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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
Osservatore Romano uveřejnil článek 19 ti leté Švýcarky Chantal Roh z Wallisu, která zví
tězila v soutěži německého vysílání Vatikánského rozhlasu mezi 350 účastníky. Soutěž zněla:
JAK MÁ VYPADAT MODERNÍ SVĚTEC.

"Moderního světce si představuji jako člověka, který koná svou denní práci ve svém povolá
ní a neliší se navenek od ostatních lidí. Je vsak u něho nápadná radost, která se zrcadlí
v jeho ocích a klid, který v něm vládne. Má stále úsměv na tváři, i když ho něco bolí.
Své bolesti a problémy neukazuje, nýbrž na sebe zapomíná a má rád každého, s kým se setká.
Má účast se zarmoucenou ženou, vyslechne ji a snaží se jí pomoci. Je stále ochotný být tu
pro druhé. Takový člověk využívá každou chvilku pro Boha a plní své povinnosti s láskou,
jako by je dělal naposledy, Nestará se o příští den protože ví, že Bůh se o něj postará sám.
Poněvadž ví, že Pán Ježíš je přítomný v každém člověku, nemá k nikomu odpor, záští, neodsu
zuje lidi ani je nekritizuje, nýbrž je přijímá takové, jací jsou, i s jejich chybami; ví
totiž, že i on je před Bohem malý a nepatrný.
Jeho srdce nelpí na hmotných dobrech. Co má, dává k dispozici těm, kdo to potřebují, např.
své auto, svůj byt a svůj volný čas. Všechno přebytečné rozdává.
Vnímá Boží volání a stále se snaží plnit vůli Boží, To znamená, že ted musí napsat dopis
nebo někoho navštívit.
Tak si představuji dnešního světce: úplně jednoduše - nekoná nic mimořádného, ale přitahuje
svou láskou, která mluví z celé jeho bytosti: nebolí každý člověk touží po Bohu. "

Ano - každý člověk touží po Bohu - a£ o tem ví či neví. Bůh se dává většinou skrze člověka:
skrze kněze, kterým svěřil prameny svého života - svátosti, zejména Nejsvětější svátost,
Krista, střed naší víry. Bůh se chce však dávat i skrze jiné lidi, ženy i muže, mladé i
staré, vzdělané i prosté, chudé i bohaté.
Aby plnící péro mohlo psát, musí se jeden konec dotýkat papíru, druhý mířit vzhůru - a mu
sí být naplněno inkoustem.
Čerpejme do svého "péra" - duše - Boha, odkud můžeme. Dává se nám doslovně ve všem,s výjim
kou hříchu .V modlitbě, v duchovních cvičeních, v dobrých skutcích, ve svátostech, v oběti...
Každou bolest, nepříjemnost, utrpení vložme do ruky Boží, vrátí nám ji posvěcenou a rozzáří
naše vnitřní já tak, že budeme
jeho apoštoly, ani nemusíme mlu
vit. Bude zářit z našich očí,
mluvit našimi slovy, hladit a
povzbuzovat našimi skutky.
Ano - neznámá dívka z Wallisu
má pravdu. Každý člověk touží
po Bohu a víme, že Boha můžeme
vyzařovat a předávat druhým
tím víc, čím víc odsuneme své
sobectví a uvolníme v sobě
místo svému nej lepšímu a mocné
mu OTCI - BOHU.
Vaše

redakce

Sv.Otec přijal 13.8.odstoupení rakouských
biskupů:z Innsbrucku P.Rusche a z Lince
P.Zaunera-podle koncilového dokumentu
i Christus Dominus. Jmenoval je apoštolskýPoprvé za vlády komunistů vysílal
I mi administrátory v jejich diecézích s
polský rozhlas mši sv. Nedělní ká
právy vládnoucích biskupů, dokud nejmenu
zání biskupa nebylo cenzurováno. %
je nové. Oběma je 75 let.
V Brazílii se chce vláda bránit pří*
*22.8. slouži l sv.Otec mši sv.v Castel Gandollivu komunistických štváčů ze zahranv^
pro polskou skupinu, většinou mladé katol.akači tím, že vydá zákon, podle něhož může
být každý cizinec okamžitě, bez udání důvodů derrriky/CIK/z Krakova. Mše sv.byla bez promluvy,
a možnosti odvolání ze země vyhoštěn. Vzta přímluva za kard.Wyszynského, polský národ, mlá
dež a vládu.
huje se i na kněze a řeholnice -asi 5000,
hl.na severu. Cizinci, kteří mají v Brazílii Sv.Otec mel rozhovor s vydavatelem týdeníku Tyvelké majetky, by potřebovali delší dobu na godnik Powszechny Jerzym Turcwiczem o své pouti
likvidaci majetků a mimoto jsou zdrojem stát do Brasilie.
ních příjmů. Brazílie má jedno z nejlepších C.8.sloužil v Castel Gandolfo, v zahradě, sv.Otec
sociálních zabezpečení v již.Americe. Zákon mši sv. pro 300 žen hnutí Opus Dei z 22 zemí.Pak
promluvil s mladými a slavnost zakončily ženy
o cizincích byl připraven už dříve, čekalo
zpěvem. Ženská větev Opus Dei oslavila 50 let.
se, jaký postoj vůči vládě zaujme sv.Otec.
Také všechny zásilky do Brazílie musejí být Papežská komise pro duchovní péči o katolíky mi
no vlasL vydala dopis, v němě definuje povahu to
procleny,
Ekumenické bratrstvo v Taizé oslavilo 40 let hoto jevu, jeho příčiny, následky, relativní sta
bilitu a mluví o pastýřském postoji a hlásání
trvání. Založil je po válce pastor Roger
Schiitz a má sloužit těm, kdo chtějí rozjímat evangelia. Zdůrazňuje, že se o tyto skupiny mají
a modlit se. Polovina z 80 členů jsou kato starat kněží stejné řeči a kultury. Češi a Slová
ci by nutně potřebovali své vlastní dva biskupy.
líci .
Sv.Otec přijal 24.7. asi 800 členů hnutí mlá V promluvě k 800. výr.od smrti sv.Kateřiny ocenil
deže OASY v parku své letní vily v Albánských sv.Otec i statečnost kantonského apošt.admin.bis
kupa Dominika Tanga, jesuity, který strávil 22
horách a sloužil pro ně mši sv. Toto hnutí
let ve vězeni, protože nechtěl zradit věrnost sv.
mělo v Římě mezinár.kongres u příležitosti
30 ti let svého založení. Je v něm zastoupe Otci. I) jesuitů je věrnost sv.Otci charakteristic
no 33 zemí. Námět promluvy sv.Otce byla slo ká, je to jejich 4.slib. Mluvi-li či piše jesui
ta proti sv.Otci, zrazuje své posláni.
va Kristova Martě, když si posteskla, že
sestra Marie poslouchá u nohou Páně a nepo 15,-21.září zorganizovala ve spolupráci s rod.ko
mité ve Fatirně Liga Sacerdotalis Mariana/Liga
máhá jí:"Lepší část jste si vyvolili."
10.září promluvil sv.Otec k poutníkům v Cas kněží Mariiných/ kněžský kongres, kterého se zú
tel Gandolfo o Albertu Velikém, učiteli sv. častnilo duchovenstvo z celého světa i kvalifiko
vaní laici. Kongres byl už r.1974 v Paray-le
Tomáše Aquinského. Od jeho smrti uplynulo
700 let. Sv.Albert, který sv.Tomáše přežil, Mcnial a r.1977 v Pornpei. Konalo se 17 přednášek
obhajoval svého žáka v Paříži před, biskupem, na téma Ježíšovo Srdce a rodina.
17,září navštivila sv.Otce britská královna
který dal světcova díla na index, protože
Alžběta II.no závěr třídenní stát.návštěvy v
budoval svou filosofii na Aristotelovi.
Itálii. Hostil ji italský president Pertini a do
M Mendelinu/Kolumbie, budou školeni kněží,
kteří mají vychovávat další generaci kněží. provázel manžel a zahraň.min.lord Carrington.Pak
Kněžských povolání v zemi přibývá, impuls da-navštivila Tunis, Alžír a Maroko.
Teol.komise švýc.bisk.konference se zabývala"nála II.konfer.latinsko-amer.kněží v Pueble.
Na světové konferenci žen v Kodani 22.7.pro boženstvími mladých", asi 6 je nejvýznamějších.—
Rudí Khméři v Kambodže srovnali se zemi katedra
mluvil ved.delegace sv.Stolice Paul Josef
ly v Battambangu, Phom Penhu a Kampong Chemu.
Cordes. Na námitku, že Církev je ''mužská"
instituce odpověděl vtipně, že Církev nechce Nejsou kněži, biskup v Battambangu Pavel Tep
podléhat přechodným tendencím doby- Ryze muž-Im Šatka byl r.1975 rudými popraven. Jen jeden
ské náboženství je islám, kde je žena úplně katecheta organizuje v neděli modlitebni shro- £
vyloučena z náboženského života, - Konferen mážděni s 300 Khmery v Battambangu.R.1975 jich
ce prý byla ovládána převážně levicovými ten.bylo 800. V zříceninách ženského kláštera našel
evangelium, katechismus a zpěvnik. Je částečně dencemi a víc si všímala ekonomických než
ochrnulý a je tajemníkem revol.výboru.
etických problémů.
Při gener.audienci 27,8,promluvil sv.Otec o Luganské biskupství oslavilo 500 let od založeni
manželské nevěře a nevěrnosti Božího lidu a mariánského poutního místa Madonna d.el Sasso v
noci z 14.-15.srpen. Zahájil je luganský biskup
zdůraznil, že manželskou smlouvu zpevňuje
láska, jako zpevnila Boží láska svazek Jahve E.Togni v kostele sv.Františka v Locarnu, pak
byt pochodňový průvod ke svatyni a mše sv.
s Israelem.
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JÍZDENKA
" Snad jsem byl na něho moc přísný,"zabručel otec a pozo
roval cáry mračen nad temnícími se obrysy domů s anténa
mi televizorů. Matka, hlavu v dlaních, mlčela. Občas se
jí otřásla ramena, ale nevzlykla.
"Byl jsem přísný, "opakoval otec a v duši se mu vynořila
mřížka zpovědnice."Kdyby byl můj táta na mne tak přísný.. .Vlastně byl! Proč mi to nevadilo?"
"Pozapomněl jsi, "odpověděla matka sametovým, trochu uplakaným hlasem.
"Proč děti nechápou, že přísnost může být i projev lásky?"řekl vzdorovitě otec.
Rozhostilo se ticho. Vnímali tlumený koncert ulice, odkapávání času v hodinách na zdi, konej
šivý hlas zvonů, které ještě surová ruka nestrhla z věží kostelů. A hlavně bílý obdélník na
temném dřevě štola..."..nechci žít v kriminále věčného napomínání, kárání a zlobení..."
"Jsem zvědavý, jak se uživí. Kdyby to byla holka..." otec se zarazil. Zrak mu padl na
fotografii něžné dívčí tvářičky za rámečkem.
"Ale tatínku! Je jí teprve třináct....!"
3
"Jsou i třináctileté.." zašeptal otec zděšeně.
Mladý muž se loudal peronem, pohvizdoval si a čekal na "svůj" vlak. Prodíral se davem, po
vykujícími skupinkami mladých, otíral se o nastrojené ženy a udýchané muže, odsunul něžně
z cesty dítě, které se mu v tem lese lidí připletlo mezi nohy, občas zavadil zrakem o hodi
ny, posunující ztěžka, ale pravidelně velkou ručičku kupředu, někdy se ohlédl za dívkou a
spokojeně zjistil, že i za ním se dívky ohlížejí.. .Je mu osmnáct! Je dospělý! Nikdo ho ne
může násilím vrátit k naříkavému hlasu matky a ostrému hlasu otce. Ne!
"He - Boby!"
Ohlédl se. Po dlažbě klopýtal zavalitý mladík se zarudlým obličejem a kapičkami potu na čele.
"Vincku! Co ty zde? Kam jedeš?"
Spolužák Vincek se neučil špatně, ale jídával k svačince tabulku levné čokolády a kus chle
ba. Chodíval na studentské slezinky, jedl tam chvatně, jakoby se bál, že mu někdo sebere
talíř od úst - a sám nikoho nepozval. Mluvilo se o něm ošklivě - že je zištný.
"Mám štěstí, kamaráde," zasmál se Vincek. Dnes poprvé spatřil Boby celý jeho chrup a uvědo
mil si, že Vincek má nádherné, zdravé zuby, jen na docela zadním byla levná kovová korunka.
"Mám štěstí! Kam jedeš ty?"
Boby neochotně zabručel jméno města, kde chtěl začít svobodně žít.
"Času dost! Pojámě někam stranou. Támhle za záchody je lavička." Plácl Bobyho kamarádsky na
rameno a zároveň ho posunul mohutnou tlapou ke konci nástupiště.
"Neuvěřitelné štěstí! Našel jsem mámu a tátu!"
Boby nechápal. Vincek se znovu zasmál a stáhnul ho na lavičku.
"Měli jste mi za zlé, že jsem vás nikdy nepozval. Do svého chlívku! Když všichni bydlíte ja
ko králové?! Ne - trochu hrdosti má i odpadek..eh.. .promiň! Raději at říkají, že jsem zištný
než mne litovali. Nestojím o soucit! Ne!" Kopnul do prázdného kelímku od zmrzliny.
Na peróně začala za drnkání kytary zpívat skupina mladých.
"No - táta zemřel před mým narozením, matka mě položila před sirotčinec a zmizela. Ostatně,
jaký táta? Sestra mi vyprávěla, jak matku zřezal, když se dověděl, že se narodím. Pak zemře
la i sestra - hloupou náhodou. Lékař udělal nesprávnou diagnosu a než přišli na správnou,
byla sestra v Pánu. Je blbé žít sám! Raději nevalného tátu a mámu než nikoho. Snad by si ně
byl časem zamiloval, jako měl rád sestru - vždyň matku před jejím narozením také zmlátil.
Halt nátura! Takový hlupák nejsem, abych se dal do party, která žije jako zvěř..A teči - to
štěstí! Našli se dva staří manželé, syn se jim zabil na motorce a já jsem mu podobný. Sezná
mili jsme se ve vlaku, jezdívám na sestřin hrob. Pomalu se mi otevřeli - a já jim. Po čase
se zeptali, jestli bych je přijal za rodiče. Aby ne! Mít někoho! Dokonce mámu a tátu! I když
jsou chudí - co na tom! Ale mám domov, domov, kanaráde." Náhle zmlknul.
"Poslyš, už vyvolávají, že přistavili tvůj vlak."
Boby pozoroval špičku svého střevíce.
"Možná, že tě bude nový otec napomínat, zlobit se s tebou. Nebude ti to vadit?"
Vincek se zasmál: "Nedám mu k tomu příčinu. A i kdyby - je to můj otec! Má matka! Mají ně rá
di, jinak by mě nepřijali. Budou se zlobit, protože jim nejsem lhostejný, z lásky. Maminka!"
Pohlédl po očku na Bobyho:"Jsem blbě sentimentální, co? Jako stará ochechule! Nebo alkoholik!
No-ty mi rozumíš. Máš tátu, který to někam dotáhnul a fajn maminku, nemusíš mi závidět. Ale
já, blb, jak jsem záviděl klukům a holkám z rodin! Promiň! Je to sprosté-kaju se. Hele, můj
vlak je na obzoru! Cao, kamaráde, tu sentimentalitu si odmysli; jsem fakt štastný jak blecha
v kožiše - a z kožichu mě už nikdo nedostane."Vstal, rozběhl se, otočil, zamával rukou a
zmizel v davu. Boby seděl chvíli nehnuté. Pak zuřivě odkopnul několik kousků štěrku,
sevřel rty - a pomalu roztrhal jízdenku.
A.B.

