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

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1980. 4.

od začátku vlády Jana Pavla II. vplynulo něco přes rok; slzy v očích těch, kdo smutně sledo
vali "sebezničení Církve"-slova Pavla VI.-pomalu vysychají.
JEDINÝ ČLOVĚK! Podporují ho modlitby a oběti věrných, útočí proti němu ti, jejichž pozice zlé
a lži jsou ohroženy. Odvážil se pročistit zdroje, ucpané jedem pohoršení a bludu. Obrozuje
posvátné kněžské poslání vlastním příkladem i slovem. Ukazuje Marii, vzor a ochránkyni křes
ťanstva, povzbuzuje nás, narovnává zmatené směrovky k ryzí křesťanské víře a životu.
Sv.Otec je jedním z křesťanů, kteří jsou vtělením aktivního DOBRA. Mohou říci se sv.Pavlem:
"Žiji už ne já, ale žije ve mně Kristus." - Sv.Otec je polský nástupce židovského papeže sv.Petra. Je náměstek Kristův na zemi. Hlavou celé Církve, i duší v očistném očekávání a bla
žených v Bohu - je Kristus sám!
Též papež může uklouznout-jako uklouznul oné osudné noci před Ukřižováním sv.Petr. Kristus
mu však slíbil, že ho bude posilovat a on aby povzbuzoval věřící. Prvních 53 papežů bylo sva
tých, a později bylo mezi nimi imohem víc světců a velkých mužů Božích než slabých, povol
ných či dokonce pohoršivě žijících kormidelníků Církve.
Aktivně dobrý papež povzbuzuje k aktivitě i křesťany, aby riskovali pro dobro a pravdu všech
no. Cnes je zvlášť důležité, abychom se nekrčili v davu, který uráží Krista nadávkami a rou
háním. Zlo bývá aktivní, cítí, že je v neprávu a snaží se prosadit své činy za mravní normu.
Nad ryzostí víry a mravních zásad bdí sv.Otec a ten se bojí víc Boha než lidí. Dobrý příklad
pro nás. Pět zlých lidí, statečně řvoucích lži uprostřed davu pasivně dobrých křesťanů vzbu
zuje dojem, že mlčící dav se zlem souhlasíDav se musí zaktivizovat k dobru. Jinak pomáhá zlu
Dobro, proudící potrubími Církve, stoupá. Zlo se brání-proto je nutné, stát pevně po
boku sv.Otce, našich biskupů a věrných knězi. Abychom nehleděli nečinně na útoky zla
proti dobru, ale dobro aktivně podporovali. Prostě - abychom se zase stali apoštoly.
Apoštol Kristův čerpá a rozmnožuje v sobě z ryzích zdro jů-svátostí, modlitby a oběti-Boží ži
vot -milost-a předává tento život dál. Někdo od nás přijme laskavý úsměv, někdo povzbuzující
slovo, jiný se s námi dá do rozhovoru o víře. Proto berme často do ruky Nový zákon a kate
chismus! Nedávno získala apoštolská rodina na duch.cvičení další dvě rodiny. Nebo korespon
dence s mladou dívkou ji povzbudila, očistit duši po imoha letech ve sv.zpovědi. Apoštol
Kristův nesnese ateistické vy
sílání či aby se vedle knihy
sv.Otce vystavovala kniha here
tiká Pohiera. Telefonuje, pro
testuje, upozorní biskupa, mod
lí a obětuje se.
Před lhostejným Pilátem řve dav
"Ukřižuj ho! Probouzí naše svě
domí! Chceme být lhostejní. Mu
síš ho zabít-jinak!"Vyhrůžky,
typická zbraň aktivního zla.
Modlitba, oběť, statečnost-ty
pická zbraň aktivního dobra.
Stálo pod křížem-Matka Páně,sv.
Jan, pár příbuzných. .Zemětřese
ní a temnota zlo rozprášily.
Aktivní DOBRO vstalo z mrtvých
Vstaňme s NÍM z mrtvé lhostej
nosti i my! Vaše
redakce
POŽEHNANÉ VELIKONOCE

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
POSELSTVÍ SV.OTCE benediktinskému opatu na fjontecassinu-nateřském klášte
ře benediktinů-předal stát. sekre tář kard.Casaroli. Sv.Otec píše uznale o
dosavadních snahách aspoň o částečné sjednocení Evropy a přeje "návrat a
obnoveni sv.Benediktem uskutečňované mravní a duchovní jednoty, aby vzniklo
bezpečné a spravedlivé ovzduší svornosti, vzájemného pochopení, pořádku a míru,
\po kterém touží všechny národy Evropy." Tím zahájil sv.Otec "Rok sv.Benedikta",který se nar.
i před 1500 roky v Norci. Jeho řád s heslem MODLI SE A PRACUJ zkultivoval divokou Evropu po rozpadu mravně prohnilé římské společnosti. Kard.Casaroli sloužil s opatem a biskupy 21.3.mši sv.
na níž byli pozvání i evropští velvyslanci u sv.Stolice. Měl přijít i předseda italské vlády
Cossiga,ale právě podal demisi. 19.3.posvětil po gener. audienci sv.Otec pochodeň, kterou nes
lo 1000 sportovců do Montecassina, Subiaca a Norce-tam došla 22.3. Tento tradiční štafetový
běh sv.Benedikta trvá už 14 let. 23.3.navštívil sv.Otec Norciu, rodiště sv.Benedikta a jeho
sestry-dvojčete sv.Scholastiky. V Norci žijí emauzští benediktini s převorem Otcem Cyrilem
Stavělem, chystáme se tam na duchovní i tělesnou zotavenou ve svatoduš.týdnu. Viz švýc.plán.
PO REFORMNÍ HOLANDSKÉ SYNODE svolal sv.Otec do Říma synodu uniatů. R.1595-96 se vrátila část
pravoslavných i s biskupy v Rusku a Ukrajině-tehdejším Polsku-do katol. Církve; ponechala si
vých.obřady a kázeň. Stalin r.1946 uniaty zrušil, dnes mohou nábožensky žít jen v podzemí.
Všichni biskupové byli uvězněni a zahynuli jako mučedníci v sovětských vězeních a táborech jen Ivovskému metropolitovi kard.Slipému vyprosil Jan XXIII.na Chrušcovovi propuštění z věze
ní na Západ. Jako mučedník zemřel i prešovský uniatský biskup Pavol Gojdič - v pověsti svatos
ti. Na jeho přímluvu se splnila věřícím beznadějná přání-obracejme se i my k němu o přímluvu!
Uniaté touží po patriarchátu. V USA žije přes půl mil.uniatů se 6 exarchy. Synoda byla zaháje
na 24.3.mší sv.ukrajinsko-byzantského obřadu v 10 hod.v Sixtinské kapli. Hlavní celebrant byl
kard.Slipij. Jednání-za předsednictva sv.Otce-začala v 17 hod. Má být zvolen nový Ivovský
arcibiskup-koadjutor, nástupce kard.Slipého, který je už velmi starý. - K ZELENÉMU ČTVRTKU vzpomínce na ustanovení mše sv. Ježíšem Kristem - napsal sv.Otec dopis biskupům celého světa
0 tajemství a uctívání Nej světě jší Eucharistie. V tomto dokumentu zdůrazňuje sv.Otec podstatu
tajemství Eucharistie. Dopis má tři části: Tajemství Eucharistie v životě Církve a kněze. Svá
tostný charakter Eucharistie a OBĚŤ. Oba stoly Páně/bohoslužba Slova a bohoslužba Oběti/ a
společné blaho Církve. /Eucharistie je díkůvzdání/. - 12.3.MLUVIL SV.OTEC 0 MANŽELSTVÍ a 2
sexuálním životě. Rozebral začátek knihy Genesis o původu a poslání manželství. Ukázal na
vzor žen, Pannu a Matku Marii a zdůraznil, že pro křestanský život je nutné sebedarování, zvi.
v manželství. Při audienci pozdravil zástupkyně Svazu něm.katol. žen-svaz slaví letos 50 let
od svého založení-a účastníky katol.hnutí mužů v Bolzánu. - TÉHOŽ DNE se setkala delegace vatik.sekret.pro jednotu křestanů k teol.rozhovorům se zástupci ruské pravosl.církve. Pravoslav
ní mají asi 12 samostatných církví, největší je ruská, nejdůležitější-původní-je řecká, od
níž se ostatní časem odtrhly. Námět rozhovorů,zahájených 23.3:Místní církev a světová církev.
Rozhovory s ruskými pravoslavnými začaly r.1967 v Leningradě, pak v Bari 1970, v Zagorském
klášteře 1973 a v Tridentu 1976. Delegaci vede předs.sekr.pro jednotu křesťanů, arcib. z
Utrechtu kard.Willebrands. - NA OSTROVE PATMU, kde prý napsal apoštol Jan Apokalypsu, se sej
de 29.5. asi 60 zástupců katolické a pravoslavné církve k teologickým rozhovorům, směřujícím
k sloučení obou církví po skoro 1000 lete rozluce. Pathmos navrhnul řecký patriarcha Demetrios
Vane tam duch původního křestanství. Ostrov má za sebou pohnuté dějiny. - Arcibiskup Pavel,
vedoucí finské pravosl.církve vyzval cařihradského patriarchu Demetria I.,aby se vzdal první
ho místa mezi pravosl.církvemi ve prospěch moskevského patriarchy Pimena-zřejmě na pokyn Mosk
vy. - Pravosl.kněz Maendorff,byzantolog na ústavě pravosl. teologie v New Yorku a redaktor
měsíčníku The Ortodox Church se domnívá, že rozhovory s katol. Církví nebudou úspěšné. - NA BÍÍLOU NEDĚLI 13.4.navštíví poprvé v dějinách papež Turín, město sv.Dona Bosca a Turinského plát
lna. 2.-12.5. pojede do Zaire, Ghany,Kenye, Senegalu, Maroka a Ugandy. 27.4.vzpomene v Sieně
'600 let od smrti učitelky Církve, patronky Itálie dominikánky sv.Kateřiny, která přiměla pajpeže k návratu z Avignonu do Říma.13.-19.7. navštíví Brazílii, m.j.přístavní město Fortaleza,
místo eucharistického kongresu, nariáriské poutní místo Aparecidu, hl.město Brasilii a Rio de
Janeiro. - DO ŘÍMA PŘIJEL KARD.TOMÁŠEK a při gener.audienci 12.3 udělil se sv.Otcem asi 12 tis
účastníkům požehnání. - POD VEDENÍM KARD.FELICIHO připravovala od 12.-23.2.rada bisk.synody
v Řine materiál k letošní bisk.synodě na téma:POSLÁNÍ KŘESŤANSKÉ RODINY V DNEŠNÍM SVĚTĚ. Prá
ce koordinoval gener.sekretář synody, slovenský arcibiskup Jozef Tomko. - 12.1 .promluvil sv.
Otec k římským kněžím v Lateráně na téma: Kdo zraňuje lásku, není nic. Mluvil k nim jako je
jich biskup, který horlivě navštěvuje farnosti, zjištuje nedostatky, snaží se je odstranit.
7,důraznil nutnost jednoty kněžstva! DÍKY OTCI HRBATOVI, OTCI HRUŠOVSKÉMU A OTCI ŠKARVADOVI
ZA POVZBUZUJÍCÍ PROMLUVY NA EXERCICIÍCH A DUCHOVNÍCH OBNOVÁCH!

ODEŠEL MI PŘÍTEL. . ..

