KLUB

MĚSÍČNKATOLICÉMSEPRČHYALOVÁKEŠÝCRSU-OČ.XI

1980.6.

DRAZÍ PŘÁTELÉ,
P.Werenfried van Straaten, velký přítel našeho národa, píše:

"S novým papežem, drahocenným darem z Polska, zahájil BŮh útok,
dobra a pro dobro, oživení sil, které se zdály až mrtvé, tolik
toažený jas na zatemňované pravdy nosí víry. Misijní cesty na
šeho papeže, jasné hlásáni viry miliónům lidí, kteří prahnou
po pravdě, jeho týdenní promluvy, jeho dopisy a nedávno vyda
ných 46 závěru holandské biskupské synodjj pod jeho vedením to vse je pro katolický svět rozhodujíce a naznačuje nadějný
obrat v církevních dějinách posledních dvaceti let.
Papež Pavel
v kterém budoucí generace pozná jednoho z nej
větších uc^telu Církve, vzdoroval vnitrné 1 vně útokům proti vire
našich otců - a vzdoroval statečně. I když ho cekal posměch a pohr
dáni, někdy 1 proti voli většiny svých poradců, většinou jako hlas vo
lajícího na pouští, zachoval ajhájíl viru v nesčetných dokumentech. Po koncilu nebyl už pá
nem vítězného průlomů, který mel získat moderní svět pro Krista; byl velitelem na téměř
ztraceném poli a museí hájit basta Boži s nesmírně těžkými ztrátami. Splnil svůj úkol, zůstal
nezlomně věrný.
V obležené pevnosti Božlh$ království velí nyní nový papež, který má splnit novou úlohu. Liž
minula doba obranných bojů, zbavujících odvahy. Nastává děleni duchů. Církev se očišťuje, ne
smi se už ochromovat různicemi, nekázni a sabotáži. Začal útok. Papež je v Čele. Milióny jdou
za nim'.

Jeho přitažlivost, je pro mnohé záhadou-Snad patří tak dokonale Bohu, Že se v Něm ztrácíOclstlly ho výhně zkoušek a pronásledováni a proto vl, že před Bohem není nic a Buh je vše. Kdo
dospěje k tomuto prěsvedcenl, je vnitrné svobodný, jeví se takový, jaký je a je skutečně ta
kový, jakým se zdá. Je opravdový. Protože je opravdový, je lidský - proto ho lidé přijímají,
chtějí ho vidět, chtějí ho slyšet', všude, kde se jako poutník objeví, dají se do pohybu milió
ny lidi,
1 my musíme jít za ním a poslouchat ho'. V slovech Jana Pavla 11. září světu světlo božské
pravdy a zahání mlhu lži a dábelských svodu, jako vycházejíc! slunce prosvítí tmu noci.

Myslete, že nevím, jak to v Církvi vypadá? Jaké boje rozděluji a ohrožuji Církev pro jednoho
profesora, jednu provincii? Jak tohoto papeže tiwl, střílejí mu do zad, haní ho? VÍm to'. VÍm,
že dostává hory vyčítavých dopisu, zřejmé mu píší
jen tl, kdo jsou proti němu a ne tl, kdo jsou Zástupcl Kristovu věrně oddáni. VÍm to. Znamená to, ze za
čal útok dobra a dávný nepřítel Církve/ďábel/se
svými pomocníky se dal do protiútoku'.
Bude útočit ještě mnohem víc, může dojít k boji apo
kalyptických rozměrů. VÍc než kdy jindy potřebuje
Církev vaše modlitby a, oběti. Ale vítězství je na
straně Kristové, který ve své Církvi žije a působí,
bojuje, trpí a vítězí'."
Nebojte se napsat sv.Otci do Vatikánu. Třebas česky
nebo Slovensky! Ai ví, že za ním stojí dosud mlčící
většina!
Vaše
redakce

sdělil v Římě, že v podzemí pracují
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ Kard.Slipyj
cí kněz P.Gorgula/74 let/ ze záp.Ukrajiny, byl i

11 let po návštěvě Pavla VI.v Africe vydal se svou ženou/uniatští kněží se smějí před svě
se na apoštolskou cestu JP II. Prošel:Zaire, cením oženit/polit benzinem a upálen. Už r.1946
Kongo-Brazzaville, Keňa, Ghana, Obervolta a se bránil nátlaku, aby přestoupil k pravoslav
ným. Na rozkaz Stalinův byli uniaté násilím při
Pobřeží slonoviny. 4.5.před papežskou mší
byl takový nával, že 9 osob/ 1 muž, 6 žen a pojeni k pravoslavným. Upálený kněz pak pracoval
3 děti/bylo ušlapáno a 500 zraněno, z toho v podzemí jako římsko katol.kněz.
72 muselo do nemocnice. Sv.Otec se to dově Med.Dr.Anna Dengel, o níž jsme psali v 3.čísle
děl až večer a chtěl se pomodlit u katafalků jako o zakladatelce kongr.lékarek-řeholnic, 2
nar.16.3.1892 v Tyrolsku, zemřela.
s mrtvými. Nebylo to možné, proto pověřil
kard.Malulu, aby navštívil příbuzné obětí a Novým biskupem Berlína se stal P.Joachim Meisner
vyslovil jim jeho hlubokou soustrast. Večer z Erfurtu - 46 let starý.
Donaldu Lamontovi/68 let/, biskupu v Umtali-Rhoní folkloristický program odřekl. Na ranní
desii, který byl před 2 roky pro podporu gueril
mši vysvětil 8 nových biskupů pro Afriku.
Varšavské naklad.Pax vydalo v 30 tis.exempl. ly odsouzen na 10 let a později omilostněn a vy
knihu Droga do Rzymu-Cesta do Říma, životo povězen ze země, odepřely úřady dnešní Rhodesie,
pis JP II. od Josefa Szczypka, s černobílými kterým svou činností pomáhal k vítězství, vstup
fotografiemi. Připravuje se kniha o zájezdu do země.
JP II.do Polska se všemi projevy a dokumenty. P.Honisch, jesuita v NSR, který se odvažuje mod
20 soudců sv.Roty, příslušných pro manželst lit se studenty na gymnasiu v Langen růženec a
ví, se má, podle pokynů sv.Otoe, držet při učí i o existenci pekla, je mezi svými kolegy
vykřičen jako sektář. Ale studentů na jeho hodi
rozhodování o neplatnosti manželství přís
ných měřítek, aby se neplatnost manželství nách náboženství přibývá-1/3 jsou protestantinezneužívala k nedovolenému rozvodu. Mezi ža zatím co laxním, heretickým a nevěřícím učitelům
lobci jsou 3 ženy, 10 doktorek cirk.práva se náboženství studentů ubývá.
připravuje v 3 letém kursu na roli žalobců. V Singapuru bylo vytištěno 100.000 biblí v dneš
Od 6.-10.10.t.r.se koná ve Vatikáne ateistic ní čínštině. Denně se vysílá z Kong-kongského
ký kongres. Jsou pozváni i vědci z komun.ze rozhlasu křesťanský program ve dvou hlavních
mi a znalci z řad katolíků, pravoslavných a čínských řečech: mandarín a kanton.
luteránů. Přijede asi i Roger Garaudy. Předs. Představená protestantského kláštera Matka Bakomise je řed.Institutu pro studium ateismu silea Schling v NSR píše, že i na západě začíná
na papežs.univ.URBANIANŘ."Poněvadž za 2000 nenápadné pronásledování křestanů. "Zasahuje se
let většina lidstva nebyla ještě přivedena k proti rodičům, učitelům a představeným a všem,
pro které je závazný božský řád a přikázání."
Bohu, znamená to, že v konkrétním křesťan
Podle programu UNO mají dostat děti právo žalo
ském životě něco správně nefunguje," řekl
vat rodiče, nutí-li je chodit do kostěla./Ale
clen přípravné komise.
Sv.Otec přijal 2 ženy a 2 matky z USA,které ne nutí-li je např.umývat si krk/. Připravují
byly vězněny v Iránu na US vyslanectví.Tyto se ostré pomlouvačně kampaně.
ženy konají okružní cestu Evropou, aby zbur- V NSR chodí pravidelně na mši sv. 30 proč.katolí
ků, v USA přes 40 proč. Kostely s "přísným" re
covaly veřejné mínění ve prospěch rukojmí.
Dílo P.Nerenfrieda van Straaten-Spekpatera - žimem jsou mnohem víc navštěvovány než kostely
s minimálními požadavky.
Kirche in Not/Ostpriesterhilfe pomohlo na
Dr.Siegfried Ernst/65/ předseda Evropské lékařs.
různých místech země 120 milióny marek.
Proces blahořečení itals.kněze a zakl.řeho akce, byl odsouzen k 1600 DM pokuty, protože
označil model DGB pro umělé potraty za "syndi
le Luigiho Orione, žáka sv.Dona Bosca, se
dostal do konečného stadia; kongr.pro blaho kát pro vraždu embrya". V Augsburgu prý odmítly
nemocnice dělat potraty ze sociálních důvodů.
řečení a svatořečení uznala nutný zázrak.
Na velkonoční týden se konal studentský kongres
Orione zemřel r.1940.
Známá herecká Maria Schell vyprosila pro Mat Opis Dei v Římě, za přítomnosti 7000 studentů z
ku Terezu půl nril.marek. Odevzdá je řeholni- 47 zemí. Sv.Otec udělil zástupcům delší soukro
mou audienci. Hnutí se snaží, aby zakladatel,
ci na dni katolíků v Berlíně.
Na 175.shromáždění se postavila polská bisk. J.M.Escriva di Balaguor byl blahořečen.
konference mj .proti protináboženské propagan Od 3.-9.10 se koná v Kolíně zasedání o sv.Alber
dě a pronásledování těch, kdo chtějí žít svo tu Velikém, o jeho díle a působení.
bodně a z víry. Jednalo se také o stálých po Domorodá řehol.sestra Stella v Mozambigue muse
kusech, rušit nedělní a sváteční odpočinek. la v den své obláčky nahradit řeholní oděv uni
Slovenský kněz Jozef Mýdla z Popradu byl zba- formou: podle zákona nastoupila vojenskou službu
ven státního souhlasu. Nenajde-li si do 30 ti V kostele sv.Filomény v již.Itálii ukradli ne
známí zloději zlaté votivní dary a stříbrný ka
dnů práci, bude žalován pro příživnictví.
Nový opat Beuronských benediktinů je P.Hiero- lich. Není to první krádež v tomto kostele.
nymus Nitz/51 let/.
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Karel stál s obrovskými taškami v obchodním domě a čekal u automatu, až
se mu semele káva. Extrafein - jak si přála manželka. Konečně začal automat
hučet naprázdno. Karel sundal pytlík a chtěl ho zabalit, když do něho někdo
v té tlačenici šťouchnul loktem, pytlík mu vyklouznul z ruky a káva se vysy
pala rovnou do jedné z otevřených tašek. Na moučník, na salát, mezi rajská
jablíčka...Karel zaskřípal zuby a otočil se.
Za ním stál rozpačitý prošedivělý pán:"Promiňte, prosím.."začal nešťastně.
"Vy hlupáku! " vyštěkl Karel, "promiňte, promiňte, "dodal posměšně."Tím nic ne
napravíte. Co řekne žena? Právě na moučník pro hosty. Nemáte oči..." zakoulel
očima stejně, jak jimi bude koulet jeho žena, až donese tašku se zbožím, po
kaženým kávovým prachem. "Do blázince patříte! Slyšíte! Do blá- zin- ce! Když
se neumíte chovat, nemáte chodit mezi lidi.. "chytnul se za hlavu a zasténal.
"Promiňte, já opravdu nerad," zašeptal šedovlasý pán nešťastně.
Kolem se shromáždili lidé a poslouchali. Prodavačky od pokladen vrhaly kradmé
pohledy na scénu, ale protože se před pokladnami vlekly dlouhé fronty s vozí
ky, nemohly věnovat plnou pozornost tomu, co se dělo u mlecího automatu.
"Takové lidi nemají do obchodů vůbec pouštět, "vrčel Karel hromovým bl aspm
dál a pokoušel se otřepat salát, pokrytý hnědým prachem. "Co řekne žena?
Mám to vyhodit?" Hlas mu uklouznul do slzavého tonu, takže sympatie mužů
s taškami a žen-vladařek domácnosti, byly okamžitě na jeho straně.
"Jak jsou dnes ti lidé bezohlední, "zašeptala jedna hospodyně druhé.
"Co teá s tím? Kam to vyhodím? Na smetiště? Kde je tu smetiště? A kdo mi
to zaplatí....?"
Scénku podbarvovala tichá hudba, která se náhle protrhla a příjemný hlas oznamoval
ctěným zákazníkům výhody, plynoucí z toho, koupí-li si ozdobné svíčky nebo rozkošné pantoflíčky pro dona.
"Čert vem svíčky! Já nešťastník!" sténal Karel dál.
"Rád vám to uhradím, rád," vytahoval starý pán peněženku."Vím, utrpěl jste škodu..."
Karel se trochu zarazil. Pak v duchu počítal, kolik maže žádat. Stovku? Ne - to je moc! Za
všechny tři tašky nedal víc než 60 franků. Tedy třetinu - dvacítku - ačkoliv, upřírmě řečeno
v této tašce bylo nejlevnější zboží - sotva za deset franků.
"Rád zaplatím," opakoval nešikovný pán a otevřel peněženku. Karel spatřil pečlivě narovnané
stovky a dvě složené velké bankovky. Pětistovky? Nebo dokonce tisícovky?
"No - v té kabeli toho není víc než za deset franků," řekla stará dáma, naklánějíc se nad
taškou,"ani vám to tak draho, pane doktore, nepřijde..."
Karel měl na jazyku štiplavou poznámku o "bláznivých dědcích" - ale titul ho zarazil. Kousnu
se do rtů.
"A..ano," řekl rozpačitě. "Víc než deset franků jsem za to nedal."
Pán mu podával bankovku, když se houfkem prodral prodavač.
"Copak se tu děje? Ach, pane doktore, dobrý den. Viděl jsem svrchu tlačenici, myslel jsem, žt
snad zase omdlela milostivá paní - jako minule. Vím, že tlačenici nesnáší..."
"Proto jsem šel dnes nakupovat sám, "řekl starý pán, "ale měl jsem smůlu, šťouchnul jsem neši
kovně do tohoto zákazníka a vysypal jsem mu semletou kávu rovnou do tašky. Rád to uhradím,"
dodal chlácholivě, když spatřil, jak na Karlově tváři naskočily rudé skvmy.
Pokud jde o důvod těchto skvrn - starý pán se mýlil. Nebyl to hněv, ale stud. Karel si náhle
vzpomněl, že mu syn ukazoval právě takového starého pára na ulici a podotknul, že u něho budí
dělat zkoušku z anatomie. Těžkou zkoušku. Tedy - žádnou ostudu, jen ať nepadne jeho jméno. P<
ne Bože! Aby pak nechal chlapce propadnout! Já mu vynadal do hlupáků.. .Hrone!"
"Tak spočítáme, kolik věcí se poškodilo. Káva, pět padesát, ostatní je zabaleno, jen dva šala
ty jsou zničené a ovšem, novou tašku dáme zdarma. Tedy šest sedmdesát!" Prodavač skládal peč
livě věci do nové tašky, dva saláty vyhodil do odpadků. Starý pán podával Karloyi sedm franků
"Promiňte, pane doktore, jsem dost popudlivý člověk.. "koktal rozpačitě Karel.
"Takoví popudlivci by měli do blázince a ne mezi normální lidi,"vykřikl kdosi ve skupince,
šipka se obrátila. Synpatie ke starému pánovi, nesympatie ke Karlovi. Nemohl se
dočkat, až chytne tašku a vklouzne do podzemní garáže.
"Při troše pochopení se dá všechno vyřešit..."jektal zuby Karel.
"Jenže vy jste měl pro toho starého pána pochopení teprve, až jste se dověděl, že je doktor.'
Karel zrudnul až ke kořínkům vlasů, mlčky chopil tašky, vrhnul prosebný pohled na .starého pá
na s vlídnýma očima a zmizel v davu.
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Ještě nikdy v dějinách se nepředkládalo čtenářům
tolik věcí na čtení, jako v dnešní zmatené době.
Před sto lety se věřilo ve vůdči moc psaného slo
va a že četba má na člověka blahodárný vliv, stejně
jako mu potrava dává zdraví. Některé potraviny mohou
vzbudit v člověku nemoc a stejně i tištěné věci mohou
vést k duchovním poruchám.
Je dobré, předložit vám několik myšlenek o čtení - a
zejména o vhodné četbě, nebot dnes je tištěného slova
víc než dost.
Francouzsky se čtení řekne"liře". Slovo pro sečtělost
nebo volbu četby zní "élire". Zde je tedy první pravidlo: nej lepší způsob
četby je vybírat si četbu.. Knihy a časopisy jsou jako lidé, které potkáváme
v elektrice, na hřištích, ve společnosti, v obchodních domech. Je nemožné,
abychom se se všemi zpřátelili - musíme si vybírat. Z množství knih, které se
hromadí před našima očima a nabízejí se nám si musíme vybrat ty, které budou
našimi společníky. Jako si každá včela vybere jen z malé části květinky svůj
med, tak duch může získat pravdu jen ze zlomku toho, co vytiskne tiskací
stroj. Toto pravidlo můžeme vyjádřit i negativně: Vyloučíme vše, co není pod
statné a nemůže nasytit ducha.
To nás vede k otázce - jak máme volit? Na druhé pravidlo odpovíme negativním
způsobem: nesnaž se za každou cenu číst jen to, co právě vyšlo nebo "knihu
týdne". Neznamená to, že tyto knihy musíme vyloučit z četby, chceme tím jen
říci, že není správné řídit se zásadou, že nejnovější je nutně nejlepší.
Chcete důkaz? Zajímá vás dnes kniha, která byla před několika lety"best
seller"? Někdy vypadá tak zastarale, jako předvčerejší noviny.
Nic neoddělí tak dobře plevel od zrna jako čas: mává svým těžkým cepem na
malicherné, hloupé, méněcenné - i když to inzeráty chválí. Není vůbec důleži
té číst to, co právě vyšlo, spíš si máme přečíst knihu, která si zaslouží,
aby se po několika letech vydala znovu.
Klasická díla, např. Shakespearovy sonety, přežívají čas a proto stojí za
čtení.