ZMATEK SLOV
Jak působí na lid, změní-li časopisy a noviny slov
ní poklad a používáním "staromódních" slov vytlaču
jí věčnou, neměnnou pravdu? Proč se na to ptáme? Po
něvadž se dnes slova příliš často používají falešně,
takže se zdá, že za nimi už není vůbec žádná sku
tečnost. Za slovem "zelenina" už nestojí mrkev či
zelí, při slově "ssavci" se nemyslí na koně a krávy.
V této oblasti udělali obrovský pokrok komunisté.
Svou diktaturu a hrůzovládu označili slovem "demo
kracie". Pátá kolona i na Západě nahrazuje slovo
"válka" slovem "mír", slovo "obsazení" či "přepad" slovem "osvobození.
Dříve znamenalo slovo "pokrok" snahu, přiblížit se ideálu. Dnes se tím míní
zničení ideálu. Kdysi se říkalo, že auto, které jelo z Brna do Prahy a doje
lo do České Třebové, že udělalo "pokrok". Dnes se mluví o pokroku, když se
auto z Brna do Prahy zastaví v Moskvě - tedy jede naprosto jiným směrem, než
mělo jet.
Zatkli mladého muže, který zastřelil člověka, jehož předtím nikdy neviděl.
Udělal to jen proto, aby dokázal, že má "odvahu". Noviny o něm píší jako o
člověku, "zatíženém zločinností" nebo jako o "psychopatovi". Před několika
generacemi by řekli, že mladík je "zlý". Žena zabije svého manžela. Noviny
píší, že je "přitažlivá", "sociálně cítící", "bohatá", že "zpívá v baru."
Ani jediné z těchto označení nemá s případem co společného. Jako by sportov
ní hlasatel kladl důraz na barvu očí fotbalisty, který právě střelil branku,
místo na jeho nohy. Tvrzení, že "zrzavý muž právě střelil branku" míří k ne
podstatné věci stejně, jako když se napíše, že "krásná barová zpěvačka zabi
la svého muže."
Zdá se, že z mravních pojmů mají lidé nesmyslný strach. Stejně si dávají po
zor, aby něco neodsuzovali z mravních důvodů. Sáhnou po psychologickém výra
zu "komplex", k odborným slovům ze sociologie, ba i k lékařským pojmům, ale
velmi pečlivě se vyhýbají slovům "zlý" a "dobrý", "správný" či "nesprávný."
Snad v jediném případě se řekne o někom, že je dobrý: zanedbává-li matka ro
dinu a její syn se dopustí zločinu, napíší novináři:"Byl to dobrý chlapec."
Člověk si maně vzpomene na Chestertona, který se ptá, co by se stalo, kdyby
ubil svou babičku. Domnívá se, že ten, kdo by se o tom dověděl, by měl při
praveno tisíc pojmů k jeho odsouzení - jen ne slovo "bezpráví". Jeden by řekl
že je blázen, druhý, že je nevychovaný a neumí se chovat, třetí, že je to
trapné nebo odporné, další že je to patologický případ nebo projev Elektrakomplexu či ho k tomu přinutila nehospodárnost dobré babičky. A přece stojí
za zmínku jen jediná věc: čin byl nespravedlivý, protože babička měla právo
na život.
Jakoby se všichni spikli, že budou užívat všech možných slov, s výjimkou
těch, která by je zavedla na pole mravnosti - a přece na ní spočívá celá
kultura.
Kde neexistuje přesný a pádný zákon, který bojuje proti psychologickým a
hospodářským pojmenováním zločinu, nebude trvat dlouho, a bude se to, co je
nesprávné prohlašovat za správné - jen předvede-li se to lidu hezkým způso
bem. Není vzdálený čas, kdy dramatici, romanopisci - ba sami vrazi - budou
označovat zničení lidského života "dokonalý" zločin! Je to něco podobného,
jako by se malomocenství prohlašovalo za "dokonalou" nemoc.
Falešné tóny hudby nebudou zladěné jen proto, že hudebník nosí bílou kravatu
a černý frak; zločinnost mladých se nepřekoná, pokud se budeme na ni dívat
abstraktně, místo abychom se dívali na konkrétní mladé lidi; v nich je jádro
problému,
žádný lékař nemůže vyléčit nemoc jen tím, že změní její jméno, ani učitelka
nepřemůže nevědomost řekne-li, že každý rok nechá projít všechny studenty,
aby některý neměl komplex méněcennosti. Právo a bezpráví se nezmění, i když
se změní zákon - třebas stokrát - nebo se dokonce úplně vymaže. Právo zůsta
ne právem, i když panuje bezpráví. V mravních pojmech neexistuje demokracie
ani hlasování.
Fulton J.Sheen

PROBLÉMY S DĚTMI

dva syny a dceru.
Než zemřela, byla dlou
ho nemocná. Několikrát
jsem ji navštívil.
"POTŘEBUJI VĚŘÍCÍ MANŽELKU!"
Z většího sibiřského města přišel do Kara- Stále opakovala:"Jsem
vděčná Bohu za to, že
gandy na několik dní asi třicetiletý Ně
má rodina zůstala pol
mec, inženýr, katolík. S ním jeho paní,
také německá katolička. Přinesli ke křtu ská a katolická." Svého
času jí bylo velmi líto,
prvorozenou, dvouletou dcerušku. Oba se
vyzpovídali a zbožně přijali sv.přijímání. že děti nenají ukončené
Dejme inženýrovi jméno Bedřich a jeho paní vyšší vzdělání. Ale ted
Gertruda. Zpřátelil jsem se s těmito milý sama vidí, že to není
mi a vzornými manžely. Muž je velmi vzdě důležité. Tváří v tvář
smrti se raduje, že
laný, jeho paní má jen pět či šest tříd.
zůstali věrni svému ná
Ptal jsem se Bedřicha:"Jsi rád, že ses
oženil se ženou, která není tak vzdělaná rodu a své víře, že
jak ty?"Odpověděl:"Ano, jsem spokojen. Ne se modlí.
potřebuji vzdělanou ženu, potřebuji věřící Dolorosa měla dů
a zbožnou manželku. Naše matky jsou prosté, vod k pláči, Feli
nepříliš vzdělané ženy, ale vychovaly nás cia důvod k radosti.
Její dcera je vdova,
po katoličku. Chci mít manželku, která
umí - jako naše maminky - dobře vychovat měla církevní odděti." Pak jsem se ptal Gertrudy, jak je davky. Má tři děti,
spokojená s tak vzdělaným mužem. Odpovědě které se modlí a
chodí ke sv.zpovědi
la s úsměvem: "Jsem velmi šřastná a ne
a ke sv.přijímání.
mám strach z toho, že je tak vzdělaný."
Jsem přesvědčen, že oba vychovají z právě Nejstarší vnuk se ože
nil se synpatickou pol
pokřtěné dcerušky dobrou a upříímou kato
skou dívkou, také v
ličku.
kostele. Oba Feliciini
NA NÁBOŽENSKOU VÝCHOVU SE NEMYSLELO....
synové mají za manželky
Přišla ke nně starší Polka, vdova. Plaka také zbožné Polky. Své
la - a měla důvod. Říkejme jí Dolorosa.
děti vychovali v katolické víře.
Brzo ztratila muže, zůstala sama se čtyřmi Celá rodina chodí ráda na mši sv., jakmile se
dětmi. Tehdy byla silná a energická a prá doví, že ji slouží v blízkosti kněz.
ce se nebála. V těžkých válečných a pová Jak se Felicii podařilo vychovat tak úspěšně dě
lečných dobách pracovala doslovně od rána ti v ateistické zemi? Vždyt musela vychovat děti
do večera. Nezřídka přesčasy. Protože byla bez kostela, bez kněze, beze mše sv., bez zpově
velmi obratná a pilná, dobře vydělávala a di, bez sv.přijímání! Silný výchovný vliv v ro
dopřála dětem zábavu i vzdělání. Syn a
dině měly zbožné pí sně..Ano, Felicia mohla klid
dvě dcery mají natuřitu, mladší dokonce
ně zemřít. Vedla stále děti k Bohu a Bůh zbožné
vysokou školu. Dlouhá léta byla hrdá na
matce požehnal.
to, že bez muže dosáhla, aby měla vzděla
ANI STÍN STRACHU PŘED VYHRŮŽKAMI
né děti, což nedokázalo ani mnoho vdaných
žen. Dnes se Dolorosa právě proto rozpla V městě, kam jsem se dostal na misijních cestách,
kala: " Teprve ted jsem pochopila svou chy se dověděla místní policie, kde sloužím mši sv.
bu. Starala jsem se jen o tělo svých dětí, )ctnul jsem se v tísni. Séf policie předvolal ma
ne o jejich duši. Už je pozdě to napravit'.' ■ jitelku bytu, 35 letou Němku, zbožnou katoličku,
Odpověděl jsem, že příliš pozdě není nik- < iobrou manželku a matku tří dětí. Říkejme jí Body k modlitbě a k tomu, prosit Boha vytrvá-1 lifácia/dobroditelka/. Nej stárŠímu synovi - byl
le o smilování. Bez zvláštní milosti se to5 t 7 třídě, říkejme Pius/zbožný/. Policie vyčíta
la Bonifácii, že přijala do svého domu "popa" a
nedá napravit.
Dolorosa je jistě věřící a praktická kato že se s dětmi modlí. Velitel jí vyhrožoval, že
lička. Touží, aby takové byly i její děti děti dají do sirotčince a vychovají ve správné
občany SSSR. Odpověděla:"Vezmete-li je pozemské
a vnoučata. Ale co z toho vzešlo? Jedna
■natce, mají ještě Matku v nebi. Tu dětem vzít neateistka a tři poloateisté...
TŮžete," Sovětské právo ovšem nedovoluje vzít dě
STAROST 0 SPÁSU DUSE
ti rodičům proto, že se s nimi modlí, jen když
...Přede dvěma léty zemřela stará Polka,
sektáři neposílají děti do školy, nebo jsou rodi
která byla jako Dolorosa dlouhá léta vdo če alkoholici. Ani ředitel nepřemluvil Bonifácii
vou. Dejme jí jméno Felicia. Vychovala
- Pia, aby se vzdali katolické víry...