Prostorná kaple byla nacvaknutá.
Pohřbívali nějakou veličinu. Natáhl
Hans se probudil úplně střízlivý. Tak stříz krk a spatřil vpředu řadu kněží.
livý, že jasně viděl na stropě černou skvrní Jestli už zaklepala noha
v podobě kopyta a rohů, za postelí oprýska ma ta lakomá milionářka?
"Hej, Hanzi!"štouchnul ho
nou skříň s nezavíratelnými dveřmi, vpro
střed místnosti stůl s napůl shrnutým kost soused,"hrozné pro nás,
co?"
kovaným ubrusem, začouzené záclonky na
oknech a květináč s uvadlou kytkou na zemi. "Vždyí bába nikdy nepus
tila ani chlup?"zabručel
Opřel se o lokty a pozoroval zamyšleně
palec, vykukující z modré ponožky. Pak vstal Hans.
vzal skleničku od hořčice, přistoupil k řa "Bába? No dovol? Pater
dě prázdných lahví podél zdi a pokoušel se Karel nebyl přece bá
nalít z každé několik kapiček zbylé lihovi ba!"
Než se vzmohl ohromený
ny do skleničky.Naplnila se sotva pětina.
Vlil do sebe likér, postavil sklenku zlost Hans na otázku, zaslechl^
z mikrofonu první slova
ně na stůl, vytáhl ošoupanou peněženku,
proslovu:"Náš dobrý bratr á
otevřel ji a zatřepal. Vypadl lístek od
tramvaje, medailonek Panny Marie a tři plo Otec nás opustil - předešel nás k nebeskému
ché, chlupaté bonbónky. Mrštil peněženkou o Otci, kde se maže o své ovečky starat lépe než
zem. Už už napřahoval nohu, že všechno od zde, na zemi..."
kopne, pak se zašklebil, sebral peněženku, Hansovi začalo hučet v učích. Zdálo se mu, že
omdlí. Chytnul se sousedky.
vložil do ní medailku, bonbónky pečlivě
"Hanzi, zde se neláskuje,"odštouchla ho loktem
omyl u výlevky a snědl.
Zamyšleně se podrbal za uchem. Natáhl boty svraštělá nevěstka z vedlejšího baráku.
a vyšel na úzkou, temnou chodbu; zamířil k "Měl dobrý plat, vyprosil na dobrodincích imoho
peněz - a zůstaly po něm jen dluhy a haldy dě
vrátnici.
"Copak, Hanzi?"zeptal se vlídně vrátný, "v kovných a prosebných dopisů. Rozdal všechno. Ponoci vás přitáhli tři kamarádi. Cítíte se?" třeboval-li někdo nocleh, ustlal si na zemi a
"Ale jo? Smím si brnknout? Zaplatím, .kama přepustil mu svou postel...každému! Nepátral po
tom, jestli si prosící jeho pomoc zaslouží, dal
rád mi půjčí.."
Vrátný kývnul a zapnul telefon. Hans vyto rád, s úsměvem, s jiskrou v oku...Proto i jemu
čil číslo. Slyšel zvonění, ale telefon nik Bůh dá...."
"Na co...na co zemřel?" zeptal se Hans zloděje
do nebral. Vytočil číslo třikrát. Ruce se
Kurta, který mačkal čepici před ním.
mu chvěly, málem mu sluchátko vyklouzlo z
dlaně. Pak zklesle vzdychnul a vytočil jiné "Plicní em.. .em. .embargo nebo co. .na tom nezá
číslo. Po dlouhé době se ozval ženský hlas: leží. ..ale už tu není, Bože!" Z očí mu vyprýšti"Patera chcete..Ale ten je na hřbitově. Po la slza jako obrovský hrách.
To není možné.. .nevěřím... ten nemohl, .nesměl
spíchám tam také.." A bylo ticho.
zemřít..drtil Hans slova mezi zuby. Viděl jasně
Hans vyšel mrzutě z budky. Musí čekat, až
vyhublou, vlídnou tvář, štíhlou ruku, podávají
se vrátí. Nikdo jiný mu nepůjčí.
Hlavními dveřmi vstoupila dosti hezká dívka. cí mu bankovku a slyšel slova: Snad by vám bylo
Z upnutého, kratičkého oděvu a přemíry čer lépe, kdybyste se poohlédl po dobrém děvčeti...
veně na rtech a na tvářích poznal každý je Jistě vás má některá ráda.. založíte rodinu...
Proslov i obřady skončily. Několik mužů odnášelo
jí smutné řemeslo.
rakev k hrobu. Ne vážení občané, ale křivonohý
"Hanzi..! Jdeš do práce?"
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"Ne,"odsekl zamračeně,"jdu navštívit příte Riki, ohromý černoch z doků, rezavý Franci a
nachr v pokladnách - Rudi. Za rakví šli příbuz
le. Nemám doma ani kapku..půjčí mi!"
Kopnul do létacích dveří a vyběhl ven. Dív ní, přátelé a známí a docela na konci houf plačí
cích zlodějů, kasařů, pasáků, nevěstek, opilců..
ka se hořce usmála.
"Slečno Lotty, snad byste se nezamilovala A úplně vzadu se sklopeným zrakem pár marxistů.
do opilce?" pokáral ji vrátný.
Když otevřel Hans dveře svého kumbálku, stála
"Jsem já lepší?"zvedla k němu smutné oči.
vprostřed pokoje Lotty a držela v ruce láhev
Bylo vidět, že je vyčerpaná, přesto se
jasně zeleného likéru. Mlčky mu ji podala.
vzchopila a vyšla ze dveří. Ale dala se
Hans obratně vytáhl zátku a vylil zelený jed
opačnou stranou, než pospíchal Hans.
do umyvadla. Ostrý pach lihoviny zaplavil míst
Ten došel ke hřbitovu. Mimo několika osamě-l nost. Spláchl vodou zbytky a obrátil se k užas
lé dívce:"Kdybyste dovolila, slečno Lotty..pro
lých postav mezi náhrobky neviděl nikoho.
"Je asi v kapli,"řekl si a zamířil k šedivé! sím o vaši ruku. Nevadí vám, že jsem BYL ochmel
ka?"
budově, obrostlé břečfanem.
"Hanzi! Můj drahý Hanzi...!

JSME STVOŘENI PRO NEKONEČNO
Svět, který Bůh pro nás stvořil, je příliš
malý. Naše přání jsou větší než to, co může
me dosáhnout a naše sny jsou sladší než náš
skutečný život. Naše naděje sahají dál než
naše láska. Máme oceán přání, ale skořápku,
kterou můžeme nabírat z jeho rozlehlé plnos
ti. Neustále narážíme na zdi všehomíra a roz
bíjíme si své duchovní údy o jeho ploty. To
je podstata každé touhy a utrpení. JSME STVO
ŘENI PRO NEKONEČNO! Naše duše má křídla, kte
rá si rozbíjí v kleci našeho těla, na přízemnosti našeho okolí.
Na neklid duše dává každé náboženství stej
nou odpověd: JSME STVOŘENI PRO BOHA. Kdyby
chom měli duši plnou lásky k Bohu, nebylo by
třeba bolesti. Ta totiž do jisté míry nahra
zuje nedostatek naší lásky. Ze zkušenosti ví
me, že nemáme strkat prsty do ohně, jinak si
spálíme prsty. Láskyplná poslušnost vůči ro
dičům by nás ochraznila před mnohým neštěs
tím. Kde chybí láska, vetře se bolest, aby
nám dala poučení, které potřebujeme.
Ačkoliv jsme stvořeni pro Boha, vrháme se do
pozemských radovánek, jakobychom byli stvořeni pro ně. Stavíme své hnízdo na
zemi v naději, že pak najdeme spokojenost; ale přijde jako oheň utrpení a
spálí je.
Když jsme požitky přesyceni, když je naše tělo překrmené událostmi, když na
nás přátelé zapomenou, když je nám moc nepohodlná, přiznáme si často v hlou
bi duše: BOŽE, COPAK TO JDE BEZ TEBE?
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Bolest nám nemá jen připomínat, že tato země není všechno, má nám pomáhat ta
ké dělat pokání za hříchy. Bolest stojí vedle hříchu, aby pomáhala při spá
se duše. Nemusí to být vždy vnější bolest - úraz nebo nemoc. Může to být a většinou také je - vnitřní utrpení: stísněnost, nespokojenost, výčitky svě
domí, pocit rozháranosti, prázdnoty, osamělosti... Právě tento poslední způ
sob bolesti přitahuje často mnohá srdce zpět k Bohu. Duše si nepřeje nic tak
vroucně, jako aby utišila hlubokou žízeň. Tímto podobenstvím obrátil Spasi
tel u studny ženu Samaritánku. Měla pět mužů a ten, s kterým tehdy žila, ne
byl její muž. A přece znovu a znovu žíznila po lásce. Je zajímavé, že tato
žena je v Písmě první člověk, který označil Ježíše slovy VYKUPITEL SVĚTA.
Vykoupil ji od prázdnoty a žízně.
Vlastnost žízně můžeme spíš nazvat starost než bolest. Každý máme starosti,
dokonce i děti při hře. Starost se vztahuje k naší naději; je v ní pocit, že
svět není nesmyslný a že touha duše se může někde utišit. Pesimismus se dívá
na minulost a domnívá se, že se už nedá nic napravit.Starost se dívá do bu
doucnosti a doufá, že minulost se dá přetvořit. Vyrůstá také z vědomí, že
máme síly,kterých jsme ještě nepoužili a to dává duši vzhled do vyšší říše,
kde můžeme své síly cvičit a užívat jich.
Starost neroste ze slabosti, ale ze síly a z možnosti, zatím co bolest vyrůs
tá z pocitu omezenosti. Místo, aby se dal hnát k zoufalství, má dnešní člo
věk začít znovu doufat, nebof ve starosti pudí Bůh k lásce, která přesahuje
všechny lásky a ke "kráse, která každé jiné kráse připravuje muka."
Naše století má zvláštní vlastnost: je v něm nakupeno víc bohatství a moci
než kdy jindy, ale je v něm také nakupeno víc starostí. Kdo se zmocní této
prázdnoty a použije ji jako základu, propadne temnému zoufalství; kdo však
si všimne prázdnoty rákosu, může na něj hrát nekonečnou melodii a z této
písně se také radovat.
Fulton J.Sheen
"NEROSTE-LI ČLOVĚK V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ, NEZŮSTÁVÁ DÍTĚTEM, ALE MĚNÍ SE V TRPASLÍKA."

Otec Dr.Josef Hrbata na Duch.cvičeních v Bethanien.

"Krásný pokoj" byl až na
postel prázdný.
"Bouda je trochu chladná,"
Ostrý mráz, leden 1884. Na nádraží v Miles zasmál se kovboj, vida
vystoupilo z vlaku šest polozmrzlých a hla zklairané tváře sester. Za
dových sestřiček-Voršilek. Přijely na pozvá chvilku přivlekl dvě buvo
ní apoštolského vikáře v Montaně P.Brcndela, lí kůže, plné hmyzu.
aby v jeho oblasti založily klášter. Jako "Uvařím výbornou rybí pobezmocná kuřátka se choulily s představené. lévku,"řekla hostinská."Jistě máte hlad."
"Bohu díky, jsme u cíle! "oddechla si Matka Polévka, vlažná břečka z herinků, sestry nenasy
Amadea, Irka, "děti, nebojte se! Pán Bůh a tila. Neodvážily se ulehnout na špinavou postel,
svátá Voršila nám pomohou!"
kožešiny páchly, vedle řinčely dlouho do noci
Postavy na peróně nevypadaly svatě.Kovbojo ostruhy kovbojů, na druhé straně byla čínská prá
vé v kožených kabátcích a obrovských klobou delna a pralo se až skoro do rána. Rámus všude!
cích se tlačili kolem vyděšených sestřiček Sestry se probraly z polospánku jako rozbité.
a zahrnovali je zvědavými otázkami a sluš "Jen odvahu, děti! Horší to být nenůže!" těšila
nými i méně slušnými vtipy. Dosud tu řehol- je Matka Amadea.
nice neviděli, jen náklady dobytka, které Odpoledne našel biskup sestrám čtyři pokoje - za
zaháněli na rozsáhlé pastviny. Divokou cha 30 dol.měsíčně. Matka Amadea opatřila brambory,
sou se prodíral vysoký muž v dlouhé kožeši kávu, zápalky, uhlí a stará kamna. Brzo jim po
ně. "Jsem apoštolský vikář. Vítám vás - tro slaly sestry z Toleda dopis a 30 dolarů. Stejnou
chu místa, chlapci, pro dobré sestřičky.Ale poštou došel koláč s lístečkem: "Něvylamte si na
kde vás ubytovat?"dodal rozpačitě."Musím
něm zuby. "Byly v něm zapečené mince - 30 dolarů.
hned odejet, mám pár stanic odtud biřmování První dny jedly ovesnou kaši a když jim kramář
Chlapci, nevíte o něčem?"
přinesl pár nahnilých meruněk, připadaly si jako
"Jo-to bude těžké,"otřel si jeden kovboj z královny. Dlouho svou nouzi tajily, jednou ale
víček jinovatku, "do některého z 65 saloonů potkal P.Lindesmith dítě, které jim šlo pro maso.
v tomto městě bych se neodvážil je zavést." "Co máš přinést?" zeptal se ho.
"Matka Mac Canna má volný pokoj,"zvolal muž "Za deset centů játra pro sestřičky."
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z Itexasu."Hnusná barabizna, ale lepší než Příští neděli kázal Otec na téma:"Deset centů na
stát při čtyřiceti stupních na ulici, he?" játra pro sestry," a náhle byl bídě konec. Lidé
Biskup si oddechl. Kovboj, cinkaje ostruha dávali peníze, jídlo, dříví, nábytek..dokonce
mi se ujal sester a biskup naskočil do roz- několik klavírů.
do rozjíždějícího se vlaku.
V reservaci Tongue otevřela Matka Amadea ještě
"Snad nechcete obracet Indiány?"zeptal se před koncem zimy školu pro Indiány. V první chatr
kovboj sestřiček."To byste si dali těžký
či bydlel P.Eyler,S.J., druhá sloužila za kapli
úkol. Cheyenští Indiáni jsou ze všech nej- a příbytek sester, v třetí byla škola.
divočejší. Před 8 lety vybili celý pluk
Divocí Indiáni hned první noc tančili tanec ra
vojáků a srdce generála Castera roztrhal
dosti. Pohlavár Bílý Býk jim svěřil dcerku Žlutc
náčelník vlastními zuby - jak přísahal."
punčochu. Brzo byly dřevěné lavice ve škole obsa
"Hrozné!"zděsila se jedna ze sester.
zeny a děti oblečené do darovaných oděvů.
"Když dali násilím Indiány do reservace,
Divoši byli divocí. Při nejmenším pokárání dítě
brzo utekli na svá loviště, ničili a vy
strhlo šaty, hodilo je sestře pod nohy a vyskoči
krádali farmy bělochů, všechny pak vyvraž lo oknem. Ale pomalu si na sestry děti zvykaly.
dili, a skalpy zavěsili za opasek. Mají
Život v divočině nebyl ovšem příjemný. Často na
příjemný zvyk, narazit svou obět na kůl ne šly zavražděného farmáře, strašlivě zmučeného;
bo ji házet přes palisády."
jednou poštval starý Indián ostatní proti vojsku,
"Mlčte už!"zvolala Matka Amadea.
nastaly hrozné řeže. "Sestřiček se ani nedotkne"Nu, chtěl jsem vás v krátkosti informovat" re - jinak zabijeme každého," tvrdil.
zavrčel Texasan rozpačitě. Nedbale vrazil Matka Amada založila řadu stanic a škol mezi růz
do dveří z prken vystavěného baráku:"Matko nými indiánskými kmeny. Cesty byly ovšem nebezpeč
Mac Canna! Kde vězíš, čarodějnice? Vedu ti né^ Jednou ji a několik sester překvapila sněho
hosty do tvé chajdy!"
vá vichřice, zachránily se skoro zázrakem, s
"Chajdy?"zafuněla Mac Canna. "Každé prkno
omrzlými údy. Dobří lidé jim je třeli petro
stálo 5 dolarů! Vítejte, sestřičky! Mám
lejem, za tři dny se do nich vrátil život.
radost, že jste přišly, jsem věřící
Jindy ušly o vlásek hladovým vlkům. Matka
Irka!" I když to bylo laciné vyznání
Amadea upadla jednou do divoké řeky, plné le
víry, Matku Arradeu to trochu uklidnilo.
'dových ker, zachránila se posledními silami.
Hostinská je vedla po vrzajících scho
Při železničním neštěstí se poranila tak těž
dech: "Zde je pokoj. Mám tam jen postel
ce, že do smrti chodila o holi. Ale odvahu
a topit se tu nedá. Snad se tu směstnáte."”
neztratila!

