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

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1980.5.

když Panna Maria na andělův dotaz odpověděla největší ANO lidských dějin, sestoupila druhá
Božská osoba do jejího lůna a věčné Slovo se stalo tělem. Dívka Maria už nebyla sama - žila
s dítětem, na které čekal židovský národ a celý svět. I nás Bůh prosí, aby sněl vstoupit du
chovně do našich srdcí. Ptá se, čeká... Životu Božímu v nás říkáme posvěcující milost. Je to
první krok ke svatosti.
Matka Boží pospíchá se svým tajemstvím k tetě Alžbětě, o které jí anděl řekl, že také očeká
vá syna, i když je už stará a neplodná. Ne že by Maria slovu andělovu nevěřila, spěchá však
k té, která byla jiným způsobem ozářená milostí a s kterou si proto bude vzdor věkovému roz
dílu rozumět. A skutečně! Teta ji vítá slovy: "Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod tvé
ho života! čím jsem si zasloužila, aby ke mne přišla matka mého Pána?"/Lk 4,42/. Duch sv.jí
tajeimým způsobem sdělil, že dítě mladičké příbuzné je očekávaný Mesiáš.
Po narození Jana Křtitele se vrací Maria do Betléna. Jedná moudře; nevysvětluje snoubenci Jo
šéfovi, co se s ní stalo. AĚ se Bůh, který učinil "velké věci "ujme její cti. A Bůh se ujímá.
Anděl zjeví Josefovi, že bude pečovat o vtěleného Syna Božího, očekávaného Vykupitele.
Pozorujete, jak se společenství rozmnožuje? Maria, Ježíš, Alžběta, Josef. .V Betlémě je nepři
jali, snad pro jejich chudobu, nebo se báli obtíží s porodem. .Odmítli společenství, protože
nechtěli nést těžkosti. A tak se dva chudí lidé choulí ve studené jeskyni a čekají, čekají..
Když leží svaté dítě v jeslích, přidává se ke společenství sv.řediny houf pastýřů.
Podle židovských předpisů nese Maria svého prvorozeného obětovat do židovského chrámu Bohu.
Už na něho čeká vdova Anna, žena modlitby, a stařec Simeon se svou oslavnou písní na toho,
o kterého úpěnlivě prosil v modlitbách:"Nyní můžeš svého služebníka, Pane, podle svého slova
propustit v pokoji, neboř moje oci uviděly tvou spásu.."/Lk 2,29/.
Pak přicházejí mudrci z východu, podle počtu darů soudíme, že byli tři. Nejen chudoba, i bo
hatství se sklání pokorně před Pánem světů. Že je chudý? Co na tom záleží! Že je to dítě?
Však jednou vyroste...
Pak se musí svátá rodina od společenství odtrhnout. Prchá před Herodem do Egypta. Apokryfní
egyptské evangelium vyzdobilo cestu a pobyt sv.rodiny v Egyptě dojemnými legendami.
Konečně - po smrti Herodově - se vrací sv. rodina do Nazareta, k opuštěné stolařské dílně sv.
Josefa a tam opatruje Matka a Pěstoun tajemství Dítěte.
Někdy se společenství musí roztrhnout, aby se navázalo nové.
Na pouti k židovským svátkům zůstává chlapec Ježíš v chrámě,
kde moudře hovoří s učenci. Žasnou. Odkud ta moudrost? Cítí,
že je chlapec převyšuje a netuší, proč. Zatím Matka a Pěs
toun hledají. Cítí, že bez Ježíše by byl jejich den prázdný
jako slupka bez jádra. "Proč jste mé hledali? Což jste nevě
děli, že já musím být v tom, co je mého Otce?"/Lk 2, 49/<oápc
vídá Ježíš na jeimý Matčin dotaz. Vrací se poslušně zpět.Je.
tě nepřišla jeho hodina. Až mu bude třicet let...
V radostném růženci rozkvétají tajemství svátého společen
ství. I dnes rozkvétají - na poutích, na duchovních cviče
ních, při společném rozjímání v kroužcích či rodinné modlit
bě a četbe evangelií. Rozkvétají, protože Kristus je v nich.
Bez něho je společenství jako slupka bez jádra.
Přijměme ho ochotně do srdce jako kdysi Maria. Nesme ho dál,
mezi příbuzné, známé, ukažme ho každému, kdo o něho stojí. 7
modle;.e se za ty, kdo ještě o něho nestojí, protože ho nezná
jí, nevědí o něm, mají předsudky, žijí ve tmě....
Vaše
redakce

CO N O V É HO VE SVĚTĚ
Strassburgský biskup L.A.Elchinger sdělil na tisk.konferenci, že sv.Otec má
v úmyslu navštívit v březnu 1981 evropský parlament. Měl přijet u příle
žitosti cesty do Paříže, ale program je příliš přeplněn. - 30.S.povzbu
dil sv.Otec křestany ke statečnosti."Budeme-li mlčet my, budou volat ka
meny, "řekl při gener.audienci. - V promluvě valného shromáždění kongre
gace pro řeholníky a sekul.instituty 7.3.zdůraznil sv.Otec nutnost rozjímavého života a prohlubování pochopení pro kontemplaci. - Při gener. i
audienci oznámil sv.Otec, že od 2 .-12 .května podnikne apoštolskou cestu do bair^,
Konga, Kenie, Ghany, Obervolty a Pobřeží slonoviny. - Sv.Otec promluvil k zaměstnancům lomů
na mramor v Carraře a pozdravil je jako své kolegy; sám kdysi pracoval v lomu. - Při synode
katol.Ukrajinců/uniaté/sloužil v Sixtinské kapli mešní obět sv.Otec s ukrajinskými biskupy.
Nástupcem stařičkého Ivovského metropolity kard.Slipého bude 66 ti lety metropolita Lubachivsky z Dolyny ve Ivovské oblasti, který dlouhá léta působí v USA. 13.10.ho jmenoval JP.II. me
tropolitou ukrajinského arcibiskupství v Philadelphii a 12.11.mu udělil v Sixtinské kapli
biskupské svecení. - Sv.Otec vyzývá k jednotě Církve. V Římě vyšel jeho dopis všem katol.bis
kupům"© tajemství a úctě k Nejsv.Svátosti", kde žádá, aby nebyly liturgické problémy a zvláš
tě ne liturgie mše sv.podnětem k rozpojní mezi katolíky a neohrožovaly jednotu Církve. Sv.Sto
lice se bude dál snažit o obnovu Církve v duchu Il.Vaticana a v duchu stále živé tradice. Sv.
Otec zdůraznil nutnost spolupráce bisk.konferencí se sv.Stolicí. Musí být"pozorná a tvůrčí".
Sv.Stolice bude stále hledat prostředky a cesty k uchování jednoty Církve. - Na Velký Pátek
zasedl sv.Otec sám do zpovědnice chrámu sv.Petra. Zpovídal přes hodinu. Týž den vedl tradič
ní procesí křížové cesty v Kolosseu a nesl vpředu kříž. - Začátkem dubna přijal sv.Otec krá
le Hassana z Maroka. Sv.Otec chce, aby byl co nejrychleji mezinárodně zaručen status svátých
míst v Jerusalemě. - V aule Pavla VI.se sešlo asi 10.000 ministrantů, většinou z NSB. Sv. 2
Otec k nim promluvil o významu kněžství a podnítil je, aby uvažovali, nevolá-li je Pán do^
svých služeb. Asi 6 tis.účastníků byly ministrantky, ačkoliv kanonické právo tento druh služ
by oltáři dívkám zakazuje. - Při své cestě do Turína navštívil sv.Otec nejdříve mariánskou
svatyni Consolata, kde pozdravil zástupce vlády a města. Poté navštívil asi 1500 tělesně po
stižených a nemocných v nemocnici Cottolengo, zal.r.1852 sv.knězem Cottolengem. Nemocnice ži
je jen z darů. V domě pronesl povzbuzující řeč k duchovenstvu města a okolí. Mši sv.sloužil
na náměstí před dómem. Odpoledne strávil s mládeží a s řeho lnicemi, večer mluvil na největ
ším náměstí města k obrovskému množství lidí z města i okolí na námět "KRISTUS JE VÍTĚZSTVÍ
NAD STRACHEM ČLOVĚKA." - K. 17.světov.dni modliteb 27.4.vydal sv.Otec provolání k mládeži,tý
kající se duchovních povoláníVím, že vás znepokojuje mnoho věcí tohoto světa, mnoho událos
tí. A to je právě důvod, proč vás vyzývám k uvažování.. Církev musí pokračovat ve světě ve
svém poslání, potřebuje vás, nebot je tolik práce__ " - Sv.Otec prý je rozhodnut, zaujmout
jasné stanovisko k arcibiskupu Lefebvrovi, který však nebude vyloučen z Církve. Očekává se
od něho, že se vysloví jasně o svém postoji k sv.Otci, podle toho bude jednat sv.Otec dál.
Arcibiskup sloužil bez cirk .povolení na velikonoční pondělí mši sv.v Benátkách a chce zalo
žit v turinském arcibiskupství seminář. Při promluvě prohlásil Lefebvre, že Církev je chorá,
že kardinálové jsou horší než SSSR/?/, že semináře jsou prázdné nebo zaprodané/progresismu?
komunismu?/ a že brzo nebudou mše sv,.protože nebudou knězi. - 227 kněží a 595 řeholníků pro
sí v petici papeže, aby v San Salvadoru jmenoval nástupce hodného zemřelého arcibiskupa, kte
rý by měl stejné ideály. Sv.Otec včas arcibiskupa varoval, aby svou činnost věnoval tomu po
slání, ke kterému byl vysvěcen. - Kardinál Ratzinger zdůraznil v dopise kněžím a jáhnům vý
znam kněžských rad pro jednotu duchovenstva. Každý kněz musí poslouchat Církev - jeho činy
nejsou soukromé. Vztahuje se to zřejmě na akce některých kněží ve prospěch heretika Kunga,
který napsal sv.Otci dopis, týkající se celibátu, svěcení žen a povoleni potratů/!!/, uveřej
něný v Corriere della Sera. - P.Dr.Alois Sustar, který žil 27 let ve Svýcarsku/Chur, přijal
ve slovinském městě bubláni biskupské svěcení. - Kongregace víry pro katol.vzdělání doporu
čuje všem biskupům, aby se řídili při výchově budoucích kněží těmito směrnicemi: mnoho modlit
by a časté vnitřní usebrání, pravidelná zpověS, důstojné slavení mešní oběti, mariánská úcta
a dost času vyhrazeného jen duchovnímu vzdělání. Na oděvu seminaristy musí být poznat jeho
budoucí povolání/talár, kolárek,křížek/. Budoucí kněží musejí dobře ovládat latinu. - Na 86.
Den katolíků v Berlíně od 4.-8.června se do velikonoc přihlásilo 62.590 katolíků. S těmi,kdo
budou na "dni katolíků"činni je to asi 2x tolik, než při dni katolíků 1978 ve Freiburgu. V Mozambiku panuje nejen cholera, ale i kruté pronásledování misionářů a zmatek-jak zjistují
sporé zprávy, které se dostaly do Evropy. - Soni přispěla Kirche in Not/Ostrpriesterhilfe na
oronásledovanou a utlačenou Církev ve světe 42 mil. dolarů, o 10 mil. víc než r.1978.

