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

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1980. 3.
"..těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému."

ve švýcarské televizi dávali fantastický film Die Damonischen. Z jiné planety se dostal na
zem zvláštní druh obrovských fazolí, z nichž se rodila těla s necitelnou duší a jedinou vášní
roznést co nejvíc plodů po světě a nahradit lidskou duši chladným, krutým fanatismem. Svědkem
procesu ve městě je lékař. Nejdříve tvrdí někteří lidé, že jejich příbuzní nejsou příbuzní,
pak stížnosti utichnou. Ti, co si stěžovali, se dostali do moci démonického. Lékař uprchne do
jiného města. V nemocnici mu nikdo nevěří, považují ho za šílence. Teprve když se dostane do
nemocnice zraněný šofér auta s nákladem démonické setby - lidé si uvědomí nebezpečí.
Divák z Východu se neubrání dojmu, že autor-vědomě či nevědomě-chtěl naznačit, jak se rozšiřu
je sémě zla, jak se pěstuje a jak ničí lidské duše.
Snad každý z nás už zažil pocit zoufalé bezmoci, když viděl nebo vidí"fazole démona" na uzled
držících sít společnosti. Stačí pokyn, zlo rozdrtí uzly a společnost se rozpadne. Oněch
"démonických fazolí" je už tolik, že i naivní lidé jsou neklidní, vyděšení.
Teoreticky by se dalo ještě mnoho zachránit. Ale nápor na ty, kdo se odváží vzdorovat, po
vzbuzovat, informovat roste a je stále rafinovanější. Jeden býv.polit.vězeň rozvával v továr
ně vzpomínky jiného vězně z komunistického vězení. Ne ředitel, ne kolega, ale bezvýznamný po
mocný dělník mu pohrozil, že bude-li pokračovat, postará se, aby nedostal občanství. Nebo
kněz podával důvěrný referát a zapisovatel - "fazole démona" - zkomolil referát tak, že kněz
musel pohrozit žalobou, aby písaříček zprávu opravil. - V USA kdysi pročistili politický ži
vot - ale "fazole" se vetřela do škol, řeholí,
redakcí atd.
MDHU V0BEC JEŠTĚ NĚCO DĚLAT? ANO - M0ŽEŠ! - Je
tu mnohem silnější moc než moc démonického zla.
SÍLA BOŽÍ! Kristus slíbil své Církvi, že s ní
bude až do konce světa. Ovšem - Církev se pak
může scvrknout na malý hlouček věřících, nena
kažených zlem a lží. Jaká bude síla Dobra v
lidech, záleží jen a jen na nás.
"Fazole démona" se zmocňovaly duší ve spánku.
Proto Kristus říká:"BDĚTE A MODLETE SE!" Dávej
te pozor a ohraňte se Bohem jako nezničitelnou
ochranou.
Západ se topí v blahobytu, proto Boha nechce. A
ten lidskou vůli nikdy neláme. Jak nás má ale
zachránit, když sami nechceme? Světovou nebo
osobní katastrofou? Jako chirurg pacienta?
Rozšiřujme kolem sebe "fazole dobra" a snad ne
bude třeba operace. Čtěme pravidelně dobré ná
boženské knihy - katechismus, Písmo svaté...
Scházejme se v biblických či rozjímacích krouž
cích. Vytvořme zdravé, láskyplné prostředí v
rodině. Mluvme často s Kristem v modlitbě, při
mši sv., očištujme svou duši svátostí smíření,
posilujme ji Tělem Páně...
A navykněme si jezdit aspoň jednou za rok na
duchovní cvičení, exercicie; je to intenzivní
léčba a posila duše - v zdravém společenství.
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Závěrečný dokument zvi.synody holandských biskupů v Římě, uveřejněný 31.1.obsahuje zásady a
program rozvoje a očisty Církve v Holandsku. Mimo předmluvu a doslov má 5 bodů: Biskupové, kně
zi, řeholníci, laici a pastorál.asistenti, několik oblastí cirk.života. Byl utužen svazek mezi
biskupy navzájem i sv.Stolicí. Dokument, uveřejněný v 7.č.0sservatore Romano, podepsal sv.Otec.
Finští celnici zabavili na hranici s SSSR 200 ikon a zatkli 8 pašeráků ikon. - President Ugandy prohlásil, že misionáři, vypuzení Aminem, se mohou vrátit a vyzval k výstavbě anglikánské
katedrály v Gulu, kde byl anglik.arcibiskup Aminovým režimem zavražděn. - Před katedrálou v
Zakopaném - ale 500 km vých.od Mexico Citylbude odhalena 2 m vysoká socha JP.II. - Biskup z
Nakuru v Keňi vyzval katolíky, aby si vážili misionářů a misionáře poprosil, aby se přizpůsobi
li místním podmínkám a spolupracovali s úřady. Úkolem misionáře je hlásat evangelium a ne "osvo
bození" - leda by se tím myslelo osvobození od hříchu! - Na vyzvu Christian solidarity Inter
national poslalo přes 900 pastorů, knězi a studentů teol.dopisy Brežněvovi, kde prosi o propuš
těni pravosl.kněze Gleba Jakunina z vězeni Lefortov v Moskvě. - CET.AM-sdnižení jihoamer.bisk.
konferencí, oslaví v červenci 25.výročí. Plánuje založení komunikační sítě, z níž by později
mohla vzniknout tisková kancelář. - Vel.Britanie Jmenovala prvního velvyslance u sv.Stolice dosud byl jen vyslanec. V Londýně je jen apoštolský delegát Sv.Stolice. - Generalát jesuitů si
dělá starosti o osud slovenského jesuity Oskara Formánka, 65 let, cukrovka, vys.krevní tlak.
14.2.začal proti němu proces. V září mr. byl uvězněn rumunský jesuita Michal Godo. - Bolivijšti biskupové a soukromé školy protestovali proti návrhu na znárodněni škol. - Patriarchové Pimen/Moskva, a Maxim/Sofie vyzvali kanadské biskupy, aby se postavili proti zvyšování jaderných
základen v záp.Evropě. Předseda bisk.konfer.v Kanadě vyzval patriarchy, aby použili svého vli
vu k okamžitému odchodu sovětských vojsk z Afganistanu a snížení jaderných základen ve vých.
Evropě. - Misionář-kapucín ze Srinagaru navštívil s jinými misionáři první misii Millhilských
Otců v oblasti apošt.prefektury Javnu v Kašmíru. Sloužil mši sv.v kapličce sv.Pavla, ve výši
4000 m - na "střeše světa". - Maňarští biskupové žádají o morální a fin.pomoc pro 8 katol.ško^
2 vedou benediktini, 2 františkáni, 2 piaristé a 2 školské sestry Notre Dáme. - R.1979 bylo na
světě 14,596.000 židů - nejvic p USA. - Obraz, který španělská královna Isabella věnovala 1855
Piu IX.-Murillo:Mystický sňatek sv.Kateřiny-je padělek, což ovšem královna nevěděla. - Sovět
ský biskup Pitirin souhlasil na návštěvě ve Švédsku v únoru s politikou SSSR, týkající se Sacharova, Dudka aj. - Bolivijská Cirkev zintensivnila, teol., pastorační a liturgickou obnovu
po 5.gener.konfer.CELAMu v Mexiku loňského roku. - V Rovníkové Quinei se ujmou saleziáni opět
škol; rovněž Dcery Panny Marie pomocnice budou pracovat ve školním středisku. - V belgickém
benediktinském klášteře v Maředsousdokončili monumentální a jedinečnou konkordanci Písma sv.
na samočinném počítači v hebrejské, řecké, angl.a franč.řeči. Bude uveřejněno už letos. Diecéze Ziginchov v Senegalu má z 800 tis.obyv.jen 50 tis.katolíků z nejchudší vrstvy, ale víc
kněžských povolání než všechny ostatní diecéze. Seminář však pojme jen 50 studentů. Zatím má
diecéze 25 vlastních kněží a 24 misionáře. - V únoru se sešlo v Praze 400 Paxterierů a hosté z
Madarska, Polska, SSSR. Program - spolupráce a podpora iniciativ SSSR a j.soc.zemí. - Sv.Otec
vydal zvláštní postní poselství pro celou Církev a zvláštní pro své ovečky jako římský biskup.
Křížové sestry v Ingenbohlu měly k 50.11.mr.7.255 řeholnic; mor .provincie 544, slovenská. 458,
madarska. 244. Chcete-li některé sestře poslat malý baliček s polévkovými sáčky/na. ty není clo/
rádi vám sdělíme některou adresu, - Býv.prof.Kúng musí opustit teol.fakultu, nemusí však být
propuštěn z university v Túbingen. - Katol. Církev v Řecku bude pro letni měsíce potřebovat pro
turisty kněze, kteří by mluvili aspoň francouzský, německy a anglicky. v Moskvě zno
vu protestovala proti ternu, že stále víc mladých nosí na krku křížek. - Quatemálská vláda ob
viňuje jesuity, že místo hlásáni viry dělají politiku. - 22.-23.1.se poprvé setkali v Lucer
nu švýc.biskupové s předsedy unie řeholníků a řeholnic ve Švýcarsku. - Sestra Tereza Kane-USA,
která, se postavila proti papeži s požadavkem svěceni žen na kněze, dostala od amer.sekce mezi
národního sdružení žen "sv.Jana" titul ženy r.1979! - JP.II.přijal v jediném únorovém týdnu
3x kard.Sepera z kongregace pro nauku víry. - Křestané v Zambii pozorují, že komunisté vytla
čují humanistický a demokratický socialismus v zemi. - 12.2.navštívil JP. II.nemocného kard.
Garonne a poobědval s ním - což je v dějinách papežství první případ. Kardinál už je zdráv. Ve středu Lisabonu bude, postavena nová katedrála, stará z XII.st. je od středu vzdálená a sto
jí ve starém městě. - Španělska revue Palabra uveřejnila negativní odpověň kard.S.Oddiho, pre
fekta kongr.pro kněze - jen výjimečně smí se souhlasem biskupa kněz podepsát smlouvu o občan
ské práci. Tím je zlikvidována otázka kněží-dělníků, z nichž většina odpadla. Kard.Kim, arci
biskup v Seulu-již.Korea, varoval před komunisty. - M SSSR vyšel ateistický slovník o 275 s.
V Korutanech projevily 2 kláštery ochotu, přijmout uprchlické rodiny z Indočíny. V Rakousku
opatřily farnosti 800 uprchlíkům byty a místa.
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Mezi prázdnými
židlemi seděla
"Nebýt dědictví, jsem cnudy jak ptáček!"
už jen jediná
"Tušila jsem, že ptáček si koupí budku,"políbila
3 dívka. Vyzval
mě Mařenka na lysinu. Prohrábl jsem zbytek vlasů.
jsem ji k tanci. "Byl jsem protivný. Jindra je mnohem lepší!"
Pihovatá tvář, rudé "Ale nemá oči jako oříšky, "políbila mě Mařenka na
' vlasy a zářivý úsměv. oko. - Bylo mi jasné, že musím přijít sám na to,
Divím se dodnes, že
proč si vybrala právě tu nejhorší partii - mne!
jsem ji získal právě
já. Moje lásky? Běla, Když zemřel Mařenčin strýc, nastěhovala se do na
ší vilky teta a starala se o děti. Byla to roz
světlovlasý
"vairp", vysedává vážná, pečlivá paní; každé ráno spěchala na mši
v šest hodin a skoro vůbec nemluvila.
v salonech krásy.
Svůdná Zita je Karlovi nevěr "Drahoušku, našla jsem si místo, "prohlásila jed
ná, krásná Helena denně stří nou Mařenka při snídaní. Bylo léto, seděli jsme
dá šaty..Katka je nepořádná.. na zahradě kolem kulatěno stolu a nad hlavami nám
Eva rozhazovačná. Moně se pro ševelilo listí stroma.
její jedovatý jazyk každý vyhne. "Cože? Místo? Proč? Jaké místo?"zděsil jsem se.
Starosta na ni podal žalobu, roz "Děti poodrostly, tetička se stará skvěle o domác
náší o něm , že špatně hospodaří. nost, tak mi napadlo, že by mě mohli potřebovat
"Má čich na lidi. Dosud nikdy se jiní lidé,"odpověděla Mařenka váhavě."V nemocnioi. Mám přece diplom-hledají někoho, a já nemoc
nezmýlila,"tvrdila má Mařenka.
"Karel se chce rozvádět.""Nu, né prostě miluji," dodala rychle, když jsem se
Zitina maminka nebyla jiná a zachmuřil. "ly máš každého ráda, "zabručel jsem.
babička se tužila do šedesáti," , Dpět mi napadla myšlenka, že Mařenka tmí měnit
oalvany v lidi. Já jsem jeden z jejich zázraků.
shovívavě odpověděla Mařenka.
"Když nyslíš..." pokrčil jsem rameny.
Když se pohoršuji nad Heleninou
f
parádívostí, má žena namítne, že
"Mám úžasné pacienty,"slyšel jsem, jak referuje
Helena má neobyčejně dobrý vkus.
tetě, "jeden mi hned nabídnul ruku. Ale má ji zlo
Dlouho jsem se dormíval, že má žena benou a já jsem už z oběhu."
je "pravý dianant" - jak zpívá Jeník Pacienti si mou rudou lištičku tak oblíbili, že
v Prodané nevěstě - od přirozenosti. vrchní sestra začala žárlit. Změnila její život
Ale teta, která ji vychovala, tvrdí, v peklo. Lištička-tak jsem říkal úplně soukromě
že neznala rozmarnější dítě. "Zlomysl Mařence pro její chytrost a rudé vlasy - doma ani
ná potvůrka; nepořádná, pomlouvačná, mstivá, rnuk - ale na malém městě se roznese všechno.
a jak nafoukaná. Stačila maličkost, a nemlu Jednou v noci jsem se probudil. Otevřeným oknem
vila s člověkem třebas měsíc - i déle."
proudila do ložnice stříbrná záře měsíce. Lištič
Čtvrté dítě bylo mongoloidek. Když kladly
ka ležela naznak a po skráních se jí řinuly slzy.
děvčátko Mařence do náručí, přeběhla jí oči "'Maminko, "zašeptal jsem, "nechci, abys chodila do
ma hrůza, ale hned zmizela a místo ní se
práce. Proč by ses trápila? vydělám dost..."
objevila dojemná něžnost:"Podívejse, Jeníč Obrátila ke mně užasle své něžné, zelené oči:
ku, jak hezké dětátko. Tyto děti jsou prý
"Ale Macíčku", to je zase moje ryze soukromé jmé
hodné a citlivé. Musíme ji zvlášt milovat." no, "já přece pláči proto, že jsem šfastná. šťast
Když holčička zemřela a vrátili jsme se z
ná - rozumíš, šřastná! Konečně mám možnost doká
pohřbu, přitáhla k sobě naše děti a řekla: zat, že umím milovat i člověka, který mě nenávi
"Teči máte u Boha sestřičku. Bude se dívat, dí! Dosud mě měli všichni rádi, když ne hned,
jestli jste hodné, jako byla ona."
tak brzo. A víš,"dodala důvěrně,"já tu nenávist
"Smíme se k ní modlit?"
přemohu. Přemohu ji láskou. Oč se vsadíš! 0 stov
"Budeme ji prosit, aby se za nás přimlouva ku?" opřela se o loket a pootevřela dychtivě rty.
la.'"^ je docela určitě u Pána Boha?" "Doce Dal jsem ji hubičku a pak jsem zabručel:
la určitě. Byla pokřtěná a hřích neměla."
"Nevsadím se ano o rapp! Ani o slepičí pírko,
Než jsem se oženil byl jsem bručoun,pesimisLištičko! Copak jsem blázen?"
ta a pedant. Proč si Mařenka vybrala právě Za dva měsíce se ukázalo, že bych skutečně to
mě? Měla nápadníků dost. Jindra má milou po slepičí pírko prohrál.
vahu, Jožka je hezký sportovec, Slávek má
Teči jsem však už věděl, jaký sport Lištička pro
vilu, Láda je chytrý a dělá kariéru. Proč
vozuje! Proto si tedy vybrala mne! Není to sice
právě mě, ošklivého nepříjenného nešiku?
lichotivé - ale konečně, kdyby každá žena a kaž
Jednou jsem se jí na to zeptal.
dý muž se s takovou vášní oddávali tomuto zvlášt
"Protože máš roztomilý nosánek!" zasmála se nímu sportu, bylo by na světě příjemněji. Že?
Mařenka a políbila mě na nos.
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BŮH DÁVÁ ZDARMA
Pod jménem POKORA si lidé představují,
že pokorný člověk se musí ponižovat,
či nechat druhé po sobě šlapat nebo
dokonce pokrytecky zrůdně předsta
vovat falešnou pokoru jak ji kres
lí Dickens v Uriáši Heepovi. Tak
rozumí pokoře také básník Keat a
proto praví:"Nenávidím pokoru!"
V nebi je mnohý, kdo býval na
zemi opilcem, cizoložníkem, zlodě
jem nebo vyděračem - není tam
však ani jediný, kdo nebyl pokorný.
Pokora totiž neznamená pohrdat
sám sebou, ale poznat se takový,
jaký skutečně jsem a mít úctu k
druhým. Znamená to, namířit si to k nejvyššímu cíli. Dvoumetrový muž není po
korný, tvrdí-li, že měří metr padesát. Stejně není pokorná operní zpěvačka,
která říká:"Neumím vůbec zpívat." Či krásná žena, rozhlašující, že je ošklivá.
Taková nepravdivá tvrzení jsou znamení pýchy - ne pokory. Ta totiž spočívá v
tom, že uznáme dary, které nám věnoval Bůh a kterými ho máme oslavovat:"Co
máš, že jsi to nedostal? Proč se tedy chlubíš, jako bys to byl nedostal?" Po
korný člověk upadne při chvále do rozpaků, ví totiž, že jeho nadání a síly
mu Bůh jen propůjčil. Když ho chválí lidské rty, předává hluboko v srdci ten
to dík Bohu. Přijímá chválu jako okno přijímá světlo; nenechává si je pro sebe, ale propouští je jako dík k Bohu, jenž mu takové nadání propůjčil.
Jsme totiž v nebezpečí, že sotva zapomeneme na dar Boží, začneme přehánět.
Silný muž se stane domýšlivý a snaží se imponovat; chytrý se dívá s despektem
na méně chytré a neuvědomí si, že ti méně chytří mohou mít mravní hodnoty,
které jsou mnohem důležitější než chytrost. Ze sebevědomého se může vykuklit
zaslepenec a člověk plný sebevědomí si je sebou tak jistý, že odmítá rady
druhých a padne do léčky. Bdělý člověk opovrhuje často těmi, kdo pospávají;
silný nutí slabé, aby s ním drželi krok a nedokáží-li to, rozzuří se.
Život se musí naladit na správný tón pomocí oné mravní vlastnosti, která
uznává, že bohatství, zdraví, moudrost a především víra jsou dary Boží, které
rostou a prohlubují se vděčným uznáním této skutečnosti.
Snažíme se o to nejlepší, nejdokonalejší; ale "nejkrásnější dary života
jsou dobrovolné" a byly nám propůjčeny. Jaro je dar; hudba je dar; růže,
vzduch, tráva, stříbřitý potok, zářící obzor, růžové svítání - to všechno
jsou dary. Básník Lowell to vyjádřil v díle "Vidění Sira Launfala":
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"V Rábíove boudš musíš koupit všechno;
za každý odpadek chce hromadu zlata.
Bláznovská cepice? Za tu dej život!
Vzduchový balónek? Stojí ostrou námahu.
FULTON J.SHEEN
Nebe vsak dává všechno zdarma.
Boha, dostaneš za pouhou otázku;
rozmařilé léto nemá cenovku,
červen dostane i nejchudší sirotek."
Co platí o lásce mezi mužem a ženou, platí i o lásce Boží k nám. Láska je
dar; vynucená láska je lupičství a vydřené vlastenectví je tyranie. Bůh rozdá
vá lásku zdarma - a podává nám ji dříve než my jemu; i z naší strany je láska
k němu svobodná a je to odpověó na jeho lásku. "Slyší-li kdo můj hlas a otevře
mi dveře, vejdu k němu a budu s ním jíst a on se mnou. "
Pokorný člověk cítí k Bohu hlubokou úctu a vděčnost, protože ví, že je
nádoba pro Boží dary. Daniel Webster dostal jednou otázku, co považuje u svého
ducha za nejvyšší. Odpověděl:" Osobní odpovědnost Bohu za jeho dary." A pre
sident Garfield se vyjádřil podobně. "Především je nutné, abych měl při kaž
dém jednání dobré mínění o Jamesu Garfieldovi. Nebot jíst a pít a spát a pro
bouzet se s někým, kým opovrhuji - i když ten NĚKDO jsem já - je nesnesitelná
myšlenka - a co to teprve je, když ji musí člověk prožít?"
Pyšný počítá, kolikrát je jeho jméno v novinách, pokorný pak požehnání Boží.