APOŠTOLKY SEVERU

R.19O5 poslala první sestry na Aljašku. Po stav zhoršoval. 5.prosince přijala svátost nemoc
pěti letech tam cestovala sama. Po hrozné ných. Z lůžka sledovala na Neposkvrněné početí
cestě parníkem přistála v přístavu v Nome, Panny Marie oběí mše svaté. Při požehnání hrál
eskymácký chlapec na housle, řfemocná se rozplaka
v tajermém městě Beringový úžiny.
Přístav sv.Michala založili kdysi Rusové. la. Chlapec hrál píseň smrti.
10 mil odtud vystavěly sestry z dříví a té- V noci se celý klášter vzňal. Tak tak že zachrá
rované lepenky stanici sv.Voršily. Když po nily sestry Matku a P.Roubaut odnesl do bezpečí
minula dlouhá arktická noc, sloužil tam mši Nejsv.Svátost. Z kláštera zbyla hromádka popela.
sv.jesuita P.Chapdelaine
"Bůh dal-Bůh vzal, bučí jeho jméno pochváleno,"
Ubohé sestry potřebovaly útěšnou přítormost řekla nemocná, ležící v mrazu na ulici a dodala
Spasitele; zima byla strašná. Domem otřása s úsměvem:'"IteŠ už nemám ani čas umřít!"
la sněhová vichřice, rvala střechu, ani v Neštěstí dodalo těžce nemocné Matce sílu - jen
noci nemohly sestry odložit kožešiny. Tam silné revmatické bolesti zůstaly - památka na
mrazivou noc na ulici. Když si sestry vystavěly
umrzla Matce Amadee jedna noha.
nový klášter, vrátila se Matka Amadea do Seatlu.
V lednu přepadla v tundře bratra Paquina
sněhová bouře, zabloudil a na jaře ho naš Sestry i Eskymáci plakali, když nemocnou odná
šeli na palubu, ale novicky v Seatlu ji vítaly
li na lyžích, které táhlo pět koster vy
hladovělých psů. V květnu, kdy zurčení vo s radostí.
dy pod ledem zvěsto^zalo jaro, rozpadaly se 10.listopadu 1920 odevzdala svou duši Spasiteli.
s hromovým třeskotem metry tlusté kry.
Nad jejím tělem zpívaly sestry De profundis,
Léto přilákalo na chudou pláň milióny mos podle staré tradice nad křížem z popela. Pak ale
kytů. Nebylo možné se před krvelačnými muš zapěly radostné Ta Deum a od bran Božího domu
zněla krásná indiánská píseň, končící vyznáním:
kami chránit. Nové soužení!
Statečné Voršilky žily s misionářem a Esky "1/ tebe, Bože, j’4em dojata. a 4tóZe tč budu vumáky samy. Jen zřídka zabloudil do jejich ní." Když ji nesli ke hrobu, zpívali Indiáni
samoty lovec kožešin nebo rozedraný zlato píseň, s kterou pohřbívají své hrdiny.
kop. Sestřičky sdílely radosti i soužení
WiIhelm Hunermann
Eskymáků. Matka Arradea se vlekla při 40⁰
mrazu o holi do jejich chatrčí, ošetřovat
nemocné. Sněhový dům matně ozařovala lanpa,
zbytky jídla, hnijící vnitřnosti a jiné od
padky plnily místnost hnusným zápachem.
Dobrá Matka dělala, že nic necítí, vymývala
nemocným vředy, natírala mastí, obvazovala
rány, utěšovala, povzbuzovala a modlila se
s umírajícími.
V létě bydleli Eskymáci ve stanech a chodi
"Na co tu čekáte?
li lovit lišky, medvědy a soby nebo vyjíž
Už jsem vám sto
děli na kajacích na moře lovit velryby, tu
krát ř íka1 , že
leně či ryby. Mnohý se z nebezpečné cesty
ci tróny nejsou a
nevrátil a sestry těšily pozůstalé.
nebudou!"
Největší radost měly z dětí, oblečených do
kůží z tuleňů nebo scbů.
Druhou zimu ztrávila Matka Amadea na řece
Akulukar, kde založily sestry r.1905 stani
ci. Děti ji milovaly, ztěží měla chvilku
pro sebe. "Mám vás tak ráda, "říkávala jim,
"ani bych vás opustit nechtěla." Její slo
va se rozšířila podél celé řeky a Eskymáci
přicházeli k Otci s prosbou: "Ukaž nám Mat
ku, která Innuit-Eskymáky miluje!"
V srpnu 1914 - v den zlatého výročí svých
řeholních slibů, založila Matka Amadea v
Seatlu noviciát pro Aljašku. Navštívila ji
šestkrát - a byly to nebezpečné cesty.
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R.1919 těžce onemocněla a lékař nařídil,aby
se okamžitě vrátila do Seatlu. Statečná
Irka však plánovala nový klášter na řece
Gruzgamipa. S přibývající zimou se její
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Přidáme slušivého motýlka, a hned vy
padá při jatelněj i!

KDO
JE JEŽÍŠ KRISTUS ?
Kdyby byl přišel na Velký pátek do Jerusalema ušlechtilý po
han a pod křížem se ho zeptali:"Kdo tu visí a trpí?"byl by
asi řekl: "Určitě ne zločinec!" Kdyby mu vyprávěli,že
Ukřižovaný blahoslavil chudé, hladové a pronásledované/Lk 6,
20-22/,že uzdravoval nemocné, odpouštěl hříchy, hlásal radost
né poselství o věčné spáse,jistě by pohan zvolal:"Ukřižovaný
zvláš£ prožíval Boha". Je "mimořádně spojen s Bohem, "v něm je
"milující Bůh zvlášř blízko člověku a pracuje skrze něj. "Nik
dy by pohanovi nenapadlo, že na kříži mezi nebem a zemí visí
nestvořený, věčný Syn Boží - jedné podstaty s Otcem.
Se sv.Otcem, biskupy a celou Církví vyznáváno, že Ježíš Kris
tus je "první a poslední. Živýť/Zj 1,16-17/.Modlíme se k němu
jako k Bohu stejně jako k Otci a k Duchu sv. Sám si dělá ná
rok na božství slovy:"Já vám říkám", "Já vás posílám", "Já jsem
cesta, pravda a život,""Já jsem světlo světa."Zvěstovaný a
Zvěstující je jeden a týž. Nejde tu o ztmulé formy, ale o
bytí a nebytí katolické víry.
PRAVÝ ČLOVĚK. - podle učení Chalcedonského koncilu
/451/je Ježíš Kristus"zrozeny podle svého Božství přede všemi
věky z Otce a podle svého člověčenství v čase z Marie Panny."
Syn Boží vzal na sebe tělo z pozemské Matky. Stal se člověkem,
"jedním z miliard a přece jedinečným'.' Projev nepředstavitel
ných rozměrů!
Syn Boží se nedotknul jen vně, povrchně člověčenství, jako oděv tála. Stal se pravým člověkem
v určité době, v určité rodině, v určité zemi a národě. Nešel průměrnou lidskou životní ces
tou: vyrostl, plahočil se, zestárnul a zemřel. Ježíš Krisus s námi sdílel až k nejzazší mezi
bídu lidského života. V noci před jeho utrpením se ho zmocnila hrůza a strach, takže se potil
krví. Sestoupil do nejhlubší bídy našeho jsoucna. Chtěl se s námi podílet o vše a stát tam,
kde stojíme my - hříšníci a ztracení. Neexistuje bída a opuštěnost, ve které by nebyl s námi.
Ježíše si váží i dnes mnoho lidí mimo Církev. Obdivují jeho lásku k lidem, jeho účast s chu
dými a opovrženými, jeho "běda! "boháčům, jeho nekompromisní stanovisko i tragický konec na kří
ži. Ale při jedné zprávě z Písma jejich ANO k Ježíši přestává: při velikonočním poselství:
"VSTAL Z MRTVÍCE!"/Mk 16, 6/.h Zmrtvýchvstání Ježíšovo je střed naší víry! Vše, co mu předcházelo-adventní touha po Vykupiteli, narození Syna Božího, jeho utrpení a smrt-je naplněno v
podstatné události:ZMRTVÝCHVSTÁNÍ! Na něm spočívá vše, co se událo po velikonocích a děje se
stále:vstup na nebesa, seslání Ducha sv., rozšíření Církve, nový příchod Páně, dokonání časů,
vzkříšení mrtvých. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠOVO JE VRCHOL VLASTNÍHO ZJEVENÍ BOŽÍHO.
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PRO NÁS! - "KDO JE TO?"ptali se lidé, když utichla bouře na Ježíšovo slovo/Mt 8,27/.I
dnes se mnozí ptají, kdo byl Ježíš. Jedni odpovídají, že chtěl osvobodit lidstvo od společen
ského nátlaku. Jiní ho považují za idealistu, který se zlomil o tvrdou skutečnost. Další pra
ví, že byl obětí intrik;ztroskotal. To si vymyslely dnešní ideologie. Podstatné neuznávají.
Večer před svým utrpením se Ježíš modlil: Otče"dovršil jsem dílo, které jsi mi svěřil.."/Jan
17,6/. Otec poslal Syna pro nás, za naše hříchy, za hřích světa. Hřích není jen to, co človck
dělá. Hřích vydává člověka cizí MOCI, moci ZLÉHO. Říše ZLA ho podmaňuje, zotročuje. Hříšník
zůstává sice člověkem, ale zvráceným způsobem. Ježíšova smrt na kříži měla jako obětní smrt
vykupitelskou sílu. V kříži se zjevila nejhlubší podstata Boží-LÁSKA. Nazval-li se Ježíš dob
rým pastýřem, řekl nám, za co dá svůj život:", .aby měly život a měly ho v hojností."/Jan 10,
10/. Věčný život ve společenství s Bohem. Naše smrt není konec, ale brána k věčnému životu.
Náš život se nedá zúžit na kratičké období mezi narozením a smrtí.
Kristus se vydal až do krajnosti. Jsme my ochotni, odpovědět stejně a jít až do krajnosti?
Všichni máme pokušení, protáhnout se kolem krajnosti a spokojit se krásně formulovaným čás
tečným programem: Obnova Církve- ano, ale BEZ KŘÍŽE! Být křesťanem - ano, ale BEZ KŘÍŽE! Spa
seni - ano, ale BEZ KŘÍŽE! Takové částečné dílo vytlačuje kříž z našich srdcí a z našeho ži
vota. A vůbec bychom už Krista opustili, kdybychom místo KŘÍŽE postavili vědu, pokrok a bla
hobyt. Zde platí napomenutí Písma sv.: "Všechna jejich snaha je obrácena jen na věci pozemské'.
/EU 2,19/. Vsadíme-li svou naději v Krista jen na tomto světě, budeme "nejubožejší ze všech
lidí."/I.Kor 16,19/. - Kristus nás vede do budoucnosti, kterou jsme nevybudovali sami; je to
dar Boží. Do věčné budoucnosti, věčného mládí, věčného života.

JOSEF KARDINÁL HÖFFNER - Kolín n.R.