Třetí pravidlo zní: nevšímej si knih, které vzbuzují ty city, jež nevedou k
činům. Jsou jiné knihy, které vzbuzují činorodé city - ty vezměme do ruky.
Budeme mít vnitřní účast na tom, co čteme. Tak působila Ciceronova kniha na
sv.Augustina či díla Aristotelova na sv.Tomáše Aquinského. City, získané z
těchto knih, nám dávají víc pochopení pro život, prohlubují naše přání dělat
dobro, osvěcují naši cestu a podněcují nás k dalším činům. Každá kniha, která
nás podnítí, abychom lépe žili, je dobrá kniha.
Jsou i city, které s pravdou, dobrotou a činem nemají nic společného, např.
sentimentální milostné románky či dramata s otravující zlobou. Tato četba si
ce probouzí city strachu a lásky, touhu po spravedlnosti a trestu, ale k ni
čemu nevede. Jsou to vášně a city bez činů. Pak se změní naše srdce v hodino
vé péro, které dítě "jen tak pro legraci" přetrhne, péro ztratí sílu, odmít
ne sloužit - nehodí se k ničemu.
Je mnoho lidí, jejichž city se sice probudí, ale nemíří k vhodnému předmětu,
na němž by mohly působit. Cit lásky buduje na neskutečném charakteru. Hněv
spravedlnosti vyšlehne, zaplane - a uhasne. Takový duch se podobá žaludku,
který při pohledu na jídlo vyrobí š£ávy, potřebné k trávení -ale nikdy nedos
tane nic najíst.
Důvod, proč tolik lidí tváří v tvář hrozným nespravedlnostem světa zůstává
chladno a nepohnuto, lhostejně se dívají na tragedie, je v tom, že jejich ci
ty jsou už spotřebované a vyhaslé. Když se pak setkají s něčím, na čem by ješ
tě jejich citlivost chtěla pracovat, nejsou schopni už jednat. Čas utíká
rychleji - než si myslíme. Proto je naše povinnost, vybírat si na čtení jen
opravdu dobré, zdravé, výživné knihy.
Fulton J.SHEEN

PŘÍPAD GALILEI

5

Galileův případ pa■ nemusel dělat ani Kopemík, ale aby nepředkládá
tří mezi ty, v
nedokázané věci jako jisté. Galilei se podrobil
nichž historie
ale r.1630 vydal další spis, kde předkládal ten
přijala určitý to systém jako dokázaný. I když kniha měla cír
výklad jako jistý: s jeho jménem se spojuje kevní schválení/Imprimatur/, vyvolala zase pro
konflikt vědy a víry - tedy katolické Círk testy a nový proces, který mu vynes] 3 leté danáve. Málokdo ví, že jeho objevy uznal právě cí vězení ve vlastní vile a modlit se denně kají
Řím. Že ani pozdější kontroverse nebyly pro cí žalm. Své tvrzení o jistotě sluncestředného
Galilea konflikt vědy a víry. Vždyť zůstal systému musel odvolat - 22.června 1633. Prý řek
celý život věrným křesťanem a před smrtí se po odvolání: "A přece se točí!" - ale tento výroj
dal nejen zaopatřit, ale dostal i zvláštní mu klade do úst francouzský osvícenec Diderot
požehnání papeže. Tato a imohá jiná fakta
ďAlembert r.1757. Galilei byl dobrý křesťan i
přednesl prof. Kepgen, historik z Bonnu, na dobrý učenec, který oslnil svět svými objevy,alt
vědeckém zasedání v Kolíně. Tedy to není
otevřeně přiznal, že současný stav pokroku ve vě
subjektivní výklad, ale fakta z původních
dě mu absolutní výpověd nedovoluje.
historických materiálů. V minulém století
Diskuse po přednášce prof.Repgena si všimla, že
uveřejnili procesní akta Galileova z římGalileův
případ byl literárně a dramaticky zpra
ských archivů italští revolucionáři. Je ne
oován - např.Brechtem. Ale jak historický pří
pochopitelné, že se o nich tak málo ví.
pad Galileův, tak historie jako celek dokazuje,
Galilei se zasloužil o metodizaci vědeckého že Církev nebyla nepřítelkou vědy, ale položila
poznání. Co už dříve užíval Kepler, rozvinul základy jejího kulturního i společenského vývoje
Galilei jako všeobecně platné: vlastní tvrze-Např. původcem cyrilice, pí sira, užívaného v pod
ní podrobovat neustále kontrole zkušenosti
statě dodnes milióny lidí, byl sv.Cyril, jeden
a tak docházet k poznání zákonitosti - tedy z nesčetných řeholníků, kteří zasvětili život vě
princip ověřování doiměnek. Tak se uchrání dě, pomoci lidem, a jejichž kláštery a školy by
vědec překotných závěrů. R.1610 uveřejnil
ly střediska vzdělanosti a útočiště potřebných.
Galilei pojednání o hvězdné obloze. Přes 20
I-fezi těmi, kdo se zapsali do dějin vědy, je mále
let zastával Koperníkův sluncestředný sys
tém. Podává výsledky vlastních objevů. Dale nevěrců. Albert Einstein prý jednou řekl budou
kohledem pozoroval 4 Jupiterovy měsíce a do címu papeži Piu XII.:"Náboženství si vážím, ale
věřím v matematiku. U vás je tomu asi naopak,
šel tak k závěru, že naše Země, kolem níž
exoelence?""Mýlíte
se,"odpověděl Pacelli, "nábo
krouží rovněž měsíc, maže sama obíhat kolem
slunce. Staví se proti zeměstřednému názoru ženství a matematika jsou pro ime jen rozdílným
Ptoleiraiovu z dob předkřesťanských. Jeho po výrazem stejné božské přesnosti." Einstein se
zorování fází Venuše byl průlom do aristotel- zarazil:"Co když jednou matematika ukáže, že jis
sko statického chápání vesmíru. Kniha vzbu té poznatky vědy jsou s náboženstvím v rozporu?1
dila velkou pozornost, dostal vyznamenání je "Vážím si matenatiky natolik, pane profesore, že
si vás pak dovolím požádat, abyste neustal, do
suitské koleje, přijal ho papež.
kud neobjevíte chybu ve vlastních výpočtech."
Asi pod vlivem úspěchu píše Galilei r.1613, Einstein později napsal:"V tajúplném vesmíru vy
že Koperníkův obraz světa je nutné přijímat čtena existenci jemu nekonečně nadřazené rozum
jako absolutně jistý. Ale tehdy to dokázat né bytosti.- Považovat mě za ateistu by byl onyl
nedovedl. TO si badatel nemaže dovolit. Tak Kdo chce něco takového vyčíst z mých teorií, ter
se dostal do konfliktu s tehdejšími stoupen je sotva pochopil.." Také Isák Newton nepovažuje
ci Ptolemaiova názoru. Navíc se při svých
za vrchol svých objevů zákon tíže, ale pravé po
argumentech dostal na pole biblických výpo znání existence Boží. "Podivuhodné uspořádání ve
vědí, proto předali jeho odpůrci knihu inkvi smíru s jeho zákonitostí mohlo vzniknout jen pod
zici ve Florencii. Ani inkvizice, ani tak zv. le určitého plánu Vševědoucího a Všemohoucího.
kongregace indexu nenašli v Galileových vý TO je a zůstane mým posledním a největším pozná
povědích něco opravdu závadného.
ním. " - Řada vědců se netajila svou vírou v Boha:Pascal, Leibnitz, Herschel, Volta, Ampěre,
Jeho tragedií bylo, že Koperníkův slunce
Oersted,
Joule, Gauss, Kelvin, Maxwell, Edison,
středný názor nedovedl s jistotou dokázat.
Fleming, Siemens,
Podařilo se to až Izáku Newtonovi. Jednou
uvedl na podporu svých názorů Galilei mj.moř von Braun a j.
ský příliv a odliv-které ovšem důkazem nejsou "Jsem křesťanem,
a tak vznikly nové pochybnosti a nový proces. to znamená, že vě
Nežádalo se na něm, aby "odvolal" - vždyť, to řím v božství Křis- 5
tovo,"říká franc.rrate-'
M.Siemons -''D .Tagespost" 26.3. 1980
matik A.K.Cauchy.
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MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ

16.června 1927.
Brzo ráno se objevily ve dveřích dvě známé postavy. Willy a Fred. Ale jak vypadali! Fred
mel pod okem -velkou modřinu a tváře oteklé tak, že bylo sotva vidět oči. Willy měl ovázanou
ruku a vlekl za sebou nohu.
"Co se vám stalo?" zeptala jsem se, ztěží zadržujíc smích, nebot vzdor vážnosti situace bylo
na nich něco komického a zároveň dojemného.
"Podporovali jsme policii při potlačování povstání; jsme oběti davu!" řekl Fred důležitě.
"Sklidili jsme nevděk, "bědoval Willi."Byli jsme při hašení justičního paláce. Je vůbec po
chybné, jestli by se hasičům bez naší pomoci podařilo proklestit si davem cestu. A když jsme
žádali na strážnici odměnu, co nyslíte, že se stalo? vyhodili nás!"
"Ale to nevadí, "ohnivě řekl Willi."Máme nový nápad a ten bude mít určitě úspěch."
Willi se odmlčel a Fred se významně zasmál. Protože se neměli k řeči, pobídla jsem je: "Tak
mi vypravujte, co se stalo a jak jste přišli o svůj aparát?!"
"Ach, "řekl Willi", kdybychom už měli svůj časopis, byla by to skvělá látka. Řeknu vám však
ústně, jak to bylo. Kolem osmé jsme přišli k obchodům ve středu města, chtěli jsme fotogra
fovat pro náš časopis skupinky. Tu jsme spatřili v telefonní budce pána, jak nadává do slu
chátka a tluče pěstmi do zdi a dupe. Jeho tvář byla tak pozoruhodná a póza tak směšná, že
jsem se musel smát. Vyšel ven a hlasitě nadával, že nedostal spojení. Když se člověk zlobí,
je vždycky možnost něco vydělat. Zdvořile jsme ho vedli k jiné budoe, ale i tam měl smůlu.
Místo aby nám za naši pomoc poděkoval, vynadal nám, že ho v tak důležité chvíli obtěžujeme.
Musel jet totiž někam tramvají, ale ta nejezdí. Fred mu pohotově doběhnul pro taxi, ale pak
se ukázalo, že na ně nemá peníze a vynadal nám zase - a k tomu ještě šofér. Tak jsme se na
děje na obchod vzdali. Víte, jaký je to hořký pocit, když chce člověk někomu pomoci a skli
dí za to jen nevděk!"
Willy si povzdechl a Fredovi se objevila v jediném zdravém oku bolest.
"Nedaleko university šel proti nám dav lidí, "pokračoval Willi. "Vypadali divoce a hněvivě.
Já a Fred nemáme rozhněvané lidi rádi, ale něco se dělo a kde se něco děje, je možnost si
něco vydělat. "Soudruzi, sem k nám!" volalo několik mladých lidí, vyhlížejících mimochodem
dost podezřele."Pomsta za Schattendorfa! To si nedáme líbit!" Na těchto povalečích se neda
lo nic vydělat, neměli peníze jako my. Fred řekl:"Vyfotografujme si je, snad by se to dalo
použít pro náš magazín."
Udělali jsme několik snímků. Mezitím jsme došli k universitě. Lidé tam chtěli vniknout, ale
policie je zatlačila. I to jsme vyfotografovali. Pak se šlo k parlamentu a znovu se jim po
licie opřela. Dav chtěl dovnitř a házel po policii kameny. Pozor, myslel jsem si, na to ne
jsme ve Vídni zvyklí! Znovu jsem udělal dva snímky, ale tu přijela jízdní policie a už jsem
viděl, že bude dobré zmizet. Utekl jsem, Fred za mnou, ale brzo jsme se zastavili, protože
dav se nechtěl poddat. Šli jsme tedy dopředu - pokud to ovšem nebylo nebezpečné - a dívali
se. Ti divoši házeli po policii kaněním. Tu mi napadlo - nám je sice zle, ale policii je
ještě hůr. Je mi milejší nemít peníze v kapse než mít kameny na hlavě. Lidé byli jako zvěř!
Neměli jsme tušení, proč. 0 Schattendorfovi jsme nic neslyšeli, našinec nemá peníze na novi
ny. Bylo to stále nepřijeimější. Několik chlapíků vedle nás volalo: Tak - a tečí do toho!
Ted je čas plundrovat a rozbíjet boháčům hlavy! - Viděli jsme, jak jednoho policistu stáhli
s koně a začali ho - Bůh ví proč - mlátit. To jsme už nemohli vydržet a spěchali jsme mu na
pomoc. A následek? Začali mlátit i nás. Mně zranili ruku, kůň mi stoupnul na palec u nohy a
Fred dostal kamenem do oka. Až nás osvobodilo pár policistů. Chtěli jsme si dnes za to vy
zvednout odměnu a víte, co nám na strážnici řekli: Tak? Ale napřed musíte dokázat, že jste
policistu chránili a nemlátili ho také. - To nám řekli! Ale kde sehnat svědky?
Po historce s policií jsme táhli dál, kde to bylo zajímavější, totiž k justičnímu paláci.
Čestné slovo - slovo důstojníka! Nebýt nás, už Vídeň neexistuje! Lidé chtěli všechno rozmlá
tit. Domlouvali jsme jim, ale nikdo nás neposlouchal. Tu jsme zase udělali pár snímků, jak
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se hnal i na justiční palác, stavěli žebříky a šplhali do oken. Několik lidi vytáhlo z kapes
láhve a jecfen řekl: "Tak, máme dost benzinu - na justiční palác to stačí." Tu jsme viděli, jak
justiční palác hoří. Bylo to zajímavé - to musím přiznat. Přijeli hasiči, ale dav je nepustil
Zaháněl je a házel kameny na justiční palác. Jen střepy lítaly. Když se konečně hasiči dosta
li kupředu, jeden chlapík vytáhnul nůž a chtěl přeříznout hadici. Fred a já jsme se na něho
vrhli, ale to jsme si dali. Tlačili se na nás ze všech stran, raději jsme se vzdali. Udělal
jsem zase snímek, ale jeden vagabund mi vytrhnul aparát a křičel: "Vy darebáci, podle vašich
fotografií nás policie pozná a zavře nás!" Hodil aparát na zem a rozdupal. Tak je s naším
časopisem konec. Pokazilo nám to náladu tak, že jsme nechali justiční palác být, at ho ti
idioti zničí, oo je nám po tom. Namáhavě jsme se tlačili zpět a myslím, že jsme udělali dob
ře. Sotva jsme byli za rohem, začala policie do lidí střílet. - Později jsme slyšeli, že se
rabuje na poště a utíkali jsme tam, jestli se snad nedá něco dělat. Měli jsme štěstí. Lidé vy
nášeli z budovy všechno možné a jeden chlapík chtěl právě mrštit na zed úplně nový psací
stroj. Zadrželi jsme ho a prosili ho, aby nám stroj raději dal. Jistě bychom dostali hezkou
odměnu, kdybychom ho odevzdali. Ale ten hlupák se na nás podíval jako na pitomce, vytrhnul
nám stroj a práskl jím o zem, takže z něho byla hromádka šrotu. Div jsem se nerozplakal! Ale
tornu chlapíkovi to ještě nestačilo, dupal po něm a nakonec nezbylo ze stroje víc než z našeho
aparátu. Mezitím přišla policie a tak jsme se rozhodli, co nejrychleji zmizet.
Měli jsme smůlu, oo? Jistě je dost lidí, kteří při těch požárech dost vydělali. Ale my - my
jsme na to jen doplatili1"
______________________
Katedrála v Tschadu, N'Djamena, byla požárem
úplně zničena. Cenná byla dřevěná klenutí.
Komunisté musejí s kapitalisty ještě nějakou do
bu spolupracovat. Potřebujeme jejich zemědělství
Čína potřebuje k rozvoji pomoc Západu, je
a technologii. Ale budeme pokračovat ve zbrojení,
proto ochotná k nepatrným ústupkům na církev'takže v pol.80 tých let budeme vstavu, vrátit se
ním poli. Nemíní však propustit z vězení zá k útočné zahraniční politice, abychom získali v
konného arcibiskupa ani povolit nunciaturu. našich vztazích k Západu nadvládu - řekl Brežněv
Je snad návštěva dvou kardinálů v Číně něco v dubnu 1973 na konferenci Varšavského paktu.
jako "kolárek "na krku ministra Plojhara?
Redaktorem liter.části nového německého pomogra
3 téměř 300 farnosti v Římě má každá třetí
fického časopisu Penthouse bude dramatik Rolf
15-20 tis.věřících. 70 farností nemá vlastní Hochhuth - smutně proslulý svými hanopisy na
kostely, mše se slouží ve skladištích ap.15 Pia XII. a na Churchilla.
čtvrtí nemá vůbec místnost pro mši sv.; z
Vojenská junta v San Salvadoru rozhodla 6.3.0 pa
85 studentů, říms.semináře je 22 Římanů. Sv. zemkové reformě. Dosud měly 2 proč.boháčů 6 proč
Otec, jako římsky biskup, vyzval 1.200 kněží zeměd.po zemků a 80 proč.nejlepší půdy. Bude vyv Říme, aby se hodné věnovali mládeži.
vlastněno asi 40proc.a rozděleno chudým. V I.etc
Katpress uveřejnila nedávno dopis Marie Kap pě získá vláda 560.000 akrů od 370 majitelů a
lanové, manželky nyní už z vězení propuštěné rozdá je 100.000 země3. dělníků. Další akce bude
ho Ing. Kaplana, matky 10 dětí - 6 nezaopatře příští rok. Majitelé zabavených pozemků dostanou
ných. V dopise pres.Husákovi protestuje paní bondy, které mohou investovat do soukr.průmyslu.
Kaplanové proti zatčení manželově a dokazuje, Vláda tak chce podpořit průmysl, aby země sama
že její manžel nepřestoupil zákon. 377 větši uživila obyvatele. USA poskytne pomoc 50 mil.dol
nou nábož.knih dostala rodina zákonným způso NSR 5 mil. 7.3.bylo znárodněno 51 proč.bank.
bem. Napsala i kněžím Pacem in terris, kde Američtí sportovci chtěli zahájit zimní olympij
jim připomíná jejich spoluodpovědnost za to, ské hry v Lake Placid modlitbou-pozvali si kard.
jak se jedná s věřícími.
Cooka z New Yorku. Proti modlitbě se postavili
KNA hlásí, že STB se snaží odebírat řidičsky sovětští sportovci a Američané vyhověli! Svého
průkaz kněžím pod záminkou, že jsou nemocni. času nepřijal na Kissingerovo doporučení Gerard
Brání-li se, musejí mladí, osvobození pro ne Ford Solženicyna. Ustupuje-li se v "malém", ne
schopnost od voj .služby, před zdravotní komi ní divu, že sovětská kuráž roste.
si. Uzná-li je za zdravé, musejí na vojnu,
Msgr Ludvík Němec, prof.na Chestnut Bili Colege
ne-li, tedy se jim odebere řidičský průkaz. ve Filadelfii, řídil 11.-12.4.symposium Jan Pa
Také sledují jejich jízdu, aby je přistihli vel II.v přehledu, uspořádané Amer.katol.histopři nedovolené rychlosti. I když ji nepřestou řic.společnosti v Brook Memoriál Union Marquette
pí, stačí svědectví policie, proti němuž ne university v Miluaukee, Nisconsin.
ní odvolání.
Uprchlici z Afganistanu vypravuji, že se tam prc
Sv.Otec ustanovil sv.Františka z Asissi
vádějí hromadné popravy. Některé oběti jsou po
ochráncem přírody, protože k té měl sv.Fran topeny do lidských výkalů v odpadových jamách,
tišek jako k dílu Stvořitele milé vztahy.
jiné zaživa pohřbívány. V Kabulu je každou noc
10.2.byl ve freiburské katedrále vysvěcen na popraveno 50 pol.vězňů a je tam ve věz.15 tis.
světícího biskupa Wolfgang Kirchgdssner/52/. vězňů.
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Nemohl jsem ani poděkovat, protože
Asi před rokem jsem četl ve švýc.časopise pro mladé repor jsem nemohl mluvit. Naložili mě
28.4.1952 do německo švýcarského
táž o Lourdech. Redaktor Petr Holenstein napsal mj.o ne
vlaku s nemocnými do Lourd. Tehdy
mocných v Lourdech:"!/ očích se jim odráží úplné vnitřní
zhroucení, když je pout u konce a pomocníci je odvážejí k ještě nebyly pohodlné sanitní vo
odjezdu. Sotva si člověk, stojící mimof dovede představit, zy, nemocní leželi jednoduše na
co se v nich děje. Můžeme jen vytušit, že ted mají jisto lavicích. Jízda trvala 24 hod.Vel
tu, že jsou úplně ponecháni svému osudu, opuštěni Bohem i ká námaha pro zdravého, natož pro
nemocné. 29.dubna jsem přijel s
lidmi. " Jsou toto Lourdy? Proč tedy už dávno poutě do
Lourd neskončily? Vždyť, ročně na toto posvátné místo putu ostatními jako hromádka neštěstí
do Lourd. Ubytovali nás v útulku
je asi 4 mil.lidí, z toho 60 tis.těžce nemocných.
Budu vám vypravovat, co jsem zažil na vlastním těle a co pro nemocné Notre Dane de Lourdes.
jsem po řadu let pozoroval na nesčetných nemocných. Pak si Odpoledne jsme směli jít poprvé k
jeskyni a zúčastnit se svátostné
uděláte jiný obrázek, než předkládá pan Holenstein.
ho průvodu s žehnáním nemocných.
SKLEROSA MULTIPLEX
Byl to pro ime ohronující zážitek.
R.1945 mě při vojenské službě kopl kůň, přerazil mi čelist, Věděl jsem, že tam se zjevila 18 x
vyrazil zuby, s otřesem mozku a různými ranami mě dopravi Panna Maria sv.Bemardetě. Hluboce
li do nemocnice. Sotva jsem se vrátil za pár týdnů domů,
mě to uchvátilo. Mohu klidně říci,
musel jsem druhý den zpět - s těžkým záškrtem. Byla to
že mi v době pobytu v Lourdech ani
pravděpodobně infekce z úrazu. Pak jsem se přihlásil k be- nenapadlo, že jsem tam vlastně při'
nediktinům-misionářům v St.Otilien v Uznachu/SG. Předsta jel, abych byl uzdraven. Jen jsem
venému jsem řekl, že mé zdraví není nej lepší, ale všechny se modlil a za všech stran slyšel
obtíže se připisovaly kopnutí koněm a záškrtu. Po roku no nemocné vypravovat o různých je
viciátu se stav zhoršil. Proto - před závazkem na 3 roky - jich utrpeních a radostech. Sekl
jsem se dal důkladně vyšetřit v nemocnici. A zase se obtí jsem si:"Bože, jak ubozí lidé.
že připsaly úrazu a záškrtu. 8.12.1947 jsem složil první Mladí otcové a nátky, mají doma
sliby, pak se nemoc zhoršila, viděl jsem dvojitě. Po něko rodinu, potřebovali by tolik, aby
lika dnech to zmizelo, pak znovu a tak se to střídalo, až se uzdravili!"
po několika měsících nastoupila porucha řeči. Mohl jsem
jen žvatlat a trhavě mluvit. Když mi ochromla levá polovi PŘI ŽEHNÁNÍ TĚLEM PÁNĚ ....
Po bezesné noci jsme byli na boho
na těla, šel jsem zase k lékaři. Zase si nevěděl rady.
Nikdy jsem neztratil důvěru v Boha. R.195O jsem měl složit službách u jeskyně a u sv.přijímá
slavné sliby. Hlodala ve raně pochybnost:"Do misií nemůžeš, ní. Někteří se směli vykoupat ve
vodě, tekoucí z pramene, který na
jak sis vroucně přál, klášteru budeš jen na obtíž.."
výzvu Matky Boží vlastní rukou vy
Představený mi pomohl:"Bratře Leo, klidně složte sliby,
hrabala sv.Bernardeta. I já se vy
Bůh vám pomůže, jen mu důvěřujte." A tak jsem na svátek
Neposkvrněného Početí Panny Marie r.1950 složil sliby ja koupal ..zůstal se svým utrpením
ko nemocný člověk. Celé týdny jsem správně nemluvil, muse až do odpoledne,kdy byla bohosluž
ba s kázáním a pak se šli koupat i
li mě vodit. Brzo po slibech mě poslal představený do
ti, kdo ráno nebyli. Nemohl jsem
Theodosiana do Curychu, aby mě znovu důkladně vyšetřili.
mluvit, proto mě tam zavedli omy
Po několika týdnech přišla diagnosa: Sklerosa multiplex. Žádali představeného o převedení na neurochirurgickou lem znovu - krátce před 4 hodinou.
kliniku do Curychu. Ten svolení dal, chtěl vědět, jak mi Po koupeli jsem byl tak unavený,
pomoci. Tam stejná diagnosa: nevyléčitelná sklerosa mul tiplex! Snažili se ulehčit mi ji injekcemi, koupelemi, masá
žemi a léky, zastavit ji, ale mamě. Byla postižena i pra
vá půlka těla, mluvení se zhoršovalo, špatně jsem viděl,
jakoby jen stíny. Byly zachváceny i vnitřní orgány. Nemohl
jsem téměř jíst, jen ovocné šťávy, občas syrové vejce, pše
ničné klíčky - slábl jsem a konečně nevážil ani 47 kg.