ROZHOVOR
ktja Rackmanova Atu.du.je. v RuAku na aníveM-čte. Ta pohádá tt.1917 AtudentAkoa zabava.
"Seděla jsem v pyramidovém kiosku a měla prodávat květiny; občas mi pomohl některý student.
První byl medik Akulov. Dosud jsem ho neznala. Měl neobyčejně živé, přátelské oči. Při prv
ním pohledu mi napadlo, že neumí být smutný. Nebo to byla jen maska? Měla jsem komický zvyk,
při setkání s člověkem pátrat po prameni jeho tajné bolesti. Domnívala jsem se, že úplně
štastný člověk existovat nemůže. Snažila jsem se za jeho maskou pátrat po tom, jaký je sám v
sobě. Proto jsem se nedivila, když zář očí mého studenta uhasínala a objevil se v nich smut
ný, přemýšlivý výraz. Mlčky jsem ho pozorovala. Lidé tvrdí, že mám vzácný dar, naslouchat
druhým. Snad proto se na mě obracejí, když si chtějí od srdce pohovořit.
"Víte, ve imě se odehrává něco zvláštního. Ztratil jsem totiž Boha. Vlastně jsem ho nikdy
neměl, ale teči po něm toužím." Vypravoval, že jeho rodiče jsou nevěrci a vychovali ho "dale
ko od Boha." Nechtěli mu zatěžovat hlavu "starými bajkami a fantaziemi".
"Dosud jsem byl klidný. Do kostela jsem šel jen když mě k tomu v gymnasiu nutili, ale při
každé příležitosti jsem se vysmíval církvi a kněžím. Nikdy jsem toho nelitoval. A představte
si, co se stalo, v létě organisovala naše družina pomoc sedlákům při žních. Pomohli jsme jim
sklidit hezké množství obilí, když nás část oddělili a pověřili naši malou skupinku pomoci
při polních pracích jedné velmi chudé vdově po vojákovi. Žila velmi bídně a měla hromadu dě
tí, které byly nemocné. Z naší nabídky měla radost, pohostila nás kvasem a strouhanou ředkví
a ny se chystali k práci. Náhle řekla:"Nu, děti, ukažte mi nyní své kříže. Raději bych zemře
la hladem, kdyby byl mezi vámi někdo nepokřtěný. Od nekřestanú si nedám pomáhat, ti by mé
obilí znečistili." Všichni kamarádi měli na prsou kříž, jen já ne. Žena protestovala proti
tomu, abych jí pomáhal a nepomohlo ani mé tvrzení, že jsem pokřtěný, ani svědectví kamarádů.
Musel jsem odejít. Cestou jsem začal uvažovat o Bohu a o víře. Tu mi napadla prostinká myš
lenka, kterou jsem jistě stokrát četl, ale nikdy si jí nevšimnul. Není-li Bůh, jak mohu cí
tit v duši, jaký by měl být? Začal jsem chápat to, co jsem často četl, že mravní zákon ve
mě ukazuje na něco mimo ime. Nemohu vyjádřit, co jsem cítil, ale zatoužil jsem po Bohu.
Jak lehko by mi bylo u srdce, kdybych mohl věřit, že Bůh existuje! Otec mě učil, že Bůh
není. Ale ze života i z pokroku lidstva - kterému sloužil otec - jsem měl velmi málo. Nemoh
lo mě to uspokojit. Potřeboval jsem někoho, ke komu bych se mohl modlit, na kterého bych se
mohl obrátit se svými slabostmi, se svou osamělostí a s bídou své duše. Ona selka mě hluboce
zasáhla. Nechtěla mou práci, protože nemám kříž! A já ztratil radost ze života, protože ne
mám kříž a v mé duši je jen smrtelná prázdnota."
Mluvil ještě dlouho a pak se mě zeptal: "A vy věříte?"
"Jistě, "odpověděla jsem. "V naší rodině je to něco samozřejmého."
Začala jsem mu vypravovat o klášteřích v Kijevě a na Urale, o poustevníkovi Grigorijovi, kte
rý v létě i v zimě chodí bos a živí se jen houbami a lesními plody, o jezerech, kolem nichž
stojí chatky osamělých kajícníků...
"Miluji ta místa. Jsou neoddělitelně spojena s mým dětstvím; každé léto prožívám tuto samotu,
s přírodou a s Bohem.. Nikdy jsem se neptala, je-li Bůh či ne. Kdybyste byl jen jediný den
v některém klášteře v horách, s těmito lidmi, vyléčil byste se ze své nevěry.."
Vypravovala jsem mu o pohřbu jedné řeholnice, který na mě udělal velký dojem. Klášter stál na
jedné straně jezera, hřbitov na druhé. Pohřeb se konal večer, celé jezero se třpytilo světlem svící. Rakev položili na člun a všichni pluli na loSkách přes
jezero. V dáli obrysy tenně modrých hor, na vrcholcích lehké chvě
ní zapadajícího slunce. Ve člunech teimé postavy řeholnic, jen
tváře ozářené světlem a ne smutné, skoro radostné. Jakoby nenesly mrtvou do klínu země, nýbrž k novému, krásnějšímu živo
tu. Tvář zesnulé, ozářená pochodněmi, zářila radostí. Tehdy
mi napadlo: Kdybych mohla také tak umřít, kdyby mě nesli přes
tmavé, zelené jezero...
"Těžko mohu vyjádřit své tehdejší pocity,"řekla jsem"ale vědě
la jsem, že Bůh je blizoučko lehkých člunků, u těchto lidí,
kteří mu s takovou jemností a hloubkou nesli své modlitby. .Chá
pete, že je v takové chvíli nemožné nevěřit?"
"Zřejmě se musí s vírou člověk narodit, jako s nadáním, "řekl smut
ně student. "Kdyby tam byl můj otec, řekl by, že je to komedie'.'
"Miluje váš otec přírodu?"
"Ne. Je přírodovědec. Studuje stavbu rostlin.ale rostliny nevi
dí." Pohlédl na hodinky: "Musím jít. V životě jsem si s nikým
tak hezky nepopovídal jako s vámi."
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TŘÍSKA V

NAŠEM OKU !

Dnes slyšíme mluvit skoro výlučně jen o sociálních re
formách; jistě, jsou nutné. Avšak nesmíme zapomínat,
že někteří lidé se stávají sociálními reformátory jen
proto, aby se vyhnuli nutnosti, reformovat sami sebe.
Komunismus je velmi pohodlná teorie - vidí všechny skvrny
na oděvech druhých. Když se však jeho přívrženci podřídí
diktatuře a tyranii Moskvy, najednou vidí, že komunismus do
voluje každou lež, nemravnost a zradu důvěry - pokud stojí v
jeho službách. I demokracie má sociální reformátory, kteří se horlivě snaží,
mluvit lidem do svědomí jen proto, aby nemuseli mluvit do svědomí sami sobě.
V jiných domech dělají pořádek, ale jejich vlastní dům je zpustošený.
Těmto falešným reformátorům říká Pán: "Jak to, ze vádáb třábku v oku bveho
bratra, a tram ve bvem oka nepozoruješ? Nebo jak chceb rákat bvému bratrovi.:
Povot, odbtranám tá z oka trábku - a báni máš ve váabtnrm oka trám'. Pokrytče'.
Odstraň nejdříve ze bvého oka tram, a teprve potom badeb dobré vádět, abyb
moh-b vyjmout bvému bratrová z oka trábku." /Mt 7.3./
Ze slov Pane vidíme, že každý máme nějakou tu skvrnku. I v nejčistší pšenici
je trochu plev. Než začneme soudit druhé, položme si dvě otázky:

1. Je v tom, koho kritizuji, víc dobrého než zlého? Nesmíme zkreslovat situa
ci. Každý hráč tenisu trefí někdy vedle. Porazí ho však ten, kdo o hře referu
je? Je lehké posuzovat výkony, ale těžké je sám si počínat bezvadně. Každé
oko rozezná křivou brázdu, ale kdo dokáže vyorat brázdu bezvadně?
Portrétovaná dáma si neustále stěžovala:"Namalujte mi klenutější obočí! Uber
te trochu vrásek.." Umělec jí předal barvy a štětec, aby si portrét namalova
la sama. Tak trefně řekl, že kritikům se pomníky nestavějí!
2. Nejhorší psychologický nedostatek přehnaného kritizování je v tom, že člo
věk pak ztrácí schopnost sebekritiky. Kdo kouká přes plot cizí zahrady, nevi
dí svou vlastní. Ten, kdo se nikdy nedívá do své duše, nemá dost pokory, aby
byl k druhým shovívavý a milý. Vlastní chyby nepřipustí a proto jedná s dru
hými spíš jako soudce než jako bratr. Kdo hledá chyby jen na druhých, není
schopen zpytovat vlastní svědomí. Kdo se však cvičí ve vybírání trámů z vlast
ního oka, je vždycky opatrný, vytahuje-li třísku z oka bližního.
Není dobré hledat jizvy tam, kde lidské rány krvácejí. Jsou lidé, kteří nezna
jí větší štěstí, než sahat do ran druhého, trhat je,nedopustit,aby se zahoji
ly. Jakoby byl bližní mršina a ne živý člověk. Jiní zase s potěšením ničí dob
ré jméno bližního; pak se jim zdá, že to s nimi samými není tak zlé. Mršinu
zvětří vždycky nejdříve sup.
Q
Jen zpytování vlastního svědomí do nás vkládá blahovůli, laskavost, pochopení.
Rozejdeme-li se s vlastními chybami, máme dost ohledu a taktu pomáhat druhým.
Velký francouzský kazatel Massillon dostal jednou otázku, jak poznal tak dob
ře lidské vášně a jak se naučil tak obratně je léčit. Odpověděl:"Zpytovanám
vtabtnáho -brdce." Ve snaze po osobní svatosti vystopoval a přemohl v sobě řa
du oblíbených hříchů, které pracují ve všech lidech. Proto zasahovala^jeho ká
zání srdce všech a proto mu Ludvík XIV. řekl: "Sáyb eá jbem mnoho recnrku a á-cbábá be má; aáe kdyko-báv jbem báybeá vab, neárbáá jbem be bam bobe."
Schopnost vést druhé získáme jednáním se sebou samým. Proto podotknul jed
nou trefně František Quarles: "Ěábtrš-áá bkvrnu bkvrnou, zvetbr be. Ve bvatobtá jbou á ohoreáé knoty bváček z ryzrho záata." Chtěl tím říci, že druzí se
dají napravit nejlépe tím, že jim ukážeme vlastní příklad. Jako Florence Nightingalová ve službě v nemocnici na Krymu nebo sv.František Xaverský v péči o
nemocné v Indii.
_
NEM0ŽE-LI SE NÁM d8vĚŘ0VAT, ŽE UDRŽÍME VLASTNÍ DUŠI ČISTOU, NEMŮŽE NÁM DRUHÝ
SVĚŘIT SVOU VLASTNÍ DUŠI.
FULTON J. SHEEN
"NESUĎTE,

ABYSTE NEBYLI

SOUZENI..PO DLE

TOHO,

JAK SOUDÍTE, BUDETE SAMI SOUZENI"
Mt 7, 1 -2 .

NADĚJI MLADÝM!

Je nekřesťanské, vyhýbat se této nená
Není nic nebezpečnějšího než zoufalá a zatrpklá mlá
visti za každou cenu. Smíření se svě
dež. Ze zatrpklé německé mládeže po I.svět.válce vze tem je právě tak málo štěstí, jako ne
šel Hitler a jeho fanatické SS. A zoufalá mládež, vy- návist světa nemusí být pramenem neštěs
rostlá za občanské války v Rusku, má trauma, projevu tí. Tento svět totiž pomine. "Moudrost1
jící se stále v nebezpečné nedůvěře dnešních sovět
Jidášovy zrady vedla k sebevraždě,"poských velitelů. Jaké katastrofy na nás čekají, nedoká- šetilosfkříže dává Boží život těm,kdo
žeme-li dát východoevropské mládeži budoucnost a ideál?'jsou věrni. Proto pravil kardinál WójZde stojí křesťanství před zkouškou síly; Kristus to tyla u kříže v Nové Huti/^dóíidMjnetiž zemřel i za tuto mládež, i za ni vstal z mrtvých. ti z dake kržž, nebudujeme život, aie
Máme ještě dost vnitřní síly pokračovat ve vykupitel- nicrme jej. Bereme židem pokžedná opo
ském díle Kristově a ukázat ji této mládeži? Jsme ješ ru. Nenc to beztrektně. Pžatime za to
tě křesťané? Máme ještě nezištnou lásku k bližnímu rozpadem mravnokti, vzruktajicrm poe
jedinou známku křesťana? Bez této lásky je křesťanství tem vražd nenarozených životu, ktoupalží a připravuje prokletí Boží. S touto láskou jsme
jácám indexem roztoužených manžetatvž
však schopni obnovit tvář země. Neboť o lásce je psá a rodin a nechuti k ptáci. Nemůže ke
no, že je silnější než smrt! Zklamanou a svedenou mlá vychovat mtada generace, nenaacá-ži ke
dež, která hrozí zničit zemi, nuže před zánikem a ne znát hodnotu oběti, kebezápora, žákky
návistí zachránit jen a jen láska.
k bžižncmu a odrikáná ke. Proto žádáme
Mluvíme-li o lásce, nesmíme zapomenout, že LÁSKA K BO právo na Křik tav křiž v nakr vtok ti v
HU A LÁSKA K BLIŽNÍMU PATŘÍ K SOBÉ!Neexistuje láska k jiktotě, Že k krážem není kpojeno jen
Bohu bez lásky k bližnímu. Jak může být láska boží v
Křik to vo utrpěni, ate znamená i Krikmajetném, který vidí nouzi bližního a zavře před ním
tovo vykoupená cžoveka, rodiny, národa
srdce? Ale ani láska k bližnímu nenůže být bez lásky
a cetého tidktva'."
k Bohu. Jen v lásce Boží a skrze ni obstojí láska k
druhým. Opírá se o slova Páně:"Co jkte udětati jednomu P.Werenfried VAN STRAATEN - SPEKPATER
z mých nejmenkrch bratr!, udetati jkte mně! "Tato láska
čerpá sílu z toho, že Syn Boží, který je hodný nekoneč
né lásky i ve svém lidství, se ztotožňuje se svými ubo "Synu, nemůžeš mát dokonalou svobodu,
dokud nezapřeš sám sebe. V poutech
hými bratry. Jsou hodni lásky tak, jako je jí hodný on
jsou
všichni prospechářá, samolibá,
sám. Mají právo na lásku, dlužíme jim ji. Kdo považuje
chlápnáci, zvědavci a nestálá, která
lásku ke Kristu za přebytečnou, ruší důvod, proč by
chom měli milovat druhé lidi. Snižuje lásku s celou je stále vyhledávájá, co je jim přájem
né a ne co pátrá k Ježáši Kristu;čas jí svatostí k humanitnímu činu, jehož jsou schopni i
to si však vymýšlejá a vytvářejá vě
pohané.
ci, které nemajá trvaná. Nebol pomi
NUTNOST
KŘÍŽE
ne všechno, co nepocházá od Boha!"
Jidáš se pohoršoval, když Magdalena namazala nohy Je
TOMÁŠ KEMPENSKÝ: NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
žíšovy. "Pioc
ten olej neprodat za 300 denáru a nedato ke to chudým!" Jidášova otázka zní křesťansky a
téměř pokoncilově. Přesto je to otázka zrádce, který
Pána nechápe a chudé nemiluje, i když se vydává za
charitativního člověka. Ve své kritice nesmírné lásky
Marie Magdaleny se distancuje od smýšlení Mistra, kte
ré znamená obětovat se z lásky až k bláznovství kříže.
"Rozumný" Mesiáš, divotvůrce či král by byl pro Jidá
še přijatelný, ale Ukřižovaný? Proto ho zradil typic
kým argumentem člověka, který Krista znal. Jen odpad
lík nůže zavrhnout Kristův kříž pod rouškou křesťanských slov. Tak se stal Jidáš otcem všech, kdo nesná
šejí pošetilost kříže pro svou "moudrost" a ve jménu
"čistého","pokrokového","moderního","věrohodného" křes
ťanství chtějí kříž odstranit.
Ano, duchovní správa, která vymazává kříž namáhavé
modlitby, pokořující zpovědi, rozchodu se světem, boje
se světem a proti padlé přirozenosti - je nekřesťanská.
Kněz, který zapírá Kříž a mlčí o pronásledování Ukři
žovaného - zrazuje Krista, ať mluví sebe zbožněji a
chytřeji. U kříže se dělí cesty věrných a zrádců, ces
ty těch, kdo se smiřují se světem a těch, o nichž řekl
Kristus:"Poněvadž nejkte z tohoto kveta, nýbrž já
jkem vák ze kveta vyvotit, kvét vak bude nenávidět."
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
6