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
6.července 1927.
Dnes tu dlouho seděla hezká slečna Mimi a hořekovala nad svým osudem. Je mi u ní zvlášt ná
padný filosofický klid, s kterým pozoruje sebe a svůj osud ze všech stran.
"Je mi dvacet čtyři, "vypravuje."Dosud jsem čekala na ženicha; ale čas utíká,musím pilně pra
covat a špatně jím. Za dva roky budu vypadat jako vyhladovělá kočka. Zatím mi pomáhala mamin
ka - ta je ted nevyléčitelně nemocná a posluhovat už nemůže. Je řada na raně, abych zase já
vydržovala ji. Vydělám měsíčně 90 šilinků. Z toho se žít nedá. Musím si tedy najít někoho,
kdo by mě vydržoval. Bylo by mi ovšem milejší vdát se - ale kdo si dnes vezme děvče bez vě
na? Ničím jsem se nevyučila, znám dobře jen práci v domácnosti. Jsem, jak vidíte, ještě hez
ká, pracovitá a schopná; je mnoto mužů, kteří se mi dvoří, ale oženit se se mou nechce ani
jediný. Proč? Protože nemám peníze! Ty prokleté peníze! Ty mi zničí celý život...! Ted mám
tři ctitele. Jednoho starého obchodníka, pak úředníka a konečně docela mladého chlapce, kte
rý mi nechce prozradit, čím je. Asi se rozhodnu pro obchodníka. Je starý a má tři odrostlé
děti. Snad se mu zalíbím natolik, že se mě nakonec vezme. Mladý by mě stejně za pár měsíců
nechal sedět a pro úředníka nejsem dost dobrá. Je to všechno jistě velmi nepřijemé - ale
konečně, život se skládá většinou z nepři jemosti..."
Při vyprávění se slečna Mimi smála - tak mile a klidně, jakoby se nejednalo o její životní
štěstí, ale o nějaký bezvýznamný nákup.
"Snad přece jen něco očekáváte," řekla jsem, "není přece možné, že by se nenašel nikdo, kdo
by se rád oženil s tak milým, hodným a pilným děvčetem!"
"Víte co!?" zvolala náhle, "dám si prostě inzerát do novin. Napíši pravdivě, kolik, je mi let,
že nemám peníze, že jsem dobrá hospodyně a vezmu si ráda i vdovce s jakýmkoliv množstvím dě
tí! Snad se přece jen někdo najde!"
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Slečna Mimi vstala a se zářícíma očima vyběhla z obchodu.
7. července 1927
Otcův krátký dopis:" Maminka náhle onemocněla. K večeru se zjistilo, že musí nutně na opera
ci. Nechci tvrdit, že není žádná naděje; je naděje, ale velmi malá. Nikdy v životě jsem ti
nezamlčel pravdu a chci i ted, abyste věděli, na čem jste. Vím, že to bude pro tebe, milá
AIjo, v cizině ještě těžší, abys unesla tuto bolest. Operace je zítra v deset. Dokud byla
maminka při vědomí, prosila mě, abych ti poslal tuto květinku. Políbila ji." At je tento po
libek poslední požehnání mé AI ji,"řekla. Doufejme přesto v to nejlepší. Váš otec."
Ctu stále dokola tyto řádky a beru fialku, na níž lpí polibek mé maminky - snad poslední.
Tu vstupuje do obchodu "nespokojená". Obsluhuji ji a poslouchám při tom zprávy o tem, co se
dnes událo. Srdce mi buší strachem. Matka zápasí o život, snad už je mrtvá. Je v Rusku, já
ve Vídni. Nesmím tam jet, ani letět - jsem vyhnanec z vlastní země.
Znovu zákaznice. Opět nalévám mléko, odvažuji máslo a salám. Místo 10 dkg dávám 15 dkg a
omlouvám se. A nejsem schopná zákaznici poradit, šetří-li prádlo víc Persil nebo Rinso.
Snad právě maminku pochovávají...
Přichází děvče a chce něco za tři groše. Dlouhé minuty vybírá a zahrnuje mě otázkami. Myšlen
kami jsem v Rusku, u lože své matky. Jakobych viděla její bledou tvář a voskové ruce. Kdo ji
ošetřuje? Kdo ji smí ošetřovat, zatím co já tu musím krájet salám a nalévat mléko?
Chci doirů, domů! Hned! Ted! K mamince! Chci sedět u její postele a bdít do noci! Domů! Ale
volání mého srdce se mění v klidné Dobrý den, když vběhne do obchodu trafikantka a ostrým
hlasem naléhá:"Pět deka extravuřtu a dvě žemle, ale rychle, mám v trafice zákazníka." Krájím
salám a sbírám všechny síly, aby trafikantka nepozorovala, jak se mi chvějí ruce. Co je komu
do toho, že moje maminka umírá...? Konečně jsem sama. Přikládám rty ke květince a zdá se mi,
že na ní cítím teplo rtů své matky.. .Dopis byl na cestě deset dní! Co se mezitím událo?
13.července 1927.
Slečna Mimi je zničená, na inserát se nikdo nepřihlásil. "Copak není v Rakousku jediný muž,"
říká smutně, "který by se oženil s děvčetem bez peněz? Počkám týden,pak půjdu k obchodníkovi."

NEMAJÍ DOSUD JMÉNO!
Nemáme, bohužel, jittotu, bude-ZÍ
natě křettanttví příjateZné pro ty
druhé. VideZÍ jtme to na madart kem
povttání a na praztkém jaru - na
ttatitících uprchZ-^ku a na přícho
du titícu dítídentu z východního
bZoku na Západ; vzníkZy probZémy,
které jtme netutiZÍ.
Komunittícká výchova, propaganda a
teror zanechaZy na Židech z Výcho
du. ttopy. ŽeZezná opona nezv ettíZa
jen zemepítný odttup Východu od Zá
padu, aZe zvettíZa i odttup ptychoZogický.^ VznikZo^ ROZVELENÉ KŘESŤAN
STVO, Křetťantké tpoZecenttví, na
rušené uz dříve tchítmatem a refor
mací., byZo od r.1945 roztržené na
víc ŽeZeznou oponou. Z kdyby ZeZezná opona zmizeZa, ro zpoZcenott zů
stane.
Proti marxíttícké Zzídíktatuře ve
jménu tvobody, Zídtké otobnottí a
tociáZní tpravedZnottí u pottavíZa proZetártká eZZta madartkých. a
cetkotZovent kých Zádových demokra
cií. Nejvernejtí z vérných, pečZÍvé vybraných a titíckrát prokádrováných mZadych ZnteZehtuátu; komunZótZctZ důvěrníci deZníku ve ttátn^ch podnZcích; kádry a budoucí
vůdcové strany a vZády. Ano - tZ
te vzbouríZi protZ Motkve’. MZadí
ZZdé, které výheň dZaZektZky meZa
rozohnit, domytZeZi marxítmut do
konce a poznaZZ, ze je to podvod na národe. Ne prrznZvcZ TZta cZ eurokomunít mu, anZ tocíaZítté cZ fatítté - aZe také ne křesťané'.
Nemají jettě jméno;jtou ttmZ,co přijdou po komunítmu; z kZadu komunítmu zrozený protZkZad - a proto nutné zatrpkZÍ nepráteZé ttanovitka, které překonaZZ.
TZto pokomunZété, kteří t>e probojovaZZ komunZ^mem, kteří prohZédZZ a hZadovejí po a pravedZno^tZ, po Zá-ice a pravdě, po vřem, co komunZómuó popírá, tito
mZadí revoZucíonáří jóou naíí bratří, kteří byZÍ Církví uZoupení nebo nikdy
k Církvi nepatríZí - aZe presto je jejich domov u náó a proto je muó^me neuótaZe obkZopovat óvou modZitbou a Zátkou.
NedeZejme ti ÍZuze\ Co přijde po komunitmu, nemůže Církev jen tak beze vteho
přijmout. Co protZo tavídZem tohoto tyttému te nedá přivtéZit jako daZt-c
mnozttví k Matce Církvi. Nejdříve mutíme my zZeptit tvou vZattní kvaZitu.
MíZióny Židé Východu zápatí denne te ztem, aby t^ otvobodíZy od jeho teroru
a diktatury. MÍZiony Židé překonaZo marx.it mut . Můžeme te t nimi t jednotit v
pravdě jen tehdy, překonáme-ZÍ tami tvůj materíaZítmut . Jinak jím nemůžeme
dát nic, ani poučení, ani dobrou radu - ba Zépe udeZáme, když te od nich na
učíme, jak te obětavé žije a umírá pro ídeáZ.
P.Werenfried van Straaten - Spekpater
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"PROČ SPÍTE? VSTAŇTE A MODLETE SE, ABYSTE NEPŘIŠLI DO POKUŠENÍ!"/Lk 22,46/.

"OHEŇ JSEM PŘISEL HODIT NA ZEM, A JAK SI PŘEJI, ABY UŽ VZPLANUL!"/Lk 12,49/.

"Hned mi to napadlo, když je filiálka v domě."
"Ale banka je zavřená."
Bili pohlédnul na hodinky:"Už deset minut. Ne
"Další, prosím!" Dr.Williams otevřel dveře chal jste mě dlouho čekat. Tečí zavolejte ředite
do čekárny. Zvedl se poslední pacient, vy le banky a řekněte mu, že musíte nutně vyzved
táhlý, nevlídně vypadající člověk kolem čty nout ze svého konta pět tisíc. Vymyslete si něco
řicítky. Měl hnědý, kožený obličej a jeho
věrohodného, abyste nevzbudil podezření a řekně
oblek byl zřejmě střižen na někoho menšího. te mu, že mě pošlete k zadnímu vchodu pro peníze
Prošel kolem lékaře s kloboukem na hlavě a Musíte mě popsat!"
nesundal ho ani v ordinaci.
"Ani mě nenapadne!"vybuchnul doktor. Ale Bili mu
"Vaše pomocnice už odešla?" Stál vprostřed přiložil sluchátko k uchu, k druhému uchu pisto
místnosti a pozoroval lékaře, který usedl k li a lékař udělal, co mu lupič nařídil.
psacímu stolu.
"Jistě uznáte, že pět tisíc není tak moc,"mínil
"Ano, musela si jít něco nutného vyřídit." Buxtcn, když rozhovor skončil. Odvázal doktorovu
Dr.Williams byl po namahavém pracovním dnu pravou ruku, podal mu vkladní knížku a plnící pé
unaven a v myšlenkách už na cestě domů; pro ro. "Mé požadavky jsou skromné. Odjedu do Kanady
to dc jeho podvědomí neproniklo nic, co by a nebudu celé léto dělat nic než chodit na ryby!'
ho upozornilo na nezvyklost pacientova dota "AĚ vám nejmíň tisíc smračbchů zpříjemní vaše
zu. Muž vzal náhle poklepové kladívko, po rybaření,"zavrčel doktor.
těžkal ho v ruce a praštil jím proti sklu Buxton se ujistil, že řemeny drží pevně. "Děkuskříně s lékařskými nástroji. Sklo se roz ju doktore, za vaše přání. A nic ve zlém."
sypalo. Dr.Williams vyskočil.
Hodil pistoli na stůl. Byla to dětská hračka.
"Zbláznil jste se?" vykřikl. Muž vzal kus
"Darujte ten krám svému klukovi jako památku na
skla mezi své nepoddajné prsty a rozdrtil Billa Buxtona." Dotkl se prstem okraje klobouku,
je jako by to byl papír.
zhasl světlo a odešel.
"Jmenuji se Bili. Bili Buxton nebo tak ně Doktor Williams zasténal. Pevně ztažené řemeny
jak," zašklebil se. "A tady," zaklepal na mu působily bolest. Ten chlap ho svázal jako
kapsu saka,"je schovaná ta stříkačka s šes ranec špinavého prádla! Věděl, že má před seti ostrými kusy munice."
bou dlouhou, nepříjemnou noc. Nejlepší by bylo,
"Co chcete? Střílet? Nedělejte, člověče,
kdyby všechno zaspal, uvažoval a zavřel oči.
hlouposti a hleSte rychle zmizet." Doktoro Myslel na Kanadu, na
vi zrudnul obličej hněvem.
její divoké řeky
"Rozkaz, doktore, já zase vypadnu," řekl
a nádherné lo
přátelsky muž a strčil ukazováčkem doktora sosy. Doktor
Williamse tak prudce do prsou, že doktor
Williams
klesl zase na své křeslo. "Ale než vypadnu, byl totiž
musím si vyřídit jednu maličkost." Přitom vášnivý rybář.
vyhlédl netečně z okna, kde se o dvacet pět Nedovedl ani říci,
poschodí níže valil newyorský život.
jak dlouho tak snil.
"Nemám tu žádné peníze. Rozhodně ne takovou Náhle zaslechl ven
částku, aby se vám loupež vyplatila,"zafu ku hluk a mužské hlasy.
něl lékař a sáhl směrem, kde stál telefon. Předsíní se rozlehly hlučné kroky, pak někdo
Bili Buxton se zlostným výrazem smetl tele otevřel dveře, rozsvítilo se světlo a doktor
fon na zem.
spatřil, jak dva muži za sebou vlečou Billa
"PojSte!" řekl a vytáhl pistoli.
Buxtona, který hlasitě křičel a zuřivě se bránit
"Kam?"
"Tenhle pán při odchodu z banky tak pospíchal,
Muž ukázal do kouta, kde stála na zemi no že zakopnul a spadl se schodů," volal ředitel
sítka. Obešel stůl a postavil se za svou
filiálky Východní banky. Byl tak zaujat Billem
obět. "Tam a hned! "
a jeho poraněnou nohou, že v první chvíli si vů
"Co mam dělat?"
bec nevšimnul, že je doktor svázaný.
"Lehnout si."Bill strkal doktora před sebou "Musíte mu pomoci, doktore. Slyšíte, jak křičí
Dr.Williams věděl, že odpor nemá smysl; po bolestí! Zřejmě si polámal všechno, co se dalo!
slechl. Bili ho několika obratnými pohyby Nebojte se, náš doktor je pašák, "dodal útěšně
pevně přivázal k nosítkám. Pak si klidně
k muži s koženou tváří a vyděšenýma očima.
sedl k psacímu stolu: "Kde jsou peníze?"
Pak složil cn i pokladník Billa Buxtona i s tě
"Vlevo v kazetě." Bili vytáhl několik banko mi pěti tisíci dolary v kapse pěkně doktorovi
vek a hrst kovových peněz z příruční pok Williamsovi přímo k nohám.
ladny. "40 dolarů. To není moc,"zahučel
HELMUT HOCHRAIN
zklamaně. Odtáhl nosítka s lékařem a zvedl
telefon, který stále ještě pískal. "Máte
Krize mívá obvykle tři formy: mravní, duchovní
peníze ve východní bance?" Lékař kývnul.