MYŠLENKA: DO LOURD !
Po bezvýsledném léčení mě vzali zpět do kláštera. Dalo se
už jen ošetřovat, ne léčit. Doma, v klášteře, mě ošetřova
li velmi dobře. Jednou zjara 1952 přišel ke imě představe
ný a řekl:"Bratře Leo, v noci jsem dostal nápad. Pošlu vás
do Lourd. Jen milý Bůh, na přímluvu Panny Marie může pomo
ci. Máte sklerosu raultiplex." Tak jsem se dověděl, co mi
je, dosud jsem to nevěděl a také toto jméno neslyšel.
Ale měl jsem radost, že smím jet do Lourd.

tak ubohý a mel tak velké bolesti, a utrpení, ale z čisté radosti, jsem ráno přisluhoval při
že jsem chtěl muži, který mě vezl mši svaté, pak přišel lékař a ptal se, jak mi je a jestli
říci, aby mě dopravil do postele. jsem dobře spal. "Ne, nespal jsem, modlil jsem se, daří £
Dobrý muž však mému žvatlání nero se mi dobře, ale mim hlad.""Musíte, bratře Leo, dávat po
zuměl, tak jsem jen ležel, až řekl: zor, dlouho jste nejedl, tak musíte být opatrný.""Pane
doktore, milý Bůh a Panna Maria nedělají nic napůl. Mám
"Teči bude požehnání Nejsvětější
Svátostí, nemocní budou na růženco hlad a proto budu jíst." Snědl jsem chléb s máslem, sýr,
vém náměstí." Tam mě také dopravil. napil se kávy a chutnalo mi a nic mi z toho nebylo.
"Snad to ještě vydržím,"řekl jsem KŘÍŽOVÝ VÝSLECH
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si a oddal se do vůle Boží. Proto Od 8 hod. do 12 jsem byl v lékařské úřadovně. Vpředu sedě
že jsem byl tak vyčerpán, nemohl
lourdský biskup, dále biskup Caminada z Churu, doprovázel
jsem vnitřně spolupracovat při pří nás v poutním vlaku, a šéflékař úřadu, Dr.Leuret. Vzadu ce
mluvách, při žehnání nemocných.
lá galerie asi 20 ti lékařů.- Každý se mě ptal a snažili
Byl jsem úplně apatický. Ale v
se vyšetřit, jestli si neodporuji, nejevím-li známky hys
okamžiku, kdy kardinál Gerlier žeh terie. Bylo to velmi ostré. V poledne mi lékaři gratulová
nal monstrancí naši skupinu - to
li k tomu, co jsem prožil v Lourdech. Odpoledne bylo lé
přišlo jako blesk, jako elektrický kařské vyšetření, ale sklerosu multiplex už nenašli.
šok, prošlo to celým tělem od hla
vy k nohám, zatmělo se mi před oči UZNANÉ UZDRAVENÍ
ma a poslední má myšlenka byla, že Druhý den jsem pomáhal při ošetřování nemocných a při ná
umírám.
vratu je nosil do vlaku jako každý ošetřovatel. Tedy jsen
DOKONALE UZDRAVEN! nebyl rekonvalescent. Váha přibývala, chut k jídlu také.
Náhle jsem zpozoroval, že klečím se Takové uzdravení se zkoumá důkladně. Když jsem se vrátil
sepjatýma rukama před kardinálem a lomů, spolubratři žasli. Hned jsem se pustil do práce, bě
hal jsem do schodů i dolů jako oni. Vyšetřil mě lékař,
uvědomil jsem si, že jsem zdráv.
Nemám tušení, jak jsem se dostal z který zjistil sklerosu multiplex, ale ani on po ní nenašej
vozíku. Kardinál i přítomní lékaři stopu. A tak jsem putoval každý rok do Lourd a sloužil ne
mocným. Pokaždé mě tam v lékařské úřadovně vyšetřili.
dosvědčili pak pod přísahou před
lékařským úřadem, co viděli: spadl R.1959 vydala mezinár.lékařská úřadovna v Paříži-kde jsou
jsem z vozíku přímo na kolena, jako lékaři všech zemí-prohlášení, že náhlé uzdravení ze sklerosy multiplex se u mne nedá vysvětlit. Byla v posledním
by mě vymrštilo péro. Přiskočili
lékaři a kardinál se tak polekal, stadiu, než jsem jel do Lourd, řekl lékař představenému,
že nepřežiji rok. Pak šla akta k církevním úřadům. Biskup
že mu málem vypadla monstrance z
rukou.Lékař se ptal:"Co je s vámi, Chariěre z Friburku sestavil komisi teologů a laiků, a do
tazování začalo znovu. K vánocům r.1960 vydal biskup pa
bratře Leo?" A já řekl:"Je mi dob stýřský list, v němž prohlásil náhlé uzdravení ze skleroře, jsem zdráv!" Mluvil jsem bez
vadně. Lékař zůstal se mnou, pořa sy multiplex za zázrak v církevním smyslu. Předepsal ve
všech kostelích děkovnou pobožnost k Matce Boží.
datelé zatlačili lid, který se
hnal ke mně, a požehnání pokračova Během 114 let bylo církevně uznáno jen 62 uzdravení. Ale
lo. Zůstal jsem klečet na místě,až dějí se tam větší zázraky, zázraky milosti, kdy lidé, kte
se kardinál s Nejsvětější svátostí ří nebyli až 40 let u svátostí, najdou zase cestu k Bohu.
vrátil do kostela.
Redaktor Holenstein nemá pravdu! Nemocní, kteří si odváže
Pak jsem bez pomoci vstal a běžel jí nemoc domů, často tuto nemoc přijmou, řeknou jí ANO a
za lékařem do útulku. Nohy se mi
nesou ji trpělivě. K tomu je třeba zvláštní Boží milost,
ovšem chvěly, tak dlouho jsem je
a tu dostávají právě v Lourdech. Bratr Leo Schwager, OSB
nepoužíval, ale chůze byla jistá a nor
mální. V útulku mě vyšetřili a nenašli
žádnou nemoc. Všechny reflexe byly
‘
úplně normální. Lékař mě poslal hned
do postele, lidé by nálem zbořili
nemocnici, ale já bych byl přiro
zeně nejraději u jeskyně, abych
poděkoval Bohu za velkou milost.
JÁSOT NEMOCNÝCH
V nemocnici měli nemocní velkou ra
dost, ani jediný mi nezáviděl, že
nebyl uzdraven on, ale že musí
trpět dál. Všichni byli rádi, že
aspoň jeden měl štěstí a našel
zdraví. Po bezesné noci, ne pro bolest

NEPOTRESTANÝ ZLOČIN

Na základě úmluvy Stalina a Hitlera přepadlo německé voj
sko 1.9.1939 protiprávně polskou republiku. Vojenská pře
sila zdrtila odpor statečných Poláků. Pak vpochodovala do
Polska Stalinova armáda a prohlásila, že Polsko neexistu
je. K tomuto připojení se rozhodl SSSR vzdor smlouvám:
1.Mírová smlouva v Rize 18.3.1924, určující hranice me
zi SSSR a Polskem.
2.Smlouva z 9.2.1929 o nevměšování se do vnitřních zá
ležitostí smluvních států/platilo i pro baltské stá
ty a Rumunsko/.
3.Pakt o neútočení z 29.7.1932.
4.Protokol z 4.5.1934 o prodloužení smlouvy do 31.12.45.
5.Dohoda o definici útoku z 3.7.1933.
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Při útoku do Polska bylo zajato a v 138 táborech umístěno
250 tis.vojáků a důstojníků. SSSR podepsal Ženevský pro
tokol až po II.svět.válce, proto byli vojáci vydáni zvů 40/10vé. N&ómxW optióXZt odáct. Na zá
li sovětských úřadů. Nucené práce, zejm.ve zbrojním prů chod jdeme, jen když se to stnázcum
ztébi, ani pnosby, ani matnost nepomyslu, v dolech, odkud není znám počet úrazů a úmrtí.
mohou""Soumnak. Májeti jsme Smutensk
Polští důstojníci byli v táborech Ostaškov, Koselsk a
Starobjelsk. Kteří se-podle názoru sovětských úřadů-do- a jsme ve stanici Gniezdovo. Zdá se,
že nóó chtě já vyto žit; na nádnažá je
pustili před válkou"zločinů", byli ve vězení. "Zločin"
byl např.odhalovat a pronásledovat sovětské vyzvědače v spousta uni^onmováných. úd včenejška
Polsku nebo činnost ve zpravodajském oddělení gener.štá žijeme z koóu ckteba a tnosky vody."
Zde deník končí. Major Adam Solski
bu. Je paradox, že vězení těmto důstojníkům zachránilo
si zapsal do notýsku:.4.7940,05,3o
život!
liod. Od jezd z Kozetsku. Směn západ.
V prosinci 1939 dostali zajatci dovolení psát rodinám.
09,45 pni jezd do Jetnie. Od potedne
Začátkem dubna 1940 náhle dopisy ustaly. Příbuzných se
sto jámě na vedtejšá koteji,Smotensk.
zmocnila panika a strach o osud otců a synů. Dopisy se
9,4.1940.16, 15. Probuzená ve vězeň
vracely s poznámkou "Adresát neznámý".
Když napadla 22.6.1941 německá vojska SSSR, smlouva me ských vozech, pňápnavy k opuštěné
zi SSSR a polskou vládou v Londýně podporovala boj Polá vtaku. Váb. nás doptává v náktadnách
ků proti Hitlerovi. Z nej vzdálenějších koutů SSSR přichá vozech. Co bude? Od zetměná se den
zeli Poláci bojovat za osvobození vlasti. Pěšky, vlakem, zvtáŠtném způsobem změnit. Odjezd ve
podvyživení, nemocní, slabí, v hadrech. Nápadný byl ne vězeňských vozech/stnas né/. Pňivezeni kamsi do tesá, jakýsi statek. Zde
dostatek důstojníků. Kde zůstali?
zvtáštní pnohtádka, sebnati mi hodin
13.4.1943 hlásil berlínský rozhlas nález masových hrobů ky ukazuji 06,30 a ptati se na snub
v lese u Katynu, v blízkosti Smolenska. Zjistilo se, že ně postěn. Sebnati nubty, temeny a
v katynském lese byli zavražděni důstojníci z tábora
kapesná nože..."Zde deník končí.
Kozelsk. Z tábora Starobjelsky zmizelo 3.920, z tábora
Ostaškov 6.567 Poláků. Celkem 15 tis.polských důstojní Protože Sověti odmítli zkoumání komi
ků v sovětském zajetí. V Katynu se našlo asi 4.143 mrtvol sí mezinár.červeného kříže, pozvali
ale kde zahynuli ostatní? Dodnes to nevíme. Pověsti tvrdí, Němci do Katynu mezinár.lékařskou ko
že muži v polských uniformách byli naloženi na loáky, ne misi, mj.Dr.Naville, prof.soudního
těsně uzavřené a ponořené do Bílého moře.
lékařství ze Ženevy. V protokolu z
30.4.1943 píše komise lékařů:"PřiciPověřenci polského Červeného kříže vykopali mrtvoly v Ka
na smrti dosud nalezených tel je vý
tynu a prozkoumali i osobní věci. Podle jedno
střel do týla. Četné mrtvoly mely
ho deníku-Václava Kruga-se zjistil den vraždy.
"Noc byta pšájemnějšá než v dobytČich vago ruce svázané dozadu. Provedeni pout
stejné jako u ruských civilistů,
nech. Tnochu vic mista a méně otňásáná. Je
vetká zima, začato sněžit. Na potich sněhu ja vykopaných v katýnském lese a popra
ko v tednu. Něvám, kteným směném vtak jede. U vených už drive. Masové hroby jsou
noci jsme se sotva pohnuti z mista, teď jsme na pasekách, úplné zarovnány a. posá
zeny mladými borovicemi, .před 3 léty
jed kotem stanice Spas-Věmjans koje. Naset
Dokumenty-denvky, dopisy, noviny-pojsem ji na mapě, směn Smotensk. Soudě podte
cházeji od podzimku 1939 do března a
počasi, pohybujeme se k sevenu. Ven jako obvykte. Učena náno nám dati kousek chteba,cukn dubna 1940. Posledni..datum ruských
novin 22.4.1940..Vedle sebe ležici
a pnevaňenou, ovšem studenou vodu. Je skono
potedne a nedostati jsme jidto. I jednáni je těla jsou slepená..důkaz primárného
uloženi. "

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

O strašlivosti zločinu na
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polských vojácích, pod V USA zemřel polský kapucínský bratr Stanley Maria Kolowski, kter'
důstojnících a důstojní se setkal v Osvětimi s Maximiliánem Kolbem, blahoslaveným mučední
cích píše ve zprávě prof. kem. Později byl přeložen do jiného tábora a osvobozen Američany.
Dr.G.Buhtze:
Řekl, že v Osvětimi našel pravý smysl života a potvrdil si své du
"..úplné čtijna
chovní poslání. Letos vzpomínáme 35.výr.osvobození Osvětimi.
pout na. nukách a na hlaví V Pampeloně-Španělsko, se konalo 2.mezinár.teol.sympozium navarské
jednoznačně dokazuje, ze university na téma gener.synodu podzim 198O"Manželstvl a rodina"za
č poutaná a začtň.elená vy předsednictví gen. tajemníka bisk.synodu arcibiskupa Tomka. Msgr Mo
konala zkušená nuka. K to
reira Neves charakterisoval styl pontifikátu JP II. Je schopný vy
rna důkaz o nečestných bodvolat pocit bezpečnosti, kterou tak potřebuje dnešní doba, bezpeč
ných manách bajonetem,na
tažených páed začťíetenám, nost, nezaloženou pouze na prestiži, ale na jasném učeni viry. Jek
zřejmých zvtáčť na odevecl' podáni nebrzdi pastýře a teology, kteří odvážné přijímají své posl
o báti dýko vitým, čtvefi- nl, totiž připomínat nauku Církve. Sv.Otec je hluboce duchovni,
hnanným čovetčkýn bajone muž modlitby, člověk viry.
tem, aby zahnali obštátě Arcibiskup ze Santiago de Conpostela ve Španělsku se zúčastnil za
lu ným utApevum na máčto sedání kongregace pro řeholníky a sekul.instituty v Římě. Po návra
popravy. Maály če i zlo tu řekl v interview časopisu El Idealo Gallego, že je nutný rozjím
meniny celittá, což doka vý život. Na otázku, bude-li úleva pro rozjímavé řády s přísnou
klauzurou odpověděl, že asi 3000 řeholnic s přísnou klausurou po
zuje, že oběti za živa,
slalo telegramy o "status quo", t.j. úlevy si nepřejí.
pňed zavražděním, byly
bity putmi nebo hlavněmi.1' Advokát Atillo Ramirez, pověřený vyšetřováním vraždy na arcib.Rome
rovi,odešel ze Salvadoru, 2 x byl na něho spáchán atentát. V CaraVzdor sovětské snaze ne casu/Venezuela obvinil v tisku generála Medrana a majora ďAvissabyli Němci při procesu v no, že jsou strůjci této vraždy. Noviny s touto zprávou se roznáše
Norimberku obviněni z
li po salvadorských universitách.
hromadné vraždy v Katyn- Bavorský ústavní soud prohlásil, že podle bavorské ústavy nůže kon
ském lese. 1.října 1951 trolovat Církev asi 7 universit. Je to uznání konkordátu.
vytvořil americký kongres Generál jesuitů P.Arrupe předsedal výr .schůzi představených jesuit
výbor pro prozkoumání té v Africe a Madagaskaru v Nairobi. 18.4.byl u papeže na velmi dlouh
to věci a při něm se na trvající audienci. Cesta prý neměla s cestou JP II. nic společného
prosto jistě zjistila vi Několik kilometrů od Kány Galilejské byl vysazen les o 20 tis.stro
na Sovětů na strašlivé
mech na památku zesnulého westminsterského arcibiskupa kard.Heenavraždě 15 tisíc nevinných na, který se zasloužil o sblížení anglických katolíků a židů.
Poláků.
Ústav Utriusque luris při lateránské universitě v Símě organizoval
24.-26.4. kolokvium na téma"Právnl osoba v římském a cirk.právu."
Kazimír a Halszka Vincenz
Kard.Etchegaray z Marseille sdělil, že s Čínou budou obtíže, ale
Z měsíčníku Abendland pozoroval už známky uvolnění a přání styků s Církví. Nedostal však
die Stimme der schweigen- povolení, sejít se s právoplatným šanghajským arcibiskupem ve věze
den Mehrheit. Administra ní, sám zase odmítnul setkal se s novým šanghajským arcibiskupem,
ce: AbendIand-Ver1ag,
který není uznán sv.Stolicí, proto nemá žádnou úřední církevní
Weinbergstr.9. 8001 Zurid 'pravomoc. Jeho svěcení je ovšem platné, ale nedovolené.
Predpl.: 15 frs ročně
Na Hod Boži velikonoční se poprvé vysílala z kaple Vatik.rozhlasu
čínská mše sv.,sloužená generál.asistentem jesuitů Michelem Chu PERLA pro komunistickou Činu. Vatik.rozhlas má novou vysílačku o 500 Kw
Mam perlu na dlani.
a rotativnl anténu na St.Maria di Galeria nedaleko Rlma. Původně
Královské věru to jmění! začala čínská vysíláni za Pia XII. r. 1952 - 15 min. týdně, nyní je
Oni však praví:
10 vysíláni týdně do činy. Také počet dopisů z činy se zvýšil na
Nehledána ni!
30-40 měsíčně; poštovné tam stoji tolik, že si za ně Číňan může
Žádné tvé perly není!
koupit několik kg zeleniny - tedy je to oběž. V lednu došlo do Vat.
Ma perla dělá zázraky.
rozhlasu 9.930 dopisů. V programu RV byl italsky uveřejněn nadšený
Žasnu. A slunce taky.
dopis posluchačky z naši vlasti a maďarský dopis v originále.
Oni vsak praví: Zahoď ji! Sv. Stolice energicky dementovala zprávu, že sv.Otec má leukémii ne
Ach! Mezi nejhorší braky. bo mononukleosu - velké rozmnožování se bílých krvinek - a proto ž<
N E Z A H 0 0 í M !
potřebuje pravidelné transfuze krve. Prý jsou to následky nemoci
Nechci! Nemohu!
z r.1958.
Je vzácná....Nejvzácnéjší !y přlležitosti 400.úmrtí sv.Terezie Veliké organizuje mezinárodni
ekumenické přátelství svůj XII.kongres v srpnu 1982 v Avile.
JE PRVNÍ PO BOHU!
V březnu odevzdal nový velvyslanec San Marina papeži své pověřo23.4.1958 vací listiny a pozvání na návštěvu; je to už 25.pozvání, které sv.
Otec dostal.

PŘED SVATBOU....
Alexandra Rachmanová žila
X..1920 ue ví/hnanó-tuZ na
Sib-iŽi 6 matkou a dvěma
é útkami. Otec byt ve ve
zení. Má teíne píted évaz
bou A ^akouókým zajatcem,
kteruj óe z tá&ky k ní nev^átit do vtaití. 1/
knihovně, kde pracu
je, óe rozvine deba
ta o manžeta tví. Plná radosti zírám
do neznáma, k září
címu slovu: MANŽELSTVÍ! Jsem jistá,
že štěstí v
nanželství je
-věc vůle. Ne
chápu, jak mo
hou být ne
šťastni lidé,
kteří se milu
jí.. Když jsem
to řekla v kni
hovně , zahrnul
'mě proud námitek.
"Lidé jsou v many želství nešťastni
proto, že nešťastni
být chtějí. Bez ná
mahy se
štěstí ne
se
dosáhne .
Když se o štěstí ani
ona, ani on nesnaží, obviňují se navzájem."
"Problém si zjednodušujete, protože jste svo
bodná, "zazněl ředitelův bas."Často chtějí být
oba šťastni a přesto manželství ztroskotá. A
největší vinu mají tak z v. vzorné ženy, které
si nyslí, že muž musí být šťastný tím způso
bem, jaký mu předpisují. Prostě diktatura
štěstí! Celý den pečují o muže, jídlo je bá
ječné, děti čisté a milé, doma se to třpytí
čistotou - a přece bych takové ženě nejraději
utekl. V manželství je důležité něco jiného,
a o tom se v přítomnosti mladých žen nechci
zmiňovat. .Tak - ted jsem to řekl!" Aniž se
ohlédl, zmizel za regálem s knihami.
"Alexandra Lvovna má pravdu, "vmísila se do ho
voru Elena Ivanovna, chytrá, sympatická paní.
"Manželství je umění a práce zároveň. Neštěs
tí se donnívá, že se v manželství udělá
všechno samo. Dopalují mě milostné románky, v
nichž všechno končí tam, kde to začíná být
vážné. Po svatbě se ukáže charakter člověka,
pak se zjistí, má-li člověk talent být šťast
ný.. Jsem jistá, že za nešťastné manželství
téměř vždy může muž. Nemá ohled, trpělivost,
lásku k rodině - jako žena. Muž, který je
pyšný na to, že buduje stát, není schopný za
ložit šťastnou rodinu.