15.července 1927.
Kdyby mi někde řekl, že zažiji ve Vídni to, co nyní prožívám, vysmála bych se mu. Jsem přece
ve Vídni, mezi Něnci. Pro rme pojem "Němec"znamená představu pořádku, úctu k osobnosti druhé
ho, k majetku, ke kultuře....
Když jsem se v šest hodin vrátila z trhu, šla jsem do prádelny. Otmar zůstal v obchodě. Ne
vím, v kolik hodin vtrhla dovnitř bledá a vyděšená dcmovnice. Takovou jsem ji dosud neviděla.
"Paní Wagnerová! Kdybyste věděla, co se děje ve městě! A mé děti šly na plovárnu!Zastřelí je1.'
Vyhrkly jí slzy. Otřela si je modrou zástěrou. I mně klesly ruce a nezmohla jsem se na slovo.
"Tramvaj nejezdí," vzlykala dál,"telefon nefunguje. Dělníci jdou proti policii, policie prý
je propadla......... " - Nechápala jsem. Telefon a tramvaj nefungují? Policie přepadla dělníky?
"Tt> je nenožné, paní Laske. Ve Vídni se nic takového nenůže stát," těšila jsem ji a sama se
natolik uklidnila, že jsem pokračovala v praní.
"Slyšela jsem, že parlament i justiční palác hoří. Prý jsou stovky mrtvých, "trvala na svém.
"Bajky!" odpověděla jsem pevně. "To je nemožné. Jsme ve Vídni, ne v Rusku!"
Domovnice, trochu uklidněná, odešla a já prala dál. Za čtvrt hodiny přišla znovu. Tentokrát
byla tak rozčílená, že i rme se zmocnil strach: "Stalo se něco, paní Laske?"zeptala jsem se.
Rozvzlykala se:"Nikoho nepustí do vnitřního města ani ven. Lidé říkají, že policie zapálila
justiční palác a nedovolí hasičům jej hasit. Parlament prý vyhodili do povětří. Kdo nemá do
klady, toho uvězní. Mé děti přece nemají doklady, vždyí šly jen na plovárnu. Na ulicích se
staví barikády, všude se střílí..Prý rabují obchody, jistě bude zase hlad, jako za války.
Ach, kde jsou mé děti! Kéž by se jim nic nestalo!"
Zírala jsem zřejmě nechápavě, protože po malé paničce pokračovala:"Podívejte se, paní Wagne
rová, sama na ulici. Přesvědčíte se, že mám pravdu."
Vyběhla jsem v zástěře, ruce plné mýdlové pěny, na ulici. Tam panoval mimořádný ruch. Lidé
stáli v hloučcích a horlivě, vzrušeně diskutovali. Viděla jsem řadu cizích tváři, asi lidé
z jiných ulic. Přiblížila jsem se k jedné skupině - a náhle jsem uvěřila tomu, co tvrdila
doirovnice. Znám tu šílenou davovou psychózu, vášnivou bezuzdnost, zvířecí v člověku, náladu,
v níž přestává existovat jednotlivec a všechno se slije v masu, která chce jen ničit,zabíjet!
"Soudruzi !"vykřikl malý, neznámý muž v roztrhaném obleku s šedou sportovní čepicí a šedofialovou šálou. "Soudruzi! Policie prolévá krev dělníků! Policie je nepřítel pracujících! Pryč
s buržoasií! Dělníci se musí sami chopit moci!" Když jsem slyšela tato slova, viděla bledý,
zuřivý ohličaj, jiskřící zrak, chvějící se rty, sevřené pěsti, když jsem pozorovala, s jakou
pozorností a vzrušením přijímají slova neznámého jinak přátelští, syrrpatičtí lidé, které
jsem měla ráda, pochopila jsem, že domovnice mluvila pravdu. Pochopila jsem, že je jedno, ke
které národnosti člověk patří; stane-li se částí této masy, změní se ve zvíře!
Vrátila jsem se do prádelny, odhodila zástěru, umyla si ruce a spěchala do obchodu k Otmarovi. Obchod byl plný lidí, hovořících o událostech. Několik z nich jsem vůbec neznala. Nejvíc
na mě zapůsobilo,že nálada je namířená proti policii. Z hovoru se zdálo, že všechen nepořádek
zavinila policie. Slova neznámého zřejmě působila. Ze všech tváří vyčetl člověk, že se děje
něco neobyčejného. Jakoby se tito lidé odtrhli od řetězu všedního dne, jakoby se v nich prá
vě tečí probudil život, nový a intenzivní. Všichni mluvili, skoro křičeli, nikdo neposlouchal
druhého. Bylo mi jasné že to, co přivedlo tyto lidi dohromady, co vřelo na dně jejich slov,
ař mluvili cokoliv, mělo stejný kořen: neutišitelnou žízeň po ničení!
Lidé přicházeli a odcházeli: jedni se snažili dostat se na místo událostí, druzí chtěli uko
jit svou zvědavost a všichni byli plni fantazie. Do obchodu se vřítila paní s dítětem a vo
lala, že ve městě jsou na ulicích hory mrtvol a v Gurtlu se pancéřová auta chystají vjet na
domy a do lidí na ulici. Po vzrušené debatě přišli lidé na to, že nej jistější bude schovat se
dona a v minutě byl obchod prázdný. Vyhlédla jsem na ulici - ani jediný človíček v dohledu.
Velký obchod naproti měl stažené rolety. Vypadalo to, jakoby každou chvíli měl vpadnout ne
přítel. - Ale když pancéřová auta nepřijížděla, lidé se pomalu a ostýchavě odvažovali zase
na ulici. V drožce vezli sousedku, zraněnou ve městě. Opět panika. Stále však nikdo nevěděl,

co se děje, kdo věc rozdmýchal a kam všechno směřuje.
Odpoledne jsem si náhle vzpomněla na prádlo. Je pátek, v pět musí být prádelna uklizená, ji
nak mi danovnice vynadá, šla jsem do prádelny.
"Mé děti se ještě nevrátily,"hořekovala domovnice, když viděla, že jdu do prádelny a dodala:
"Nebudete-li dnes hotová, nevadí. Když se dějí takové věci, je to konečně jedno, že?"
Její slova na rme udělala hluboký dojem. Netušila, jak charakteristickou větu pronesla. Přís
ná, puntičkářská domovnice, pro kterou byl nejvyšší zákon pořádek, se tohoto pořádku zřekla
a tak vlastně souhlasila s tím, co se dělo ve městě - totiž se zničením stávajícího pořádku.
Ale co kdyby takto smýšleli ve Vídni všichni? V celém Rakousku? Co by se stalo?
Vstoupila jsem do prádelny. Karma vyhasla. Z kotle kapala na zem narudlá tekutina. První do
jem - krev! Podivně světlá, skoro růžová krev. Zmocnila se ne skoro nystická hrůza. Zvedla
jsem pokličku kotle, v němž se vařilo prádlo - všechno bylo uvnitř rudé. Ještě jsem nechápala
Mechanicky jsem vytáhla kus prádla nahoře - byla to má červená zástěra, kterou jsem dopoledne
při útěku do obchodu ve spěchu hodila do kotle, místo abych ji položila na stůl..Celé prádlo
je zabarvené na rudo, někde s pruhy, někde se skvrnami, někde s podivnými kresbami....
Rychle jsem prádlo vymáchala, ale nepomohlo to. Smutně jsem odnesla prádlo do bytu, přece je
nemohu pověsit na půdě? Musím je postupně usušit v pokoji.
K večeru jsem spěchala pro sýr a salám na zítřek. Dítě jsem vzala s sebou. Na ulici bylo živo
Kdyby člověk neviděl výrazy ve tvářích, myslel by, že se děje něco radostného. Čím víc jsem
se blížila k obchodu, kde nakupuji, tím byl dav hustší. Tváře mě začaly děsit. Nenávist, ne
otřesitelná rozhodnost, vrhnout se do všeho, i do smrti. Nad hlavou mi zasvištěla kulka.
Sebrala jsem dítě a utíkala podél zdi do nejbližšího donu. Pak další střely, docela blízko.
Na jednom místě se množství srazilo v klubko, zřejmě se tam bojovalo. Slyšela jsem hrozný
výkřik, pak řinkot skla, asi házeli kamení do výkladů. Znovu proletěla blízko kulka a hrozný
křik projel vzduchem. "Zastřelili ženu - a dítě také!" ječeli lidé kolem. Rozběhla jsem se
s dítětem v náručí, klestila si vší silou cestu davem, až jsem se dostala ven. Kolem našeho
obchodu stály skupinky a hovořily o událostech.
"AČ to jen hoří!"vykřikla pronikavě neznámá žena. "Ač spálí všechno, když umíráme hladem!"
Přidalo se k ní pár lidí a žena pokračovala:"V městě mají obchody pro boháče a mé dítě nemá
ani mléko. Sama bych šla do města a zakroutila někomu krkem. Ač shoří celá Vídeň!"
Její hrozný křik zněl ulicí. Jako teimé stíny se zvedaly obrysy lidí od oprýskaných zdí domů.
Tu a tam se v okně objevilo světlo a zase zhaslo. Kdesi v dáli zazněl zase výstřel.. .Nebo se
mi to jen zdálo? Protože jsem byla připravena na všechno, protože jsem se domnívala, že všech
no musí přijít tak, jako kdysi v Rusku....?
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Páni trenéři, informujte laskavé své svěřence, že plynné ovládáme viechny Švéd
ské a finské nadávky.

Ve sklepení hradu našli dělníci obraz z r.1078.
Detektiv Čmuchálek hned poznal padělek. Jak?
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Člověče, já sl místo toho švýcarskýho
brankáře představuju ementálskýho sejra
a strefuju se do těch děr!