KLOPÝTNUTÍ
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a fysickou.

Fulton J.SHEEN

Muž byl zatčen a dostal se do psychiatrické kli
niky.
Při představení velkého stylu ukázali slavné Hurkos se narodil před 60 ti lety v Dordrechtu.
mu jasnovidci Petru HURKOSOVI v USA uzavřené Při narození měl tak zv."helmu", tenkou kůži pře.
krabičky; měl uhádnout obsah. Ohmatával lepen hlavu. Podle pověry mají tito lidé zvláštní dary
ku: "Vidím dráty a háky.."Náhle se zděsil:"Je ducha. Ptali se ho, jak se jeho schopnost proje
strašné, co tento člověk udělal..je to genius, vuje. Řekl, že vezme do ruky předmět, který má
ale co provedl druhým, z něho dělá netvora.. vztah k hledané osobě. V duchu vidí scény-jako v
vidím telefon..ten netvor ho používal!"
televizi. Často slyší hlasy. Sám na to vliv nemá.
V krabici byl soukromý Hitlerův telefon.
Přicházejí a odcházejí. Nemá z toho ani užitek,
Jasnovidec Petr Hurkos je Holanďan, ale žije často nenajde boty, zapomene telefonní číslo ne
v Kalifornii!. Do 30 ti let byl normální, ne bo kde zaparkoval auto. Před pádem z lešení měl
nápadný člověk. Jednou se zřítil z 4.patra - normální pamět. Chce-li použít svého daru, musí
byl totiž natěrač. Měl otřes mozku a museli se velmi silně soustředit a to je únavné. Domní
mu operovat hlavu a rameno. Když se po 4 nedě vá se, že tuto schopnost má v podstatě každý člo
lích probral z bezvědomí, stála u postele je věk a za 100 let ji budou ovládat všichni. Mož
ho paní. Ptal se po dvou synech:"Kde je Ben- nosti mozku jsou ještě málo prozkoumané a rozvi
nie?""U sousedů.""Pro Boha, dej pozor, jeho nuté. Tato vyhlídka je hrozná. Jak bude vypadat
pokoj hoří!" - Za 5 dní zachránili chlapce v lidské soužití, když se nic nedá udržet v tajnos
posledním okamžiku z hořícího pokoje. Tak po ti? Doufejme, že se Hurkos mýlí.
znal Petr své schopnosti. Jako jeho krajan
Nevěřící herec Marlon Brando chtěl Petra usvěd
Croiset najde ukradené věci, vypátrá zmizelé čit z podvodu. Předložil mu 2 balíčky a zeptal se
lidi, zná přesné detaily o neznámých osobách. co v nich je: "V jednom je zlatý hřebík z lodi a
Hurkos se své schopnosti zděsil:"Nevěděl jsem, v druhém dopis s rozháraným písmem. "Byla to prav
co se se mnou děje. Nemohl jsem spát, bál jsem da. Petrův odpůrce se změnil v nadšeného ctitele.
se temnoty. Rodiče řekli, že jsem úplně jiný. Hurkos bydlí na okraji údolí San Fernando,kde bý
Otec se domníval, že jsem zemřel a na mé mís vají často zemětřesení. "Zemetřesení přijde zase,
to nastoupil duch."
ale nezničí ani Los Angeles, ani Kalifornii."
Hurkose vyšetřovali lékaři a parapsychologové. Tvrdí, že Mary Pickfordová měla větší jasnovidecUkázalo se, že je v něm rozvinutá jasnovidec- ké schopnosti než on. Předpověděla mu netušené
ká schopnost - až 90 proč .přesně.11
věci a ty se splnily. Vidí předem čísla na rule
1953 pomáhal hledat slavný drahokam ze Scone, tě, ale nechce se obohatit: "Mé nadání je dar Bo
ukradený z Westminsterského opatství;patřil ke ží, nesmím ho zneužít k vlastnímu užitku." Jen
korunnímu pokladu 600 let, krátce před nastou jednou pomohl manželce vyhrát prohraných 300 dol.
pením královny Alžběty na
Má-li uhádnout při dostizích
trůn zmizel. Půl hodiny
vítěze, musí nejdříve všech
byl Hurkos u trůnu a ohma
ny koně pohladit.
tával jej. Pak se soustře
Zajímal se o případ vražd v
dil na páčidlo lupičů. Po
domě film.hvězdy Sharon Tate,
tom udal místo, kde draho
jeho holič byl jednou z obě
kam je - tam se i našel.
tí. Zavřel se do odlehlé vi
Hurkosových schopností
ly na 5 hod.s magnetofonem.
používá policie 17 ti stá
Pak udal policii přesný po
tů. Vzrušení vzbudil pří
čet vrahů a jméno svůdce pad "škrtiče z Bostonu."
Charlie. Popsal podezřelé i
Ohnatával soustředěně obál
ranč, kde se skrývali. Byl
ky s fotografiemi obětí.
pak tak vyčerpaný, že ztra
Náhle zvolal hněvivě:"Má
til odvahu:"Doufám, že je to
te mě za blázna! Tato oso
můj poslední případ. Je mi
ba nemá s věcí nic společ
60 a žádá se ode mne imoho.
ného."Chtěli ho zkoušet.
Nebudu se už zabývat vražda
Za 6 dní poznal podle fo
mi ." Chce se svého daru zba
fografií podrobnosti o
vit a žít normálně, mívá vel
vraždách, které ani poli
ké bolesti hlavy a při hledá
cie neznala. Podle plánu
ní zločince ztrácí kila. Ve
města našel vrahův úkryt.
společnosti vidí obrazy, sly"Mluví jako děvče. Je to
jší hlasy;trýzní ho to ve dne
ničema. Je zvrácený." Po
i v noci. "Chci žít jako jiní,
psal přesně vraha i s ma
tohle není žádný život !'říká.
teřským znamínkem a zmrza
A má pravdu!P.Dr. Norbert
čeným palcem.
Backmund

JASNOVIDEC Z KALIFORNIE

ševních mrzáků.
Pro nás, křesťanské sociály v nestraUž na začátku své vlády dokázal papež Jan Pavel II.,že nickém slova smyslu, neznamená pokrok
změnu za každou cenu. Pokrok je hlav
budoucnost patří křesťanství. S nadšením odpověděli
Evropané Západu i Východu na jeho jasná a nedvojsmyslná ně rozšíření svobodného prostoru.
slova, před kterými se musejí zastydět polovičatí poli Domnělý pokrok, který v marxismu ome
zuje lidskou svobodu, není pokrok,
tikové Západu i rudí diktátoři Východu. Velký úspěch
ale nejhanebnější zpátečnictví. Dů
křesťanských sil při volbě do Evropského parlamehtu
10.6.1979 dokázal, že náš světadíl se znovu pokřesťaňu- kaz :SSSR. Údajná vlast dělníků není
nic jiného než feudální stát s par
je.
Křesťanství není minulost, nýbrž budoucnost. Máme sice tajními funkcionáři a parasity. Podívelkou křesťanskou tradici, především však stojíme na váme-li se nestranně na sovětské hos
prahu velkého křesťanského období. Básníci bývají i pro podářství, vidíme, že je to jen mono
roky. Krátce před svou smrtí prohlásil komunista a jis pol zaměstnavatele. Zaměstnanci se
nemohou proti krutému utlačovateli
tě ne křesťan, francouzský spisovatel André Malranx?
JEDENADVACÁTÉ STOLETÍ BUDE BUĎ STOLETÍ VÍRY - NEBO NE bránit. Proto je logické, že odbory
BUDE VŮBEC! - Pochopíme to, uvědomíme-li si, že období v SSSR nezastupují pracující, jsou
materialismu vzhledem k objevům přírodních věd se chý to organizace v rukách totalitně
ovládaného funkcionářského kapitalis
lí neúprosně ke konci. Nové poznatky prolamují umělé
12
přehrady, vytyčené kdysi me mu.
zi časným a věčným. V 19 .st. iy, křesťanští sociálové, máme v uče
se ztěží některý významný ní Církve jiná a jistější měřítka
vědec nepovažoval za nevěr- než materialističtí politikové Výcho
du a Západu. Různé systémy 19.st.,
ce; dnes je tomu opačně.
Velcí duchové naší doby vě manchestrovský kapitalismus a marxis
ří v osobního Boha; zaved mus, jsou vyřízeny. Čím víc se rozví
ly je k němu jejich příro jí technika a hospodářství, tím těž
ší jsou lidské problémy. Obě nauky
dovědecké výzkumy.
Hlásíme-li se ke křesťan min.století zapoměly, že hospodářst
ství, nemá to s klerikalis- ví je pro člověka a ne člověk pro hos
mem nic společného; pod ním podářství. Ten je "MIMO POPTÁVKU A
rozumíme zásahy Církve do NABÍDKU "jak napsal Wilhelm Ropke.
stranické politiky. To jis Leo Tindemans nazval evropské volby
tě nechceme. Domníváme se 10.7.1979 kvalitativní krok k nové
však, že křesťanství nesmí dimensi. Náš parlament je východis
zůstat schováno v Církvi, kem nové politické autority v Evropě
nýbrž vést naši denní, te a už si začal v posledních měsících
vybojovávat své postavení. K evrop
dy i politickou činnost.
Církev není světová organi ské byrokracii a hospodářství a tím i
boji o moc nutně přistoupila demokra
zace, ani zaopatřovací
ústav či revoluční partaj. tická kontrola. Odpovědně jsme začali
Není jejím úkolem měnit ná uskutečňovat základní rozhodnutí pro
silím společnost podle re budoucnost. S představou evropské
volučních hesel; je povolá unie souhlasí většina členů EP.
na hlásat věčně platné zá Chceme především evropskou, na moc
sady a vlastním příkladem nostech nezávislou Evropu. Se sjedno
cením 9 EG států sice souhlasíme, ale
působit jako kvas v těstě.
Hlásíme-li se ke křesťanství a tím i ke křesťanské Evro jasně prohlašujeme, že to není celá
pě znamená to, že stojíme nesmlouvavě za právem na ži- Evropa, nýbrž jen zárodek budoucí vel
vot-i nenarozený. Je pokrytectví, bojují-li dnes někte ké Evropy. Národy za Železnou oponou
ří proti trestu smrti, ale schvalují či žádají vraždu jsou Evropané jako my. Nikdy se nesmí
nenarozených dětí. Kdo prolomil jednou Boží přikázání říme s ostnatými dráty a minovými po
li, i když jim budou naši snílci ří
NEZABIJEŠ, nezastaví se u nenarozeného života. Už je
tu další program: uspat navždy staré a údajně nevyléči kat Euro-ostnaté dráty a Euro-minová
pole.Evropa bude konfrontovat svobod
telné, pak by přišlo období nových Hitlerů, Hinmlerů
ný a nesvobodný systém. Dělí je od se
a Stalinů.
be jen pár metrů smrtících pásů.Kdo
Křesťanská politika chce chránit rodinu jako základ
společnosti. Bez ní se roztříští společnost na izolova odpřísáhne tuto výbušninu jako věčnou
né jednotlivce, vydané na pospas ústřední státní byro skutečnost, není realista.My, realis
kracii. Nezastavíme-li rozpad rodiny, zničíme neodvola té, musíme všemi mírovými prostředky
telně svobodu společnosti a vybudujeme společnost du- bojovat za svobodu východní a středil
Evropy