NAŠI SE STATEČNÉ DRŽÍ- A MY ??
Svým podpisem na závěřečný dokument KSZE v Helsinkách slibil Vř.Husák slavnostně, že poskytne občanům všechna ptá
vá a svobody, kteté vyplývají z vnitřní důstojnosti člově
ka a jsou přoto nutná k jeho svobodnému a plnému řozvoji.
K tomu patři i možnost, po délet se na kultuřní tvořbe a
1 životě.
jAnz jediný umělec v CSSR nemá dnes možnost tvořil umělec
ká dála z inspirace svého věřícího ducha a uveřejňovat
liteřatuřu s náboženským obsahem. Postiženi, jsou i vědci.
Křestanský umělec a vedátoř jsou dnes přakticky z veřej
ného kultuřního a vědeckého života vyloučeni; tvoři tajně,
bez oné svobody ducha, kteřá je podstatná přo řozvoj osob
nosti .
PRONÁSLEDOVANÍ ŘEHOLNIC
I Ústava a zákon ujistují občany CSSR, že máji přávo na
vzděláni a výuku. Toto přávo se odpéřá katolickým řeholnicém. Od ř.195o se s nimi jedná tak, ze by se měl kultuřné stát za to stydět. Je to jen novy příspěvek k de.jinam nelidskosti a křutosti našeho stoletá.
[Řeholnice směji pracovat jen v domech přo debilnt děti, ne-'
\ vyléčitelně nemocně, zmřzacené a staře" lidi,, Aby zlepšily
svou službu, studovaly řeholnice z pověřeni vedeni ústavu
lve školách přo ošetřovatelky. Avšak koncem ř.1974 řozvéŠi\ly v jednom týdeníku dopisy čtenářů kampaň přo ti těmto
.sestřám, kteřé se dokonce odvážily předstoupit k záveřec\ným zkouškám ve svém řeholném oděvu.
TRIBUNA - týdenék stranické ideologie a politiky, sdělil
v c.6. z 5,únořa 1975, ze zákaz ciřkevního sekaetařiatu
iv Přaze z ř.1972 je zostřen a musé se přísné dodřžovat.
Podle něho řeholné sestřy studovat nesměji. A skutečně od tě doby řeholnici žádná Škola nepřijala.
i Tam, kde jeste řeholnice pracovat směji, majé houc přajcovni podmínky, musejé opatřovat véc pacientu a vzdoř vynikájécé kvalifikaci musely všechny
řeholnice opustit vedouci postavené. Tém, že je zakázáno přijímat nové sestřy do klasteřu,
^jsou řehole přakticky odsouzeny k zániku.
|každý občan CSSR si smé koupit dřužstevni byt. Katolické řeholnice toho využily, splnily
1 všechny zákonné podmínky a koupili/ dřužstevni byty přo staře a nemocné sestřy - ř. 196S a
dalŠi řok. U ř. 1974 byly sestřy částečně o tyto byty připřaveny - bez odůvodněné.
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STRANA A "N Á B O Ž E N S K É P O T Ř E B Y".
I v "pokřocile" socialistické společnosti "pod vedeném komunistické' střany" působí střane
potíž "uspokojováni náboženských potřeb" dosud věřících občanu. Zdá se, ze tento úkol je
přo ateistickou střanu a vláda cizí. Avšak střana se v socialistické společnosti musé stařat
o všechno; přoto převzala stařost o řízeni "náboženských potřeb" s cílem, všechno nábožen
ské dokonale vykořenit.
17 ciřkevne-politické přaxi to vypadá tak, že tyto "potřeby" uřcujé stianicti funkcionáři tj.
céřkevné sekřetaři. Pokud dovoluji jejich přaktikováné v cistěvnější oblasti-chodit do kos
tela ap.-využívájí to k přopaganděsvé velkořysosti, přo cizinu. Většinou vsak uspokojováni
těchto "náboženských potřeb" bud"ztěžují nebo zakazuji - i když jsou ústavou zařuceně
Zde několik přikládá, jak smi - a nesmi - veříci člověk "uspokojovat své náboženské, potřeb ty"
1. Skupina katolických espeřantistú, připojená ke Spolku cs .espeřantistu, si uspořádala tá
boř. Před zahájeném kuřSu sloužil msi sv.přo účastníky P. Vo jtěch SRNA, kteřy' má statní
povoleni přo, oblast jizni Hořavy. K této, mší však souhlas^ nemel., Dostal 4 řoky a tři řoky
nesmi vykonavát kněžský úřad. Vedouci tabořa dostal 15 měsíců vezené.
2. Skupinka vysokoškoláku pod vedeném tajně vysvěceného kněze stanovala v křasne slovenské
křajině v Vedinkách. Někdo si toho všimnul, policie každého podřobila dlouhánu výslechu a
vyhřožováni. Mladý lékař ztřatil své přvné mésto v břatislavské nemocnici.
3. Slovenský řeholnék, kteřý nesmé působit v duch.spřávé', byl potřestan, přotože sloužil
soukřome msi svátou. - Duchovni cvicené, exeřcicie přo laiky jsou přísně zakázané.
ŠSSR - mimo Albánie - je z východního bloku k věřícím nej surovější.

