCKA, Bassersdorfstr . 14,
bytí jeho vzorem...
KANADA
8305 DIETLIKON, tel. 01-8331182________________

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
3.června 1927.
Obchodní grémium nám oznámilo, že nesmíme prodávat cukr, kávu ap.,protože nej sne "vyrčení
obchodníci". Před měsícem by nás toto rozhodnutí krůtě zasáhlo, dnes je nám to lhostejné.
Obchod jde dobře a máme naději, že Otmar brzo dostane dobré zaměstnání.
7.června 1927.
Už čtvrtý den září bez ustání slunce. Lidé se vlečou jako mouchy, celé hon fy žen a dětí tá
hnou kolem obchodu, s plavkami v taškách. Obchod jds tak dobře, že jsem nadšená. Prodáváme
spoustu zmrzliny, Eskima, kyselého mléka a ovoce. Ano - musela jsem vydržet, a jde to! Lidé
vidí, že žijeme dobře, proto k nám chodí rádi. A mám zvláštní radost z pocitu, že největší
nouze je za námi a že můžeme existovat. Obchod mi v poslední době dělá opravdu radost. Čtu
knihy s radami, jak vést obchod, aby se zvýšil obrat, jak uspořádat výlohu atd. Zvítězila
jsem nad zdánlivě nepřekonatelnými překážkami - a v tom je zvláštní požitek. VždyE v každém
zaměstnání se dá najít něco, co člověka zajímá a co může milovat.
16.června 1927.
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Jistý Boris Koverda zastřelil ve Varšavě ruského vyslance. Ruskem probíhá spousta poprav, ce
lá Evropa je vzrušená. Popravy v Moskvě, v Oděse, v Taškentu, v Minsku. A kolik v těch men
ších městech, o tom se Evropa asi nikdy nedoví. Probíhá imou chladná hrůza, když pomyslím na
to, co prožívají v Rusku ti, kteří jsou z nějakého důvodu považováni za kontrarevolucionáře!
Boris Koverda nezastřelil jen komunistického vyslance; svým nepředloženým činem připravil o
život stovky nevinných lidí! Maj Bože, jaký strach mám o ty, kdo jsou v Rusku!
24.června 1927.
Večer. Stará trafikantka trčí jako sova ve svém okénku, z čepce jí visí dlouhé hnědé stuhy
jako péra. Paní Meierová se bezúspěšně pokouší svolat své děti, které už hodinu rámusť na
ulici. "Nespokojená" se celé hodiny dívá z okna a pozoruje, kde se co šustne; zítra se od ní
všechno přesně dovím. Kolem jezdí auta, motorky, káry - dnes jako včera a jako celý rok a já
plním kornoutky zmrzlinou, nalévám mléko, krájím chléb a salám - a zdá se mi, že to dělám
celou věčnost! Už jsem si natolik zvykla na svou existenci, že se mi zdá divné, že někde exis
tuje život bez nalévání mléka a krájení salámu. Udivuje mě, že vzdor tomu se nedovedu odlouči
od knih a psaní poznámek. Stále se pokouším najít si minutku, abych si něco přečetla nebo na
psala. Proč vlastně? Denně si opakuji, že "talent není mlha, která se rozplyne," a stále ži
ji tak, jakoby na mě čekala jiná budoucnost. Tato tvrdošíjná naděje se mi často zdá podivná.
Avšak viděla jsem, že pevná víra v úspěch působí nakažlivě. Náš obchod MUSÍ jít dobře - říka
la jsem si stále a hle - jde dobře, nemáme už starosti o existenci. Ano - tak daleko jsem to
dotáhla za pouhý rok! Mohu být na to hrdá!
Ale je to život pro nás? SĚastná budu, až si vybudujeme život, který nás uspokojí. Musí to
přijít. Mám srdce plné naděje - bez reálného podkladu. Ale proč by se nemělo podařit druhé,
když se podařilo první?
26.června 1927.
Serafimovna Andréjevna značně pohubla, ale štíhlost jí sluší, obličej má jemnější, průsvitněj
ší, pohled hlubší, soustředěnější. Mimovolně uvažuji, jaká je souvislost mezi vzhledem člově
ka a jeho náladou. Z lidské tváře a pohybů se člověk doví imoho i beze slov - někdy i víc.
Usadila se a čekala, až naliji malé Gretě do džbánku mléko. Pozoruji ji, jak naklání lehce
krk dopředu, všímám si lehce zvlněných jemných vlasů, jak skládá ruce, jakoby chtěla něco
skrýt a chápu, že je neobyčejně šíastná a nešťastná zároveň. Stojí před hlubokým vnitřním pro
tikladem. Tak, jak sedí zde, seděla asi celé hodiny doma, v parku, v kostele.__
Zpozorovala ani, že Greta odešla. Teprve kctyž další děvčátko hlučně postavilo na pult láhev,
procitla, pohlédla na mě a jakoby uhádla mé nyšlenky, řekla:"Vidíte, tak sedím celé hodiny.
Sedím a přemýšlím, a o mých myšlenkách nikdo neví, nikdo jim nerozumí - a přece v nich spočíú
mé štěstí. Jen jediná myšlenka vnikla do mého života, v němž se jecfen den podobá druhému jako
kapka kapce vody - a vstoupil do mě zázrak, velká radost a hluboká starost. Mám radost z nové
ho citu a často otvírám dveře svého srdce, aby je osvítily paprsky slunce. Ano - v mém srdci
znovu svítí slunce. Je to tak zázračné a nepravděpodobné, že tomu ani nemohu uvěřit.

ZÁZRAK SKRZE JEDINOU ŽENU
Udělení Nobelovy ceny Matce 'Hereze vzbudilo v její vlasti nepo
psatelný jásot. Nejen katolický tisk v Jugoslávii, ale i státní
noviny podrobné referovaly o nositelce Nobelovy ceny, která, opus
tila svou vlast jako 18-ti lete děvce 25.září 1928. Narodila se
10.října 1910 v tehdy turecké Skopji v chudé albánské rodině a
jmenovala se Gonxhe Bojaxhiu.
1927 měli chorvatští a slovinští jesuité v Skopji exercicie. Od
nich slyšela mladá členka Mariánské družiny o potřebách misie v
Bengálsku, kde už pracovalo několik chorvatských jesuitů a rozhod
la se pracovat v indických misiích. V Irsku se naučila anglicky,
pak odešla do britské Indie, do noviciátu v Loretském klášteře v Darjeelingu. Z lodi psala
redakci farního věstníku Blagovest, zal.1928, do Skopje dopis, který časopis otisknul v
1.čísle r.1929. Později jely za ní dvě další albánská děvčata, sestra Gabriela Mihillit která už zemřela, a sestra Františka Xaveria Orzes, jež pracuje nyní jako lékařka u malomoc
ných v domovech Matky Terezy.
Po noviciáte u Loretských sester studovala v Kalkutě na učitelku a učila na vyšší škole Pan
ny Marie v Kalkutě zeměpis. Za několik let se stala ředitelkou tohoto lycea pro dívky z vá
žených rodin. R.1946 se rozhodla, že bude se souhlasem představených pracovat mimo klášter
pro nejchudší a umírající. 1950 založila Kongregaci misionářek lásky, uznanou nejdříve arci
biskupem v Kalkutě, r.1965 i sv.Stolicí. Kongregace pracuje ve všech světadílech, od r.1979
i v Záhřebu.
R.1971 dostala Matka Tereza od papeže Jana XXIII.cenu míru, r.1972 Nehruovu cenu a r.1973
vyznamenání Templetonovy nadace v Londýně.
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NÁVŠTĚVA VE
VLASTI.
Domů se dostala teprve r.1978. Krajané jí připravili nadšené uvítání. Ve Skopji na ni čekal
nejen biskup, kněží, řeholnice a stovky věřících z přístavu, ale i zástupce státu a mohamedánů. Makedonská televize přinesla tehdy velmi podrobnou reportáž.
Když se v říjnu tr.ukázalo, že dostane Nobelovu cenu, poslal jí president Josef Brož Tito
blahopřejný telegram:"Ze erdee vám blahopřeji k tomuto vysokému vyznamenáni - k Nobelové
ceně méru. Vaše dlouholeté ušlechtilé působené a obětavý boj proti utrpěné a bédé došly tém
zaslouženého uznané, které - jak věřém - bude vést ve světě k dalšé práci pro blaho lidstva.'
tezi gratulanty byl i starosta Skopje, tetodi Antor:"7<7sí spoluobčané se upřémně raduji, ze
jste dostala toto vysoké vyznamenané za svou humanitni práci, kterou konáte k blahu lidi a
celého světa." Bělehradské noviny Večemje novosti přinesly 20.října telefonický rozhovor
rte z i Matkou Terezou z New Delhi a dopisovatelem stranických novin Borba a Večemje Novosti.
Matka Tereza - píše dopisovatel - je nyní nej vyhledávanější osobností mezi 650 mil.obyvatel
Indie.
"RÁDA BYCH SE SETKALA S T I T E M!"
i "Blahopřáni z Jugoslávie jsou mi zvláště milá, "prohlásila Matka Tereza v telefonickém rozhoivoru. "Jsem sice uz 50 let v Indii, ale citim se stále Jugoslávkou..Naposledy jsem byla v
• Záhřebu v červnu, je tam také část mé misijné organizace. Od nadace Glad.no Bijete/Hladové
dzté/ jsem dostala ze Záhřebu dvě auta R 4, jedno z nich pouzévám, když navštěvuji své d)my
a školy..Cenu /Nobelovu/ použiji k stavbě nových stanic. Je-li to nutné, jsem ochotná věno
vat část peněz Jugoslávii, nebot jsem odtud už často dostala výpomoc pro své misie."
Na otázku dopisovatele, kdy se vrátí do Jugoslávie, odpověděla Matka Tereza: "Přéšté rok při
jedu určitě zase. Vždycky jsem si přála, setkat se s presidentem Titem."