BOJ O SIOUXY

kůže podlehnou. Smrt do
lehne na prérii a národ,
Na jaře 1876 přišel do benediktinského kláš stvořený Bohem jako kaž
tera sv.Meinrada v Indiáne ředitel katol.
dý jiný, zahyne. Jaké
indiánské společnosti z Washingtonu a prosil je to vítězství v tak
opata o misionáře pro kmen Siouxů v Dakotě. nerovném boji?"
"Hodíte se k tomu nejlépe, důstojný pane,"
"Nesmí dojít k novému
tvrdil vřele,"váš řád kdysi zcivilizoval
prolévání krve! Vaši
Evropu s heslem sv.Benedikta:MODLI SE A PRA mniši Siouxy za
CUJ. Vychováte i ze Siouxů dobré křeslany,
chrání a uklidní"
pokojné rolníky, pěstitele dobytka a řemesl "Myslím, že je
níky!"
pozdě,"řekl una
Opatovi Martinovi Martymu bylo 42 let. Naro veně opat."Přesto
dil se ve švýcarských horách. Nyní složil
se pokusím...!"
tvář do dlaní a mlčel.
Bylo pozdě. Něko"Věřte mi,"naléhal pan Brouillet,"Siouxové
lik dní po této roz
si vaši pomoc zaslouží. Jsou stateční a hrdí mluvě došla zpráva o velké bitvě u Little Big
Indiáni. Nelidský zákon presidenta generála Hom, kde Sedící Býk se svými Siouxy a spojenci
Granta je bohužel rozdělil agenturám různých Cheyenny přepadli a do posledního muže vybili
vyznání a katolíci dostali jen osm agentur: oddíl generála Custera.
nejhůře jsou na tom misie u Siouxů. Máme ješ "Tteá mě v Dakotě teprve potřebují,"řekl opat.
tě dvě agentury v Dakotě, pro Grand River a S jedním Otcem a bratrem se chystal v parnu na
Davis Lake. Je to křiklavé bezpráví nejen na cestu. V Standing Rock našel mezi indiánskými
naší svaté Církvi, ale i na katolických Si- kmeny velký neklid. Báli se pomsty bělochů.
ouxech, kteří chtějí "černé kabáty" a o "bí "Mé ubohé, zaslepené děti,"hořekoval opat,"co
lých kabátech"jak nazývají kazatele ostat
vám pomohlo, vybít jeden pluk. Velký Otec ve
ních církví, nechtějí ani slyšet."
Washingtoně má imcho set pluků, aby potrestal
"Vím, vím," povzdechl opat.
váš nerozvážný čin!"
"I část tisku ostře protestuje proti zákonu, "Konali jsme jen svou povinnost vůči vlasti a
který políčkuje lidská práva."Ředitel vyňal pro čest našich kmenů, "odpověděl vzdorovitě po
noviny. "Poslechněte si, co píše NEW YORKSKÝ hlavár Ohnivé srdce. "Máme vyhladovět v zemi,kte
SVOBODNÝ LIST:"Je-li pravda, že Indiáni jsou rá nám patří? Dlouhé Nože/Američané/zničili pra
odsouzeni k zániku, bylo by spravedlivé do chem a olovem stáda buvolů, aby získali jejich
volit jim, aby si zvolili náboženství, které kůže. Nenají dost vlků a lišek?"
chtějí! Indiáni, pokřtěni a vychovaní jako
"Vláda vám vystavěla zásobárny. Dostáváte denně
katolíci, byli rozděleni různým vyznáním. Mi mouku a maso a jednou za rok oděv."
sionáři byli vyhnáni - ačkoliv na Indiány
"Siouxové jsou válečníci, svobodné děti prérie;
sbírali almužny v Evropě a snažili se je po- nejsou ani otroci, ani žebráci,"řekl pohlavár.
křestanit. Je to neuvěřitelné - ale je tomu "Ale ty jsi vítán. S "černými kabáty "máme dobré
tak! Hrozné pomyšleni, že Indiáni, kteří ma zkušenosti. "Bílé kabáty"však nechceme! "
jí nesmrtelné duše jako osvobozeni černoši, Po několika měsících sebralo pár jezdeckých plu
byli rozděleni v stáda a podřízeni všem mož ků Indiánům zbraně a koně. Kdo se bránil, toho
ným pastýřům bez ohledu na jejich přáni a.
přivázali k nejbližšímu stromu.
přesvědčeni. Dokumenty, které to dokazuji,
"Zde nejste v bezpečí,"varovali důstojníci opata
měl generál Grant několikrát v ruce!"
Ale ten odejít nechtěl. Uvolnili mnichům dva po
"Ano, je to do nebe volající křivda!"kývnul koje ve starém domě; jeden se změnil v kapli.
pochmurně opat."A ne jediná. Vláda porušuje Indiáni se neuklidnili. Znovu a znovu napadali
smlouvy s Indiány neustále, nejvíc tím trpí skupiny bělochů. Opat Marty se je snažil umír
Siouxové. Jak se nalezlo zlato v Black Hills nit. Pohlavárovi Smrtícímu Orlu šel vstříc a po
v západní Dakotě, vtrhli darebáci všeho dru hnul ho i jeho divoké hordy, aby se vrátili.
hu do reservací Siouxů a poničili jim pole; Nejnebezpečnější byl Sedící Býk. Skryl se v Kana
loupili, plundrovali, vraždili - a vlá dě, na anglickém území, a číhal na příležitost
da se Indiánů nezastala!" Opat vyskočil ke krvavému přepadu. Američané mu slíbili, že ho
a vzrušeně přecházel pokojem. "Bože, nepotrestají, když se vrátí do reservace. Odpo
jsou snad ve Washingtonu slepí? Ne věděl : "Vláda už uzavřela se Siouxy 52 smluv, ale
chápou, že ženou Indiány k zoufalst ani jednu nedodržela. Zůstanu, kde jsem!"
ví? Bude se stále prolévat jejich
Opat Marty se rozhodl, že vzdorovitého muže vy
krev? Nepoučila se vláda z minulosti? hledá a pohne k tomu, aby zanechal násilností.
Co když se jednou rudý muž proti bez Se sedmi Siouxy putoval v květnu 1877 do French
práví, zradě a porušení daného slova
Creek, 60 mil severně od kanadských hranic, kde
vzbouří? Nastane krveprolití a rudé
Sedící Býk a jeho věrní rozbili tábor.
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Pohlavár je přijal s úctou:"I když přichá
zíš s Ameriky, máš"čemý kabáfproto jsi
vítán. Pohostím tě a vyslechnu tvá slova'.’
Pokus, přimět pohlavára k návratu do re
servace, byl marný, ale opata vítali všu
de přátelsky. Zavolal další misionáře,aby
učili lid obdělávat pole a tak si sami
opatřovat živobytí. I nejhrdější pohlavá
DĚVČATA A CHLAPCI
ři ho vítali vlídně. Skvrnitý Ocas pro
hlásil v radě za jeho přítomnosti:"Žijeme Milý Otče,
na území, které jsme si se souhlasem pre šel jšem právě kolem domovnice, která vziitóeně mlu
sidenta vybrali. Zde není ani jediný bu vila še známou. Ta hubovala na to, ze je já dcera še
vol či zvěřina. Potřebujeme proto "černé doštala na jinou školu a tam jšou 1 chlapci.
kabáty", aby nám ukázali, jak si opatřit "Moje malá/dcera je větll než matka, 1 když je jl
teprve 15 let/je štejne v bláznivých letech a ju
obživu ze ženě. Ty přijímáme! Jiné ne!"
tě jl dají mezi chlapce'."
"Howgh! Howgh!" přisvědčili jeho muži.
Rudý Mrak mu řekl:"Po příkladu bílých bu Sel kolem pán z vedlejšího domu a řekl-."Milá pani,
deme obdělávat zemi. Připomeň presidento tomu nerozumíte. Chlapci še mají mezi děvčaty štát
jemnější a zpušobnějšl. Proto bude šedet chlapec
vi, aby nám poslal slíbené voly, vozy,
pluhy a kosy!"
mezi dvěma děvčaty, aby ho z obou štran ovlivňovaly
K mnichům se jako matky rudého národa při Ale já lekl-."Něco podobného je 1 a náš v Africe.
pojily Šedé sestry a benediktinky. Ujaly Divokého šlona dáváme mezi dva krotké, aby še na
učil chovat še zpušobně. Ovšem mašlme na ne dávat
se především dětí, zatím co opat stavěl
na území Siouxů školy a kostely. Byl ale pozor. Máj štrýček Klrizlngu chtěl jednou ukázat
švou odvahu a šedl šl na divokého šlona. Důvěřoval
příliš chudý, než aby mohl všude, kde o
krotkým šlonum na pravé a na levé štrane. Jenže by
to žádali, vystavět misijní stanice.
lé divocí všichni tri a štáll vedle šebe náhodou.
E.1879 ho jmenoval Lev XIII.apoštolským
vikářem pro Dakotu. Vzdal se tedy opatst Někdy še to hned nepozná. Pravý šlon uchopil chobo
tem štrýčka a vyhodil ho do výše, aby ho pak roz
ví a usadil se v Yankton City. Neúnavně
šlapal, ale dva šoušednl šlonl to chtěli udělat
se snažil o duchovní i tělesné blaho
svých rudých dětí. Zkušení řeholníci uči také, proto chytl štrýčka nejdřív jeden, pak druhý
li Siouxy obdělávat zemi a pěstovat doby a pohazovali šl ho mezi šebou, až še štrýčkovl po
tek. R.1879 sklidili Indiáni v Standing dařilo zachytit še kmene štromu a utéci."
Domovnice řekla:"Nu, když še pošadl ve škole tři
Rock 25 tis.měřic zrní a 8 tis.měřic
brambor. Všude rostly nové stanice, kos takoví pohromadě, vede še učiteli jako vašemu _
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tely, školy, dětské domovy. 1889 se změ štrýčkovl."
nil vikariát ve dvě diecéze, Jamestown a Pokračoval jšem:"Jindy zaše po š tavili. divokého šlo
na mezi dva krotké, ale druhý den zmizeli všichni;
Sioux Falls, kde byl biskupem P.Marty.
Na výroční den katolíků proudily ze všech devoký šlon rozdivočil krotké - mlšto “
koutů reservace karavany Indiánů. Na jed naopak'."
nom z nich prohlásil Mračný Býk:"Pozvedl "Vidíte, tak je to," řekla pani,
jsem své srdce k Bohu, dostal jsem od bí "děvčata mají mlt vliv na chlapce,
lých modlitbu a chci žít, jak chce Bůh!" aby byli jemni a zpušobnl, ale co
když, še štane opak? Chlapci budou
Mladík Ohnivé Srdce řekl:"Pohnul jsem
svůj národ, aby si ostřihal vlasy a posí drzr, aby ukázali děvčatům švou odvahu a dívkám še
lal dětí do školy." I Velký Medvěd napo to bude tak líbit., Že je budou napodobovat. Pak
mínal: "Posílejme děti do školy." Osamělý bych prala pánům, které mají tyhle nápady, aby tu
Muž řekl:"Přijal jsem víru já i moje děti. to tredu vedli. Z dálky vypadá v%ech.no úplně jinak,
milý pane, než když še pak člověk octne v tom."
Boží dílo nezahyne. Zde je větev Církve
Boží a mé srdce se raduje'.'
Hovořili jšme ještě dál, ale o tom až jindy.
Pak biskup všechny povzbu- 1
Srdečný pozdrav Váš MICHAEL OBOLUNQWE
dil k dobrému a shromáždění
zakončila velká slavnost.
Jen Sedící Býk snil o pomstě
na "dlouhých nožích".1890 roz
nítil povstání, byl po rozhoř
čeném boji poražen a zahynul.
19.října 1896 obětoval P.Martyi
svůj život věčnému Otci za du-|
še svých rudých dětí.
"Nepošlou-li USA Coca-colu. proviňují se proti
Vilhelm Hünermann
1 i dským právům."

Lidem bylo jasné, že
Když mluví Písmo sv.
spojení muže a ženy ne
o stvoření člověka,
bylo něco soukromého či
mluví i o manžel
libovolného, neboř, zde
ství, které vidí
jde o to, co je nejhlub
jako rodinu s Bo
ší v něm a v celé lid
žím požehnáním ské rodině.
plodností, jež mí
ří do budoucnosti.
Krásně to vyjadřuje ži
Písmo vypravuje,
dovské podání: Když Bůh
jak Bůh stvořil že
přivedl Adamovi ženu,
nu z boku spícího
uvedlo Ho jako přivádě
muže. Tak podivu
jícího nevěstu Adamovi
hodným obrazem
a tak připsalo Stvořite
zřejmě ukažuje,že
li ustanovení manželst
muž i žena mají
ví. Říká manželství "kid
stejnou podstatu
dušin"-požehnání, posvě
a důstojnost a že
cení. Na otázku, proč
tajemství jejich
je manželství svátost
lásky zasahuje hlu
nůžeme odpovědět:MAN
binu jejich bytos
ŽELSTVÍ JE STVOŘITELEM
PASTÝŘSKY LIST KARDINÁLA JOSEFA RATZINGERA
tí. Svým původem
CHTĚNÉ A STVOŘENÍM LI
jsou jedinou myšlenkou Boží.
DEM PŘEDZNAMENANÉ SPOLEČENSTVÍ MUŽE A ŽENY KRIS
Podobný obraz najdeme u řeckého filosofa
TUS JE OBNOVIL A DAL MU KONEČNOU PLATNOST. MAN
Platona. Říká, že oba byli původně jeden
ŽELSKÝ ŽIVOT MÁ PINÝ SMYSL JEN VE SPOJENÍ K KRIS
člověk, pak byli rozděleni a tak žádný z
TEM.
nich pro sebe není celý, nemůže si stačit.
Musejí se zase hledat, aby v jednotě našli DNEŠNÍ PROBLEMATIKA MANŽELSTVÍ A RODINY
Mnozí řeknou: Je to hezké, ale co to má společ
znovu svůj původ.
ného s dnešní dobou? Zde pár čísel k ujasnění
Bible chce těmito obrazy říci: Bůh chtěl
situace: R.1938 žilo v Německu přes 90% mužů a
člověka jako bytost lásky. Stvořil muže a
žen v manželství/nad 16 let/. V r.1950 stoupnul
ženu pro sebe, aby se našli jako milující
počet mužů na 97%, žen 95%. 1978 podle dotazní
a tím našel každý sám sebe.
Biblická zpráva o stvoření muže a ženy kon ků bylo 60% obyvatel přesvědčeno o nutnosti man
čí: "Proto opustí muž otce i matku a připojí želství, mezi mladšími jen 42% žen, 40% mužů.
se k své ženě a ti dva budou jedna bytost.h Odklon od manželství jde ruku v ruce s Anti-baby
/Gen 2,24/.Sv.Pavel v této větě viděl před pilulkami, t.j.odklonem od rodiny s více dětmi.
pověď lásky Kristovy k Církvi/Ef 5,29/.
Je-li rodina nežádoucí, ztrácí manželství výz
Tedy: V manželském svazku je hluboký obraz nam. Je-li sexualita odloučena od plodnosti, je
svazku Božího s lidmi, jednoty mezi Kristem v nebezpečí duchovní láska muže a ženy a s tím
a Církví, v níž se Boží láska stala tělem a podstatně spojená věrnost.
spojila se s lidmi. Proto je manželství
Mravní a duchovní revoluci, sahající k základům
svátost.
naší společnosti,vyvolala zdánlivě farmakologie
Tedy: Společenství muže a ženy není jen
a technika. Je jistě víc příčin poklesu ochoty
biologické, právní a vnější, úradek lidí,
vázat se na rodinu a manželství:bytové, hospo
který mohou podle okolností změnit. Je před dářské a zaměstnanecké problémy. V podstatě však
znamenáno stvořením a to má v sobě od počát'hrají v celém okruhu vnějších a vnitřních lid
ku znamení vodou Ježíše Krista. To
ských změn roli jen dvě hlediska.
cítili lidé vždy a všude. Můžeme říci, že
vždy bylo něco jako stvořitelské svátosti, Hospodářství objevilo SEXUALITU JAKO MOŽNOST
OBCHODU, a zneužívají toho stále bezohledněji.
základní vztahy ke svatosti, poněvadž v
Obchod počítá se slabostí člověka, se sklonem k
nich je PROLOMENA STĚNA POMÍJEJÍCÍCH VĚCÍ
pokušení. Zkoumá jej vědecky a používá jako pá
A DO SVĚTA ZÁŘÍ NĚCO Z TAJEMSTVÍ BOŽÍHO.
ky k výdělku. 0 tom ovšem člověk vědět nesmí,
Narození a smrt se chápalo vždy jako průlom proto se mu namlouvá, že znehodnocení jeho těla
Božského; stejně i dva úkony, v nichž člo k nákupu zboží je JEHO OSVOBOZENÍ!
věk dokončuje zdánlivě svou jednotu s živo
čichy: PŘIJÍMÁNÍ POTRAVY A SPOLEČENSTVÍ MU Světový názor touhy po penězích je nápadně po
ŽE A ŽENY. Lidé cítili, že v tom se dotýka dobný FILOSOFII HADA V RÁJI. Tvrdí, že vázat
jí tajemného základu vesmíru, že zde se mo tělesné spojení muže a ženy na duchovní a dušev
hou prohřešit nebo zvláštním způsobem při ní spojení v lásce-a k celoživotní věrnosti-je
zotročování, zbavující člověka nejkrášnějších
blížit k Bohu.

ABY ŽILI V LÁSCE....