Pokračování vzpomínek polského kněze W.
Borouiňského na apoštolskou práci v SSSR.
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TULÁK BOŽÍ

Smyrny kapucíny a vstoupil jsem do
kláštera. Po studiích mě 1892 vysvě
tili a poslali do Sofie, Kde jsem
ulehčil zbožné kněžně Marii Louise ces
tu do nebe. Pak knížecí dvůr přestou
pil k ruské pravoslavné církvi a já
odcestoval do německého kláštera Altóting. Minulý rok jsem přišel do Čile.
Tak jsem zde - a budu se trápit s vaší
araukanštinou."
"Tedy - pro naši stanici jste ten pra
vý! "zvolal P.Oktavián."Vy si už s na
šimi Indiány poradíte."
Druhý den se dal P.František do práce.
Vysekal kopřivy - při těch vedrech pe
kelná práce! Večer vyždímal kutnu, pro
sáklou potem a pinzetou si vytahal z
kůže nesčetné ostny.
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V lednu 1901 přivítal kapucína Františka M.THIRI v
misijní stanici San Antonio de Perulo v Čile šedivý
Pater Oktavián z Nizzy:"Od založení stanice jsem mezi
Mapuči skoro sám. Tak si říkají zdejší Araukani sami.
Je tu divočina, sem kněz nezabloudí. Stanici jsem za
ložil před 27 lety, v Čile jsem skoro pět desítek
let. Chvála Bohu, že jste přišel. Když jsme se pusti
li do stavby stanice,mysleli divoši, že jsou to ka
sárna pro čilské vojáky. To bylo pobouření."
Vstoupil starý Indián s ošlehanou, koženou tváří a
ptal se, které mešní roucho má na zítřek připravit.
"Bílé, Curulco. Je ještě oktáv Tří králů."
Indián kývnul. "Ano - ale červené je hezčí." Odešel.
"To je Curulco. Nenáviděl mě ze všech nejvíc, poštval
proti imě celý kmen. V lijáku, v noci se radili, mají—li mě zabít a nemohli se sjednotit. Svěřili můj osud
zvláštnímu zvyku: smíchali v nádobě černé a bílé hra
chy, kazik vytáhnul hrst a počítal je. Bílé znamenaly
život, černé smrt. Několika bílým hrachům vděčím za
svůj život. Curulko řekl: Nechrne bílého muže stavět
dál, aspoň bude větší požár, až baráky zapálíme.Dnes je to můj nejlepší společník, kuchař, posel, ko
stelník - a už je dávno pokřtěný."
"Tedy vám střechu nad hlavou nezapálili?"
"Ne, dnes jsou i moji nejhorší nepřátelé nejlepší přá
telé. Za pět let jsem pokřtil 600 dětí a 400 dospělých'.1
'‘Kéž bych si s nimi rozuměl i já,"povzdechl P.František
"Dá to trochu práce,"usmál se stařec,"ale studium řeči
vám ulehčí mluvnice a slovník řeči Araukanů, které
jsem sám sestavil."
"Umím pracovat. Kaple je polozhnilá, stanice na spadnu
tí a viděl jsem nedaleko kousek země, poseté bodláčím'.1 Za týden byl hotov a pustil se do pra
"Je to v ubohém stavu. Ale mě je skoro osmdesát a Cu lesa. Mocně svištěla sekera do tvrdé
ho dřeva. Kmeny zaostřil a s pomocí
rulco je už také starý. Rozumíte řemeslům?"
"Trochu, Otče,"usmál se P.František."Dona, v luxembur- Indiánů udělal palisádu proti dravcům.
Práce ho vyčerpávala, i na největší
ském městečku Arsdorf nás bylo deset, já byl čtvrtý.
Otec byl strážník, panovala u nás kázeň. Matka mi zem svátky - velikonoce - byly brambory
a kukuřice - tedy nevýživné jídlo.
řela v deseti, otec v šestnácti - pak byl studiím ko
Po nich se pustil P.František do budo
nec. Sel jsem s uzlíkem na zádech do světa. Vydělá
val jsem všude, kde potřebovali silné a obratné ruce. vání odvodňovacího kanálu. V květnu V Belgii jsem se naučil ševcovině, ve Francii stolař- přesně před obdobím dešEů - byl hotov.
Stanice byla nyní chráněna před zápla
ství, v Německu pokrývačství. V Itálii jsem byl za
vami řeky Lefucado, ale Pater cestoval
hradníkem, na Sicílii krejčím. Měl jsem oheň pod pa
tami - a umínil jsem si, projít světem a co nejvíc se na oslíku, který se často brodil po
břicho vodou a bahnem, ke svým nemoc
naučit. Zajel jsem i do říše faraónů a v červnu 1882
tam anglicko-francouzským lodstvem rozhněvaní mohame- ným. Přemírou práce brzo zhubnul -byl
kost a kůže a měl ostré bolesti v boku
dání pořízli krky 350 Evropanům - zatímco mocná vá
"Jděte do Valdivia k lékaři,"radil P.
lečná loSstva nečinně přihlížela."
Oktavián."Důkladně vás prohlédne."
"Vím. I čilské noviny uveřejnily o těchto jatkách
Jenže v polovině cesty uvízl kůň v
zprávu. Ale vypravujte dál."
bahně a P.František se musel vrátit.
"Schoval jsem se v díži u pekaře, kde jsem se učil,
v noci jsem se vplížil na lod a jel do Konstantincpo- A čekalo tolik práce! Střechou kaple
pršelo na oltář. Dům prohnilý a ples
le. Ale chytli mě, vysadili v Hermupolis na ostrově
Syrá - tam jsem dva roky pomáhal chytat ryby a praco nivý. Jednou se zřítil kus střechy a
val v přístavu. Občas jsem zajel do Bulharska a koneč trámy div nezranily stařičkého kněze.
Kuchyně - hotové trosky. Mokré dřevo
ně se stal ve Smyrně rybářem."
v kamnech nehořelo, jen čoudilo.
"Vy jste, bratře, pěkný tulák," smál se P.Oktavián.
Koncem července se počasí zlepšilo.
"Tam byl s toulkami konec. Poznal jsem v Boudji u

P.František dostal zprávu, že má ve Valdavii můj syn pěkně tlustý?" S přitakáním byl tatínek
doporučený dopis. S indiánským chlapcem, na spokojen. Po prázdninách se přihlásilo 25 hochů.
koni, se vydal do města a dal se vyšetřit
Jednou zavolali P.Františka k loži umírajícího
lékařem. "Srdce a plíce jsou zdravé,"řekl
kouzelníka. "Pokřtím tě, ale musíš se svého po
lékař."Ale žaludek! Potřebujete výživnou
hanského čarování vzdát,"řekl Pater.
stravu a nesmíte tak těžce pracovat. Jiný
Kouzelník slíbil, že s dáblem přeruší styky. Pro
recept pro vás nemám."
jistotu zničil Otec všechny čarodějnické pomůcky.
V dopise bylo 200 marek. P.František koupil Když čaroděj zemřel, příbuzní se rozhněvali; dom
pytel poživatin-chléb, maso, sušenou zeleni nívali se, že Otec zavinil jeho smrt tím, že mu
nu, mouku a kus šunky. Kdosi mu věnoval sta jeho "svaté předměty"zničil.
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rý sporák. Naložil všechno, včetně
Jiný čaroděj prorokoval konec světa, poněvadž
nedaleký vulkán nedostal dost lidských obětí.
Indiána na koně a klusali doma.
Večer při víně rozvíjel své plány: "Nyní za Kněz mu pohrozil policií; neklid však zmizel me
sejeme a vysadíme stromky, půda je dobrá
zi Indiány až tehdy, když v zimě konec světa ne
pro brambory, kukuřici, luštěniny a zeleni nastal.
nu. Bídě je konec! Vystavíme stáje, kurníky, Misie vzkvétala. Hoši pomáhali, ba i kazikův syn
a až bude dostatek jídla, i školu. Dům pře pomáhal při vyučování. Děti se staly apoštoly a
stavíme a zvětšíme. Na kapli novou střechu, obracely na víru své rodiče. Stanice něla nový
a jednou se pustíme do stavby domu pro sest kostel s oltářem, sochami svátých, křížovou ces
řičky, ty budou učit děvčata."
tou, lavicemi, Adélkou školu, stáje, sýpky a ko
Když měl P.František dobrou stravu, bolesti nečně se v blízkosti misie usadilo i několik
přešly, síla se vrátila. Začal chutě prová indiánských rodin.
dět své plány. Mezi prací navštěvoval nemoc Zlé bylo, že Indiáni zapalovali prales, aby zís
né. V hustém pralese vysekával cesty, aby
kali ornou půdu. Tím ohrožovali i misii. R.1921
se k nim vůbec dostal. V jedné chatrči na
shořelo všechno - stáje, školy, kostel, sýpky...
šel muže s tyfem a ženu, která právě rodila. P.František se právě vracel z apoštolské cesty.
V hustém kouři z ohniště nebylo ani vidět,
S hrůzou stál nad hromadou kouřících se trosek.
kohout divoce kokrhal. Pomohl dítěti na svět Byla jeho práce mamá? Svatostánek však byl ne
a jako honorář dostal slepici, prababičku
porušený, a to mu dodalo odvahy.
ostatních slepic. V Luxemburku na něho přá "Neplač, hochu,"řekl svému pomocníkovi, "vystavítelé vybírali peníze a r.l9O3 už měl pár
ne všechno znovu - a bude to hezčí."
volů, krávy, koně, prasata. Při práci na
Druhý den odejel do Valdivie a prosil představe
úrodných polích pomáhali Indiáni.
ného, aby poslal na misii mladšího kněze. Bylo
Měl jiný plán než starý kněz, který býval
mu už šedesát let.
stále v sedle a objížděl své Indiány. Chtěl Ale představený pověřil vybudováním misie právě
soustředit chlapce do školy a misie se něla jeho. Otec František poslechl. Pustil se do prá
stát středem apoštolátu. Z hochů si chtěl
ce. Podporovali ho přátelé i apoštolský prefekt,
vychovat pomocníky.
a také jeho Indiáni. Za pár měsíců stál znovu
R.19O4 dostal laického bratra; ten však one krásný kostel, obytný dům, rozsáhlá škola, stá
mocněl a musel se vrátit. Také starý kněz
je, sýpky - prostě všechno! Ba přibyla i dívčí
byl nemocen a sám P.František si při pádu s škola a dům pro řeholní sestry.
koně zlomil lopatku. Měsíce se bolestně
Okolní prales pro jistotu daleko široko vykáce
vlekl kolem hospodářství, konal kněžské po li, aby se už podobné neštěstí nestalo.
vinnosti a ošetřoval stařečka. Ten právě na Na vánoce r.1924 Otec František mezi svými věr
Nanebevstoupení Páně pokojně zemřel.
nými Indiány zemřel.
Brzo poté otevřel P.František školu; sedm
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
chlapců s nevyslovitelnými jmény. Krajanky
Sovětský diplomat požádal ze žertu americké
v Luxemburku na ně šily oděvy, divoši chodi hostitele, aby si směl zatelefonovat do pekla.
li jen v nepatrných zástěrkách. A ve škole
Vytočili mu číslo a hle, ozvalo se:"Zde Luci
seděli neradi. Biblické příběhy je však
fer, kdo tam?" Užaslý diplomat položil slu
upoutaly. Jednou dostal z Luxemburku foukací chátko; na počitadle se objevila cena hovoru:
harmoniky. To bylo radostí! A co pestré vlaj jeden dolar.
ky, které nesli chlapci pyšně v procesí! I
Brzo poté navštívil Američan SSSR a zastavil
když byla škola rozsáhlá, budoucích učenců
se u onoho diplomata. Ten ho vybídnul, aby si
v ní imoho nebylo. Každý indiánský tatínek
také zavolal peklo - vždyb SSSR má také vyspě
totiž čekal, že mu misionář za vyučování
lou techniku. Američan vytočil číslo a zase se
chlapců ještě zaplatí! A když se ptali na
ozvalo:"Zde Lucifer. Kdo tam?" Na počitadle se
prospěch chlapců, první otázka zněla:"Je už objevila cena: 5 kopejek.
"Jak to, že je hovor od nás tak levný?"podivil
se SSSR. "Protože u vás je to místní hovor a
v USA voláme do zahraničí!"