DALŠÍ ČLÁNKY
VE STRANICKÉM TISKU.
Státní a stranické noviny šesti spolkových států Jugoslávie podávají často zprávy o činnosti
katolické řeholnice. Dopisovatele oficielní jugoslávské tisk.kanceláře TANJUG v New Delhi,
Zorán Dogmadžijev, vykreslil pozoruhodný životopis tetky Terezy, který převzalo mnoho vel
kých deníků, např.Nova Makedonija/Skopje/ a Oslobodjenje/Sarajevo/ 22.října pod nadpise: ZE
SKOPJE DO KALKUTY, slovinské noviny Delo/Lublaň/ 23.října pod nadpisem:"MATKA TEREZA ZASVĚTI
LA SV0J ŽIVOT HLADOVĚJÍCÍM A NEMOCLT/M. Ve zprávě čteme roj.: "Začalo to z ničeho, a přece
dnes
j ' Matka Tereza na vrcholu hnuté pro pomoc člověku - bez vlastnich peněz. Má 60
skol pro . .500 děté, přes 200 nemocnic pro milión lidé, 54 klinik pro 50 tis .malomocných,
20 domů pro sirotky a stejný počet domů pro staré a umérajécé... "

Americký dopisovatel M.Shehu uveřejnil v řadě macedonských časopisů i jinde zprávy o ohlasu,
který vyvolalo udělení Nobelovy ceny v USA. Všechny americké noviny přinesly fotografii no
sitelky Nobelovy ceny a oznámili, že Albánka pochází ze Skopje. "Mezi. Albánci v USA vyvolala
zpráva nesmírné nadšeni, "píše Shehu,"aZe není, to překvapujici, protože Albánci v USA jsou o
činnosti Matky Terezy podrobné informováni a už dávno vyznamenáni očekávali."
V sobotní příloze časopisu Vjesnik - Sedám dana - v Záhřebě přinesl Branko Petrovski reportáž
"TEREZA BYLA R0ŽE "/Goxha/, v níž hovoří také příbuzní Matky Terezy z jejího rodiště Skopje.
VLAST MATKY TEREZY patří k hořké diaspoře katolické Církve v Jugoslávii. Dvo
jitá diecéze Skopje-Prizren zabírá sice celou republiku Macedonii, autonomní území Kosovo a
část Srbska, ale na území 42.344 km^ žije jen 48 tis.katolíků mezi víc než 3 mil.pravoslav
ných a mohamedánů. Z 19 farností biskupství je 12 čistě albánských, 3 srbské, 1 macedonská a
ve třech se slouží mše sv.v několika řečech - mezi ty patří i Skopje. Je to třetí největší
město Jugoslávie, ale mezi půl mil.obyvatel žije sotva 1 proč.katolíků. Z víc než 30 tis.
Albánců hlavního města Macedonie je asi desetina katolíků.
Na Bulevar Krste Misirkov 74, blízko malebného, zemětřesením r. 1963 téměř zničeného starého
města, je farní a biskupský kostel, skromný baráček. Nový kostel se staví. Dr.Gaspar Gjini,
pohostinný farář, tam káže albánsky a srbochorvatsky, stejně i biskup, rodilý Ruthen z Batšiky. Část mše se slouží srbochorvatsky, část albánsky. Od r. 1978 existuje albánská modlit.kni
ha, sestavil ji farář ze Skopje a vydal v Záhřebu. Biskup začíná mši sv. :"N'emen ťAtit e te
Birit e te Shpirit Shejt", lid odpovídá:"Ashtu kjofte" - Amen. Melodie písní jsou dojemné a
smutné, modlitby vroucí. Albánština je jedna z nejtěžších řečí na světě. V několika lavicích
v primitivním kostele klečí ženy v albánském kroji. Jejich vyhublé, ilirské tváře připomína
jí Matku Terezu. Zářivě se usmívají při zpěvu: Svatý, svátý, svátý.. "Po mši si potřesou ruce.

ALBÁNSKÁ FARNOST V KOSOVU.
9
Mimo Skopji, kde byla zřízena 1884 znovu farnost, jsou ostatní farnosti většinou v Kosovu.
Světící albánský biskup Nikola Přela sídlí v Prizrenu, kde byl intronizován 1970. Největší
farnosti jsou Djakovica s 6 tis. a Zlckucani s 8 tis.katolíků. Mino světské kněžstvo tam
pracují i františkáni a saleziáni. Malé semináře jsou v Suboticy v Bačce. Mariánské poutní
místo je v Letnici.
Od r.1970 mají katoličtí Albánci také své církevní noviny: Drita/Světlo/. Tento měsíčník vy
dává misijní rada v Sarajevě pod vedením Dr.Lush Gjergje, faráře v Uroševaci. Dobře redigova
ný časopis přináší zprávy z diecéze i ze světa, píše i o kulturním životě katol.Albánců, kte
rý by byl bez kněžstva mnohem chudší. Už v době albánského národního obrození měli katol.kněží velký podíl na duchovním vedení Albánců. Známý literát - "slavík z Kosova" - Ndue Bytici
de Marino, byl farářem v Péči. Knězem byl i Shtjefen Gjesovi, zavřažděný 1929 srbskou policií
Drita vzpomněla na tuto událost při výročí 50 ti let od jeho smrti v říjnové čísle t.r.

KATOLIČTÍ ALBÁNCI V MONTENEGRO
V Montenegro, poničeném na jaře zemětřesením, žijí také katol. Albánci. Územně velká arci die
céze Bar zabírá dnes skoro celé Montenegro. Její hlava je sice primas Srbska, ale má jen
18 tis.katolíků v 19 ti farnostech - 4 farnosti patří k apošt.administraci spravované Tuzi,
která se oddělila od albánské aroidiecéze Skutari r.1912. Arcibiskup Tckič, který po ženě tře
sení zemřel, byl po matce Albánec, jeho nástupce Perkolic je Albánec. Albánské jsou i četné
farnosti a v Baru se káže albánsky i srbochorvatsky. Františkáni v Tuzi si vydávají rozrmožený časopis Posel sv.Antonína. Obyvatelstvo se zmenšilo vystěhováním - hlavně do USA.
JAK PŮSOBILO UDĚLENÍ NOBELOVY CENY?
Díky Matce Tereze se znovu projevilo sebevědomí katolických Albánců veřejně. Když se lidová
republika Albánie prohlásila pod Enverem Hoxhou r.1967 za první nevěrecký stát světa a uza
vřela všechny kostely, kláštery a mešity, spočívá náboženská budoucnost katol.Albánců na
Italo-Albáncích byzantského obřadu v Kalabrii a Sicílii, kteří však nemají práva národnost
ních skupin ani nepožívají ochrany menšin, a na Albáncích v Jugoslávii, kteří mají své školy
a dokonce universitu v Prištině. I když katolíci jsou jen nepatrné procento z 1,5 mil.Albán
ců v Jugoslávii - ostatní jsou mohamedáni - tvoří přece západně orientovanou skupinu mezi
krajany.
Bída v Kosovu je velká, zejména pokud jde o vydávání katol.literatury. Kněžské dílo v Kónigsteinu vydalo začátkem r.1979 albánský katechismus-KRISTUS MEZI NÁMI, sestavený Dr.Lush Gjergjem. Plánuje další literaturu, zejména ilustrovanou ekumenickou bibli pro mladé.
KneAtaMtvo vt>toapiLo do Aveta jako nabozenótvi. piné tajemi>tv/.. Tajemný ehamakteA kn.eí>ťan4ív<,, kteAý óe ja&ne projevovat a jeho
záhfadnrch pravd, byt pro pohany btdznovství, pro židy pohoršení.
Matthias Jotepf SCHEEBEN

PODIVNÁ VÍRA
Vztahují k nám ruce žebráci. Váhám, pak - vzdor špatným zkušenos
tem, se odhodlám... Seky na dolary a franky a 300 dolaru v hotovos
ti mám v sáčku na krku pod košilí, dalších pár rupií v dvojitém ši
rokém opasku a přes 630 rupií ve váčku z jemné kůže v náprsní kap
sičce na košili. Sotva jsem obdaroval ubožáky s vystrkujícími žeb
ry a nohama kost a kůže, už tu jsou dvě individua s šibalskýma oči
ma a střídavě mě chytají za oděv, nohy a ruce. Snažím se je setřást
a zrychlit chůzi, ale jeden mě chytil za ruku a než se vyprostím,
druhý mi otevřel kapsičku a ve vteřině byli pryč i s mými rupiemi.
Za ty by musel i pracovat od východu do západu slunce na stavbě oba
65 dnů. Než jsrre došli k hotelu, zastavil nás další, bílý, prý mu
došly peníze, ať ho zachráníme před hladem. Ale vypadal blahobytně,
i když v tuláckých šatech. Skoro úprkem jsme vpadli do hotelu...

