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známá rodina si koupila nový gramofon. Když přehrávala staré desky, bylo slyšet mezi hudbou
škrabání, vrzání, pištění. Na starém gramofonu hrály desky docela dobře. Proč?
Starý gramofon měl opotřebovanou jehlu. Nemohl vystihnout jemnou krásu hudby, ale zároveň mu
nevadily poškozeniny na deskách. Nový gramofon reprodukoval dobře hudbu, ale s ní i škrában
ce na deskách.
Jehla gramofonu je jako naše svědomí. Čím je citlivější, tím víc si všimne škrábanců na
svědomí - hříchů. Jsou jehly svědomí podobné spíš rýčům než jehlám. Když smrtelně postřelený
gangster AI Capone umíral na ploše mrakodrapu, povzdechl si:"Jak velký dobrodinec lidstva ve
mně umírá!" AI Capone měl na svědomí desítky životů, stovky zmrzačených, mnoho osiřelých ro
din - přesto se považoval sám za dobrodince lidstva. Ostatně - nejen on!
Podívejme se na jermou jehlu, na jemné svědomí. Ve studentském domově, který vedly řeholní
sestry, prala a žehlila v podzemí skrcrmá a nenápadná sestra Vasila. Jednou zastavila jakousi
studentku a omlouvala se jí, že k ní byla nevlídná. Dívka o ničem nevěděla. Sestra Vasila se
totiž neomlouvala za projev nevlídnosti, nýbrž za stín nevlídnosti ve svém srdci. Jak jemné
bylo svědomí této sestry! Jako jemná, citlivá jehla na gramofonové desce jejího života.
I když ji studentky vídaly málokdy, každé setkání s ní bylo jako okouzlující hudba.
Tak jemné bylo svědomí všech svátých! Čteme-li jejich životopisy, divíme se, proč se např.
Terezie Veliká považovala za velkou hříšnici. Jehla jejího svědomí byla tak jemná, že světi
ce slyšela každé skřípnutí nedokonalosti - o hříchu ani nemluvě. Svatí lidé - a nemusejí být
ani prohlášeni za svaté - mají absolutní sluch pro svědomí. Proto také chodívají často ke sv.
zpovědi.^Chtějí, aby Syn Boží vstoupil do duše, zářící čistotou, bez jediného falešného, skří
pavého tónu.
Sy. Ignác z Loyoly, zakladatel jesuitského řádu, opustil při návalu práce členům řádu všechno:
mši svátou, modlitbu breviáře, půst atd. Jedinou věc žádnému neprominul: denní zpytování svě
domí. Věděl, jak důležitá je ryzost svědomí pro hodnotu křesťanského života.
Busandacht je vlastně důkladné společné zpytování svědomí, které vede odborník - kněz. Nemůže
však nahradit osobní zpověd, stejně jako nemůže lékařská přednáška o nemocech nahradit osobn í
prohlídku v ordinaci. Nebo by nám stačilo, kdyby lékař vstoupil do čekárny a řekl všem nemoc
ným: "Každý si vezme třikrát denně Aspirin."? Nemoci - tedy i nemoci duše - hříchy - jsou
různé. Kněz ve zpovědi upozorní kajícníka na skřípání jehly, které snad kajícník ani neslyší.
Nevnímá-li člověk skřípání jehly, nevnímá ani hudbu slova Božího a může zabloudit do omylu,
do sebeklamu - ba začne popírat i základní pravdy víry. Tím si vysvětlíme, že i populární
teologové odpadnou nebo hlásají něco, co se neshoduje s učením Církve. Jehla jejich svědomí a svědomí nemá s teologickou vědou nic společného - je otupená. Čím? Snad bohatstvím, honbou
za popularitou a slávou, ješitností, mravním pádem - kdo ví? Dá se poškrabaná deska napravit?
Nedávno jsem slyšel o knězi z Flumsu, který před smrtí velice trpěl. Mohl poprosit lékaře o
umrtvující injekce - ale neudělal to. Trpěl dobrovolně za teo
loga, který se octnul na scestí a svou pyšnou neomylností ne
uznává Božství Kristovo, ani papežskou neomylnost. Nesmírnou
obětí mu chtěl kněz vyprosit milost, aby dal teolog své svědomí
do pořádku, aby vyměnil gramofonovou jehlu a očistil čtesku.
Srovnejme jemné svědomí Matky Terezy, jež darovala nejen Nobe
lovu cenu, ale vlastní život Bohu - s přepychovým životem pyš
ného teologa! Ke komu bychom šli v nesnázích? Jistě k člověku,
jehož svědomí je jemné, takže hudba jeho života nás okouzluje,
strhuje, podmaňuje, který nám dodává odvahu a bude mít vždycky
pochopení pro nás, jejichž jehla svědomí není občas i-ak jemná,
jak bychom si přáli.
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Mimořádná holandská synoda, svolaná do Říma, nestačila vyřešit všechny otázky a odstranit
všechny zlořády v katolické Církvi v Holandsku - např.budoucí kněze vyučují v semináři odpad
líci, katolické skupinky vede z Církve vyloučený kněz, peníze, vybrané na cirk.účely se uží
vají k nekalým účelům, špatné semináře atd. Proto byla synoda prodloužena. Uvažuje se také
o tom, rozmnožit počet biskupství a obsadit je dobrými a ráznými biskupy. - 16 „ / 0pAomtuvd^ sv0
Otec k diplomatům, akaeddtováným u. Sv.Stotdce^ ZduAaznít nutnost bAatAského souzdté nÓAodu.
Při návštěvě slavné papežské university Gregoriány, založ.sv.Ignácem a svěřené jesuitům, řekl
sv Otec:"Teologie není nikdy soukromá záležitost jednoho specialisty, který žije isolované ve
věži ze slonoviny." Na universitě studovala třetina biskupů. Patří k ní Biblický ústav a Vý
chodní ústav, jehož děkanem je P.Tomáš Špidlík. Tři profesoři university, kteří hrubě poruši
li své kněžské, řeholní a profesorské povinnosti, byli z university vyloučeni. - Sv.Otec pAČjat skupdnku Iau, kteáí putují náaodnt písně a hudbu a povzbudit je v jejdch snahách. - 2
Egyptské museum ve Vatikáně obohatil egyptský medailon, na němž je do kamene vytesán farao
18.dynastie Amenofis IV. a busta jeho manželky, slavné Nofrety/1353-1336 př.Kr./.Díla věnova
li tři bratři z Los Angeles, na počest rodičů, kteří sbírku antického umění vybudovali. Vtadní detegace z PAahy pod vedeném píeds uekAet^pAO cÍAk.záteždtosti KaAta HAuzy/ vyjednává,
od potctedna v RÍmé o cÁAk.záteždtostech ó aAcdb .Poggdan. - Kard sekretář Casaroli předal 7ol»
sv.Otci první exemplář papežské ročenky 1980. Podle ní je 128 kardinálů, 2329 biskupů,1988
tit.biskupů, 94 svobod.prelatur. CR 1979 bylo jmenováno 133 biskupů. Na světě je 225 mužských
řehol.společností s 245 039 členy a 1197 ženských řehol.společ. s 751 395 členkami. Existuje
17 papežských vys.škol v Římě, 47 katol.universit, 40 fakult pro cirk.studia a 33 teol.fakult
u stát.universit. - GeoAg Mosza, bdškup z RottenbuAgu/NSR/ podat kaAdXasaAotímu pAešnou zpAavu o svě cestě do CÍny, kam ho pozvata čínská vtáda. - 13. ledna přečetli všichni kněží NSR v
kostelích vyjádření biskupů k "případu Kung" Biskupové Německa i Švýcarska prohlásili, že
stojí pevně při papeži a katolické víře. Biskupská konfer.NSR vydala mimoto všechen písemný
materiál o tomto případu a ten dostal každý kněz v NSR i ,ve Švýcarsku.^ - V JZakoušku se zmenšu
je počet katotíku, kteAÍ opouštějí svou Církev. V misijních zemích počet kAeštanu stoupá tak,
ze teckde uz nestačí pojmout kostety všechny veftící. - V promluvě ke katol.právníkům Itálie
zdůraznil sv.Otec, že právník má sloužit lidem - ne ideologii. - 0 vánocích navétcvitd Aak.
biskupové. vězné a nekde stouzdtd na StědAy den ve věznící mší svátou^ - Básník a kněz Cardenal, který je nyní min. kul tury v komunisty řízeném státě Nikaragua, cestuje po Evropě. Na
otázku, jak srovná svůj polit.postoj s postojem kněze a křesťana poukázal Cardenal na biskupy,
kteří prý se stavěli také proti Somozově vládě. Jenže svědomí katolíka se neřídí postojem bis
kupů, nýbrž Zjevením Božím a přikázáními Kristovými. Nehledě k tomu, že byli-li biskupové pro
ti Somozově vládě, neznamená to, že jsou pro komunistickou, protikřesťanskou vládu., - PAedseda němec, miš.díta Missío pAetat ^áthetm Wdšóíng dostat čestný doktoAat uníveASŠty s v,.Tomáše
v Maníte na Fitípinách. Unív.je ne^taAsí za Východe, byta zat.Aj611 „ - V Římě se ustavila
skupina pro hromadné sdělov.prostředky německy mluvícího prostoru. Za Švýcarsko byl zvolen
Hanspeter Rothlin. Ačkoliv skoro všichni členové jsou kněží a řada jesuitů, mimo biskupa Mosera nemá ani jediný - vzdor přání sv.Otce - kolárek! -Iv Kanadě byta kAÍze kněžských pová
tá ní, za poštední tát teta se vsak situace ztepšita. - "Tribuna Ludu" tvrdí, že volba sv.,0tce
zintenzivněla náboženskou "propagandu""nepřátelskou vůči socialismu." - Paní Betsy Ann
MuAAay odkázata Sv.Staticí svůj majetek - asi mltdon tíbea. Zita v USA - Ohio. - Americká
indiánská babička z kmene Sošonů se připravuje ke vstupu do františkánského řádu
Do padeboAukého semdnaAe vstoupito 44 budoucích knězi. Rovněž ve FAedbuAgu i.B.mají potíže 6 místem,
semináÁ je skoAO uptne obsazen. - 19,1.odvezla marseillská delegace s arcib.kard.Etschegarayem v čele, za doprovodu zástupce cařihr.ekumen.patriarchátu ve Francii, do Patrasu v Řecku
ostatek sv.Ondřeje, uchovávaný v opatství sv.Viktora v Marseilli. V Řecku-Patrasu-byl prý na
kříži ve tvaru X ukřižován. - Do Cenštochové padputovato za mdn.Aok 5-6 mdt.veAÍcích a stoužito se tam 38.933 mší šv. PAiští cizinci z 56 zemí. - Adelino Amara de Cos ta, 36 let, místo
předseda křesť.-dem.strany, min.národní obrany v nové portugalské vládě,je člen Opus Dei. Ta
ké předseda strany Diogo Freitas Amaral je snad členem nebo příznivcem této katolické organi
zace. - MoAmoní se chtějí pAÍsně postavit pAotí škaomným snahám o tíbeAatdsací jejdch sekty,
jedne' z nej přísnějších na svete. Nedávno vytoucdtd jednu čtenku pAo její ^emdnÁštickě snahy.
Je jich asi 4,5 mít. - Irácká vlada požádala prof.Koji Niishikawa z Japonska, aby zrestauro
val zříceniny Babylonu a babylonské věže - Matka TeAeza ceká na^po zvaní z Číny, aby i tam
vybudovata svě stand.ee. Má 5 čínských sesteA. Všech sesteA KAestánske' tašky je 1200, 600 novd
cek a cekatetek v 28 zemích. Každého umÍAajícího pokAtity - dosud 19.000 osob. KAome stdbu
Čistoty, chudoby a postušnotí sktádaji stdb stouzdt zdaAma z cetého SAdce nej chudším.