"Není vinen ani muž, ani žena, "ujala se slova
komunistka Val ja. "Vždyť zakládat rodinu nemá
vůbec smysl. Jsou to zastaralé předsudky car
ské vlády. Děti mohou být i bez manželství a
nemá smyslu přikládat mu tak velkou váhu,vždyť
je vlastně bezvýznamné. Hlavní je budovat ko
lektivní, státní život - a láska, manželství to všechno je blbost. Ani bych nedokázala žít
celý život s jedním mužem a ještě budovat stát.
Chci stále něco nového - nové lidi, nové lásky,,
chci budovat svůj vlastní život a ne se vázat
s nějakým mužským a zahynout v plesnivém man
želství."
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"Tak dnes mluví mladí lidé, "vzrušila se stará
paní, která vyřizovala upomínky knih. "Proti mé
vůli mě sezdali s opilcem a ten mě stále nemi
losrdně mlátí. Třikrát jsem mu utekla, třikrát
mě přivedli zpět, protože nesmím mít vlastní
občanský průkaz. Chtěla jsem se i oběsit, ale
v poslední chvíli mě odřízli. Má matka říkáva
la: Trp, Lubočko, trp, Bůh nám nařídil, aby
chom trpěli. - Dodnes je mi líto, že jsem si
tak zničila život. I život svých dětí. Dovede
te si představit, co znamená pro děti dívat se
na hrozný život vlastních rodičů."
"Jistě, děti trpí nejvíc,"přisvědčila štíhlá,
bledá Olga."Ale to je vina muže. Sama se ne
vdám. Maminka mi často říkala, že muž zlcmí
srdce ženy - a ta to ví, vzala si mého otce z
lásky - a přece tvrdí, že šťastné manželství
existovat nemaže."
"Ať zmenšujete manželství a lásku jak chcete,
pravda je, všechno se točí jen kolem těchto věcí,"řekl účetní, malý, čilý mužík s citrónovou
tváří a podivně formovanýma zelenýma očima.
"Které knihy se čtou nejvíc? O lásce a manžel
ství. Vědecké knihy, s výjimkou těch, které
jednají o pohlavnosti, čtou jen specialisté,
knihy o lásce a manželství všichni. Zde chtějí
být všichni odborníky. Pochopitelně, každý
chce být šťastný a jak najít štěstí bez lásky?
Že se štěstí v manželství nenajde, za to mohou
jen a jen ženy - ne muži."
Proti tomuto názoru byli všichni - vtom běžela
kolem Soňa a volala: "Soudruzi! Publikum chce
knihy a vy si tu debatujete o lásce!"
Rozběhli jsme se, ale Elena Ivanovna mi šeptla:
"Alexandro Lvovno! Musím s vámi mluvit. Dovol
te , abych vás doprovodila domů."
Po skončení práce jsme si společně namáhavě
klestily cestu nesmírně špinavými ulicemi.
Po chvíli mlčení řekla Elena: "Říkáte, že štěs
tí v manželství je věc vůle. To je asi dáno má
lokomu. Každý člověk má ideál - o něco se sna
ží, něco miluje. Celý život jsem myslela jen
na lásku, manželství, rodinu. Otec ubil mou
matku v návalu žárlivosti a dostal 12 let nuce
ných prací. Mně bylo 13, šla jsem s ním na Si
biř a hledala si práci. 0 svých zážitcích bych
mohla psát romány. Jedno nohu říci: muži jsou
zvířata! Za celý život jsem nepoznala jediného
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slušného muže. Snad je to náhoda.. Snad to ne "A byla jste s ním štastná?"
"Ne. Velice nešťastná. Pomyslete na léta obětí
ní spravedlivé, ale cítím, že ne pochopíte.
abych zachovala svou čistotu pro něho. A došlo
Vypadala jsem jako patnáctiletá a byla jsem
velmi hezká. To bylo mé neštěstí. Chtěla jsem ně druhý den po svatební noci mě začal podvádě
pracovat u dětí, nebo jako služka či pradlena, "Tedy vás nemiloval?" nadhodila jsem
abych něco vydělala a mohla donést trochu jíd "Naopak. Miloval mě. Ale to mu nepřekáželo mil
vat i jiné. Podívejte se, tuhle fotografii mi
la otci. Měla jsem ho vzdor tomu, co udělal
poslal nějaký anonym."
matce, velmi ráda.
Na fotografii byl světlovlasý muž s prasečíma
Už ve třinácti jsem věděla, co se děje mezi
mužem a ženou. Právě proto jsem si umínila,že očima, ve vojenské uniformě, a objíiral tlustou,
temnovlasou a starou ženu.
si zachovám čistotu. Panenství jsem viděla
"Tahle stará husa ho krmí, nosí mu do lágru jí
jako květ a nechápala jsem muže, kteří jej
lo a on se s ní zahazuje. Byl totiž u "Bílých"
utrhnou a pak odhodí..
Vy jste o svou nevinnost bojovat nemusela. Mě a sedí v koncentráku; má však dost volnosti,srn
la jste rodiče, domov, prostředí, kde se nik často do města. Já si odtrhuji poslední od úst
do neodvážil na vás drze pohlédnout. Já byla abych mu pomohla, a on se tam zařídil takhle po
sama, nikdo mě nechránil, otec byl trestanec, domácku. Mám ho také podvádět? Hnusí se mi jen
bez prostředků, v cizím městě. Měla jsem však na to pomyslet! Snažím se pomoci mu na svobodu,
a slíbili mi, že tu do týdne bude. Vím předem,
pevný charakter a modlila se k Matce Boží.
Muži jsou zvěř! Všichni! Nevinnost, bezbran- jak mě obelže a bude přísahat, že mě nepodváděl
nost, potřeba odíraný na ně působí jako víno. Pak všechno přizná a na kolenou bude prosit o
První byl lékař, kde jsem umývala nádobí. Na opuštění. Pohrdám jím - a přece ho miluji. To
je tragedie. Poradte, Aljenko, co mám dělat?"
před se se imou"otcovsky"mazlil, pak byl
sprostý. Dala jsem mu políček a s pláčem utek Pohlédla jsem do jejích milých, krásných a srnu
la. Druhý byl advokát, začal mi také "otcov ných očí, zírajících na mne a čekajících na
sky "hladit ruce a brát za bradu. Skončilo to odpověd: "Co dělat? Ve vašem neštěstí je zřejmě
jako s doktorem. Ponyslím-li na ty dny, běží pramen vašeho štěstí. Sama jste pevná, energic
ká, rozhodná osobnost, takže nemůžete žít vedle
mi mráz po zádech. Jak je možné, že neměli
soucit s dítětem? VždyE měli sami děti, které stejně silného člověka. Sama jste to přiznala.
Přitahovala vás jeho slabost, jeho nedostatek
chránili jako poklad před zlem! Byla jsem u
vůle. Chcete ho nejen milovat, ale i vést a lékárníka, u úředníka. Stejný výsledek, oba
i když o tom nevíte, chcete mu odpustit. Máte
se snažili mě zkazit.
šla jsem do továrny. Tam jsem byla pro pohor pevnou vůli ho zachránit a podaří se ván to. Ne
hned - je to dlouhý proces, spojený s utrpením
šení. Dělnice, sány zkažené, mě nenáviděly,
když jsem se nechtěla dát zkazit. Urážely mě a obětmi. Ale zachráníte ho, budete ho vytahoa podporovaly dělníky v jejich hrubostech. Ne.vat stále víc z bahna, v němž by bez vás zahy
nul. Není to velká úloha?"
věřte- jak je to dnes v módě-že měšEáci jsou
horší a zkaženější než proletariát. Nesnysl! "Děkuji vám za ta slova," řekla a oči jí zajisl
Jeden jako druhý, stejná zvěř! A nevěřte nik řily vděčností.
dy "otcovským" citům mužů! Mezi mužem a ženou Mezitím jsme došly k našemu vagonu. Elena Ivanovna se rozloučila a já spěchala po schůdcích
to nakonec skončí stejně. Tím, čemu se říká
láska - i když se tomu dávají různá jména.
do vagonu.
MANŽELSTVÍ 1/ RUDÉ BOUŘI
Když jsem to nemohla vydržet, šla jsem do pro
dejny mléka. Mlékařka získala mou lásku, zá
kazníci mě měli rádi a konečně se do mě zami
MODLITBA PO LETECH
...
loval syn obchodnice. I on se snažil mě svést, UŽ DLOUHO JSEM SE NEMODLIL.
když jsem se rázně opřela, rozhodl se, že se MĚL JSEM TO VŠE
se imou ožení. Viděl, že jinak to nepůjde.
ZA POVĚRU A DĚTINSKOST,
Tehdy jsem poznala svého nynějšího muže. Pro TAKÉ NEVÍM,
dával v parfumerii. Pil, byl
JESTLI JE TO VŮBEC SPRÁVNÉ,
slaboch a sukničkář. To mě
ZE SE MODLÍM A JAK SE MODLÍM,
však k němu přitahovalo,
TOLIKJOHO MÁM NA SRDCI
chtěla jsem ho zachránit.
A NENÍ TO KOMU ŘÍCT NEŽ TOBĚ, PANE,
IBylo mi osrmáct a mohla jsem TY MĚ ZNÁŠ LĚPE NEŽ JÁ SÁM SEBE,
udělat dobrou partii.
NĚKDY MÁM POCIT, ŽE MI NIKDO NEROZUMÍ,
Tak jsem začala svého Niko I JÁ JSEM SOBĚ ČASTO HÁDANKOU,
laje "zachraňovat". Vysvět TY MI MŮŽEŠ UKÁZAT CESTU, PANE,
lila jsem mu, jak si předsta- PROSÍM TĚ,
'vuji manželství, že chci žít ABYS TAK UČINIL,
jen pro něho a pro rodinu, že
7 mu chci být ženou i přítelkyní.
DAVID

V DOMOVĚ BOHŮ
V 9,35 přistáváme na letišti v Hyderabádu.
Jedeme do luxusního hotelu Ritz. Hyderabád
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je typické poutní místo Hindů, proto věnuje
ne prohlídce celý den. Dávám si pořádnou sprchu a pak si jdu vykouřit svou dýmku do klima
tizovaného, mramorem a mozaikou vykládaného salónu.. Napíši pár pohlednic do ČSSR, i když asi
třetina nedojde, vychutnávám chlazené pivo a srovnávám si v hlavě zážitky, zachycené cestou.
Autobus nás dopraví do středu města. Není to město v našem slova smyslu, člověk má dojem, že
se octnul v pohádce, v době před tisíci lety. Na hřbetech velbloudů, slonů či oslů sem putují
poutníci často celé týdny. Ulice mésta jsou přeplněné. Do vřavy lidského mraveniště se ozýva
jí houkačky aut, bez skel a dveří, zrezivělých "předpotopních"typů. Jsou přecpány lidmi,stej
ně i autobusy, kde jsou lidé na střechách a jako hrozny visí na žebříčcích a na schůdcích.
Křížem krážem se míhají trojkolé rikše a proplétají se mezi pěšími. Uprostřed přežvýkuje klid
ně asi 15 posvátných krav.
Smlouváme si, že se sejdeme za pár hodin u monumentální brány - a dobrodružství začíná.Na le
tišti nám navlékli na krk věnce z čarokrásných květin. Zde vidíme, jak ženy i muži navlékají
na rotouzy květy v určitém pořadí. Většinou jsou určené pro bohy a poutníci si je kupují než
vstoupí do chrámu. Výrobce květinových věnců je v Indii povolání, živí se tím i ti, kdo je
do města přivážejí na kárách, tažených buvoly.
Před nespočetnými chrámy sedí, leží nebo se plazí po zemi jako liadi žebráci a mrzáci. Je jich
tu tolik, že mám dojem, jakoby se sjeli z celého světa. U kamenných schodů se prodávají sva
té obrázky a sošky, levné, pestré barvotisky. Jsou na nich bohové Višnu, šiva, Gadeša se slo
ní hlavou, bůh Hanuman s hlavou opice a jiný s hlavou lva, bohyně Parvati, Durga či Sarasvati, jiná bchyně s nádhernou tváří a tělem krávy, se služebnictvem i zvířaty, na nichž jezdí.
Za 2 rupie si kupuji 6 obrázků, které ovšem mají sotva desetinu té ceny. Jinde prodávají lev
ně figurky slonů. Dva řezbáři je zručně vyřezávají před očima kupujících. Vybírám dva slony
a dávám jim dvakrát tolik, než žádali. Náhle cítím, že mi někdo kartáčem jezdí přes nohy v
sandálech a leští je usilovně a svědomitě. I^chle mu dám pár mincí, abych se ho zbavil.
Dál prodávají náhrdelníky ze sušených plodů oříšků. Nemocní leprou, se zhnisanými ranami na
pahýlech rukou si před námi lehají na zem a žadoní o almužnu. Sotva jsme několik podarovali,
počet se zdesateronásobil. Máme na krku fotoaparáty, ale styděl bych se namířit objektiv na
tyto nešťastníky. Kostry, potažené lidskou kůží, bez uší a nosů; slepá matka bez nosu a vla
sů se plazí po zemi, levou rukou si přidržuje nemluvně u prsou, v nichž už není mléko. .A za
se vidíme rozkládající se mrtvoly, plné brouků a much. Dav se rozestupuje a tlačí na sebe,
aby udělal místo několika svátým kravám, které se důstojně nesou ulicí. Prodíráme se davem,
pak najínáme rikšu - za hodinu jízdy platíme 2 rupie. Zdá se to méně než málo, ale majitel
rikši si vydělá denně dvakrát tolik co tesař nebo kovář. Rikša stojí 1000 rupií, měsíčně
splácí 50 rupií. Kdyby nemohl splátku zaplatit-třebas pro nemoc-obchodník si vezme rikšu
zpět - a zaplacené peníze nevrátí. Většina majitelů rikši neumí číst ani psát a zná jen svou
mateřštinu, jiné indické - tím méně cizí - řeči nerozumí.
Zastavuji u vývěsního štíhu MUDr Shri SURU HAKRISHAN. Přední stěna ordinace chybí, každý vi
dí, co se tam děje. V rámečku za zaprášeným sklem je diplan anglické university. Na stolečku
s rozviklanýma nohama vidíme pod skleněným příklopem skalpely, pilku, kleště, injekční stří
kačky a jiné chirurgické nástroje. Doktor atletického vzezření s orlím nosem a ostře řezaný
mi rysy tváře ná na sobě plášť, postříkaný krví - vypadá spíš jako řezník. Na zrezivělém ne
mocničním lůžku leží muž, jemuž drží jiný domorodec hlavu, další tři mu svírají ruce a nohy.
Doktor podvazuje gumovou hadicí levou ruku a vlévá do úst jakousi tekutinu, podle pachu ko
řalku. Výhled mi zaclonilo několik zevlounů. Teprve když jsme slyšeli řev pacienta, viděl
jsem, jak mu doktor pilkou uřezává poraněnou ruku. Krev stříká i na zvědavce a když se odvra
cím od tragického divadla vidíme, jak naproti dva muži vykonávají velkou potřebu do malého
příkopu na ulici. Kolem jdou dva strážci zákona s bambusovými holemi, vyplněnými olovem, ani
si jich nevšimnou. Jede tu také několik kár tažených buvoly a za nimi rikše, oslíci s nákla
dem a jezdci na slonech, vyparáděných pestrými koberci. Jezdci máji pomalované hlavy, turba
ny a hedvábné košile.
V dalších Stáncích se prodává hedvábné sárí; kupuje se po šesti metrech, tolik je zapotřebí,
aby byla žena zahalená od hlavy k patě a ještě jí kus splýval přes rameno.
EMIL MUSIL
Gener.audience na nám. sv.Petra 24.4.se zúčastnili i poutníci ze Zimbabwe a Ugandy. 26.4.po
světil sv.Otec nový kostel Ugccndských mučedníků. Ve středu tak pršelo, že sv.Otec zkrátil
audienci, mel proslov v italštině a resumé v ostatních hlavních řečech.