LÉKAŘKY - ŘEHOLNICE
Vlak z Delhi vjíždí na nádraží hlavního města provincie Pandžab v dnešním Pákistánu: "Tawalpindi! Všichni vystoupit!"
Mladá lékařka Anna Dengelová vystupuje s těžkým kufrem z
'vlaku. Svěží vánek od Himalájí, pohled na zasněžené vrchol'ky hor jí připomínají rodné Tyroly. Ale to vedro!
Náhle se vrhne na její zavazadlo mladý Hindu a pospíchá
s ním tlačenici k východu. Anna mu sotva stačí. Ind na
kládá kufry do rikši: "Kam pojedeme, mem-sahib?"zubí se.
Anna sotva popadá dech:"Do nemocnice svaté Kateřiny."
i Kuli se žene ulicemi, až zastaví ve špinavé uličce před
domem z červených cihel a otírá si pot z čela. Lékařka
imu vtiskne do dlaně několik mincí a vleče kufr do domu.
V ošetřovně obvazuje františkánka mohamedánovi ruku.
"Jsem sestra Tekla. Vítejte, paní doktorko. Hned vás
zavedu do kláštera."
I "Smím se trochu porozhlédnout po budoucím pracovišti?"
í "Nemocnici vystavěli před 11 ti lety, vysvětil ji 1909
tehdejší prefekt z Kafiristanu, Msgr.Dominik Wagner. Ne
mocnici založila skotská lékařka-konvertitka Dr.Anežka
McLaren. Ta velkodušná žena měla velké plány."Sestra se
lehce usmála."Chtěla založit pro domorodce řeholi lékařek'.’
"Psala mi o tom. Zemřela krátce před naším setkáním v
Cannes, kde jsem měla praxi. Zdá se vám ten plán divný?"
"Řím by s tím nesouhlasil. Kanonické právo nám, řeholni
cím, zakazuje vykonávat lékařskou praxi. "
"Je-li to nutné k spáse lidí, může se každý paragraf
změnit. A jak tu máte čisto!"chválí Anna, když ji sestra provádí nemocnicí.
'Máme jen šestnáct postelí. Ošetřujeme bez lékaře jen ambulantně-vředy, vyrážky, malá zranění,
A máme i běžné léky. Děláme, co můžeme - zatím jsme nemohly víc."
"Kdo pomáhá těžce nemocným?"
"Domorodci mají své metody, ale ne dobré. A mohanedánky muž ošetřovat nesmí. Při těžkém poro
du žena a dítě obvykle zemřou. Průměrný věk ženy nepřesáhne 27 let, polovina dětí umírá před
desátým rokem. Město má stotisíc obyvatel, většinou mohamedánů. Ale pojáme do kláštera, jis
tě jste smrtelně unavená!"
I v klášteře přijali Annu srdečně. Představená ji zavedla do útulného pokoje, ale Anna ještě
nerozbalila kufr, když ji volali do vrátnice. Nebyl tam neirocný, ale kněz, misionář, farář v
nedalekém kostele, malý nervózní pán. Ani pořádně nepozdravil a vyhrknul: "Lhiíte zpívat?"
"Zpívat?" opakovala Anna zmateně."Bohužel, Otče, zpívat neumím!"
Kněz sprásknul ruce:"Go hone, go home, "zvolal a vyběhnul z pokoje.
Představená se usmála: "Dobrý Otec Rombouts se těšil, že posílíte jeho kostelní sbor!"
Tentýž den ji přivítal apoštolský prefekt z Kašmíru a Kafiristanu, Msgr Winkley a ujistil ji,
že se v městě dá udělat mnoho dobrého.
Příští den se pustila Anna do práoe. Brzo byly postele obsazené pacienty.Představená zatím
tlumočila, ale Anna se ve volných chvilkách učila domorodým řečem. Netušila však, s kolika
těžkostmi se setká. Jednou po ní chtěla v ordinaci Indka pilulky. Lékařka se jí ptala, co jí
chybí, a když žena neodpověděla, poručila jí, aby se svlékla. Po dlouhém přemlouvání odložila
žena své sári; celé tělo měla poseté hnisavými boláky, na které si dala obvaz, namočený v
močůvce. Musela do vany - i když protestovala, a zůstala pak v nemocnici.
S Indy byly obtíže. Brahmána smí obsloužit jen brahmán. Odmítá rýží, připravenou mohamedánem
nebo členem nižší kasty. Personál byl také plný nesnyslné kastovní pýchy. "Metrani"-žena,
umývající nádobí a plivátka, byla příliš hrdá, než aby zvedla slupku. To byla povinnost sluhy,
který byl paria. Obvykle slupku zvedla Anna sama. Pomocník v kuchyni nesměl umývat nádobí to dělal člen vyšší kasty. Pravověmého umírajícího Inda museli položit na podlahu; jeho tě
la se směl dotknout jen člen jeho kasty. Dokud byl mrtvý v daně, nikdo nejedl. Pacienti byli
často netrpěliví. Muž s těžkým zánětem pohrudnioe hořekoval: "Už jsem spolknul dvě pilulky a
ještě nejsem zdráv!"
Když předepsala Anna bílé pilulky, chtěl nemocný červené nebo mu pilulka nechutnala. A jak by
li pověrčiví! Jednou přinesla Indka smrtelně nemocné dítě - v ruce nůž na odehnání zlých du
chů.
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Anna se musela lecčemus naučit. Na začátku šla hledat v pravé poledne nemocnou moharredánku,
která nesměla vyjít z domu. Město bylo jakc po vymření. Všechno spalo jako v zámku pohádkové
Růženky. Voli vedle svých kar, pod karami pohůnci, kuli vedle svých rikši, prodavač se chou
lil v koutku zavřeného krámku. Všude dřepěli muži a děti někde ve stínu. Anna brzo poznala,
že už mají s poledním sluncem zkušenosti a sama 'ulehla na postel pod sít proti moskytům.
Někdy ji volali k nutnému případu, jindy zbytečně. V špinavé chatrči našla ženu s vysokou ho
rečkou,do domu bohatého brahmána ji zavolali jen proto, že mladá paní ještě neměla dítě. Jin
de ležela na hedvábných poduškách manželka zámožného mohamedána s těžkou tuberkulosou.
"Potřebuje čerstvý vzduch a pohyb venku, "řekla Anna ustaranému muži.
"Vím, "vzdychl mohamedán, "ale "purah" to zakazuje. Je vdaná, nesmí opustit dům. Má první žena
zemřela také na úbytě. I kdybych ji pustil, opovrhovali by mou ostatní nohamedáni. Celá ze
mě, jak ji vidíte z verandy, mi patří. Ale nesmím, nesmím!" Nesnyslný zvyk stál mladou ženu
život.
I v nemocnici byly obtíže. Sestry rozpačitě mlčely, když je prosila, aby jí asistovaly při
těžkém porodu. Představená vysvětlila, že pravidla řehole to zakazují. A tak podávala sestra
lékařce operační nástroje škvírou ve dveřích. 7
Brzo věděli všichni daleko široko o šikovné lékařce. Před její ordinací se každý den tlačilo
přes sto pacientů se všemi možnými nemocemi - od lehké horečky až po žlučové kameny a malomo
cenství. Tak to dál nešlo. Anna potřebovala větší nemocnici a zkušené odborné síly.
Po čtyřleté únavné práci odcestovala do USA a tam založila s pomocí biskupů společnost, po
které tak toužila Dr.Agnes McLaren: SPOLEČNOST MISIJNÍCH SESTER-LÉKAŘEK.
Brzo se hlásily lékařky a lékárnice, ošetřovatelky a laborantky. R. 1927 vystavěly velkou ne
mocnici Svaté rodiny s 200 lůžky a založily 3 nové dony. Přešly i do Indie, Indonésie, Již.
Ameriky a Afriky. Velké dílo potvrdil r.1934 Pius XI.
Zakladatelka a gener.představená Dr.Anna Dengel cestovala po světě a navštěvovala sídla své
společnosti. Z jedné okružní cesty napsala:

"leteta jsem z Manily do Indonésie, do rá^e sedmé set ostrova. U Makassaru na ostrově Celebu vedou naše holandské sestry největší sketu pro porodní babičky v Indonésii, už deset
tet. 1957 se tam narodilo 25.000. dítě. Je tam nedostatek tékdra, proto je pomoc při porodu
větrné důležitá. Z Asie jsem odtetěta do Jlz.Afriky. Nose hlavni pracovní obtast je vetká nemocnl.c^ v novém průmyslovém mésté. Kotem^je sest dota na zlato, kde pracuje 23 tls.ee Černých,
dělníku. Nemocnice je moderně a má 760 tužek."
Tak napravovaly statečné sestry-lékařky, nezištnou láskou to, oo pýcha a slepota bílých pá
nů zničila. Mírnily nejen tělesnou bídu, ale přispěly také k hojení ran, nasazených duším
domorodců rasovou nenávistí.
Podle Wilhelma Hünermanna

Čtyři lovci se vydali na lov. Když se v poledne
sešli na smluveném místě k obědu, zjistili, že
jeden chybí. Za pomoci policisty prohledali les
a našli kamaráda ubitého těžkým předmětem v tra
tolišti krve-mrtvého. Policista u něho našel fo
tografický aparát. Detektiv Čmucha'lek dal hned
fiIm vyvolat. Na obrátku byli tři přátelé mrtvé
ho před lovem. Podle fotografie poznal detektiv
hned, kdo je vrah. Poznáte to vy také?
"oypuat op aop^road os '[osniu eaaa>[
2pusz^'4.od apzvaa and as ozo^oa^ ‘naoi mau
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ZJÍMAVOSTl Z NAŠEHO SVĚTA ....................................
Móg* P.Jaroslav KUBOVEC z NSR získat od svých,
představených pro NEPOMUCENUM 15.000 OM. Gratu
lujeme ji obdivujeme.
P.VOJTĚCH NEPOMUK TVRVEK, ctěn kongregace Brat
ří Ne jsv .Svatosti z Budějovic dostat za odbor
nou spoluprací při novém, moderním vydáni bible
Kratičké, od evang.Komenského teot.fakulty čest
ný doktorát. Je těžce nemocný, rakovina stlev.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
30.června 1927.
Proces Grosavesku vyvolal v našem obchodě mimořádné vzrušení. Od začátku procesu jde obchod
lépe, neboE po četbě novin cítí ženy nutkání, vymluvit se - a k tomu se náš obchod hodí, pro
tože je velmi prostorný. Na takové věci závisí náš výdělek! Divné!
Zvláštní je, že všechny stojí na straně Grosavesku, na straně vražedkyně a ne zavražděného.
Osvobození Grosavesku považují všechny za úplně spravedlivé.
Nejvíc se jí zastává paní Reschová, milá, sympatická paní, místní krasavice. Je hrdá, dobře
oblečená a učesaná, nosívá zářivě bílé halenky. Domácnost vede mistrovsky a její děti jsou na rozdíl od jiných - velmi dobře vychované.
"Mluvíme o sobě příliš málo," prohlásila tato paní. "Měly bychom víc hovořit o tom, co vytr
píme od svých mužů. Kdybych napsala všechno, co si musím od Hanse dát líbit, byla by to pěk
ně tlustá kniha!"
"Všichni mužští jsou svině," dodala paní Chmelíčková," doufám, že Grosavesku jim nahnala
trochu strach. Každá sice nemá odvahu vpálit svému muži kulku do hlavy. Ale zasloužili by
to všichni!"
"Bil prý ji vždycky do břicha," řekla jedna dělnice a oči jí jiskřily vzrušením."Proto poro
dila mrtvé dítě. Pak nezbylo nic jiného, než ho zastřelit. Co vědí muži o dětech? Kdyby by
lo možné mít dítě bez muže, všechny bych je dala postřílet. Namlouvají si, že se celý svět
točí jen kolem nich a že jsou všechny ženské za nimi celé divé. Přišla jsem na to už dávno,
že muži jsou naši největší nepřátelé. Třikrát jsem byla vdaná - všichni moji muži byli pi
jáci, lenoši a povaleči. Pracovala jsem na všechny tři: šest dětí mi zemřelo, pět ještě žije,
kdesi na venkově u sedláků, protože je sama nemohu uživit. Je mi 34 - a vypadám na šedesát.
To všechno zavinili muži. Každý den nás týrají, každý den nás zraňují bitím i slovy - a nej
víc, když mluví o lásce. "Miluji tě" znamená totéž, co:"Ubiji tě."
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1.června 1927.
Otmar udělal učitelskou zkoušku a hledá si místo. Jak jsem šíastná! Nedovedu si vůbec před
stavit, že jednou půjdeme společně celé hodiny ulicemi. Dojde k tomu? Nastane doba, kdy budeme sedět u stolu a klidně jíst, jako ostatní lidé? Nebudu muset jednou nyslet v noci na
to, vrátí-li všichni láhve od mléka, zaplatí v sobotu dluhy, nesrazí-li se mi mléko či nezka
zí salám? Je možné, že nebudu muset vstávat už v půl páté a běžet na trh, nebudu shánět mlé
ko, led, ovoce a zeleninu?
Lidé většinou netuší, jak jsou šíastni, že mohou žít takovým životem, o kterém zatím jen
sním! Vzpomínám na vyprávění z dětství: Jeden mužík hořekoval, že má málo místa v chalupě.
Pop mu poradil, aby si vzal do chalupy ovci, že to bude lepší. Ale mužík byl nešťastný, bylo
to ještě horší. Pop mu řekl, a£ si dá do chalupy několik slepic a dvě prasátka. To byl mu
žík teprve nespokojen. Pak mu poradil pop, aí všechna zvířata z chalupy vyžene. A mužík byl
potom spokojený - místa bylo v chalupě najednou dost....
4.června 1927.
V kině dávají Ivana Hrozného - ruský film. Když jsem zavřela obchod, šla jsem se na něj podí
vat, abych viděla něco, co mi přiblíží Rusko. Sama - Otmar musel hlídat Jurku. Z filmu jsem
měla velkou radost - i bolest. Chtěla jsem vidět své Rusko, jak žije, ruské nebe, ruskou ze
mi, ruská selská stavení, ruské tváře. Než začal film, sevřelo se mi srdce! Vidět své Rusko
jen ve snu - na plátně!
Když jsem vstoupila do sálu, film už běžel. Spatřila jsem zimní pole a na něm sáně. Orchestr
hrál:"Ach ty můj vozíčku, nebudu-li mít peníze, prodám tě!" Jaká náhoda. Tato píseň se zpíva
la, k<^ž jsme utíkali na Sibiř, je tedy úzce spojena se vším, co jsem tehdy prožívalaAsi
ji sem přinesl nějaký válečný zajatec. - Uvedli mě na místo, ale stála jsem ještě u zdi a ne
mohla odvrátit zrak od plátna, bála jsem se, abych ani na chvilku neztratila pohled na ruský
sníh, ruské nebe. Les, pole a sníh. Rusko a sníh - dva pojmy, nerozlučně spojené v mém srdci.
Sáně táhl zvolna hlubokým sněhem vyhublý koník. Zdálo se mi, jakobych slyšela cinkání zvonků.
Vedle koně šel kočí v dlouhém kožichu, s vyhrnutým límcem. Měla jsem dojem, že ho slyším