BUDOUCÍ ZÁKONODÁRCI
Z širokých vrat gymnásia se vyhrnul s křikem. dav studentíků. Každý z chlapců a děvčat hledal
v zástupu rodičů ty svoje. Někdo zaraženě, někdo sebevědomě - intenzitu záře očí ovlivňovaly
známky na závěrečném vysvědčení.
"Mami, jsem první - zase!" tiskne se klouček k zavalité matce.
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"A ty? Zase poslední," vzdychá elegantní matka nad svým potomkem. Ten pokrčí rameny a mamin
ka ho odvádí stranou. Někteří se loudají k rodičům rozvážně, jiní lhostejně, jiní
před setkáním s rodiči se ještě mezi sebou porvou - naposled, zítra začínají prázdniny!
Na schodišti budovy se objevili žáci poslední třídy. Téměř všichni v džínsech, některým visí
u rtu cigareta, nesměle raší vous jako jarní travička, ale všichni jsou sebevědomí, protože
se jim otvírá svět. Profesoři byli dost moudří, aby vyřadili včas ze studia ty, kteří podle
jejich názoru by při maturitě neobstáli.
Dav rodičů s potomky se pomalu rozptyluje do ulic, které se paprskovitě rozbíhají z parku
před gymnásiem. Na sedm oktavánů nečeká nikdo. Loudají se ulicí, stíněnou topoly, do parku
plného laviček a důchodců. Není to příjemný pocit, že na ně nikdo nečekal ani s pochvalou,
ani s hubováním. I pohlavek by jim byl milejší než lhostejnost.
Dlouhé ruce, dlouhé nohy, vousky různých odstínů, hlas, přeskakující z fistulky do basu.
Snaží se vypadat mužně, drsně, chlapsky.
"Tak ty vážně myslíš, že Bůh existuje?" vyhrkne jeden posměšně na kamaráda. "Nezapírej! Viděl
jsem, jak ses pokřižoval, než jsi otevřel vysvědčení!"
"Samozřejmě že Bůh existuje," pokrčí oslovený rameny. "Jsou přeoe důkazy, že je!"
"Ale ušlo ti, s jakým pohrdáním o nich profesor mluvil! Jen proto, že jsou v učebnici. Tako
vá pitomá učebnice! Já četl knihu o křesťanství - podle té se dá vesele žít. Nic není hřích!
Nic!" směje se student se smyslnou tváří a odulými rty.
"Je-li ovšem křesťanství to, co autor hlásá," namítne napadený student.
"Já jsem pro pokrok! A pokrok říká, že Bůh není a křesťanství má být radostné. Děvčata, pi
tí a tak dále!" Smečka chlapců se rozřehtá a pokyvuje hlavami.
"Křesťanství má být radostné. Ale o děvčatech a pití Písmo mluví jinak," brání se zoufale
student. Kluci mávají rukama a hádka se stupňuje. V ohybu cesty hovoří strážník s hlídačem.
Pátravě přejede zkušeným zrakem rozjařené studenty.. .ne, na demonstraci to nevypadá.
"A kdyby ti někdo řekl, že tahle budka se udělala sama?" vykřikuje student a ukazuje na dře
věnou, starou boudu v křoví.
"To je něco jiného!"
"Proč? Co je těžší, udělat budku nebo stvořit vesmír? Co? Řekni
"Důkazy z katechismu už neplatí. Temný středověk!"
"Vyvrať je!"
"Co? Proč bych vyvracel blbosti? Argumentuješ jako farář!"
"Tak je vyvrať! Farář je člověk jako ty!" dotírá student.
"Ostatně, kdo dokáže, že svět existuje? Je to subjektivní dojem, snad jsem, jak říkal Plato,
"snem stínu"? Hej, vy nemotoro, proč do mě šťoucháte," oboří se na poloslepého dědečka, kte
rý se připletl se svou bílou holí mezi studenty.
"Vidíš - teá do tebe vrazil tvůj stín. Proč se tedy zlobíš? Stín ti šlápnul na nohu!?"
"Snad. Ale kdo ví, jestli odpovídá mému subjektivnímu vjemu?"
"Pojčite, kluci, posadíme se na lavičku támhle pod šeřík. Jak báječně voní!"
"A kdo dal světu život? Jak vznikl život? Proč nevykvete šeřík z kamene?"
"Blbost! Kámen je kámen a šeřík je šeřík! Ale voní prima."
"Tedy existuje, co? A proč má člověk rozum a vůli a šeřík ne? Kdo to tak zařídil?"
"Prosím vás, kluci, kdo dnes řeší takové otázky rozumem? Žijeme v demokracii, tak se pravda
odhlasuje a hotovo. Kdo má většinu, má pravdu. Četl jsem, že jeden universitní profesor zjis
til, že většina lidí nevěří v papežskou neomylnost - tedy neomylnost neexistuje!"
"Bůh je neomylný, ne papež; Bůh mluví skrze něho... Pravda se nedá odhlasovat!"
"Drž hubu a dej sem kus papíru. Tak, rozřežeme jej na kousky a hlasujme!" Chlapec se smysl
nou tváří rozdává lístky, okamžitě jsou tužky v rukou, někteří chvíli uvažují a pak píší
pečlivě svůj názor na papírek.
Slunce září, vodotrysk jiskří, pípají ptáci, mraky se rozvážně sunou po obloze, vzduch vo
ní - z dálky je slyšet šťastný křik dětí, lahodný hlas zvonů a tlumená hudba....
"Hotovo! Jirko, sečti hlasy pro a proti!" Jirka je bleskově hotov. Dva pro a pět proti!
Bůh neexistuje! Rozhodlo o tom pár kluků na lavičce v parku. Vy, kteří trpíte, vzdejte se
naděje! Neexistuje pro vás místo blaha, místo klidu, místo lásky.
Možná, že z těchto kluků vyrostou zítřejší zákonodárci! Kdo ví?
Podle Pierre L'Errite

MAGDALENA NEBO JIDÁŠ ?
Lidé, kteří často selhali, obvykle rádi kritizují. Známe
literární kritiky, jejichž umělecká díla neměla úspěch.
Divadelní kritik sedí na planetě Drama Nix a odtud kritizu
je ostatní dramata. Někdy tedy bývá kritika výsledek ne
schopnosti, sám něco vytvořit, jindy ochrana před vlastním
pocitem méněcennosti.
Patronem kritiků, kteří do všeho rýpají a hledají malicher
nosti - protože sami nejednají správně - je sám Jidáš.
Když viděl Marii Magdalenu vylévat drahocennou mast na no
hy Kristovy, pohoršoval se nad marnotratností. Sám byl zlo
děj, proto nechápal, že jisté věci ztrácejí svou cenu, jak
mile se dostanou pod kladívko vydražovatele. Matčin obraz,
otcův prsten, vzpomínka na přítele se znehodnotí v okamži
ku, kdy dostanou cenovku. Pravý dárce nikdy nepočítá s ce
nou daru. Odtrhne cenovku, aby nikdo nemohl srovnávat mezi cenou milujícího a
láskou dárce. "Cynik zná cenu
a£e hodnotu ničeho, "řekl Oscar Wilde.
Když Maria rozbila alabastrovou nádobu, visel za pasem Jidášovým měšec. Soudil
ji pohrdavě, protože byl sobec - stejně jako jeho zrada vyplývala z jeho la
komství. Kritiku ovšem zahalil do moralistického hávu:vonná mast se mohla pro
dat a tři sta denárů rozdat chudým. Každý totiž, kdo zrazuje božské nebo něja
kou ctnost, dá své zradě nějakou falešnou morální nálepku. Pozorujeme to u
všech bludařů a svůdců. V kritizování je jen polovina duše.
Ale u Marie byla v jejím daru duše celá.
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Málokdo si uvědomí, že kritikou druhých prozrazujeme vlastní charakter. Výčit
ka Jidášova nevyplývala z jeho lásky k chudým, ale z toho, že byl zloděj. Pro
to Pán, který zná lidská srdce, řekl Jidášovi:"Mech ji to dětat." Pozdrav bez
přání dobra, medově sladká slova bez příchylnosti,zdánlivá láska k proletariátu bez dobrého svědomí, příchylnost k Církvi a ničení jejich základních pravd
v duších - to jsou falešné masky, které Pán kritikům neustále strhává z tváře.
Kdo uznává jen cenu toho, co so dá "prodat" - utrpí škodu na tom, co je skuteč*
ně hodnotné. Nevinná radost dětství, láskyplné odevzdání se ženy,obětavá služ
ba dcery - to v obchodních domech nenajdeme. Kdo převádí všechno na špinavá
měřítka pozemských, hospodářských hodnot, musí zapomenout na to, že jisté dary
jako byl např.Mariin, jsou tak cenné, že srdce, které je přináší, bude mít ce
nu po všechny časy.
Je-li kritika jen zklamaná ctižádost, vidíme, že nemá cíl, smysl, úlohu. Nemá
se hloubit díra, do které se nemůže nic zasadit. Povzbuzení je mnohem lepší
ostruha, aby se zlepšil výkon, než jakákoliv kritika. Duch dnešní doby tíhne
spíš ke kritizování - hádkám, sporům, dialogizování - než k povzbuzování. Snad
proto, že nikdo nezpytuje svědomí a neví o svých chybách. Není však na světě
tak špatný charakter, aby neměl vnitřní vlohu k zlepšení. Suché dříví je lep
ší na pálení než mokré; ale může přijít okamžik, kdy i mok- I
ré dříví vzplane.
Co nedokáže lidská síla, dokáže Boží milost. Možná, že právě
při kritikách druhých svitlo Marii, že jediné útočiště před
střelami kritiků je SRDCE, které ví všechno a proto může vše
odpustit. Nešťastní lidé jsou tak rozmrzelí sami nad sebou,
že kritika jejich zoufalství ještě znásobí.
Kritiků máme dost; ale náš ubohý svět kolem nás potřebuje
apoštoly povzbuzování.
Odkud však mají přijít, ne-li z naděje, kterou nám nabízí
náš milující, milosrdný SPASITEL?
Fulton J.SHEEN
"Jeótťéze mě čtovek ókuteěnČ mdtuje, pomáhá těm t bttžnčma, neboťtáika
ke mne a k btázněmu je totéž; o jaké mťte me mátaje, metuje t jeho, neboť
ze mne plamená táika, kteaá mě nete k nemá.” „
..
_.
Sv.Kateřina Sienská

KDO DNES ZNÁ ARIA„VELIKÉHO"?
Ještě měli mučedníci jizvy na těle, když začaly Mystické Tělo Kristo
vo - Církev - ničit bludy. Biskup Epifanus vyvrací ve svém díle 120
bludů, sv.Augustin 80. - Dogmata čili pravdy víry jsou pevné sloupy,
které nesou Boží zjevení. Porazí-li se jeden, hroutí se celá budova.
Nejvíc se rozšířil blud alexandrijského kněze Aria, že Kristus není
Bůh.
Ale ani Ariovo učení nebylo nové, je to učení gnostiků. Biskup z
Alexandrie Aria r.321 vyloučil z Církve, ale Arius - Afričan z Li
bye, hlásal své názory dál, duchovním i laikům, slovem a písmem, zpě
vem i přemlouváním. Byl vysoké, hubené postavy, přísných mravů a do
vedl obratně diskutovat. Jinak byl úskočný, ctižádostivý, pokrytec
plný pýchy. Sám se nazval Ariem Velikým a tvrdil, že to, co hlásá,
mu Bůh sám zjevil.
5
R. 323 se stal pánem Východu Konstantin. Chtěl nastolit mezi křesťany mír,
neboř hádky sledovali pohané škodolibě a s pohoršením. Svolal proto všeobecný sněm do Nioeie
a sám mu předsedal. Sešlo se 300 biskupů a mnoho duchovních. Ze západu přišel biskup z Cordoby Hošius a papež Silvestr I.poslal své zástupce, kněze Vita a Vinoencia. Akta sněmu se však
nezachovala, proto nevíme jistě, pobyl-li na sněmu papež sám.
Ve shromáždění byl nejnadanější jáhen Athanasius z Alexandrie. Áriový bludy sněm odsoudil a
zavrhnul. Arius sám byl stižen klatbou a císař ho poslal do Ilyrie. Stejně potrestal i jiných
20 vyznavačů bludu. Jak bylo vyjádřeno učení o Kristu se dodnes modlíme při mši svaté:

B Ů H Z B O H A, S V Ě T L O Z E S V Ě T L A, P R A V Ý B Ů H Z P R A V É H O
BOHA, ZROZENÝ, NE STVOŘENÝ, JEDNÉ PODSTATY S OTCEM...
Prohlášení podepsal poradce císařův Hosius, pak zástupci papežovi. Podepsali je i biskupové,
kteří ariánství přáli, a ti utvořili stranu, jež zpracovala císaře a vymohla Ariovi návrat
do vlasti i do církve.
Mezitím se stal v Alexandrii biskupem Athanasius. Ten odepřel přijmout Aria do církevního spo
lečenství. V Tyru se r.335 sešla synoda, která prohlásila Athanasia za zbaveného biskupského
stolce a císař ho poslal do Trevíru v Galii. Lid však zůstal svému pastýři i víře věrný a
Aria z města vyhnal. Císař sám zkoumal jeho víru a když Arius Nicejské vyznání ochotně pode
psal a odpřísáhnul, nařídil císař, aby ho přijal byzantský biskup Alexander. Svatý biskup se
bál pustit pokrytce mezi své stádo, ale kdyby se byl opřel, musel by do vyhnanství. Modlil se
celou noc před oltářem a prosil Boha, at ho k sobě raději povolá, než aby se díval na to, jak
rouhač a křivopřísežník překročí práh jeho svatyně. Druhý den - r.336 - vedli Aria slavnostně
městem k hlavnímu chrámu. Na náměstí se mu udělalo špatně, musel odejít stranou a když se
dlouho nevracel, šli ho hledat. Našli ho na záchodě v kaluži krve s vyhřezlými vnitřnostmi.
Tato zpráva jeho stoupence ohromila. Viděli v tom Boží soud a mnozí se vrátili k pravé víře.
Císař dovolil i Athanasiovi návrat - lid vítal biskupa slavnostněji než císaře!
Císař rozdělil říši třem synům - všichni byli nakaženi bludy. Konstancius II.se stal r. 350
pánem celé řiše; obklopovali ho biskupové, odpůrci nioejského vyznání. Prohlásil Ariův blud
za státní náboženství. A pravověrní biskupové museli opustit biskupské stolce, na které za
sedli Ariánci. Z Říma musel i papež Liberius. Po tříletém vyhnanství prý podepsal neúplné vy
znání víry - bylo v něm vynecháno "jedné podstaty" - pak se směl vrátit.
Biskupové svolávali synody, rokovali a hádali se. Do synody v Miláně vrazil císař s taseným
mečem, aby umlčel obhájce nioejského sněmu. V kostelích docházelo k bitkám a krveprolití. Sv.
Hilarius napsal, že by raději žil za Nerona, sv.Jeroným naříkal, že celý svět se stal ariánským.
Ariánci byli ovšem svomi jen v boji proti pravdě. Ostré hádky začaly, když měli sestavit
vlastní vyznání víry. Předložili jich věřícím celkem 19. Po smrti Konstancia II.r. 361 padla
hlavní opora bludu. Císař Julián Odpadlík dovolil vyhnaným biskupům návrat-doufal, že se křes
ťanství vnitřními spory zničí. Jen Athanasius musel opustit město. R.367 žádalo 59 poloariánských biskupů z východu papeže, aby je přijal znovu do Církve. Když sv.Athanasius, který 50
let bojoval za pravdu, r.373 umíral, arianismus už skoro úplně zmizel. Církev ho ctí jako
učitele Církve a světí jeho památku 2.května.
U kočovných germánských kmenů hlásal arianismus biskup Wulfila, první překladatel Písma sv.do
starogermánského jazyka, - a to třicet let. Tam se udržel blud nejdéle. Wulfila zemřel
r.381 v Cařihradě. Jeho překlad Písma je první starogermánské dílo vůbec.
Podle. P.Blažeje RÁČKA, T.J.

OTROK ČERNÝCH OTROKŮ
Modrými vodami Karibského moře pluje portugalská loď. Zlatá soška na přídi se blýská v září
slunce, stojícího přímo nad hlavou. Kapitán se opírá o zábradlí.
"Kéž bychom už byli u cíle! Nedojedeme-li včas, pomře celý náklad a výdělek je ten tam!"
"A umírá čím dál víc černochů na ty prokleté neštovice," mračí se muž, který pečuje o "čer
nou slonovinu". "Takhle nás v Cartageně nepustí ani do přístavu."
"Hrom a peklo!" kleje kapitán,"to by nám tak ještě chybělo."
Dvanáct úderů zvonu hlásí oběd. "Nakrmte ty bestie,"řve kapitán. Námořníci přivlekou kbelí
ky páchnoucí kaše a otevřou dveře do podpalubí. Pekelný zápach zavane z nitra lodi. K dřevě
ným trámům jsou připoutaní otroci. S křikem se vrhnou na kaši, kterou vylili námořníci na
podlahu. Mají hlad. V podpalubí, kde se není možné ani postavit, leží už několik neděl. V
okamžiku zhltnou odpornou potravu a vylizují podlahu. Nakonec dostanou misku smradlavé vody.
To musí vystačit na 24 hodiny.
"Scípnul někdo?" ptá se hlídač. S kletbou kopne do tří mrtvol:"Odvázat a hodit žralokům!"na
řídí námořníkům. "Hrome - a tenhle obr se také nehýbe. Toho jsem mohl draho prodat!"
Sotva uvolní námořníci okovy, zdánlivě mrtvý se na ně vrhne jako dravé zvíře a svírá jim
krky. Teprve čtyřem mužům se podaří siláka zkrotit. Mladý náčelník klesá pod kovovými důtka
mi. Nakonec ho za ruce i za nohy přivazují k trámu.
"Země na obzoru!" je slyšet ze stěžně. Z moře se vynoří španělská kolonie Kolumbie.