DR.OTTO VON HABSBURG:

UNO

A

TEOLOGIE

hlasovalo 11 hlasů/6 mohamedánských států a 5 jiho
amerických/. Všichni Evropané hlasovali proti.
Z teologického hlediska to bylo ryzí rouhání, uráž
ka Boží. Navíc se rozšířilo po celém světě, proto
že bylo vysloveno jménem všech národů země. Logic
ký vývoj byl, že když se vystavěl v New Yorku skle
něný palác, byla tam ták zv.meditační místnost, po
divná kaple, kde leží na "oltáři" charta UNO a za
ní jsou seřazeny prapory národů UNO, ve středu
vlajka SSSR. Do této medítační místnosti se stále
uchylují delegáti, aby se tam modlili sami k sobě.
Světové rouhání, které stojí na začátku UNO, nám
připomíná biblický příběh o Babylonské věži. Víme,
jaký byl úmysl "podnikatelů" a známe jeho násled
ky: ZMATENI JAZYKŮ. UNO je babylonská věž naší do
by; a zmatení jazyků je v plném proudu.
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Stále víc lidí pozoruje, že svě
tová organisace UNO nemá nic
společného se zdravým rozumem.
Nejen že rozhodnutí gener.
shromáždění/a často i Rady bez
pečnosti/,jsou tak nesmyslná,
že se dají vysvětlit jen krát
kodobým pomatením smyslů. Stej
ně udivující je slepý, nekri
tický postoj, s kterým jedná
Západ s UNO, příp.bere na vědo
mí jeho závěry.
Západ se přímo předhání, aby
ještě zaplatil svému katovi. V
ZÁCHRANA SKRZE MARII
době, kdy je UNO ztěží víc než
nástroj, který má zničit Evro
Před 62 lety se zjevila P.Maria ve Fatimě, aby podníti
pany a v další etapě Američany, jsme la věřící k změně životatneurážet Boha, zasvětit se je
nadšenými pomocníky v plnění nejne
jímu Neposkvrněnému Srdci, modlit se růženec a dělat po
smyslnějších závěrů. A přece by měl
kání za hříchy. Věrohodnost potvrdilo znamení na nebi:
každý Evropan vědět, jak málo je náš slunce se třikrát otočilo kolem sebe, padlo s úžasnou
světadíl zastoupen v přirovnání k
rychlostí téměř k zemi a klikaté vystoupilo vzhůru. To
primitivním národům! V případě Rho
trvalo 10 min, vidělo to 10 tis.lidí a obšírně to po
desie jsme byli masochisticky ochotni psal i portugalský tisk.
zničit přátele Evropy, jen abychom
Sluneční zázrak potvrdil slova, která řekla P.Maria dě
poslechli pro ti-evropské analfabety, tem: "Viděly jste peklo, kam přijdou ubozí hříšníci. K
násilníky a lidožrouty, kteří dávají jejich pomoci chce Bůh rozšířit úctu k mému Neposkvrně
v New Yorku zákony.
nému Srdci. Uděláte-li, co říkám, bude zachráněno mnoho
Jak víme, vyústí každá politická dis duší a bude mír. Bude-li se Bůh dál urážet, vypukne
kuse na konci v teologii. Vždyž se
nová a horší válka. Aby se jí zabránilo, má se Rusko
jedná o smysl lidského života na zeni. zasvětit mému Neposkvrněnému Srdci. Splní-li se tato
Proto se ptáme v souvislosti s jevem prosba, Rusko se obrátí a bude mír. Nesplní-li se, roz
UNO: Je UNO také teologický problém?
šíří Rusko své bludy po celém světě, rozpoutá války a
Chceme-li na tuto otázku odpovědět,
pronásledování pro víru, mnoho spravedlivých bude umuče
vražme se k založení svět.organisace
no sv.Otec mnoho vytrpí, různé národy budou zničeny.
a zejm.ke konferenci v Dumbarton Oaks
Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí."
kde povstala charta. Založením UNO
Pouť, kterou vykonal Pavel VI.13.května 1967 do Fatimybyli pověřeni tři muži: M.Litvínov
byllramaticky pokus zjednat slovům Panny Marie pří strp
jako zástupce SSSR, Al.Hiss, zástup
do srdcí smrtelně ohroženého křesťanstva, shromáždit
ce USA, později uvězněný jako vyzvě- zbloudilý Boží lid pod plášť Panny Marie a zachránit ho
dač, a Brit A.Eden, pochybná postava
před záhubou.
z dob války. V jednom z prvních zase Všichni, které Kristus vykoupil svou krví, jsou děti Ma
dání podal Litvínov písemně novotu:
riiny. Nejen zbožné a svaté, i slabé a sklíčené. Také
Dosud byl zvyk, uvádět mezinár.smlou zrádci a odpadlíci. I pronásledovatelé. I zrádci, kte
vy uznáním vyšší bytosti-Boha, Alláha ří v srdci odpadli od víry a pod maskou svého kněžství
nebo Budhy. Odvolání mělo poukázat na šíří zkázu v Církvi. Je i Matkou Církve. Pomáhá papeži
nadpřirozené zakotvení mezinár.práva. a těší ho, trpí-li neposLušností a zradami tolika kněLitvinov nyní prohlásil, že s ohledem
ží a pastýřů, kteří by měli být jeho nejvěmějšími po
na ateismus jeho země a s uznáním po mocníky. Má soucit se svedeným, pošpiněným a zlým du
kračující emancipace člověka se pra chem zkaženým lidstvem, které se bouří proti BOHU a
menem práva nebude označovat jakási
nechce mu sloužit. Překonala všechny bludy a je odhod
nadpřirozená bytost, ale jen ČLOVĚK.
lána překonat i nejnebezpečnější blud dějin - ateistic
Druzí s nadšením souhlasili. Tak po
ký komunismus. Rozšířil se dnes po celém světě a chys
vstala preambule charty Spoj .národů. tá další krveprolití. Rudému draku z Apokalypsy, zdá se,
Když r.1945 zasedalo první zákládají
daří se svrhnout s nebe třetinu hvězd-pastýřů a kněží.
cí shromáždění, žádalo 6 mohamedánNeřekl Pavel VI.,že nyní jsou to nejmilejší přátelé Je
ských států, aby se do charty zase
žíšovi jeho bratři, kteří s ním sedí u stolu, řeholnívložila všemi náboženstvími uznávaná
ci a Kněží, kteří zrazují Církev? Situace je co nejhor
vyšší bytost. Pro tento návrh
ší.

Místo kard.Rubina, dosud delegáta pro Poláky v zahraničí, byl
jmenován kard.Wyszyňskim msgr Szczepan Wesoly/54 let/, hnězdenský světící biskup, žijící v Římě. Rubín je prefekt kongregace
pro východní Církve.
13.10.bude v Paříži otevřen universitní ústav sv.Pia X, bude se
tam učit filosofie, klasická a moderní literatura a dějiny. Bu
de připravovat studenty k dosažení státního diplomu k vyučování
na francouzských školách. Zřejmě dílo stoupenců arcib.Lefebvra.
Zatím prý francouzští biskupové nechtějí přijmout do služeb
diecéze ani ty studenty teologie, kteří z Econu vystoupili?!
V Číně se kolabcrantská Církev zavázala, že bude pronásledovat
disidentní katolíky, kteří jsou v opozici vůči komunistickému
Ale Panna Maria nás neopustí.
režimu v Číně a jsou ve většině. Kolaborantů je málo.
Cím němější jsou ústa těch,
K 7.svět.kongresu Školských bratří v Paříži u příležitosti 300.
kdo mají hlasat pravdu, tím
výr.založení instituce sv.Janem Křtitelem de la Salle se sešlo
četnější jsou poselství, kte
asi 1800 bratří a býv.žáků z 44 zemí. Předsedal gener.představ.
rá se sdělují čistým duším,
br.José Pablo Basterrechea ze Španělska.
vyvoleným čistého srdce. Maric v Charteres bylo otevřeno mezinár.střed. pro kostelní okna,vě
shromažďuje zástup svých po
nované hl.umění francouzského a současného skla.
korných bojovníků proti pyšné
8 hudebníků katol.divadelní a hudební unie protestovalo u hudeb-,
legii domýšlivců, jež chce
níků Francie proti "chudobě"hudby, doprovázející mši sv..kterou
Boha smést s trůnu. A za
sloužil sv.Otec v Le Bourget ve Francii.
9
tímco křik nepřátel Božích
^Biskup z Bolzana Msgr Gargitter suspendoval"a divinis"P.L.Pich
denně vzrůstá, přikazuje Mariaolera, který přijal polit .mandát městské rady Bolzana za "novou
svým dětem odpovědět na to dů
levici", ačkoliv se ho biskup snažil od toho odradit.
věrou, oddaností, modlitbou,
Portugalský min.předseda Francisco da Carneiro prý požádal o
pokáním a mlčením.
anulování svého před 23 lety uzavřeného manželství. Jeho paní
Poslechněme to, k čemu nás
se postavila proti, i když s ní manžel už 4 roky nežije, nýbrž
Panna Maria vyzývá: odporujme
s matkou 3 dětí, s kterou se chce oženit. V prosinci se dostal
zlu a zůstaňme věrni Bohu. Zak moci s podporou katolické hierarchie/!!!!/
světíme-li se jejímu Neposkvr
77 litevských a estonských stoupenců svatodušního hnutí-penteněnému Srdci, jak to výslovně
kostálců
— požádalo švédskou vládu o přímluvu u sovětských úřadů,
žádá náš papež, uchrání nás
aby mohli vycestovat do země s náboženskou svobodou.
před bludy. Bude nás těšit,
Kard.Pironio, prefekt kongregace pro řehol.a sekul.instituty
chránit, sílit. Zabrání tomu,
se domnívá, že papež přijede 1981 do Argentiny, jakmile se naj
abychom se dostali do moci
de řešení ve sporu mezi Argentinou a Sile o Beagle.
satanovy. Zachrání nás pro
Na Ukrajině v Zyímé Vodě u Lvova byla objevena mrtvola katol.
věčnost.
kněze se známkami mučení, asi dílo tajné policie. Kněz Jihvena
Závěr promluvy P. Heren frieda
Kolyka pracoval to dne jako dělník, v noci jako kněz.
van Straatena/Spekpatera, na
Podle jesuitské ročenky má řád 27.169 členů v 1Q6 zemích, 6238
kongresu Kirche in Not, 22.7.
v misiích. Nejvíc v USA;5826. Generál P.Pedro Arrupe, 73 let,
1979 v Konigsteinu/Ts-NSR
se chce vzdát funkce, na svůj úřad už nestačí a otěže mu dávno
vyklouzly z ruky. Právě proto mají špatní členové řádu zájem na
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ ? ? ? ?
tom, aby zůstal. Přejeme jim tak kvalitního generála-čemého pa
Ostpriesterhilfe vydala Malou peže - jako je sv.Otec - bílý papež.
bibli/Bibla de Niňo/ už v 18
Urs von Balthasar, největší současný švýcarský teolog, oslavil
mil.výtiscích. Na konferenci
12.8. své 75.narozeniny. Býval jesuitou, ale na radu stigmatiCETAMu v Pueble 1979 dostal
zované konvertitky MUDr Adriene von Speyer řád opustil a věno
každý z 181 biskupů a kardi
val se studentům v Basileji, psaní knih a zapisování myšlenek
nálů výtisk, od té doby byla
paní von Speyer, zemřelé v pověsti svatosti.
přeložena do řady jazyků. Ná
Sovětský týdeník Ogoniok chce omezit emigraci na západ, proto
pad vzešel z knižního veletr
popisuje zdejší život co nejpochmurněji a vybírá si jen negativ
hu ve Frankfurtu, kde byla i
ní stránky, nemravnost, omamné jedy atd. Nábož .obřady prý kont
Die kleine Bibel Jakoba Eckere
17 Nizozemsku klesla nedělní rolují úřady. Vystěhovat se chtějí baptisté a pentekostálci.
návštěva mše sv. z 66,4 proč, Jerusalemský starosta Teddy Kollek je proti internacionalizaci
Jerusalema, jak chce sv.Stolice/jen posvátných míst/. Podle tra
v letech 1966 na 26,6 proč.
Čínští biskupové, jmenovaní dice sahá vláda Israele až ke králi Davidovi a vládnou dobře.
před r.1949 budou moci opus 18.-22.8,se konalo v Lovani XIII.shromáždění mezinár.sdružení
tit Cínu - s výjimkou od rT katol.universit na téma: Katolická universita před etickými
problémy technické společnosti.
1955 uvězněného šanghajského '
Sv.Tomáš Aguinský nejčastěji cituje v dílech sv.Augustina.
biskupa Kung Pin Mei.