bručet si nekonečnou, smutnou píseň.
Byla jsem šťastná, že je tma. Nikdo mi neviděl do tváře. Vedle seděl páreček, který chroustal
cukroví a dělal polohlasíté poznámky.
Film byl velmi zkrácený, asi proto, že diváci se víc zajímali o veselohru a pařížskou módní
přehlídku po něm. Ale co pro mne znamenaly tyto úryvky! Ivan Hrozný, který vylévá vřelou zel
nou polévku na hlavu dvorního blázna, zmítajícího se v hrozných bolestech, Ivan Hrozný, kte
rý ubil vlastního syna, Ivan Hrozný, který se modlí v černém mnišském oděvu za všechny, kte
ré umučil k smrti - ach, tento hrozný, ponurý a často dojermě smutný obličej člověka, který
vzdor všemu hledal Boha! To je mé Rusko!
Tvá tvář - Rusko - je často strašná, ale často i vznešeně krásná, když zní z tvých písní
touha po kráse, po dobru....
Když jsem se vracela domů, byla už úplná tma. Z široce otevřených oken zněl hlas klavíru ne
bo radia - a neznámé hlasy zpívaly zvláštní píseň. Vídeň odpočívala po práci a všechno bylo
tak lehké, ladné, lichotivé, docela jiné než ruská radost, hrubá, těžká, ponurá ruská radost
s opilými, vřelými hlasy, bručením a rámusem....
Kráčela jsem tmou k domovu, A bylo mi jasné, že má vlast ve dvacátém století je stejná, jako
byla v šestnáctém. Čím víc jsem poznávala krutost své vlasti, tím víc jsem cítila, že nikdy
nepřestanu na ni myslit a ji milovat.
Ano - takové jsi, mé Rusko - a jsi mi dražší než celý svět!
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INKVIZICE
Slovo - opředené negativním citovým postojem a zneuží
vané k podryti důvěry v učitelský úřad Církve.
Kristus řekl:"ZááeČÍ-ťč -tvůj boata, jdi. a pokálej ho
mezi ctylma očima. Va-tá si od tebe líci, získat jsi
svého biataa. Nedá-ti si vsak líci, piibea ještě jedno
ho nebo dva, aby věc byla zjištěna výpovědí dvou, nebo
ťu. svědka. Jestliže je vsak neposlechne, povez to
CÍakvi. Neposlechne-ti ani Ciakev, ať je pio tebe jako
pohan nebo veřejný hiísník."/Mt 18, 15-17/.
Tuto praxi prováděla Církev, t.j.biskupové, kteří mají
bdít nad čistotou víry, v prvních dobách Církve. Ty,
kteří učili něco jiného než Kristus, vyloučila ze svého středu. Ale křesťanští císařové, kte
ří viděli, že kacíři Často rozvracejí i stát, je začali upalovat. První císař Justinián na Vý
chodě, pak Petr Aragonský na západě/l197/ a pro celou římsko-nemeckou říši vvdal takový zákon
Bedřich TI.
Kazdy biskup mel inkviziční úřad, který vvhledaýal a napomínal kacíře; nepoddali-li se, pře
dal je světské moci. Protože na tento úkol biskupové nestačili, zřídil Řehoř IX.papežskou
inkvizici: inkvizitori byli většinou dominikáni - a nejeden zaplatil svůj úřad životem.
Proti popravám kacířů se stavěli velcí^teologove" a světci jako sv.Augustin, Tertullian, Origenes, ,sv. Justin a jiní. Násilím se totiž nikdo přesvědčit nedá, spíše vzorným Životem, laska
vostí, vytrvalostí. ..a mnozí duchovní nežili ani tehdy právě vzorné. Špatný život duchovních
vzbudil u mnohých lidí touhu po Životě podle Krista - ale většinou pobloudili ve víře.
Inkvizice byla tedy jakási církevní policie, rozšířená nejvíce v jižní Francii, zamořené nes
četnými sektami, v Lombardii a ve Španělsku. A policie, byť snad sama o sobe dobrá, má" vždyc
ky pokušení k tomu, zneužít své moci.
Vliv na ^příliš přísnou justici mel nepochybně Starý zákon, kde se trestaly smrtí nejen vrážely
a loupeže, ale i cizoložství, rouhání a j.hříchy /III.Mojž XX./ Tyto zákony vsak Kristus odvo
lal, jak svědčí jeho postoj k cizoložné' žene, která mela být podle zákona ukamenována:"Kdo z
vás je bez hiícha, hod^po ní pivní kamenem."18J7/.
Španělská inkvizice byla plod nenávisti lidu vůči Židům a mohamedánům. Sixtus IV.dovolil "kaítolickým vladařům" Ferdinandovi Aragonskému a Isabele Kastilské, aby si zřídili vlastní inkvi[zici. Byla polocírkevní, polostátní. Pátrala po židech a mohamedánech - Maurech - kteří se
[sice, dalý pokřtít, aby se dostali k vyšším úřadům, ale víru, která jim bylaQvíce méně vnucena,
[nenáviděli. Stát se pak obohacoval zkonfiskovaným jměním bohatých odsouzenců. Když Španělská
[vláda rJ492 nařídila, aby se všichni židé dali pokřtít/k čemuž neměla právo/ opustilo pres
'100 tisíc židu zemi. R.16o9 odešlo několik tisíc mohamedánů.
Kolik bylo obětí španělské' inkvizice? Lhorente, Španělský kněz pochybné pověsti odhaduje poicet popravených asi 30 tisíc - za 300 let - tedy 100 lidí rocne. Toto Číslo odmítají katolíci
i nekatolíci. Ale i údaj Španělského cirk.historika Gamse - 4000 popravených - je nízký.
AUTODAFE - bylo slavné" vyhlášení rozsudku nad velkým počtem obžalovaných najednou. Konalo se
obvykle na náměstí, kam se v procesí a s hudbou dostavil klérus, úřady a lid. Obžalovaní se
objevili v kajícím rouše. Po kázání byli ti, kdo si trest odpykali, propuštěni, zatvrzelí pak
večer na jiném miste popraveni .-Také- protestanti měli inkvizici.
Kalvín dal r.1553 upálit M.Serveta. Pronásledovali novokřtence.
Všimneme si několika bodů: 1. inkvizice vznikly, kdy přestávali
duchovní žít podle evangelia a hlásat rvzi víru Kristovu. 2.Před
inkvizici byl také sv.Ignác z Loyoly, sv.Terezie z_Avily a byla
upažena sv.Jana z Areu. 3. Nepoměrně víc ^idských životu má" na
svědomí za 60 let komunismus - 300 milionů, a nacismus. Nektereho Čtenáře napadne: kdyby inkvizitori prostudovali knihy Marxe,
Engelse, Lenina, Stalina a Hitlera a vyvodili z^toho důsledky,
zachránili by životy miliónů lidi a utrpení dalších milionu.
V každém případe je inkvizice a hlavně její zneužití temnou
skvrnou v dějinách Církve a protiví se Kristovým metodám a pra
ní. Budou-li se kneži a veřici snažit o život z evangelia, při
vábí jejich dobrý příklad i ty, kteří se ve víře mýlí, a ostatní
se nedají svést ani k zoufalství, ani k odpadu.
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Podle blažeje Ráčka, TJ, Círk.dějiny.

ELITA BOŽÍ ?!
Po válce jsem se začal starat o poražené
a nenáviděné Německo. Vládl tam zmatek.
Zapřísahal jsem svůj národ, volal mu prav
du do očí. Seznamoval jsem posluchače s
tvrdou skutečností. Vysvětloval jsem jim
téměř násilím, že chaos je živou půdou
pro rozpoutání komunistické revoluce.
Vždy? proto přišly milióny lidí škrtem
péra v Postupimi o všechen majetek i lid
ská práva a musely opustit zemi. Ano - po
zbyly lidské důstojnosti a žily ponížené
v obrovských táborech - znehodnocené jako
věc, materiál, s nímž se může zacházet,
jak se komu namane; měly posloužit jako
"beran"k zničení jiných věcí a k rozvrá- i
cení celého světa.
Svou práci-pomoc kněžím na Východě-jsem
považoval za pokus zkřížit komunistictický plán - a to duchovní péčí a charitativ-]
ní činností; aby Církev mezi Východem a
Západem byla zase schopná odporu. Aby
křesťanství bylo tak přitažlivé, že by
je i východní člověk ochotně přijal. Pro
MIMO SV.OTCE JANA PAVLA II. JSOU MATKA
tento plán jsem se rozhodl po rozhovoru
TEREZA
A P.WERENFRIED VAN STRAATEN NEJ
se sovětským generálem.
VÝZNAČNĚJŠÍ OSOBNOSTI KATOLICKÉHO SVĚTA.
Bylo to r.1949. Setkal jsem se s ním v
Berlíně. Mluvil dobře německy a diskutovali nej lepší a nej cennější věc, kterou máme, totiž
jsme spolu celé hodiny. Když jsme se lou
nesmírné bohatství víry a milosti. Proto musí
čili, řekl:" My jsme elita Satanova; ale
i být naše křesťanství žhavé a zářící, aby bylo
JSTE VY ELITA BOŽÍ?"
jako město na hoře nebo světlo na svícnu. Ano aby
se druzí přesvědčili o tom, že MÁME PRAVDU
Jsme elita Boží? Nejsme-li, nemá smysl mlu
A
ŽIVOT!
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vit o křesťanské Evropě; pak nemáme sílu, i
splnit křesťanské poslání. Tedy - MUSÍME
i Největší bída Církve, která nás zneklidňuje, je
SE ELITOU BOŽÍ STÁT! Naše křesťanství se mu- rozpad křesťanského ducha; příliš často zostuzusí proměnit v živou lásku, aby je druzí
jene křesťanství, místo abychom se snažili, udě
ochotně přijali. Abychom je mohli předat
lat ho přitažlivým pro národy nastávající doby.
východním národům - které se brzo zmocní
PROTO MUSÍME ZPĚT KE KRISTU! - V této poslední
vlády a vedení.
hodině nás může zachránit jen setkání a živé spo
EVROPA NENÍ VĚČNÁ! - Svět se zhroutí a tě jení s Kristem. Snad chce být chudý, zohavený a
žiště noci se přesune. Dnes už patří biolo potřebný v miliónech lidí dnešního světa, aby
gicky budoucnost Východu. Nám zbývá jediná chom ho v těchto lidech všude potkávali? Snad
úloha - ne politická či vojenská - nýbrž
proto nesou milióny kříž Kristův, aby zlí lidé,
křesťanská, duchovní. A ta nespočívá v poku které by snad v poslední minutě mohl změnit k
su zničit v posledním okamžiku atomovými
lepšímu, jim odepřely službu Veroniky a Simona?
bombami nebo nucenou sterilizací národy Vý
Ano, snad je v dnešním světě z dopuštění Kristo
chodu a Asie, plné životní síly.
va takové rmožství vyvržených lidí, aby nás Kris
NESMÍME VÝCHOD ZABÍT - MUSÍME JEJ POKŘTÍT!
tus přinutil k lásce, která přikryje imoho na
Pro Boha mají všechny národy stejnou cenu a šich hříchů a snad ještě prosvítí naše křesťan
proto si přeje, abychom svěřené dědictví
ství září JEDNOROZENÉHO, takže budoucí národy,
předali těm, kteří přijdou po nás. Toto dě za které jsme odpovědni, přece jen od nás při
dictví není evropská kultura nebo dokonalá jmou křesťanství.
moderní technika - nýbrž EVANGELIUM, CÍRKEV
A SVÁTOSTI. Musíme zachránit pro budoucnost Pater WerenfRIed van Straaten - Spekpater
ORODUJ ZA NÁS SV.BOŽÍ RODIČKO, ABY NAM KRISTUS DAL ÚČAST NA SVÝCH ZASLÍBENÍCH.