Sotva spustí loď v Cartageně kotvy, už u ní přistává člunek. "Zase ten proklatý kněžour!"
skřípe zuby najitel nákladu, když vidí, jak hbitě leze jesuita po žebříku.
"Má guvernérovo povolení, "šeptá důstojník, "nechte ho. Jinak zůstaneme v karanténě týdny!"
Kněz už přistoupil ke kapitánovi:"Máte na palubě černochy?"
"Pod palubou - ano," bručí kapitán,"cítíte ten zápach!"
"Doveďte mě k nim!" Už deset let slouží Petr Klaver černým otrokům - a bude sloužit ještě
30 let. Z Cartageny se prodávají otroci zaměstnavatelům. Rudí Indiáni byli příliš křehcí,
umírali při práci jako nouchy.
"Varuji vás, Otče," podotýká kapitán, "máme na palubě neštovice. Odvážete-li černocha, zardousí vás. Chcete vojáky? Nebo pistoli?"
"Děkuji, ne" odmítá kněz a jde do podpalubí. Jako obvykle ho při jí-- /
má zvířecí řev a sténání. Odevšad se zvedají z prohnilých slamníků
ubožáci a vyjí vztekem i bolestí. Olejová lampička matně osvětluje
prostor. A ten dusivý puch! Musí však vydržet!
"Přicházím k vám ve jménu Božím, bratři! Ve jménu Kristově!"
Zuřící peklo utichne. Dva, tři černoši dělají kříž. Ostatní nechá
pou. Kněz sundá ze zad plný pytel a rozděluje nešťastníkům chléb
a ovoce. Vztahují se k němu vyzáblé ruce - jen jeden se odvrací.
"Nechci! Raději zemřu! Bílý muž si vaří tuk z mých kostí a mou
krví barví svůj prapor. Nechci!"
Konečně se knězi podaří chlapce přemluvit. Váhavě se zakusuje do chleba. Pak dojde kněz k náčelníkovi, kterého pro
jeho útok tak krůtě spoutali. "Ďábel v lidské podobě,"šep
tá námořník, "div nezardousil tři kamarády."
"Musejí tě odvázat, bratře,"šeptá kněz soucitně. Ale Volov skřípá zuby a plivne mu do tváře.
"Zasluhuje bičem,"vrčí námořník. Ale kněz si utře pliva
nec a říká:"Musejí tě odvázat! Chápu tě, bratře!"
"Vo.lov není bratr bílého muže, "vrčí náčelník.
"Možná, že ně jednou za bratra přijmeš, "nedá se odra
dit jesuita a pokračuje v cestě. Rozdává jídlo, obva
zuje rány, utěšuje zoufalé a smrtelně nemocnému černocho
vi, který má na krku křížek, uděluje svaté pomazání.
"Zítra přijdu zase,"volá na odchodu. Na palubě si dá zavo
lat kapitána."Postarejte se, aby se s lidmi lépe zacháze
lo. Dostatek vody a potravin a každý den je pouštět ve
skupinkách na palubu. Za takové trosky vám statkáři
zlato nedají!" Tato vyhrůžka působí.
"Co víte o těch černých ďáblech, "vzdychá kapitán.
"Ďáblové mají také jinou barvu," suše podotkne
jesuita.
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"A toho ubožáka, svázaného do kozelce, přivažte normálně, jinak vám těch 40 dukátů unikne.
Adios!"
Kapitánovy obavy se splnily, bočí musí zůstat v karanténě. "Zboží" vylodit nesmí. A tak při
chází Otec Petr s pytlem potravin, vyžebraných po městě, krmí a těší ubožáky, ošetřuje nemoc
né - a brzo ho vítají černoši s radostným jásotem. Jen Volov je nepřístupný. Proto se Otec
Petr snaží hlavně o to, aby získal jeho hrdou duši.
Konečně zdravotní úřad dovolí vylodění "nákladu". Nemocných se ujme nemocnice milosrdných
bratří, zdraví jdou do baráků, které pro ně zbudoval Otec Petr. Dochází i do nemocnice a
churaví černoši nechápou, proč "bílý muž" koná ty nejnižší práce.
"Kdo jsi? Proč to děláš?" ptá se mladý černoch, který má neštovice.
"Jsem otrok černých otroků," usmívá se Otec Petr. Černoši to nechápou. "Proč?"
"Protože vás mám rád!" Pak poslouchají pozorně, co jim vypravuje o nebeském Otci, o jeho Sy
nu Ježíši Kristu - a pokud kněz některou řeč neovládá, překládají to jeden druhému. Našel tu
mladého Mandě Fu - ten zná spoustu řečí. Proto mu slouží jako tlumočník ; je na tuto službu
hrdý.
Konečně nadešel den, kdy musejí černoši k novým pánů na jejich statky, do dolů, dílen nebo
lovit ryby. 0 každého muže a ženu se budoucí najitelé handrkují, zkoušejí jim svaly, prohlí
žejí zuby - jakoby to byl dobytek. Pohlavára Volova koupil draze jeden kovář. Otec Petr má
radost, že Volov zůstane ve městě; bude mít příležitost, získat jeho hrdou duši. A mladého
tlumočníka Mandě Fu kupuje Otec Petr sán. Hned ho pouští na svobodu, ale černoch si se svobo
dou neví rady a prosí, aby ho dobrý Otec přijal do svých služeb. A tak ho bere jesuita na
lod, do baráků, do nemocnice i na své cesty, které podniká za černochy, není-li v přístavu
lod s "černou slonovinou". Přimlouvá se za ně u pánů, dodává jim odvahu, ošetřuje je.
Základy víry se učí černoši z obrázků - neumějí číst. Slova Otce Petra opakuje Mandě Fu v
různých nářečích - je to nadaný chlapík. Prostí černoši se učí prostinké modlitbě na prstech
jedné ruky: Palec znamená Ježíš, ukazováček Kristus, prostředníček Syn Boží, prsteníček:"Ty
jsi můj otec i matka," a malíček: "Miluji tě nade všechno!"
Otec Petr Klaver přijel ze Španělska. Jeho přítel, který byl 30 let vrátným v klášteře bratr Alfons Rodriquez, ho pobízel, aby se věnoval misijní práci. Petr měl skromného bratra,
velkého mystika, rád. Alfons býval obchodníkem. Když mu zemřela žena a děti, vstoupil k je
suitům. Otec Petr se dočkal ještě chvíle, kdy byl jeho přítel prohlášen za blahoslaveného.
Obraz bratra Alfonse visel stále nad jeho postelí.
V Cartageně byl r.1616 vysvěcen Petr na kněze. Nejdříve pomáhal Otci Sandovalovi v du
chovní i tělesné péči o otroky. Když odejel 'Otec Sandoval do Peru, ujal se Petr práce sám.
Jeho přátelská povaha, dobrota, trpělivost a hluboká zbožnost působily zázraky. Za 40 let
svého působení prý pokřtil třistatisíc otroků. Každou duši získával nejdříve modlitbou. Od
řekl si často nej potřebnější, jen aby pomohl ubohým otrokům. Vyhradil jim místo v kostele,
zpovídal je přednostně. Svou láskou získal nakonec i náčelníka Volova, který se dal pokřtít.
Běloši neměli Otce Petra rádi. Pečoval totiž o to, aby zacházeli s černochy lidsky - a měl
na své straně guvernéra. Jeho černošský sluha se k němu choval hrubě, ale Petr ho nikdy nepokáral, i když po neštovicích ochrnul. To, že nemohl sloužit mši svátou, bolelo Otoe Petra
víc než jeho nemoc. 8.září 1543 - na svátek Narození Panny Marie -zemřel. Už nemohl ani mlu
vit, ani se hýbat. Blahořečený byl r.1851, svatořečený r.1888. Lev XIII.ho prohlásil r.1896
za ochránce misií mezi černochy.
Letos vzpomínáme 400 let od jeho narození r.1480.
BOŽE, VEJ NÁM SVATÉ KNĚZE A SVATĚ ŘEHOLNÍM. SU.PETŘE, PŘIMLOUVEJ SE ZA Sl/01 JESUITSKY RAP.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
I.nedZv mébícZ budg v 11 hod vyóíZat VatZk^ozhZaz ótácdgve Čeáké a AZoveniké bohoóZužbu.
Leden vypadnuZ k vuZZ vyéíbánZ o ^vĚcení 3 novtých bZókupu, duben vypadne též, je Hod Bozi veZZ
konocní.- Ústřední komité němec.katolíku zvolilo 40 dalších členu, mezi nimi i prof.Dr.Mikulá
še Lobkovice. Řada progresistů však zvolena nebyla, mezi nimi jesuité Norbert Lohfing a Walter Kerber. - V USA, aacZdZeceze St.PauZ a MZnneapoZZé,Minnesota, óí vyXkoZÁZZ 12 knézé, aby
duchovné a póychoZogZcky pomáhaZZ ženám, hZedajžcím pomoc po umeZem potštátu* - Jerusalémská
policie rozehnala skupinku mladých pravověmých židů, kteří se chtěli modlit na místě, kde
stával židovský chrám. Je to zakázáno, stojí tam dnes dvě velké mešity. - V cd.aacZb„KonZg zahajZZ 27.12* tfocdennc aak.paAtoaacní kon^eaencě . - Od 1.1.80 se zvýšil všem zaměstnancům Va
tikánu podstatně plat, který byl dosud velmi nízký. - Na 4 „nedá adventní byZo v Reme Spatné
poca^e; Aotva zacaZ mbuvZt óv.Otec k AnděZ Pane, ukázaZ.o óe Zunce-dopilovateZka dodává:" „že
by iZ Z ono chteZo poóZechnout? "-Spolek sv.Vincence z Pauly ma v 11.zemích 750.000 členů.PaZ "ZaZcZzacZ" ĚehoZnZku ^e ňZdZ óv.StoEZce páedpZóy PZa XII, ŘehoZník maóí dáZ zachovávat
ceZZbátc Za vZády JP Il.byZ takto"ZaZcZzován"jen Svýc.benedZktZn CZaude Beagei.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Krajanka paní Rachmanové, provdaná za Rakušana, vypravuje o tom, jaké Štěstí a záro
veň neštěstí ji potkalo.

"Mám v srdci znovu slunce! Je to tak zázračné, nepravděpodobné, že tomu ani uvěřit nemohu.
Žila jsem dosud tupým, temným utrpením. Poprvé jsem ho potkala na schodech našeho domu. Studoval s mým mužem na gyímásiu. Jeden z
moha přátel mého manžela, který má velký talent, být příjeimý ve společnosti. Pokud jde o
vztah k lidem, je Oswald typický Rakušan: má vrozené přátelství a zdvořilost, radost a kouz
lo. Dona je ovšem nudný, nezajímavý a někdy i hrubý. Často se ptám, co ho pojí k mému novému
známému - Dr.Halm je umělec a má úplně protikladnou povahu.
Podruhé jsme se setkali u nás, v bytě. Muž měl rýmu, ale jako většina mužů byl náladový, ner
vózní, nudil se. Když dostal horečku, byl strachem bez sebe a malý vřídek ho přivedl na 8
okraj zuřivosti. Chtěl jít totiž na výlet, na který se už dlouho těšil. Když ho přišel iiavštívit Dr.Halm, otevřela jsem dveře, v modré zástěře, s prachovkou v ruce. Užasla jsem,
když jsem v něm poznala muže, kterého jsem potkala na schodech. Nevšínal si mě a hned šel
do ložnice k mému muži. Posadila jsem se k oknu - a seděla jsem tam až do oběda - rozebírala
jsem své city. Kdyby mi byl před několika týdny někdo řekl, že prožiji něco podobného, nevě
řila bych mu. Ale nyní jsem věděla, že jsem tohoto muže vpustila do své duše a zároveň měla
jistotu, že se to nikdy nedoví, protože by mi stejně nerozuměl. Je divné, milovat někoho
a vědět, že vás nenůže pochopit. Vnitřní hlas mi říká: prchni před ním, bude tě stejně trá
pit jako kdysi Nikolaj. A přeoe - má v sobě něco, co je mi blízké a drahé, proto je snad je
diný člověk na světě, který by mě uměl milovat. Ale právě proto mě nebude chápat, že jsme si
tak podobní, tak blízcí. Takoví lidé se nacházejí mohem tíže než lidé protikladní. Vhitřní
hlas mi šeptá: zapomeň na něho, nebo budeš tak nešťastná, jako kdysi s Nikolajem, nešťastněj
ší než jsi tečí. Říkám si to - a má duše jásá. Teprve nyní jsem si všimla, jak nádherný je
svět a že v mém pokoji jsou na stole květiny. Vždyť tam bývají každý den - tchýně je tam
staví, protože to patří k dobrému tónu. Začala jsem si tiše zpívat, když vstoupila tchýně.
Aniž na mě pohlédla, vzala mi prachovku z ruky. Její mlčení, způsob, jak mě ignoruje, mi ří
kají dost. Když jsem vstoupila do jídelny, byl už oběd na stole a nespokojená tvář mého muže
mi prozradila, že o mém přestupku už ví. Zeptal se: "Jsi snad nemocná?""Ne. Proč?" užasla
jsem. "Myslel jsem, že jsi nemocná, když nechceš mamince pomáhat." Neodpověděla jsem.
Po jídle mě zavolal muž do svého pokoje a hrubě mi dal najevo, že kdo chce jíst,musí praco
vat. Mluvil dlouho a krůtě, z jeho slov jsem slyšela hlas jeho nátky. Ve společnosti je jem
ný - ale k vlastní ženě? Jeho slova mě hluboce poranila. Nevím, co bych dělala, nebýt dítěte.
Když jsem se uklidnila,uvažovala jsem, jak bych si mohla přivydělat. Muž skončil a dodal:
"léčí vezmeš Eriku a zavedeš ji do ateliéru Dr.Halma. Maminka má za dva měsíce narozeniny a
chci jí věnovat obraz naší dcery, kterou tak miluje a s takovou péčí vychovává." Chtěl mě
zranit, ale nereagovala jsem. "Nechci k Dr.Halmoví. Ať jde švagrová, "odpověděla jsem. Zdálo
se mi nemožné tohoto člověka vidět, mluvit s ním a prožívat něco nesmyslného.
"Trudí o portrétu nesmí vědět. Je to i pro ni překvapení." Oblékla jsem tedy dítě a šla.
Tchýni a švagrové muž vysvětlil, že budu chodit dvakrát týdně s dcerkou na procházku, aby se
naučila ruský. Nechápaly to sice, ale nebyly zvyklé muži odporovat.
Třikrát jsem obešla dům než jsem vstoupila. Dr.Halm mě přijal lhostejně, sotva na mě pohlédl
a věnoval se dítěti. Znáte ten pocit, když si člověk někoho vysní a pak vidí, že je úplně
jiný? Vždyť obraz, jaký si o mně udělala tchýně, také neodpovídá skutečnosti. Tak jsem byla
dokonale Dr.Halmem zklamaná. Dvě hodiny jsem vlastně seděla omámené u okna - a ukázalo se,
že to byla jen moje fantasie. Byl to stejný muž, kterému jsem otevírala dveře a který nyní
žertoval s dítětem? Jsou lidé, kterým smích nesedí, kteří se narodili s trpícím výrazem - a
ti by se neměli smát. Tím zničí obraz, který vnesli do duše druhého člověka. Dr.Halm měl ty
pickou tvář askety, sevřené, jeimé rty, oči s jasným, do dálky upřeným pohledem. Když se
smál s mou dceruškou, zirěnil se tím v milé sice, ale obyčejné dítě. Obrátil se zdvořile: "Mi
lostivá, chcete si prohlížet zatím časopisy? Nebo raději mé obrazy?"