Oddat se věrně člověku není protiklad svobody,
plodů života. Mluví se o SEBEUSKUTEČNĚNÍ.
Člověk musí uskutečnit především sám sebe, nýbrž její začátek. Největší svoboda je schopnost
vytěžit ze svého života co nejvíc - stejně rozhodnout se k něčemu trvalému. Kdo k tomu nemá
odvahu, nechává ležet svou svobodu jako mrtvý ka
je žalostný a dost krátký.
Pak vidíme druhé jako konkurenty, kteří naši pitál, promešká schopnost zrát, kterou dostává
svobodu zmenšují. Dítě nám bere kus života, jen v síle definitivního rozhodnutí. Jen láska,
stejně manžel, který má právo na doživotní která se dává "dokud vás smrt nerozloucí"a vytr
oporu druhého. Toto pojetí manželství našlo vá, je přiměřená vnitřnímu požadavky lásky a tím
do jisté míry pochopení u zákona, podle ně i člověku.
hož je stát povinen chránit práva a zájmy
2. Proto také veřejná ODPOVĚDNOST VZÁJEMNÉ LÁSKY
manželů a dětí odděleně a proti sobě.
v duchovní a právní podobě svátosti není proti
klad jejího osobního a důvěrného charakteru. Pro
Ideologie světové revoluce sahá k stejné
zbrani zdánlivě z opačného konce. I ona sli tože láska mezi mužem a ženou je velmi osobní,
buje člověku sexuální revoluci. Zneužívá slanení soukromá a libovolná. Na ní spočívá přítom
bosti člověka jako zbraně proti vykořisťová nost a budoucnost společnosti-ba lidstva vůbec.
ní společností. Odnaučí-li se člověk milovatřV dějinách nenajdeme proto případ, kdy by se to
opovrhuje svým tělem a sebou samým. Opovrhu to společenství ponechalo libovůli, nýbrž spo
je člověkem v sobě a tak je připraven k ra lečnost je vytvářela a chránila. Jen ve společen
dikalitě, která se ničeho nelekne, protože ské formě svátosti najde láska muže a ženy důs
nemá co ztratit. Následek znehodnocení člo tojnost a sílu pro celý život. Katolický laik pí
věka v zboží znamená nutně nechuť k existen še o svém manželství:"V našem manželství se vys
ci, obžalobu vůči Bohu i vůči člověku, kte kytovala obd.obí, kdy formální milost Boží v naší
slepotž, svéhlavosti
rý odpovídá za toto lidství.
i fysicky nezaviněné
Tím se objasní něco velmi důležitého, co ne slabosti nezapůsobibylo v mravní nauce minulosti jasně řečeno: la. Ale nikdy nás ne
HŘÍCHY-I V OBLASTI SEXU-NEJSOU HŘÍCHY TĚLA, opustila, nebot nám
NÝBRŽ HŘÍCHY DUCHA. Chladná vypočítavost,
nikdy nenapadlo, že
zneužívající slabosti člověka, aby ho po
je s námi konec. Sva
užila k svému účelu.
zek je víc než prázd
ČLOVĚK VŠAK NENÍ PROSTŘEDEK K JINÝM ÚČElQm,
ná slupka. Držel nás
JE SÁM POSLEDNÍ CÍL BOŽÍ!
fakt, že objektivně
Vlastní hřích-jako vždy-je tu v žádosti po to s námi skončit ne
majetku a moci, která chce člověka znehodno mohlo. "
tit a nakonec zapřít Boha, jak říká Písmo:
"Kořen všeho zla je láska k penezům!"/I Tim. 3, DÍTĚ NENÍ (HROŽENÍ,
ZMENŽENÍ SVOBODY, OME
6, 10/.
Ctnost, o kterou jde v VI.přikázání, není ZENÍ sebeuskutečnění!
citový chlad či popření tělesnosti a pohlav- Naděje lidstva není
nosti. V této ctnosti se schopnost milovat v pokladech země, ani v technické zdatnosti, ale
dovede k skutečné lidské velikosti a pohlaví ve vynalézavosti lidského ducha a V SÍT.E LÁSKY
se zakotví v lidské důstojnosti. Čin je hříšLIDSKÉHO SRDCE. Poklady země se vyčerpají, bohat
ný do té míry, do jaké odporuje tomuto poje ství spotřebuje, technika zastará. Jediný spoleh
tí. Toto pravidlo nůže osvětlit neznámé Boží livý kapitál do budoucnosti je člověk s jeho stá
le novými možnostmi. Člověka zachrání jen duch,
přikázání.
KŘESŤANSKÉ MANŽELSTVÍ JAKO OOPOVÉt) NA VNEŠNÍ ale zbloudilý duch nůže člověka i svět zničit.
Taková je naše odpovědnost; jen VÍRA CHRÁNÍ ČLO
OTÁZKY.
Tím se vracíme k našemu východisku: ke křes VĚKA PŘED PÁDEM. Zničíme svou budoucnost, budeme-li chránit-v péči o své sebeuskutečnění-jen
ťanskému pojetí manželství a rodiny.
majetek a požitky a uzavírat se síle, která nám
1."SEBEUSKUTEČNĚNÍ"je nebezpečné slovo, chá- nůže dát budoucnost: dítě ti. Zamysleme se nad tím,
peme-li druhého jako konkurenta, omezujícího
že Starý zákon označuje manželskou plodnost jako
naši svobodu. Můžeme se uskutečnit v té míře '"požehnání" a jak je rodičovství předem zakotveno
do jaké se darujeme. "Kdo by si chtěl život v jádře svátosti manželství.
zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj
život pro mne..zachrání si ho."/Mk 8,S5/-je V otázce manželství a rodiny jde o přítoimost a
ústřední a vlastní slovo Ježíšovo. Jen v To budoucnost nás všech. Křesťané nesou rozhodující
bě a skrze Tebe mohu dojít k sobě samému, ne odpovědnost. Proto se obracím na mladé lidi v
však nevšímavostí a neochotou dát kus svého Církvi a prosím je: nedejte se zmást falešnými
života. V podobenství rostou hřivny tím, že hesly, řečmi o svobodě, kterou se myslí jen pení
se vydávají; kdo je zahrabal, prohrává. /Mt ze nebo požitek nebo moc. Ať vás nezastraší
25,14-30/.
diktatura zvyků, moc toho co "se dělá či říká"!
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JDĚTE NA KOŘEN VĚCI! Proti přežitým
formám nemocného světa dává opravdo
vou možnost křesťanská víra, osvobozu
jící od sobectví, učící důvěře a dáva
jící nám možnost, pochopit znovu slo
va Písma:"Co Bůh učinil, je velmi dob
ré; je velmi dobré žít, být člověkem'.'
/Gen 1, 31/.

NAŠE POŠTA

"..také už mystím na svého nástupce. Aóf to
nebude kněz. Chci, zde zastat jeste radu
tet a vychovat si ho k funkci "ministro
da Eucaristia", jako jsou zde sestry v
sousední farnosti. S povotením pana biž
kapa maze kátit, podavat Sv.přijímání a
oddávat, Tito Lidé zde nemají možnost
Obracím se i na vás, dospělí a staří. studovat, kněz si je musí vychovat sam.
Na vás v rozhodující míře závisí, bu- Byto by to možné, ate páni biskupové se
dou-li mít mladí lidé odvahu k věrnos o to nezajímají, starají se predevs-cm o
sociátní reformy, spíš mateřiatistáckýmí metodami,, kri
ti, přijmou-li manželství a rodinu;
tizují vtádu, píší pro v o tání a pak se diví, že vtáda
ukážete jim to na vlastním příkladu.
jim není naktoněna. hni jejích kritika není podte mého
Slyší-li jen hádky a vidí sobectví,
pak považují manželství a rodinu snad názoru r^átná, protože skutečnost neznají. Jejich úro
no za něco hodného opovržení. Uvidí-li veň si mažete představit, když Varn napíší, že debatovavšak, jak přemáháte své JÁ, vzdor vše Li o významu stov"Ad timína" - zřejmě neumí tatinsky.
mu lidskému, poznají-li vzájeimou lás Rozcttovati se, že masejř jet do RÍma, že by se ty pe
ku jako osvobozující sílu, pak se ne níze daty tepe použít zde..Sv.Otce nemají prÍLis v Lás
přidají k těm, kdo jim ukazují posluš ce, prý není nic zvtástního, nic nového nepřinést. Panost, lásku a službu jako prostředky vet Cl.byt tepsi, ten se jim do ničeho nemíchat...
otroctví a posmívají se ctnostem víry. Před nedávném jsem zjistit, že nás biskup neví, že na
Pak na příkladu věrného svazku rodičů záktadních Škotách v Brazítii je náboženství nepovinné
uvěří také ve věrnost svazku s Bohem, a ze známka se nezapočítává do joruměru známek. Letos
vyset nový zákon, že v postedncch dvou třídách zaktadkterý tuto věrnost teprve umožňuje.
ní skoty - řeka já tomu gymnasium, ate je to 2.a S.měeŽ
Při slově "ANO" si nevěsta a ženich
tanka - se nemá náboženství vyučovat. Vohodt jsem se
podávají ruce, které kněz ovine što
s vedením našich dvou Skot, ze vyučovat budu, ate ne
lou. Je to krásný obraz: lidské ANO
známkovat. To ovsem pány biskupy nezajímá, bojujs za
vydrží jen ve společenství s Ježíšem
"sociátní spravedtnost" t.j. připavují pudu, komunismu.
Kristem,
svátosti Církve, pak bude
Ani s nosím biskupem to nehnuto. Byt cetý unoř na za
jedna ruka držet druhou. Pak může mansedání biskupské konference, která vydata hatasný pro
želství a rodina růst, pak se v ní na
test jorotí "tumpářně" vtády, že vyhání Lidi z protesá,
plňuje stvořitelský plán Boží s lidmi.
kde žijí ve spině, bez Skot, bez jakékotiv komunikace,
Buduje-li člověk rodinu, buduje lid
a nutí je jít do přo ne připravených mest, kde dostane
stvo, Církev a svět.
každá řodina moderní domek s vodou, etektrinou, kde je
K tomu, aby se nám to stále víc daři
skota, tékař i nemocnice. Prvnc -l roky nemusí řodina
lo, ať. vám dá své požehnání všemohou
ptatit nic, pak za 20 tet zaptatit 12.000 cřaiseřos,tj.
cí Bůh, Otec, Syn a Duch svátý.
5c cř.měsíčně, coŽ není ani částka za nájem. Lid se
/Mzmě zkráceno/.
brání, protože mituje spinu a kuttuřu nechce a biskupo
++++++++++++++++++++++++++++
vé ho v tom podpořují. Pak se dívs, Že přepadnou a má"Cett jsem nyní novou Gřabeřovu /řezen-• tem zabijí předsedu bis k.konference, že se v kostete
ský biskup/přomtuvu k zasvěcení Panně knězi, kteří "drží s Lidem" najde bomba.
Marií. Vetmi mě tam zaujata stova, že Je to skutečnost, kterou asi sv.Otec nepozná, protože
den 51.října 1942, kdy Pius XII.zaho budou vozit tetadtem a přepychovými auty, aby neposvětit podte přání P. Marie ve Fotíme
znadj Jak se věci mají. Jak jste psaLi, P. Boff, htavcetý Svět jejímu Neposkvrněnému Srdci, ní siřitefteotogie osvobozenu" byt Rumem odsouzen,ate
znamená současné obřat vátecných udá- zde pracuje dát a Lid je nadšen. Jedna stará rehotnice
tostí. Trí dny nato zvítéziti Angtica- jeste na jihu mi rekta, že teprve když poznata toto
"teotogii" stata se dobrou řehotnico, protože už nevěří
né u Et Atameinu nad Rommetem, což
hodnotí ChurchiLt takto:"Mohti bychom v ocistec, v osobní hříchy a jiné přežitky. Vůbec jo
říci, že jsme před Et Atameinem nedo nenapadne, že přoto nemají dořost a přoto sestry z řábyti vtastně žádného vítězství a po
du odcházejo. Ona je na to už moc Stará, kdo by o ni.
nén neutřpěti žádnou porážku." Et Ata- pečovat?"
BRASIL1E
mein byt předehrou ke Statingradu, a
/Sv.Otec je velmi dobře informován o situaci v Brazílii
to rozhodto vátku. - Zasvěcení P.Mařii proto tam také jede./
je tedy vetmi dátežíté z htediska Lid
"Světci nebytí nikdy násitnými rozbíječi současného
stva, ate neméne žádoucí pro národy,^
cirk.systému, ate dokázati jej změnit, zrefořmovat jak
rodiny, jednotžívce. Berou-ti to váz
si zevnitř, svou pokorou, pravdivostí, svatostí a htavne a vytrvá jř, znamená to pro ne osvo
ne postusností. Tím střhávati a přesvědcovati." ÍSSR
bozeni z hříchu a jeho nástedku."
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PŘÍHODA NA MOSTĚ
"jsem psychiatr a vím ze zKušenosti, že u lidí,
Postavil jsem se na most a upřeně jsem se
kteří chtějí spáchat sebevraždu, je schopnost,
zadíval do vody. Bylo mlhavé, šedivé odpo
logicky nyslet, silně narušená. Já..."
ledne. Zmocnila se mě smutná, elegická ná
Dalšímu jsem nerozuměl, protože mě zahrnul otáz
lada, která vyústí do osamocených prochá
zek nebo zádumčivého snění někde u vody či kami muž v kostěných brýlích:"Jak se jmenujete?
u krbu. Tentokrát to bylo u vody. Před mým Čím jste? Co vás k tak strašné věci dohnalo?
Hmotné starosti? Láska? Neúspěch...Co?"
vnitřním zrakem plynuly minulé měsíce, až
Vyrazil jsem mu blok z ruky: "Co chcete? Nemůže
jsem dospěl k rozhodnutí, že se musím po
si člověk ani vyjít na procházku."Vzlyknul jsem.
lepšit. Jako obvykle.
Po chvíli se ke mně přidali další lidé a dí "Tak vidíte, je úplně nepříčetný. Jasné selhání
nervů. Musíme okamžitě zavolat na kliniku..."
vali se také do vody.
"Chudáček...!"
"Nemyslete si, že jsem zvědavý,"řekl jeden
"Ten musel asi vytrpět... "
tlouštík,"ale můžete mi prozradit, co je
"Jestlipak má rodinu? Příbuzné?"
tu k vidění, pane?"
"K vidění? Kde?" zeptal jsem se překvapeně. "Copak není nablízku nějaký lékař?"
"Musíme mu pomoci. Zavolejte někdo lékaře.."
"Přece ve vodě i"
"Bydlí za rohem. Už tam běžím...."
"Ve vodě? Samozřejmě nic."
"K čemu lékař?" mocně zaduněl nějaký hlas. "Za
"Hm, zabručel tlouštík,"tvrdíte tedy..."
sloužil by pořádně napráskat, chlapec - to by
"Nic netvrdím," vybuchnul jsem vztekle,"co
byla, panečku, medicína, vyprášit kožich - a
po mně vlastně chcete?"
Po tváři mu uklouznul lehký úsměv. "Myslím přešla by mu chut na sebevraždu! Kde je ten ži
totiž, že rozumný člověk se nedívá na nic." votem unavený panák? Sem s ním! Já už si ho po
"Mohu se dívat do vody, kde, kdy a jak chci" dám, že ho myšlenky na sebevraždu zaručeně
přejdou!"
prohlásil jsem. "Mám se za to omlouvat?"
Tlouštík potřásl opovržlivě hlavou:"Příteli, Dav rozrazily dvě mocné paže a těžkými kroky
mezi zdvořilými lidmi je obvyklé, že na zdvo ke rmě zamířil dva metry vysoký a metr široký
řilou otázku se dává zdvořilá odpověň. Ptám kolos...
Ostatní se odehrálo rychlostí blesku. Jediným
se tedy zdvořile:Co je tu k vidění?"
skokem jsem se vyšvihnul na mostní předprseň "A já vám zdvořile odpovídám: Nic!" ovlád
nul jsem svůj vztek. "Ani ve vodě, ani mimo rmohohlasý výkřik děsu - a už jsem plachtil s
vlajícím pláštěm dolů na hladinu. Voda vysoko
vodu. Že tu stojím, to je náhoda a má sou
vystříkla. Ještě jsem zaslechl, jak tlouštík
kromá záležitost. Stačí vám to?"
Okolostojící se zájmem poslouchali. Vširmul vítězoslávně vřeští.
jsem si, že jich podstatně přibylo. Tlouštík "Co jsem řekl? Typický sebevrah!"
na mě upřeně zíral, pak se udeřil do hlavy: Pomalu a slavnostně jsem se potápěl pod hladinu
řeky.
"Že mi to hned nenapadlo? Přirozeně! Tak
Na vysvětlenou musím podotknout, že vzdor "se
jednoduchá věc. Už nám vaše tajemství."
Zíral jsem na něho s otevřenými ústy. Zbláz bevraždě" ještě žiji - jsem totiž dobrý plavec
a má "sebevražda" nebyla vůbec sebevražda,
nil se snad? Tlouštík pokřikoval dál.
"Proč stojí člověk na mostě a dívá se upře nýbrž pud sebezáchovy.
A když jsem za několik hodin seděl u vřelého
ně do vody, kde nic k vidění není. Kdo to
čaje s rumem, slavnostně jsem se zapřísáhnul,
dělá? Jak prostinké! Jen sebevrah!"
Poslední slovo zapadlo mezi vzrůstající dav že už nikdy, nikdy se neponořím do tak poetic
kých nálad a když - tedy ne tam, kde je moc li
jako bomba. Od úst k ústům se neslo:"Ano,
sebevrah, chce spáchat sebevraždu, sebevrah'.' dí a kde je řeka. Budu stroze věcným člověkem!
"Je oblečený čistě a slušně,"namítl někdo
polohlasem,"jistě ho k tomu nedohnala fi
nanční tíseň!"
Vzdor této poznámce se prodrala davem star
ší paní, vtiskla mi do ruky dvacku a řekla
třesoucím se hlasem:"Malý příspěvěk na ná
vrat do života. Vezměte si to, vezměte!"
Několikrát hlasitě vzlykla, pohladila mě po
ruce a zmizela v davu. Zíral jsem na peníze.
"To je omyl, strašný omyl,"zvolal jsem vzru
šeně. "Jsem klidný chodec. Na tak rušném mís
tě se přece sebevraždy nepáchají!"
"Protestuji!" zvolal pán s bílým plnovousem,
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RADOST A NADĚJI