Za 100 min. jsme z Bombaye v Madrasu. Nejmodemější letadlo, ale žalucbk se obrací nad špínou uvnitř. Plně obsazené domorodci, jen
nás 24 výletníků. Oelou cestu jsme museli být přivázáni. letadlo
se kolébalo, pomerančová šťáva se vylévá na kalhoty, cestující za námi nám zvrací na krk,
jedné mamince vypadlo dítě s kroužkem v uších a řve o sto šest.
Náš hotel Taj Coromandel byl okay, jak říkají anglicky, zase polštářové pohovky potažené
brokátem, vyšívaným zlatými a stříbrnými nitkami, bazén, sauna, kadeřnici, luxusní obchody,
dokonce i věštec se státním diplomem s obrovským papouškem na ramenou. Předpovídá podle
hvězd.
Odpoledne jsme bosí vstoupili do chrámu Hindu. Věřící kladli před sochy bohů věnce z^květin,
šálky s rýží a kokosové ořechy. V chrámě bez oken bylo příjemné chladno. Sousoší bohů byla
vytesána sochaří —mi stry, tisíce let před Kristem. Je tam i bůh slona, se čtyřma rukama, vel
kým břichem a chobotem, ssajícím mléko z kokosového ořechu Ganeš. Je to syn bohyně Parwati,
životní družky hinduistického boha Šivy. Sloni hlava je symbol moudrosti, břicho symbol bla
hobytu a štěstí i zdraví pro ty, kdo ho uctívají - na zemi i na onom světě. Jeho kamenná či
dřevěná soška nebo aspoň barvotisk nechybí v žádné domácnosti. Kolem devate ráno budí bohy
zvonečky brahrtónští kněží. Pak jejich sochy umývají. Odpoledne věřící odejdou - bohové si
chtějí zchrupnout. Na obrovském kvádru tančí pro bohy, aby se nenudili, chrámové tanečnice.
Tento zvyk se zachovává už tři tisíce let. Jejich sári - 6 m dlouhý pruh látky, obratně
otočený kolem těla - je bohatě vyšívané zlatém a stříbrem a posázené drahokamy. Tanec v
chráně je jejich povolání. Ladnými pohyby hovoří řečí beze slov, ale jasně. Uklánějí se
před bohy, vzdalujť se od nich, přibližuji se jako baletky, spínají ruce, hovoří každou^
částí těla..Zlaté náramky mají i na nohou a na prstech samý prsten. I Evropana tato podí
vaná fascinuje jako domorodce. 10
...Kolem chrámu s nádvořími, verandami a příbytky brahmánských kněží bydlí i hrnčíři, ková
ři nědi, kteří vyrábějí nádoby na svátou vodu, kterou poutníci a vůbec věřící pijí z posvát
ných řek. Dopravují ji sem často stovky kilometrů. Jsou tu i tesaři, holiči, práči prádla,
ranhojiči,.dokonce i několik lékařů, handlíři, ošetřovatelé posvátných slonů, výběrči darů
a obětních předmětů - svíček, olejových lampiček, potravin i peněz. Většinu darů brahmáni
prodají a z toho všichni žijí - často i 2000 osob. Ti hladem nezemřou.
Na nádvoří vidině chlapíka v turbanu na pestře pomalovaném posvátném slonu. Lidé před slo
nem klekají, do chobotu mu vkládají rupie a ten je podává hned svému pánu. Poutníci sem pu
tují často týdny z indické džungle, těch pár rupií jako oběť bohům si odtrhli od úst, ale
dávají a líbají mu chobot i nohy. Tak má slon zaručený celý život - bez práce. Jen při ná
boženských slavnostech asi dvakrát do roka táhne vůz s obrovskými koly, na němž jsou sochy
bohů - ze dřeva i z kanene. Kde nemají posvátné slony, musejí táhnout lidé - až 200 či 400
osob. Někteří poutníci se vrhají pod kola vozů, dají se udupat slony - a nikdo jim nebrání.
Podle jejich náboženství se takovému člověku odpouštějí viny a v příštím životě se nemusí
proměnit v buvola, opici nebo psa - za to, že kradl, šidil, či nechal umřít hladem rodiče. ,
Na chrámovém dvoře vidíme sochy, znázorňující astronomické znaky či symboly souhvězdí. Vidí
me tam běhat dokolečka několik domorodců. Průvodce nám vysvětluje, že jednou za 2 nebo 7
a půl roku je v životě každého člověka nešťastné období, podle hvězd a data narození. V té
době - jak věří - hřeší častěji. Proto musí vykonat pout v nešťastném období, v chráme, a
odběhat si i pár hodin kolem symbolů hvězd tak dlouho, až vyčerpáním padne k zemi.
Večer si kupuji sošku boha Ganeša ze slonní hlavou ze santalového dřeva, které začne vonět
po 40 ti letech a už nikdy - po staletí - vůni neztrácí.
MUSIL
Emil

„JÁ JI TAK MILOVAL.."

inspektor zvedl zrak ke stropu."U každého milen
ce zjišťovat alibi, a najít ho vůbec. No nazdar!"
"Ale já Rosu miloval, i když pila!" Pan
Přehrábnul listiny. "Jisté je, že žila brzo ráno.
Smith sklonil své krásné oči. Ostatní na něm Od pekaře už nevzala housky, mlékař ji v šest
bylo všední a nezajímavé. "Nevím, odkud brala viděl také živou. Odnesl mléko do domu a jeho po
peníze na whisky, sám jsem jí nic nedával. A mocník slyšel, že mluví s vaší paní. Vždyt láhev
klamala mě,"odmlčel se,"s každým. Dokonce i stojí ještě v kuchyni. Oba muži tvrdí, že tehdy
s mlékařem. A já jí po svatbě připsal svůj
byla úplně střízlivá. Nikoho jiného nikdo do do
dům. Vyhrožovala mi, že dům prodá a uteče... " mu vcházet neviděl. Pustila se zřejmě do whisky,
"Chcete změnit své věnování? Nebo se rozvést? v níž jsme našli jed. Máte pro to nějaké vysvět
Jde to!" podotknul advokát. Muž pokrčil ne- lení? "
štastne rameny: "Už to nejde. Je mrtvá. Spá
Pan Smith na chvíli zavřel své krásné oči, pak
chala sebevraždu. Po noční směně jsem ji na se mu zachvěla brada a rozplakal se. Znechucený
šel v osm hodin na pohovce - už byla tuhá.Mu inspektor ho dal odvést do jeho pohodlné cely.
sela to udělat krátce předtím, pekaři v pět
hodin odmítla housky, že odjíždí, a za hodi Alibi ovšem nebylo tak skálopevné. Pan Smith
nu poté ji viděl ještě mlékař." Po chvilce byl noční hlídač, mohl si na chvilku odskočit.
Ale kdyby si odskočil kolem šesté, byl by ho něk
znovu opakoval:"A já ji měl tak rád!"
"Jistě,"řekl roztržitě advokát,"když jste jí do určitě viděl - a v tu dobu přicházel další
hlídač a dělníci. V lahvi s whisky jed nebyl.
dal po svatbě připsat svůj dům..."
Pan Smith mávnul rukou a zadíval se melancho Snad jí připravil skleničku s jedem už večer?
Ale mrtvá nepromluví!
licky z okna. Náhle zbystřil zrak.
"Policie,"vydechnul,"soused..sousedka tvrdí, "Zde se stala ta vražda, jestli to byla vražda,"
že Rosu někdo zavraždil. Myslí určitě, že já, řekl inspektor manželce, když šli večer na pro
kdo jiný by měl důvod? Ale mám alibi!" Chvěl cházku. Manželka si pečlivě obhlédla domek.
se na celém těle.
"Už dlouho hledáme něco vlastního na bydlení,"
Advokát přistoupil k oknu. Na druhé straně
podotkla zamyšleně, "snad by nám ho pan Smith
silnice zastavilo policejní auto a vystupova prodal. Máš klíče?"
li čtyři muži. Jeden z nich byl inspektor
"JistěNAŠE KRIMI
Moor, jeho dobrý přítel.
"Podívejme se tam!"
Když se otočil, pak Smith se kvapně oblékal. Inspektorovi to nebylo vhod, ale když manželka
"Nemá smyslu utíkat, "řekl advokát konejšivě, naléhala, vytáhnul klíče a oba vstoupili zad
"i za oceánem vás chytnou. Vždyt s tou smrtí ním vchodem do kuchyně. Ryla to hezká kuchyňka,
nemáte nic společného, že?"
ale zanedbaná.
Panu Smithovi se roztřásla brada a z oka mu "Podívej se, jak se tu kazí potraviny. Páchne
vyklouzla slza: "Přece jsem ji tak miloval."
to, "pokrčila manželka nosem, "a mléko je jistě
Ozval se zvonek a v zápětí ohlásila sekretář sražené. Poslyš! Proč odmítla ta paní housky od
pekaře,ale vzala mléko od mlékaře?"
ka inspektora Moora. Do kanceláře vstoupil
Inspektor na ni užasle pohlédnul, pak se sehnul,
muž s mohutnými rameny a úzkými boky.
"Snad byste neplakal, "řekl po pozdravu panu zabalil láhev mléka opatrně do igelitu a ještě
Smithovi, "máme důkazy, že jste byl ve službě. týž večer ji odevzdal v laboratoři.
Druhý den ráno dal mlékaře zatknout.
Potřebujeme vás jen jako svědka."
Pan Smith odvrátil hlavu: "Ale já ji miloval a "Víme,"zašklebil se inspektor,"že paní Rosa měla
s vámi poměr. Dával jste jí
ona už nežije, "zašeptal. Advokát zakroutil
nechápavě hlavou, inspektor pokrčil rameny. lihoviny. Přemluvil, aby
prodala domek. Sám jste
Pak se pan Smith vyšoural z kanceláře.11
ji nechtěl, vždyt pila.
Při vyšetřování se zjistilo, že pan Smith vě Ale chtěl jste peníze.
noval manželce před její smrtí několik lahví Ty zmizely!"
whisky. Když vypovídal o tom prodavač, pan
"Nemůžete mi nic doká
Smith se vzrušil: "Chtěl jsem ji zadržet doma, zat,"zabručel hromo
proto jsem jí věnoval whisky. Měl jsem ji rád tluk nevrle.
"Jenže v jejím žaludku se našlo cyankali. A "Ráno jste popil s pa
to bylo i ve sklenici whisky - na ní otisky ní Rosou, v její skle
tyčinky na rty vaší paní. Všem se chlubila, nici bylo cyankali, vy
jak se těší na odchod - a náhle sebevražda?" jste svou odnesl. Postavili
"Snad, .snad ji ten člověk opustil."
jste láhev s mlékem do
"Který člověk? S kým chtěla utéci?"
kuchyně.." Obr zavrtěl
Pan Smith jezdil bezradně očima z místa na
hlavou."Nedokážete..."
místo:"Měla jich moc. Skoro každého, s kým se "Dokážeme. Na láhvi byly
setkala. Jen mě, zákonitého muže nechtěla." jen vaše otisky prstů.."

DOMEK

PANNY MARIE

Historické bádání nám může podat jen málo zpráv o živote Panny Marie po Na
nebevstoupení jejího Syna. Maria, která chtěla žít ve skrytu, přenechala
apoštolům,aby do středu lidského zájmu postavili Krista. Pln úcty pomlčel
sv.Pavel ve svých spisech o osobnosti Panny Marie, aby předešel srovnávání
Matky našeho Pána s Artemidou, velikou bohyní města Efesu. Zajisté právem.
Vždyť i on při svých cestách po Anatolii stěží zabránil, aby ho v městě
Ikoniu/dnešní Konii/neuctívali jako nějakého boha / Skt 14.11/.
Jakmile se víra v Ježíšovo božství zakořenila a upevnila, snažili se křesťané bezpochyby dově
dět něco bližšího také o Pánově Matce. Jistě chtěli vědět něco zejména o událostech, které
měly vztah k místu, kde Maria prožívala poslední léta svého života.