Na obrazech, pokrývajících steny ohromného ateliéru, byl vymalován jen Kristus. Dr.Halm prý
áe vynikající malíř, ale žije ve stísněných poměrech, protože maluje jen náboženské obrazy a
ty dnes nikdo nekupuje - ale ze zásady nemaluje nic jiného. V obrazech a knihách hledám vždy
jen pravdu. Narazím-li na sebe menší stopu vnitřní lži, už se o dílo nezajímám. Snad je komic
ké, že jsem přestala číst Tolstoje, jakmile jsem se dověděla, že jeho život neodpovídá zása
dám, které hlásal. Doporučoval prostotu a sám žil jako pán. Od té doby se zajímám nejdříve o
osobu autora, než si přečtu jeho knihu. Je to snad směšné - ale jak říká Osvald-nejsem člověk
jako jsou jiní. Každý umělec vidí svět jinak než obyčejný smrtelník, ale smí ho vidět jen svý
ma vlastním očima. To, že Dr.Halm maluje Krista, zapadá přesně do představy, kterou jsem si
o něm udělala. Čím déle jsem prohlížela jeho obrazy, tím jasněji mi vyvstávala jeho duše před
očima. Duše neobyčejné čistoty. Nic se nedá srovnat s ryzostí duše, která bude stále nutit
lidstvo, aby před ní v úctě kleslo na kolena. Tuto čistotu dostane málokdo, je vrozená. Duše
takového člověka zůstane čistá, protože jiná být nemůže - čistota je její vnitřní zákon. Snad
jde špínou života, ale stříkající špína je neposkvrní. Půjdou stále s ryzí, čistou duší, s
očima široce rozevřeným a zírajícím do dálky.
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Je ještě jiný druh čistoty; tu dosáhne člověk prací, odříkáním si, umrtvováním. Je těžké, na
jít člověka s čistou duší; ještě těžší je najít takového, který se k čistotě probojoval, pro
tože lidé na sobě jen neradi pracují.
Prohlížela jsem obrazy a snažila se vypátrat, jak ke své čistotě Dr.Halm přišel. Dojal mě vý
raz tváře Krista na kříži, četla jsem v něm otázku: "Zasloužíte si, lidé, abych pro vás trpěl?
Přišel jsem na svět, dal jsem vám sám sebe; vypil jsem pro vás kalich utrpení. Trpěl jsem ja
ko člověk, žádná pozemská bytost nemůže totiž trpět tak, jako člověk. Stojíte však za to? Bu
dete na ime myslet?" Z výrazu tváře Vykupitele bylo vidět, že znal lidi lépe, než tomu věří
lidé, a že věděl, že za mnohé trpí zbytečně. Nadchnou se snad jeho utrpením, ale kdo ho přijm do svého srdce? To znamená, kdo bude žít podle něho? Kdo žije podle Krista, přestává být
obyčejným člověkem, který neví, proč žije a proč umírá —
V té chvíli mi byl Kristus tak blízký a drahý, jako nikdy předtím. Ted jsem pochopila to, co
jsem četla a slyšela o tragedii Vykupitele. Síla geniálního díla spočívá totiž v tom, že rá
zem odhaluje to, co je skryté, dokud se na to díváme očima obyčejného smrtelníka. Otřáslo to
mou do hloubi duše. Je však divné, že jsem pojímala Krista doktora Halma jako člověka, kte
rý prožil lidské utrpení a lidskou vášeň. Snad proto mi byl tak blízký.
Do duše se mi vtiskla ještě jedna myšlenka: nesmí to být! Nesmí - protože je to proti zákonu,
který je ve mně. At cítím pro Dr.Halma cokoliv, i když po něm tolik toužím, nesmím ho milo
vat. Milovat není ovšem pravé slovo, ale jak vyjádřit to, co k němu cítím...?
Proč hledají lidé pro všechno správné slovo? Proč odmítají pocit, pro který není slovo? Chtě
la jsem, aby pocit, který se mě zmocnil, zůstal beze jména. Snad by bylo nejbližší slovo
"láska"; ale mráz mi šel po zádech když jsem si uvědomila, co všechno snesou lidé pod toto
slovo. Každý miluje podle své přirozenosti. Čím je člověk složitější, tím hlubší a jemnější
je jeho láska; v ní se objevuje podstata jeho duše. Náhle se ve mně vynořila otázka, která mě
vyděsila: Což když je můj cit k Dr.Halmoví jen touha po tělesné blízkosti? Po tom, oo lidé
běžně nazývají láskou? - Ne! To nesmí být! Miluji Osvalda! Ale co když Osvalda nemiluji? Kdy
bych byla na světě sama? Co pak? - Ani pak ne! Neboř. bych spálila svou duši. Nevím, jestli
to chápete, je to všechno, co vám vypravuji, tak podivné a zmatené...
Napadlo vám už, že lidé tělesnou blízkost příliš zneužívají? Je to nutné? Osvald mě svými tě
lesnými žádostmi tolikrát mučil, že mi často napadly divné myšlenky, skoro fantastické. Fy
sická blízkost, podle mého názoru, má být dokonání toho, čeho je duše plná, poslední článek
dlouhého řetězu, okouzlení, zázrak. Mělo by to být velké tajemství lidského života. A oo z
toho udělali lidé? A Osvald? Nikdy jsem nezažila tento zázrak, spočívající v tom, že se člo
věk daruje druhému dokonale; snad tento pocit přeceňuji. Mělo by to být něco vzácného, proto
že je to zázrak - a ty se nedějí často. Kdo tento cit zneužívá - nakonec prohraje!
Snad jsem to ve své opuštěnosti viděla falešně, když jsem v noci hloubala..Chce-li se mě
Osvald zmocnit tímto způsobem, jsem zoufalá! Copak není pro lásku jiný výraz? Nemohou mít li
dé k sobě jen dobrý vztah? Musí přijít vždy, když se muž setká se ženou, to hrozné Něco? A
proč ně osud nutí setkat se vždy s tím, před čím prchám jako před ohněm? Kdybych v očích
Dr.Halné spatřila tuto myšlenku, nesnesla bych to. Vidím ji v očích všech mužů.
"Jsme hotovi-pro dnešek, "řekl náhle Dr.Halm."S vaším děvčátkem se bude dobře pracovat." Utí
ral si ruce. Náhle zmlknul, jeho oči se zvětšily a ztemněly. Stiskl rty, stáhl obočí a pohlé
dl mi přímo do očí. Nikdy nezapomenu, kolik se na mě nahrnulo blaha a bolesti! Bylo mi, jako
bych mu musela vypravovat všechno - o Nikolajovi, o prachovkách, o paní Meierové, o mučivé
touze po Rusku, o tom, jak mě Osvald trápí, že miluje svou Mici víc než mne.. Bylo mi, jako
bych dlouho putovala pouští, vyschlá ústa, plná vřelého písku - a jakobych náhle našla pramen nejčistší vody. Jak dlouho to trvalo, nevím. Náhle se zachmuřil, podal mi ruku a řekl:

"Na shledanou! Pošlete mi dítě za tři dny." Zdálo se mi, jakoby se na jeho rtech zachvěl po
směšný úsměv. "Hezký pozdrav Osvaldovi,"dodal, otevíraje dveře,"nemohu vás, bohužel,doprovo
dit, mám tu ještě práci." Neodpověděla jsem a šla pomalu po schodech. Duši jsem měla plnou
hlubokého utrpení. Několik kapek, které mi dal napít ze své duše, mi ukázalo, jak toužebně
žízním po takovém pohledu, jak hladovím po zpřízněné duši. Ale jeho chladné rozloučení a vý
znamný pozdrav Osvaldovi mi řekly néco jiného.Chápal to právě tak, jak jsem se bála, že to
pochopí. Jistě mě nechtěl urazit, ale urazil mě, protože mě viděl jinou než jsem. Sám má v
duši železný zákon: "To nesmí být!" a neví, že mám v duši stejný zákon...."
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Předsedou švýc.biskupské konference pro období 1980-82 je St.Gallenský biskup Otmar Maděr,
který převzal také péči o hlásání víry. Jeho zástupce je biskup Henry Schwery-Sitten-Wallis,
jenž převzal zároveň péči o katolickou mládež, vzdělání a volný čas a o církevní služby
a duchovní společenství. Biskup Venderach-Chur zastupuje konferenci v Radě evropských bisk
konferencí a stará se o otázky, týkající se hromad.sdělovacích prostředků. Biskup Pierre
Mamie, převzal oblast otázek víry a ekumenismu, biskup A.Hánggi oblast cizinců a duciiovní
péči o turisty Biskup Togni z Lugana se stará dál o plánování a organizaci, světící biskup
G.Bullet o manželství a rodiny, společenské otázky a laický apoštolát, biskup Otto Wust má
na starosti jáhny Opat z Einsiedeln - G.Holzherr se dál stará o liturgii a opat H.Salina
ze St.Maurioe o misie, třetí svět a mír. - Arcibiskup z Washingtonu kard.Baum byl jmenován
prefektem Kongregace pro ví/chovu0 Má nejen odborné znalosti, ale i vlohy k tomuto úřadu.
Biskup Elchinger ze Strassburgu řídil v místní katedrále ekumenickou pobožnost v rámci zahá
jení zasedání Evropského parlamentu. V promluvě řekl, že parlament musí podporovat především
duchovní hodnoty, i když jsou cenné i jeho snahy v oblasti politické a hospodářské Pobožnost
se konala francouzský, německy a anglicky a zúčastnil se jí i předs.evropské konference
křest.církví pastor Andrej Appel a anglikánský duchovní. - (/ Poznaní se konalo zasedání místni arcidiécezní teologické komis e^a jednalo ýe hlavně o ^iloso^.a teol.rysech učení kord.
Wojtyly. Bylo přítomno 60 delegátu a 10 hostu. Hlavní referát zdůraznil úsili býv .krakovského arcibiskupa o úitosoú.racíonatisaci toho, co vyplývá z Božího zjeveni a jeho teologické
úvahy o situaci člověka v moderním světe. - Ve Vratislavi zasedali kněží, pracující v hnutí
pro mládež, známým pod jménem Oásy. Jednalo se o výchovu mládeže a činnost členů ve farní
pastoraci. - Bifl zatčen pravosl.knéz Otec Vimitrij Vudko/59 let! - o němž jsme několikrát
psali a uveřejnili jeho odpovědi na otázky mladých z večerních dialogu 4 věřícími v kostelích
sv.Petra a Pavla a sv.Mikuláše. v Moskvě od r,196o-74. R.1974 byl přeložen do vesnice Kavanovo, asi 80 km od Moskvy,kde mu byl r.l976 odebrán souhlas k pastorační Činnosti. - Předsta
vený Otců Verbistů zaslal všem členům kongregace okružní list, v němž podobně jako před 100
lety zesnulý zakladatel řehole blah Arnold Janssen píše o velkém významu práce pro šíření
evangelia. Upozorňuje, že dnes je nutné využít k tomu i rozhlas, televizi, tisk atd.-SyiJtec
přijal vedoucího protestantské komunity pastora Rogera Schutze. - Němečtí biskupové uveřej
nili v týdnu sjednocení církvřT~pastýřský list, kde zdůrazňují důležitost tak zv.ekumenické
bohoslužby slova - četby Písma, zpěvu atd. Tato bohoslužba ovšem nenůže nahradit obět mše
sv. - Časopis anglík.duchovnich Oz^ord.Virectory uveřejnil článek, vyjadřující naději, ze
anglikánská cirkev se jednou spoji s RÍmem. Zadá dalsz spolecne teol.studium a pastorační
Spolupráci. - 22,1.bylo 7. výr, zákonného povolení umělého potratu v USA. New Yorkský arcibis
kup prohlásil, že národ, který umožnil člověku, aby stanul na měsíci, nemá bránit dětem, aby
stanuly na půdě naší země. Jedná se o milióny usmrcených nenarozených životů. V tento den
zorganizovali katolíci i jiní věřící řadu protestních průvodů a v texaské arcidiecézi Stu
Antonio vyzváněly zvony 7 min.jako při úmrtí. V celé zemi se uspořádají serie přednášek o
lékařské^morálce. 1978 byly provedeny skoro 2 milióny ymělých potratů. - Lek.fakultu Mejsv.
Srdce v Římě navštěvuje letos asi 100 řeholníku a laiku, kteří po ukončenu, ošetřovatelského
kursu odjedou do misijních zemí. Kurs je bezplatný. - 0 vánocích a Novém roce předvedlo di
vadlo Ripagrande v římské čtvrti Trastevere divad.kus kard.Wbjtyly Zlatníkův krám. JP II.dal
k tomu souhlas, nežádal honorář, ale chtěl, aby se také.nevybíralo vstupné. - 31.12.sloužil
sv.Otec jako před rokem msi sv.v římském kostele jesuitu - AI Gesu. Podle tradice, sahající
do r.1597 mu má město věnovat kalich. Tentokrát mu jej předala komunistka pani Roberta Pinto,
která se stará o Školství. - JP.II.se setkal v poslední době 3x s generálem ^jesuitů, P.Arrupem. 3.1. s ním hovořil zvláště dlouho. - Beriil Hansson a Kerstin Aner pozadali Švédský
parlament, aby Švédsko navázalo diplom,styky se Sv.Stolicí. Z 8 mil.obyvatel je 81 tis.kato
líku. - P.G.Nardin, OSB, 52 let, byl papežem jmenován opatem u sv.Pavla za Hradbami. Dosud
pracoval v Kongregaci pro řeholníky a sekul.instituty. - Tíuí .rozhovor k sjednoceno katolic
ké Církve a pravoslavné církve se bude konat koncem dubna na ostrove Paihmos, kde podle, tra
dice napsal sv„apoštol Jan svou APOKALYPSU. - P.Leonardo Boff, františkán, zastánce teologie
osvobození a profesor na vys.škole františkánské v Brazílii byl Kongregací víry pokárán za
některé své spisy. Většina brazilských biskupů však stojí za ním!!!Vydává revui QDNCILIUM