Sotva se ještě hlásají pravdy
víry, které jsou základem na
šeho života - nebe, které nás
očekává, kříž, který nás za
chraňuje, hřích, který Ježíše
zarmucuje, peklo, v němž trpí
nesčetné duše, modlitba a po
kání, které jsou nepostrada
telné. Cím víc bují hřích ja
ko nor, tím vzácnější jsou
zmínky o něm na kazatelnách.

kmeny Kesari v podobě slunečního vozu, taženého
7 koni. Na něm je bůh slunce Sury. Sousoší fan
Brzo ráno jsme odbočili tasticky representuje Kaneš utru. Chrám je vyzdo
z hlavní cesty a jeli
ben do kamene vytesanými figurami žen.
džunglí. Průvodce vypra I zde k nám vztahují ruce mrzáci. Indický lékař
vuje o bengálských tyg nám vyprávěl, že mohl zmrzačenému dítěti pomoci,
rech, samotářích, živí ale rodiče i příbuzní se postavili proti. Mrzák
cích se jeleny, antilo žebrotou živí často celou velkou rodinu.
pami a divočáky, ba i
Odpoledne se jinou cestou vracíme na letište do
vodními buvoly, hady a
Bhubaneswaru a po víc než hodinovém letu přistá
blízko lidských příbytků váme v Kalkutě - přes 7 mil.obyvatel - na levém
i dobytkem. Plíží se vy břehu řeky Hooghly. Metropoli chrání chrám bohy
sekou travou; hranice
ně Káli s dvěma baldachýnovými střechami. Tisíce
revíru-6O-6OO knroznaču poutníků tam obětuje mimo jiné i zvířata. Vystuje tygří samec mačem a zvlášt pujeme na 47 m vysoké minarety mohamedánské me
ním pachem. Loví v noci, řev šity Nakhoda, která je poschodová, proto pojme
je slyšet na 2 km, uběhne asi
i 10 tis. věří cích.
10
30 knýh, maso polyká v kusech a do Pozdě večer nás rikša veze k monumentálnímu
morodci se mu zdaleka vyhnou.Střel hlavnímu nádraží ve viktoriánském slohu. Právě
né zbraně mají v Indii jen bohatí. se chystá k odjezdu ej^res do nejvýznačnějšího
Na košatém straně neznámého jnéna uka indického svátého města Varanasi-Benares. Do
zuje šofér tak zv.létající psy. Měří asi Kalkuty připutovalo z vesnic, pěšky, často něko
60 cm a rozpětí netopýřích křídel asi metr. lik neděl chůze, mnoho poutníků a trpělivě čeka
Tělo pokryté srstí, blanitá křídla, hlavu
jí na volné místo ve vlaku. Táboří na nástupiš
podobnou psí. vypadají jako draci z pohádek. tích i v halách, rodiny s dětmi, starci, ženy
Několik jich krouží nad stromy, ale jen v
v sári s kovovými náramky na rukou i na nohou,
noci se živí banány a j .ovocem. Dovedou
kroužky v nose a s červeným či modrým puntíkem
zpustošit celé plantáže. V této džungli žije na čele. Na dvou kamenech, pod plechem, hoří
největší had na světě-sífový python, dlouhý oheň, na kterém matka připravuje snad jediné
přes 10 m a 140 kg těžký. Oběť zardousí sev jídlo za den. Kousek dál vykonává svou potřebu
řením, člověku rozdrtí okamžitě žebra.
malý naháček. Vedle rodina s pěti dětmi. Tisíce
Džunglí se potulují stáda slonů. Horko dne
spí na dlažbě, pod hlavou uzlík, nepřikrytí.
obvykle prospí, po západu slunce žerou lis Evropan musí cestovat první třídou, jinou cestu
tí , kořeny a j. Jsou o metr menší - 3 m by asi nepřežil, a jízdenku musí objednat týden
než afričtí, tennější, žijí ne ve stepi,ale předem - je osmkrát dražší.
v džungli a na konci chobotu nemají dva cit Ve vozech, podobných vagonům, jsou lidé nacpaní,
livé "prsty", nýbrž jen jeden. Největším ne
leží, stojí, šlapou po sobě - a dělají si místo
přítelem kobry je mungo; dá se i ochočit.
noži a dýkami. Mrtvoly ušlapaných a zapíchnutých
Když se kobra vztyčí a nafoukne záhlaví,mun vyhodí cestou z vlaku nebo na nádraží. Právě vigo se jí jako blesk zakousne do hlavy. Obvyk-díme, jak vyhazují z vagonu dvě mrtvoly, proč
le kobří uštknutí, pro člověka smrtelné,pře zemřely, to nikoho nezajímá. I střechy vagonů
žije. Na Ceyloně se raou pil mungo z jedné
jsou plné a mezi kolejnicemi se hemží lidé jako
misky mléko, ani v Indii se nás nebáli.
v mraveništi - dokud se vlak nerozjede. Právě vy
Cesta džunglí ubíhala, stále bylo na co se
stupuje bohatý Ind v evropském oděvu s hedvábným
dívat. Podivné skřeky a vřeštění opic, nej turbanem a kufříkem z krokodýlí kůže. Na čele si
víc druh makaku a opice s chundelatou hlavou přidržuje kapesník, prosáklý krví, sakem prosa
a lysým červeným zadkem; žijí ve stádech asi kuje také krev. Přepadli ho vlakoví bandité, ob
30 kusů, ovládaných 6 silnými samci.
rali o kufr a peněženku. Nebránil se, jinak by
Projíždíme bambusovým lesem; vidíme pár hli ho zabili.
něných chatrčí, před námi stádo krav. Jedna Mezi čekajícími jsou i malomocní; kusy rasa jim
se zřejmě polekala a udeřila rohy do auta
odpadávají z těla, na páchnoucí, hnisavé rány se
před námi. Kolem lékaře Dr.Nagara Sarojiniho dá hnyz. Ve vagonech II.třídy je teplota přes
je houf dětí i dospělých. Podle vládního na 50c - ventilátory, toilety, umyvadla a pohodlná
řízení ordinují lékaři dopoledne zdarma pro křesla jsou jen v I.třídě. Všude pach výkalů,pochudé, odpoledne pro bohaté. Někde je naříze-tu, mračna uhelného prachu a mezi davem pobíhají
no, aby lékař přesvědčoval o nutnosti, sní stovky vychrtlých, nikomu nepatřících psů. Snaží
žit porodnost, doporučoval vhodné prostředky se urvat, co se dá. - Brzo máme otřesné podívané
ba i násilně prováděl sterilisaci. Nesplni dost, vracíme se do luxusního hotelu, vykoupeme
li předepsanou kvótu, sníží se mu plat.
se a v jídelně, vykládané mramorem, s křišťálo
V Kcnoraku prohlížíme černou pagodu, chrám vými lustry, nás čeká výběr 50 ti jídel a lahů
slunce z r.1250. Vystavěly ji dcbyvatelské
dek. - Člověk se začíná stydět sám před sebou...
Emil MUSIL

ZVĚŘ A LIDÉ

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Nemluv, skryj je, zahal,
své sny a city,
spokoj se s hlubokou touhou,
s němým vznikem a zánikem,
jako noční světlo hvězd;
vpíjej je do sebe a nemluv o nich.
Jak by se mohlo srdce projevit?
Jak by tě druhý pochopil,
jak žiješ a co tě tíží?

19.července 1927.

Lže, kdo vysloví, co si myslí,
níží pramen, kdo do něho rýpe!
Vypíj jeho proud - a nemluv o něm!
A spoléhej jen na sebe:
v tvé hrudi se tká svět
plný kouzelných, podivných zvuků.
Omámený vnějším hlukem,
oslněný denním světlem.
Naslouchej, co zpívá, a nemluv o tom.
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TJUTČOV

Serafima Andrejevna vstoupila dnes do obchodu tak tiše, že jsem ji zpozorovala, až seděla na
svém obvyklém místě, na kulaté stoličce před pultem. Její tvář byla velmi bledá a zdála se
ještě bledší, protože Serafima byla celá v bílém. Měla dokonce i bílé punčochy a střevíce.
Tak se chodí u nás v Rusku v ranném létě; zde je to nápadné, chodí tak oblečené jen děti.
Slušelo jí to, podtrhovalo to v ní něco, co jsem hned nepochopila. Ano - byla to beznaděje.
A tak jsem poznala, že bílý oděv vyjadřuje hluboký smutek, velkou starost, odřeknutí se
všeho, co jí dosud bylo drahé. - Dlouho seděla mlčky. Neptala jsem se, věděla jsem, že mi
všechno řekne. Zřejmě jí bylo zatěžko, najít začátek.
"Ne všechno se dá vyjádřit slovy,"promluvila konečně tiše."V životě každého jsou asi zážitky,
o nichž se nedá mluvit; jakmile je člověk uvězní do slov, jsou zase jiné. Co je v hloubi du
še ušlechtilé, čisté a krásné, vypadá pak - když to člověk v hovoru vynese na povrch obyčejné a nechutné.
Zvlášt těžké je vyprávět o tom, co se odehrává v nitru člověka; ani sami jasně nevíme, co to
je, protože navenek se to neprojevuje city - ani u toho ne, koho tyto city ovládají...
Jak skončila má historie s Dr.Halmem? Není to přesně řečeno, jak může skončit něco, co ještě
vůbec nezačalo? šla jsem k Dr.Halmoví s pevným rozhodnutím "vysvětlit mu sama sebe." Dove
dete si představit pocit, když vás člověk, který je vám tak drahý, vůbec nechápe, a ani po
chopit nemůže? Pocit beznaděje a bezmoci, ale i skrytá naděje, že by se mohl stát zázrak...
Byla jsem přesvědčená, že na mne nezapomněl, už proto, že jsem sama na něho stále myslela.
Zvláštní! Myslíme stále na jednoho člověka, zahalujeme ho do svých myšlenek, vážeme ho tak
pevně na svůj vnitřní život, až nakonec věříme, že naše setkání nemůže být jen jednostranné
hledání. A tak se stává, že často s člověkem, kterým se v duchu nejvíc zaměstnáváme, najdeme
nejméně společného, poněvadž se oba nacházíme v úplně jiných oblastech vnitřního života:
první dosáhnul ve své fantasii nejvyššího, oblažujícího stupně společenství a druhý je na
stupni nejnižším.
Bylo mi to jasné, když jsem Dr.Halma spatřila. Proč k tomu muselo dojít? Byla jsem jistá, že
jsem na něho udělala hluboký dojem; v tem se ženy zřídka mýlí. Dosud mě pálila v duši vře
lost a srdečnost jeho prvního pohledu; ale právě tak se dnes ještě chvěji chladem v jeho slo
vech a v jeho citování. Už tehdy jsem věděla, že mě tento muž nepochopil ani pochopit nemohl.
Tato myšlenka mě cestou domů trýznila a naplňovala natolik, že jsem nebyla schopná odpovědět
ani na jedinou otázku svého dítěte, ačkoliv mě otázkami zahrnovalo. V mysli se mi vynořil
verš, který jsem slyšela před dávnými, dávnými dobami: "Jak velkou moc má nad tebou člověk,
který netouží ani po nejmenším polaskání."
Taková je žena: nůže být sebe inteligentnější a vznešenější, stále touží po muži, který je
silnější než ona. Tato touha žila i ve mně, ovšem skrytá hluboko v duši. Osvald nebyl muž,
kterému bych se chtěla odevzdat, podrobit, i když vně jsem byla úplně v jeho moci. Nebylo to
to, co jsem chtěla. Netoužila jsem po vnějším podrobení, ale po podrobení dokonalém, z celé
ho srdce - a to člověku, kterého bych si vážila. Vážila jsem si Dr.Halma, ne však Osvalda.
Mluvím stále o tom, jak se poprvé setkaly naše pohledy; ale chci vypravovat o tem, jak jsme
se setkali naposled.