MARIA VEFESU
Jedno místo v Janově evangeliu jakoby chtělo naznačit Mariinu přítoimost v Efesu. Podle věro
hodné tradice psal Jan své evangelium právě pro Efesany. Jeho text tedy zrcadlí jejich otázky
a je na ně odpovědí. Jedna z těch otázek se týkala Petra a Jana a jistě tylo znovu a znovu
opakováno: proč je Maria u Jana a ne u Petra? Křesťané se divili: neměla by být Pánova matka
s tím, koho si Kristus vywlil za hlavu své Církve? Přes velkou skromnost napsal Jan ve svém
evangeliu také několik řádek o sobě, jistě jako odpověčí na otázku Efesanů. Slova: "To je tvá
Matka,"jim měla vysvětlit, proč Maria zůstala navždy u něho. Slova "od té chvíle ji přijal k
sobe do domu."jsou první a křesťanům v Efesu určené topografické údaje.
Zpočátku žili Maria a Jan pravděpodobně v Jerusalemě. Čím více však tam vzrůstala křesťanská
obec, tím rozhořčeněji reagovaly židovské úřady. První pronásledování křesťanů nastalo už
r.36 ukamenováním jáhna Štěpána. Křesťané se rozptýlili po Judsku a po Samaří. Král Agrippa,
vnuk vraha betlémských dětí a syn toho, který dal štít Jana Křtitele, nastoupil na trůn r.41.
Aby se zalichotil svým spoluobčanům, dal popravit apoštola Jakuba, Janova bratra. Petra,hla
vu apoštolů, dal uvěznit.
Bylo-li Marii, jak se má zato, 18 let, když dala Kristu život, blížila se v době Agrippovy
vlády šedesátce. Když ostatní apoštolé opustili Palestinu, nenechal ji sv.Jan samotnou. Kro
nikář Eusebius se zmiňuje, že v té době odešel Jan do Asie - podle římské terminologie zname
nal název Asie pouze Efes. Chtěl, aby matka Páně byla v bezpečí. Měla mít možnost dožít v kli
du a pokoji.
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Jsou tu ještě další odkazy, které zasluhují pozornosti. Je to mlčení Písma o životě sv.Jana
v oněch letech, dále titul "apoštol Asie". Nedostal jej sv.Pavel, i když v Asii prožil také
řadu let. Překvapuje nás, že sv.Pavel a Silas r.50 prošli Frygií a Galatií - na sever od Efe
su - protože jim Duch svátý zakázal hlásat slovo boží v Asii - tedy v Efesu.
Sv.Chrysostom píše, že sv.Jan se zdržoval v Asii delší dobu a založil tam obec. Kdyby tam
však přišel až po popravě Petra a Pavla - r.67 - jak ty mohl, oslabený stářím, zvládnout ty
příkré a neschůdné cesty, jak by mohl založit sedm obcí Apokalypsy, které měl rád a navštěvo
val je? Jak by dostal titul "apoštola Asie", vyznamenání, vyhrazené jen zakladatelům církev
ních obcí, kdyby byl křesťanskou obec v Efesu založil sv.Pavel?
Přikládáme-li víru starým církevním kronikám, nasvědčuje všechno tomu, že Marie a Jan přišli
do Efesu r.42.Nemáme sice žádný pramen, který by dokazoval, že Maria tam také žila. Je však
řada textů z II.a III.stol.,které s tím počítají. Tak sv.Ireneus, Polykarp, Hippolyt, Euse
bius, Klement z Alexandrie a Origenes. Ti začínali psát několik let po smrti sv.Jana. Sv.Ireneus zemřel r.2O3. Znal Polykarpa, Janova učedníka, takže se mohl ze spolehlivého pramene do
vědět o tehdejších událostech. Důležité je jeho svědectví, že Jan psal evangelium v Efesu. Za
jímavý je také druhý dopis Polykarpův papeži Viktorovi/189-199/ z Efesu, kde byl biskupem.
Zmiňuje se v něm o hrobu sv.Jana v hlavním městě Asie. Klement z Alexandrie/+215/ a učený
Origenes/185-253/vyprávějí o životě apoštola Jana v hlavním městě Asie. Eusebius/265-340/,vel
ký historik prvotní Církve, praví, že za pronásledování v Jerusalemě se apoštolově rozešli a
že Jan žil a zemřel v Efesu /Dějiny Církve III. 1/. Málokterý problém vyvolal ohlas u tolika
autorů, jako pobyt Jana v Efesu. Nemluví se nikdy přímo o Marii. V době zakládání Církve se
zápisy zmiňují jen o těch, kdo stáli v popředí, o apoštolech a pověřencích mladé Církve.
Za zmínku stojí spisovatel TV.st.sv.Epifanus/315-403/. Píše:"O Janovi z bezpečných pramenů ví
me, ze se odebral do Asie. Nikde však nestojí, ze by Maria doprovázela milovaného učedníka
svého Syna. 0 tom se i Písmo halí do naprostého mlčení. "/Dějiny III,1/.
Sv.Epifanovi bychom mohli namítnout, že se z toho nedá dělat nějaký závěr. Vždyť, o pobytu sv.
Petra v Antiochii a v Řínč se Skutky nezmiňují a přece jsou to nepopiratelné skutečnosti.

Epifanovo dílo však mimoděk přece jen podává jistý záchytný bod pro přesvědčení, že Maria v
Efesu žila. Ve spisu PANARION se autor zmiňuje o sporu mezi imichy, z nichž někteří viděli v
Mariině a Janově skrytém životě ideál náboženského života vůbec. Už koncil v Ankyře/Ankaře/
r.324 odsoudil tento obyčej, který hrozil rozšířením. Pro Epifana by nebývalo bylo nic těžké
ho, kdyby proti APAGEIUM, t.j. mnichům, kteří žili s ženami, vystoupil s prohlášením, že Maria
žila vždy v Jerusalemě a tam i zemřela. Proti tomuto argumentu by nemohli nic namítat. Způsob,
jímž začali žít rmiši v Jerusalemě a který byl hoden odsouzení, nasvědčuje tomu, že Maria a
Jan se zdržovali v Efesu. Epifanus o tom mlčí. Vede argumenty proti morálce, která musela být
odsouzena. Na otázku MARIA V EFESU má ve spisech jedinou odpověd - mlčení.
Sv.Jeroným/347-419/, největší historik Jerusalema v IV.st., se nezmiňuje nikde o památce Marii
na hrobu ve svátém městě nebo v okolí. Píše o Getsemanech jako o místě, kde se Ježíš ten večer
před smrtí modlil a že tam byl postaven na památku chrám. Kdyby se byl setkal s připomínkou
památky Mariina hrobu, jistě by neopomenul tuto skutečnost zdůraznit. Mlčení Jeronýmovo je
závažné. Všimněme si další podivuhodné skutečnosti: tehdy existoval jediný chrám, zasvěcený
Panně Marii - v Efesu! Nebo - r.431 se tam konal třetí všeobecný sněm, který prohlásil za člá
nek víry, že Maria je Bohorodičkou-Theotokos - proti biskupu v Konstantinopoli, Nestoriovi.
Koncil se konal v chrámě Panny Marie. Byl jí zasvěcen dávno před svoláním koncilu, o čemž
svědčí pozvání, určené Cyrilu z Alexandrie a řada koncilních textů. Eůležitá je i zpráva bisku
pa Hypatia/+537/. V prvním století se totiž směly zakládat chrámy jen tam, kde žil nějaký
světec nebo tam položil život jako mučedník na svědectví své víry. Tedy - i když žádný text
před VI.st.výslovně nemluví o tom, že Maria žila v Efesu, je tu řada věrohodných náznaků.
KDE
STÁL DŮM PANNY MARIE?
Gregor z Toursu/533-594/, v jehož díle se často mísí historie a legenda, se poprvé zmiňuje o
úctyhodné kapli na kopci u Efesu: "Na vrcholu kopce nedaleko Efesu jsou zachovány čtyři, zdi bez
střechy. V těchto zdech žil Jan"/Liber miraculorum 1,30/. Je tento odkaz autentický nebo jej
přezval z písemných zpráv jiných cestovatelů? Že na "Slavičí hoře"/Búlbrill Dagi/ kdysi stával
dům, v němž žila Panna Maria, bylo tradicí dochované přesvědčení Kirkindjistů, vesničanů asi
17 km od Meryem Ane. Chudí rolníci tam putovali každý rok o svátku Nanebevzetí. "Z tohoto domu
odjela svata Panna do nebe, "říkali. Jejich prohlášení udivuje tím víc, že od středověku Církev
prohlašovala, že Maria zemřela v Jerusalemě. Tito křesťané, potomci křesťanů v Efesu, utíkali
po staletí trvajícího pronásledování do hor na západ od Efesu. Přijali turecký jazyk, ale zů
stali věrni křesťanské víře. Pět hodin cesty, v úmorném horku, putovali každý rok k troskám
donu na Slavičí hoře. To, že se tento obyčej udržel, ačkoliv neměl nic společného se sousedy
ani impuls v pravoslavné církvi, má jistě hlubší důvod.
OBJEV
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R.1881 se rozhodl abbé Gouyet z pařížské diecéze zajet do Efesu,
aby si ověřil správnost popisu "domu Panny Marie", jak jej podala
německá visionářka Kateřina Emmerichová /1774-1824/. Arcibiskup
ze Smyrny, Msgr Timoni, mu dal průvodce a řecký psanou tabulku:
"Mějte, prosím, ohled na pokojného cestovatele, který nemá pení
ze." Po návratu oznámil představeným v Paříži, arcibiskupovi i v
Římě, ze dům našel. Ale nikdo se o to dál nezajímal.
Později četly sestry franč.nemocnice v Izmiru Život Panny Marie od
Kateřiny Emmerichové. Představená řekla P.Jungovi, duchovnímu
správci nemocnice: "Efes není daleko. Stálo by za to se tam podívat"
Také P.Poulin, lazarista, učenec, znalec hebrejštiny a židovských
zvyků, poslal dva jiné lazaristy a dva laiky, aby se tam šli po
dívat. Vydali se na cestu 28.7.1891 s průvodcem, černým mohamedánem Mustafou. Došli do řeckého kláštera a P.Jung se ptal dvou mni
chů, kde zemřela sv.Panna. "V Jerusalemě",řekli rychle, což nasvěd
čovalo, že jsou zastánci byzantské tradice a nezajímá je, kcte Maria
zemřela. Třetí den došli unaveni k tabákovému poli, kde pracovaly
ženy. Poprosili o trochu vody. Ženy neměly a poslaly je ke klášte
ru - k polorozbořenému domu. Když se tam osvěžili a rozhlédli, zů
stali jako omráčeni. Trosky domu - hora v pozadí - to je dům Panny
Marie, přesně takový, jak jej popsala Kateřina Emmerichová. Přek
vapeně znovu pročítali text, vztahující se na dům. Rozhodli se,
vyšplhat se na vrchol hory, o níž visionářka tvrdí, že je z ní vi
dět zároveň Efes i moře. Zůstali tam dva dny, putovali z vrcholu na
vrchol, ale jen z jediného byl vidět Efes i moře - z toho, pod