STÉBLO

Neznámý skoro nemlu
vil, jen roztržitě
pozoroval věci kolem
sebe. Když se ho hos že se všichni dali do smíchu. Neznámý muž mu
podář úzkostlivě ze vyprostil hlavu a ukázala se vyhublá tvář, zapad
lé oči, ježaté vousy. Smích zesílil.
ptal, vidí-li něco,
"Peníze! Sem s penězy!" vykřikl sedlák.
odpověděl stroze:"Ne!"
Hospodář zvedl zoufale ru "Okamžik. Peníze musíš odevzdat, samozřejmé,"ne
ce k obloze:"Určitě je vzal známý rozřezával nožem provazy, kterými byla k
tulákovu tělu přivázaná sláma. Dobíral si ho:
tulák Trainard! Ale kde je?
Čím se živí? Není tu nic, jen "Ty můj chudáku, nebylo to příjemné viset tak
tahle studánka, a tu jsme stále dlouho na větvi, co? Ani se nehnout, aby nikomu
z hlídačů pod tebou nenapadlo zvednout hlavu a
hlídali. I nádrž s vodou!"
Neznámý prohlížel studnu a pak podívat se, co je to za divného strášáka, který
se sám pohybuje. A jak důmyslně sis vyrobil slám
se zeptal:"Kudy odtéká voda?"
"Potrubím pod zemí. Teprve v kuchyni vytéká ku na pití. Přímo před očima svých strážců..Na
své stáří jsi chytrý...ale jsou chytřejší, milý
do vodovodu. Hlídali jsme to, slyšíte?"
starochu..Puška u nosu, hrůza, co? Jak jsi vlast
"Pršelo v posledních čtrnácti dnech?"
ně spal? Přece jsi tak dlouho nevydržel bez spán
"Jednou, jedinkrát, a krátce."
Neznámý si prohlížel pečlivě nádrž s vodou, ku? Jinak je to výborný výkon, obdivuhodný, "smál
pak zvedl stéblo slámy, ponořil je do vody se neznámý a chasa kolem něho se řehtala také.
"Ale noc páchneš, milý brachu! Pochopitelně!
a měřil hloubku. Najednou se rozesmál:"No
Nemyl ses a vodu máš u nosu! Už to nevydržím. AÍ
tohle, tohle!"
Zamířil k selskému stavení. Celý houf zvě ho očistí někdo jiný, tohle svlékání bylo pro
mne víc než dost. Jdu si umýt ruce...."
davců a rodina sedlákova za ním.
Sedlák a jeho čtyři synové se vrhli na tuláka.
"Zjistil jste něco?" zeptal se sedlák.
"A tečí rychle - peníze sem!"
"Jistě. Pil - a pil před vašima očima."
"VždyE jsme hlídali studnu i v noci. Nemchl! Tulák, otupělý únavou, jen kýval hlavou a tvářil
se hloupě :"Co je..co mi chcete?" koktal.
"Ale mohl. Tímhle," a ukázal jim stéblo
"Těch šest tisícovek!" zavrčel sedlák.
slámy. Užasle na něho civěli.
"Jakých šest tisícovek? Nic nemám!"
"Nezdá se vám to stéblo dlouhé? Jistě,
vždyf je složeno ze tří stébel, zasazených "Lumpe. Padouchu. Darebáku! Kluci, na něj."
Povalili ho na zem a strhli z něho poslední had
dohromady. Důkaz je jasný."
ry. Začali ho pečlivě prohledávat. Nikde nic.
Neznámý sňal ze stojanu malou karabinu.
"Lotře! Zloději!" zuřil sedák. "Kde máš peníze?"
"Je nabitá?"
Starý tulák se tvářil ještě vyděšeněji. Byl pří
"Ano," odpověděl hospodářův syn,"ale jen
liš chytrý, než aby se přiznal, jen skuhral:
sekaným olovem."
'Výborně! Pár broků postačí." Náhle se za "Co mi chtějí? Peníze? Nic nemám, ani vindru!"
tvářil panovačně a sevřel pevně hospodářovu Užaslýma očima přejížděl kusy hadrů před sebou,
paži:"Slibte mi, že ubožákovi nic neudělá jakoby tomu sám nerozuměl.
Zlostný sedlák ho začal mlátit. "Peníze sem! Kam
te. Vystál už dost."
"Když vrátí peníze__ Mohu...mohu to slíbit^' jsi je zahrabal? Máme tu svědky - a ten pán.—"
pohlédl ke studánce, ale pán tam nebyl."Kde je?"
řekl hospodář váhavě.
"Zapálil si cigaretu a šel do zahrady?"
"Přísaháte!"
"Do zahraj?" Náhle se všech zmocnil nepříjemný
"Přísahám!"
Muž vyšel na práh domu a zacílil ke třešni, pocit."Proč do zahrady?" Cizinec náhle přijel,
sklánějící se nad studánkou. Ozvala se rá objevil tuláka, prohledal ho — a odešel.
na a po ní chraplavý výkřik. Strašák, které "Vzal peníze přímo před našima očima když prohle
dával toho lotra!"
ho viděli skoro měsíc sedět obkročmo na
hlavní větvi, spadl na zem - a hned se dal "Nemožné!"vyjekl sedlák,"prochází se v zahraděa východ z ní je zamčený. Klíč mám v kapse!"
na útěk.
Lidé se zděsili, ale hned se vzpamatovali. "Ukazovals mu ho?"
"Jistě, ale zastrčil zpět.."vjel do kapsy, ner
Synové hospodáře se pustili za strašákem,
který, zamotaný do hadrů a do slámy, zesláb vózně ji začal prohledávat. Byla prázdná.
lý hladem a ochromený strachem, jim neutekl "Ukradl mi klíč! Za ním...!"
V půli cesty zaslechli rozjíždějící se auto.
"Ruce pryč! Ten muž patří mně! Neublížil
jsem ti moc, Trainarde?" zeptal se neznámý. Než oběhli zahradu, bylo auto s neznámým pryč,
Trainard, tulák, podezřelý, že ukradl celý jen oblaka prachu usedala pomalu na cestu.
Na dřevěné, červotočem prožrané brance byla kous
výdělek sedlákův za letošní sklizeň, tu
stál obalený hadrami, podobný snopu, špina kem červené cihly napsána dvě slova:ARSEN LUPIN.
Podle: Maurice Lebranc
vý, s hlavou skloněnou a vypadal tak směšně
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DAR SAMOTY
Cenu samoty jsem poznal, až jsem se stal katolíkem. Víme, že v
prvotních dobách nemohla pěstovat pronásledovaná Církev společen
ství tak. jako dnes. Pro tehdejší křesťany bylo podstatné spasení
od hříchu, které přinesl světu Syn Boží, Ježíš Kristus. Ovšem už
tehdy měla Církev své obřady, mši sv. a svátosti.
Přijdeme-li dnes do velkoměstského kostela, najdeme tam věřící
před svatostánkem nebo před sochou Panny Marie Či jiného světce.
Tise se modli růženec, děkují za vyslyšenou prosbu, konají soukro
mou křížovou cestu nebo visí nepohnutě zrakem na Ukřižovaném.
KristSv život pozvedl samotu skoro na milost. Není větší samota
než samota Syna Božího mezi lidmi. Dokonale dobrý mezi zlem; opuš
těný těmi, kdo tvrdili, že ho milují; mučený a popravený lidmi,
které přišel spasit. Ani velikonoční Vítězství nezmenší strašli
vou osamělost Getsemanske' zahrady a Golgoty. Ano-osamelost by měla být patnáctým zastavením
křížové cesty.
12
Při myšlence na Kristovu osamělost myslím i na osamělé lidi. V Pánové osamělosti je tgjemstvi,
tragická velikost, která se lisí od vnitřní lidské bolesti. Kristus mohl nabídnout svůj smu
tek Otci jako Část své oběti, ale lidská osamělost plodí víc podivínství a sobectví než hrdin
ství a tragiku. Stařec se baví s holubem, který mu zobe z ruky. Osaměly, pýšný mladý člověk
pochmurně mlčí. Umělec žije sám se svou lidsky vyrobenou pravdou. Tito lidé málokdy vy
rostou nad trosky vlastního vyhnanství.

Osamělost není vec místa, ale postoje. Indiáni nepovažují prezrii za osamělé místo-pro ně hýří
krásou a životem. Prérii měli za pustinu běloši, vzpomínající na zalesněné pahorky sve" vlasti.
Poušť není nikdy samota pro toho, kdo se v ní narodil.
Rudez kanóny, kaktusy, hory, zvedající se jako kamenné varhany v prázdné" katedrále-jak je to
krásné a duchovní. Mnozí Navajové se modlí takto za svou zemi:"KráČíme krásou, kráčíme krásou.
Kristus si nás najde i v této poušti."
Nezdravý prales osamění, moderní obraz odcizení je pro mnohé" lidi město. Uprostřed davu se cí
tí člověk nejvíc sám. Obyvatelé mest nemají smysl pro společenství. Dotýkají se druhého, ale
sami dotek nevnímají. Cítí - ale nenacházejí pochopení. A tak se v barech, kavárnách, obchod
ních domech, parcích, knihovnách, kinech, autobusech - hromadí samota a odráží samotu lidí.
Cekají jako zapomenuté duse v neonovém očistci.
Ve středu jedné z řek, které tvoří Manhatanský ostrov, jsem videi jednou zbytek pilíře: někdo
na něj pečlivě napsal velkým, rudým písmem:"NEPOTŘEBUJI NIKOHO!"
Jistě to nebyl žert. Slyšel jsem žerty o nemocech, o zklamání, o lásce, ba i o smrti, ale nik
dy ne žert o osamělosti. Ta smích nevzbuzuje.
Velká města jsou plná nápisů na zdech; jsou to obnažená a strašidelná poselství osamělosti,
tlumené" výkřiky do bezstarostného času: "Miluji těl ""Zavolej toto Číslo!""BŮh žije'.'"Jak vás ne
návidím! ""Svatý Antoníne1." nebo různé oplzlosti. Tyto nápisy jsou většinou projevy bolesti.
Cas může osamělost proměnit. Zvlášť u starých lidí, kteří už" prožili svůj život, měli přátele
a milovali; jejich nezná důvěra, hodnoty a tradice jsou dnešku nepochopitelné a tak se ocita
jí jakoby v cizí zemi. Divíte se, Že tak rádi zapadají do minulosti? Je jim v jejich nesku
tečných ulicích dobře. Osamělost mladých je bolestnější; nemají zelená pole vzpomínek a nevě
dí si s osamělostí rady.
Být Člověkem znamena" být sám. Adam, který prožil zhroucení rajské" zahrady, cítil ledové ostny
v srdci i ^v rozvíjející se květině; opuštěný sebou, druhými i Bohem, Šel po ledové kře života
Není člověka, který by netoužil po vysvobození z osamělosti. Samota není^věc množství. Můžete
se vrhnout do radovánek, ale dříve Či později se s ní zase setkáte. NEM0ZEME-LI SAMOTĚ UNIK
NOUT - SNADJI MŮŽEME VYUŽÍT? - Dokázalo to mnoho lidí pra"ce a lidí Božích. Nejjemnější myš
lenky, velké umem", významné objevy a hrdinské Činy jsou mnohdy díla osamění. Nejlidštější či
ny potřebují Často tichá místa. Misionář je sám mezi malomocnými-věnuje jim svůj Čas. Žerty,
smíchem, dobrou^náladou ulehčuje stařec v domove důchodců samotu druhým. Opuštěná matka sama
bojuje za své děti. Ba i opilec, ponořený do vnitřního pekla, se někdy snaží pomáhat druhým.

Osamělost sg^dá změnit^v posvátnou^hodnotu. V MODLITBU BEZE SLOV. VE STANICI KŘÍŽOVÉ CESTY.
Jsou celé růžence osamělosti nepovšimnutého Člověka.
Když přistáli astronauti na mesfcť cítil prvn^, jak ho zvedá" nedostatek přitažlivosti a če
kal na druhého. Místo stručných vědeckých údajů nám mohli při pohledu na kosmického sirotkazemi-putujici prostorem, dát Bozi vhled do osamělosti. Ale referovali o spaní a jídle, tlaku

a dýchací. Snad bylo toto katalogizovaní obrana proti nutnosti, rozjímat o osamělé hudbě sfér
Či pochopení našeho domova, vznášejícího se v tiché opuštěnosti do neznáma...
Posvetíme-li osamělost, změníme ji v zbožnost. Osamělost jeQsnad poslední pokání lidstva,a
snad i konečné odpuštění - neboť každý' umírá" sám. Osamělí půjdeme očistcem do náruče Boží.