ZAMYŠLENÍ NAD IKONOU

trojúhelníku se skrývá a naši ikoně; jsou vze
stupné i sestupné. Pronikají skutečností jako
Obrazy Nanebevstoupení Páně nejsou v našich
symbol Nejsv.Trojice, která spojuje nebe i zemi
kostelích tak časté' jako obrazy Nanebevzetí
Apoštolé jsou ve dvou skupinách, bohatost barev
Panny Marie, ale přesto se vyskytují. Obvykle jejich Šatů kontrastuje s prostotou Bohorodičky
je ceníme z estetického hlediska, nehledáme
Představují mnohobarevnost Církve v jejích pro
v nich hloubku dogmatu. Jak Ježíš vstoupil na jevech, v jejích zjeveních. Co by byla Církev,
nebe není snadné' si představit. Tím obtížněj kdyby v ní nebyl Kristus? Vznáší se sice na ne
ší je rozvinout smysl tohoto Článku víry.
bi, ale jeho zář zůstává jakoby viset mezi ne-,
Proto nás svou dogmatickou plností překvapí
bem a zemí. Kruh, který ho obklopuje, se podobá
obraz na dřevě1 novgorodské školy z 15.st.,
kruhu na vodě, jenž rozšiřuje další kruhy. Dal
v Treťjakovském museu v Moskvě. Autor použil ší kruh zachvátí apoštoly, Kristus jim Žehná',
zřejmě Igenova náčrtku, má smysl pro barvu,
jakoby se s nimi modlil o seslání Ducha sv. Na
linie a propracovanost tváří. Zajima nas nej tuto stránku Církve se často zapomíná. Její
víc to, ze dokázal do obrazu vtělit všechny
vnitřní podstata není jen Činnost, ale hlavně
hlavní motivy liturgie svátku Nanebevstoupe modlitba o seslání Ducha sv.,aby Duch Boží pro
ní. Byzantská modlitba svátku praví: Vokončét nikl svět, lidi, přírodu, krajinu, svět, jak je
jsi božské dálo naší spásy, spojit jsi obyva tu naznačeno. Skály, prozářené Krjstovým slun
tele země s nebešťany, vstoupil jsi na nebe cem. Jsou tvrdé", ale nohy apoštolu na nich spo
do slávy, abys tam vžcnČ přebývat. Tem, kdo čívají mekce. Ze skal rostou olivy, symbol hoj
té milují., paavls: Jsem s, vámi a někdo paotl nosti. Vyrážejí ze skal - tedy z neplodné' zeměvám nic nezmůže." - První myšlenka sva'tku je ale díky nebi i skála da' růst olivám a^jejých
tedy spojení ne^e se zemí. Podle kristologic- koruny přesahují hranice země, plody přinášejí
kého výroku Otců Církve se Slovo Boží stalo
v nebi. Dalo by se mnoho říci o symbolismu ikon
Člověkem, aby se člověk stal božským. Jeví se
Nanabevstoupení, ale obtížné" je sledovat to,neto v posvátné přeméně, vyměnění: co bylo v
můžeme-li se na obraz dívat.
nebi se objevuje na zemi, co bylo na zemi, pat Kristologický princip z doby Otců Církve říká
ří do nebe. Tu^o myšlenku znázornil malíř po
stručné: Buh se stal člověkem, aby se člověk
stavením andělu. Na ikoně Narození Páně jsou stal Bohem. BŮh sestoupil na zem, aby přitáhl
andělé nahoře, na nebi.Ježíš, vtělený Syn Bo zemi na nebe. My, katolíci, jsme příliš oddělo
ží, je v jeskyni, mezi^zvířaty. Přicházejí k
vali nebe a zemi: žijeme a pracujeme na zemi,
němu pastýři, aby dosvědčili, že je Člověkem. abychom dosáhli odměny v nebi. Kdosi říká' Žer
Na obraze Nanebevstoupení se vznáší Kristus
tovně: Nedivte se, že mnoho lidí nepospíchá,aby
v duchovém kruhu na nebi a dole mezi apoštoly se dostalo do nebe. Mají-1 i si vybrat, řeknou
stojí dva bílí andělé. Kristus, vznášející se si prosaicky: Lepší vrabec v hrsti než holub na
do nebe není věcné Slovo Boží, ale Ježíš" střese. - Spokojí se s trochou dobra, které
BohoČlovek. Je uzavřen do kruhu, symbolu věc mají na zemi. Teologie Otců Církve neoddelovala
nosti. Vše, co řekl, udělal, vytrpěl, ustano nebe a zemi. Zde má Církev zvláštní poslání.Ne
vil na zemi se stává věcným, nabývá absolutní má konkurovat lidským organizacím, dokazovat na
hodnoty. J<ruh, v němž je uzavřen, je ohrani kulturním, hospodářském, Školním pol i, že dovede
čený, zářící. Jakýmsi zvláštním odleskem se
pracovat víc než ostatní. Církev je na jiné"
tento kruh jako vodní kola zvětšuje a rozši úrovni. Je tu proto, aby vs^em upřímnými i dem dá
řuje na zemi. Sahá po hlavy apoštolu, v je
vala plnost Ducha sv.,aby všem, kdo chtějí lep
jichž středu je BohorodiČka, celé shromáždění ší zemi, přina'šela sílu s nebe, aby ti, kdo hlá
tvoří k^uh okolo kruhu Kristova. To je Církev
sají ideál lidství se stali skutečné lidmi.
která zustala^sice na zemi, ale má už nyní
Chomjakov píše: člověk se musí jed
věčný život. Život Církve na zemi je tedy v
nou přesvědčit, ze v
Ča^e pna věčnosti. Odráží se to i v protiCírkvi najde sám sebe
chudné Činnosti Církve. Malíř to vyjádřil tím,
ve své plnosti či lépe
Že rozložil apoštoly do dvou skupin. Vlevo
řečeno
to, co je v něm
jsou v prudkém pohybu, plne"m dynamismu a síly
'dokonalé, najde tu Boží
symbol práce pro Království Boží. Vpravo jsou
inspiraci, kterou stále ztrá
v tichém nazírání, klidu a míru-symbol koncí
v hrubé nečistotě indivi
templace a modlitby. Uprostřed Matka Boží; v
dualismu. Tato očistná síla
ní spojil malíř harmonicky oba prvky^klid a
působí nepřemožitelné láskou
lehký pohyb, plný síly. Podle sv.Otců je Cír
15
kře stanů v Kristu, protože
kev odlesk Nejsv.Trojice. Malíř to vyjádřil
va láska je Boží Duch. "
symbolem trojúhelníku, sestupujícího s nebe
la zem. Podnož tvoří šaty andělů, dolní jeho
P.TOMÁŠ ŠPIDLÍK
uhel je P.Maria, která v nem stojí jako květ.
/nepatrné zkráceno/.
Její mateřství je na zemi obraz Božího otcov
ství na nebi. Je neuvěřitelné, kolik těch
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Tři roky putován rrancouzst.1 lazariste f.huc a
P.Gabet Mandžunskem a Mongolském. Hnala je touha
zvěstovat lidem poselství Kristovo. Prodírali se
písečnou pouští Gobi, oslňoval je bílý sníh, tuh
li v mrazu, vlekouce se rozeklanou, větry bičova
nou výšinou, ztraceni v divočině, která se jim vy
smívala vytím nebo je dusila tichem. Jakoby zblou
dili v obrovském, zkamenělém moři, na jehož vlnách
se jako lodky bělaly jurty Mongolů.
Nestálí pastevci byli pohostinní, misionáři je ob
divovali, jak hledali věčnost, neproměnnost. Jako "To plní slib ubohý lana,"řekl Pavel."Poje
by utíkali před životem a hledali tušenou svatyni. deme k němu. Snad se Pán nad jeho duší smi
Misionáři s nimi hovořili o náboženství, ale po- luje." Lama, který se po každém kroku
křestanit je bylo nemožné. Často se lazaristé pro vrhnul k zemi, zpozoroval jezdce, až byli
budili a pastýři už jako písek zmizeli v nekonečnu.,u něho. "Pokoj s tebou, bratře,"pozdravil
Pevně stály jen kláštery lámů, přilepené jako pta■ho Pavel.
čí hnízda na stěnách hor. I tam vyslechli vlídné "I s vámi pokoj, "odpověděl namáhavě lama.
poselství misionářů, ale o náboženství mluvit ne- S hrůzou zírali lazaristé na podivného mla
umeli. Jen točili mlýnky a mumlali tajemnou mod díka. už měsíc putoval do vzdáleného kláš
litbu: Om mani padme hum! (5 ty tajemství lotoso tera. Po každém kroku ulehnul na ledovou
zem. Tvář, jakoby vytesaná z kamene, jevi
vého květu!
Lazaristům říkali: "Jsme neučeni, obraťte se na na la vyčerpanost, ale i odhodlání, dojít..!
še učitele. Učitelé je odkázali na velké lamy ve Ruce, oteklé mrazem, krvácející; žlutý
slavných klášteřích a ti zase na "světce". Všich mnišský oděv rozedraný. Trocha mouky a su
šeného sýra jeho obživa. A za ním sotva
ni však opakovali: "Jděte na západ! Čím blíž se
dostanete k západu slunce, tím víc zazáří světlo čtvrtina cesty. P.Gabet se ho zeptal, proč
tak putuje. "Bratře, chci zachránit duši
pravého a čistého učení. Sami nevíme nic!"
Misionáři měli pocit, jakoby bojovali proti písku, svou i svých rodičů. Udělal jsem slib, do
který neodporuje, ale nedá se proniknout. Jeden
jít tak do kláštera lamu pěti věží. Slib
tibetský lama vyslechl pozorně jejich učení:"To
jsem napsal v přítomnosti Budhy a mám jej
je víra Velkého Lamy v Tibetu, "řekl, "v Mongolsku na prsou." Vytáhnul z hedvábného sáčku mon golsky psaný slib.
je jen pověra, neučení pastýři považují vše za
Boha - Borhana." P.Huc namítnul, že i lámové vzý "Máš pravdu, bratře,"řekl dojatě P.Gabet.
vají mnoho bohů. Tibeťan se usmál: "Je jen jediný "Duše se musí zachránit. Ale pravý Bůh,kte
pán, který stvořil všechno, bez začátku a konce. rého neznáš, miluje vroucně své děti a neJen jméno se mění. Indové mu říkají Budha, Tibeťa•nutí nás k tak nesmírné oběti. Jeho zákon
né Samrtché-Mitchebat, Číňané Fo, Mongolové Borhan. je smilování, dobrota a láska."
Budha nentí tělo, je jen duch."
Strávili spolu ve stanu noc a Pavel vyprá
"Nemá-li tělo, proč tolik Budhů v klášteřích tě věl lámovi, jak se obrátil. P.Gabet odpově
lo má?"
děl na řadu lámových palčivých otázek. Dru
"To je nepochopitelné tajemství."
hý den se vzdal lama své pouti, misionář ho
Když byli misionáři sami, hovořili o této víře.
vzal na velblouda a přijeli na místo, kde
"Všemu se může dát křesťanský význam. Víme, že
už čekal P.Huc. Ze zaníceného budhisty se
Bůh žije v duších spravedlivých. Ale víra Tibeťa stal zanícený křesťan - Petr. V semináři v
nů se mi zdá pantheistická. Vše je Bůh."
Macao se začal připravovat na kněžství.
"Něco z křesťanství se v ní najde. Snad mají bud- Třetí lama, kterého získali, byl silný ja
histé v Tibete podobnou představu víry jako my.
ko medvěd. Jako chlapec utekl z kláštera a
Co kdybychom tam šli? Kapucíni kdysi zemi opusti putoval po Číně a Mongolsku. Stal se jejich
li, od té doby tam Krista nikdo nehlásal."
věrným průvodcem do Lhasy.
I když se misionáři domnívali, že jejich práce v Cestou se k nim přidala karavana s mnoha
poušti byla marná, mýlili se. Našli mnicha, který velbloudy, jaký, mezky a koni s živým Budbyl ochoten putovat s nimi do Lhasy a učit je mon- -hou-Chaberonem, představeným hlavního kláš
golštině. Jeho učitel mu dal s těžkým srdcem mě tera. Putovali do Lhasy. Chaberon sedel
síc dovolenou. Nevěřil, že se mladík vrátí.
s nepohnutou tváří v nosítkách, ale laza
A opravdu! V tichu stepi poznal mladík víru a dal risté si všimli, že se raději projížděl na
se pokřtít na jméno Pavel.
koni. Bylo jim ho líto. Když mu bylo pět
Řadu měsíců jeli zasněženou stepí na velbloudech, let, zjistilo se, že je vtělením Budhy a
až spatřili v dáli něco žlutého, co stále mizelo musel žít neradostně, bezútěšně jako Chabe
ron. Rád navštěvoval řeholníky ve stanu.
a znovu se objevovalo.

Maska důstojnosti tam padla a byl z něho sympatický mla "Tibet je pod čínskou ochranou. Buďdík, který se zajímal o vyprávění Otců a o křesťanství. te tak dobří a řiďte se mou radou!"
Misionáři se ho ptali, jestli by raději ctil pravého Bo Smutni opustili palác. Regent byl
svévolností vyslance rozladěný.
ha nebo byl Chaberonem. Odpověděl zmateně: "Nevím. Od
dětství jsem nástroj v rukách mnichů." Na otázku po mi "Zákon zakazuje cizincům vstup do
nulém vtělení se začervenal a řekl, že o tom nesmí mlu Tibetu,"řekl,"ale vy jste poslové
Boží. Naše přísloví praví: Žlutá ko
vit.
za nemá vlast a lana nemá domov a ro
"Ubohý chlapec. Beznadějně zapletený do náboženského
dinu. Zákon proti cizincům se na vás
bludiště,"řekl po jeho odchodu P.Huc ostatním.
18 měsíců putovali pouštěmi a stepí, pod žhavým sluncem nevztahuje. Rodinu nemáte."
Čínský vyslanec byl neoblomný. Od
i v mrazivém chladu, nebetyčnými průsmyky Tangla. Pro
nedostatek vody a pastvin hynula zvířata, 40 mužů necha mítl rázně regentovu prosbu. Ten se
však nedal:"Je-li učení těchto lidí
li na cestě. P.Gabet onemocněl tak těžce, že ho museli
falešné, nepřijmeme je, je-li pravé
přivázat na velblouda. Lazaristé byli první Evropané,
čeho se bát. Může pravda uškodit?"
kteří přešli hrozný horský řetěz Himalájí. V tibetském
Číňan se posměšně usmál. Ze zbabě
klášteře využili misionáři delšího odpočinku, aby se
naučili řeči. Silnice už byly lepší, víc vesnic a polí. losti, která věří v surovou sílu,
Ještě jeden obtížný průsmyk a spatřili Lhasu, svaté měs opakoval bezděky slova Pilátova:
"Co je pravda? Nejde o pravdu, ale
to s bílými domy a zlatými střechami.
Regent, vládnoucí za nezletilého lamu, jim vykázal pro o vznešenost živého Budhy a autori
storný dům; zřídili tam kapli a slavili první mešní oběť. tu drakova trůnu v Pekingu. Jinak
Brzo se kolem shromažďovali zvědavci a zahrnuli je otáz vás postihne císařův hněv!"
kami. Jednou tam zašel mladý lékař, Číňan, který bydlel Vzdor hrozbám chránil regent misio
a živil se prostě a zabýval se studiem a ošetřováním chu náře dál. Ale lazaristé sami uznali
dých. Zastihl misionáře při zpěvu žalmů. Stál ve dveřích že by uvedli Tibet do nesnází. Po
a nemohl odvrátit zrak od kříže. Sotva misionáři skonči děkovali regentovi a s těžkým
li, ptal se bez obvyklých zdvořilůstek, co kříž znamená. srdcem opustili 15.března 1846
Vysvětlení P.Huca na něho tak zapůsobilo, že se dotknul Lhasu. Doprovázel je dav křesťanů.
čelem země a zvolal:"To je jediný Bůh, kterého mají lidé Kněží ještě jednou dali požehnání
vzývat!" P.Huc mu vysvětlil pravdy víry. Lékař opakoval: svým věrným, kteří s pláčem kleče
"Věřím! Věřím!" Než odešel, dostal pozlacený křížek. Za li kolem. Pak nastoupili na koně
a otáčejíce se za nešťastnými křes
věsil si ho na krk. Za čínské knihy o víře poděkoval,
chtěl však i krátkou modlitbu, aby ji mohl stále opako ťany, pomalu odjížděli.
P.Huc popsal svou cestu do "říše
vat. P.Huc mu řekl: "JEŽÍŠI, SPASITELI SVĚTA, SMILUJ SE
duchů" neobyčejně poutavě - vyšla
NADE MNOU!" Za několik neděl byl lékař pokřtěn.
také kdysi dávno česky a napsal
Také regent se o náboženství zajímal. Často zval kněze
k jídlu a hovořili dlouho do noci. "Vaše náboženství je také dějiny misií v Číně, Mongoldůstojné, i když jiné než naše. Hledejme společnou prav sku a Tibetu.
R.186O mu smrt vzala péro z ruky.
du. Dokážete-li, že vaše víra je pravá, přijmu ji, ale
je-li moje pravá, přijmete vy moji!?"Chtěl je zřejmě
Dnes je Tibet ovládán rudou Čínou
získat pro budhismus. "Jistě jste na cestách viděli mno a Dalai Lama žije ve vyhnanství
ho pošetilostí a pověr, je to vina nevědomých lámů. Po- v sousední zemi.
znáte-li naši víru čistou a jasnou, jistě vás přesvědčí."
Jeho pokusy byly stejně neúspěšné jako pokusy misionářů, Wilhelm Hünermann
získat ho pro Krista. Ale byl stále jejich přítelem.
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Počet Tibeťanů, kteří prosili o vyučování náboženství,
rostl, až se vytvořilo v Lhase křesťanské společenství.
Lazaristé psali nadšené dopisy domů a prosili o další mi
sionáře. Ale přišla překážka. Lámové zneklidněli a když se
jim nepodařilo popudit proti misionářům regenta, obrátili
se na čínského vyslance Ki-Chapa. Ten si pozval misionáře'
pohostil je čajem a pečivem a zdvořile se ptal na zdraví.
"Asi vám zdejší podnebí nesvědčí. Je tu chladná a chudá
země. Bude lépe, když se vrátíte."
"Dekujeme vaší excelenci za účast. Není tu lehké žít,
ale nepřišli jsme sem pro pohodlí."
"Nemohu strpět, aby bylo ohroženo vaše cenné zdraví. Pro
sím vás, odjeďte co nejdříve!" Nemohli přeslechnout spod
ní, hrozivý tón. "Je to rada nebo rozkaz?"zeptal se P.Hoc.
"Nazvěte to, jak chcete. Je to obojí."
"Excelence jistě ví, že máme povolení lamy i jeho zástupce."

MOJE DÍTĚ DOSPÍVÁ
Kdo si všímá no sociální celek. Rodina tedy neirůže ani dát, ani
vin, rozhlasu, te zprostředkovat vše, co je nutné pro moderní spo
levize na Západě, lečnost.
diví se, proč prá Vývojový proces mladých, t.j. odpoutat se zvolna
vě mladí lidé re od citové závislosti k rodině, zejm.k matce, by
belují, demonstru mel probíhat bez poruch. Mladý člověk se má při
způsobit úkolům dospělých. Ale jak na to? Tyto
jí, stávají se
anarchisty a kri úkoly jsou neobyčejně těžké-a kdyby jen to-navíc
přibývají nové úkoly: volba povolání, přizpůsobe
minálníky a jak
hluboce zasahuje ní náročnému duchovnímu světu dospělých s tolika
dnešní společnost protiklady, hledání vlastního postoje. V tomto
ateismus. Jistě - období jsou mladí hluboce do nitra zasahováni a
vliv má i rozvrat je nutné každému jednotlivě pomáhat.
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a bezpráví ve světě, války, hlad jedněch a Další faktor-MOBILITA MODERNÍ SPOLEČNOSTI. přesycenost druhých, bída, krutost. .Mladí
Pro mladé je těžké se rychle orientovat, najít
to vidí z jiného hlediska než dospělí a rá vhodné vztahy, které potřebují. Leccos se jim
di by s netrpělivou horlivostí chtěli vše
zdá nejasné, pochybné - a z toho vyplývá sklon
napravit.
ke ztrátě sebevědomí.
K tomu všemu se zdá, jakoby Bůh už svět
Nebo TVOŘENÍ SKUPIN či PART MLADÝCH, Dr.Horstein
opustil.
jim říká stabilizující prvek pro získání nových
Má snad na konflikty bohaté dospívání mla nutných společenských vztahů. Je to most pro
dých dneška kořeny ve struktuře společnosti? přechod z rodiny do nového sociálního prostředí
I v malých společenstvích-jako je rodina-vi- a jejich funkce je pro duchovní zrání a vývoj
díme, jak se stále mění vztahy a problémy. mladých velmi důležitá.
Na každého má vliv vnější svět, rodinné pou
to je ohroženo. Není divu, že se ve velko Moderní věda probádala v posledních letech syste
maticky sociální vztahy v těchto skupinách, zvi.
městech každé třetí či čtvrté manželství
tam, kde jsou jednotlivci na sebe déle vázáni,
rozpadá.
Abychan poskytli mladým mravní podporu, mu především v internátech a domovech mladých, je
jichž problematika je spojena s vychovatelskými
síme znát sociální souvislosti a pochopit
úkoly, odlišnými od dřívější masové výchovy.Zde
obtíže mladých.
se vychází se sociální schopnosti člověka jako
Psychologie tvrdí, že problémy mladých vy tvora společenského, a tak je vychovatel přinu
plývají z vnitřního zrání a řídí se určitý cen k větší odpovědnosti, aby plnil svědomitě
mi zákony vývoje. Kultumě-antropologické
a plánovitě své sociálně-pedagogické úkoly. Sám
bádání však dokazuje, že problematika mládí si musí najít prostředky, jak by rozvinul svou
je víc závislá na sociálních podmínkách, na pedagogickou práci.
sociálních strukturách společnosti. Podívej
me se na formy konfliktů v kritických obdo CO JE PEDAGOGIA?
bích dospívání a na jejich dopad.
Stručně řečeno, je to výchova, spojená se zpět
ným pohledem a hledající nové cesty a reakce na
V ČEM ŽIJE DNEŠNÍ MLÁDEŽ
Ve vysoce průmyslové společnosti neprobíhá ně. Něco jako stará gyímásia, kde se pěsto
vala společenská výchova.
život mladých v uzavřeném kruhu, nýbrž v
Velký znalec člověka sv.Augustin se modlí, aby
různých oblastech, které se liší podle struk
dokonale pronikl lidskou podstatu a její slabos
tury společnosti. Život v povolání je jiný
nóó pu -iebe, Bože.. P^ioto je nanež život v rodině. Je-li např.otec členem ti: SXvo/mZ
Xe -i/tdee nehLidné, dohad nespočine v Tobě. - Ty-i
církevní rady a zároveň pracuje v politice, nái též ótvoLib vzhtedem k Lidem, p/toto je naXe
žádá se v každé oblasti od něho něco jiné -iftdee nekLidné vzhtedem k Tobě i vzhtedem h Li
ho a to podle příslušnosti k určité sociál
dem, dohad nespočine v Tobě, Na začátku Písma sv
ní skupině. Má na tom podíl i rodina, i ta praví
Bůh: A/enZ dobée ttoveha samotnéma. se musí něčemu přiučit. Má-li na rodinu vliv Podstata člověka tíhne ke společenství, bez něho
povolání, politika, hospodářství - funguje zakrní a nemůže se dál rozvíjet.
rodina úplně jinak než uzavřený celek.
Sociologie předkládá pět potřeb, při kterých
Dříve si rodina obstarala sama všechno, co jsou děti nebo mladí bud štastni nebo nešťastni.
pro život potřebovala. V průmyslové společ
nosti -jsou tak zv."sekundární systémy",kte 1.Potřeba milovat a být milován. - Ne všeobecná
láska k bližnímu, ale k těm,s nimiž žijeme.
ré žádají jiné potřeby, než rodina jako