VY SE PTÁTE -MY ODPOVÍDÁME

Dostaíí jimž z Prahy pohled ó
JESUITA KAUFMANN Z CURYCHU PRÝ ŘEKL, ŽE SV.OTEC JAN PAVEL
veZíkcmoČtwři pUnim: U7RU ZELE II. SE DO DNEŠNÍ DOBY NEHODÍ. - Jesuita Kaufmann má pravdu.
NÉHO ČTVRTKU, LÁSKU VELKÉHO
Žádný světec, žádný dobrý papež, ba ani dobrý křesťan se ne
PÁTKU, NADĚJI 67 LÉ S0BO1V a RA- hodí do své doby, jako se do ní nehodil Ježíš Kristus. Pro
DOSTNÉ^ALELUJA HODU BOŽÍHO VE to ho pronásledovali, mučili a ukřižovali. "Když pronásledo
LIKONOČNÍHO Zaplať Pán Bah za vali me, budou pronásledovat i vás. "/Jan 15,26/. "Posilám
to, že žiji v Praze júte oprav vás jako ovce mezi vlky.."/Luk 10.6/. "Nejste ze světa, pro
du upřimne věřící lidé. Dovede to vás svět nenávidí. "/Jan 15,19/. "Ve světě budete mít sou
me tady poslat podobna pádná?
žení. Ale budte zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem. "/Jan
RAVOST A NAPĚ JE. Umíme se nado- 16,26/. Co je charakteristické pro svět, který má Pán na
mysli? "Vždyt všechno, co je ve světě: žádost těla, žádost
vat? Neztnácíme nadějí?
očí a honosný způsob života je nikoliv z Otce, ale ze světa.
Na bílou sobota jsme jeli do
Svět však pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co
Eínsíedeln. Do bílé pohádky
chce Bůh, zůstává na věky. " - Sv.Otec koná to, co chce Bůh,
ce/ostve napadaného 4něha záři a neřídí se požadavky "vlků v rouše beránčím". Proto ho ti
lo velikonoční slunce. Vzpom
to vlci v rouše beránčím také nemilují, ba nenávidí.
něl jaqjh sí na pán. íádek, ktePSALI JSTE, ŽE PÁN NECHTĚL, ABY SE LIDÉ PRO ODLIŠNOU VÍRU
lé mí kdysi napadly.
MUČILI A UPALOVALI- JAK TO DĚLALA INKVIZICE. V EVANGELIU
SNĚHOVÁ VLOČKA
VŠAK STOJÍ: "NEPOSLECHNE-LI NĚKDO ANI CÍRKEV, BUĎ PRO TEBE
Vánice.. Spousty sněhu. A najed JAKO POHAN A VEĎEJNÍ HĎÍSNÍK'/I .Jan 2,16/. ŘÍDÍ SE DNES VE
nou zááívý sluneční den. Spous DENÍ CÍRKVE TÍMTO JASNÝM PŘÍKAZEM KRISTOVÝM?_____________
ty sněhu, spousta světla. laNeznáme všechny okolnosti, proto nemůžeme jednání vedoucích
snežený knaj, bílá pohádka.
Církve kritizovat. Pokud však v dějinách nejednalo vedení
Tmavé smetky v bílých Zadech,
Církve podle Kristova přání, vždycky na to celé křesťanstvo
louky zahalené do bílých závo doplatilo. Renesanční přepych - odpad části Církve, zpusto
jů. Spící píínoda pod zánícím
šení Říma. Zrušení jesuitského řádu - zničení kvetoucích
sluncem.
misií v Již .Americe a v Číně. - Blahovolné jednání s komu
Rozházel ta 4nad někdo plnýma
nisty - vzrůst ateismu ve světě a vnikání komunistických
nukama blýskající se diamanty? agentů na význačná, vlivná místa v Církvi.
Píeknásně broušené bnílíanty,
VIDĚL JSEM V KŘESŤANSKÉM KNIHKUPECTVÍ KNIHU DOMINIKÁNA
ktene' tak tuychle mizí, jak se
objevily? Kdo z nás je opnavda POHIERA: WENN ICH GOTO SAGE..Je tato kniha katolická? Sv.Otec nařídil, aby knihu prozkoumala Kongregace víry a
pečlivě pozoroval? Uděláme sí
vůbec čas vnímat tato nepíeben- výsledek uveřejnila. Kniha není katolická a autor byl z do
minikánského řádu vyloučen. Katolík - tím spíše kněz - kte
nou knása?
Vždyť je to jen sněhová vločka'. rý dobrovolně a vědomě popírá pravdu víry/dogma/se automa
ticky vylučuje z církve - už k ní nepatří.
Nepatrná, sněhová vločka.
Výbach knásy. Diamant’.
JESUITA K.RAHNER PRÝ VĚNOVAL 10.000 DM NA SOCHU NACISTY
PRO KOHO TADY VLASTNĚ JE ?
POPRAVENÉHO SPOLUBRATRA. JAKO ŘEHOLNÍK SLOŽIL SLIB SVATÉ
Své letošní velikonoční posel CHUDOBY? ODKUD VZAL TYTO PENÍZE?_________________________
Na to odpověděl už r.1973 generál jesuitů Arruppe: "V někte
ství URBI ET ORBI pronesl sv.
Otec snad symbotícky v třicetí- rých klášteřích jesuitů se žije takto: soukromá konta, zata
tř^ch řecech. Asi to má pro nás jené zdroje příjmů, drahý soukromý majetek, cestování pro
zábavu, panské chování při zacházení s penězy."19.října mr.
svůj htaboký význam, ze právě
vydal generál list, kde žádá, aby jesuité zpytovali svědomí
v^ceské reci řekl/'RADOST A NA
DĚJI ZE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA'." a opakuje stejné výtky:"Zesvětačující snahy, nezávislost na
představených, porušování svátých slibů, t.j. nemravný ži
Mejme radost z dneska a mejme
vot. Část tak zv.intelektuální elity jesuitů žije přepycho
nadějí věcnosti právě v tomto
vě, jiní se hlásí k politickým a revolučním hnutím, nesro
dnešním tak pozoruhodné bláz
vnávajícím se s katolickou vírou." Ke komunismu. Z pa
nivém Světě'.
pežské uni v. Gregoriany, vedené jesuity, byli vylou
čeni 3 jesuité-profesoři: Emile Pin, Piero Brugnoni a
Diez Alegria. V Nicaragui podporuji jesuité sandinisty,t.g.
BOREK
komunisty a jesuita Femando Cardenal pomáhá bratrovi, bás
V CURYCHU NA PONDÉlQvELIKOníkovi
a knězi Ernestu, min.vyučování, při budování komunis
NOCNÍ 1980.
tického školství. Amer.jesuita John Mc Neill napsal positiv
ní knihu o homosexualitě, kde se přiznává k "psychické homo
sexualitě". Knihu Kongregace víry odsoudila. - Na české a
slovenské jesuity irůžeme být hrdi-žiji' z ducha Kristova!

14

ČARODĚJ

15

Slunce stojí vysoko na obloze a krajina, míhající se kolem nás, se zvolna mění. Za banánovou
plantáží odbočujeme a jedeme cestou necestou. Náhle se nám rozevírá panoráma, které znám z
klukovských dobrodružných knížek..V pozadí les kokosových palem, přecházející v džungli,
plnou přírodních tajemství, se stády divokých slonů a krutým zákonem nemyslící přírody, že
silnější přežije slabší, nemocné, neobratné.. Uplatňují-li tento zákon lidé, klesají na úro
veň zvířete. Zákon člověka s rozumem a vůlí je jiný. Ten slabé a bezmocné chrání...
Vzadu, téměř zakryta zelení, se zvedá střecha velké bambusové chatrče ze suchých palmových
větví. Místo oken jen otvor pro dveře, zakrytý kusem kůže. Ve stínu palem sedí asi 30 dětí.
Slabikáře a sešity mají na zemi. Učitel - stařec s bílou bradou skoro do pasu a stejně dlou
hými vlasy, bosý jako jeho žáci, mává bambusovou taktovkou a drobotina sborem předčítá ze
slabikářů. Několik kluků s jihoindickými tvářemi, ale skoro černými, odhání bambusovými hole
mi opice, před nimiž nejsou jisté ani školní pomůcky.
Kousek dál pobízí rolník dva černé buvoly a ve stínu sedí jeho žena s kojencem u prsou v
pestrém sári s náramky na rukou i na nohou. Kolem ní se batolí dalších pět naháčků. Slyšíme
bzukot much, které ani nám nedají pokoj a drze usedají na nosy žáků. Na hřbetech stáda ji
ných buvolů sedí spokojeně černí, havranům podobní ptáci s tlustými zobany a šedivými pruhy
na krku a na křídlech.
Kupuji od děvčátka náhrdelníky ze sušených jadérek, ozdobu domorodých žen.
Kolem druhé hodiny jsme v Hassanu. Tak zv.Rasthouse, čili hostinec, neoplý
vá přepychem. Ve velké, dlouhé místnosti se na strope otáčí několik obřích
ventilátorů. Můj malý teploměr ukazuje 40°, pot se z nás jen leje. Jídlo je
silně kořeněné a hostinský se vrací teprve po půlhodině s 4 lahvemi indické
ho piva a Coca Colou. Za jedno pivo platím 3 US dolary, je teplé, stejně
jako limonády. Platím ovšem v rupiích.
Čelní stěna domu chybí, přes krytou verandu vidíme do přírody. Pod stoly bě
hají kočky a psi a očima žadoní o sousto. V košíčcích z rákosu jsou banány,
hrozny, mango, jablka a pomeranče. Po sloupech verandy, obrostlých popínavými rostlinami,
šplhají opice. Mají sice nedaleko obrovské střapce banánů, ale z legrace kradou drze banány
z našich stolů. Číšníci se sice holemi odhánějí, ale opice jsou neúnavné. Hážeme jim žemle
z bílé pšeničné mouky - je to pro ně lahůdka.
Zapaluji si na verandě, v proutěném křesle, dýmku a musím se smát opičímu divadlu. Jedna opi
ce přistála elegantním skokem na opěradle mého křesla a snaží se mi sundat tropickou přilbu,
přivázanou pod krkem řemínkem. Přilba chrání před slunečním zářením, které může být smrtelné.
Naši šoféři s námi u jednoho stolu jíst nesmí, i kdybychom jim to dovolili a zaplatili. Sedí
pod verandou na zemi, ve stínu keřů a jedí rukama z dřevěných misek rýži s kořením a divnou
omáčkou. Jeden z nich se po dlouhých letech služby vzmohl dokonce na falešný chrup a je na
to hrdý. Když se nikdo z obsluhujících nedíval, dal jsem mu ze své porce kus masa a žemli.
Z vděčnosti vyndal z úst falešný chrup a ukazoval jej opicím. Najednou jich byla kolem nás
spousta a jedna po druhé se snažily vyndat si také zuby; šofér jim to ukazoval znovu a znovu
ale neměly úspěch. Kroutily hlavami, divily se, a dvě dokonce držely třetí a další se snažila jí vytáhnout zuby. Když jsme jim hodili banány, nechaly pokusů a pak je - vzdor našim pro
testům - sluhové bambusovými holemi odehnali.
Průvodce oznámil, že na trávníku před hospodou nám odpoledne předvede své kejkle indický fakír. Usadili jsme se do proutěných křesel. Fakír, hrdý na obnošené evropské sako-zřejmě dar
nějakého výletníka-začal před našima očima polykat oheň. Pak vytahoval z úst zrezivělé, asi
5 srn dlouhé hřebíky, až jich byla před ním hezká hromádka a mohli jsme se přesvědčit, že to
skutečně hřebíky jsou. Pak mizely v jeho listech zapálené cigarety, které jsme mu podávali.
Když jich zpolykal asi dvacet, začal je znovu vytahovat a podávat na ji tělům. Najednou začal
vracet i hodinky, prsteny, peněženky; vůbec jsme si nevšimli, jak se jich zmocnil. Konečné
se svlékl do spodků a položil se holými zády na desku plnou ostrých hřebíků. Ležel na nich
asi 10 minut. Když vstal, prohlíželi jsme jeho záda; kromě několika píchnutí moskyty neirěl
vůbec zraněn. Ohmatávali jsme hřebíky, kroutili hlavami, ale fakír se jen smál. Konečně po
stavil před sebe košík a začal pískat na flétnu. Z košíku se majestátně zvedla indická kobra
a pohybovala se do taktu. Přibližovala se a oddalovala před jeho fascinujícíma očima. Věděl
jsem, že má vytrhnuté jedovaté zuby. Po představení jsem ji chopil bleskově za hlavou, dru
hou rukou o kus dál a předvedl to, co fakír neukázal. Pak přidržel fakír hada nad mou hlavou
a má společnice to vyfotografovala. Jeho zamračenou tvář jsem rozjasnil několika rupiemi.
Obřího hada-škrtíce-jsem už měl kolem krku a prsou. Musí se držet za hlavou na určitém místě
pak dělá, co chceme, jinak by mě okamžitě rozdrtil. Kobru jsem měl v ruce poprvé
A.MUSIL.