kterým stál "dům Panny Marie". štastni se vrátili darů a vypravovali o svých zážitcích. Ale
představený P.Junga Poulin Ibral zprávu příliš vážně. Rozjel se do Efesu sám. Píše-."Kolem do
mu je osm statných platanů. Nad nimž, několik metrů nad propasti, jako lehký šíp se nad roz
ložitými platany vznáší štíhlý topol. Antická kaple na úpatí skalního srázu se zdo. krásná a
dojemná. Před výhní slunečního žáru ji svým stínem chrání platany. A štíhlý topol jako stezeň
zve: Pojíte, tady to je!" /Poulin Hist, man von Panaya, reg.l,S.W/. Kdybychom chtěli kapli
označit jako krásnou a vzbuzující obdiv, bylo by to přehnané. Nemela střechu, zdi jsou v ubo
hém stavu, všechno je zchátralé."
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NOVÝ PŘÍMLUVCE....
V polovině adventní doby 1979 byla katolická veřejnost v
Německu bolestné překvapena zprávou o úmrtí berlínského
biskupa kardinála ALFREDA BENGSCHE . Přestože již
asi pul roku kolovaly pověsti o tom, že je nemocen, nikdo,
kromě těch, kteří patřili k jeho nejuzsímu kruhu, netušil,
ze tak záhy bude odvolán na věcnost /58 let/^ Neboťjeste
5 týdnů před svou smrtí se zúčastnily zasedání kardiná^ského sboru, svolaného sv.Otcem na počátek listopadu do Říma.
Odchod kardinála Bengsche je těžko nahraditelnou ztrátou
nejen pro berlínskou dieceži, kterou řídil 18 let a která se nachazi ve sve převážné časti y
diaspoře, ale i pro německý episkopát a ovšem především pro východoněmecké katolíky, jejichž
byl hlavou. Byl neobyčejně bystrým a pevným arci pastýřem; jeho postavení vyžadovalo značnou
obezřetnost a chytrost vzhledem ke komplikovanému postavení katolické' Církve v NDR. Sídlil ve
vých.Berl íne, kde je i katedrála berlínské dieceže. Pod, jeho pravomoc spadala, i katolička
Část západního Berlína, kam mu povolily úřady NDR zajizdet několikrát měsíčně. Kardinály
Bengsch mel neklamný instinkt pro rozpoznaýní nebezpečí, ktere^hrozýlo jeho stadci zevne i
uvnitř". Jeho nejbližsí spolupracovníci uvádějí, že kardinál mel dvě charismata: bystry teolo
gický postřeh a vynikající dar slova. Přimo a jasně hlasal ^cele'evangelium a razné se stavěl
proti všem teologickým názorům, která zkreslují či zamlžuji základny Články viry.
Jeho kázání působila neobyčejné sugestivně; dovedl hovořit velmi přesvědčivě a z kažcleho slo
va vyzařoval hluboký" osobní prožitek.
z
Poznali jsme osobná kard.Bengsche v záp.Berlině, kde po každých bohosluzbach^, která konal pra
videlně vždy v jiném chrámu, největší svátky nevyjímaje, vysel v kardinálskem purpuru před
kostel, kde rozmlouval s věřícími tak dlouho, dokud nevyslechl posledního zájemce o rozhovor.
Při pohřbu 22.prosince v Berlíne se se zesnulým spolubratrem rozloučily mezi 8 kardinály též
náš" Otec kardinál Tomášek. Citujeme k tomu doslova přední německý" deník: "Nejpohnutější osob
ní slova pronesl stařičký, 80 ti letý pražský arcibiskup kardinál TOMÁŠEK, jehož stádo je
vystaveno pronásledování. Vzpomněl na Bengschovu návštěvu v Praze v létě 1978, kterou už ne
mohl oplatit, ačkoliv by to udělal s radostí. Milý příteli - řekl kardinál Tomášek - vřelé
díky za vše, cos pro mne u nás v Československu udělal; nikdy Ti to nezapomeneme."

Miloslav ČEMUS

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Vídeňský are.koadjutor Jáchym prohlásil po nedávné návštěvě v Praze, že kard.Tomášek se úplně
zotavil ze své nemoci a těší se opět bývalé svěžesti a zdatnosti. - D/uhala, jeden ze 40 ti
vědců, zkoumajících Turinské plátno ujistil, že na základě jeho nejnovějších vědeckých metod
došli vědci k názoru, že v plátně bylo před 2000 tis. léty skutečně zavinuto Tělo Kristovo.
Všechna znamení na plátně přesně odpovídají popisu umučení Kristova podle evangelií.-Kromě
kard.Bengsche se odebral na věčnost i televizní biskup Fulton J.Sheen, jehož vtipné a hluboké
televizní promluvy uveřejňujeme na str.4. a jesuita P.Lombardi, zakladatel Hnutí pro lepší
svět, s cílem, proměnit divoký svět v lidský svět a lidský svět v Boží svět. Nynější sv.Otec
přijal P.Loflbardiho minulé léto, kdy mohl přijet jesuita už jen v židli - byl nemocen. V Již.Korei se staví 3.seminář, v l.v Seulu je 464 bohoslovců, v Kwang Ju je 197 bohoslovců.
V novém bude místo pro 400 budoucích kněží. - Holandští biskupové daj í 100.000 zl .organiza
cím, které se snaží pomáhat budoucím matkám v nesnázích. - Dominikán Pohier, jehož knihu pro
hlásila kongr.víry za neslučitelnou s učením katolické Církve, nesmí vyučovat, organizovat
veř.zasedání a předsedat liturgickým shromážděním /sloužit mši sv.?/
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MANŽELSTVÍ je smlouva
MUŽE A ŽENY K SPOLEČNÉ
MU MANŽELSKÉMU ŽIVOTU,
POVÝŠENÁ KRISTEM NA SVÁ
TOST, UZAVÍRÁ SE V NEBI,
ALE TAKÉ NA ZEMI ,_______

Na začátku manžeZství si
pripadaZÍ Honza a Věra
jako o nebí. Jak krásná
byZa Věra ve svatebncch šatech',
jak ácdstné óe zajímata o to, co zajímato
Honza! A Honza dobře vydětávat, sZuŠně hráz
fotbat a šachy a snažit se, aby Věra byZa
StaStná. TěsiZ óe na děti, miZovat rodina.
Avšak po dvanáctí Zetech manžeZství a třech
detech se něco zmenito. Už se jeden o prácí
a zájmy drahého skoro nezajímat. Naopak.
Honza si posteskt, že Věra má v htavě jen
dětí a domácnost a Jeho odsunuta stranou.
Věru zase mrzeto, ze se Honza ve voZném ča
se věnuje tréníngu fotbatového mužstva a ža
čku, mcsto aby se starat víc o dětí. A o ní.
dubec nepozorovat, že se připravuje ve voť
ných chvítích k doktorátu. A když ko udětata
protestovat proti tomu, aby sta znova praco
vat do knihovny.

miZence, výtečné vychovatetce
děti, representativní hostitetce, dobré hospodyní atd.Pa
svatbě se za cos ukáže, že man
, zetka je občas rozcuchaná, mu
sí prát a aktízet, někdy je nevrtá a podrážděná, také ttoust
ne, dostává vrásky atd.
Proto je dobré neočekávat, príZís mnoho. Obě strany si muse
jí uvědomit své úkoty a neoce—
kávat od drahé strany prítís mnoho.
Musejí si to uvědomit PŘED sňatkem. Tak zv.man
žeZství na zkouška - konkabínát bez Božího po
žehnání, na věcí nic nemění - je riskantnější,
zvZástťpro žena. Je-ZÍ charakterní, a intetígenť
ní, má pocit nejistoty a ponížení. Právem se dom
niva, že nemá pro maže veZkoa cena, není-Zi ocho
ten z Zásky k ní riskovat sňatek.