Avšak pozor! V bandě se může samota ještě zhoršit, částečně způsobeno rozdíly duševního a
panuje tam sociální bída osamocenosti. Máme na mys tělesného zrání.
li pravý, srdečný, jasný pocit blahovůle člověka k Během puberty a po ní pozorujeme návrat
člověku.
k druhému pohlaví, více méně duševní zá
2. Společenský pocit duševní jistoty a bezpečnosti. jem, nutný ke společnému zrání.
Každý člen společnosti chce vědět, bude-li zachová
na nedotknutelnost jeho osoby, očekává ohled, pocho Podte P. ALOISE FRYDRYCHA, S.P.S.
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pení, uznání a respekt své osobnosti. Zde se dopouš
tějí vychovatelé chyb, zejm.když něco žádají, kárají
KDYŽ SEMAJÍRÁDI !
Otče,
či trestají.
3. Potřeba být respektován, t.j. přijat s dobrými i doAtat jAem Ae do kovotu ó kneze/n. Vgp/ia
vovat mt, ze áííve AÍ detati Lidé, nádi z
špatnými vlastnostmi. Přehlížení nebo odstrkování
není nikomu lhostejné. Sv.Don Bosco znal toto nebez kněze teg>caci."To Ae dneA Akono nevgAkgpečí, proto varoval před přeháněním trestu přehlíže tuje,"íekt,"větAÍnou jAou k nám zdvonitc
ní. Pius XII.v proslovu k vychovatelům v internátech Ate, vtíte, dníve to bgto tepží."
varuje před nebezpečím výchovy ve velkých skupinách, Pivit jAem Ae. "Pnece vám nebgto mitejži
kde se jednotlivci přehlížejí a mění se v čísla.Pře kdgž aí z vcca dětati tegrcaci!"
hlížené a nerespektované děti bývají drzé a nevycho- "Ano a ne. Petati to pnoto, že nócA b stati
vané-jen aby okolí imponovaly. Je to jistý druh zou vázne. Rážíte jAme jejich. ktid. Pneš Ae
falství, potřeba obdivu-získaná i nesprávným způso AÍce boj lij z pnoti vííe, ate nevgchazí to
ze 4tdce ctovéka, ngbnž je to neuřízeno.
bem.
4. Každý člověk potřebuje ocenění jeho okolí a potvr■Lidé, ktení tento boj naJcizuji, nás ovAe
zení jeho individuality. Chce uznání své ceny a zruč benoa vazné. Ate ostatním je to thoAtejn
nosti. To ho neobyčejně silně podněcuje k rozvoji a jutti jAme nebo nejAme. Nehněvají. Ae na
k pokroku. Není-li zde dítě ctižádostivé, je v so nás, pnotože Atejne nebenou vážné to, co
ciálním cítění silně narušené a potřebuje zvláštní jím ttíkáme."
péči!Musí cítit požitek ze zkušenosti, zájmu, oboha Odpovědět jAem:"To je paavda. Meti jAme
cení, z pokroku svého vývoje. Domovy a internáty mo canoděje, větrní moudného. Rekta-tí mu nél
hou být v dnešní rozdrážděné době ostrovy nerušeného tetea' žena, že jí maž bije a pňáta aí, ab
klidu, pohody, vzdělání, rozvoje a vývoje jejich oby.ho o táno vat, abg ma ochnomta na měsíc nu
vatel za dozoru klidných a opatrných vychovatelů a ka - ate až po Žních - ptcavít koaz etnik:
vedoucích. Úzkostliví a zkostnatělí vedoucí, žijící , Jo neadětám. Kdgž té bije, znamená to, že
v pohodlné a zaběhnuté pravidelnosti a pořádku, mo te mitaje. Bgto bg zté znamení, kdgbgs
hou proměnit dětský rozvoj a obohacení dětské osob mohta detat, co bgA chtěta a on bg neíek
ani Atovo. To bg znamenato, že jAi ma
nosti v internátech v hřbitov.
thoAtejná."
Vychovatel musí hledat a uspokojit neklid člověka k Kdgz jAem to dovgptcávet, kněz Ae Amát a
člověku, tj.duševní hnutí, jinak se mladá duše vyví nekt:"Ten canoděj znát dobíe tidi a neby
jí jednostranně a zakrní. Tato odpovědnost by snad htupák. Podívejte Ae: kdgž Lidé jednají
mohla vychovatele od jeho povolání odradit, ale svě a knezem pěáteÍAkg, je to dobné. Ate kdy
řenec sám ve svém společenském vývoji nabízí nesmír ho nemají nádí jen pnoto, že je knězem,
nou pomoc; je-li dobře podchycená, tedy celou výcho pak je to jiným způsobem také dobne. Ate
vu usnadní.
kdgž ho ani nemitají ani ho nechovají v
5. V prvních letech je dítě odkázáno na pomoc dospě Atcdci, znamená to, že je jim i Bah thoAlých, většinou na lásku a péči matky. Ve 3-41etech
tejny, že aí na něho ani nevzpomenou."
si dítě buduje nové vztahy a vznikají první hnutí od
Chtět
jsemho potěšit. "Snad jsou tide
póru. Odpoutává se od matky, hraje si s kamarády. Od
zdvoíitejÁi než dííve"’ Zasmát AeáMate
8 let dává přednost skupinkám obojího pohlaví, sku
pinky jsou nestálé, málo rozčleněné. Američan Mořeno sice cennou piet" ate bitou dusí. Ne, ne
je nazývá I.stupněm sdružování čili tvoření skupin. mystím, že bg bytí zdvoěitejAÍ, jAou jen
thostejnějží." Napadta mí ježte jedna á
Asi ve 13 letech začíná vlast
chaáAte vím, že ae ježte
ní sdružování. Družina jed
na kněze nadává a knitinoho pohlaví je trvalejší,
zují Ae."
organizuje se, plánuje in
"Kdo je knctizuje!"ptat Ae.
tenzivněji a jedná vyhraně
"Pobní knutíané,"nekt jAem.
něji. S pubertou dochází k
"Nu, tak ty nóA pnece jeAII.st.sdružování; trvá do
te imitují," podotknut.
konce dospívání. Tvoří se
Sndecně pozdnavuje
menší přátelství, život
Váš MICHAEL OBOLUQWE
v bandách je skončen. Vidíme-li ho později, je to

18.5.oslavil náš sv.Otec 60 let. 20
Pro tepší meditací o Kristu dat arci
biskup z Kígaíi v Palandě promítat v
katedráte sv.Michata za účasti mnoha
oficíetního časopisu sv.Stotice
věřících 2 x fitm Zefirettího Ježíš
Osservatore Romano. Šéfredaktor
i Nazaretský. Přeje si, aby se jeho pod
je. P.Adam Boniecki. Pro potské
nět uskutečnit i v jiných farnostech.
vydání napsat sv.Otee vtastní posetství.
Pax Romana uspořádala v Ženevě konferenci o lid
Mladí ve spojení s protestantskou klášterní ských právech. Účastník z naší vlasti popsal
komunitou v Taizé podniknou v létě řadu
otevřeně situaci doma. Jiný - nevěrec - mu bla
místních poutí jako znamení snah o smír mezi hopřál k jeho odvaze, ale"katolický tisk"se o
křesťany a v lidské rodině. Větší pout proj tom nezmínil. Naše úřady se to jistě doví a
de Evropou a Severní Amerikou.
statečný krajan to nebude mít doma lehké. Jistě
Ke zprávě o smrtí autora naších duchovnech
o tomto riziku věděl a považoval za důležitější
kapitot na 4 .str.biskupa z USA F.J.Sheena
říci pravdu o náboženské situaci v komunistické
dodáváme, ze biskup zemřet při modtitbe v
zemi, než chránit své ylastní pohodlí a rodinu.
kapií. Za návštěvy sv.Otee v USA toni óMe Na německý Ven katolíku v^Bertíne se píihtásito
sv.Otcem objat v katedráte sv.Patrika v N.V. už přes 70 tisíc účastníku.
Papež mu grátutovat k 60.výr.kněžství dopí Na vrchol Mont Everestu položili 2 polští horo
jeni z 20.9.1979 a Sheen v dopije z 26.11.
lezci 17.2. růženec a kříž, posvěcené sv.Otcem.
ujistit sv.Otee, že se za něho modtí jako za Jeden z nich je kněz, který pak sloužil mši sv.
Kristova náměstka a v tomto křížovém eykJtu, v jednom z táborů, postavených pod vrcholkem.
který dotéhá na Církev-Mystické Teto Kristo - Tisk.kancetář KIPA pripometa smutné výročí,kdy
vo-každých 500 tet "je modřím za Vaši Sva
před 30 tety 14.4 .prepadta komunistická potície
to jt jako za jiného Řehoře Vetikého, za ji 226 mužských a 720 ženských klášteru v CSSR a
ného Řehoře Vil., za jiného Pia \J. V dnešní odvlekla 1900 řehot niku a 10600 řehotnic do kon
době podte jtov básníka Stoujackého udátá
centračních táboru.
stovanský papež v církvi pořádek.. .Každou
Holandské sdružení katolických laiků Stichting
noc je modtím k našemu Pánu v Nejsv .Svátosti Comnunicare navrhlo biskupům založení nového ka
za prvního pastýře naších duŽÍ, který zastá tolického týdeníku pro Holandsko.
vá jedinou mravní autoritou na světe. Na. jed Msgr Poggí, nuncius se zvláštním postáním a
né straně mé srdce pro Vaši Svatost krvácí, Msgr Sainz Munos odletěli 21.4.do Madárska, kde
protože jako Pán ktepe na nose dveře, někte navštíviti diecése, setkali se s biskupy a s
ří stysí vás hias, nenechají vás vjak vnik vládními představiteli. V Madon ku byt po vel
nout do svých, srdcí. Na druhé straně se u
kých obtížích konecne povolen jeden ex.ercic.dum
Náměstka Kristova spínaje to, co bylo rece- Německá Charita doporučuje stavbu středisek pro
no o Pánu:"Cety'svět, jde za ním."/Jan 12,19/. pomoc drogovaným, psychicky nemocným, alkoholi
Rád bych byt mtaáší, abych se moht radovat
kům a těm, kdo berou příliš mnoho léků. Ve Švý
z budoucích požehnaní, protože podte stov
carsku se má zavést receptová povinnost na řadu
jednoho z naších básníku:"Zvednete htavu a
léků, zejm. proti bolestem.
postouehejte: co je to za htuk ve stínu, je Řecká pravostavná církev žádala ekum. patriarchát
ho kroky jdou k vám - po vodě".
v Carihradě telegraficky o informaci, zúčastni
V Jižní Korei dělá islám pomalé,ale jisté po- li se dialogu na ostrově Patmos 29.5.také uniakroky, ačkoliv v této zemi převládá budhis- té, kteří se sjednotiti kdysi s katot.církví.
mus a křesťanství. Průlom začal před 25 lety,- V Německu vyhrál první cenu "špatně informova
kdy měli turečtí vojáci SN bohoslužby v ar ných "kuchař, který na otázku, kdo byl Martin
mádních barácích, vzbudili pozornost a od
Luther řekl, že tento muž vyvěsil 53 x svou pro
té doby se dalo k islámu 13 tis.Koreánců.
tézu na dveřích kuchyně ve Wiirtenbergu.
V hl.městě Seoulu je velká mešita z r.1971, Angtíkánska ctrkev se vyslovila proti účasti
v městě Pusanu se staví další. U Se
Angličanu na olympijských hrách v Moskvě. K zá
oulu je mohamedánská vesnice. Mohamedáni se vodníkům na koni se ve Švýcarsku přidali s boj
také připravují získat Evropu, v Africe jsou kotem také střelci.
větším nebezpečím než komunisté.
V Dopise kněžím a jáhnům mnichovské diecéze zdů
K 1.9.1979 byto v SSSR 76 pravost, biskupu.
raznil kard.Ratzinger důležitost kněžské rady
Ti, kteří by se rádi spojité s katotickou
pro duchovní jednotu a společenství kněžstva.
Církví, nikdy nedostanou povotenc k výjezdu. Nímej/Francie ostaví 100 tet od smrti Emanuela
Msgr.Daniel Kučera, OSB, býv.opat u sv.Pro ďAltona/1810-1880/, jenž založil kongregací
kopa v Lisle/Illinois, USA/, později světici augustiniánu Nanebevstoupení Čití Asumptionistybiskup v Jolliet, Illinois, byl v březnu jme po revoluci 1848 se stát novinářem a zatožit
nován sídelním biskupem v Salina/Kansas/.
známou katot.revuí La Croíx, kterou teto
rehotnící vedou dodnes,

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Začátkem dubna dostat 4v, (líec
první čisto po-tikého vydání poto-

HUMOR KOLEM OTCE BRRITA
Jak jsme se v min.čísle zmínili, někteří čtenáři
budou dost a'vat duchovní čtvrtletník - revui NA
HLUBINU. Založil ji r.1926 dominika'n P.Silvestr
BRAITO. Byl to muž hluboce zbožný, pracovitý, za
nícený pro království Boží - a také vtipný.
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Jednou ho požádaly sestřičky o exercicie - byl totiž velmi oblíbený. Nabídkv
přišly dvé - z Přerova a z Horažďovic. P.Braito na obé odpověděl:"Sestřičky
modlete se za mne, abych byl svaty; pak budu mít dar bilokace /tj.být sou
časně na dvou místech/ a mohu dávat exercicie současné v Přerově i Horaždbv
cích
/
»
t
***
Braito jezdíval často rychlíkem mezi Olomouci a Prahou. Ve vlaku se
často setkával s obchodními cestujícími vyhraněného typu. Jednou se
ho jeden pta 1:"Ve 1ebný pane, že vás tak pořad vidím v tom rychlíku, s
Čím vy cestujete?" A Braito odpovídá:"Nu - s Božím slovem." Cestující
nato:"Smím se zeptat, jak jdou kšefty?" Braito dí:"Nu - spatně - je
moc židovské konkurence."
...

V jedné brněnské rodině vypravoval Braito, že jede dávat exercicie dominikánkám. Čtrnáctiletá dívka se ptá:"A to jsou také domini kánky?"Brai to odpovídá:"A holka, co myslíš, kde by se brali domi n i kán i ?"
★★★
Dva z jeho spolubratři, nazveme je Petr a Pavel, se spolu tuze neměli ra'di ,
jeden na druhého dělal stále nějaké ty špičky, tak jsem jednou
,
řekl Braitovi:"Mohl byste toho Pavla trochu krotit, aby nebyl na
Petra tak zly. Vždyť to dává lidem po horšení.""Brai to odpověděl:
|
"To máte těžký, bratříčku. Já mám toho Pavla rád, ale Petra potře

buji."
0
t
*★*
Baito byl původem čistokrevný Ital. Rodiče mu zemřeli na epidemii
při stgvbe dráhy v Rumunsku, když mu byly asi tři roky. Mel jeste sestřičku
Sirotku se ujala česká služka. Holčičku svěřila francouzským sestřičkám a o
chlapce chtěla pečovat sama; chtěla z něho vychovat kněze. Tak se sta
lo, že^Braito, ačkoliv neměl^ani kapku české krve, se naučil italsky
• az v Rimé. Ale temperament měl náramně italský. Byla to půvabná směs
v celé jeho postave a bytosti. Se sestrou se setkal až už byl řadu le
knězem, dověděl se, že žije jako dominikánka v klášteře u Frýburku ve
Švýcarsku. Pak se jednou nebo snad několikrát spolu setkali.
z
V*/
★★★
Nova maminka z něho chtěla vychovat kněze. Jemu se napřed moc nechtělo. Vy
pravoval mi, že jednou přišel ke zpovědníkovi a vykládal mu, že se mu tak 1
bí děvčata a že by snad nemel na toho kněze jít. Zpovědník mu ukázal na jed
nu starou ošklivou babku a povídá:"Podívej se, takhle bude za padesát let
vypadat ta tvoje, která se ti teďlíbí." Braito odpověděl:"No jo, pak budu
taky starý dědek a bude mi to jedno."
Každému zpovědníkovi se stává, že k němu přijde nějaká zbožná duše a neví, ;
čeho by se zpovídala. Říká:"Ve 1ebný pane, já se modlím, nikam nechodím, s
nikým se nestýkám - tak nemám žádný hřích“ Braito měl na to dvojí recept.
Jeden zněl:"Tak si stoupnete támhle na oltář a já před va'mi zapá
lím svíčku." Druhý recept:" Zeptejte se vaší sousedky, ta vám přes-l
ně poví, z Čeho se máte zpovídat."
***

Prokázání jeho italský temperament trochu rušil, byl patheticky^
zvyšoval a snižoval hlas. Jednou jsme poslouchali Braita - předná
šel velmi klidně, vázne, každý se divil a každému se to líbilo, jak
najednou ovládá svůj temperament. Pak jsme se dověděli, že ho bolelo břicho
Po unoru 1948 směl ještě Braito nějaký Čas působit, než ho zatkli a zavřeli.
Jednou musely na ranní vlak, a tak vyšel v černém kolárku z olomouckého kláš
tera a zamířil si to k^nádraží. Z jakési hospody se vyvrávoral opilec a kdyi
videi tlustého velebníčka s černým kolárkem, tak povídá:"Počkej , ty Plojnare
ty budeš“ také” jednou viset!"
„
.

Podle vypravování P .Dr. Alexandra Heidlera
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SBĚRATELÉ MINCÍ
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Za dveřmi, osvětleni malou lampičkou, stáli "Snad bych si mohl prohléd
dva muži. Očekával je každou noc, i když je nout vaši sbírku, "řekl vou
sáč . "Myslím vaše mince!"
neznal.
Jiří zaváhal. Revolver ve vou"Smíme si od vás zatelefonovat?" zeptal se
sáčově ruce byl příliš blízko, a
silný muž s odulými rty.
jeho vlastní tak daleko. Pohlédl do
"Nebudeme dlouho zdržovat,"dodal vousáč.
Když v novinách poprvé četl zprávu o přepa studených očí vousáčových a pochopil, že je
dech majitelů sbírek mincí, zachvěl se, I na ztracen.
něho jednou dojde. A už je to tu. Každý mě Pomalu se otočil a stoupal zvolna po schodech.
Nohy se mu třásly.
síc ubitá oběť! Na dveřích však byla mříž!
Uslyšel za sebou tiché kroky.Jeho žena Mar "Vy se nepůjdete podívat?" obrátila se Marta né
ta, kulaťoučká ženuška s drdůlkem a brýlemi, tlusťocha, rozvaleného v křesle.
"Ne. Je mi milejší společnost chytré dámy,"řekJ
se probudila.
"Co se děje, Jiří?"posunula si brýle na nose. nedbale a znovu se zašklebil.
"Rádi bychom si od vás zatelefonovali," řekl "Nikdy bych se neodvážila vzít do ruky zbraň,"
nevinně pokračovala manželka Jiřího, "posledně
statný pán pokorně.
"Ale pročpak ne? Bud zdvořilý, Jirko, a pusť jsem poprosila bratrance Ala, aby ty náboje
vyňal sám. Jiří nebyl doma,"pokrčila rameny.
pány k telefonu."
Jiří se na vteřinku zastavil. Bratranec Al?
Jiří otevřel mříž a páni ho následovali do
obývacího pokoje. Mrknul na příborník. Naho Hlaveň pistole se mu zaryla do zad a připomenu
la mu, že si má pospíšit.
ře se černalo ústí revolveru.
"Pojdte do jídelny, připravím vám trochu ča "Myslím, že by vám přece jen přišel vhod kousek
koláče,"obrátila se Marta na tlusťocha."Přinesu
je a pečivá,"nešťastně zasáhla Marta. Její
breptání se podobalo zurčení potůčku.
trochu chladného mléka, než si ti dva sbírku
"Nebudeme pít čaj,"řekl lhostejně tlusťoch. prohlédnou. Vy se o mince nezajímáte?"
"Slyšel jsem, že máte slušnou sbírku mincí," "Ale ano. Prohlédnu si je později,"řekl tlus
obrátil se druhý na Jirku.
ťoch. "A pro mléko nechoňte, nemám mléko rád,"
Už je to tu! Jak to mohou vědět? Ovšem, vždyť zastrčil ruku do kapsy. "Kdybyste však mohla
před měsícem odpovídal na inserát, nabízející chvilku mlčet!"
NAŠE KRIMI
mince. Nikdo se neozval. Tak si obstarali ti "Mám doma vždycky něco pro milé hosty, "pokračo
dva nebezpečení chlapci adresy. Mazané!
vala Marta, nevšírrajíc si jeho poznámky."Když
"Máme spoustu mincí, "brebentila Marta, "chci, tu byl bratranec Al - právě ten, co vyndal ná
aby to uložil do banky, ale brání se."
boje ze zbraní, vyzná se v tom, on se vyzná ve
Pak si zakryla postrašeně ústa:"Ale, ale pá všem, tak jsem měla čerstvý koláč s jablky a
nové snad také sbírají mince?!"
rebarborou! Povídal, že lepší odměnu nemohl do
Jiří si uvědomil, že nahoře, u mincí, né ma stat! Škodíte sám sobě, když odmítáte koláč. Je
lý revolver. Ale nechat tu Martu s lupičem? opravdu výborný," žvatlala dál, jakoby si vůbec
nebyla vědoma nebezpečí, které hrozí jí i její
"Sbíráme i zbraně,"řekl vousáč a vytáhl z
kapsy pistoli. Jiřímu se zatočila při pohle mu manželovi.
Tlusťoch zvedl zrak k nebi a snažil se nepo
du na hlaveň hlava a cítil křeč v žaludku.
Kolik lidí už ubili? A kolik ještě ubijí?
slouchat její žvatlání. Bude nepřijeimé tu naiv
"Ach, "řekla Marta, "nenávidím zbraně. Mám z
ní husičku zastřelit. Ale musí to být. Svědect
nich strach. Jiří je také sbírá. Jednu má v ví a tak dále! A co tam nahoře tak dlouho dě
kuchyni, druhou v pokoji a třetí dokonce ve lají? K čertu!"
vitrínce s mincemi. Už jsem mu tisíckrát ří Zaslechl cinkání peněz a spokojeně se usmál.
kala, aby je všechny vyhodil z daru."
"Váš kolega koupil celou sbírku,"řekla šťastně
Jiřího se zmocňovaly mdloby. Zmizela posled Marta. "Je tam moc cenných mincí!"
ní možnost. Marta prozradila, kde jsou zbra Náhle se shora ozvaly dva výstřely. Po chvilce
ně - tak nevinně, ach Bože!
bylo slyšet váhavé kroky. Pak někdo sestupoval.
"Doufám, že vaše zbraň není nabita, "pokračo Ve dveřích se objevil Jiří. Byl bledý, zakrváce
vala Marta, posunujíc si brýle, které jí stá ný a držel si ruce na břichu. Marta vykřikla a
le padaly z nosu. "Je to nebezpečné. Říkala shroutila se tlusťochovi pod nohy. Tlusťoch s
jsem Jiřímu už tolikrát, aby neměl v doně na úsměvem sklonil revolver. Náhle Jiří vytáhl ru
bitou zbraň. Proto jsem také všechny náboje ku a zazněly tři krátké výstřely. Tlusťoch padl
vyndala. Není to tak lepší?"
k zemi.
"Jste velmi chytrá dáma. Velmi chytrá,"řekl Když Jiří zavolal na policii, obrátil se k Mar
vousáč a zašklebil se.
tě: "Málem jsi i imě oklamala. Ale když jsi mlu
Tlusťoch se uchichtnul: "A jak chytrá! "opako vila o neexistujícím bratranci Alovi, pochopil
jsem, že náboje v pistoli přece jen jsou!"
val po vousáčovi.