Ma-li však osamělost výkupnou cenu, měla by být zařazena do naší společné i jednotlivé spásy.
Tím, že svou osamělost otevřeme Otci, ve jménu jeho Syna, který ji s námi sdílel, přineseme
nej tajemnější, Štědrou obět na oltář, obet, do níž jsme vložili celé" své lidství.
Podle Catholic Digest

DOPISY

"'ZZ/eme teď dost neradostné, vsích no je ccm dál težsc. Pan arcibiskup těžce stonal, naoperovaII mu. kardiostimulátor, doufejme, že mu to život prodlouží, je to nás poslední nenahraditelný
biskup. Jinak ale v duchu žijeme spojeni s celým světem, zvlášť se sv. Otcem. Je to tak podi
vuhodná osobnost. Presto, že je na mnoha místech světa tolik ošklivého a hrozného, je to asi
pícce jen velká doba, když byl světu darován takový papež..."
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"Se zájmem sleduji cesty sv.Otce. Ano, on je celý Mariin: Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua
šunt je heslo sv.Ludvíka M.z Grigníonu. Sv.Otec se zasvětil Panně Marii. už v den svého vysvě
cení na kněze. Kam přijde, všude síní úctu k Panně Marii a zasvěcuje jí tuto zem... U nás zem'
řelo letos 12 sester. Poslední - 51 let - měla CA. I ona zvlást uctívala Pannu Mánii.. Skoro
měsíc nemohla nic jíst a pít. Byla živa jen umelou výživou pomoct injekcí. Ani jedno netrpěli
vé slovo nepřešlo přes její rty. Knátee před smrtí Široce otevřela oči, usmála se a v tomto
úsměvu zemřela - vydechla. Jisté sí pro ní přišla Panna Maria. Kéž sí i pro nás přijde."CSSR

"Když tak člověk provandruje ^étů od Tichého oceánu až po ^Barcelonu a pak zas nahoru, jen sí
povzdechne: Jestli nás Pán Buh sám nedrží, sesypeme se všichni. Jen jeden velký pokrok jsem
všude videi. Dřív sí toho -lide nebyli vědomi, ale dnes už to začínají cítit a bát se. Myslím
sí, není-li to začátek ^atímské předpovědí o obrácení světa. Jakou cestou, Pán Buh sám ví,ale
to, že se tolik lidí bojí o osad světa - hlavně v USA jsem to často slyšel - je jistě myŠlenka od Boha,"
________________ Itálie
"Ptá-li se věřící Či "ještě nevěřící", zda na něj působí Puch sv.,muže to snadno poznat. Sv.
Pavel v 1 .Kor 12 4.-11 vypočítává dary Ducha sv. a k čemu jsou určeny. Dále sám Kristus utě
šuje apoštoly, aby nebyli smutni nad jeho odchodem, že pošle Utěšítele-Ducha svátého.
Hodně se hovoře v psychologii o intuici. Prostě Člověka něco napadne, něco sí vymyslí cl naj
de úplně nové souvislosti. Co je intuice.? Slovo Boží je plné obrazu, podobenství.. Vede-li
člověka Duch sv., pak se mu mnohé"pečetí"náhle rozlomí před očima. Kupa.aby semínko Slova Bo
žího nepadalo na skálu, kde sice, rychle vzrůstá, protože nezapoustí kořeny, ale kde je slun
ce vypálí. Kolik nás, mladých nadsíncu vzrušeně diskutuje o vire po hospodách. Pak přijde je
den procesor, člověka zesměšní a ten se pak stydí za to, co říkal a lehce opustí to, pro co
horoval a byl zesměšněn.Není snad účinnější tu a tam pomocí babičce do tramvaje místo nasko
čit jí před nosem, dát něco chudákovi, místo diskusí o nespravedlnosti a potom o tom přemys
let. Není to tápání pak odměněno pochopením?
Když byla pro mě ještě marxistická ^iloso^íe dokonalým a vše obsahujícím i vysvětlujícím myš
lenkovým systémem, tak jsem se smál i rozčiloval nad tím nesmyslným textem v bibli. Proste by
la mi uzavřena. Dnes se zase smeju nad úzkoprsostí a neschopností marxistické ^iloso^íe vy
světlit., Čí jak obsáhnout mnohé, co je pravě spojeno s Člověkem, jeho nehospodárským vztahem
k druhému atd. I kdybych sám četl bibli ve dne v noci, ba naučil se jí zpaměti, nebylo^ by ml
to BEZ VEDENI DUCHA SV. nic platné, protože bych tam spousta souvislostí proste nevídel. Pro
to je také nutné pokaždé, než člověk vezme, bibli vůbec do rukou, ne sí je umýt, ale poprosit
Ducha sv.,aby ho vedl. A prosít muže, kazdy, vždyť Ten, kdo Ho slíbil poslat, pozval každého..
Tak každý', kdo uvěřil, muže poznat z každého záblesku, kdy najednou pochopí a udčlá "pravou
vec na pravém miste" působením Ducha sv.na sobě. Dnes, zde, v Curychu nebo Bernu nebo Basile.ji, v prosinci 19 79 nebo v lednu cl unoru 19So - kdekoli. Proto se modleme, aby nam Kristus
seslal Ducha sv. hojněji."____________________________________
Švýcarsko
@"Když dělám účty za minulý rok, je tam plno radosti, ale protože to byly radosti jako neče
kaný záblesk, už neznám jejich tvar a formu. Byly - posTlily. Do I II.světa jsme odes1 a 1 i cel
kem 3'0 dárkových bal íčku a k vánocům přišly projevy radosti zGHANY, z JI Z.AFRIKY, z INDONÉ
SIE. V GHANĚ se jednalo o spoustu malomocných dětí. Dostaly vánoční nadílku: deky, šatstvo,
bonbony, panenky, pastelky, omaIovánky, míče. Chcete-li a mužete-li, pošlete jim také balíček
P.Viktor ŠTEVKO, KOTAK POS 2,RUTENG, FLORES N.T.T. INDONESIA. Touž ad resu mají: P.Fran t i šek
GALISE a JURAJ VOJENClAK., Vy můžete poslat víc než my, z chudé země... "
ČSSR
VYBEREME

-

ZABALÍME

-

POŠLEME

?!?!?!?!?!?!?

D ĚTI... D Ě TI...P E N Í Z E...PEN ÍZE...!!
Zajíždíme v Madrasu na rikšách k mořské zátoce, kam se házejí odpadky nesa a vábí žraloky, na
což doplatí rok co rok řada domorodců životem. Kupuji pohlednice nevalné kvality - po 1 rupii,
známka do Evropy 1,40 rupií - 10 pohlednic 24 rupií - za to pracuje dělník asi 5 dní. špatně
placení poštovní úředníci známky odlepuji a adresát marně čeká na pohlednici - tak si úředník
přivydělá slušné peníze. Kufry nezavíráme, už první den třem z nás zloději vyřízli do zamčené
ho kufru díry, aby se podívali po špercích a po penězích. Jiných věcí se zloději nedotknou.

Časně ráno jedeme autobusem dál. Před šoférem je zabudovaný miniaturní oltáříček, za sklem
figurka boha Višiu z plastiku a kolem věnec květin na šňůře. Cestou vidíme řad/ žen, stojících
v bahnité vodě po pás, jejich ruce se občas hbitě ponoří a vytahují v zápětí kraby. Později
jsme ochutnali krabí maso. Langusty házeli číšníci živé před našima očima do vařící vody a
připravovali tak večeři přímo u stolu. Maso polévali lihovinou, zapálili a servírovali na ta
líře z drahého porcelánu s draky a květinami či národními ornamenty.
Sotva se zastavíme, jsou tu mraky dospělých i dětí:"Money, money!!"
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Mahabalipuram, přístavní město, znali Řekové i Italové. V dobách dynastie Pallava tam byla
slavná sochařská škola - dodnes vidíme ohromné reliéfy vytesané do granitu. Podle nich se te
saly jihoindické ozdoby chrámů. Stát tu podporuje učiliště umělců, kteří opravují poškozené
sochy nebo nahrazují jinými, úplně stejnými. Pracují pomalu, soustředěně, kladívky a dláty a
matematicky přesně. I když je soška těžká, kupuji jednu - Ganeše - za pouhých 20 rupií. Pak
zastavíme u primitivní přádelny bavlněných látek. Vedle jsou umělkyně - od 10 do 60 ti let.
Umí jen svou řeč, číst a psát ne. V Indii umělo r.1951 jen 16 proč.obyvatel psát a číst, dnes
asi 30 proč. Ženy přežvykují a vyplivují červenou hmotu - betel, takže mají jakoby krvavé zu
by. Betelové lístky jsou potřené určitým druhem vápníku, svinuté do kornoutu a naplněné směsí
kořeni, oříšků a neznámých plodů, podobných prosu. Svérázná příchut nejen zbavuje hladu, ale
ženy pak mají pocit spokojenosti a blaženosti. - Na bavlněnou látku namalují ženy postavy z
náboženské mytologie, slony, krávy a pod. velmi realisticky. Pak na látku nanášejí vosk, kou
pají ji v rostlinné barvě,pak další voskové vrstvy - až se odstraní vosk a zůstává barevná mal
ba, zvaná "batik". Kupuji si takový batik-je zde až 30x levnější než v Curychu.
V "zlatém městě" Kanchipuram navštěvujeme chrámy, vybudované za vlády krále Chola. Poté zasta
vujeme ve vesnici - a opět děti, děti...Malá děvčátka chovají mladší sourozence s velkým, čer
ným očima a nafouklými bříšky. 48 proč.Indů nemá ještě 15 let. Propagují se tu antikoncepční
prostředky - které dají otcové na hraní dětem - nebo pilulky, kterými krmí slepice. VždyE čet
né potomstvo je pro rodiče nej lepší zabezpečení na stáří.1
V Madrase a některých státech je zákaz lihovin, jinde aspoň nealkoholické dny. Nám dá úřad po
tvrzení, že si smíme koupit lihoviny, i na obyčejné pivo nám vytrhnou list z bloku a potvrdí
razítkem, co jsme vypili. Domorodce by za to čekalo pár dní vězení. Kdo má peníze, koupí si
nejen lihovinu, ale i ty, kdo na dodržování prohibice dohlížejí. Korupce je tu samozřejmá!
Eml MUSIL

NAŠE PRÁVO!
Kristus pověřil apoštoly, aby hlásali vse, co je učil a dal jim plnou uči
telskou, kněžskou a pastýřskou moc:"Jd£te tedy, zútejte za ačecWkí/
všechny národy, křtěte je ve jménu Otce l Syna l Ducha-Svatého a učte je
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal." Při poslední večeři jim^dal
kněžskou moc, přinášet v oběť jeho Tělo a Krev v podobě chleba a vina:"To
konejte na mou památku."/Mt 28, 19,20, a Lk 22,19/.
Zvláštní slova má pro sv.Petra:"Tobě’ dam klice od nebeskeho kralovstv-c;
co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, co rozvážeš na zemi, bude rozvá
záno v nebl./Mt 16,19/. "Pas mé beránky...Pas mé ovce.^."/Jan 21, J5,16/.
"Šimone, Šimone, satan sl vyžádal, aby vás směl protřáblt jako pšenici; ale já jsem za tebe
prosil, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, az se obrátíš, utvrzuj sve bratry.. /Lk 22,
31,32/. "Ty jsi Petr-Skála-na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti jl nepřejnohou."/Mt 16,18/.
Kristus slíbil Petrovi, že bude nad ním zvlášť bdít, aby neučil nepravdu. Tedy není neomyl
ný Petr, ale Buh, který skrze Petra a jeho nástupce, římské biskupy - papeže - mluví zaváz
ne o věcech, týkajících se mravu a víry pro celou Církev.
Boží zjevení je obsaženo v Písmě sv.a v posvátné tradici. Evangelýa jsou totiž jen napsajia
tradice pro výuku křesťanu’, křesťanství existovalo už před napsáním evangelii - od geslani
Ducha sv. Všechno apoštole' sami nenapsali; zapsali to jejich záci^a žací jejich Žáku tak,
jak se to pečlivě tradovalo v křesťanských obcích, založených apoštoly. Víme dokonce, že
některé listy sv.Pavla se ztratily. 15

Sbor apoštolů a jejich nástupci - biskupové” /episkopoi - strážce,opatrovník/ y cele s, ná
stupcem sv.Petra, papežem, jsou povinni pečovat o to, aby se věřícím hlásala víra cela, nezkalena', nezkomolená. Na to mají věřící právo. Jestliže teolog -^katechetou počínaje a uni
versitním profesorem konce - neučí to, co učil Kristus - tedy Boží zjevení - je biskup po
vinen odebrat mu oprávnění učit Kristovu víru, t.j. kanonickou misi.
Neexistuje církev úřední a ta ostatní. Je jen jedna Církev - tajemné" Te^o Kristovo - a jako
části těla mají různé" funkce, tak i v Církvi má každý své poslání. Papež a biskupové' bdí
nad čistotou víry, řídí Církev atd., knězi se staraji o farnosti,, ucí víře, rodiče vychová"vají děti slovem a příkladem k následování Krista, řeholníci a řeholnice se obětují cele
Bohu v tom poslání, které dal řeholní společnosti její zakladatel. Mimo Církev, která boju
je o svou spásu - Církev bojující - patří k Církvi i duse v očistci - Církev trpící - a sva
ti v nebi - Církev vítězná. Vzájemné vztahy v Církvi nazýváme obcováni svátých - jedni o
svatost bojují, druzí k ni spějí očistným utrpením a poslední už žijí v Bohu... Svatí a duse
v očistci pomáhají nám-Církvi bojujicí-my se modlíme za duše v očistci. HLAVOU CÍRKVE JE
KRISTUS. Na zemi pověřil sv.Petra a jeho nástupce-papeže-aby nás vedli ke spáse-k Bohu.