Snoubenci si musejí uvědomit, Že v manzetství to
nebude vždy bezvadné. Jeden se zajímá o to, co
teší druhého, ate bude ho to zajímat pár. měsíců
po svatbě?
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Karet je uciteZ, MiZada sekretářka. Za ěas po
svatbě chtějí navštívit její rodíce, kteří tuze
s MÍZadinoa voZbou nesoahtasiZÍ. Proto mtadá že
na chce, aby se KareZ obtékt do nejZepsích Šatfa.
Co se vZastne pokazito? Takových manzetství Ten Zhostejně souhZasí, MÍZada to vycítí a rozptáce seťNezáteží ti na tom, co jSÍ o tobě mysZÍ
je bohužeZ mnoho. HZavne v amerických měs
tech, kde z 12 ti sňatku skončí ciyri rozvo naší." KareZ její pZác nechápe:"Zeny jsou divné"
HovoriZÍ spoZu před manžeZstvím, ate. jeden drahé
dem, čtyři zabřednou do zvykovostí, datsí
nic pro manzete neznamenají, i když jsou ji ho skoro neposZouchat. Existuje pomoc? Jisté.
nak spokojeni - jen 2 manžeZství jsou šťast 1.VĚNUJ POZORNOST CITŮM, Všimni. SÍ citového podná.
barvení stov. Objeve-Zí žena sedy vZas na htavě,
Jak je možné, že Štěstí, které si nestí mZa- běžný muŽ řekne: "Dej si vtasy obarvit." Ohtedudí Židé k oZtárí, náhte pohasZo, že manžel pZný maž podotkne-."Jsi sice Starší, ate zato
ství nespZníZo to, co od nej manzeZe oceka- jsi mnohem Zepsí.“- Na citové zabarvení vet si
vatá? Muži toto zk.Zamd.ni nesou tíze ji než
dávejme pozor. Starneme-Zí, bývá cit negativněj
Ženy a poznají je dříve. Smrt jejich snu
ší a zraňuje drahého, bere mu odvahu, ponižuje
usmrtí i sny druhého manžeta. Kdysi se iniZo- ho. Reagujme větami, podbarvenýmí pochopením.
vatí - dnes jsou si cizí.
2.POZOR NA ROZHOVOR, MZavíme nejen sZovy, ate i
MZadých manžetu v kursu se ptati, co si pře posuňky, pohyby. Ty ovZadejme positivně.
jí v manzetství. Všichni si prátí stestí.
Vždyťobřad před oZtárem stíbuje mtadým man 3 .Pri hovoru potřebujeme teorii BEZPEČNOSTI .Mnohý
žetám "ptnou míra pozemského stestí". Je-tí neprozradí, drahému své city, protože má STRACH,
že je drahý přijme negativně. Vytvořme ovzduší*
však pojetí stestí nereatistícké nebo se
očekává jako automaticky dar, vypZývajíť z pochopeno, aťse zena nebojí. priznai, jak ji osi
diti pří. nakapu Či muž, ze met matér s vedoucím.
manzetství, jak se manželství maže rozpad
Vždyť zpovědník nesmí, ani sebe většího hříšníka
nout nebo přinese zktamání.
vyhodit od zpovědnice,^ aty povzbudit, ho k dobré
Manzetství a mZadých Zádí ideatizují hromad mu. V rodině je ovzduší důvěry dutežité i pro dě
né sdŽZovací prostředky - teZevize, časopi ti; reagují-Zi rodíce ostré, děti se uzavřou a
sy, knihy, fíZm. Mtadá žena sice ví, Že je najdou si jinou"partu"-která je chápe.
jí muž nemá ocí jako fitmový hrdina, aZe
Také nechvatme takto:"Franta, ten se vyznat v
očekává od něho rozhodnost a mužnost. Skuteí eZektrině - ate ty?" Nebo -."Marie se umí dobře
ný, manžet pomatu ptesatí, ttoustne, je nepo obtékat.." Urazí to a ničí dobré ovzduší.
řádný, chrápe, usne u tetevize atd. Muži za
se snu. o krasavicí, dobré kuchařce, dokonáte LÁSKA MUSÍ TRVAT A PĚSTOVAT SE CELÝ ŽIVOT - NE
JEN PAR MĚSÍCŮ PO SVATBĚ.

ZAPOMENUTÉ PŘÍPADY
Závěrečný díl trilogie
Dr.A.KRATOCHVÍLA ŽALUJI
obsahuje analýzy a komen
táře ke Školským refor
mám, pronásledování
studentu, profesoru a
věřících.
Po únoru 1948 se sna
žil Zd. NE JEDLÝ prizpůsobit vynikající
čs.školský systém niž
ší úrovni sovětského
školství. Hlavní byla
ideová otázka. Akční výbory
vyloučily tisíce studentu a na jejich místa
nastoupilo asi 10 tis.dělnických rychlokursistu se stranickou legitimací, ale nepatrnými
vědomostmi. Trilogie přina'sí dokumenty o utr
pení a věznění vyloučených studentu a^profe
soru hl.v uranových dolech v Jáchymove.
Kniha chce ukázat objektivně komunistickou
justici včerejška a být poučenímjrro dnešek.
Ve vezení nebyli jen "třídní nepřátelé", ale
i studenti z dělnických rodin a malé procento
komunistu. 0 jejich věznění bylo uveřejněno
mnoho knih a Článku, ačkoliv řada z nich po
máhala sama roztáčet kola nespravedlivé jus
tice, která je nakonec rozdrtíla/Reicin,Sváb,
Slapský aj./ 0 lidech s Čistým svědomím se
mluví jen málo, ačkoliv mnozí z nich trpěli
uz v nacistických koncentrácích.
Kratochvílova práce se snaží osvětlit toto
nezpracované pole. Je paradoxní, že nacistic
ké zločiny proti lidskosti nejsou v ČSSR prá
vem promlčeny, ale zločiny komunistické justi
ce byly promlčeny už r.1968. Proces proti Má
chovi, vrahu kněze Toufara, byl z tohoto dů
vodů zastaven. Zvýšená pozornost je věnována
ČjhoŠťskému případu. Na základe nových prame
nu osvětluje autor i případ Babice, vyprovo
kovaný státní bezpečností.
Spisovatel Josef Škvorecky o knize napsal, že
je to otřesný dokument, o to cennější", že má
k dispozici autentický materiál. Únor otevřel
brány deformacím a zločinům komunistické jus
tice, o níž jsou v Kratochvílové knize Často
neznámé doklady. Odhaluje, ^ak generace skole
ných stranických funkcionářů a policejních dů
stojníku myslela, jednala a cítila, a v čem
spočívala jejich intelektuální a mravní nízkost
V cele" republice bylo odsouzeno k trestu smrti,
ubito při výsleších STB, zavražděno v lág
rech a věznicích při skutečných nebo aranžovaných útěcích přes 8 tis.osob. Na Borech, v Leo
poldově, ve Val dicích, na Mírově a na Jáchymov
sko zemřelo asi 1430 polit.veznu.
Kdo se zabýva moderní kulturní a polit.cs.his
torií, najde v knize objektivní doklady, rozbo
ry a kritiky deformace komunistické justice.

ROZJÍMÁNÍ O KŘÍŽI
Kříž děláme často. Známe jeho smysl a hloub
ku? Vrostl do nás? Občas ho děláme povrchně,
bezmyšlenkovitě. Rozjímejme o něm.
Kříž je znamení spásy, lásky, vykoupení, kte
ré kreslíme na své tělo. Ano, kreslím na sebe
TROJJEDINÉHO BOHA. Jak?

Najdu na svém těle nejvyšší a nejuš1 echti 1ejší místo - pro Boha Otce. Je to hlava. Na ní
je nejvzácnější má tvář, na tváři čelo. Tam
se vtiskuje polibek úcty. Tam je místo, hodné
Boha Otce.
Má vnitřní pozornost směruje k čelu. Hovoří i
má ruka. Zvedám ji, dotýkám se čela, chvilku
na něm prodlím. Vnitrné ríkám:"VE JMÉNU OTCE..'
Pak ruka klesne do klína.
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Od Otce jde cesta dolů, do středu, jehož se do
týkám, když říkám jA - MY - tedy k srdci.
SoustřeJuji se celou bytostí na čelo, pak se
stupují jako pevný, trvalý paprsek do středu
svého těla. I ruka hovoří. Zvedám ji, dotýkám
O
se čela a pomalu ji vedu dolu, az se dotknu
středu. Tak zustanu. Ruka klesne do klína.
To je cesta SYNA BOŽÍHO, který se stal člově
kem. Nic ho neodvrátilo od jeho božského úko
lu. Od Otce sestupuje Syn na svět a bydlí s
námi. Patří mu střed mé osoby - srdce!
Kde je místo Ducha svátého? Zpřítomňuje Krista
a jeho působení na celém světě - nese ho ke
všem národům. Na svatodušní svátky se rozletěl
ve všech řečech do dáli - stvořil jednotu v
šíři. Skrze něho působí Kristus všude a sjed
nocuje to, co hrozí rozpadem.
Kde je mé tělo nej širší? Od ramene k ramen i.Duch sv.není na jednom místě, je na celém svě
tě. Uchvátí všechny, kdo ho přijmou, od výcho
du na západ. To vyjadřuje čára od ramene k ra
meni. Znamená působení Ducha svátého, který
zaplavuje svět skrze věřící - skrze mne!
Zvedám ruku k levému rameni a pokračuji po ce
lé délce prsou až k pravému. Uvědomuji si, že
tato šířka znamená svět a u tohoto pohybu se
zastavím. Pak ruka klesne.

Vykreslil jsem na sobě spasitelské dílo Boží,
které do mne vstoupilo a já je přijal. Výcho
disko - úctyhodný Otec - čelo. Dotkl jsem se
srdce - láska, která sestoupila na svět - SYN.
Seslání Ducha sv., jeho působení v celém světě,
naznačuje má ruka čarou od ramene k rameni .
Nakreslil jsem dvě linky: od vrchu dolu a od
leva do prava. Nakreslil jsem KŘÍŽ - znamení
své spásy, znamení, které mě vykoupilo, zname
ní lásky, znamení z něhož vychází každý svátý
život. Kříž mě označil a vtiskl se do mne.
Zůstane ve mně a bude ve mně působit.
Chvála Bohu, našemu Pánu. Amen.

Podle Klemense Tilmana:LEBEN AUS DER TIEFE

NAŠE
BOHOSLUŽBY
AARAL' - každou 2.solx>tu v
kostele sv.PoLra a Pavla v
krypto/u náurazí/v 18,15
&.9.,22,9.,6.a 20.10,341.
BADEN - každou 2.neděli v
kapli sv.Sebastlána/vedle
far.kostela v 11,15 /9.9.,
23.9. ;7.a 21.1O;4.a 18.11/.
BADEN, každou 3.nedcli
v měsíci, v St.Setestian
Kirche
11,15 hod.
BERN - Dreifaltigkeitskirete, v sobotu
18,Oo
BASEb - Kaple Lindenterg
č.12, neděle v 9,30 hod.
slovenská. Každou 3.neděl i
v 18 hod. v české řeči.
CURYCH - Herz Jesu Ki rete,
Aemtlerstr.46.,neděle a
1.patky-česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu, >431 fbachstr.15.1.patro, neděle
slovenská
9,30
CORTAIUOD-IQ km na juh od
teuchatel směr Yverdon,
farní kostol sv.Petra.
3 ned. v mesiac.
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Ruc dc
Faucigny, l.ned. v nesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevare de Grancy 29.1.patro
4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN - St.Peterskapelle, neděle
19,00
RÚTI-TANN-kaple u katol.kostela, každou 2.
neděli, inf .P.šimčík
9,30
SCHAFT11AUSENP. šimčík rozes i 1 á pozvánky
SOLOTOURN-kazciou 2.ned.v Spitalkircte 10,30
/16, i 3O.9.,14.a 28.10.41-t 25.11., 2 ,a!6 42
JT.GALLEN-pos1.sob.v měsíci, Htrz Jesu Ka
pelle v dóme, vchod z nádvoří,
18,00
Po mši sv.beseda Pfarreiheim - Gailusstr.34.
WINTCRTliUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česka mše sv. sobota
19,00
slovenská-St.Urbankirche,Seenstr. 193.
1. sobotu v měsíci
18,45
ŽENEVA—kostol sv.Bonifáce, 14.Avenue du Mail
II.patro, 2.ned.v mesiaci
18,30
OTCOVÉ
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN

TÁBOR PRO MLÁDEŽ V SAAS ALMAGEL, přihl.P.Šimčík, P.Birka
9. - 16.2
EXERCICIE P.KANDLERA, kolínského misionáře, v exercičním
domě v Leutesdorfu u Rýna,inf.a přihl.P.Max Kandler,
PF 290201, D-5 Kóln l±el.0221-316355.
16.-17.2.
TŘÍDENNÍ EXERCICIE V BETHANIEN s P.Dr.J.HRBATOU, přihl.
P.Birka, Lucem, Schadriitistr.26.
20.-23.3.