Jean Paul SARTRE, o jehož úmrtí 16.4.1980
psal světový tisk, přetavil Hegelovu a Heideggerovu filosofii do vlastního samorostlého
existencialismu, v němž sliboval všem neome
zenou svobodu volit v každém okamžiku vlastní
existenci. Sartre byl nejen filosof; jako
spisovatel a literát byl unesen mocí slova.
Světovým názorem byl rebel Voltairova ražení,
které vládlo v rodině, z níž vyšel, a svéráz
ným hlasatelem"osvobození"; v marxismu viděl
prostředek proti duchovnímu a politickému
znásilnění. Svými dramaty své myšlenky rozší
řil. V "Mouchách"staví Sartre na pranýř pomstychtivce, jejichž zvrácená lítost ústí do
otrockého strachu. Sám se zastával mnohých,
i jejichž lidská práva by
la podle něho potlačová
na. Je pro něj charakte
ristické, že si k tomu
nevybral milióny těch,
kteří desítiletí trpí pod
knutou, kterou sám nekri
ticky obdivoval, ale k
všeobecnému údivu právě
německé teroristy, kteří
ohrožovali život druhých.

„CESTUJÍCÍ BEZ JÍZDENKY“
tidmi, kteží píedstínati ctnosti, nenávideta
pňetvánku a s ní i samu ctnost. Jako čtovek se
smystem pno životní neatita se v ps eados pinituatistickém pnostíedí své rodiny staJLa ze vzdoru
votteniánkoa, aniž by sama co z Vottatra četta.
Půvabná, bacutatá postava, přitom cynická a živá v jednání., ztětesňovata ducha áptné negace."
Velkým a rozhodujícím záporem v Sartrově životě
bylo, že mu chyběl otec. Dvacetiletá matka po
znala svého muže krátce před svatbou a brzo po
narození dítěte se otec rozžehnal s životem.
Otec zemřel tedy příliš brzo, než aby mohl být
pro život dítěte ideálem, který by následovalo,
či, jak Sartre sám říká, aby mohl převzít úlohu
onoho "přesažného já".
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Náboženství žen, které bděly nad chlapcovou vý
chovou, se mu jevilo jako pouhá konvenční pře
tvářka. V neděli šly dámy občas do kostela na
mši, aby se pokochaly pěknou hudbou, aby uslyše
ly známého varhaníka.Žádná z nich opravdu nevě
ří, ale víra druhých jim dává příležitost k hu
debnímu vytržení: věří v Boha potud, pokud sly
Jako filosof myslel Sart ší zvuky toccaty. - Pro Sartra bylo chybění
re velmi bystře. V hlav otce stejně osudné jako kdysi pro mladého Bed
ním díle: BITÍ A PRÁZDNOTA řicha Nietzsche, jenž později žaluje, že nad je
pokuó o fittosoú.ontotogéč ho dospíváním nebdělo mužské oko.
vynikajícím způsobem ana Pro dámy, nudící se v prázdnotě vlastního živo
lyzuje chování člověka a ta, se stalo dítě jakýmsi rodinným geniem. Pro
zaslouží si kritické
jevy jeho probouzejícího se ducha doprovázely
zhodnocení. Při zpětném přehnaným obdivem. To manévrovalo chlapce do
pohledu na něho je zejmé úlohy herce:"Detám, jako bych byt ohrožován, jen
na dnes patrná hluboká, velká rána jeho duše, abych na sebe upoutat více pozornosti..Jetikož
která se ráda překrývá slovem"ateismus".
má útoha vyžaduje hrát ctnostného, nemusím se
Sartre však v mnohém nezapřel, že sám pochází někdy v tom smystu nutit nebo namáhat: proste sT
od Boha, a do poslední chvíle se snaží formo yymýstun. MÓh onu knížece svobodu herce, držícívat svůj vztah k Bohu. Na konci knihy LES MOTE 'ho své pubtikum v napětí a dávajícího zazářět
/Slova/píše:" 1/ temnote sktepení jsem Ducha sv, sve vtas tni útoze v novém svette. Zbožňuje me,
zaskočit a vyhnat. Ateésmus je hrozná, dtouho- jsem tedy hodný zbožňování." " Vytvářím se sám
tnvající opovážtěvost a mys tím, že jsejn mu
znovu a bez ustání, jsem dárcem a darem součas
byt oddán až do konce. "Sartra. nůžeme litovat, né. Kdyby žát muj otec, byt bych poznat sva praže byl veden tragickým osudem těžce zraňují va. a povénnosti, Poněvadž vsak je mrtev, neznám
cího ateismu, na druhé straně nemůžeme pře
je. Nemám žádná práva, nebotŽ jsem zahrnován tashlédnout, že tento ateismus vyplynul i z jeho kyptnýmé pozomostmé, a nemám také povénnosti,
vlastního vzdoru. V uvedeném díle nám sám po neboť dávám rovněž z pocétu tisky.Znám jen jede
dává jakousi psychoanalysu svého ateismu, kte ný úkot:tíbtt se. Všechno pro ono vnější zdání".
rá si právě nyní, po jeho smrti, zaslouží po
Velkým zážitkem pro probouzejícího se ducha mla
zornosti .
dého Sartra byl objev světa knih, k němuž nalsl
VELKÉ A ROZHODUJÍCÍ MINUS
vlastním úsilím klíč:"8y£ jsem Štěstím jako bez
Sartre se nar.r.1905 v Paříží. Zřetelně a s sebe: konecne jsem je met pro sebe, tyto suché
určitým přeháněním popisuje ducha rodiny, z htasy v jejtch herbářích, htasy, jež dědeček
níž pochází. Píše o své babičce:"Tato ztva,
svým pohtedem přivádět ve zvuk, které on styšet
t^onická a chtadná zena, meta togtcké, ate de a ja nestyšet’.""Naset jsem vtastní náboženství:
struktivní myštení, neb ot mys tenký jejího mu nic nebyto pro mne duté žitéjšího nad knihu.
že byty stce povznášejíce, ate netogtcké a
Knihovna - to byt muj chrám'."
protože Často nemtuvtt pravdu a byt tehkoveiný, pochybovata o všem..Jetikož byta obktopena

PO CELÝ ŽIVOT "CESTUJÍCÍM BEZ JÍZDENKY"
25 mučednictví jsem toužil po smrtí.'
Zdánlivě se mu opravdu dařilo:
Dospívající hoch cítil brzy, že mu chybí reálný životní
cíl. Nestál před ním úkol, k němuž by měl dospět. "Nebylo "pohřbít Smrt, zavinutou v A.oaóce
slávy".Na vrcholu své činnosti si
mz nezbytně potřeba: nebyl jsem pokračování otcova díla,
nemuset jsem az věnovat výrobě ocelí. Jedním slovem - ne představoval své literární znovu
měl jsem dusí." "Jako zaražený, vz zmatek uvedený hmyz,bzz zrození :"kokony"jeho knih praskno
víny a zákona, bzz AmyAtu a určení, jsem a z stáhnul do ro "vyletí z nich pětadvacet motýlu
o podobě knih, které budou, třepo
dinného divadla." Skulinami v jeho ulitě,která se nedala
dokonale utěsnit, pronikala do chlapcova nitra syrová sku tat stránkami jako křídly a nako
tečnost, myšlenka na smrt i na to, že sám jednou zemře.Nik nec óc usadí v regatu Národně
do mu přitom nepomohl, aby tyto myšlenky zpracoval člověka knihovny." Tito motýli nají být
důstojným způsobem,, a tak se trápil pocitem, že je hnán ,k jím samým. - Nejhlubším důvodem
vlastního života, jak Sartre na
něčemu hroznému. "Zit jAem vz zděšení, byla to opravdová
jeho sklonku přiznává, byla"víra"
neurosa."
V hloubi duše toužil mladý Sartre po křesťanských pravdách, Byla to zvrácená víra jeho dětsťv
která jej držela v zajetí oelý ži
které instinktivně vytušil a které potřeboval:"Má rodina
však byla zachvácena postupným odkretťanstČním, které za vot: "Vyrostat jsem jako plevel na
humusu katolictví. Mi kořeny ssály
čalo v horních vrstvách buržoazie za času Voltairových a
z něho šťávy, abych mohl ruAt. Od
během století proniklo do všech společenských vrstev." V životě mladého Sartra nechyběly sice opravdové nábožen tud pochází ono blyštivé oslněné,
jímž jsem po třicet tet trpět."
ské podněty, jeho postoj k osobnímu Bohu však ustrnul na
mrtvém bodě. "Po několik tet jAem byt oficielně ve styku A "Iluze pohledu nazpět se rozpada
Všemohoucím, Avé nitro jAem však mel vucí němu uzavřeno.
vz střzpy: martyrium, spása, nzJednou jAem met opravdový pocit, že existuje. Hrát jAem AÍ Amntzlnost, všechno a z hroutí, bu
a z zápalkami a přitom jAem ohněm poškodil malý koberec.Měl dova az £ótí k zemí. Zaskočil jAeu
jAem v úmyslu Avuj čin zatajit, a najednou jAem pochopil, Ducha Avatzho v temnote Aklepení
že mě Buh vidí. Cítil jAem jeho pohled v nitru hlavy a na a odehnal pryě. Ateismus jz hroz
rukou, pohyboval jAem Ae v koupelně Aem a tam, viditelný
ná a dlouhotrvající opovázlivoAt
jeho zraku jako živý cíl. Zachránil jAem Ae výbuchem vzte a myAlím, že jAzm mu byt oddán az
ku-, rozzlobil jAem Ae nad takovou troufalou netaktnoAtí a
do konce. .JAem člověkem, který Ae
vypukl jAem v nadávky, užívaje přitom všech mí známých kle probral z dlouhého, hořkého a
teb Avého děda. Od té doby na mě Buh už více nepohlédnut." AÍadcz o mamajícího bludu..Znovu
V hloubi duše trpěl však Sartre pro své odmítnutí Boha po jA^m czAtujícím bzz jízdenky-.
celý život. Pro své okolí idol, kdysi v roli rodinou hýčka. PriuvodČÍ přisel do mzho oddílu a
ného psíka, byl na životní cestě stále cestujícím bez jíz pohlíží na mne, méně přísně nez
denky, který nevěděl, kam vede cesta, přitom však stále ve kdysi..."
strachu, že po něm budou chtít, aby se prokázal. Trpěl po Kéž by se tato slova na něm vypl
citem, že vstoupil do vlaku, aniž by k ternu měl právo. Palnila: nechť odpočívá v pokoji!
čivá touha dotknout se onoho Absolutního ho nikdy neopusti
la. Dítě bez úkolů trávilo svůj čas hledáním smyslu života /Podle článku prof.Dr.Dr.Siegmunv sobě samém. vysnil si tak jakési náhražkové náboženství. da v D.Tagespost, č. 53,30 .4 .s .4 .Později se mu už nepodařilo zbavit se této nabubřelé kon L.M./
strukce, kterou vykládal právo na vlastní bytí, a rovněž
nepřiznal nikomu moc toto právo udělit.
CHCETE SI UDĚLAT DOBRÉ OČKO U
Mladého Sartra uchvátila touha stát se slavným a nesmrtel PÁNA BOHA?
Přehledejte svůj šatník a najným spisovatelem. To ho však nemohlo upokojit: "Když jAem
Arovnat onu Atávu, kterou jAem měl doAtat A několika kníž dete-li v něm přebytečná pánská
kami, jež jAem měl po Aobě zanechat, cítit jAem az podve saka či jiné součásti pánských
den-. měl jAzm opravdu věřit, Že mojí vnukové budou ještě oděvů, pošlete je indickému mi
po mé Amrti Číst, že budou nadšení tak nepatrným životním sionáři: PAULUS PAYONG,
dílem, tématikou, která me samotného už nebaví? Namlouval Katolík Mission Muhun,
RUTENX - Box 2, Flores N.T.T.
jAem aí, že aspoň muj styl me zachránr před zapomenutím,
ona pochybná vlastnost, kterou muj ded upírat Stendhalovi INDONESIA. "Šéfem" tohoto mi
a naopak přisuzovat Renanovi. Taková slova beze smyslu me sionáře je slovenský kněz
P.František GÁLIš - stejná adre
vsak neuspokojita ."
sa. I ten rád přijme Vaše dary
Jeho život byl jakýmsi útěkem kupředu:"Pri pomyšlené na
pro své věřící. O bídě v těch
smrt jsem dostat, závrate-, nežil jsem rád, a tak je možné
pochopit i úděs, který taková myšlenka a Aebou přinášela. to zemích si uděláte představu
TÍm, ze jsem učinil rovnátko mezí smrtc a slávou, rozhod při četbě vzpomínek pana Musila,
které uveřejňujeme.
nut jsem o svém osudu. Chtet jsem zemřít, víc než po
PÁN B Ů H ZAPLAŤ!

V Kanadě byla jmenována řeholnice z kongr.
Panny Marie Dobré Rady v Montrealu sestra
CO VÁS BUDE ZAJÍMAT !
lisele Turcit, 40 let, generální tajemnicí
Rada IztaeZókt/ch Vetkých Rabína
biskupské konference.
je pnoti zavedené Letního ČaAa v
V Egypte Ae konata vyAtava egyptAkeho kalAnaetí, pnotože by Ae znuvétiLa
toLického tuku, nejen nyze naboženAkého,
Aobota-Aabat-a byL by to zLočin.
ate i kuítanného, vědeckého a AkoLního
Bolivijská konference řeholníku se
'ZúcaAtnita Ae jí apoAtotAká nuncéatana. 26
rozhodla zastupovat katol.církev ve
0 sv.Otce se starají polské sestry z kongrega
výboru na obhajobu demokracie; biskupská kon ce Malých služebnic Božského Srdce Ježíšova.
ference prohlásila, že tam smějí být jako
10.12.1580 pniíct do Fnýbunku ve^Svýcauku av .
soukromé osoby, ale nesmějí zastupovat Církev. Petn HanÍAtuA, juuita, ponadce Rehoňe XII., céSv.Otec Akoncit katechui o Genui a pňí gen- Aane a kandinátu. Pnacovat tam ve a kote - dnu
audiencí 16.4 .zahájit téma podzimního biAk. gymnaAÍum A v .^lichota, kde je také pohnben. Víky
Aynody 1980: knuť.manžetAtví a nodina.
jenu Ae zvy-Ait počet žáku, jenu vděčí měAto za
Cesta sv.Otce do Afriky: Církev měla 2 afric pnvní tiAkánnu - Abnaham GempentLn. Jubiteam
ké papeže :s v. Viktor I./189-199/, sv.Gelasius oA tavit Fnybung 27.dubna.
I.,/492-496/. Zaire má 28,196.789 obyvatel, V Zaire je nyní 27 nových oblátů Panny Marie
z toho 11,717.314 katolíků, 47 diecézí. Lid. Neposkvrněné, ke kterým patří i náš jihoafrický
republika Kongo-komunistická vláda, ale úplná misionář P.Čížkovský. Přišli do Zaire 1931 a pra
nábož.svoboda: 1,229.800 obyv.,480.000 katol. cují v diecézi Idiofa a arcidiecézi Kinshasa.
Keňa-.12,700.000 obyv a podle statistiky z r. NewyonAký ancibÍAkup, kand.Cooke, vojenský ondi1977 2,137.663 katol.-Ghana 10 mil.obyvatel, nán USA, vyAvítit na Atátého jáhna pno diecézi
1,205.500 katol.. Obě poslední země slaví le HonoLatu genenáta ThomaAe Rienziho, 61 tet, v
tos sto let od založení katolické Církve.
penzí po 42 Letech vojenské ALažby. Svícené Ae
1/ Auona. a FontainebLeau ve FnanciL Ae acaLÍ
konato v Heidetbengu-NSR-kde byt genenát tetekopnovínc.pňedAtavené kanmeLLtána z cetého
munikácném inženýnem pni komanékač.nedit.MATA.
Avěta.
Polská sekce vatik.rozhlasu uspořádala soutěž o
Sv.Stolice chtěla jmenovat Msgr Gabriše sídel'cestách sv.Otce. 14% odpovědí z 4.300 bylo
ním arcibiskupem v Tmavě, ale vláda za to
správných. Všichni účastníci dostali fotogra
chtěla, aby byl Msgr Vrana olomouckým arcibisfii sv.Otce s požehnáním a 4 z vítězů pobydou
kupem, s čímž sv.Stolice souhlasit nemůže.
v Římě a přijme je sv.Otec.
Snad mu příští rok bude 75 let a musí podat Vito P .Vlenen^nieda van Stnaatena-Spekpatena, ktG
demisi. LISTY přinášejí zajímavé svědectví
ný podponaje VELMI noži vLaAt, doAtato v n.79
býv. zahraničního vyzvědače z CSSR, který tu 36,531.420 USA dot. - o 331 víc nez 1978. Ve
byl diplomatem. Měl prý se sejít s knězem
SvýcanAka o 23,7% víc. Vany in natuna 9 mít.
Vranou v šedesátých letech v zahraničí. Co o Arcibiskup Lefebvre propustil 2 kněze ze své
něm píše, není lichotivé pro Vránu, aE se to instituce ve Francii, protože se odmítli při
týká osobního mravního života či jeho politic mši sv.modlit za sv.Otce a tvrdili, že stolec
kých zápletek. Svědčil prý také u soudu pro sv.Petra je prázdný od r.1965.
ti premonstrátskému opatu Jarolímkovi - pod RatoL.kněz VLadiALav Zavainyuk z moLdavAké nele kanonického práva by byl v tom případě
pubtiky doAtaáj zákaz a to užit mAÍ a v. V zemi je
vlastně vyloučen z Církve!
hodně katotáku poÍAkeho a nem.původů.
tíha enengicky potvndita novou potitéka nábo- Jeskyně sv. Dominika v Segovii ve Španělsku,kam
ženAké toLenance, ktenáma ovAem Ave meze.
se sv.Dominik uchýlil k životu modlitby a poká
Ve Fuzhu, vyeh.pobaezá Cíny, je oaL 50 tLA. ní, se bude dokonale restaurovat.
fzatotáha a znova začínají žít náboženAky.
PaníŽAký aneíb.kand.Manty pozvat biAkupa ze
R.1982 se bude kcnat v Innsbrucku světový
Stockhotmu a fznakovAkého ancib.kand.Machou keho,
kongres mezinárodního Kolpingu.
aby Ae Aeznamiti a paAton.údaji pnaŽAké an.cidU.eJan XXIII .má naživu jutě jednojw Aouaozence, céze.
GiuAeppa/zvaného GiaAeppLno/. Žije v no dnen Arcibiskup z Nuova Segovia na Filipínách Msgr
Sotto iL Monte.
Sisan otevřel středisko biblických studií Jana
P.Dudko, ruský pravoslavný kněz, měl před ně Pavla I. Usmívající se papež mu poradil, aby
kolika měsíci ve vězení v Lefertovu trembo- rozšiřoval studium Písma sv. - snad u příležitos
flebitis. Jeho manželka mu chtěla přinést
ti návštěvy filipínských biskupů "ad limina"
obvazy a minerálku, ale úřady to nedovolily. 28.9.1978, na svátek sv,Václava, kdy JP I.zemřel
V nedeti 8.6. onganizají evangetccé v Beánu Na AtavnoAt GEN-Focotanu v Římě 17.-18.5.Ae pný
veLkou mani^utaci, aby pnojeviti Ave ídeaty. doAtavito oaí 50.000 mtadych Lidí.
Očekává Ae 20.000 účaAtníka.
2.4.se rozloučila se sv.Otcem vietnamská rodina,
Ve Francii stoupl 1979 počet svěcení z 118 v která byla od ledna u něho hostem a odjela do
r.1978 na 125. Ve španělských seminářích je Chicaga. Je u něho ještě několik uprchlíků.
zapsáno jen 1476 studentů, za 40 let nejméně.
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Benediktinští mniši v opatství
mnutý týdín. jAmí mČfk Achazku v Bom Jív Buckfastu v Anglii museli sní
aua da Lapa. MéZí óe A z jít knězi Z rzžit denní modlitby z 6 na 3 a
h.otníc.í, ktzrí ptače ýZ v paóZotacZ noó<
půl hodiny; žijí z polního hos
diecéze. Byt jAím tam poprvé. 2 dny bytí
podářství a neměli čas se mu vě
zx.zrcú.ctí búkapa-františkána, na pok
novat natolik, aby je uživilo.
rokoví téma., atí vzat to doAti rozum
STERN obviňuje katol. Církev, že
ní. Jídnu přídnášku věnovat tomu,proč,
byla odrazním můstkem pro nacis
knízi, oAamoíínt v rozéáhtýíh. friA.no A-\
mus. Stern vydává Henri Nannen,
tich., Aí zaAzm unaví a najdou, AÍ ji
jehož nacistická minulost není
nou žínnoAt, kdí A z víz uptatní-rtka
DOPISY
dodnes objasněna.
Aí"rzafÍAadoA”a za^to aí také ožíní.
Jugoslávie věnuje větší pozor
B^zrzitátor to vytozit na pozadí zdzj
nost antikvariátům, kde prý se
AÍzh pomíTu, nzdoAtatzk Apoju, v dobé A ZPRÁVY
rozšiřuje komunismu cizí ideolo
dutu, jí každý AÓm. Po przdnÓAzz byla
gie, např.životopis býv.krále
díbata, zúžoAtniJí. jAzm A z jí v rámít
nebo cestopis po Východě, kde
dovotínoitt, bÍAkupovz níAÍyA-c radí
se popisuje pravdivě říjnová
huáúku a vbaAtní AmýAÍcní. 1/e.Čet jAem pa-^É
revoluce a její bojovnici se
na bZátupa náhodou, potkal, AÓm začat ícč.
označují jako "rudí kati".
Řckí jAem mu, Že je Žkoda, že nevidíme pavobání
Málo známá je po Palachoví a Zajícovi tře
hneze jako mííoAí, pozvání. KmÍAta k náóíedování.
tí pochodeň na jihlavském náměstí r.1969,
Ze vAÍchní A vátí p/toztčč doba temna a poctí opUA- na Velký Pátek-býv.komun, funkcionář Evžen
těnoAtí, aíe byta to pw ne doba znání. Snad to
Plocek. S těžkými popáleninami hy vyslý
nčktcňá knězi prožívají, atc neznají a ztnatí Ae. chala STB. Zdůraznil ryze politické důvo
Snad Ae moc oddati činnoAti a zpovnehneti v du
dy svého protestu. Měl manifestační po
chovním životě. Byto vidět, že Ae ho to dotkto a hřeb } vzdor zákazu STB se v cele nesla
že to nepňíjat./'./ Po eKencáciíchjAme pnobinatí
státní vlajka a nad hrobem zpívala hymna.
dokument bÍAkupAkě kon^enence, kde Ae mají neatí- Na Den katolíků v Berlíně už chystají
zovat výAtedky z Paebty. MaAetí jAme Ae větrní
protináboženské organizace svá představe
nozcitovat-já to také zkouAet, abych Ae nezdát
ní, např. nevkusný, sprostý protest proti
A patný-nad íumpáanamí vtády, ktená začíná na noz- celibátu aj. Uvidíme, jak se s tím orga
Aahtých pozemcích, jež od pnaveku težety tadem,
nizátoři vyrovnají. Nastává ostrý boj pro
putovat eakatyptuA a caknovou tntinu na výnobu
ti papeži a Církvi, při němž budou účinko
pnumyAtového atkohotu, ktený má nahnadát benzínb vat i kněžští desertéři, agenti mezi řePnedAtavít Ae ním vouAatý zetenae-pnávník, a dve holníky a kněžími, tak zv. "katolický tisk"
děvčata, ktení badoa bdít nad Aociátní Apnavedt- televize, rozhlas atd. "Skála Kristova"se
noAtí v nazí diecézi. Ten pnávník vůbec nezná
bude otřásat, ale "pekelné mocnosti ji
kneAÍánAkoa Aocíotogíí, nikdo z nich nikdy nebýt nepřemohou." Braňme se, kde můžeme!
na mAÍ A v. a když jAme jedna pňednaAka metí v
Ozbrojení bandité v Londýně se za 1 min.
koptí, ktidně AÍ pnávník v kaptí kouňit. Nikdo
zmocnili 10 tun stříbrných prutů za 8,7
němčí odvaha upozonnit vetíáina, jak Ae má.
mil.dol. Policie se o přepadu dověděla za
v kaptí chovat....Pno tyto nevěnce diecéze penc- 3 hod. 1975 bylo z londýnské Bank of Ame
ze má, ate pno vyučování náboženství ne. - NaAeí rica ukradeno 17,2 mil. dol, Scotland Pard
jAem tam dva no zdatné dokumenty o Puebte, ate
zatknul jen 5 pachatelů a vrátil 1,1 mil.
biskupové a knězi aí z nich vybínají jen věcí
dolarů. V NSR dostaly všechny peněžní
Aoeiátní..
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ústavy výstrahu, že se letos očekává víc
přepadů: rudým brigádám docházejí peníze.
Bnatn V.mí postat do vězení KLUB. Pnívedt mě na
V NSR mají text.dělníci hodinovou mzdu
zceta jiné myŽtenky, ktené mí nyní dávaje sítu
překonávat chmunné a tnpkě dny vězeňského života. 15,85 DM, v rudém ráji - v Polsku 1,56 DM
v SSSR 2,74 DM.
Tato"skota pokony"mé učí pnemyAtet a vidět skuMísto ruštiny zavedla Čína u dětí od 8 lei
tečnoAti v zceta jíném^světže, což^bude jisté
vyučování angličtiny a franstiny.
prospěšně ovtivnovat muj budoucí život. Pnatete
mi poAtati Stáný i Nový zákon a mohu upřímně na V ČSSR je velký nedostatek pastorů česko
bratrské církve, v NSR mají luteráni do
psat, že tétuji, že Ae mí tato četba nedoAtata
do nukou jíž dříve.. Musím aí přiznat, že pnáví v rostu dost, nejí totiž vysoké platy, za
tím co v ČSSR jsou platy minimální.
této době poníženi ajpokony jAem nažet cestu k
Boha, vínu - a budu AtaAten, bude-ti mě toto po Novým arcibiskupem v Bělehradě je Alojz
Turk, nar.1909 v Prečni-Slovinsko.
znání pnovázet cetý život...Je a matné, že jAem
Ho načet pnávě v okamžiku, kdy jAem sedět a hlta Alberto Iniesta Jimenez/56/madridský svě
vou v dbaních, nevěda kudy a jak dát.. .Modtím Ae, tící biskup velmi rudého zaměření, byl po
zván do Říma. Prý tam našel pochopení.
aby mi B&h odpuAtit. .a věžím, Že mí pomaže mě
Pro hájení komunismu jistě ne.
utápění pnekonat...
NSR
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VELKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSIECELN. - Mše sv.
ve 12,10 v hlavním kostele. Před ní možnost sv.
zpovědi ve zpovědní místnosti vpředu vlevo.
Po mši sv.společný oběd v Kolpinghausu, zasvěcen,
se Neposkvrněnému Panny Marie v sousedním kostele
1. června