stojíme na prahu křesťanství

Volba polského papeže nám má ukázat, že samopalové základny jsou jako všechno hmotné pomíje
jící, ale křesťanské hodnoty jsou nepomíjející. Dějiny jsou stálá změna a my, křesťané víme,
že Pánem dějin
je Bůh.
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Dr.Otto von Habsburg

reformy vládní junty za
kápi talis tické! - Na návrh
obou předsedu zvláštní syno
dy hol.biskupů jmenoval sv.
Otec dvě komise. Biskupové
Ernst, Gijsen a Méller se bi
dou starat o teol.učiliště,
konvikty a semináře, biskupe
vé Bluysen, Simonis a. Zwarthuis o laiky. - Při zájezdu
Černého divadla v Rakousku
'RAPIDNÍ ZVYŠOVANÍ CEN V KOMUNIS
požádali o asyl Petr Krato
TICKÝVH ZEMÍCH
chvil s manželkou.- Skupina
poslanců zemí NATO hovořila s podtajem.rady pro veř.
záležit. Církve Msgrem Bačkisem. Chtěli se informovat
na možnosti Církve v boji za zachování lidských práv,
zejm. svobody náboženství. Nestačí prý jen kázání,
ale nutno vyzvednout morálně váhu Církve. Jednalo se
hl.o vých.země i o naši vlast. P.Bačkis řekl, že sv.
Stolice na konferenci v Madridě-pokračování Helsinkodsoudí vše, co je proti lidským právům. - 160 teolo
gů z 42 zemí se zúčastnilo v únoru ekumen. kongresu
v Sao Paolo/Brazilie/. Při zahájení projevil levě
orientovaný arcib.kard.Ams přání, aby kongres teolo
gů 3.světa byl hlasem utlačovaných a skončilo to výz
"Proč hlásíte, že prší, a ne
vou křesEanům z bohatých zemí, aby se postavili proti
vyčkáte rozhodnutí strany a vlády?"
kapitalismu!! Tedy výzvou ryze komunistickou! Jací tc
asi byli"teologové"? - V Bruselu se vytvořila komise
CO VÁS BUDE ZAJÍMAT bisk.konferencí Evropy Devíti - COMECE. Členy jsou
UNIVERSITA AZHA v Kahiře otevřela misij delegáti 10‘ bisk.konfer. - Anglie má dva - Anglie
ní odd. ,kde se budou školit mohamedán- a Wales, a Skotsko. Zasedání - zřejmě s hlasovacím
ští misionáři, aby rozšiřovali islám v právem, se zúčastní i nuncius v Bruselu,t.j. arcibisEvropě. Učí se evropské jazyky a sezna u Cardinale/doplněk už uvěř.zprávy/. - Čelista Rostl
mují s evropskou mentalitou. O vyslání povič s manželkou Galinou Višňěvskajou zorganizovali
misionářů do té či oné země rozhodují Paříží koncert na počest A.Sacharova. Zahájili pravo
egyptská vyslanectví. Jde zřejmě o vel slavnou modlitbou, zpívanou pařížským sborem Čajkovsk
Vietnamský budhistický mnich Tnich Tue Minh z pagody
mi nebezpečnou invazi islámu do řad
Baoan byl řadu let ve vězení a v prac. táborech; žije
křesEanů. šířit křesEanskou víru v
nyní ve Francii. Počet uvězněných stoupá a s ním i od
islámských zemích je přísně trestné!
Sv.Stolice organizuje 6.-11.10.t.r. na por obyvatelstva vůči komunistům, kteří jsou mnohem
Urbanské universitě v Římě kongres na horší než nacisté. Pronásledované církve se stahují do
téma Evangelizace a ateismus. Debat se podzeimí, nezi prominenty se šíří korupce. Přicházejí
snad částečně zúčastní i sv.Otec. - Ve ze sev.Vietnamu šířit na jihu komunismus. - V Říme je
nezuelští biskupové vyzývají svých 13 asi 30 umělých potratů denně, přírůstek obyvatel "0".
mil.věřících, aby bojovali proti alko Za 10 let se snížila porodnost o 31 proč, a skoro
holismu. Předseda bisk.konference říká, zdvojnásobil počet nemanželských dětí-každJ 2.dítě je
že lid se utopí v alkoholu, pije se i \ zrozené v konkubinátu. Komise pro rodinu v římské die
pracovních hodinách. - Sv.Otec gratulo cézi zahájila výzkum jako přípravu na bisk.synodu v
val ženskému odvětví OPUS DEI k 50 výr. říjnu na téma RODINA. Farnosti dostaly dotazník, ki.
založení - 14.2.1930. Negativní odpověc mají věřící napsat 5 největších problémů, s kterými sc
kongr.pro biskupy ve věci osobní prela rodiny setkávají. - Robert Mugave z Rhodesie pohrozil
tury OPUS DEI není definitivní. Konečně některým školám, že je zavře, nepřestanou-li vyučovat
rozhodně sv.Otec, který 17. 3.přijal
náboženství. Dostal 19 mil.dolarů, zdá se od SSSR. V
předsedu hnutí. - Zavražděný arcibiskup poslední době hovořil o církvích pochvalně. - Patka
Romero ze San Salvadoru považoval
Tereza je l.žena, která dostala 21. 3.řád KLENOT INDIE.

BOHOVÉ NA KAŽDÉM MÍSTĚ
Na cestě do Sormathpůru se občas zastavujeme; pastevci ženou po prašné silnici stáda krav a
ovcí nebo kolonu černých vodních buvolů, táhnoucích vrchovatě naložené dvoukolé káry. Vezou
do nedalekého cukrovaru třtinu. Cukrovar postavili montéři z ČSR. Cukrová třtina podél cestycelé lány - pomalu dozrává. Potkáváme i několik motocyklů JAVIA 250 - které si tu může dovolit
málokdo. Stojí prý 6000 rupií - vypravuje inženýr, který byl nedávno v lišeňské továmě-a jez'
dí v prachu, v blátě, v pustině i na cestách v džungli. Je výborná a poruchovost minimální.
Pracují tu i brněnské Zetory. Inženýr - jeden z imoha, kteří se vyškolili v Lišni - se se
mnou loučí česky:"Na shledanou!" Jak lahodně to zní v cizině!
Na stromech vidíme tisíce zelených papoušků, v rýžových polích slídí čápi po žabách a voják
bez botů mi ochotně dává do ruky belgickou karabinu z r.1930, oelou prorezavělou. Střeží s
kolegou jeden z kamených chrámů, jako voják z povolání. Za půjčení karabiny a odpovědi na pár
otázek očekává "bakšiš" - rupii.. .Jedeme kolem eukalyptových stroma a stromu, které dávají
ono vzácné, vonné sandové dřevo, míjíme agave a zastavujeme u řeky, kde pere na břehu několik
set mužů prádlo. Jsou zaměstnanci veřejné přádelny. MDkré kusy "ždímají"tak, že s nimi bou
chají o ploché kameny a pak je rozprostřou na trávník nedaleko mostu, u prašné cesty. Ale
prach nikomu nevadí - jednoduše se vypráší a nrádlo se odvede. Ze sto kusů bude pár chvbět ale kdo bv to Dočítal? Voda je totiž často tak daleko od chatrčí domorodců, že oráči mají o
práci nostaráno.
Jedeme kolem trhu s kravami, ovcemi, buvoly a kozami. Smlouvá se, rozhazuje rukama, křičí a
pláče, když mnozí orodávaji pod cenou svou jedinou živitelkukrávu, aby nakoupili za
peníze rýži, pšenici, trochu mouky či chleba. Ovce stoji asi
50 - 200 rupií, osel
300-500 rupií. 0 pár kilcmetrů dál vidíme gumové nádobky a
sáčky, přivázané na
naříznutých guraovnících. .A opět houf opic a opiček..Jedna
vlezla v nestřeženém
okamžiku do auto a pádí odtud s několika filmy. Když se
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přesvědčila, že jí
to nechutná, házela ostatní filmy po majitelce z naší
výpravy, jakoby ta za
to mohla...
Odpoledne se blížíme k Seringapathamu a prohlížíme náhrobek
sultána
TIPPU. V Mysore nás čeká chrám Chamundi a obrovské sousoší
boha
šivy; vedle něho jeho dopravní prostředek - býk Nandi. Každý
bůh má totiž své zvíře, na kterém jezdí. Ještě obdivujeme
nádherné pávy - a už jsme před palácem bývalého neomezeného
pána a vládce Mysore, zdejšího všemocného maharadži. Jen na
jeho trůn se spotřebovalo půl metráku ryzího zlata. Je posázený
drahokamy - rubíny, smaragdy, diamanty a safíry, stejně skvostná
jsou jeho roucha, zbraně, baldachýn nad postelí a nosítka. Stěny
jsou vykládané mosaikou a na nich vycpané hlavy slcnů i s kly, tygří
kožešiny i s hlavami tygrů, které ulovil maharadža, jedoucí na slonu
a doprovázený stovkami služebníků, nadháněčů, strážců, dávajících po
zor, aby naharadža ulovil tygra a ne tygr maharadžu.
Den před odjezdem jsme se několik hodin projížděli na slonech stezkami v džungli. Seděli jsme
v jakýchsi ohrádkách, umístěných na sloním hřbetě a za krkem slona seděl poháněč. Usměrňoval
slcna bodcem, který střídavě zabodával do citlivé kůže za ušima. Sestoupili jsme ve vesnici,
kde kdysi řádil lidožravý tygr. Padlo mu za oběř 5 žen a řada dětí - předtím kradl jen doby
tek. Zastřelil ho lovec tygrů, profesor, vědec, spisovatel a inženýr z Rakouska. Později ulo
vil další dva nebezpečné tygry.
Kupuji sestře kabelku z kůže hada brejlovce; ve Švýcarsku je to luxus. Na přední části je
jasně vidět charakteristický znak brýlí. Tomuto hadovi říkají také kobra. Dvě kobry zaplati
ly hlavou za tuto elegantní kabelku....
Emil MUSIL
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Sbírka na švýc.katol. universitu ve Frýburku vynesla r.1979 o 20 proč.víc než min.rok, t.j.
1, 246. 763, 75 frs. Universita má nového rektora-dominikána. - Nový anglikánský arcibiskup v
Cantenbury Robert Runcie byl intronizován za přítomnosti 5 kardinálů. Půjde 8.-11.5.do Zaire, aby otevřel novou angl.provincii: Zaire, Rwanda a Burundi. - Arcibiskup z Quebecu-Kanada, nařídil katol.nemocnici Nejsv.Srdce Páně změnit jméno a odstranit od hlavního vchodu so
chu Krista, protože nemocnice souhlasí s prováděním umělých potratů ze sociálních, psycholo
gických a lékařských důvodů. - Jugoslávským tiskem prošla zpráva, že předs.bisk.konference
nařídil modlitby za život presidenta Tita. Četní věřící byli pohoršeni - Tito zavinil smrt
a věznění mnohých katolíků, kněží a zejm.smrt kard.Stepinace. Proto prohlásil záhřebský
arcibiskup Kuharič, aby se modlili lidé za Tita,t.j. jeho obrácení, ne za jeho život.

LHOSTEJNOST,
HÁDKY ČI POHOD A ?

ním se. Je-li středem rodiny láska k Bohu, ná
sledování Krista, modlitba - a to společná nebo i společná četba dobrých náboženských knih
večerní hovory o zkušenostech, společné zpyto
vání svědomí - přenese se manželství a rodina i
přes velmi těžké" krize poměrně lehce.
Bez Boha - který manželství ustanovil - a bez
Krista - který je povýšil na svátost - muže man
želství lehce ztroskotat na čistě přirozených
úskalích - jako je sex, nedostatek sebekritiky
a pod.