Rozsáhle' pole teologické vědy je omezeno Božím Zjevením. V tomto rámci se např.učení sv^Bonaventury lisí od učení sv.Terezie, učení ^v.Jeronýma od učeni sv.Augustina ap. Každá veda
je totiž omezena pravdou. Např.matematik muže sestavit nové vzorce, navrhnout složité mate
matické" stroje - ale nemůže popírat základní matematické" pravdy, např.tvrdit, že dvakrát
dve je deset, jinak své geniální dílo zničí. Stejně teolog, který napadne pravdu Božího zje
vení, ničí víru v nesmrtelných duších, vzniká nejistota, zmatek - a mravní úpadek. Proto
je učitelský úřad Církve povinen bdít nad Čistotou zjevených pravd. Protože Boží pravdy hlá
sají většinou kněžT a biskupové, snaží se sv.Otec prostřednictvím svých kongregací -"minis
terstev" - o zušlechtění kněžstva a řeholního stavu a o to,^aby každý katolík znal dobře
svou víru v její správné podobě - nezkreslenou výmysly falešných "učitelu".
Jako ma' občan právo na to, aby stát chránil jeho bezpečnost, život, majetek atd.,má" katolík
právo na to, aby učitelský úřad Církve chránil jeho víru. Potřebujeme učitele zjevení Boží
ho, neboťdnes mnoho i velmi zbožných lidi nezná zá"kladní pravdy katolického náboženství.
Byl-li Kristus obyčejný Člověk a ne Buh, hroutí se tajemství NejsvetějŠí trojice, Církve,
svátostí, hříchu a vykoupení, pravdy o Matce Boží - celá budova víry se sesype v hromá"dku
bezcenného popela. Ježíš" - pouhý člověk - nemohl dělat vlastní mocí za'zraky, jeho smrt byla
ztroskotaní a ne vykoupení, nemůže s námi Jbýt_ do skonání světa, nevstal zmrtvých atd_.
Poznejme dobré viru, z které žijeme. Prostudujme si katechismus a jiné knihy Křestanske
akademie a Slov.nakl.sv.Cyrila a Metoda v RÍme. Nemá smyslu Číst knihy "teologu", kteří
neučí pravdě" Kristové, jakoby nemělo smyslu studovat knihy matematika, který vybudoval
důmyslné teorie na nesprávném tvrzení, že dvakrat dvé je deset.

II.EVROPSKÁ KONFERENCE SVU
V

INTERLAKEN -15.-18.5.80.

Švýcarská skupina Společnosti pro
vědy a umění /SVU/ uspořádá 15.-18.
května t.r./od svátku Nanebevstou
pení Páně do konce týdne/ v INTER
LAKEN evropskou konferenci u pří
ležitosti 130.výr.narození T.G.MA
SARYKA. Účelem konference je, zanyslit se nad filosofickou, mravní,
kultumě-sociologickou, sociální i
politickou náplní odkazu zakladatele ČSR. Starší generaci doma i mimo domov
jméno TQ4 téměř splývalo s existencí svobod
ného čsl.státu a v různých ohledech i s je
ho ideologií. Za nacistické okupace však je
ho jméno zmizelo ze všech knih, publikací i
veř.projevů - a stejných metod užívají vůči
Masarykově osobnosti i čsl.komunisté a to
již 32 let své zhoubné vlády v naší vlasti.
Nová generace Čechů a Slováků je proto o M.
díle - až na čestné výjimky-informována jen
z doslechu. Oba národy žijí dnes ovšem v
zcela jiných poměrech, než byly ty, v nichž
Masaryk stál za I.svět.války v čele čsl.
osvobozovacího boje a potom v čele ČSR. Ale
i ve světě se velmi rmoho změnilo po strán
ce politické, sociální i kulturní - též
ideologické a náboženské. Co tedy v konfron
taci s novými okolnostmi je dnes z Masary
kova odkazu aktuální v obecnosti i v jednot
livostech? Analýzou těchto otázek se budou
na konferenci v hotelu Europe v INIERLAKEN
zabývat znalci Masarykova díla, převážně z
řad českých a slovenských profesorů západo
evropských a amerických universit; po každé
přednášce bude volná diskuse.
' INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: Dr.Eliška M.BOSLEY,
CH.du Devin 66., CH-1012 Lausanne, Schweiz.
V Y R OČÍ
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PO VZORU S V. OTCE
se zasvěcují věřící ochraně Panny Marie.
Mír nezachrání mocnosti - ten přichází
od Boha - ale musíme si hg vyprosit. Pod
le zjevení ve Fatimě je Buh ochoten, dát
světu mír - za těchto podmínek:
1.denní modlitba ružence-aspoň desátku
2.vyhýbat se hříchu, plnit verne své po
vinnosti, modlitba a oběť pro druhé"
3.zasvěcení se neposkvrněnému Srdci
Panny Marie.
Tyto podmínky můžeme plnit soukromě,ale
lépe je, připojit se k velké armádě věřících.
Podmínky a přihlášku dostanete na adrese:
rosenkranz-suhnekreuzug um den frieden der welt

CH-8023 ZÚRICH-Richard Geisser,Postfach 3026
nebo P.Petrus Pavliček OFM,alle WIEN 1. Franziskanerplatz 4.

JEŽÍŠ, VELKÉ SLUNCE, SE NIKOMU NEZTRATÍ,
KOHO JEHO PAPRSEK JEDNOU PROSVÍTIL.
M^ZES NAŇ ZAPOMENOUT, M&ZES SE HO VZDAT,
TO NA VĚCI NIC NEZMĚNÍ.
JE UKRYT V SRDCI OBKLOPENÉM NEJHUSTSIMI MRAKY
A KAŽDOU CHVÍLI MŮŽE VSTAT Z MRTVÝCH.

HANS CAROSSA
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KDYBYCH SE JÁ, KTERÝ SE ZDÁM TVOU PRAVOU RUKOU,
KTERÝ NESU JMÉNO KNĚZE A MÁM HLÁSAT SLOVO BOŽÍ,
SNAD VZPÍRAL CÍRKEVNÍMU UČENÍ A PRAVÍDLĚm
EVANGELIA, TAKŽE BYCH TOBĚ - CÍRKVI - BYL
K POHORŠENÍ,
KÉŽ MĚ VEŠKERÁ CÍRKEV V POSVÁTNÉM ROZHODNUTÍ
MNE SVOU PRAVICÍ UTNE - A ODVRHNE OD SEBE!
Tak zakončil Kúng r.1962 svou knihu ABY
SVĚT UVĚŘIL. Je to citát z teologa prvot
ní Církve - Origena

1 500
na r. 480
21.3. P.Dr.LIBOR KOVAL vydal roztomilou sbírku veršů
KRYLIÁDY. Vydalo nakl.P m I,
1 300
na r.680 9.9.-20.4
1 200
na r.780
4.2. '4ax Wonner Str.SL . - 8000 V iinchen 50
1000
nar.980 16/17.6.
zemř.v Rapper swi 1 u
^OSLEENÍ ZPRÁVIČKY___________________
sv.ALBERT VELIKÝ
700 zemr.l280 1 5.11 .
6.1.navštívil sv.Otec vězení Casa del Mařme, kde
sv.BERNARDIN ZE S1ENY 600 na r.1380
8.9. psou mladí pod 18 let.Prý tam sloužil mši svátou
sv.KATEŘINA ZE SIENY 600 zemr.1380 29.4. rozhodně s nimi zůstal na večeři, mladí mu uspo
sv.PETR KLAVER
400 na r.1580
9.9. řádali kytarový koncert a předali dárky vlastní
sv.JOSAFAT
400 nar.1580
12.11 výroby, keramiku a pod. - FaAaA z Pe/idlzet v Btá
sv.JAN EUDES
300 zemr.1680
19.8.
zč€óč, Antonio Exp^dito MaAcandu, piijeZ do Risv.BENEDIKT
sv.KORBINIAN
sv.HRABANUS MAURUS
sv.KUNHUTA

GRATULUJEME MANŽELŮM
KREBSOVÝMZWEINFELDEN
K NAROZENÍ DCERKY IRENKY

ma, davat iv .Ot<z.i hodiny po^tagatitiny. - Na po
zvání newyorkského arcibiskupa kard.Oooka bučte
dávat exercicie kněžím a řeholníkům, pečujícím
o 3 mil.Španělsky hovořících věřících madridský
arcibiskuo kard.Enricrue v Tarancon - v únoru.

MAŠE
BOHOSLUŽBY
AARAU - kazetou 2.sobotu v
kostele- sv.Petra a Plivl i ’•
krypte/u nadrazí/v ló, 15
8. 9., 22, 9., 6 .a 20.10,3.11.
BAHEN - kazetou 2. neděli v
kapli sv.Sebastiána/vedh.
far.kostela v 11,15 /9.9.,
23.9.;7.a 21.10;4.a 18.11/.
BADEN, kazetou 3.nedrtí i
v měsíci, v St.Sebastian
Kirche
■l,15 hod.
BERN - Dreifalticjkeitskirete, v sobotu
18,Ot.
BASEL - Kaple Lindenberg
č.12, neděle v 9,30 hod.
slovenská. Každou 3 .neděli
v 18 hoa. v české řeči.
CURYCH - llerz Jesu Kirche,
Aemt lers tr.4 6., nedé le a
I.pátky-česká
19,00
topinka Kolpinghausu, ?H.fbachstr.15.1. patro, neděleslovenská
9,30
CORTAILLOD-IO km na juh od
Neuchatel směr Yvercton,
farní kostol sv.Petra.
3 nee. v nesiac.
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rw ic
Faucigny, l.ned. v nesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.;iatr
4.ned.v mesiaci
9,30
LUZERN - St.Péterskapelle, neděle19,00
RDTI-TANN-kaple u katol.kostela, kazetou 2.
neděli, inf.P.šintoík
9,30
SCHAFF11AUSENP.Šimčík rozesílá jtožvánk-.
SOLOWURN-kažctou 2.ned.v Spi ta Iki rete 10,30
/16, i 30.9.,14.a 28.10.41.-25.11 .,2.alG.12
ST,GALtEN-pos1.sob.v měsíci, Herz Jesu Ka
pelle v dóme, vchod z nádvoří,
18,00
Po mši sv.beseda Pfarreiheim - Gallusstr.34.
WNTERTHUR-St.Ul richkirche-Rosenberg,
česka mše sv. sobota
19,00
slovenská-St.Urbankircte,Seenstr.193.
1. sobotu v měsíci
18,45
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce, 14 ./Avenue du Mail
II.patro, 2.ned.v mesiaci
18,30
OTCOVÉ

MISIONÁŘI

FbJAilBJBKá/ 6006 LUZERN, SCHÁDRÚTISTR.26.
tel. mi-312635
P,JÁN PIUS KR1 VY.O.P.-^CbS BASEL, LINDENBERG 21., TEL. 061-321W
L.JOSEF šiměik-80(W zůrich,brauerstr.99.
TEL.01-24150S. PLANTOU BANlíto 01-2414455
P-MARTIN MAZÁK,lilo MJRGES, LA L0NGER1E O21/717713.P,VILÉM VONDRA, 8735 ST.GALLEI.
kappel,t.055-881460 - KLÍ®

V

17.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

EXERCICIE P.KANDLERA, kolínského misionáře, v exercičním
domě v Leutesdorfu u Rýna, inf.a přihl P.Max Kandler, PF
290201,D-5 Koln l,t.C221-316355
16, - 17,2
EXERCICIE V BETHANIEN s P , Dr.HRBATOU,
odborníkem pro rozjímání Přihl a inf.P.Birka, Luzem,
Schádrútistr.26 - POSPĚŠTE SI, EXERCICIE BÝVAJÍ OBSAZENĚ
Milé prostředí, krásné okolí, hluboké promluvy 20 -23.3.

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ V QUARTENU NAD WALENSEE, s P.Dr.ŠKARVADOU, ved.čes.katolíků v zahraničí z Říma. ^Květná neděle,
V doně Schonstatských sester Přihl přijímá P.Vondra,
8735 St.Gallenkappel, do konce února! Pak se musí účast
ník přihlásit přímo u sester. Datum je totiž velmi žádané
a sestry si přejí, abychom jim sdělili do konce února po
čet účastníků.
28.-30,3.
Ceny pobytu za den: 42.- až 45 frs. Přesné informace podá
o Bethanien P.Birka, o Quartenu P.Vondra.

SETKAJÍ MLÁDEŽE S P.Robertem KUNERTEM - Erholungsheim
St.Karl, 6431 Illgau. Přihl,a inf.P.Birka.
11 -13 4

MEZINÁRODNÍ EXILOVĚ SYMPOZIUM v Bildungszentru Wislikofen
u Zurzachu. Inf.a přihl TVCA, Schlosstalstr.54.,8406
Winterthur, t.052-23-83-11
11-13.4.
TÁBOR MLÁDEŽE od 9-13 let v Casies,přihl.P.Šimčík 7,-19,4.

ZÁJEZD DO PAŘÍŽE s mládeží nad 16 let. Přihl.P.Šhnčík
14.-18.5.
II.EVROPSKÁ KONFERENCE SVU v INTERLAKEN, viz str.16.
KURS VEDOUCÍCH TÁBOrQ - Casies, inf.P.Šimčík 23.-26.5.

SYMPOSIUM MLADÝCH 0 M.Janu Husovi v St.Martinu-Casics
v Itálii. Inf.a přihl.:£eaká duchovní služba, Klenzestr.
66.,D-8OOO Můnchen 5.
24.-31.7.
VELKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSIEDELN - tentokrát 1.června.
Slavnostní promluvu má salezián Otec Oldřich PŘEROVSKÝ.

TÁBOR MLÁDEŽE U M3ŘE - inf.a přihl.P.Šimčík a P.Birka
18.7.-2.8.

biblické" večery v c u r y c h u
Brauerstr. 99./inf .tel. 01-2415025/ vede P.šlMĚÍK. Rozjímá
me a rozebíráme Písmo svaté. 19.2. ,4.3. ,18.3. - v 19 hod.

POZOR! V SCHAFFHAUSENU se slouží mše sv. v kapli u koste
la sv.Petra - Herblingen -St.Peterstr.il.
24.2., 9.3., 23.3............................ v 10 hodin

R 0 T I - kaple u katol.kostela v Tann - 17.2., 2.3., 16.3., .......................... v 9,30 hodin

CO VÁS BUDE ZAJÍMAT !
Ing.Toupalík, kterému jsme také poslali balík, byl mezitím převeden do jiného vězení - zatím
nevíme, kam.____________ ________________________________________________________________________

Začátkem ledna zemřel v ČSSR býv.generální představený Bratří Nejsv.Svátosti P.ANTONÍN JAR.
KADANÍ K. Do poslední chvíle byl - jako celý život - čilý a pracovitý. Letos by se byl
dožil 85 let. Pracoval za války v klášteře v Písku a svou velkorysou apoštolskou koncepcí
ovlivnil podstatně duchovní život města. Byl pohřben v Čes.Budějovicích, kde bylo ústředí
této řehole, věnující se zejména pozdním kněžským povoláním. P.Buňát v Brazílii k ní patří
také.