LET NAD DŽUNGLÍ
Voda je v Indii problém. Obyčejní smrtelníci pijí většinou špinavou vodu, zdroj
epidemií, které stojí ročně statisíce životů; ale ani tak zv.pitnou vodu v lu
xusních hotelích pít nesmíme, ani si jí čistit zuby. V zapečetěných lahvích je
převalená a sterilisovaná voda - litr 20 - 30 rupií, tedy jako láhev velmi
drahého piva. Jsou případy, kdy turistům vypadaly'zuby nebo se nakazili nevy
léčitelnou chorobou, používali-li na pohled čistou vodu. Ostatně - pořádný
průjem měl každý z nás! 0 horších obtížích ani nemluvě.
Loučíme se s Madrasem, jeho exotickým okolím, se stříbro-béžovými plážemi,
chrámy s tisíci zvonečky, které při sebe menším závanu větru vydávají kou
zelné tóny. Kouzelnou atmosféru něžně podtrhují čajové plantáže, zelená,
bahnistá rýžová políčka kolem Madrasu, sloni, které potkáváme na každém
kroku - pracují tu totiž a vytrhávají v džungli stromy i s kořeny....
Madras býval branou do jižní Indie. Už v 11.stol, králové dynastie Chola
provozovali obchod s Persií, Arábií, Čínou a Ceylonem. v 16.-17.stol.se zde začalo vyrábět
vynikající hedvábí a i králové císařské dynastie Vijaynagar měli ve svých palácích umělecké
výrobky z vonného sandlového dřeva. lneš je Madras metropolí indického státu Tamil Nadu a
důležitým leteckým, železničním a silničním uzlem.
Večer - při melodiích fléten, bubnů a strunných nástrojů nám předvádí své umění indická ta
nečnice. Tančí národní tance na počest bohů - jak se tančili už před tisíci lety. Mluví očima.
Ladné pohyby vyjadřují dokonalý soulad těla a duše a nás se zmocňuje zvláštní pocit, jakoby
nás unášela do nadpozemských výšin.. Je to fascinující tanec Bharat Natyam, který okouzluje
už tisíce let domorodce. I my - jak je tu zvykem - spínáme ruce a vyslovujeme slovo Namaste to je zde pozdrav i rozloučení., .v řeči Tamil.
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11.listopadu nás budí telefonem už o půl čtvrté. Dávám těm, kdo mě obsluhují při snídaní,
zpropitné, rovnající se jejich měsíčnímu platu. Děkují se slzami v očích, uklánějí se až po
pás a když jednomu podám ruku, kleká si a hlavou se dotýká země do té doby, než nastoupím do
autobusu na letiště. Tam je plno lidí, kteří tu přenocovali - celé rodiny. Mezi nimi běhají
vychrtlí psi, kterým hážeme pár kousků pečivá od snídaně. Psi jsou na letišti všude, nikdo je
neodhání, nikomu nepřekáží, nikomu nepatří. Indové vyznání Hindu věří, že za špatné skutky
se mohou proměnit v příštím životě v psy, a protože nikdo nemá dokonale čisté svědomí, chová
se ke zvířatům vlídně.
Je mlha...a proto čekáme, čekáme..Na letišti nechybí ani nutné hygienické zařízení, ale jak
komplikované je ho použít. Jeden bosý muž otevírá dveře do místnůstky, druhý, také s hadrem
kolem bedar, mi podává papír, třetí podává - když se vracím - špinavý hadr, t.j. ručník a
otáčí kohoutky umyvadla. Voda se spustí teprve u třetího. Hadr odmítám - ale zaplatit musím
všem. Je to jejich povolání a z těch pár rupií žije často rodina s nejméně 6 ti dětmi.
Hned po bezpečnostní kontrole pádím k letadlu, klušu po schodech a zabírám místo u okna. Brzo
pilot pouští motory, letadlo se otřásá jako při zemětřesení. Motory se rozeřvou, tak zkouší
pilot magnety při plném zatížení motoru. Najednou se plnou rychlostí rozjíždíme a brzo ví diny,
pod sebou džungli. V té žijí i tygři, jedovatí hadi i hadi, které usmrtí obět zardoušením,
leopardi i černí pardálové, krokodýli v močálech a řekách, létají tam neškodní dráčci, ale
i na pohled odporní pavouci, jejichž štípnutí znamená smrt v několika minutách. Za hodinu ně
mé čas vypít si kávu a sníst obložené chlebíčky s tak pepmou pomazánkou, že člověku pálí ne
jen jazyk, ale celé tělo; nahlédnem i do několika z 695 deníků, které vycházejí v různých
indických řečech - ovšem i anglicky. Přinášejí zprávu, že maskovaní lupiči přepadli v chrámu
10 km od Bangalore, kam letíme, strážce chrámu a kněze-brahmány svázali a odnesli z chrámu
sochu jednoho z bohů z ryzího, 24 karátového zlata. Relikvie je tisíce let stará, proto se
nedá její cena vůbec odhadnout. Pachatelé nezanechali sebe menší stopu - zbývá útěcha, že je
potrestají bohové.
V Bangalore už na nás čekají tři osobní auta, šofér v Indii musí nejen umět řídit auto, ale
sám si ho opravit a vyznat se v každé situaci. Má zato dvakrát takový plat jako těžce pracu
jící dělník. Bangalore je moderní město, kde pracuje v továrnách mnoho Indů a budovy i ulice
se nedají srovnat s jinými indickými městy. Vláda sem hodně investuje - nebot toto město má
být vzor pro "města budoucnosti".
______________________________________________________________ ___________ Emil MUSIL_______
Je možné, že největší kostel v Dublině přejde od anglikánů do katol.majetku; hrstka anglikánů
totiž není schopná obrovskou stavbu finančně udržovat. K nejnutnějším opravám je třeba 2 mil.
franků.- Belgický teolog Msgr P.Delhaye zdůraznil v římském středisku pro kněžská setkání, Se
'e nutné si dobře prostudovat koncilní dokumenty, od kterých se 15 let řada teologů odchylova
la, odvolávajíce se při tom na koncil. "Obrácení ve smyslu koncil.dokumentů je nutné jak ve
Vroucné, tak v mravní a kázeňské oblasti." Sv.Otec navštíví Afriku, neudává však kdy a které
země.

CO VÁS BUDE ZAJÍMAT !
Římské koleje sv.Petra a sv.Pavla, spadající pod Kongregaci pro
evangelizaci národů mají 303 studenty z různých římských učilišť
z 51 zemí. Až na 4 jsou všichni diecezní knězi z Afriky, Asie,
Ameriky, Oceánie a Evxopy/7/. - 50 franc. intelektuálů - mezi nimi i
Švýcar P.Urs von Balthasar, vydalo v únoru prohlášeni, stavějící se
za činnost JP.II. K nim se připojilo sdruženi Militia Sanctae Mariae
/Vojsko Panny Marie/. K této akci na podporu činnosti sv.Otce se mů
žeme přihlásit i my na adresu: Monsieur Pierre Piqué, 40, routě de Villars, 1700 Fribourg.
Sdruženi MSM podléhá walliskému biskupovi v Sittenu/Sion. - Je možno psát i německy. - Aroib.
Lefebvre koupil velký dům v horské vesnici Montalenghe v Piemontu; celé území patří do diecé
ze "rudého biskupa" Bettazziho, předsedy "Pax Christi". - Na protest polských biskupů proti
silnici v Czenstochové, která by znamenala nebezpeči pro poutníky i klášter, se upustilo od
podchodu na křižovatce a autostráda povede za klášterem. - V semináři sv.Tomáše Aquinského v
Nairobi/Keňa bylo vysvěceno na jáhny 17 bohoslovců. Vzpomínáte-li ještě na úvahy Sůl země ne
bo opium pro lid od univ.prof .Herberta Gillesena bude vás zajímat, že i tento konvertita se
vzdal hodnosti univer.prof. a byl v únoru v Berlíně vysvěcen na kněze. - Církev no. Aljašce
slavi v letech 1979/80 200 let od. 1 .mše sv. a 1 .křtu a 100 let od začátku systematické evange
lizace. Žije tam 40.000 katolíků, 98 kneži, 19 jáhnů, 89 řeholnic a 6 řeh.bratři. Jáhni jsou
Eskymáci. Dalšich 14 jáhnů bude vysvěceno tento rok. - P.Schillebeeckx, belgický dominikán,
žijící v Holandsku, slabší "odvar Kunga", je t.č. v Říme, nebydlí však v dominikánském klášte
ře, nýbrž přijíždí přepychovým autem do Vatikánu, s vlastním "manažerem". S reformami nynější
ho sv.Otce podle Il.Vaticana nesouhlasí a propaguje kněžství žen, ačkoliv už bylo definitivně
kongregací pro víru odmítnuto. - Do náboženství musejí rodiče nyní ve Španělsku - jako v ČSSR,
děti zapsat, je nepovinné. Zapisuje se ovšem téměř 100 procentně/95 proč.obecné, 89,18 proč,
vyšší školy/. - Msgr.Deskur, polský předs.papežs.komise pro sděl.prostředky byl povýšen na
titulámího arcibiskupa. Poněvadž není ještě úplně zdráv, dostal místopředsedu, P.A.Andrewa,
OFM, povýšeného na ti tul. biskupa. - V Curychu v Loewenstr .byla před rokem otevřena katol.
zprostředkovatelna sňatků. Uchazeči jsou rozděleni do tří věkových skupin:20-85,36-50 a nad
50 let - obvykle vdovy a vdovci, kteří chtějí k vůli dětem vytvořit zase kompletní rodinu. V Rakousku mají 100-120 tis.umělých potratů a jen 85 tis.narození. - Ve Švýcarsku má být
zahájen dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. - Papežská akademie věd protestovala
proti exilu A.Sacharova. - V Africe byli zavražděn./ tři Bílí Otcové a jeden misionář z Immensee-Betlehem. - V audienci pro představené řehol.společnosti vyslovil sv.Otec přání, aby nik
dy nechybělo v klášteřích dost mužů a žen, kteří by se v pokorné věrnosti svému zasvěcení vě
novali velkoryse různým službám a byli Církvi Kristově ke cti. - Sv.Otec přijal pozvání bra
zilské vlády k návštěvě země - pravděpodobně v červenci. - V římské čtvrti Quartiociolo mlu
vil sv. Otec o svých starostech z rostoucího nebezpečí války. Křesťanská láska se vytlačuje
ze všech oblastí života. Na stále větším terorismu v Itálii vidíme, kam vede toto odkřesťanění. - 4.2.navštívil sv.Otec Vatikánský rozhlas, který oslaví příští rok 50 ti leté výročí.
Déle se zastavil u východoevropských oddělení, hl.albánského. V Albánii je ústavou nábožen
ství zakázáno. - Dánská královna Margareta II.se zúčastnila v Nuuk-Grónsko prvního luterán
ského biskupského svěcení Jense Ch.Chemnitze, 44 let, rovněž z Grónska. Je jen místo-biskupem
poněvadž země podléhá kodaňskému biskupství. U většiny protestantských církví nemají biskupo
vé apoštolskou posloupnost, proto je to pouhý titul - biskupskou moc nenají. - Přes 100 špa
nělských knězi, kteří nedostali laicizaci, se oženilo civilně. Všichni jsou vyloučeni z Círk
ve. Také ti, kteří zneužili kostela sv.Růžence v Cordobě k tomu, aby si vzájemně "posvětili"
neplatné sňatky, jsou exkomunikováni - kněžími zůstanou ovšem až na. věky. - V kostele ve stře
du Moskvy se sloužila mše sv, za uvězněné věřící, hl.za kněze Dudka a Jakunina. - Třetina
Italů jsou věřící, třetina "matrikoví" a třetina nevěrci - většinou komunisté. - 10.2.uplynulo 20 let od smrti kard.Stepinace. Jako rolnický synek šel do semináře, r.1930 byl - 32 letývysvěcen v Římě na kněze, r.1934 posvěcen na biskupa. Jeho nástupce v Záhřebě byl dnešní
prefekt kongregace pro víru kard.šeper, který za něho sloužil v Římě mši sv. - Na. výzvu před
stavitelů katolické, pravoslavné a protestantské církve byla zorganizována v pařížském koste
le St.Merry hodinka modliteb v jednotě s kře stany a. disidenty, proti nimž se dělají v SSSR represá.lie. Pařížský svět.biskup D.Pézeril vyzval přítomné, aby se modlili za neznámé křestany
ve vězeních, táborech a. psychiatrických léčebnách. - Taj.soc.strany v Padově podal na místní
ho biskupa G.Bortignona žalobu, protože citoval v přípravě na Den života v Itálii 3.2.koncilní texty , že umělé přerušení těhotenství je strašný zločin. Prý podněcoval k opovrhování zá
konem. Sv.Otec přijal biskupa v soukromé audienci a řada biskupů mu vyslovila sympatie
a solidaritu. 13