3 mil.vojáků Armády spásy pracuje neúnav
ně v 20.000 stanicích a různých insti
Světová rada církví v Ženevě, ve
tucích v 80 zemích.
které je zdraženo asi 300 protes
V archeologické kryptě pod náměstím
tantských, pravoslavných a sta
katedrály Notre-Dame v Paříži je mu
rokatolických církví, odhlasova
seum pro Galo-říms, a středov. památky.
la 140 hlasy proti jednomu, že
16.-23. 7.82 se koná v Lourdech mezinár.
budou dále podporovat komunistic
eucharistický kongres.K roku přípravy
kou guerillu. Ústřední komité se
vydal výbor pastorační heslo: JEŽÍ KRIS
zároveň vyslovilo pro pětiletý zá
TUS, chleb lámaní pro svět.
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kaz budování dalších atomových zdrojů
Apošt.vikář v Aysenu zahájil vysílání v nové kaenergie.
tol.vysílačce Rádio Santa Maria v již.Čile, kte
Za poslední rok vystoupilo v Bavorsku z
rou postavili za fin.pomoci německých katolíků.
evangelické církve 6387 osob.
Programy slyší i Cilané v Patagonii/Argentina.
Měsíčník Stinné des Glaubens upozorňuje na Biskup z Piacenzy odsoudil neposlušnost těch,kdo
to, že pátá kolona nepřátel katolické Círk se v San Damianu zúčastní nedovolených obřadů.
ve pomalu ovládá všechny farní věstníky,je Kard.Oddi, prefekt kongregace pro kněze, prohlá
jichž text se/i ve Svýcarsku/tiskne centrál sil při návštěvě školního střediska OPUS DEI u
ně a faráři dodávají jen rozvrhy bohoslužeb. Barcelony, že kněz, který bude žádat o "laiciza
Upozorňuje na rouhavý článek v Katholische ci" musí dokázat, že byl ke kněžství donucen ne
Kirchenblatt Ravensburg o dogmatu Nane
bo jeho motivace neměla s kněžstvím nic společné
bevzetí Panny Marie.
ho, fnapř. fin. výhody apů - V těchto případech je
vlastně kněžství stejně neplatné, protože nemáPřed jedním ze 2 konkláve 1978 vytkl prý
li někdo v úmyslu přijmout svátost a je k ní při
kard.Wyzsyňski maďarskému kardinálovi Lekaiovi, že příliš spolupracuje s komunisty. nucen nebo ji přijímá v jiném snyslu než se při
y Madarsku povolili nyní stavbu exercičního jímat má, nepřijal nic. Podle této zprávy by se
domu, ovsem jen proto, že Církev se stáhla příště "laicizace"rovnaly anulování, jako je to
do podzemí, nemají o ní přehled a tím, že se u neplatných manželství, totiž že kněžství vůbec
mladí lidé zúčastní exercicií v tomto dome neexistovalo. Řízení bude trvat dva roky.
/ale asi budou dost chytří, aby tam nesli/ ČSSR chce zničit podzemní Církev; tajná policie
čte ve vlaku náboženské knihy, navazuje rozhovo
bude mít tajná policie opět informace.
ry, ptá se na přátele, jak se dostat do spojení
Diecéze Oslo zavádí rok předvýchovy pro
s tajnými kněžími ap. Nyní už je tato strategie
3000 vietnamských katolíků v Norsku. Jsou
to uprchlíci a prý řada z nich projevuje zá známá a věřící tak lehce "nenalítnou".
Před zahájením dialogu katol.a pravosl.církve na
jem o kněžské poslání. V Norsku je 14.000
ostrově Patmos vyšel Anthologion-breviář katol.
katolíků, z toho 60% narozených v zemi.
kněží byzantského obřadu. I.výtisk dostal JP II.
Vatikánské posty vydaly známku k papežově
1979 dalo Polsko misiím 57 misionářů, 34 do již.
cestě do Francie: papežský znak a nápis:
Ameriky,3 do Austrálie, 1 do Asie a jinam.V mi
Pastor supremus Galliam visitas.
siích pracuje 1100 polských misionářů a sester.
Premonstrátské opatství Tongerlo v Belgii
slaví letos 850.výr. Patří k němu náš velký Býv.světící biskup z Havanny sděluje, že Církev
na Kubě je zredukovaná na 200 kněží pro 9 mil.
dobrodinec P.Werenfried van Straaten.
Primas Madarska kard.Lékai pobyl v červenci obyvatel. Věřící se bojí chodit do kostela.
na pozvání anglikánského primasa na ekumen. U příležitosti 1500 let od nar.sv.Benedikta se ko
návštěvě ve Vel.Britanii - oplatil návštěvu nalo v Lovani 25-28.9.mezinár.kolokvium na téma:
Dr.Cogganovi v Madarsku. Vznikla otázka,ja Gregoriánský zpěv, evropské dědictví.
kou hru hraje vlastně kard.Lékai. Navštívil 63 episkopálních duchovních/anglikáni v USA/opusSSSR a Litvu - chtěl snad Litevcům ukázat, tilo r.1977 anglikánskou církev, protože v USA
že je možné spoluracovat s komunisty? Cestu byly vysvěceny i ženy na kněze. Část kněží kon
vertovala i s rodinami, každý případ se prozkou
prý nepodnikl na přání Sv.Stolice, naopak,
má zvláště a budou po doškolení vysvěceni na
podniká samostatné kroky k zvýšení napětí
ve vých.Evropě. Loni při schůzce kardinálů katolické kněze. Rodinný život povedou dál.
Jak jsme už psali, známý pravoslavný kněz Dudko
ho nepřijal papež v soukromé audienci a v
Polsku prý se o něm mluví jako o KGB bisku byl tak "zpracován", že se v televizi obvinil
povi. Kard.Mindszentyho komunisté k spolu a kál, ba dokonce napsal otevřený dopis patriar
práci nezískali, ale zdá se, že jeho pradáv chovi Pimenovi, kde ho pokorně prosí za odpuště
ného sekretáře Lékaie ano.-Madarský episko- ní všech omylů./Patriarcha dostal řád
pát zřídil tisk.kancelář, která má zharmoni- Přátelství národů, bylo mu 70 let/. Arcibiskup
z Marseille, kard.Etchegaray uveřejnil ve svém
zovat činnost mad.katol. tisku. Kard.Lékai
věstníku otevřený dopis Otci Dudkovi:Jsi stále
tím pověřil redaktora katol. týdeníku Uj
Dinritri Dudko.-Vzdává mu hold Dudkovu"vyznání"
ember/Nový člověk/.
stejně nikdo nevěří, byl "vlastním stínem."

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

PROBLÉM SVĚDOMÍ?
Ptáme se někdy sami sebe, proč
žije tolik lidí, jakoby neměli
vůbec svědomí?
CO JE SVĚDOMÍ? V podstatě je svědo
mí duchovní pud po něčem hodnot
ném. Jako každý pud, i svědomí
se může zmrzačit, a jako jiné
pudy se musí svědomí cvičit.
1
Kdo roste ve špatném prostředí,
sotva se setká s něčím hodnotným,
jeho pud se nerozvine, stejně jako
nevyroste semeno, které se nezalévá.
I dobře rozvinutý, vypěstovaný pud
se může zmrzačit a udusit. Kdo vloží
zlomenou nohu neodborně do sádry a
nechá ji tam půl roku, nebude moci
už nohy používat, bude kulhat.
Bráníme-li zdravému svědomí,
aby vykonávalo svou funkci,
stále je ochromujeme a
odporujeme mu, nedivme
se, že se časem zmrzačí a ochrne. Známe lidi
s vynikající výchovou - Gorring, Castro,
velká většina heretiků - jejichž svědomí,
dobře vypěstované, se tímto způsobem zniči
lo, ochrnulo. Jak jinak by došly desetitisí
ce kněží ke své zradě? Nepěstovali svědomí!
Prostředí, vzdělání, duch doby, hromadné
sdělovací prostředky, kamarádi, pití atd.
mohou svědomí člověka úplně zničit. Kdo stá
le naslouchá lžím, nakonec jim věří.

’ Seznamovat se s hodnotami, poznávat
je a odlišovat od "nehodnot".
"Pane, co chceš, abych učinil?"ptá se
sv.Pavel, když se mu zjevuje zdroj svě
domí - Syn Boží. Musíme poznané hodnoty
svědomí následovat, řídit se jimi, aby
chom se v tom stále zdokonalovali. Pak
se náš vnitřní instinkt rozvine. Svě
tec je člověk, v něnž je dokonale roz
vinuto svědomí, vytuší i sebe menší od
chylku od "ty máš". Je podivuhodné,
jak často hluboce prožili své hříchy
a trpěli jimi. - Rutinovaný hříšník si
otupí časem svědomí tak, že když se po
20 ti letech rozhodne ke zpovědi, neví,
z čeho by se zpovídal. K hodnotám je
skoro slepý a k instinktům vnitřního
"já" téměř hluchý. Mrzák svědomí!

OBTÍŽE A TÍSEŇ SVĚDOMÍ
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Může se stát, že svědomitý člověk se
dostane se svědomím do konfliktu a ne”vidí východisko; obvykle má splnit řadu po
vinností, které se zároveň splnit nedají. Někdy
můžeme opravdu jen volit mezi dvěma zly. Budme
jisti, že není špatné, volíme-li menší zlo. Např,
odepřít poslušnost představenému, který žádá ně
co proti Božím přikázáním. Nebo zanedbávat rodi
nu, protože nás plně vyčerpávají povinnosti naše
ho stavu - to bývá často u lékaře. Je to jeden z
důvodů, proč žádá Církev od kněze celibát - aby
se dokonale mohl věnovat věřícím a nepřišel do
konfliktu mezi otcovskými a kněžskými povinnost
mi. - Nebo mladý člověk připraví rodičům bolest,
chce se stát řeholníkem, řeholnicí, odloučit se
může se svědomí dokonale vykořenit?
od nich. Kdo chce Boha poslechnout, dá mu Bůh
To možné není. I nesvědomitý, i zločinec po
schopnost, aby kolise svědcmí rozřešil dobře.
znává některé hodnoty, je věrný svým kumpá
nům, je vděčný kamarádům. Člověk cítí jistou ALE CO KDYŽ JE MÉ SVĚDOMÍ NEJISTÉ?
zodpovědnost k vnitřním hodnotám. V hloubi Ptej se kvalitních lidí, např.dobrého, zkušeného
srdce ví i nevěrec něco o Bohu - jinak by
kněze, uvažuj, informuj se. Riskovat hřích v
proti němu nebojoval. Výjimky se skoro nevy žádném případě nesmíš! Nevíš-li ve vlaku, je-li
skytují - a jsou duchovní abnormalita, asi držadlo nad tebou brzda, nechytíš se ho, dokud
jako slabomyslný na úrovni zvířete.
se o tem nepřesvědčíš. Víš, jaké následky by měl
pro
tebe i pro jiné omyl. Tak je to i s hříchem.
čeho si ceníme?
Ale třást se úzkostlivě před tisíci možnými hří
Máš radost, že máš citlivé svědomí? Nebo by
chy, až tě to ochromí, je také nesprávné. Jsi-li
ti bylo milejší, kdyby bylo otupené? Pak bys
vzdor zkoumání v nejistotě, jsi svobodný. Nejis
ovšem nemohl být hodnotným člověkem. Svědomí
té ustanovení zákona nemůže mít za následek jis
je instinkt, pud po hodnotách. Nutí tě,abys
tý závazek - říkají právníci.
byl lepší. Jak bys obstál před Bohem, před
sebou samým, před svými dětmi a přáteli,kdy VÝCHOVA SVĚDOMÍ
bys byl bezcenný člověk? Jaký smysl by měl životní hodnoty poznáme a uznáme lehčeji v dob
tvůj život, kdyby neměl vůbec hodnoty?
rém společenství, kde máme správné příklady před
Jestliže se tvé svědomí snaží, stále přesně očima. Poohlédni se po dobrých kamarádech, po
ji poznávat hodnoty od nehodnot, a hodnoty dobrém "duchovním vůdci-knězi", po dobrých kni
vnášet do vlastního života - jdeš přímou
hách, filmech, přednáškách. Vyhledáváš-li hodnot
cestou k Bohu. "Motor"svědomí tě vede k
né prostředí, je vidět, že toužíš po hodnotách a
tvému "lepšímu já".
načpak- vyhledáváš-li hanebnosti, nediv se, když
se tvé svědomí časem zmrzačí, onemocní.
POSLOUCHAT A NASLOUCHAT
Když
v tobě propukne hlad po hodnotách, najdeš
Instinkt svědomí musíš trénovat, naslouchat
věřícího přítele, kněze,Písmo sv. Budeš zpytovat
mu, prohlubovat znalost hodnot.
svědomí a očistíš ho v dobré sv. zpovědi.