16

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Zástupce moskevského patriarchátu u Svět.rady církví/nekatolických/ arciknéz
Borovoj referoval ve franc.televizi o silném křesC.hnutí mezi ruskou mládeží.
Někteří žijí v laickém povolání jako řeholníci či řeholnice, říká se jim"bílí mniši "na rozdíl od "černých mnichů "žijících v klášteřích, kam je velmi
obtížné se dostat. - Mluvci řec.právosl.církve souhlasí se zavodním i občan
ského sňatku. Pravost.církve mají 7 svátostí jako my, i manželství je svátost
a církev nechce, aby byli nuceni svátost přijmout nevěrci-pak je totiž ne
platná. - Po odjezdu z exercicií v Bethanien měla tam dvoudenní konferenci
švýc.bisk.konference. - Podle slov předsedy čínského mládež.svazu obnovuje organizace katol.
mládeže v Čine svou činnost. Hu Quili -předseda-nedávno navštívil NSR. - V Berlíně se konal
Týden židovsko- křest, spolupráce. Berlínský rabín Manfred Lubliner prohlásil, že předpoklad
dialogu je VÍRA. Křesťané si získali velké zásluhy o rozšíření Starého zákona, bez nich by byl
skoro neznámý. - 9.1.byl propuštěn z včzení pan Josef Adámek z Brna, otec dvanácti dští. Na Po
peleční středu se podrobil operaci kyty. Jeho proces dokončen není. - 4.-5.3.zasedala kongrega
ce pro řehol.společnosti. Sv.Otec byl nemocen, jeho list přečetl kard.Casaroli. JP II.vyzývá
řeholníky a řeholnice, aby pěstovali duch.život vnitřní modlitby a rozjímání, vycházející z
evangelia. - Řecko-katol.patriarcha Capucci vzdor svému slibu i záruce Vatikánu, že se neobjeví
na blíž.východe sloužil mši sv.v Teheraně pro rukojmí na US vyslanectví. - V brizské televizi
předvedli rekonstrukci události z r.1977 v Saudské Arábii. Princezna Misháal/19 let/,provdaná
proti své vůli za příbuzného, uteče manželovi a najde si milence. Podle nařízení koránu jsou
oba popraveni. Pro opilství byla veřejně 80 ti ranami zbičovaná Angličanka Penny Amot, manžel
ka lékaře. - Zprávu o zavraždění arcib.Romera jsme dostali těsně před uzávěrkou min.cista. Romera zavraždilo víc výstřelů ze strojních pušek. Sv.Otec svého času napomenul Romera, že"i dob
ře míněných sociálních snah mohou zneužit marxisté ke svým účelům. " Mimoto Romero žádal Cartera, aby nedodával zbraně vládě, což opravdu nepatří do oblasti arcibiskupské činnosti. - Na ja
ře vzpomínáme na oběti Katynu a Smolenska - 40 let od hrozné události. Našly se mrtvoly 4.250
polských důstojníků, ale přes 10 tis .odpravených Poláků nalezeno nebylo. Na smutné výročí vzpo
mínají na různých místech Švýcarska, také v Ženevě. - Na katol.universitě v Lublani se konalo
kolokvium"Bůh a noviny". Provedla se bilance náboženských informací za 15 let po II.Vaticanu.
Ve Wallisu se k povzbuzení kněžských povolání mj.organizuji "oázy mladých". - Býv.St.gallenský
biskup Hasler oslavil 80 té narozeniny. Švýc.garda byla vyznamenána "Zlatou deskou", kterou
11.-12.1.1979 nahráli ve vatik.rozhlase. Ve Švýcarsku se dosud prodalo 25 tis.těchto desek. Sv.Otec přijal biskupa z Rottenburgu-Stuttgartu Mosera a pana Spaetha, min.předs.Baaden-Nurtenberska, kam patři universita v Tňbingen. - Přes 33 tis.vojáků s rodinami v NSR se loni zúčast
nilo 900 exercicií nebo nábož.pracov.týdnů katol.voj .duch.zprávy. - 23. 3. zemřela ve veku 95 let
sestra Jana XXIII. - Světící biskup z Varšavy Msgr Vl.Miziolen přemluvil na pozvání faráře z
Flumsu Fidela Scherrera o poměrech v Polsku, o naprosté jednotě mezi biskupy, kněžími a věřící
mi. S biskupem Maderem sloužil Polák 20.4.mši sv. - V Suddeutschen Zeitung Nr.47 si stěžuje pro
testantský pastor Neber z Mnichova, že povinnost katolíků být na mši sv.ohrožuje nedělní ekum.
pobožnosti. Dr.C.M.Genewein odpovídá, že luterán nemůže žádat na katolíkovi, aby zanedbal svou
základní nábož.povinnost nedělní mše sv., omluvitelnou jen nemoci, zaměstnáním nebo nutnou po
vinnosti,např .pečovat o nemocného, o malé děti a pod. Pastor tak vlastně žádá po katolíkovi,
aby se dopustil těžkého hříchu. - Zemské komité katolíků v Bavorsku podporuje zákaz bav.min.
používat ve školách brožurky se sexuálním poučením pro mládež, zavedené stát.ministerstvem.
Brožura se staví k lidskému sexu jako k technice, nepodložené láskou a snahou po rozvinutí lid
ské osobnosti a snižuje sex na páření. - Sv.Otec přijal jesuitu P.Domenica Grasso s výborem
hnutí Duchovni obnova, JP II.bude 30.5.-2.6 v Paříži.- I v Chicagu touží našinci po exerciciích
Letos se přihlásilo 17 osob, P.Vojtěch je však přepracovaný a nemůže e.vést. Snad narok?A 10 x
víc účastníků? - Předs.komise bisk.konfer.v Evropy, která se ustavila v Bruselu, byl jmenován
essenský biskup Dr.F.Hengsbach. Komise má podporovat jednotu a spolupráci bisk.konferrevropského společenství se sv.Stolicí a jejínri zástupci v pastor.otázkách, posilovat spojeni mezi bis
kupstvími, navazovat kontakty s různými instancemi EG, všímat si vývoje různých tendenci v EG
i v celé Evropě a informovat o tom bisk, konference. - Na rakovinu střev zemřel 32 letý litevský kněz Virgilje Jaugutis, odsouzený 1974 na 2 roky, protože poslal moskevské vládě r.1972 pe
tici s 17.tis.podpisy, kde protestoval proti nábož.útlaku. 1974 byl tajně vysvěcen na kněze,
r.1978 měl primici. - Sv.Otec prohlásil za blahoslavenou Indiánku Kateřinu Tekaivitha z kmene
Irokésů. Nar.se r.1656 a zemřela ve 24 letech. Slovenští jesuité v Torontu vydali její životo
pis. - Od 14.-18.4. se konalo ve Freiburgu zasedání delegátů kněžských rad a jiných kněžských
sdružení. Měly se vyměňovat zkušenosti a prohloubit "budoucí úlohy kněze jako služebníka jedno
ty v rozervaném světě a v Církvi plné napětí." Sezení se zúčastnilo 100 delegátů-kněží z 20
evropských zemí a hosté z římských kongregací a 20 biskupů.

17

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

li^ADIČNÍ JARNÍ SETKÁNÍ HUSOVA SBORU ve Gwatu na
Thunském jezeře, 10 h služby Boží, 16 hod.konec
Inf,tel.031/421388,01/3623751,4 .května

POUŤ DO MARIA STEIN U BASELU, vede P.J.P.KŘIVÝ,
ve 12,30 mše sv.11.května
KURS ASISTENT^ TÁBOrQ - Casies,P.Šimčík 23.-26.5

II.EVROPSKÁ KONFERENCE SVU V INTERLAKEN, inf.a
přihl.Dr.El.M.Bosley, Ch.du Devin 66.,CH-1O12
Lausanne. "MASARYKŮV ODKAZ".15.-18.5.
AARAU-kostel sv.Petra a Pavla v kryptě,/u
nádraží/ 3.5.,17.5.,31.5.,14.6.,28.6.,
v 18,15 hod./každou 2.sobotu v 18,15
BADEN-kaple sv.šebestiána-vedle far.koste
la v 11,15 hod. 4.5.,18.5.,1.6.15.6.,29.6.
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.ned.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
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon,farní kostol sv.Petra
3.ned.v mesiaci
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, sobota před I.nedělí
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4 .ned. v mesiaci
9,30
ROTÍ-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, 4.5.,18.5.,1.6.,29.6.
10,00
SOLOIHURN, každou 2.neděli, 11.5.,25.5.,8.6
22.6. 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-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
OTCOVĚ-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 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.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

DOVOLENÁ A DUCH. OBNOVA S
OTCEM CYRILEM V NORCI - Itálie. Ráno a večer
promluva, přes den výlety do okolí. 20 frs denně
včetně jídla. SVATODUŠNÍ TÝDEN, přihl.P.Vondra
__________________ 24.-31.5.
SETKÁNI RODIN V CASIES - přihl.P.šimčík, jede se
auty! NANEBEVSTOUPENÍ PÁNÉ_____________ 15.-18,5.

SYMPOSIUM MLADÝCH 0 MISTRU JANU HUSOVI v St.Martinu-Casies v Itálii. Inf.a přihl.Česká duch,
služba, Klenzestr.66.,D-8000 Múnchen 5. Poplatek
velmi nízký! Povede P.Prof,Dr.J.Polc. 24.-31.7.
VELKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ DO
EINSIEDELN - připadne tentokrát na 1.
červen. Promluva P.Přerovský, salezián. Ukážeme
si po obědě v Kolpinghausu velmi kvalitní film
o Svaté Zemi-Israeli. Mše sv. 12,10
1.6.

KIRCHE IN NOT-kongres o Církvi za železnou opo
nou. Přihl.a inf.Haus der Begegnung, Bischof
Kallerstr.3. D-6240 Konigstein/T.
24.-27.7.
TÁBOR MLÁDEŽE U MDŘE - inf.a přihl.P.šimčík P.Birka. Pospěšte si, tábor je hned plný!
_________________________ 18.7.-2.8
SVĚTOVÝ FESTIVAL SLOVENSKÉ MLÁDEŽE
ve Waldkraiburgu/NSR; od 12.-17.8.
ma. Od 18.-30.8. rekreační tábor v
Inf.slovenští misionáři hl.P.Baník

- od L-4.8.
zájezd do Ří
Rinchiostra.
v Curychu

Letny tábor pri moři pre slov.děti od 6-12 roka?
od 14.7.-4.8. V tom istom čase aj pre 13-16 ročných. Inf.a prihl. P.Baník, Curych_________