JARNÍ POUŤ POD SÁNTISEM
Mše sv.v 12 hod.v ekum.kapli, po ní piknik 15.6.
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 i
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
CORTATT.TQD-IO 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, sobota před I.nedělí
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4 .ned.v mesiaci
9,30
RÉTI-TANN-kaple u katol.kostela, každou
2.neděli - 16.3.
9,30
LUZERN-St.Peterskapelle,neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra,
St.Peterstr.ll.Herblingen, parkoviště pro
ti kapli, P.šimčík pošle pozvánky
10,00
SOLOTHURN, každou 2.neděli,11.5.,25.5.,8.6
22.6. Spitalkirche
10,30
St.GAILEN,pos 1.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pferreiheimu-Gallusstr.34.
WINIERIHUR-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,Schadriitistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Linden
berg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZČRICH,Brauerstr.99.
tel.01-2415025, P.ANTON BANÍK,t.01-2414455
P.MARTIN MAZÁK,1110 MORCES, La Longeraie
t.021-717713.
P.VILÉM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

VÝLETNÍ NEDĚLE DO SCHWARZWALDU, Po bohoslužbách
v 11,
v Bonndorfu piknik v Sommerau, inf.
P.šimčík
22.června

JAK SE STAL ZÁZRAK V L U R D E d
Vypravování bratra Leo Schwagera/německy/benedik
tina z Uznachu. Část uvečejňujeme. Po bohosluž
bách v Herz Jesu Kapelle v dómě/vchod z nádvoří/
v 18.00 hod.
28.června
SYMPOSIUM MLADÝCH 0 HUSOVI v St .Martinu-Casies
v Itálii. Inf.a přihl.česká duch.služba. Klenzestr.66. ,D-8000 Munchen 5. Poplatek velmi nízký.
Povede P.prof.Dr.Jaroslav POLC z Řina 24.-31.7.

KIRCHE IN NDT-konqres o Církvi za želez .oponou.
Přihl.a inf.Haus der Begegnung, Bischof Kallerstr.3. D-6240 Kónigstein/T.
31.7. - 3.8.
TÁBOR MLÁDEŽE U MOŘE - jestli už není plný!
P.šimčík, P.Birka
18.7.-2.8.

SVĚTOVÝ FESTIVAL SLOVENSKÉ MLÁDEŽE -ve Waldkraiburgu/NSR - od 1.4.8. - od 12.-17.8 zájezd do
Říma. Od 18.-30.8.rekreační tábor v Rinchiostra.
Inf.slovenští minionáři, hl.P.Baník, Curych.
LEINÝ TÁBOR PRI MCRI PRE SLOV.PĚTI od 6-12 rcko\
od 14.7.-4.8. - V tom istom čase aj pre 13-16 ro
ných. Inf. a prihl. P.Baník, Curych
DUCHOVNÍ CVIČENÍ V QUARTENU - povede tentokrát
na přání účastníků, kteří se nemohou zúčastnit
"dlouhých" exercicií P.Prof .Dr.Torráš šPIDLÍK. Po
čet míst je omezený, proto se aspoň předběžně
přihlaste VČAS. Mladí a větší děti mohou být uby
tování v mládežnických ubytovnách, pro menší děti je tam místnost s hračkami .31.10 večer - 2.11.

Věřící z Holandska nás požádali, abychom poděkov
li P,Robe rtu KUNERTOVI, S.J, z Innsbrucku, za ski
tečně skvědé a podnětné exercicie.
Česká duchovní služba v Kolíně oslavila 10 let
své obětavé práce slavnými bohoslužbami s kvalit
ním hudebním a pěveckým doprovodem. Mši sv.slouži 1 i :s1ovenský biskup Dr.D.Ka1ata,SJ/nyní ve
Freiburgu/NSR/, Břevnovský opat P.Dr.Anastáz
Opasek a opat z Emaus P.Dr.Maurus Verzích.
Oslava se konala 26.dubna 1980.____________ __
Nekteří čtenáři si stěžují, že KLUB dostávají i
14 dní po odesílacím razítku. Budeme to urgovat,
prosíme však, abyste i Vy na poště protestovali!

PANÍ LACHOUTOVÁ+STANÍK
Paní Lachoutová-lépe tedy její duch-je "dobrou vílou"Stanislava
Neunanna, pomocnicí v nouzi nejvyšší, ochránkyní a orákulem. Za
svého vezdejšího života byla vášnivou spiritistkou a v civilním po
volání posluhovačkou u Neumannova strýčka Václava. Už tehdy, kdy byl
Stanislav Stáníčkem, ho měla ráda a všelijak protěžovala, ač už pa
mlskem, panerančem nebo o svátku sv.Václava při oficiální návštěvě
strýce protekčním, do zlatova upečeným a zvlášt vybraným kouskem hu30
sičky. Když bylo Stáňovi necelých deset let, paní Lachoutová ho za
rmoutila: zničehož nic, zdravá jako řípa, mu oznámila, že do čtrnácti dnů
zemře. A když začal Stána nabírat-láska totiž byla obapolná-těšila ho:"Ale nic si z toho,
Stáničku, nedělal, když bude něco chtít, potřebovat nebo hledat, zavolal si mě!" Divná věc paní Lachoutová skutečně během čtrnácti dnů byla na pravdě Boží.
Standa slavil desáté narozeniny a u nich dona mívali takový hezký zvyk: kolik měl Stáňa roků,
tolik si směl vždycky pozvat kamarádů na čokoládu a na bábovku, kteroužto hostinu každoročně
vystrojovala Stáňova maminka. Ten rok zrovna před oslavou narozenin mladého pána malovali a
všechna okna byla vysazena, aby je malíři nezacákali; paní Smrčinová, domovnice, prosila Stáňu, aby jí pomohl při zpětném zasazování okenic do pantů. Byla to fuška, nešlo to, ne a ne se
strefit. V kritickou chvíli si Standa vzpomněl na svou zesnulou dobroditelku i na její slib a
poprvé ho vyzkoušel:"Paní Lachoutová, pomozte mi s tím oknem!" Sotva dořekl, nějaká tajemná
síla pohnula okenicí sem a tam a obě dvě zdířky vklouzly do pantů jako po másle. A od té do
by Standa věří a věří na zázračnou moc paní Lachoutové. A já na jeho místě bych věřil také.
Posudte sami: jelo se třeba na zájezd a všichni v autě napjatě poslouchali rozhlasovou repor
táž z fotbalového utkání. Našemu národnímu družstvu scházel jediný gól k vítězství. Napětí
rostlo, když se blížil konec zápasu, jen sportovně zaostalý Neumann spal. A tu ho kolegové
začali prosit, aby povolal na pomoc paní Lachoutovou. Standa tedy vyhověl a v témže okamžiku
se z rádia ozval křik hlasatele, oznamující vstřelení vítězné branky. Všichni Standu objíma
li, jako by to byla jeho zásluha.
Jiný "zásah" paní Lachoutové: na filmových exteriérech v Prachaticích měl Neumann poslední
záběr, ale nebe bylo jako z olova a slunce ne a ne se objevit, šéf produkce přiběhl k Stando
vi: "Přimluv se u té své paní Lachoutové, je to nakonec v tvém zájmu, když ten kousek natočíme
jsi hotový a hned té odvezeme dcmů." Neumann vytáhl cigaretu, zapálil si ji a povídá: "Tak
dobře. Připravte si to, než dokouřím, můžeme jet!" A zavolal paní Lachoutovou. Když zahazoval
špačka z cigarety na zem, přiběhl asistent: "Pane Neumann, pojdte, pojedeme, v mracích bude
díra a upálíme to!"A skutečně záběr natočili.
Jednou však zneužil jiný produkční Neumannovy moci a poprosil paní Lachoutovou o slunce sám.
Samozřejmě nevyhověla. Stěžoval si tedy Neumannovi, že ta Lachoutka je pěkná potvora a že prý
ho nechala ve štychu. A tu se Standa za paní Lachoutovou urazil:"Tak abyste věděli,"povídá,
"za tuhle urážku už nenatočíte ani metr!" A vážně, dlouho cedilo jako z konve. Pak nevěřme na
mocnost kouzla paní Lachoutové!
Stanislav Neumann má svůj osobitý humor a sám vymýšlí a traduje vtipy, jejichž kořeny bychom
nejspíš našli v dadaismu.
Tak například před začátkem představení, které se hraje na otáčecím jevišti, tedy na točně,
řekne najednou Standa:"já pořád, co je tu taková zima; bodejt by ne, když hrajeme na točně!"
Jindy se diví:Ták ti hledám pořád na plakátě v Prodané nevěstě tu Božku a nemůžu ji najít.
Vždyž se o ní mluví:"Přepestrá škra - boška...."
Nebo klade otázku:"V které české opeře je letadlo? V Jakobínu: My cizinou jsme bloudili a
léta, létadlo - uhá...."
Neumann sdílel léta šatnu s Janem Pivcem. Po jednom představení, když se oba oblékali do ci
vilu, vykřikl Neumann zděšeně:"Hrome, já tu měl hodinky a už tu nejsou! Honzo, neviděl jsi
mé hodinky?""Neviděl, Stando!" "Ale před chvílí tu byly. Znáš je přece, takový kulatý, stříbr
ný s černým řemínkem. ."A Standa lezl po zemi a rozčílený Pivec mu pomáhá hledat. "Pane Tošovský,"volal Pivec na garderobiéra,"neviděl jste tu Neumannovy hodinky?""Neviděl.""A nebyl tu
nikdo cizí?""Nebyl. ""To jsem tedy blázen.. "A šlo se domů. Druhý den povídá Standa s úsměvem:
"Představ si, přijdu po představení domů a hodinky už byly doma. Voni totiž šly napřed."
V Národním divadle byla před léty univerzální umělecká rada a ta měla zhlédnout každé před
stavení a po generální zkoušce hodnotit. Po generálce "Rusálky" chválil Neumann, jak realis
ticky režizér zpracoval dílo. Polichocený režizér se ptal, co má konkrétně na nysli:"To, jak
jste obsadili roli cizí kněžny. Ono jí totiž opravdu nebylo rozumět ani slovo!"
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BRUKEV SE ŽLOUTKOVOU OMÁČKOU. - 1/2 kg mla
dých brukvi, 5 dkg másla, dkg mouky, 2 žloutrky, sláva z půl citrónu, 1/4 l vody ze zele
niny, sůl. - Brukve nakrájíme na kostky a
vaříme. Scedíme a složíme na mísu. Zalijeme
omáčkou. OMÁČKA: Máslo utřeme do pěny, při
dáme mouku, žloutky, citr. štávu, sůl, pepř.
Promícháme a zředíme vodou z brukví. Vše na
mírném ohni šleháme, až zhoustne. NEVAŘÍME!

JARO
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CELER OPEČENÝ SE ŠUNKOU. - 2 velké celery,
20 dkg šunky, vejce,strouhanka, sůl, pepř,
10 dkg tuku/nejlépe sádla/. - Celery uvaříme
ve slané vodě, nakrájíme na plátky, šunku jem
ně usekáme, spojíme syrovým vejcem, osolíme,
opepříme a přidáme strouhanou housku. Polotuhou hmotou potíráme plátky celeru a na
v klidu, pak osušíme, namočíme v těstíčku z mou
rozpuštěném tuku v troubě pečeme.
ky a vajec, obalíme ve strouhance a pomalu sma
CIBULOVĚ KOLÁČE. - 35 dkg polohrubé mouky, žíme do růžová. S brambory a tatarskou cmáčkou.
6 dkg másla
1sůl, 1 1/2 dkg drozdi, FAZOLOVÉ LUSKY PO SRBSKU. - 1/2 kg žlutých fazo
žloutek, špetka cukru lových lusků, 1/2 kg zralých rajčat, menši sbě
do kvásku, necelý
račka oleje, lžice zel.petržele, 4 stroužky čes
1/4 l mléka, vejce neku, sůl. - Do rozehřátého oleje vložíme lusky,
na pomazáni. NÁDIV osolíme a dusíme bez vody 10-15 min. Přidáme ze
KA: 5 dkg másla,
lenou petržel, přidáme rajčata bez slupek a dusí
30 dkg cibule, me asi 10 min. Až jsou lusky měkké a šfáva z raj
pár lžic hovězí čat se vypaří, přidáme česnek utřený se solí,ale
polévky, sůl, už nevaříme. Podáváme s rohlíkem či s houskou.
pepř, lžice hru
IIRÁŠKOVÝ PUDINK SE ŠUNKOU, - 15 dkg zel.hrášku,
bé mouky, žlou
5 dkg másla, 3 žloutky, 10 dkg uzen.masa, 10 dkg
tek. - Z mléka,
hrubé
mouky, půl lžičky prášku do pečivá, osmindroždí a cukru
připravíme kvá- ku mléka, 3 bilky, sůl, tuk, strouhanka. - Do
másla, umíchaného se žloutky, přidáme sůl, uva
VE STANU - JAKO DOMA!
sek a zaděláme
řený hrášek, drobné posekané uzené a mouku pro
těsto jako na
míchanou s práškem do pečivá. Zředíme mlékem,
koláče. Vykynuté rozválíme, nakrájíme na
prcmícháme
a přidáme tuhý sníh z bílků. Do vyma
čtverce, na každý dáme kopeček nádivky, za
balíme, zakulatíme a necháme vykynout. Pak zané pudinkové formy, vysypané strouhankou, dáme
iimotu, dobře uzavřeme a vložíme do vařící vody.
je potřeme rozšlehaným vejcem a do růžová
upečeme. Podáváme k teplé polévce, čaji, ne Voda nemá přesahovat přes polovinu formy. Vaříbo jako oblohu zeleniny. - NÁDIVKA: Na más me asi 35 min.
le dusíme zvolna pokrájenou cibuli, až změk
ne, protřeme ji sítem. Cibulový protlak za DOBRÉ CHUTNÁNÍ O DOVOLENÉ!
hustíme lžící hrubé mouky, podlijeme hovězí
polévkou a vmícháme žloutek. Nádivka musí
být hustá!
ČERVENÁ ŘEPA PO UKRAJINSKU, - 3 červ. ře
py, 3 lžice octa, 8 dkg mouky, 2 vejce,
10 dkg strouhanky, 16 dkg tuku, pepř,sůl.
Červenou řepu uvaříme v páře, oloupeme, na
krájíme na kolečka nebo proužky, pokapeme
octem, osolíme a slabě opepříme. Necháme 30 min.
všem čtenářům přejeme krásnou a osvěžující dovolenou, na shledanou po ní'