I MISTR TESAŘ.....
Jiří Stejmar hrával většinou milovníky, seladony, majitele továren, zámků,
hutí, lordy - tedy takzvané role frakové, žaketové a kajzrrokové. A potrpěl
si vždycky na to, aby všechno na scéně bylo, jak říkal, veritábl. Servírovala-li se na scéně svačina, musela být jako ze žurnálu, žádné kašírované ovo
ce, ani namalované obložené chlebíčky z překližky.
V Hilbertově hře "Let královny" hrál Jiří Stejmar opět jakéhosi velmože a
František Roland sluhu, který od Stejmara přijímá spropitné. Protože to bylo
na rampě a blízko publika, nechtěl Steimar dát tuzér v podobě obvyklého di
vadelního plíšku a dával vlastní stříbrnou pětikorunu. Ale Rolanda ani ne
napadlo, aby minci po výstupu majiteli vrátil. Při jedné z repríz si vzal Steimar koženou ru
kavici a do poslední chvíle před výstupem ohříval pětikorunu za scénou nad svíčkou. Pak vešel
na jeviště a do natažené Rolandovy dlaně pustil rozpálenou pětikorunu. Roland vyjekl, pětiko
runu sice vpustil, ale šlápl na ni, počkal, až trochu vychladne, a pak ji opět vsunul do vlast
ní kapsy. Příště se na tento výstup Roland náležité vyzbrojil: vzal si na ruku popelářskou
palčákovou rukavici. Ale Steimar už nechtěl vlastní pětikorunu riskovat a vzal si od rekvizitáře onen obyčejný divadelní plíšek. Stejně však zase triumfoval Roland. Když uviděl plíšek
místo vytoužené pětikoruny, ucukl s nastavenou dlaní, uctivě se uklonil a řekl: "Děkuji, já
spropitné nepřijímám!"
Za protektorátu jel Jiří Steimar z venkova z pohostinské hry v noci domů a vezl si jako hono
rář - jak tehdy za tčch aprovizačních potíží bylo zvykem - husu. Pěknou, velikou, vykrmenou.
Dojeli na potravní čáru, jak se říkalo akcízu, kde kromě českého finance byla také namátková
kontrola z řad Němců. A ti se začali velice živě zajímat o původ husičky, protože převážení a
kšeftování s aprovizací bylo přísně zakázáno. Steimar to však Němcům vysvětlil: "My jsme her
ci, "povídá, "jedeme z gastšpílu a hráli jsme tam Lohengrina. Jak jistě víte, Lohengrin přijede
a odjede na labuti. Labuf teá ve válce není a tak místo ní používáme tu husu." A Němci, znalí
zřejmě svého Wagnera a heldenság, se s tímto vysvětlením spokojili.
Ačkoli byl Jiří Steimar záskokář přímo legendární a daly by se psát o jeho kuráži v tomto smě
ru anály, přeoe jen se mu občas všechno nevyvedlo a i mistr tesař se utnul. Tak to byl zá
skok v roli věštce ve Smíru Tantalově. Je to celý jeden obraz dialogu s Pelopem, kde je Vrch
lického text pevně vázán na Fibichovu hudbu. A tu došlo ke katastrofě. Nápověda ve Smetanově
divadle byl daleko a při hře orchestru naprosto neslyšitelný, a tak mluvil vlastně jen PelopVladimír Ráž-a Steimar do toho občas něco nesrozumitelného prohodil. Spadla opona. Steimar se
v šatně odličoval a stěžoval si: "TO jsem se v tom pěkně vycachtal; hrome, copak to mám zapo
třebí? Že jsem tam vůbec lezl?!" Ale s přibývajícími kusy oděvu stouplo poněkud jeho sebevě
domí a nakonec řekl: "Koneckonců, ten věštec je stejně takovej dědek čemokněžnická, von může
vlastně trochu BLÁBOLIT!" Vtom se otevřely dveře šatny a vstoupil bledý a zpocený dirigent
Kuchinka a povídá: "Tak dneska jsme to měli naposled.." Nedořekl a Steimar vykřikl zděšeně:
"Pro paná krále, a na co jsem se to teda učil?"
Ty nešEastné melodramy! Ve hře Radúz a Mahulena měl Jiří Steimar - zaskakuje opět - při pro
následování Radúze zavelet pěkně v Zeyerově vázané řeči:" Kruhem obejdeme les a bučte náš!"
Ale vypadla mu nějaká ta slovíčka originálu a zabásnil si svými slovy: "Ééé, tak ho tady vobklíčíme a chytnem”ho!" Já nevím, co na to obecenstvo, ale na jevišti bylo veselo.
Chce se mi tuhle črtečku zakončit nějak jinak. Snad je zde kousíček místečka k tomu, abych
pohovořil - nožná nad rámec kapitoly - o něčem, čemu se říká vztah mezi lidmi, o přátelství.
Smím-li si to přes odstup let - který jsem ostatně nikdy nepocítil - dovolit, rád bych řekl,
že právě Jiří Steimar mi byl symbolem a vzorem, jak chápat upřímný kolegiátní vztah. Srdečně,
neformálně, s pocitem sounáležitosti k společnému. Hlavními znaky Steimarovými byly gentlemantství a skrormost. Láska k lidem, k psům, kočkám a ke vší té havěti donacích zvířat, která
ho v jeho úvalském tuskulu obklopovala, láska k přírodě vůbec. Neokázalá, právě tak jako jeho
vztah k bezvýznamným: odtud i jeho snysl pro spravedlnost a pro pravdu.
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Bohumil Bezouška: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
Sebevědomý herec potkal za kulisami náhodou jednoho pracovníka :"Čím tu jste?" zeptal se ne
přítomně. "Jsem baptista.""AIe to není povolání, to je vaše víra. Já jsem na příklad herec."
"Ne", řekl zaměstnanec," to není vaše povolání, to je také vaše víra."

"Cože? XY že je rodilý zpěvák? Vždyt neumí ani zpívat dvojhIasně.""AIe ano. Jednou se mu to
podařilo. Když se narodil. Je totiž z dvojčat."
ZLOMYSLNŮSTKY ZE ZÁKULISÍ

HUMOR
káli jste mi, že ta figurka je z pravé slonoviny
"Celé hodiny vydržím dívat se do akvaria."
"A co ternu říká vaše manželka?""Té je přece a zatím je to imitace. ""Nechápu, jak je to možné.
jedno, co dělám v kanceláři."________________ Zřejmě nosil slon protézu."_____________________

"Přece se za něho nevdáš jen proto, že tak skvě"Proč jdete vedle toho koně a nesednete si
na něho?""To jsem už udělal třikrát a podí le tancuje.""To ne. šle hraje prima žolíka."
vejte se, sotva se vleču."__________________ Ve venkovské hospodě vypukla rvačka. Když trvala
Manželka si stěžuje choti:" Bolí mě zuby .Jak delší dobu, vložil se do toho hospodský: "Tak,
chlapci, dejte si ještě pár facek a zavíráme!"
je to možné?""Když do nich celý den biješ
jazykem.. . ?"__________________________________ "Když tě člověk vidí, myslí si, že v zemi panuje

"Raději skočím do vody, než se s tebou stále hlad. ""A když vidí tebe, myslí si, žes to zavinil
Lušti tel křížovky: "Co to může být? Zdroj peněz
hádat!" volá muž a míří ke dveřím."Ták se
na pět písmen. Melouch má přece šest písmen."
převlékni do starších šatů,"poroučí žena.
"Tvé hodinky jsou skutečně vodotěsné, ta ti. Čte se záDal jsem do nich ráno vodu a dosud nevytekla* .vět:"Pro
tože jsem
"Co říkáš novému filmu?"" Ijde. Krásně jsem
se při něm vyspal. "_________________________ při plném
vědomí,pě
Učitel se ptá, co je opera."Prosím, to je,
když někomu vrazí nůž do zad a on dál zpívá1.1 níze jsem
"Kolik je vám let, slečno?""Dvacet pět a ně- všechny
kolik měsíců.""Kolik měsíců?""67."_________ utratil."

19

Na opuštěné
"Co myslíte, může být genius dobrým manže
lem? ""Nevím, zeptejte se mé ženy."__________ silnici v Texa"Musíš žebrat u tlustých žen, ty mají dobré su se potkali dva muži: "Viděl jste tu policistu?'
srdce, "poučuje jeden žebrák, druhého. Ten to ptá se jeden."Ne." "A není tu v blízkosti tele
hned vyzkouší na tlusté ženě, která jde ko fonní budka?""Také ne.""Víte to určitě?""Jistě,
lem: "Smilujte se nad ubožákem, už jsem týden vždyt jsem se tu narodil. ""Tak mi rychle dejte
nic nejedl.""Hrome, vy máte silnou vůli. Kdy -všechny peníze a hodinky!"_____________________

by se to tak mně jednou podařilo!"_________

"Znám muže, který nosí každý den ženě květiny, "

"Mám ráda šaty, které mi dobře padnou, "vypra tvrdí manželka. "A jak se ten román jmenuje?"
vuje dívka druhé. "A proč je nikdy nenosíš?" Otec kontroluje synovi sešity. "To je hrůza, samá
"Proč se neoženíš?""Zbláznil ses! Mám živit chyba.""Ale tati, říkal jsi přece, že chybami se
celý život cizí ženskou?"__________________ člověk učí!"_________________________________
"Pane vrchní, pane vrchní, vy mě neslyšíte?" "Proč je "země" ženského rodu? Protože nikdo ne
"Kdybych vás slyšel, tak se ozvu!"__________ ví přesně, jak je stará. "______ ______________ _
Host zamíří v restauraci ke svému stolu:"Už Skot kupuje koně. "Ale je ten kůn dost krátký,"
je tu někdo z těch hlupáků, co sem pravidel říká starostlivě. "Krátký?""Ano - nás je totiž
né chodí?""Ne, vy jste první!"_____________ na něj šest. "___________________________________
Do starožitnictví vběhne rozčílený muž:"Ří- Můj bratr je vzdálený příbuzný. Bydlí v USA a já

MÁSLOVĚ TRUBIČKY. - 1.12,5 dkg tuku a 6 hl.mouky. II. 12,5 hl.mouky, žloutek,
sůl, lžička octa, vlažná voda, 1/4 1 šlehačky, 2 cukru. I .Spojíme tuk s moukou a utvoříme hranolek. - II .Vypracu
jeme vláčné těsto, rozválíme obdélník, první těsto do něj
zabalíme, rozválíme a překládáme, 3x asi po 20 min. Pak
rozválíme těsto na 2 mm silný obdélník, rádlem nakrájíme
na proužky asi 3 cm široké, navineme na trubičky a klademe
na plech vylitý studenou vodou. Pečeme v horké troubě.
KRÉM: 1/4 1 mléka, 1/2 ba 1.pud ing.grášku, 5 cukru a sníh
z jednoho bílku. - Z téhož těsta můžeme udělat řezy.

BLESKOVÝ KOLÁČ. - 15 dkg tuku, 15 cukru, 4 žloutky, vanil
ka, citr.kůra, sníh ze 4 bílků, 15 hr.mouky, 1 tuku, 2 hr.
mouky na plech, 10 marmelády a 2 str.mandlí. - KRÉM: ze
4 bílků sníh, do něj našlehat 8 cukru a 5 lehce vmíchat.
Třeme tuk s cukrem, přidáme žloutky, koření a do utřeného
sníh s moukou. Upečeme ve středně vyhřáté troubě. Upečený
potřeme zavařeninou, sladkým sněhovým krémem a posypeme se "Jak můžeš poslouchat zároveň
kanými oříšky. V troubě necháme sníh zružovět.
zprávy z rozhlasu a moje zprávy?"

PANÁDLOVÁ POLÉVKA. - 2 tvrdé rohlíky nebo 2 menší Šálky strouhanky, 1-2 lžíce oleje či másla,
1 mrkev, kousek celeru a kapusty, 1 slepičí bujón, sůl, muškátový květ, vejce lžíce másla,ci
bule. — Na přípravu polévky využijeme zbytky tvrdého pečivá. Rohlíky rozlámeme na kousky,
strouhanku nasypeme do hrnce, zalijeme vodou a přidáme slepičí bujón. Zvlášt na oleji nebo
na másle osmažíme dobře očištěnou, jemně nastrouhanou mrkev a celer, přidáme i kousek na ten
ké nudličky nakrájené kapusty a dáme vařit ke strouhance a rohlíkům. Když je zelenina doměkka
uvařená a pečivo rozvařené, přidáme rozšlehané vejce, necháme je ztuhnout a polévku dochutíme
muškátovým kvetem. Na talíři ozdobíme nadrobno nakrájenou, na másle usmaženou cibuli.

POLÉVKA Z PLIC A SRDCE. - 1 kg plic a srdce, cibule, 2 mrkve, čtvrtka celeru, 4 zrnka pepře,
2 zrnka nového koření, 2 bobkové listy, 1/4 1 smetany, 2 lžíce hl.mouky, ocet, 2 natvrdo uva
řená vejce. - Omyté vnitřnosti, očištěnou mrkev a celer v celku dáme do hrnce s vodou, okoře
níme a do měkká varíme/srdce se vaří déle/ Pak vývar scedíme, zalijeme smetanou rozšlehanou
s moukou a povaříme. Mezitím z plic a srdce odstraníme chřupavky, nakrájíme na proužky a vlo*
žíme do zahuštěného vývaru, přidáme i na kostičky nakrájenou,
ve vývaru uvařenou zeleninu a promícháme. Polévku dokořeni me solí, přidáme i trochu octa. Hotovou polévku rozdělíme
na talíře a posypeme nadrobno nakrájenými vařenými vejci.
Zaleje-li se máslem a přikusují k ní brambory ve slupce,
může to být hlavní jídlo.
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ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA. - 20 dkg měkkého
tvarohu, 20 hrubé mouky, žloutek, 2 másla, dcl mléka,
2 práš.cukru,špetka soli,švestkový konpot. - Tvaroh,
žloutek, mouku, sul, máslo, cukr a mléko zoracujeme v
těsto a na pomoučené desce vyválíme na 3/^ cm silnou
placku. Nakrájíme ji na čtverečky, na ty klademe odka
pané švestky a zabalíme. Knedlíky vaříme ve slané vodě
asi
min. Uvařené klademe na pekáč s rozpuštěným
máslem, posypeme 8 dkg strouhanky/opražené/, a 10 dkg
práškového cukru.
"Myslela jsem, že panstvo
má ještě rýmu, proto jsem
DOBRÉ C H U T N Á N Í
předložila dobře uležený sýr;"