Z NAŠEHO SVĚTA
Některým čtenářům jsme poslali revui NA HLUBInu. Mnozí byli nadšeni úrovní revue. Je zdarma,
tvoří doplněk KLUBu, budete ji dostávat dál z
Kolína, 2 x ročně. Chce-li revui někdo, kdo ji
nedostal, a£ zatelefonuje 055-881460-P.Vondra.
Naše čtenářka pant Anna KOCHOVÁ z Nillu, osla
ví letos 70 let pobytu ve Švýcarsku!Gratulujem.
Zásilky panu Toupalíkovi do Butzbachu. Peníze
se smějí posílat neomezeně, nakupovat smí 1 x
za měsíc. 3 x ročně smí dostat balík do 5 kg.
Adresa duch.správce:Pfr.A.Degen, Gefangnispfarrer,Gutenbergstr.l4. ,6308 Butzbach.t.06033/5237
9.3.měl přímící v Munnerstadtu P.Basilius REJNlC. Byl 24.2 .vysvěcen v římské' Ukrajinské ko
leji na kněze ve vých. obřadu-pochází z vých.
Slovenska.
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Konstantin Sergejevič Stanislavskij byl velxý ruský herec a režisér, zakladatel moskevského
divadla MCHAT/Moskevské umělecké akademické divadlo/. Mimo jiné napsal také několik knih o
své práci pedagogické. Souhrnu jeho poznatků se říká"metoda Stanislavského". Podstatou této
metody je-abych tak řekl jen to nejnutnéjší-zavrhování tzv.představování jevištní postavy a
vyznávání tzv.prožívání. Tato metoda, resp.její prostoduchý a mechanický výklad-dnes se tomu
říká vulgarizace Stanislavského-se stala módou padesátých let a žádný herecký výkon nebyl dob
rý, nebyl-li, aspoň na oko, počat a zplozen podle ní a z jejího návodu.
Protože umělec Stanislavskij vycházel ze zdravé zásady, že herci by měli domýšlet i ony polo
hy a kouty role, které v textu nejsou, a že by měli vědět například, odkud a v jakém psychic
kém a fysickém stavu přichází ta která postava na scénu-a to také většinou herci dělali a dělají-vyráběli jsme v této groteskní době písemné životopisy svých rolí, psali jsme jakási
curricula vitae ve stylu domácích úkolů z nižšího gymnasia, šlo-li třeba o Lízala v "Maryše"
či o "Vojnarku", nebylo to ani tak těžké; hůře bylo zpodobnit dosavadní životní běh Vodníka
nebo Rusálky. Byly to nádherné lži a podvody, které i při své tragice byly komické. Zde ma
lá ukázka: "WaAodóCa jóem óe v
jdhoce^kém /u/tnuce. kú&óí u Táeboně, lemovaném kaát>n.ýmd četkýmd Leóy na jedné a báezovým háječkem na dauké ótaane, ó IzAÓónou, zelenou loučkou
upAOó&íed. Vádóla jóem na óvet za teplé letni, mčóděnč nocd, kteaá óe ml později míla ótát
osudnou.. (/ ceZe tZóř nadpllaozených bytoótl jóem b^la výjimkou: neboť vlechny mé daužky, vod
nici, ježibaby, ctuodž/nZce apod. mají k pozemótanum vaozený odpoa. Moje páedobaá a neŽtaz>tná
babička pa.oždta za óvého mládl, jak ml jednou vyplavovala, mdloótný románek. ó mladým, v okolí
zdejólm puóoblclm ledním adjunktem, a to paobuddlo muj zájem o lldóké bytosti a uótálený odpoi k lidem otupilo. Mc Aoddce záhy zemaell a tah jóem vyAuótala témeA jako óchovanka čl
adoptivní dlte u našeho óouóeda, "ótaýcka"vodníka, kteay óe ml óvou dobrotou a laókavoótl
ótal dAuhým otcem. BezótaAoótne jóem ól klála óe óvýmd kamaAadkamd - také Auóálkaml - a pAecaóto ó námi dovádět d muj peótoun vodník, vedeta kopa. Byty to zkaátka veselé a kaadné caóy
Aadoótd a mtadoótd. Láóku jóem nikdy nepoznala. Jen za měsíčních noci hoAkého léta jóem vylé
zala caóto nad hladinu a z lákoól jsem dlouho pozoAovala papuky měsíčního světla a tu se ml
hA.udl Aozléval nový, doóud nepoznaný pocit..."
í^letoda" mimo jiné určovala, že "prožívání" např.hrůzy na jevišti vyžaduje předběžnou znalost
tohoto pocitu z předchozího civilního života, z vlastního zážitku.
Jisté pražské divadlo studovalo v tomto období Jiráskovu "Lucer
nu", ve které se v lesní scéně za noci, jak známo, hledá parta
venkovských muzikantů a bezděčně se navzájem straší. Aby herci
přinesli divákům pravdivý dojem, jezdili za tmy za Prahu do lesa
a tam se učili bát se. Vlezli si do auta, z auta do lesa a "stu
dovali". Zdeněk Štěpánek mi to okomentoval:"Vidíš, když jsem
studoval RaškoInikova, to jsem ani nevěděl, že bych měl pro prav
divý pocit vlastně napřed zabít dvě báby...."
Jedním z hnacích motorů této "metody"byla kýžená kontinuita
předchozího civilního života a vlastního představení, jakási
příprava, aby herec byl v roli už v šatně a ne až teprve na jeviš
ti. A tak herci chodili už několik hodin před začátkem předsta
vení do divadla a jeden před druhým hráli trapnou komedii ještě dávno před příchodem obe
censtva .
Herec, hrající nezaměstnaného dělníka, seděl v šatně a přežvýkoval okoralé kůrky chleba, aby
si "vyvolal" fyzický pocit hladovějícího proletáře, herec, hrající zraněného, si dával v šat
ně zavazovat od garderobiéra ruku, hlasitě úpěl bolestí, tituluje garderobiéra "pane doktore"
statistům, kteří představovali nezaměstnané, se nesměly dávat peníze za statování, ale vy
pláceli se jim "podpory v nezaměstnanosti."
Nedělám si legraci - za státní peníze se pořádaly na toto téma pracovní konference a žákům
škol se tyhle stupidnosti vykládaly s vážnou tváří jako sakrosanktum. Vzpomínám na zděšení,
které vyvolal znamenitý ruský herec Cerkasov na setkání s žáky a učiteli našich uměleckých
škol, když na dotaz, jak se mu pracuje metodou Stanislavského, prohlásil dotčeně, že se jí
neřídí a že by každý měl mít, pokud lze o metodě vůbec mluvit, svou vlastní.__
Ib jsme si jen my mezi sebou časovali sloveso blbnutí. Aby bylo jasno: nikdo nás nenutil,
to jsme blbli sami a dlouho a na kvadrát.

Bohumil Bezouška: TAJNOSTI

ZÁKULISÍ

Zděšení v galerii. Týdny obdivovali diváci moderní obraz, až se přišlo na to, že visí obráceně

ŠLEHAČKA HUMORU
"Co bys dělal, kdybys vyhrál 50 tisíc?""Koupil bych si auto!"
"A kdybys vyhrál dvě stě tisíc?""Vystavěl bych si vilu.""Co
kdybys vyhrál půl miliónu?""Zaplatil bych dluhy!"
Praskne roura, byt je jood vadou, prrjde Instalatér a najde domácZ paní v -slzách-."Preótante plakat, jinak to bude houj',"
"Mami, koupila bys mi nové péro.""Copak? Staré už nepíše."
"Píše, ale dělá strašně moc chybil
"Byla jsem slepá a hluchá, když jsem sl te brala." "Pidář,
miláčku, a já té vyléčit z tak Strašných chorob1."
Otec se chlubí známým: "Na zpěvu své dcery jsem vydělal hez
ké peníze!""Má tolik angažmá?""To ne, ale podařilo se mi kou-pit sousední vilu hluboko pod cenou."
"Co probíráte v matematice?""Hledáme společného jmenovatele."
Vlvné, ze ho dosud nikdo nenasel. My
ho kdysi také v matematice hledali."
"Půjč mi, prosím tě, měkkou tužku.""Tu
máš.""A je opravdu měkká?""Tak si kousni!"
Zámecká průvodkyně vypravuje-." V této sáni zabili knížete Jindřicha.."
"Loni jste říkala, ze to bylo ve sklepe.""Ano, ale ten se tedlpravaj.
šeptá zamilovaný muž své vyvolené: "Drahá, pro tebe bych chtěl udělat
vše. ""To nemusíš. Stačí, budeš-li dělat po svatbě to, co chci já."
"Honzíku, ja už se z toho tvého vyptávám. zblázncm.""A tatí, smcm te
potom v blázinci navštěvovat?"_____________________
"Mirku, ty máš zlaté rybičky?""Ano. Původně jsem chtěl slepice, ale
pak mi řekli, že zlatá rybička klade milión
vajec za rok - tedy víc než slepice!"
"Jeničku,chtěl bys sestřičku?"" Ja ano, ale co
tatínek? Loni se zlobil, ze jsem přinesl kote,"
"Televizor jsem
opraví 1 a ještě mi
Skot si přišel vypůjčit k známým auto. Neměli.
16 součástek zbylo." Tedy motorku. Ani tu ne. Aspoň kolo. Také ne
mají. "Tak mi, prosím vás, půjčte aspoň boty!"
Pan Novák se snazr doběhnout rannc vlak. "Moha bezet prcu vosi lou
ku?" ptá se souseda. "Jáste. A jestli se zase utrhnut býk, tak chytnete ne vlak v 7,10, ale v 6^50
Richard se zlobí:"Ani krejcar v chalupě, nezaplacený účet za elektři "Nemohli byenom si za
nu, mám platit daně, ani cigaretu si nemohu dovolit a ty si koupíš
peníze, uspořené pro
plášť, jen proto, že byl tak laciný.""No dovol, tak laciný zase nebyl.1 špatné časy, najmout
Skot k manželce:"Mac kupuješ teploměr, když mas revma?"
tax íka?"
Ženský život můžeme rozdělit na tři období: v prvním jdou na nervy otci, v druhém manželovi
a v třetím zeťovi. /Muži-matce, manželce a - také zeťovi,/
"Co jdeš, Karle, oslavovat?""Ale manželka propadla při řidičské zkoušce'."
"Zvířatům děkuji za nejkrásnější chvíle svého života.""Já také. Hlavně pečeným kuřatům."
"Podávej se, drahoušku, jaký krásny oblek jsem sl koupila k tvým noroženinám.""Nádherný. A
ke svým narozeninám příští méslc dostaneš ode mne bednu cigaret1."
Honza se vrátil z Mexika. "Představte si! Indiáni
vpředu, Indiáni vzadu, Indiáni po obou stranách."
"Hrozné! Jak jste se zachránil?""Koupil jsem
od nich konečně jednu deku."
"Tak, a ted ml řekni, proč jsi dostal ode
mne výprask.""l/ldls', tatí. Napřed ml narezes a pak nevis ani proč'"
"Poslyš, otevřel si Václav opravdu ob
chod?" "Ano, o půlnoci a přistihla ho
policie!"
Holcicka nechce jest a stále sejitá, k
čemu to jídlo je. "To zelené te chrání
před kurdejeml, žluté je dobré na zrak,
"V tomto kabátě ani
nebudete vědět, že
bále posiluje - a všechno dohromady te "Já myslela že spravuješ stře
chu a ty se tu válíš na trávprší'.""Ale jak po
chrání před výpraskem'."
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znám, že přestalo
pršet?"

n íku!"

DOBRŮTKY
VEJCE SÁZENÁ NA SARDINKÁCH. - 4 vejce, 4 větší sardinky, půl cibule, 30 g másla nebo oleje,
sůl, petrželka, citrón. - Kolečka nakrájené cibule osmažíme do žlutá. Na ni položíme sardin
ky, pokapeme citrónem na každou sardinku vyklepneme jedno vejce a pečeme
v troubě, až vejce ztuhnou. Ozdobíme petrželkou a podáváme s vekou.

*'Cerv v salátě? Ne-'
říkal jste, že jste
vegetarián, pane?"'

["Nevím také, co to i
>je, ale byla to
i zvláštní nabídka."

TELECÍ SRDCE NA VÍNĚ. - 3 telecí srdce, 5 dkg másla, 3 dkg slaniny, velká
cibule, 1 dkg polohrubé mouky, 1/8 l bílého vína,
1 lžíce citr.štávy. - Opraná srdce uvaříme ve sla
né vodě skoro do měkká. Rozkrojíme, protáhneme sla
ninou, nakrájenou na nudličky. V kastrole rozpustí
me máslo, přidáme nakrájenou cibuli, srdce, podli
jeme trochou polévky a pečeme v troubě. Když se
srdce dopéká, zalijeme vínem a ochutíme citrónem.
Měkké nakrájíme na plátky, šbávu zahystíme moukou,
povaříme a podáváme s rýží.
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MOZEČKY SMAŽENĚ V PALAČINKOVÉM TĚSTĚ. - 30 dkg mo
zečků, 3 dkg másla, menší cibule, lžiSka nakrájené i
"Jen sFuc var i t!!
petrželky, sůl, pepř. DO PALAČINEK: 1/4 l mléka,
Kdyby ses nevdálaí
10 dkg hl.mouky, 2 vejce, olej, sůl. - V kastrole
’ přijde ti to vhodí!
zpěníme drobně nakrájenou cibuli a vložíme na ni
i
odblaněné mozečky. Zalijeme trochu horkou vodou a dusíme, až voda zmizí.
Do vychladlých přidáme zel.petrželku, sůl a promícháme. - PALAČINKY: V
mléce rozkvedláme vejce, sůl, přidáme hl.mouku a prošleháme, až vznikne
hladké těsto, které naléváme po lžících na pánev na rozpálený olej. vy
chladlé palačinky plníme mozečkovou náplní a zatočíme, pak obalíme jako
řízky a opekáme na oleji po obou stranách. Chutnají se špenátem.

VEJCE S MRKVOVOU ŠLEHAČKOU. - 4 vejce natvrdo, 1/8 smetany na šlehání,asi
300 gr.mrkve, 2 lžíce koňaku, citron, sůl, hlávkový salát na ozdobu. - Na rozkrájená, natvr
do uvařená vejce nastříkáme mrkvovou šlehačku. - vychlazenou smetanu ušleháme a zlehka namí
cháme nastrouhanou mrkev, ochucenou citr.síávou a koňakem. Opatrně přidáme trochu soli.
HLÁVKOVÝ SALÁT S OVOCNOU ZÁLIVKOU. - 2 hlávky salátu, bAOókvovij níbo m&iuňhový kompot, CÍtun..
Listy hláv.salátu nakrájíme na nudličky a rozdělíme do misek. Polijeme rozmixovaným ovocem
se šEávou a doplníme citr.štávou. Trochu nezvyklé, ale brzo nám to zachutná.
SÝR PO ITALSKU, - 4 silnější plátky ementálu, lžíce kečupu, lžíce hl.mouky, 2 vejce, strou
hanka, tuk na smažení. - Lžíci kečupu smícháme s hl.moukou a vej
ci. Plátky sýra namažeme z jedné strany a omočíme ve strouhance,
pak z druhé strany a vložíme do vroucího oleje. Bu3 předkládáme k
bramborové kaši, nebo na krajíc chleba, pomazaný hořčicí.

SÝROVÁ OMET.ETA/1 porce/. - 2 vejce, lžička strouhaného sýra, sůl,
olej. - Vejce rozkloktáme a osolíme v hméčku. Vylijeme na roze
hřátý olej, pánví otáčíme, aby se vejce stejnoměrně rozlila. Vid
ličkou opatrně hrneme vejce do středu. Když je ještě na povrchu
mazlavá, posypene ji strouhaným sýrem, sesuneme na talíř a pře
hneme na polovinu. Můžeme ještě ozdobit sekanou petrželkou, posy
pat sýrem, nebo plátky rajčete či okurky. Teplou podáváme s rohlí
kem nebo s vařenými oneštěnými brambory.
DOBRÉ

CHUTNÁNÍ!

"Drahoušku, nemohu se dívat, MÁTE-LI DOBRÉ RECEPTY, POŠLETE NÁM JE! VYZKOUŠÍME SI JE
jak se dřeš. Zavři, prosím
A PAK UVEŘEJNÍME!
tě, dveře!"