SENZACE

Podle ngzoru sociologů, psychologů, lékařů a
právníků je v manželství nejkritičtější sed Milý Otče,
mý, ne třináctý rok, jak se mnozí domnívali. váté, že u nás je soudná. jednáná veřejné a koná
Jeden pařížský právník zjistil, že v 300 roz se venku. Zde se koná, v sátech a je možné se ho
vodech byl právě sedmý rok kritický. V 3.a 4. zácastnát. Ale na něktefiá je nutno st opatáát
vstupenku jako do dávadta, Styset jsem, ze tádé
roce je manželství méně ohroženo.
Ve Švédsku došli k závěru, Že kriticky je 3. zaptadá někdy za takovou vstupenku hezkou samu
a 7.rok spolužití. Sexuologové se domnívají, peněz, zejména, je-tá paoces zajímavý, napa,
vaažda nebo maavnostná paoces; pak stoupajá ce
že příčina je ve fysické disharmonii, která
vyvolává právě v těchto letech rozčarování a ny za vstupenku závaatne. Mtuvít jsem o tom s
nespokojenost. Dochází k ochladnutí a ke kon páátetem a áekt:"To je dávné. Jde páece o vazné
věcí. Stato se něco větná ztého; je tu ztocánec,
fliktům, ktere' víc a víc ztrpčují život.
ŽENY si nejčastěji stěžují na manželovu lho jeho oběť - to pácce nemá být paedmet zábavy?"
stejnost: kam se poděla jeho pozornost z
prvního roku společného života, kam se podě
lyjeho polibky, květiny, dárky?
MUŽI gtále kritičtěji vidí chyby své kdysi
tak půvabné ženy. Nedbá na sebe, neobléká se
moderně, je věčně s něčím nespokojená. Sny
o vzájemném porozumění, oddanosti a lásce se
rozplývají při konfrontaci s všedním dnem.
DÍTÉ, na které se oba těšili, snad milují
stejně, ale kolik času, starosti a péče nyní Muj známý ate aekt:"Paocesy se vedou ve jménu
vyžaduje? Stále častěji dochází k drobným
aeyubtiky, tj.tidu a tid má paoto paávo být páá
hádkám i větším výstupům.
těchto paocesech, aby vidět, vedoa-ti se áádně.'
MANŽELSTVÍ, kde se manželé hádají, je podle Odpovědět jsem:"To je paavda. Kdyby vsak sto jet
zkušeností psychologů mnohem trvalejší než
o to, paesvědcit se, jak se vykonává spaavedtmanželství lhostejné. Všechna nedorozumění na nost, museti by tidé chodit i na paocesy, kteaé
rušují ovzduŠíQrodiny.
jsou nudné. Snad by se to dato zaaidit takto:
Vzájemné přizpůsobování dvou lidí není lehké na zajimavý paoces by dostat vstupenku jen ten,
a vyžaduje mnoho času, lásky, trpěl ivosti,po kdo paokáže, ze se zúčastnit také obchodného ci
chopení, úcty a mnoha jiných vlastností, kte jiného nudného paocesu, kde se jedná o penezich
ré při nedostatečné' výchové v rodině a bez
a paocentech a obchodních, smtoavách. Kdy byt na
hlubokých náboženských základů většině mla takovém paocesu desetkaát, je jtf>te zaatý a vaz
dých lidí chybějí.
ný ctovék, kteaému jde jen a jen o spaavedtnost
S přirozeným citovým ochladnutím vznikají po Takového je možné páipustit i k paocesu o vaazchybnosti: Miluje me? - Proč jsem se s ní
df"
vlastně oženil? Je tak neschopný.! Co je to Muj paitet aekt:"Ate takový ctovék bude mit soud
za matku a hospodyni..?
né sině ptné zuby."
Po období nekritického zbožňování se manželé Rekt jsem-."Asi ano. Ostatně - co je tepsi, haát
začínají navzájem posuzovat kriticky. Někdy i kopanou nebo se na ni jen dávat?"
nespravedlivě. Nehledí na vlastní chyby. Dom "Haát je páiao zené tepsi," odpovědět.
nívají se, že je nutno změnit partnera - jen "Vidite,"aekt jsem já,"stejně je to u spaavedtže pgk začíná proces znovu.
nosti. Snazi-ti se ctovék sam být spauvedtávý,
Mrakům třetího a sedmého roku manželství musí nez aby se na výkon spaavedtnostá jen dávat, je
manželé čelit vzájemným pochopením a sebekri to pacce tepsi, ze?"
tikou, péčí o děti, shovívavostí vůči slabos
Váš MICHAEL OBOLUNQWE
tem druhého, odpouštěním chyb a přizpůsobová- Srdečný pozdaav
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POLSKÁ BISK.KONFERENCE, žádá důrazně polské úřady o větší svobodu pro činnost Církve,zejm.k zlepšení mravnosti a při výchově občanů, povolení starat se o nemocné, staré a potřebné, možnost uveřejňovat nábož.díla a volný
přístup kněží do internátů, stud.kolejí a dělnických domovů. - Krakovský arcib
kard.Macharski byl zvolen místopředs.polské bisk.konference. - Polská vláda označila řeholnice uzavřených klášterů parazity a ztrpčuje jim život. - Polská národ, film.organ.Film Polski
dovolila Januzsu ífesfarovi, aby přijal pozvání mezinár.katol.film.org. OCIC, kde předsedal
30. film, festivalu v Berlíně, jenž skončil 29.2. Nes far točí filmy o problémech mládeže a řada
filmů, např.Tvůj bratr Ábel, bylo vyznamenáno různými cenami. - Polský PEN-KLUB udělil cenu
katol.básníkovi Janu Twardovskému, knězi, za jeho lyriku. - JP.II.přijal místopředsedu pol
ské Akademie věd Jana Szcepanskeho. - Polské semináře jsou tak plné, že bohoslovci spí na
chodbách; úřady nedovolí ložnice zvětšit. Rektoři teol.fakult na Západě, které leckde zejí
prázdnotou, by se měli jít poučit na Východ, jaké semináře lákají budoucí kněze. - Řada litevsKých katolíků podepsala žádost, aby jim byl vrácen zabavený kostel v Klaipedě, vystavený
s oficielním souhlasem r.1956-60. - Jediný katol.kněz Moldavské sov,republiky Vladislav Savalovyk má zakázáno sloužit mši sv.-bylo na nich příliš mnoho mládeže a dětí. - EVANG.PASTOR
Sv.Karásek, kterému byl odňat stát.souhlas a je člen hudební skupiny Plastic People, přijel
7.3. s manželkou a 3 dětmi do Vídně. - V NSR přibývá studentů teologie-budoucích kněží.R.1979
o 7 proč. Tč.tam studuje 335 bohoslovců. - VÍDEŇSKÝ ARCIBISKUP KARD.kOnIG, předs.sekretariátu
pro nevěřící, navštívil na oficiální pozvání rudou Cínu. Hovořil mj.s členy Akademie věd v
Pekingu, se zástupci katolické "národní"církve/něco jako naši paxteriéři/ a s katQl.věřícími.
Do vězení, kde jsou ještě zřejmě dva řádní biskupové, ovšem na návštěvu nesměl, jestli se vů
bec o tyto mučedníky zajímal. Před ním navštívil Čínu soukromě franc.kardinál Etschegaray.
PRAVOSLAVNÝ METROPOLITA ESTONSKA Alexej sdělil rakouskému koresp .KIPY, že moskevský patriar
chát se obrátil na RADU pro nábož.zálež.v Moskvě s dotazem, z čeho je- obviněn ruský kněz 16
Dvmztrij Dudko. Rada pry sdělila, ze zalezztost se vyšetřuje. - V Moskvě byl zatčen sekretář
křest.komise pro hájení práv věřících Viktor Kapitančuk, Hanil prý SSSR. Je ve stejném vězení
v Moskvě - Le fořtovo - kde jsou i kněží Dudko a Jakunin a Lev Regelson, také clen komise. TITO
STEJNOU CHOROBU jako měl kard.Stepinac, kterého dal Tito 18.září 1946 zatknout a od
soudit na 16 let do vězení. Statečný Pius XII.jmenoval 29.11.1952 Stepinace kardinálem "bez
purpuru". 10.2.1960 zemřel Stepinac ve vyhnanství na faře v Krasiči, kde byl za primitivních
podmínek operován. Za 20 let po jeho smrti umírá na stejnou chorobu jeho pronásledovatel.
40 AMERICKÝCH VŘDfiTORU prohlásilo, že po přísných vědeckých zkouškách došli k závěru, že v
turinském plátně bylo skuteěně zabaleno tělo Kristovo. Podrobnější knihu o této věci napíše
P.Dr.J.Pole. - V Roce dítěte byl v Římě předán materiál o životě Francisca a Jacinty, dvou
ze tří dětí/Lucia žije jako karmelitka/, kterým se r.1917 zjevila ve Fatimě v Portugalsku
Panna Maria a prorokovala konec války, II.válku, rozšíření komunismu z Ruska aj. Má být za
hájen proces blahořečení obou dětí. - Dlouho plánovaná komise bisk.ústředí evropského spole
čenství - COMECE - se ustavila v Bruselu. Předseda - biskup Franz Hengsbach z Essenu. -14.3.
UDĚLIL SV.OIEC soukr.audienci augsburgskému biskupovi J.Stimpflemu, který mu po audienci před
stavil poutníky své diecéze, zejm.chlapecký sbor jeho dómu. Chlapci zazpívali Tu es Petrus od
C.Jasperse, dále Exultate Deo a Ave Maria. Předs.prům.a obchodní komory Švábska předal sv.
Otci zlatý náprsní kříž od imichovského umělce Max Fallera s velkým horským křišťálem. Vdova
a syn nacisty popraveného člena stud.sdružení Bílá řůže, Kryštofa Probsta, předali sv.Otci do
pisy, které psal Probst krátce před svou popravou r.1943. Chlapecký sbor je na uměl.zájezdu.
VED.STALE PRAC.SKUPINY pravoslaví při ekum. komisi něm.bisk.konference biskup R.Graber z Řezná
pozval cleny smíšené katol-pravosl.komise k teolog.rozhovoru do Řezná. Komise se sejde asi v
květnu 1981. Od r.1979 se konají na podnět tohoto biskupa v Řezně pravidelná, symposia, na kte
rých se scházejí pravosl.a katol. teologové. - STÁLÁ RADA italské bisk.konfer.vyzvala katolíky,
aby se 23.3.modlili za duchovní obrodu své vlasti. Zabývala se katechetickou obrodou Itálie,
t. j. zvýšením znalosti katol.víry, úlohou křesťanské rodiny, terorismem, potraty a problémem
církevních povolání. - 26.tm. byl střelen přímo do srdce po mši sv. při požehnání arcibiskup
Romero z El Salvadoru. Jeho vysílačku Ysak vyhodili extremisté drive už do povětří. Romero
byl stoupenec "teologie osvobození", která je v již.Americe nástroj v rukách komunistů k roz
vratu kněžstva a věřících. Většina levě orientované opozice stála za Romerem, stejně jako za
arcibiskupem Helderem Camarou. Zdá se, že Romera zastřelil profesionální najatý vrah - snad
i z řad extrémní levice, které byl částečně také nepohodlný svými požadavky soc.re forem. NĚM.BISK.KONFERENCE vyznamenala nestora katol.soc.vědy jesuitu prof.Oswalda von Nell-Breuninga 8.3.zlatou plaketou sv.Bonifáce. Předal mu ji v kolínském domu kard.Hóffner. Katol. univ.
sv. Žofie v Tokiu poctila jesuitu čestným doktorátem.
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SETKÁNÍ MLÁDEŽE s P.Robertem KUNERTEM-Eriiolungsheim St.Karl, 6431 Illgau, Přihl .P.Birka, 11.-13.4
OASA PRO DĚTI V CASIES, inf .P.Šimčík 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

AARAU-kostel sv.Petra a Pavla v kryptě,/u
nádraží/,23.2.,8.3.,22.3.-neníJ5.4.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-Dreifaltigkeitskirche ,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’
CURYCH-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.,ne
děle a I.pátky - česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu,Wolfbachstr.15.1.pat
ro, neděle - SLOVENSKA MŠE SV,
9,30
CORTATT ,T OD-10 km na juh od Ne uchatel,
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
RUn-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
S0L0IHURN, každou 2.neděli, 16.3.,30.3.,
27.4. Spitalkirche
10,30
St.GALLEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pferreiheimu-Gallusstr. 34.
WINIERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberq,
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
QTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KRTVÝ,O.P.-4058 BASEL, Linden
berg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZURICH,Brauerstr.99.
tel.01-2415025,P.ANTON BANÍK,t.01-2414455
P.MARTIN MAZÁK, 1110 MORGES, La Longeraie
t.021-717713.
P.VILÉM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
t.O55-88146O - redakce a admin. KLUBu

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 TÁBORS-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 den - 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 O MISTRU JANU HUSOVI
v St.Martinu-Casies v již.Tyrolích-Itálie.
Informace a přihl. Česká duch.služba, Klenzestr.
66., D-8000 Múnchen 5. Poplatek v kouzelném údo
lí v našem domě je velmi mízký!
24. -31.7.

VELKÁ MARIÁNSKÁ 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 Konigstein/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._______

Z NAŠEHO SVĚTA
P.Dr.LIBOR KOVAL, kněz vých.obřadu, oslaví tento
měsíc padesátiny. Bůh mu žehnej!
Náš milý první exercitátor, P.Josef STREČANSKÝ
oslavil min.měsíc svou sedmdesátku. I jemu blahoželáme k jeho neúnavné apoštolské práci!
KOLÍNSKÁ MISIE pokračuje ve vydávání slavného ča
sopisu pro víru a duch.život NA HLUBINU. Doma jej
redigoval mučedník P.Dr.BRAITO-dominikán. Revue
vychází čtvrtletně, má vysokou úroveň a dobrou
úpravu. Můžete si ji objednat u P.V.Vondry-adresa
ve vedlejším sloupci, i telefonicky, budete do
stávat zdarma.
PŘÍPAD ING.TOUPALÍK, čekáme na zprávy frankfurt
ské misie, pod níž věznice patří. Po zesnulém
Otci Wortnerovi převzal zatím vedení misie P.HO
LAS. Památce Otce Wbrtnera je věnovaná naše povíd
ka. - Vzpomeňme v modlitbě na těžce nemocnou paní
CHMELÍKOVOU. Letos poprvé nemohla s manželem na
exercicie v Bethanien - je v nemocnici.