D O PISY

usměvavému prodavači. Cekal na mne. jeste technik Tesly
Přelouč, který tam chodí kazde utery a hovoří se zákaz
níky na terna "všechno je v pořádku a v normě". Dokonce
mí začal vysvětlovat princip pohonu elektrickým motorkem
<\^e je, rotor obklopen magnetickým potem, proto že se to
cí a má ventilátor a ten se také' točí a všechno se točí.,
proto to musí značné hučet a taky se změnil dezén a těch
nologíe výroby i náměstek a taky různé převody, potom
takž spojka a pásek a podobně. Na závěr přednášky, kte
rou jsem ja i okolostojící posluchači v němém údivu po
slouchali, mi doporučil některý den navštívit tokomotivní depo, a že sí pak budu vážit jemně bubnujícího magne
tofonu. Než jsem stačit zavřít. užta, obiíbený a usměva
vý prodavač mi orazítkoval záruční list a opět jsem
vlekl domu 12 kg bednu s oblíbeným B101. Za týden náku
pu magnetofonu jsem omladl o 90 tet..."
ČSSR

". . se zarputilostí. sobe vtast.no jsem "Kdybych já, jako lékař, nechat běhat mezi zdravými lid
sí usmyslil, ze sí koupán ke kvalit mi. Člověka, roznášejícího smrtelnou chorobu, sebrali by
nímu rádiu a gramofonu kvalitní mag mí diplom..i kdybych tvrdit, že jsem ho trpělivě zvát
netofon. Stereo. Navštívil jsem radu do své ordinace cí do karantény..Jak zodpoví, biskup
specializovaných prodejen, obchodních Moser před Bohem, že nechat roznášet lži víry, ničit
domu ap. Všude me vlídně přivítali,
lidské^ duse - celých 10 nebo 12 teti A ještě se chtubí
odborní prodavači. Regály se prohýba tím, ze měli s Člověkem, který nakazit herezemi slovem
ly pod tíhou magnetofonu, ze jm. stereo. i písmem tolik nesmrtelných dusí - trpělivost-. S dušemi,
Ze dvou typu, které jsou na trhu, jsem které díky jemu ztratily víru, soucit neměli. A nemáme
sí zvolit třetí, prakticky"za babku’,' ni dost knězi-pastýřů, dovolíme knežím-vlkům, aby pastí
pouhých 3.99o Kčs, dva předešle typy duveríve stádo verccích...."
14
Anglie
pak 4.37o a bZloo-ten je HÍ-FÍ-tedy"za
"Bibli zatím neposílám, počkám na 11.vyd., kde budou i
babku”zase. Abych k nákupu dostal
odvahu, požádal jsem o asistenci pří naše deuterokanonické knihy. Evangelíci sí jích také vá
tele-slabo pro udare. Prodavač nic ne ží, i když jim říkají "apokryfy". Kraličtí překladatelé
vnucoval, s úsměvem nás pobídnul, ať je také přeložili a vysvětlili a vydali ve zvi.svazku
sí vybereme, že kýžený typ Blol má ve Apokryfy. Jsou to .-Tobiáš, Modlitba Manasesova z knihy
dvou exemplářích. A nevyberete-li sí,. Ester - ta modlitba chybí v hebrejském textu Ester - Ju
určíte přijdou magnetofony za týden, dit, Baruch, List Jeremiášův, Přídavky k proroctví Da
nebo snad za měsíc, nebo taky za rok. niele - časti o Zuzaně a o mládencích v ohnivé pecí Makabejské 1.a 11. ,Kniha moudrostí. Šalomounovy a EkleTesla Přelouč, monopolní výrobce,
jích chrlí spoustu, hlavně na export. siasticus . Tyto knihy totiž nejsou zachované v hebrejstině-nekteré byty původně hebrejsky napsány, ví se to
Po krátké, lec strastiplné, cestě magnetofon váží 12 kg-z Vaclavaku Vo napr.o knize Sirachovcově/Ecclesíacticus/, jejíž hebrej
dičkovou atd.jsem se dostal domu.Ra ský text byt nalezen v novověku, ale o Knize Moudrosti
dostné jsem B101 zapnul do sítě a jal se zase má zato, že byta napsána původně řecký. Ate
se nahrávat desky. Asi po 2 hod.pro evangetíci ze St.zakona přijali jen HEBREJSKOU bibtijako žide. Tak i v tiscích Kratičké, bíbte pro lid tyto
vozu se magnetofon, lahodící oku i
uchu, začal, podivně chvět - něco ja části chybějí. Křes tané uz za dob apoštolu přijatí. SZ
ko mixér nebo klapačka na koberce ne z řecké Septuagínty - v NZ se uvádějí citaci ze SZ pod
bo hoblovka. Nemaje vyplněný záruční le ní - a tam tyto knihy jsou. Evangelíci říkají tem
list, zkoušel jsem jprístroj v pátek Častém, které my nazýváme deuterokanonické Apokryfy, na
zakoupeny pres nedeli. V pondělí jsen rozdíl. od prvních knih, které máme společné. My nazývá
jej peČlive zabalil a vlekl do pro me Apokryfy ty knihy, kte.ré se za posvátné vydávaly,ale
dejny. Usměvavý prodavač mi přinesl nebyly mezi posvátné knihy Písma přijaty. Tem říkají
evangetici"pseudoepígrafa"-knihy s fatesnýmí nadpisy.
jiný, reservovaný pro zákazníka na
predúcet. Chytil jsem novou šanci za Sv. Jeroným deuterokanonické knihy do Vulgáty zařadit "jMcesy" a odvlekl 12 kg domů. Zkou podle Septuagínty, ovsem ani. tam není, upíná shoda - a
Jeronýmovu Vulgátu přijata katolická Církev, i když u
šel jsem a zkoušel.Tentokrát nebyl
zvuk magnetůfonu tak vtíravý a agre některých knih byty u církevních Otců pochybnosti-a na
sivně; vypadalo to, jakoby mel zabu Trídentském sněmu definovala jako Boží stovo"všechny
knihy a jejích částí, jak jsou obsaženy v Jeronýmové
dované bubny. Druhý den ráno, t.j.
překladu" - ve staré, i nynější nové Vulgátě. Jaký bude
v úterý, jsem se vrátil s Blbl k
naklad? Uvidíme...

CHYTRÁ MATKA TEREZA

TAJEMSTVÍ MANŽELSKÉ LÁSKY

Co pro vás, 'látko Terezo, znamená
Nobelova cena mžru?- - Cena je pro
mne znamením Boží milosti a důka
zem, že svět uznal existenci chu
dých lidí a začíná se o ně starat.
Všichni jsme stvořeni k tomu,aby
chom milovali své bližní. Největ
ší nespravedlnost pro chudáka je, když ho
nikdo nemiluje. Jistě i Nobelova komise po
chopila, že skutky lásky jsou také skutky
míru.
Jste světice nebo stále ještě člověk jako
každý jiní]'!’ - Přirozeně že jsem člověk jako
každý jiný. Všichni jsme však povoláni k
tomu, abychom se stali svátými. Svatost ne
ní luxus pro několik lidí, ale povinnost
každého člověka. Skutky lásky můžeme při
nést světu mír a také pokoj do našich srdcí.
Co budete dělat s penězi, které jste dosta
la? - Staráme se o tisíce malomocných v
Africe,Indii a Jemenu a nyní jsme pro ně
začali stavět domy. Tj. kupujeme stavební
materiál, domy si postaví sami a my je za
platíme. Je tolik malomocných rodin bez
přístřeší a poněvadž příští rok má být ro
kem rodiny, chceme jim opatřit domy, kde by
mohli bydlet. Mír světa začíná v rodině.
Matko Terezo, katolická Církev je zámožná.
Snad bij se vic křes tanu mělo snazi t žit po
dobně jako vjy, - Nemyslím. Každý by měl žít
podle toho, co mu život dává. My pracujeme
pro chudé a musíme proto vědět, co znamená
být chudý.
Neměla by vsak vzniknout jiná společnost,
která by vytvořilalepši předpokladu k pro
měně světa, jak byste to ráda chtěla?
Nemám s politikou nic společného a nemám na
ni ani čas. Každý by měl začít sám u sebe a
hned. Vidím-li na ulici hladovějícího, je
moje povinnost dát mu najíst.
Matko Terezo, more brdy, s_kterou se denně
setkáváte, se vaši práci nezmenšilo,
Práce, kterou děláme, je jen kapka v oceánu.
Ale cítím, že by bylo o kapku méně, kdyby
chom nic nedělali. Až se každý naučí dát
něco z toho, co má, bude si vážit bližního
a mít ho rád, pak se bída zmenší a budeme
bez práce.
Neměla jste během života pocit, že už_díl__
nemůžete a že byste chtěla dělat něco jiné
ho? - Kdybych ještě jednou začínala, dělala
bych přesně totéž, co dělám dnes. Říkám to
proto, že moje práce je vlastně dílo Boží.
Jsem jen nepatrný nástroj v Jeho rukou a
propůjčil mi dar, sloužit Jemu a chudým.
Proto jsem šEastná.

Tradiční pojetí manželství obsahuje ne
úplnou pravdu. Přehnané - ba dokonce
výlučné tvrzení, že manželství slouží
jen k rozmnožování lidstva, vedlo k da
lekosáhlému a skoro uplnému pohrdáni ro
lí, kterou hraje v manželství vzájemná
láska.
Celá staletí řada katolických teologu - s vzácný
mi, ale významnými výjimkami jako napr . sv . Franti■
šek Salezský - pomíjela zmínku o specifické při
rozenosti manželské lásky a o jejím hlubokém vý
znamu pro manželství. Pius XII.má velkou zásluhu,
že našel pochvalná slova pro přirozenost a cenu

tohoto zvláštního druhu lásky.
Bylo sice správné zdůrazňovat velký a vznešený

účel rozmnožování, ale je stejně správná snaha,
pochopit význam a vysokou hodnotu láskyplného
společenství jako konečného sjednoceni dvou osob.
Tajemství rozmnožování samého se dá pochopit jen
na pozadí láskyplného manželského společenství,
a jako vzácné plody této láskyplné jednoty.
Je tedy jasné, že učení, které zdůrazňuje výluč
né rozmnožování jako účel manželství, je nedoko
nalá pravda; potřebuje doplnění učením, které
zdůrazní také cenu manželské lásky.
Avšak v knihách a článcích progresistických ka
tolíků o manželství se setkáváme ne s tímto do

plněním, které tak obdivuhodně vyjádřil kardinál
Léger na koncilu, nýbrž spíš jen s pouhou reakcí,
která minulé zdůrazňování funkce rozmnožovací
pomíjí vůbec. Nejen že nerozlišuje mezi umělými
a přirozenými prostředky proti početí, ale popí
rá i vzájemnou lásku v nejhlubším slova smyslu,
vzdor hlasitým chválám a pokřiku kolem ní.
Vysvětluje totiž lásku jen slovem "sebeuskutečnění". Přehlíží vlastní tajemství sexuality,
protože ji pojímá jen jako biologický instinkt,
jako hlad nebo žízeň a jako hygienické zařízení.
Sexualita se však dá plně pochopit jen tehdy,
chápeme-li ji jako službu lásky, a její naplnění
jako výraz a plnost manželské lásky.
Falešná pojetí sexuality otevřela brány všem ne
smyslným a škodlivým omylům o manželství - až
k popření jeho nerozl uč i telnosti .

DIETRICH VON HILDEBRAND: 15
DAS TROJANISCHE PFERD IN DER STADT GOTTES

Tuto knihu, vydanou Christiana Verlag, Stein
am Rhein, Švýcarsko, vám vřele doporučujeme.
Bystře rozebírá omyly progresismu a staví prav
du tak jasně před oči čtenáře, že ji musí
uznat. Pomůže vám rozlišit v dnešním znatku
pravdu od omylu nebo lži. Dnes - po asi 15 ti
letech od vydání knihy poznáire, jak jasně vi
děl, dnes už zesnulý autor, PRAVDU.
Kniha je pravděpodobně rozebraná, ale snad se
ŽE ODPOVĚDĚLA MATKA TEREZA CHYTŘE NA najde v některé knihovně. Náš exenplář je vyřa
zený z knihovny basilejského semináře!!!
ŘADU HLOUPÝCH OTÁZEK ?