Matka Teresa otevře na Miami misii pro
prostitutky a ženy bez prostředků. V
, domě bez klimatizace a bez ledničky bu
Argentinsky kněz J.C.Leardi byl
dou bydlet 4 sestry. Dům je ve vykřiče
jmenován ředitelem společenství
né čtvrti, opilci, nevěstky, povaleči.
Hermanitos del Cristo Total V Kampale/Uganda jí ukradli osobní ma
"Malí bratři celého Krista" Je
jetek. 27.8. jí bylo 70 let.
povoleno "ad experimentům", zal.
je tento kněz r.1973, přijali benediktinskou V srpnu se konal v Římě svět.kongres sekulárních
reguli a chtějí pomáhat věřícím žít křestan- institutů-k nim patří i Schbnstattské sestry
sky v městské a průmyslové společnosti, ži v Quartenu. Existují teprve v tomto století.
votem modlitby, rozjímání atd. Reholníci ži Je možné, že sv.Otec navštíví v listopadu 1981
jí ve středu města; něco podobného už exis Japonsko; tento měsíc o tom budou hovořit dva de
legáti biskupské konference Japonska ve Vatikáně.
tuje v Paříži, komunita St.Gervais.
IV. sjezd latinsko-americké protikomunistické Komise 4 biskupů studuje plán k založení "mamutí*
katol. university ve Španělsku; má seskupit už
konfederace odhlasoval v září v Argentině
resoluci, žádající jihoamerické protikomu existující ústavy a je možné, že bude přibrána
nistické vlády o okamžité vyhoštění jesuitů, universita Opus Dei v Pamploně; je však pochybné,
marxistických neokolonizátorů."Tato drastic bude-li přibrána jesuitská universita.-Ve Španěl
ká opatření by ukázala světu,že náš křesťan sku odpadlo percentuelně nejvíc kněží, zřejmě
ský protikomunismus je neslučitelný s teo- špatné semináře a péče o kněze a jejich duchovní
marxologií osvobození." Tím nyslí teologii život. Ještě za Franea byl sekretářem jesuitské
osvobození či revoluce. Vicerektor kat.univ. ho provinciála komunista, dnes už odpadlý.I žen
v Cordobě/Arg./P. Jean Sonet proti tomu pro ské řehole mají nedostatek dorostu, přibírají
testoval; jesuité byli vypovězeni z již.Ame dívky z misií, které nevědí, oč jde, chtějí se
riky v 18.st.na nátlak zednářů. Vypoví-li je, jen najíst'nebo dávají inseráty do novin i NSR.
půjdou pracovat s chudými v Asii a v Africe. Pravoslavný kněz Jakunin byl v srpnu odsouzen v
/Tedy ne hlásat Kristovo evangelium!/ Je-li Moskvě na 5 let pracov.tábora a 5 let vyhnanstvíkaždý kněz, který se zajímá o chudé a nemoc ne ovšem do zahraničí, zřejmě na Sibiř či pod.,
né ap.komunista je on/Belgičan/také komunis podle par.70 trest.zákoníku: protisovětská agita
ta. - Podle tvrzení jesuitské katol.univer ce. Při procesu byla jeho manželka, ne však teta
sity v Salvadoru bylo za poslední rok zavraža 2 členové výboru pro obhajobu práv věřících.
děno 69 profesorů, prý od začátku nepokojů Papež je čestný občan brazilského Sao Paula.
přes 6000 osob. Jesuité cbviňují vojenskou Zdá se, že Tibeťané jsou většinou věrni své víře
juntu a odsuzují okupaci zřejmě rudé univer a Dalai Lámovi, chtějí samostatnost Tibetu a na
sity armádou a vojenskou intervenci v koleji jí odvahu. Čína by ráda, aby se Dalai Lama vrá
Skupina exil.Litevců putovala v srpnu s kard. til z exilu a kolaboroval s ní, ale svůj návrat
io vlasti Dalai Lana opatrně odložil.
Samoré do Einsiedeln; mezi poutníky byl i
ordinář pro Litevce v záp.Evropě biskup Ant. Katolické noviny v SSSR uveřejňují dopisy z 14
Deskys, sídlící v Bad Wbrishofen v Německu. "Illustrissimi"Al.Lucianiho - Jana Pavla I.
Pražský světící biskup Msgr.Kajetán Matoušek K slavnosti 100.výr.dokončení kolínského dómu
17.8.poslal sv.Otec poselství a účastníci jemu
se dožil 7.8. už 70 let. Ad multos anncs!
telegram věrnosti. Mluvil i zástupce polského
Předs.pentekostálců v Nachodce-SSSR dálný
východ - byl po domovní prohlídce zatčen a duchovenstva, krakovský arcib.kard.Macharski.
obviněn z rozšiřování protisovětských pomluv'. lentýž den byla ve Wroclawi oslava korunování
iřevěné sošky P.Marie rodin - kard.Baggio. Na
Riskuje až 7 let tábora nucených prací.
slavnosti byl i náš pan kardinál Tomášek.
40 členů zahájilo na protest hladovku.
Londýnský CM věstník sděluje, že v Cechách a- Vezi 58 členy Opus Dei, vysvěcenými na kněze
na Moravě je 325 kostelů zasvěceno sv.Václa '<uriálním kard.Silviem Oddim z kongr.pro kněžst
vo - 15.8. - ve španělském poutním místě Torrevovi.
Bolivijský president v poselství JP II.píše, ' viuda je i španělský žurnalista Luis Felipe Areta, účastník olympijských her v Říme, Tokiu a Me
že byla nutná určitá kontrolní opatření,
vzhledem k polit.postoji některých kněží.
; dku. Noví kněží mají už akademické tituly v ci
vilních oborech - lékařství, právo, přír.vědy aj.
16.10.si připomeneme 2.výr.zvolení JP II.
fotografie cenných dokumentů na mikrofilmech a 4.11.jeho narozeniny. P.Pio předpověděl
stavební plán kolínského dómu, bula Lva X.proti
kard.Wojtylovi krátký pontifikát. 2-3 roky
a násilnou smrt s krveprolitím. Modleme se, 4artinu Lutherovi, Westfálská mírová smlouva,zlaaby to byl jen omyl P.Pia a za našeho papeže. -á bula z r.1336 a j.nenahraditelných kultur.paMsgr Marcinkus, Američan litevského původu nátek-asi 15 mil.archiválií - je ukryto v schrán
kách z ušlechtilé oceli v 400 m hluboké štole u
a ne vždy obratný předs.vatikánské banky,
orqanisuje dobře papežovy cesty a "hlídá"ho, freiburgu/Br. Štola ještě není dokončena, ročně
stojí 2 mil.marek a je rozvržená na 6 let.
býval v USA boxerským přeborníkem.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

A CO U NÁS DOMA?
"U nas je. velmi tuho. Psát cokoliv je nebez
pečné, vyslýchá se mnoho lidí a skupin v
Bartoloméjské.."
"..ve zkaženi věku mi Pan vrátil ideál mého
mladé, dát se mu cele, v modernějším rouše,
protože jsen přesvědčena, že je to dčlo,vy tl na ne nikdo nepřijde} Blízko nateho stanu na
volané Puchem sv., dokonale se hodící právě "brzegu morzskem" je televizní místnost a lidé
pro současný stupeň zralosti světa. Je v
koukají na Olympijské hry. Co chválí te ozve
tom veliká nadeje, protože^ jak Jistě uzná ohromný játoi. šli jtme se tam podívat, co te
te, svět není právě v nej půvabnějším stavu. deje - a jásot je ve dvou případech/skoky o ty
A snaží-li se to člověk žát, má to dopad,
čích/ - když skočí dobře Polák, ale zejména,
protože je to velmi, velmi hluboké a tudíž když skočí spatně Roť."
to jde i pěkné pod kůži.." /Zřejme se jedná
o Focolary, jejichž hnutí na Západě se ne "U nas je zle. Národ je dokonale demoralizován,
může udržet v tak ryzím stavu/ani jiná hnu nikdo pořádné nepracuje a vXíchni kradou, takže
tí/, protože na ně působí lučavka blahobyt- je zázrak, Že te berou mzdy - opravdu ekonomický
né společnosti a komunismu. Ale je prima! zázrak. Všechno je postaveno na podvodu, ohromná
"Po Polska jámě zamilované a Poláky obdivu reprezentace a nic pod ní, každý říká, co musí,
jeme. Mají mnohem větší svobodu a pevnější aniž by mu kdo věřil. Na pracovištích. jtou lidé
zoufalé, když vidí, jak te to vede. Korupce děs
páteř-v tom, že sí nenechali sáhnout na
kulturu a dělají jen, co je nezbytné nutno. ná. Ze zemi RVHP /"Ráno Vyjedu, Houbec Přivezu"/
Je tu bohatá příroda a mnoho malorolníků a jsme^na tom teď po stránce svobody a hospodářské
nejhůř. Nejlíp jtou na tom Maďaři, pak Němci, Po
myslím, že až tato nahnilá civilizace vezme
za tvé, oni přežijí. Neboť vězte, že natě tácí jdou nahoru - ale ti jtou kapitola sama pro
tebe - my jtme v pasti. Vláda žije tak, že te o
země je civilizací - tedy i civilizaci tom Šlechtě ani nesnilo. Vrív te to nevědělo,
slině poničena a ^techno jde u nás v posled
ní době děsné dolu. A polská kultura je ka ale Jeď mají lidé takovou zlost, že ani jejich
zaměstnanci nemlčí, tak te to rozneslo. Vládnou
tolická. .Nené vůbec náhoda, že papež je Po
systémem "po nát potopa"/zásada francouzských
lák. Zdá te ml, že tato země je pro Církev
jakýmsi zázemím. Zatímco všude ve světě je králů a dvora před Francouzskou revolucí/. Je to
všechno strašně, strašně smutné. Jediná možnost
krize duchovnech povolání - u nát by ani
moc nebyla, ale zase te nedostanou...Také je žít podle evangelia a tak to aspoň trochu
světci prý by byla lada, říká sv.Otec, ale vnitrně kompenzovat. Ale chudáci natě děti'.
procesy svatořečení te nedají dělat... Zde Ostatně, budoucnost celé této civilizace a celé
ho světa je vlc než nejistá..."
ÍSSR
člověku až přechází zrak nad tím množstvím
sestřiček a kněžského potěru, přijde-li ze "Zde te nekupuje, ale shání vtechno, kromě věcí
země, kde knězi plánovité vymírají a kde je přepychových. Od loňského léta te zvedly ceny za
stále vlc neobsazených farností a jediný
el.proud a plyn o 50 proč., za telefon o 100 proč
bit kup, dobrý, ale stařičký,jemuž motel být ceny porta, benzinu a ceny všeho neustale stoupa
do srdce voperován stabilizátor. Tady je
jí a budou stoupat. Mino zdražení tu panuje nebii kupu aspoň stovka, ne-li stopadesát, kně■tmérná korupce. Jit k doktorovi je přepychová zázi až přepychové množství. Ani uz nemohou ležitott - říká te tomu "vt-imné". Letot mi trha
mít moc. co dělat, asi to svádí k "vodění za li zub na venkově, tolidné lékař, otetřoval tvěručičku", na což by tl našinec už těžko
domite - a ttálo to jen kilo ka^é'. Takových věci
zvyknut - pak te atl málokdy dojde ke kres- je tisíce. Naďi jedinou jistotou je Buh. Když už
tánské dokonalosti. Církev te tu zdá napros■jsem na dně, prosám Pána Jezése, a on vždycky poto prayoverná, někdy až staromódní, vcétne Žle, co je nezbytné třeba. Ovsem prostřednictvím
zbožných kýcu, nevyskytují te tu západáéke' Udí..."
ÍSSR
výstřelky. -To jsou dva důvody, klené Činí
"Spiritualita,
kterou
se
snazém
žét,
je
prima i
z Polska zázemí pro CÍrkev-a Člověk tak l
v tom, že se člověk naučí naslouchat a přijímat
lépe chápe t v. Otce. Poláci ^aké v historii
zažití hodné útlaku od Němců i Rutka^ za druhé a nehrabe se v sobě - což je moc zdravé.
poslední války zkusili tolik, že je člověk Jako Petr, kráčející po vodě: pokud hleděl na
obdivuje, jak dovedli tvou zem a tvé památ Krista -SEL, Jakmile si uvědomil sebe a svou
situaci, topil se."
ČSSR
ky znovu vybudovat Jediná Jasna Gora Czszentiochova nebyla nikdy dobyta a znicena-a ta- "Četli jste Moravské euuitet od P.Koláčka?^ UŽ
mějsí Panně Marii říkají Královna Poltka.
to louskám podruhé, je to nádhera. Krása, že jež
Mimoto jtou Potácí tak otrkaní a cvičení, ze te něco takového se vydává.."
Brazílie
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které nosí mladí na krku jako vyznání víry v
a oblíbené sňatky v kostele.
5.10.pojede sv.Otec do Otranta v již.Itálii,
kde bylo před 500 lety umučeno Turky 800 křesťa
nů, protože se nechtělo vzdát viry.
Francouzský program Vatik.rozhlasu četl prohlá
šení Msgra Fr.Skody/Banská Bystrica/ze sekreta
riátu pro nekřesťany, v něnč kněz objektivně
popisuje, jak vypadá komunismus v praxi.
Slovenský biskup Ján Korec/neni uveden v papež
ské ročence!/ měl při spravováni výtahů možnost
hovořit s lidmi, proto ho přeložili do truhlář
ské dilny. Proti tomu biskup protestoval, má
tuberkulosu a anginu pectoris.
Na biskupskou synodu o rodině v Ří
mě jsou též pozvání známí manželé Bullingsovi
z Austrálie.
11.9.byl v Lourdech položen zákl.kámen k ukra
jinské kapli. Mládi zpěváci z Londýna zpivali
nábož.písně.
JP II dostal na návštěvě v Sieně, u příležitos
ti 600.výr.od smrti učitelky Církve, sv.Kateři
ny, čestný doktorát sienské university.
Příští rok oslavíme ve Švýcarsku 500 let od mů
ru v Stansu-1481. Zasloužil se o něj hlavně
sv.Mikuláš z Flue, patron Švýcarska.
Pravoslavný disident Viktor Cevirev předal záp.
tisku výzvu k propuštění sestry Valerie Makejevy, 51 let, která je už rok internovaná v ka
zachstánské psychiatrické léčebně. Byla do ní
odsouzena v červnu 1979 na neurčitou dobu, pro
tože vyráběla doma kříže a j.nábož.předměty.
L7.-21.9. se konalo v Římě v rámci Roku sv.Bene
dikta symposium, jehož se zúčastnili benediktin
ští a cisterciáčtí představeni i jiné osobnosti
22.-29.9.se konal v koleji sv.Anselma kongres
benediktinských představených. Byl tam i náš
Otec Dr.Opasek, představený břevnovského kláš
tera, t.č. v klášteře v Rohru, NSR, a pravděpo
dobně i Otec Cyril Stavěl z Norce.
Jeden z největších zvonů na světě, 14 ti tunový
průměr 3,80 v katedrále v Conpostelle ve Špa
nělsku, ze začátku 18.st., ulitý z bronzu a
stříbra, má od r.1979 trhliny. Bude roztaven a
znovu ulit, zazní až r.1982.
V záři oplatili němečti biskupové polským bis
kupům návštěvu z r.1978/tehdy byl mezi Poláky
k K.Wojtyla/ a vyměnili si dárky: Poláci dosta
li ostatek sv.Bonifáce a Němci ostatek sv.Vojtěcha-podle zprávy"prvního polského světce".