O POSPÍCHÁNÍ
Dělali jsme si z tuho psinu a dodnes mi uchází smysl Karenova po
věstného spěchu po představení domů na Hřebenka. To byly vážně
závody s časem, jako by u něho stál nějaký neviditelný časoměřič
se stopkami a jako by na každé vteřince hrozně záleželo. Bedřich
Karen byl vždycky nejméně půldruhé hodiny před začátkem předsta
vení v divadle, dlouhé minuty prostál se svou fajfčičkou u vrát
ného nebo zamyšleně pozoroval dopravní tenpo kolem Ovocného trhu,
vesele zastavoval docházející kolegy a dával se s nimi do řeči o
všem možném. Ale jakmile začalo představení, nestačil vymýšlet
různé zrychlovací zlepšováky, jen aby byl zase co nejdříve z divadla pryč. V šatně měl na
stolku položené hodinky a ustavičně kontrolova, zda všecko "jede" bez zbytečných reuz. Zá
zračně si pamatoval, ve kterou minutu končily jednotlivé obrazy a na vteřinu přesně věděl,
kdy bude konec představení. Stávalo se nezřídka, že jsme se třeba v šatně o něco vášnivě pře
li, a do této debaty zasáhl najednou Bedřich Karen z úplně jiného konce:"Hrome, dneska dělá
ten inspicient moc velkou přestávku, už jsme skoro o půldruhé minuty pozadu!"
Bylo až neuvěřitelné, jak rychle dovedl ze sebe vysvléci kostým a navléknout si civilní šaty.
Sotva jsme přišli po skončeném představení do šaten a začali se mýt a oblékat, už se ozvalo
jeho halasné:"Dobrou noc, pánové!" a Karen, kompletně oblečen, triumfálně mašíroval z divad
la. Samozřejmě, že si vymýšlel různé, jak tomu říkal, "strejčky", at to byly dovedně ukryté
civilní boty, vlastní košile pod kostýmem, někdy i s kravatou, anebo, šlo-li to, pod arci
biskupským rouchem kompletně nesvlečené roucho občanské. Těmto urychlovačům jsme podle něho
říkali "udělat si Kareninu" a zde byl také původ všech našich žertů na jeho konto.
Schovávali jsme mu civilní boty, zašmodrchávali tkaničky a všelijak jinak jsme mu ztěžovali
návrat domů, ale nakonec to vždycky vyhrával on.„
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Jednou například, bylo to v Tylové "Tvrdohlavé žene", si reziser představení Jaroslav Průcha
nesmírně liboval, jak Karena doběhne: nechal ho v jedné scéně jako barona na jevišti v koši
li a ve vestě, a aby si Karen nemohl nechávat košili svou, vybral mu květovanou košili s
krajkami na rukávech. Vítězem byl ale stejně Karen. Nechával si košili svou a přes ni si brái
vestu, na kterou byly přímo našity Průchou předepsané rukávy košile. Výsledný dojem stejný!
Miroslav Horníček spolu s jinými kolegy zorganizoval jednou celou rozsáhlou akci proti Karenovu odchodu. Zamkly se dveře od pánské šatny a druhým schodištěm se stěhovaly skříně, aby
byl průchod uzavřen. Karen sice soptil a nadával, ale nakonec stejně utekl přes dámskou šat
nu, s čímž nikdo nepočítal.
I jinak jsme ho trápili - v tom byl kápo především František Kreuzmann - například tím, že
jsme si před představením vymýšleli různé možnosti případného zdržení. Stačil jakýkoli památ
ný den a už jsme schválně před Karenem "nadávali": "To zase dneska bude to představení trvat!
Na začátku je nějaký projev, pak asi budou hymny a delší přestávka... "prostě básnili jsme
tak dlouho, až se z Karenovy šatny ozvalo: "Pro pánička! Mně ujede na Hřebenka poslední auto
bus!" A když skutečně nějaký projev byl, pobíhal Karen po šatně jako lev v kleci, co chvíli
se díval na své hodinky a tiše klel a počítal.
Strašně jsme ho trápili tím, že jsme mu vyčítali a připomínali koupi hrobky. Asi patnáct let
před smrtí si totiž Karen koupil na Vyšehradském hřbitově hrobku. Dovedete si představit,
jak s tím v herecké šatně zkoušel!?
Zastavuji se často před hrobkou a s úsměvem vzpomínám na všechna alotria. Dnes už je na ní
bohužel nápis: Bedřich KAREN.
Bohumil Bezouška: TAJNOSTI ZÁKULISÍ

NA KONEC.....
"Teplota, pane hrabe, vám silně stoupla!""Proto mám, pane doktore tak studené nohy, že?"
"Honzo, přijde to do peněz, je-li člověk za
snouben, co?""Posílám své nevěstě každý den
krabici cukrové.""Prosím tě, je to nutné?""To
ne, ale prodavačka v cukrárně je tak milá. "
"Můj pes je báječný. Každé ráno, přesně v sedm, mi donese noviny.
A při tom nemám vůbec žádné předplacené!"
Dva ve vlaku si vypravují své historie:"Nemohl jsem jinak. Jakoby
mě nutila železná ruka. ""Chápu. Jsem také ženatý! ”___________
Jeden politik nosil tři řády. Ptali se ho, za co. "Třetí jsem do
stal, protože jsem měl už dva. A první, protože jsem ještě žádný
neměl.11_______________________________
Jednomu Skotovi ukradli na nádraží těžký kufr. Zloděj s ním běžel
z nádraží ven. Kdosi Skota na to upozornil. "Vím, vím. Ale dám ho
zatknout, až bude venku. Ušetřím za nosiče."
Slavný klavírní virtuos Vladimír Horcwitz vypravuje: "Občas navštěvuji
diskotéky, abych poznal vkus mladých. Při tom si nacpu do uší vatu,
protože ten řev a vytí nechci slyšet."
Pascal jednou vypravoval, že bojuje proti bolestem hlavy tím, že se
zabývá geometrickými problémy. "Já to dělám opačně,"řekl Bernard,
"ve škole jsem zápasil s geometrickými problémy tím, že jsem tvrdil,
že mě bolí hlava."
"Tak vy jste byl dříve hlídačem na věži. Proč jste to místo opustil?"
"Nebyly tam žádné možnosti vzestupu."
V oddělení sedí pán a čte Fausta. Pozoruje ho dáma proti němu a pak se
zeptá:"Promiňte, pane, ale vy jste bo^ér?" /Faust - pěst/.__________
Pan Novák jde s manželkou k lékaři. Po vyšetření prohlásí lékař:"Vaše
paní trpí nedostatkem výměny látek.""Vidíš, "obrátí se paní
na manžela, "vždycky jsem říkala, že si kupuji málo šatů."
"Jak se vám líbila ta detektivní hra?""Výborná. Dokonce i námět byl ukradený."
" Podívej se, miláčku, padá hvězda. Přej si něco. ""A koupíš mi to?"
"Dáš mi za pětistovku stovku?""Jestli ti stačí čtuři?"
Profesor chce předvést zhoubný vliv alkoholu. Vhodí jednoho červíka do vody,
druhého do lihoviny. První se vesele vrtí, druhý zahyne."Co z toho vyvozujete?""Nu - že je lepší nepít ty červíky živé!"
"Jak se cítíš v manželství?""Omládl jsem o dvacet let!""?""Zase kouřím
potají."
__________________
"Pane vrchní, "ptá se číšník v nádražní restauraci, "proč jste mi
dal tak malou porci?""Říkal jste, že jdete hned na vlak, tak
jsem nechtěl, abyste vlak zmeškal."
"Nejhlubší soustrast, "praví kamarád kamarádovi, "právě jsem koupil své ženě kožich. "
"No a?""Šla hned k tvé ženě na návštěvu. "
Sedm životních ob-, dobí ženy: miminko,
dítě, slečna, mladá paní, mladá paní, mladá
paní, mladá paní.___________
"V prospektu je napsáno, že k moři je od ho
telu 10 minut. Já šel dvě hodiny. ""Asi nemá^
te auto, že?"________ _____________
"Pane doktore, nesu vám patent. ""Ale zde ne
ní patentový úřad, nýbrž poradna pro manže
le. ""Vím. Můj patent je, abyste ji změnili
v poradnu pro tchýně.____________________
"Do téhle školy jsem chodil, synku, před
dvaceti lety také. ""Tak proto říkal pan uči
tel, že už dvacet let neměla škola ták velkého roštáka, jako jsem já!"___________
"Slečno, máte revma, žlučové kamínky a poruchu
krevního oběhu. Kolik je vám?""24'.' "A ztrátu
panšti."
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málo, ale dobré
PÁLENÉ TĚSTO NA OVOCNÉ KNEDLÍKY. - 5,5 dl mléka, 2,5 dkg másla, sůl,
34 dkg hrubé mouky, 7 dkg krupice, vejce. - Mléko vaříme s máslem a^
solí. Do vařícího mléka nasypeme za stálého míchání mouku a na ohni
tak dlouho prohříváme, až se těsto nechytá nádoby ani vařečky. Horké
těsto dobře promícháme-nejlépe v robotu-zasypeme krupicí a když je
trochu vychladlé, přidáme vejce. Před dalším zpracováním necháme 7 min.
odpočinout.
JABLKOVÝ ZÁVIN Z NUDLOVÉHO TĚSTA. - Těsto: 25 dkg hrubé mouky, 2 vej
ce, 8 cl vody, sůl. Náplň: 3 dkg hrozinek, 7 dkg pisk.cukru, l,2Okg
čerstvých jablek, 4 dkg piškotů, 8 dkg másla, žloutek, 1 dl mléka,
4 dkg másla, balíček vanil.cukru. - Z mouky, vajec, vody a soli
zpracujeme řidší nudlové těsto a rozválíme je na tenkou obdélníkovou
placku. Poklademe je nakrájenými jablky, posypeme hrozinkami, skořicí,
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pískovým cukrem, piškotovými drobečky či strouh.perníkem a pokapeme roz
puštěným máslem. Závin stočíme a položíme na plech potřený tukem. Povrch
potřeme žloutkem rozmíchaným v mléce a upečeme do růžová. Horký potíráme rozpuštěným máslem
a pocukrujeme.
SMAŽENĚ ŽEMLOVÉ ŘEZY. - 10 plátků veky, 10 dkg másla, 10 dkg džemu, 1 dl bílého vína, těstíč
ko na smažení, 15 dkg oleje, 2 dkg mouč.cukru, skořice. - Ze žemlí nebo bílé veky nakrájíme
cm silné plátky, lehce osmažíme na másle a vychladlé slepíme po dvou rybízovou marmeládou
nebo džemem. Slepené namočíme v bílém víně, ochuceném skořicí a citr .kůrou, příp.přislazeném
Řezy obalíme v těstíčku na smažení a v horkém oleji do růžová osmažíme. Sypeme skoř.cukrem.

MANDLOVÝ NÁKYP. - 3/4 l mléka, 15 dkg másla, 3 dkg bramb. škrobu, 15 dkg pískového cukru, 8
vajec, 20 dkg mletých mandlí. - Třeme žloutky s cukrem, přidáme bramb. škrob, nastrouhané man
dle a za stálého míchání přilijeme mléko a přidáme rozkrájené máslo. Uvaříme na mírném ohni.
J^ak necháme hmotu vystydnout a lehce do ní zamícháme tuhý sníh z 8 bílků.
Nalejeme do formy vymaštěné máslem a vysypané cukrem a pečeme v mírné
"troubě.
ŘÍMSKÝ PUDING. - 10 dkg másla, 8 dkg cukru, 20 dkg bílé strouhanky,
5 dkg mandlí, 5 dkg kandov.ovoce, 5 dkg hrozinek, 5 dkg datlí, 6 vajec,
1/4 l mléka, citr.kůra. - Bílou strouhanku smícháme se nastrouhanými
bílými mandlemi, pokropíme mlékem a zamícháme, aby houska stejnoměrně
navlhla. Datle a kand.ovoce nakrájíme na plátky, přidáme omyté hrozinky,
zamícháme do připravené housky a ochutíme citrónem. Máslo utřeme s cukrem,
přidáme postupně žloutky a smícháme s připravenou strouhankou. Nakonec za
mícháme do hmoty tuhý sníh z 6 bílků. Puding dáme do formy a vaříme v
páře hodinu.
JABLKA PEČENÁ S OŘECHY. - 5 jablek, 5 dkg
sekaných vlašských ořechů, 2 dkg piškotů,
2 cl rumu, 3 dkg mouč.cukru, 5 dkg másla
5 dkg strouh.poměr.kůry . - Oloupaná a
jademíků zbavená jablka naskládáme
vedle sebe do pekáče, naplníme sekanými
ořechy smíchanými s piškotovými drobečky,
pokapanými rumem. Jablka pocukrujeme, podle jene
vodou a pečeme. Na téměř upečená jablka dáme
kousky másla, do kterého jsme vtlačili pomerančo
vou kůru a dáme ještě chvilku péci. Hotová jabl 'Bud ráda, žes to mlé<o rozlila. Aspoň nebude
ka příjemně voní a chutnají po pomerančích.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ
c obědu kaše!"