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ-CO NOVÉHO VE SV Ě T Ě -CO NO V É H O VE
Evropská Rada pozvala JP II. na 11.7.do štrasburgu na oslavy 1500.výr.narození sv.Benedikta
Jistě přijde 23.3.do NDRCIE, rodiště dvojčat sv.Benedikta a sv.Scholastiky/pochováni jsou na
Montecassinu/ a asi navštíví i náš klášter, kam se chystáme na svatodušní dovolenou/viz níže/
2 benediktinští knězi a bratr z kláštera Lopen/Brugy,Belgie/ založili benediktinský klášter
na ostrově Mauricius na místě Bílá Věž. Dostal název Táborský benediktinský klášter.16
Z opatského chrámu St.Jean de Soverne v Elsasku bylo ukradeno 10 nástěnných koberců z XV.a
XVI.st. renovovaných před r.1960. Poplachový systém prý nefungoval. - R.1979-rok sv.Bemardetty přišlo do Lourd skoro 5 mil.poutníků. R.1981 se tam bude konat od 16 .-23.7.mezinárodní
eucharistický kongres, letos se intenzivně připravuje a spolupracovníci z 14 zemí/400 osob/se
tam už sešli k poradám. Místní biskup Msgr Don ze řekl, že kolektivní rozhřešení se bučte smet
udělovat jen za souhlasu vedoucího poutě, biskupa poutníků a místního biskupa. Jinak bude
dost zpovědníků. - Antikvář koupil v aukci u Christieho za 85 liber poprsí'- Řehoře XV.od. Berníniho. Prodal je za 240 liber. Bernini zhotovil 3 bronzová poprsí tohoto papeže. - V římské
diecézi byli r.1979 vysvěceni jen 2 kněží. - Podle Fashion Foundation of America je JP II.nej
lépe oblečeným státníkem 1979, bezvadný zevnějšek, oblečený lépe než minulí papežové. Sv.Otce
by asi pobavila poznámka, jak bezvadně si posadil na hlavu mexické sombrero v Mexiku. - Bis
kup z Arundelu a Brightonu-Vel.Britanie-Msgr C.Murphy 0'Connor nařídil, že snoubenci se muse
jí připravovat na sňatek 6 měsíců. Chce tím zamezit stoupající rozvodovost. - "Kimgův"biskup
Moser se setkal v Číně s Hua Go Fengem a Církví neuznaným biskupem Fu Tienshenem. Nesměl se
však setkat s pravým šanghajským biskupem Kung Pin Meiem, který je jako "zrádce vlasti" od
r.1955 v žaláři. - JP.II.přijal v únoru v audienci polského evang.biskupa Wl.Fierla.-9.2.bylo
v římské čtvrti Pra.ti vyloupeno auto vatikánské pošty. 4 zločinci ukradli několik pytlů pošty.
Matka Tereza dostala nejvyšší indic.vyznamenání"Indický drahokam"/Bharat Ratna/.

LEVNÁ
DOVOLENÁ
24.-31 .května - Svatodušní týden

V klínu Sabinských hor, 160 km severovýchodně od Říma, na okraji
romantického středověkého městečka Nórcie, rodiště dvojčat - svřBENEDIKTA a sv.SCHOLASTIKY.
- Ráno a večer povzbuzující promluva Otce Cyrila STAVĚLA, převo
ra emauzských benediktinů, kteří našli v rodném městě svého
zakladatele nový domov.
- Možnost osobního rozhovoru s moudrým, laskavým a vzdělaným
Otcem Cyrilem
- Milé prostředí, klid, ryzí vzduch, dobré jídlo a NÍZKÁ CENA20 - 22 frs se vším všudy.

- Výlety po okolí autem: Cascia s neporušeným tělem známé
světice^v.Rity. Místo, kde se skrýval sv.Petr před Neronovým pronásledováním a kde Otec Cy
ril 5 let poustevničil. Rodina, která tam bydlí, obdržela podle tradice od sv.Petra zvláštní
dar, léčit kostní choroby, revna ap.-pokud zůstane na tomto místě. V okolí jsou rybníky, kde
je možné si zaplavat a v přilehlé restauraci si pochutnat na zvláštním způsobem připravených
rybách. IDEÁLNÍ MÍSTO ODPOČINKU, POVZBUZENÍ A OSVĚŽENÍ. Počet míst je omezen. Přihlášky a
informace P .Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel, tel.055-881460 - do konce března!

Z KRAJANSKÉHO ŽIVOTA
šéfredaktor DEMOKRACIE V EXILU pan KUSÝ nám sděluje novou adresu pana V.ÍOUPALÍKA: JVA - Kleejergerstr.23, D-6308 BUTZBACH. Balíčky se mu mohou posílat jen pres Červený kříž, ale bude
nit radost z našich povzbuzujících a optimistických dopisů. NUTNĚ NAS I ÚČAST POTŘEBUJE.
JEMOKRACIE V EXILU-Winthirstr.33/11 D-8 MUnchen 19 je dobrý politicko-křestanský časopis.
’.A.BERNÁCEK uópoftadaZ Duchovný netkaní óe A to ve nikým biskupem P.D.KALATOU. V nedeií 23.3.
lá pto ktajany mií 4u. a po ní ptednáska 4 dšap.pto^ .Dt.R .SVOBODY z Totonta. Jeho nova adtcsa:

P.A.BEPNÁÍEK, BLEICHHEIM.D-7834 HERBHOLZHEIM 3,t.07645/400. Napište mu, poite vám oběžník.
láš milý Otec Strečanský oznamuje z Belgie, že jim zemřel P.Augustin LOVISEK, sa1ezinán/58/.
budějovických Bratří Nejsv .Svátosti zemřel P.Prokop Karel Svare. At odpočívají v pokoji.
*.2.zemřel také duchovní správce frankfurtské oblasti P.Dr.KAREL WORTNER, obětavý a zbožný
něz-s otevřeným srdcem i peněženkou. Před smrtí nesmírně trpě 1-mezastaze rakoviny. RIP.
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E X E R C I C I E V BET H A N I E N
vede P.Dr.J.HRBATA, autor četných knih s rozjímá
ními. Přihl.a inf .P.Birka, Lucem
20.-23.3
BIBLICKÉ KROUŽKY V CURYCHU S P.ŠIMČÍKEM !
v úterý 4.3.,18.3.,22.4., v 19 hod. Brauerstr.99

SLOVENSKÉ EXERCICIE v MORSCHACHU, informace
a přihl.P.Baník
28.-30.3.

AARAU-kostel sv.Petra a Pavla v kryptě,/u
nádraží/,23.2.,8.3.,22.3.-není£5.4.v 18.30
19.4.v 18,15 hod./každou 2.sobotu v 18,15
BADEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.koste
la v 11,15 hod.-24.2.,9.3.,6.4.,20.4.
BERN-Dreifaltiqkeitskirche,sobota 18,00 h
BASEL-kaple Lindenberg č.12.neděle v 9,30
slovenská.Každou 3.neděli v 18 hod.česká
V BADENU - každou 3.něčí.v 11,15 slovenská 1
CURYCH-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.,ne
děle a I .pátky - česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu,Wolfbachstr.15.1.pat
ro, neděle - SLOVENSKÁ MŠE SV,
9,30
CORTAIIJ-OD-IO km na juh od Ne ucha tel,
směr Yverdon,farní kostol sv.Petra
3.ned.v mesiaci
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, l.ned.v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4 .ned.v mesiaci
9,30
RÉTI-TANN-kaple u katol.kostela, každou
2.neděli - 16.3.
9,30
LUZERN-St .Peterskapelle, neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra,
St.Peterstr.ll.Herblingen, parkoviště pro
ti kapli, 9.3. - 23.3.
10,00
SOLOTHURN, každou 2.neděli, 16.3.,30.3.,
27.4. Spitalkirche
10,30
St.GALI.EN,pos 1.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pferreiheimu-Gallusstr.34.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
slov.mše l.sob.v měs.St.Urbankirche 18,45
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce,14.Avenue du
Mail,II.patro, 2.ned.v mesiaci
18,30
OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Linden
berg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZÉRICH,Brauerstr.99.
tel.01-1415025,P.ANTON BANÍK,t.01-2414455
P.MARTIN MAZÁK,1110 MORGES, La Longeraie
t.021-717713.
P.VILÉM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

Cena pobytu za den: 42-45 frs. Přesné informace
o Bethanien P.Birka, o Morschachu P.Baník,
o Quartenu P.Vondra

SETKÁNÍ MLÁDEŽE s P.Robertem KUNERTEM-Erholungsheim St.Karl, 6431 Illgau, Přihl.P.Birka,ll.-13.4
OASA PRO DĚTI V CASIES, inf.P.Šinčík

7.-20.4.

MEZINÁRODNÍ EXILOVĚ SYMPOSIUM v Bildungzentru
Wislikofen u Zurzachu, Inf.a přihl.TVCA, Schlosstalstr.54.,8406 Winterthur,t.062-238311,11,-13.4

II.EVROPSKÁ KONFERENCE SVU v INTERLAKEN, inf. a
přihl.:Dr.Eliška M.Bosley,Ch.du Devin 66.,
CH-1012 Lausanne, Schweiz
15.-18.5.

KURS VEDOUCÍCH TÁB0R8-Casies,inf.P.Šimčík,
23,-26.5.
DOVOLENÁ A DUCHOVNÍ
OBNOVA
S OTCEM CYRILEM
V NORCI - Itálie. Ráno a večer promluva,
přes den výlety po okolí nebo odpočinek v kláš
teře benediktinů v místě, kde se narodil sv.Bene
dikt. 20 frs za der. - včetně noclehu i jídla.
SVATODUŠNÍ TÝDEN, přihl.P.VONDRA
24,-31.5,
SETKÁNÍ RODIN V CASIES - přihl. P.Šimčík, jede
se auty - Nanebevstoupení Páně
15 .-18.5,

SYMPOSIUM MLADÝCH 0 MISTRU JANU HUSOVI
v St.Martinu-Casies v již.Tyrolích-Itálie.
Informace a přihl. Česká duch.služba, Klenzestr.
66., D-8000 Munchen 5. Poplatek v kouzelném udě
lí v našem domě je velmi mízký!
24.-31.7.
VELKÁ MARIÁNS K Á POUŤ připadne tentokrát na 1.červen. Promluvu bude mít
v Einsiedeln P. Přerovský, salezián.

KIRCHE IN NOT - kongres o Církvi za železnou
oponou. Přihl.a inf. HAUS DER BEGEGNUNG, Bischof
Kaller-Str.3. D-6240 Kónigstein/T. 24.-27.7
TÁBOR MLÁDEŽE U MOŘE - inf.a přihl.P.Šimčík,
P.Birka. ZDE SI POSPĚŠTE, TÁBOR JE HNED PLNÝ !!
18.7.-2.8.
1.-2.3.se ve Švýcarsku hlasovalo o návrhu úplné
odluky Církve od státu. Iniciativa vyšla většinou
od ateistů.-Podle propašovaných dokumentů o pro
cesu s chartisty se v Mnichove předváděla auten
tická divad.hra. Roli V.Havla hrál spisov.P.Ko
hout. Hru vystlala nem.a rak.televize, která je
částečné vidět i v ČSSR. - Komunističtí teroris
té zavraždili býv.předs.katol.akce Itálie, univ.
prof .Vittoria Bacheleta/54/oestou na přednášku.
Jedním z vrahů prý byla žena.