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ S P.DR.J.ŠKARVADOU Z ŘÍMA v Quartenu nad
Walensee, přihl.P.Vondra, 8735 St.Gallenkappel 28.-30.3.
SETKÁNÍ MLÁDEŽE V EINSTEDETN, P.KUNERT, T.J. přihlášky
P.Birka, P,Šimčík, P.Vondra
11.-13.4.
KŘESŤANSKÉ SYMPOZIUM Wislikofen, přihl. Ing. HUSÁK,
Schlosstalstr.53,t.052-23-83-11, 8406 Winterthur 11.-13.4.
TÁBOR ŠKOLNÍ MLÁDEŽE CASIES, přihl.P.Šimčík,

7.-19.4.

JARNÍ PRÁZDNINY MLÁDEŽE NAD 16 let - Paříž - přihl.
P.J.ŠIMČÍK
14.-20.4.

ZÁJEZD DO USA po stopách sv.Jana Nepomuckého Neumanna,
inf.: HAUS DER BEGEGNUNG- Pilgergemeinschaft, 6240 Kónigstein/Ts, Bischof-Kaller-Str.3. Přihl.do 14.2.-14.-28.4.
KURS VEDOUCÍCH TÁBOrQ - Casies, inf.P.šimčík

23.-26.5.

SYMPOSIUM MLADÝCH 0 M.JANU HUSOVI v St.Martinu-Casies v
Již.Tyrolích, Itálie. - Na symposium se sjede řada vyni
kajících vědců, mladí si mohou rozebrat referáty, které s dalšími informacemi, jim zašle česká duchovní služba,
Klenzestr.66., D-8000 Munchen 5. Poplatek za pobyt v kou
zelném údolí, kde se seznámíte nejen s problematikou ko
lem Husa, tak často zkreslovanou, ale i s řadou osobností
vědy a víry - je velmi nízký.
24.-31.7.
VELKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSIEDELN - připadne tentokrát
ne na máj, ale na 1.červen. Promluvu bude mít Otec
0.PŘEROVSKÝ, salezián
1.6.

MISI 0 N Á Ř I

P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, SCHÁDRÚTISTR.26.

TÁBOR MLÁDEŽE - inf.a přihl.P.Šimčík, P.Birka-18.7.-2.8.

tel.

041-312635
P.JÁN PLUS KRlWzQJL-4Cb8 BASEL, LINDENBERG 21., TEL. 061-321944

CO VÁS BUDE ZAJÍMAT !

ELuJOSEF SIMtlK-8004 ZŮRICH,BRAUERSTR.99.
TEL.01-2415025. P,ANTON BANÍK, 01-2414455

ČESKÁ DOPLŇOVACÍ ŠKOLA PRO MLÁDEŽ V CURYCH - každou sobo
tu v 15.hod. ve škole Wolfbach, Kantonschulstr.3., stan.
el.3,
Heimplatz/parkoviště v blízkosti/. - Je výhodné pro
021/717713.KAPPELzT.íb5-881460
P,VILÉM VONDRA, 8735 ST.GALUEI.
- KLIŽ
každé dítě, aby se naučilo dobře vzácnému a těžkému české
mu jazyku, slovem a písmem, může to v budoucnosti potřebo
vat v zaměstnání. Je tam i třída pro předškolní mládež, docela malé děti se mohou bavit pod
vašim dohledem v rozsáhlé předsíni, kde si nůžete popovídat s jinými matkami. VYUČUJE SE
BEZPLATNĚ. - Školu vede vynikající pedagog a odborník pan Miroslav JOB, Zelgackerstr. 1322
8630 RUTI-TANN/ZH, tel.055/315222, RODIČE, VYUŽIJTE TÉTO MOŽNOSTI K DOBRU SVÝCH DĚTÍ !
P.MARTIN

MAZÁK,lilo MORGES, LA LONGERIE -

Sestra BENEDICTA FENCL R.N. 220 Pak St.APT.16O2, TORONTO-ONTARIO, CANADA, hledá svou sestře
nici ve Švýcarsku Boženu Drábkovou, provdanou za Ing BOHUSLAVA BERKU z Prahy. Sestra je tu
bez příbuzných. Kdo zná tuto paní, ať ji upozorní na adresu sestry Benedicty z Kanady !!

OTEC OPAT ANASTÁZ OPASEK nám sděluje, že OPUS BONŮM vydá knihu CHARTA 77 A KŘESŤANÉ.
Kniha bude mít 400 str.a stát cca 25 EM, budou v ní dokumenty o náboženské nesvobodě v ČSSR.
Předběžné obj ■ Opus Bonům, Herzogstrasse 95., D-8000 Munchen 40 - BRD _______________________
Ve věznici 6308 BUTZBACH,Pf.320 BRD je Ing.V.TOUPALÍK, protože donutil ČSSR pilota, aby ho
dopravil na svobodu. Napište mu pár řádek, pošlete mu knihu či marky nebo balíček, předplať
te mu exilový tisk nebo pošlete knihu - čte anglicky i německy! JE TO SKUTEK KŘESŤANSKÉHO
MIWSRDENSTVÍ - "vězně navštěvovat! a osvobozovat!" - aspoň dopisem, knihou či balíčkem!

DVA PEPÍCI
'teznáte naše dva Pepíky? Ale ano, znáte! Jeden je herec a má v civilu
dvě dcery a toho druhého si ten první pořídil, aby měl také syna. A
sám si ho ušil z hadříků - rafinovanost, co? Oba dva jsou Pepíci a
říká se jim taky Pé/h/ráci.
Díky Pepíkům se podařilo jednou v Jihlavě provést nádherné uličnictví,
a to na účet strýčka Jedličky na místním zimním stadióne. Abych byl
docela upřímný, nebyli to jen Pepíčkové, ale všichni účinkující na
velké estrádě pro osm tisíc diváků. Mezi účinkujícími byli i Vlasta
Burián a R.A.Dvorský, pro které to bylo bohužel jedno z jejich posled
ních vystoupení, pí Lída Píchová, Jaroslav Mareš a já; dokonce i seriózní Dr.Pixa, který ce
lou estrádu uváděl, byl vědomým spolupachatelem.
Antcnín Jedlička - tedy strýček - má takové pěkné číslo, jehož úspěch je vždy u dětí i dospě
lých zaručen. Napodobuje vynikajícím způsobem hlasy zvířátek, slepici, kachnu, husu, několik
odrůd pejsků, sadu prasátek, od podsvinčátka až po staré prase, předvádí různé typy rozhlasů,
místní, závodní, nádražní, pomocí novinového papíru předvede četu vojáků na pochodu a při růz
ných povelech, a končí celý výstup zahráním na fujaru.
S Pixovou pomocí, ten totiž pořad sestavoval, jsme v Jihlavě Jedličku přemluvili, aby vystou
pil až koncem pořadu, a celé jeho číslo jsme si mezi sebou tajně "rozdělili". Lví podíl měli
přirozeně Pepíčci. Objevili se na pódiu a už to začalo. "Tati," povídá malý Pepík velkému,
"jak se dělá slepička? ""Kykyrykýýý!" zakokrhal starší Josef. "A jakpak pejsek, tatínku? ""Haf,
haf, haf! ""A ještě, prosím tě, husičku! ""Kejháá" zaskřehotal otec. Jedlička, přihlížející z
portálu, se začal potit. Pak přišla na řadu Píchová, která neměla o "dělání vojáků" ani páru,
ale kterou jsme to rychle naučili, vyprávěla nějakou povídku a najednou z ničehož nic vyprávě
ní přerušila a řekla:"A závodníci museli zastavit, protože právě před nimi pochodovali vojá
ci." vytáhla si na pomoc noviny a čerstvě naučené perfektně předvedla na jedničku. Dělala to
moc hezky, být Jedličkou, angažoval bych ji. Nu a pák jsem se dostavil já a vyfouknul jsem už
zničenému Jedličkovi všechny druhy rozhlasů. Jarda Mareš přijel na své vystoupení "jako" v
autě a ukradl chudákovi Tondovi poslední triumf v podobě několika předvedených autoklaksonů.
Než se Jedlička stačil vzpamatovat, už tu byl Jenda Pixa a jako by se nechumelilo, ohlašoval:
"..proto dovolte, abych vám představil strýčka Jedličku!" Nápadně bledý strýček stanul na
prknech, která znamenají svět, před osmitisícovým davem. Dělal všechny osvědčené hlasy a hlás
ky, ale už se nikdo nesmál. Nakonec popadl fujaru a mocně do ní zadul. Z fujary se vyvalil
mohutný oblak bílého prachu, místo obvyklého zvuku se ozvalo jakési zachroptění, a prach za
sypal milého strýčka tak, že vypadal jako kombinace bílé paní s mlynářským úředníkem. To byl
"nadplán" Jardy Mareše, který vykradl všem přítomným dámám pudřenky a nasypal jejich obsah
do jufary. A za tohle sklidil také Jedlička v Jihlavě jediný aplaus.
V prvním školním roce, kdy se z většího Pepíčka stal profesor konservatoře, studoval jeho
ročník Mladou gardu. Pan profesor Pehr něl vyučování hned po ránu a přijel rovnou do školy z
nějakého zájezdu. Hladový, nevyspalý a utahaný usedl za katedru. Statečně potlačoval spánek
a rozebíral právě se žáčky větu:"Tahle hezká ruská slečna by mohla být klidně vyžvědačkou."
Panu profesorovi se klížily oči a žaludek mu kručel hladem. Nicméně pokynul jednomu žáčkovi,
který se zacvičoval do německého oficíra: "Vezmi si to jednou-tu větu-tu větu-tahle ruská..."a
víc neřekl, protože na vteřinku zaklimbl. Ale hned se vzpamatoval a dodal:"vejce!" A žáci
zírali, kde se ty učenosti v panu profesorovi berou.
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Chudák Josef! Vyfasoval záskok v Hrátkách s čertem - roli anděla. Nebylo to obtížné, pokud se
týkalo textu, toho moc nebylo, ale mělo to háček: anděl přiletěl s nebe. To se ví, že to bylo
jen tak namejšleno. Na nahé tělo si "anděl" oblékl kožený pás, který měl vzadu dvě karabinky.
Přes pás si andílek přehodil košili, karabinky se otvorem košile na zádech vystrčily, Pepí
ček vylezl na můstek nad jevištěm a příslušný pán mu připjal karabinky k připraveným lánům.
Ta dvě lana tam byla proto, aby byl anděl udržen v letu v normální poloze, to znamená hlavou
mírně nahoru a nohama dolů.
Jenže ten večer tam byl jiný pán a karabinky připjal obráceně. A tak se pan Smolík jako Otec
Scholastikus stal spolu s hledištěm Tylova divadla svědkem skutečného zázraku; na jeviště se
snášel anděl-hlavou dolů. Bílé roucho se sesmeklo až za andělovu kučeravou hlavu a ukázalo se,
že v nebi jsou právě vrcholem módy červené trenýrky s bílými lanpasy-radost pohledět. K dovr
šení všeho se právě prožitá psinděra při "odletu"anděla opakovala. Jakási odstředivá síla pod
razila andělovi nohy, udělala s ním přemet a nesla ho nohama napřed do nebeských krajů. Obe
censtvo tcmuto sportovnímu létání andělů střední váhy nadšeně zaaplaudovalo.

Bohumil Bezouška: Tajnosti zákulisí

PRVNÍ

ÚSMĚVY

''Kdyby se rozbila baňka s jedovatým
plynem, jaké podniknete kroky?""Pro
sím, pane profesore, ty nej rychlejší1.
19 ROZVODY
"Tomuhle říkáte silná káva!"křičí
host v restauraci. "Ovšem. Jinak byste se tak nerozčílil!"_ _
"Chcete v našem divadle dělat nápově
du. Máte praxi?""Jistě. Vždyt jsem
ZKLAMÁNÍ
deset let napovídal ve škole. "
U švadleny:"Mohla byste mi ušít šaty barvy
"Tohle má být půlka kuřete?" diví se host v rekávy z mlékem?""Jistě. S cukrem nebo bez?"
stauraci. "Jistě.""Tak mi přineste tu druhou!"
"Byl jsem na koncertě, ale ti hudebnvci byli Posluchač přistoupí k trombonistovi vojenské ka
líní. Hráli, jen když na ně dirigent ukázal!'1 pely a ptá se ho! "Můžete mi říci, jaká to byla
Vypráví námořník po ztroskotání :"Když se lod skladba, co jste
potopila, pochopili jsme, proč byla tak lev nyní hrá
ná! "
_______________ _________________
li?"
"Představ si, šéf mě vyhodil, protože jsem
"Ano.
byl v služebné době na fotbale.'"'Jak se to
Sklad-\
dověděl?""Stál na tribuně vedle mne. "________ ba čís
"Kam jdeš?""Na limonádu.""Do automatu?""Ne
lo
do biografu."_________________________________ pět'.'
Naše sousedka se chce za každou cenu přestě
hovat. Už ji nebaví pomlouvat stále stejné
lidi._________________________________
"Proč jsi nepřesvědčil manželku diskusí?""Nepodařilo se mi přerušit její monolog."_______
"Toto auto vám mohu skutečně doporučit. Bude
te se v něm cítit jako doma,""A jiné nemáte?"
Mladík chodí už delší do
bu na večeři .do jisté
rodiny, kde mají dívku
na vdávání. Jednou
po večeři se na ně
ho obrátí matka:
"Pane Novák, už k
nám tak dlouho cho
díte; není na čase
abyste se na něco
zeptal?""Jistě.
Smím si vzít ještě
Očista ovzduší
jeden zákusek?"
Výměna role
Nováčci nastoupí na kasárenský dvůr:"Kdo z
vás vařil už v kotlíku?"ptá se kapitán. Při Dobré vtipy jsou jako manželské hádky. Stále se
hlásí se dva. "Ale ve větším. "Jeden ustoupí.
opakují a nikdo neví, kdo je jejich původcem.
"A vy!?"'Prosím, já vařil ve velkém kotli Novinář se ptá mladého herce:"Kdo je podle vaše
asfalt!"
ho názoru nejlepší herec na světě."" Nu - je
"Mám z bouřky hrozný strach.""Není divu. Tak nás několik," skronně odpovídá herec._________ _
přitažlivá dívka!"__
___
Mladým rodičům se narodila holčička."Přijdte se
"Prosil bych prášek pro uklidnění
na ni o půlnoci podívat'.'
nervů, "žádá školák v lékárně. "Není
"Proč o půlnoci?""To
to, doufám, pro tebe?""Ne, to je
je nejčilejší. "
pro tatínka. Nesu mu vysvědčení."
Paní Nováková čte:"Závodu nováčků (
se zúčastnilo sto běžců..'"'To je
toho,"směje se pan Novák,"at uděla
jí závod Nováků a mají jich několik tisíc... "___________________
"Jak dopadl zápas?""Nula nula."
"A poločas?"
.'První věc při čištění vozu,
zavřít okna!"

RANNÍ MOUČNÍK - 125 gr.másla utřít do geny, přidávat postupně 2 vejce, 150 gr cukru, citr.
Ikůry, 100 gr.krájené citronády nebo oranžády, 100 gr hrozinek a sultánek, skleničku rumu
nebo jiné vonné lihoviny, 1 del mléka a 250 gr mouky, promíchané s půlkou balíčku pe
čícího prásku. - Formu vyložíme máslem pomazaným papírem, vlejeme do ní směs, potřeme
mlékem a posypeme rozsekanými mandlemi. Při středním ohni pe
čeme asi hodinu.
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BRABANTSKÉ DORTÍČKY
Umícháme 16 dkg másla, 8 dkg cukru, 8 dkg oříšků - strouha
ných - 20 dkg hl. mouky. Vypracujeme na vále v hladké těs
to, přidáme 1-2 lžíce kakaa a opět vypracujeme. Z těsta,
rozváleného na stéblo silně, vykrajujeme kolečka, která
klademe na málo vymazaný plech. Upečeme do růžová a spo
jujeme tímto krémem: umícháme 20 dkg másla do pěny, přidá
me 10 dkg práškového cukru a smícháme s vaječným krémem.
Vaječný krém: tři celá vejce šleháme s 8 dkg cukru v hor
ké lázni, přidáme vanilku, rum nebo čokoládu - vychladlý
krém spojíme s máslovým krémem.
POLEVA: umícháme 8-20 dkg tuku
.nebo másla, přidáme 2-3 lžíce
'kakaa a mícháme do pěny. Mezi
tím svaříme 30 dkg krystalové
"Dej pozor přes silnici. Na lahve
ho cukru, který polejeme vodou,
je záloha!"
aby byl potopen a vaříme na
nit. Uvařený cukr lijeme pomalu do utřeného másla a stále míchá
me, ež zhnoustne a tím poléváme dortícky. Zdobíme půlkami ořechů.

DORT - OBR. pěny, později
ušleháme sníh
pěny smícháme
ských ořechů,
obracíme. Pak

Šleháme 8 žloutků s 8 lžícemi vřelé vody do husté
přidáme 20 dkg cukru a ušleháme do hustá. Z bílků
až hrudkuje a po částech zašleháme 20 dkg cukru.Obě
dohromady, přidáme vanilku, 10 dkg strouhaných vlaš
"Nekřič na mě! Myslíš, že
smíchaných s 30 dkg polohrubé mouky a lehce těsto
mi
maminčino vaření také
pečeme.
nechybí?"

BRAMBOROVÝ DORT. - V misce utřeme vejce a žloutek s 15 dkg cukru do pěny, pak přidáme 20 dkg
vařených strouhaných brambor a ještě třeme až zhoustne. Do dobře utřené směsi přidáme lžíci
kakaa, 5 dkg hrubé mouky, 1 dkg škrobové moučky, sníh z jednoho bílku a lžičku prášku do pe
čivá. Těsto dáme do dobře vymazané větší formy a zvolna pečeme asi hodinu. Dort se zvedá po
malu a v rozpálené troubě by nevyskočil. Povrch zdobíme krémem: v 1/16 1 mléka uvaříme lžíci
hladké mouky do husté kaše. V misce utřeme 5 dkg másla s 5 dkg cukru, smícháme s uvařenou
kaší a ještě třeme.

PERNÍK. - Smícháme 50 dkg hl.mouky,
15 dkg práš.cukru a prášek do pečivá. V
10 lžících vlažného medu rozpustíme 5 dkg
tuku, vlijeme osminku mléka a vejce a se
suchými přísadami uděláme těsto. Po 1-2 ho
dinách lijeme na dobře vymazaný a vysypaný
plech a pečeme v dobře vyhřáté troubě.
OVOCNÉ KNEDLÍKY Z PÁLENÉHO TĚSTA.-Půl 1 mlé
ka svaříme s 5 dkg másla,přidáme 25 dkg hru
bé mouky a mícháme, až vznikne hladký kned
lík. Odstavíme, osolíme a mícháme, až tro
chu zchladne, pak spracujeme s 2 žloutky.
Plníme kompot, švestkami a vaříme 7-10 min