ROLE
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ČAU ž Ov

'Říkám vám znovu, že v divadle je všechno trochu jinak, než jste
třeba zvyklí Všude na světě a v každém oboru se většinou lidé
chtějí práci vyhnout a vymýšlejí si všelijaké úskoky, jak do
sáhnout onoho kýženého stavu nicnedělání, ale v divadle je to
úplně naruby; lidé se do práce hrnou, touží po ní, říkají si o
[ Ikuow^I
ni, zlobí se, když se jim nedává, a také vymýšlejí všelijaké
úskoky, jenže takové, které jim mohou k práci dopomoci. Práce
pro herce znamená dostat roli, úlohu, herecký úkol, příležitost
uplatnit se, ukázat, co v herci je, A dostat roli, to znamená:
aby byla hezká, hlavní, titulní, velká0
Vynikající ruský herec, režizér a pedagog Stanislavskij razil heslo, že "nejsou malé role,
jsou pouze malí herci", ale český výklad této moudrosti se omezil pouze na citování, které
mělo být těšínským jablíčkem pro ty, na které se v přídělu skutečných rolí nedostalo^ Jak je
to možné? Inu, laskavý čtenáři, tak jako všude i v divadle existují party a partičky, skupin
ky, zájmová sdružení a vzájemně se podporující spolky, ba celé rozsáhlé klany, a stojíš-li mi
mo jakékoli z těchto sdružení, pak spoléhej jen a jen na sebe.
Dostal jsem nedávno prostřednictvím rozhlasu dopis od jedné paní z Moravy. Ptala se mimo jiné,
zda ještě pořád "jsou v divadlech intriky". Odpověděl jsem jí, že jsou, a že co svět světem
stojí a stát bude, že také budou intriky A nejen v divadle. Jsem přesvědčen, že jsou pošty,
kde paní Balíková žaluje poštmistrovi na paní Razítkovou, že lepí u rekomand známky nakřivo,
že si předsedovi JZD stěžuje Kravičková na Kozičkovou, že seče jetel srpem ledabyle a nechává
schody, a že i v hydrometeorologickém ústavu donáší starší meteorologyně Mráčková na mladší
meteoroložku Snížkovou, že špatně sčítá isobary a že jí místo bouřek vycházejí jen přeháňky
Ale vratme se k rolím. Největší rvačka je o role titulní a hlavní. Titulní role je ta, kde je
jméno v titulu hry. Otello, Anna Karenina - leč pozor na Němou z Portici! Ta si chudák oelý
kus ani nevrzne! Někdy se o slávu dělí dva či více adeptů, např.Troilus a Cressida nebo Mly
nář a jeho dítě. Hůře je na tom Shěhurka a sedm trpaslíků a úplně zle Ali Baba a čtyřicet lou
pežníků. Hlavní role nemusí být v titulu - může to být dokonce role úplně jiná. Kus se třebas
jmenuje Kupec benátský, jímž je pan Antonio, ale hlavní role je žid Shylock a Porcie.
Další role jsou krásné, hezké, pěkné, slušné, dále ty, které "ulezou", epizodní - s jedním vý
stupem, a nakonec štěky, hundi, čurdy, pindy, křoví. Těch si autoři vymysleli nejvíc, a proto
jsou také - role a někdy i autoři - nejvíc nenáviděny.
Zvláštní odrůdu tvoří role kalhotkové, např Viola ve Večeru tříkrálovém, kde herečka vystupu
je jako chlapec, jinoch, či vůbec mužský. V opeře třebas ve Fideliu. Tam je to předepsáno,ale
některé herečky chtějí hrát přímo mužské role, např Hamleta a Orlíka. Neslyšel jsem však, že
by některý mužský kolega chtěl hrát Antigonu nebo Marii Stuartovnu..
Dále role životníc Řekne-li se o někom, že je to jeho životní role, myslí se tím určitý monu
ment, řekne-li však herec, že třebas čtvrtý strážník je jeho životní role, je to roztrpčenost
Bývávaly role milovnic a milovníků, mladokomiků, intrikánů, bonvivánů, salonních milovníků,
ánštandů, tragédů a tragédek. Moderní doba smazala tento ustálený schematismus bývalého divad
la a chce po jednom herci, aby hrál všechno. To samozřejmě jde, ale kdo se má na to koukat?
Důvěmě vám prozradím, že jsou i role, se kterými si nikdo neví rady a jiné, které se hrají
sány. Role milované a nenáviděné. Jeden kolega tak nenáviděl roli, že ani při generálce ji
jaksepatří neuměl. "Vázla souhra", říká se zdvořile tomuto faux pas, a režizer z hlediště za
volal: "Vás to nebaví, pane kolego? Taková krásná postava!""Postava je krásná, ale role stojí
za houbec!" přisvědčil herec.
18
•Nemáte-li vhodnou roli, vytvoříte si ji sami. Jsem jeden z měla, kterým se to pooařilo - krát
ce po válce. V Praze vzniklo na Malé Straně Divadlo Satiry. Byli tam bratři Lipští, Horníček,
Maška, Hlinomaz ajo My jsme tehdy založili Disk a spolu se Satirou jsme byly nejmladsími di
vadly v Praze. Navzájem jsme se navštěvovali a prováděli si různá darebáctví. V Satiře hráli
hru prof.Žáka Čistka. Autor, veselý profesor, tvůrce filmových knížek a humoru ze studentské
ho prostředí - škola základ života, Cesta do hlubin študákovy duše - a já litoval, že jsem ho
neměl na gymnásiu. Hra byla satirou na život jednoho gymnasia za protektorátu, o revoluci a
po ní. Přišel jsem v sobotu odpoledne navštívit kamarády, aniž jsem věděl, co hrají. Ale
všichni byli na jevišti - schůze profesorského sboru, šatna prázdná. Chvíli jsem poslouchal a
pak jsem dostal Sábelský nápad. Co kdybych navštívil kamarády přímo na jevišti? Navlékl jsem
si klotový plást, přilepil pohozené vousy a když řečnil Pepík Hlinomaz jako ředitel, zaklepal
jsem na dveře. "Dále,"řekl Hlinomaz, který byl pro každou špatnost. Ani plást, ani knír a lá
Hindenburg nezabránil tomu, aby mě páni kolegové okamžitě nepoznali. Hned pochopili, koho

mám představovat a suverénně se mnou začali hrát jako se školníkem. Na mou otázku, co si pá
nové budou přát k svačině, vyrukovali se sérií kulinářských vynálezů; chtěli párky se sodo,
nudle v aspiku, sardinky s malinovou šíávou ap. Ohromě jsne se bavili, ale bavilo se i obe
censtvo, které zřejmě tu lumpárnu prokouklo, a jak bylo v Satiře zvykem, začalo ji podporo
vat. A tak jsem byl nucen vykonat do konce představení profesorskému sboru asi pět návštěv
Jednou jsem je dokonce vykázal z jeviště, že se buda malovat. Trochu jsem se lekl, když mi
řekli, že v hledišti je i autor - prof.Žák. Ale dobře to dopadlo. "A víš,"řekl mi,"že jsem
udělal chybu? Měl jsem tam toho školníka napsat! Já jsem ho měl ve "Škole" i ve "študácích",
a tak jsem se bál, abych se neopakoval."

Bohumil Bezouška, Tajnosti zákulisí.__
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DENNĚ JEDEN
Učitelka se ptá žáčků, co je zvláštního na pohádce
"Perníková chaloupka.""Prosím, že nekončí svatbou!"

"Považ sě, teďjsem mluvila s tem Číšníkem italsky a
vůbec mě nenozumelo""Neděv se, je to Itali'
Povídá ředitel sekretářce, aby donesla kávu pro zá
stupce odběratelského podniku. Když ji přinese, naří
dí: "Odneste ji zase zpět. Pán s námi nechce podepsat
smlouvu."

"Pepíčku, pnoč nejíš pňíbonem?""A do ktené nuky bych
pak vzat tu kotletu?"
"Musím si ovázat
oči, abych neměl
chut na pití."

"Dávejme pozor.
Slyšela jsem,že
televize je te3

Povídá žena svému muži: "S tebou je žiwt skutečně po
hádka. Jen kdybych těch princezen bylo méně!"
Vnuk dostane od dědy dánek a zapomene poděkovat, Mat

ka ho pobídne:"Co se éíká? Co íeknu tatínkově, když mě
\ donese výplatu?""To je všechno?"

pro kočku."

"Zakazuji ti hrát si s tím klukem v přízemi. Je to nevychovanec!""A já maminko?""Ty jsi dobře
vychovaný.""Tak co kdyby se tedy on hrál se mnou?"

•"Jak dlouho sem chodíte na n.yby?""Asi. Čtyny nokyď"A to jste sě nevsěmnul, že tu nyby vůbec
\nejsou?""Asě tně noky ne, ale teď uz je mi. to napadneš"
"Kateřino," volá otec z okna večer. "Co je," vymaní se dívka z náručí
svého snoubence."Řekni Karlovi, ař tě netiskne na zvonek!"
"Učena jsem vás věděl v pánku 4 hezkou blondýnkou. Je to vose manžel

ika?" "Ano, ale kdybyste jě věděl, tak se jí o tom nezmiňujte."
'"Váš pes je hrozný, "stěžuje si soused sousedovi. "Včera za mnou běžel
■až na křižovatku. ""A dohonil vás.J'"Málem. /kle já přeběh na červenou.'

"Mamě, pněnásejí opnavdu stxepij stéstí?""Jtstea""To je dobne, já nozběl tu bnousenou mísu od tetický."
Pavel vyjde před školu a rozhlédne se po obloze. "Co se tak díváš?’
__
____
ptá se ho kamarád. "Ale jaké je počasí. Táta řikal, že jednoho krásné"Aby bylo poznat,
ho dne se ze mne zblázní. Avšak dnes je pod mrakem!"
že je Švýcar."

Mladík zazvoní a bytu nodícu své vyvolené. Otevňe mu mohutná, píísná paní. "Tak vy se chcete
stát mým zetem?""Ne, ne,"odpoví popletený mladík,"jen jsem vás chtét požádat o nuku vaší dceny."
"Pane vrchní, nevěřím, že by existovalo tvrdší maso než je tahle vepřová.""Tak si dejte hovězí na žampionech a uvi
díte!'^

"Co děláte po vecenech?""Nemám volné vcceny.""T»
chodíte tak pozdě domu z pndce?""Ne, ale chodím
spát v osm hodin."
lord chytá ve Skotsku 14 dní ryby. Poslední den
vytáhne malého kapříka."Hležte, John," povídá
sluhovi,"ta ryba mě přišla na dvě ste liber."
"Bučíte tedy rád, že jste nechytil dvě!"

"Slečno, máte knásné upnavené vlasy. Jisté jim
věnujete hodné ěasu?""Ano, hlava, to je moje
slabost."
Skot se ptá manželky, co by chtěla k narozeni
nám. "Ještě nevím.""Dobrá, tak ti dám rok na
rozmyšlenou."

"Tohle tu ma'me,
aby si návštěv
níci mohl i pro
hlednout obraz
ze všech stran."

LEVNÉ A CHUTNÉ

20
"EINTOPFGERICHT". - 10 dkg slaniny, velký párek, půl kg mrkve,sůl,
pepř, česnek. - Očištěnou mrkev na hrubém struhadle ustrouháme,
osolíme, opepříme a přidáme usekaný česnek. V žáruvzdorné nádobě
sklovitě vy škvaříme drobně nakrájenou slaninu, přidáme mrkev, pak
párky nebo jinou uzeninu. Přiklopíme a zvolna dusíme ve vlastní
štávě. Podáváme s chlebem.
MAKOVĚ ŘEZY. - 6 vajec, 14 dkg cukru, 12 dkg mletého máku, 2 lžice
polohrubé mouky. - Žloutky s cukrem utřeme do pěny, přidáme mák a
lehce vmícháme tuhý sníh a mouku. Rozetřeme na pomaštený, roukou
vysypaný plech a pečeme ve středně teplé troubě.
SUŠENKY Z OVESNÝCH VLOČEK. -18 dkg hladké neb polohrubé mouky,
2 lžičky kypřiciho prášku, 15 dkg mletých ovesných
vloček, 5 dkg cukru, 8 dkg tuku, vejce, asi 5-6
lžic vody, velká špetka soli. - Mouku s práškem
prošijeme na vál, přidáme cukr, vločky, rozpuště
ný tuk a ostatní, zpracujeme, krájíme tvary, mů
žeme potřít moukou a v mírně teplé troubě pečeme. "Budete-1i mě dál seký
TVAROHOVÉ ROHLÍČKY. - 15 dkg měkkého tvarohu, 12 rovat, zapíši vás do
dkg tuku, 12 dkg hladké mouky, špetka soli, práš-^knihy přání a stížností!'
kový cukr na obalováni. - Vypracujeme těsto, udě
láme 2 dlouhé šišky, nakrájíme dílky a Lvoříme rohlíčky. Pečeme zvolna a
horké obalujeme v cukru.
Doporučuj i KŘEHKÉ PEČIVO S DROŽDÍM, - Půl kg hlad.mouky,28 dkg tuku, 6 lžic mléka,
roštěnku. Je sice 6 dkg drozdi, špetka soli. - Těsto dobře propracujeme, necháme vykynout a
tvrdá, ale n i c ji vyválíme. Bud uděláme závin, nebo tvoříme šátečkové koláče, s marmeládou.
SMAŽENKY Z BRAMBOR A SALÁMU. - Kg syrov. brambor,
ného nemáme."
sůl, pepř, 3 vejce, asi 15 dkg salámu, trochu mouky, strouhanka, tuk.
Brambory, uvařené v slané vodě prolisujeme do mísy, přidáme drobně
nakrájený salám, sůl, pepř, přilijeme 2 vejce ušlehaná do pěny a je
li třeba zahustíme strouhankou. Uhněteme kuličky nebo krokety, obalí
me v rozšlehaném vejci, strouhance a smažíme.
KARBANÁTKY ZE ZBYLÉ RÝŽE, - Uvařenou osolenou rýži smícháme s rozšle
hanými vejci a přidáme trochu mouky či strouhanky. Tvoříme placičky,
obalíme je v rozšlehaném vejci a smažíme. Na 2 šálky rýže 2 vejce.
Žloutky přidáme do rýže, v rozšlehaných bílcích karbenátky obalujeme.
SLOVENSKÉ ŠTRAPÁČKY, - Půl šálku polohrubé mouky, sůl, 6 menšich sy
rových brambor. - Do osolené mouky ustrouháme brambory a zaděláme s
"JakmiIe se trochu
vařící vodou na hustší těsto. Z prkénka oddělujeme nožem malé podlouh uvolním, přijdu
lé kousky těsta do vařící vody. Vybereme cedníkem a podáváme s brynpopel vysypat!"
zou a oškvařenou slaninou nebo s cibulkou a škvarky.
ŠPENÁTOVÉ OMELETY. - 1/4 kg špenátového protlaku, 3 vejce, 7 dkg strouhanky,
sůl, tuk na pánev. - Smícháme žloutky, špenát a strouhanku, osolíme, okořeníme
podle přání a pak lehce vmícháme tuhý sníh z bílků. Na másle pečeme omelety,
hotové potřeme míchanými vejci a přehneme. Podáváme s chlebem či houskou.
KUŘE S CITRONEM.-Kařg, 7 a půl lžice másla, střed, velká cibule, čtvrt
lžičky pepře, sůl, citron.-Kuře rozčtvrtíme, osolíme a opepříme a na
rozehřátém másle po obou stranách opečeme. Přidáme nakrájenou cibuli,
necháme ji s masem osmahnout a trochu podlité dusíme do měkká. Před
ukončením přidáme 1/4 Iž.strouh.citr.kůry a po odstavení šĚávu.