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ Krista,
Německá bisk.konference vyzvala v pastýřskén
listě věřící, aby volili tu stranu, která
zaručuje vedení státu podle křesťanských zá
sad. List, velmi opatrně koncipovaný, vzbu
dil rozruch, protože někde i z kazatelen
vyzývají kněží k volbě nevěreckých stran.
Také kard.Wyszyňski poslal pastýřský list
všem, kdo vyučuji náboženství.
Na žádost neapolského arcibiskupa, kardiná
la Ursiho má být prohlášen sv.Januarius,
mučedník, jehož krev zkapalňuje na jeho
svátek 19.9. - patronem 26 diecézí. Před
velkými katastrofami Itálie krev nezkapalní.
P.Henri de Roziers,dominikán a P.Orlowski
byli zatčeni brazilskou policii, zasahovali,
vzdor zákazu sv.Otce, do politiky rolníků.
Ruské programy západních stanic ruší v pos
lední době Moskva tak, že nejsou ve vých._ _
zemích vůbec slyšet.
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Otec mladické židovky Anny Frankové, jejíž
dojemný denik vzbudil svého času velkou po
zornost, zemřel v Basileji.
Biskup z Bayeux a Lisieux zřídil 6.8.1979
sekul.institut Deus Cařitas. Má 163 členek
a 80 čekatelek, žijících na Západě i v mi
sijních zemích. Inspirují se spiritualitou
sv.Terezičky od Ježíška, a je určen dívkám,
které se i při zaměstnání chtějí zasvětit
úplně Kristu.
Tři knězi, členové nicaraguyské vlády ,Parrarles, d^Escoto a Cardenal dostali od biskupů
"dočasné povoleni"k výkonu funkce, dokud na
jejich mis to nenastoupí laici.
Msgr Romer ze St.Gallenu, světící biskup v
Rio de Janeiro, pochválil v rozhovoru s no
vinářem ve Švýcarsku brazilskou vládu a pou
kázal na nesmírnou námahu sv.Otce při této
pastorační návštěvě. Uvedl na správnou míru
omyly hronadných sdělovacích prostředků.
"Dovolenou" v Castelgandolfu zakončil JP II.
pouti na Monte Cassino, kde koncelebroval
mši sv.20.9. s představenými benediktinů,
cisterciáků a trapistů, s 460 opaty těchto
řádů, poobědval s nimi a setkal se v Cassinu s kněžimi a řeholnicemi, věřícími a mlá
deži. 28.9, sloužil mši sv.s účastníky bis
kupské synody za Pavla VI. a JP.I.
Komsomolskaja Pravda čpět kritizuje kříže

BLÍŽÍ S E

-

D U C H O V N Í V ÍKE N D V Q U A RT E N U !

Na práni uČastníkB jej povede^Otec prof.Dr.TOMAS
S P I DL I K,
děkan Orientálního ustavu v Říme, prof. na slavné Gregoriánské uni
versitě. Cena pro jednotlivce cca 90 frs. Mladí a děti budou ubyto
váni v podstatně levnějších ubytovnách; o dozor nad dětmi je posta
ráno. Přihlášky: P.Vilém Vondra, 8736 St.Ga11enkappe1,t.055-88-14-60
do Zo.října nejpozději!
31.října večer az' 2.listopadu

švýcarský plán
DUCHOVNÍ VÍKEND/EXERCICIE/ P.T.SPIDLÍKA V QUARTENU - viz protější stránku,31.10.večer-2.11.odpol.

KATEŘINSKÁ VE WTNTERTHURU,inf .P.šimčík,

22.11.

ZlfNÍ TÁBOR PRO MLÁDEŽ V SAAS ALMAGEL, pokud bude
místo, mohou i dospělí, přihl.P.šimčík,7.-14.2.8í
EXERCICIE A REKREACE PRO MLÁDEŽ V JIŽ.TYROLÍCH V
našem doně v St.Martinu. Povede P.Koláček, ved.
českého vysílání vatik.rozhlasu. Koná se po váno
cích přes nový rok. Inf .P.šimčík nebo VELEHRAD,
I-39O3O S.Martino in Casies,t.0474-784 25
AARAU, u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě/4.a 18.10, 1.,15.,29.11.,13.a 20.
12.-v 18.15 hodin / v sobotu /
BACEN-kaple sv.Šebestiána/vadle far.kost./
5.,19.10.,2.,16.,30.11.,14.12.-v 11,15 h.
BERN-Dreifaltigkeitskirche,sobota 18,00 h
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.každou
neděli
9/3°
V BADENU - každou 3.něčí.v 11,15 slovenská!
CURYCH-Herz Jesu Kirche,Aeintlerstr.46.ne
děle
- česká
19,00
KapInka Kolpinghausu,Wolfbachstr.15.I.patro, neděle - SLOVENSKÁ MŠE SV,
9,30
CORTATLIOD-IO km na juh od Neuchatel,
sner Yverdon,farní kostol sv.Petra
3.ned.v mesiaci
10,00
FRIBOURG,v kaplnke sv.Jozefa pri kostole
sv.Petra, Av.Gambach,sobotu před I.ned.l8h
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4 .ned. v mesiaci
9,30
RpTI-TANN-kaple u katol.kostěla,
dostanete pozvánky od P.Simcíka
9,30
LUZERN-St.Peterskapelle,neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra,
St.Peterstr.ll.Herblinqen, parkoviště pro
ti kaplipbstanete pozvánky P.šimčíkaL0,00
SOLOTHUEN, Spitalkirche, 12.,a 26.10, 9.
a 23.11., 7.a 21.12.
10,30
St.GALLEN,pos 1.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pferreiheimu-Gallusstr.34.
WINTERIHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
slov.mše l.sob.v měs.St.Urbankirche 18,45
ŽENEVA-kostol sv.Bonifáce,14.Avenue du
Mail,II.patro, 2.ned.v mesiaci
18,30
OTCOVĚ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KRTVÝ,O.P.-4058 BASEL, Linden
berg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZÚRICH,Brauerstr.99.
tel.01-2415025,P.ANTON BANÍK,t.01-2414455
P.MARTIN MAZÁK,1110 MORGES, La Longeraie
t.021-717713.
P.VILÉM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

EXERCICIE/Duchovní cvičení/ v BETHANIEN u sester
Dominikánek. Povede P.Cyril STAVĚL, benediktin z
Norcie. Přihl.u českých misionářů 26.-29.3.81

SETKÁNÍ V QUARTENU, promluvy:P.Max KANDLER,profesor a misionář z Kolína nad R.- Přihl.P.šimčík a
P.Vondra, cena cca 84 frs, 3.večer - 5. odpol.4.

EXERCICIE PRO MLÁDEŽ POD VEDENÍM P.ROBERTA KUNERTA, jesuity z Rakouska, v EINSIEDELN, přihl.čeští
misionáři.
23. -26.4.31
SLOVENSKÉ EXERCICIE V MORSCHACHU - inf. slovenští
misionáři P.Křivý a P.Baník

VELKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSIEDELN - pozveme za
slavnostního kazatele P.Dr.Jar.škarvadu 24.5.81.
KURS MLÁDEŽE v Casies v již.Tyrolích, dotazy
P.šimčík
5. - 8.6.81.

Plánujeme POUŤ DO LOURD za 410 frs/z Curychu vlakem/ Podrobnosti později.
2. - 8.5.81.
BIBLICKÉ VEČERY V CURYCHU, Brauerstr.99.
28.10., 11.a 25.11
19 hod.
NA PRVNÍ PÁTKY bývá mše sv. v Curychu, Brauerstr.
99. v klubovní místnosti vždy v 19,30
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oooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooo
DEMDKRACIE V EXILU oslavila 13.10. ve Stuttgartu
své 25.narozeniny. Vede šéfredaktor Jaroslav KUSÝ.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších let
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

14.10.se konala v basilice v Mariastein u Basile
je pouí čes.katol.misie z Basileje. Slavnou mši
koncelebrovali benediktini kláštera ke cti sv.Vác
lava, při kázání pan farář P.Vogt z Basileje na
črtnul postavu sv.Václava a zmínil se o nábožen
ském životě v naší vlasti. Sbor od sv.Josefa z Ba
sileje a pí Kupská solovým zpěvem se zasloužili o
slavnostní ráz pouti. Basilika byla přeplněná ne
jen našimi krajany, ale mnoha mariánskými ctiteli.
Po pikniku posvětil P.Bemáček votivní desku ke
cti Pražského Jezulátka a P.Marie ze Steinu a dal
nám v milostné kapli Panny Marie požehnání. Vřel$
dík Otci Bemáčkovi. Pouř se jistě stane tradicí.
Upřínný dík Otci Strečanskému, našemu prvnímu nezapomenutelnému exercitátorovi za pozdrav a mod
litbu ze slovenskéj púte v Lannoy__

POTÍŽE RŮSTU
Nevím, jak kdo, ale já vzpomínám na školu docela rád. Nejen na gymna
sium v Resslově ul., na naši slavnou " Jiráskámu", ale především na
dům v Trojanově č.13, kde byla za války umístěna konzervatoř hudby
včetně svého dramatického oddělení,a kde jsme vzdor té nešEastné tři
náctce prožívali šřastné mládí.
Konzervatoř, jak jsem slyšel od jednoho současného posluchače, je prý
ústav, kde se ze slavíka stává vrabec. Ten názor jsem slýchával už
-tehdy, když jsem byl jejím posluchačem, ale viděno odstupem let vypa
dá všechno docela jinak. Tehdy jsme byli všichni pohromadě, znali jsme se a známe dodnes, at
to byli Václav Neumann, Bohumil Gregor, Antonín Kohout, Ludmila Dvořáková, Jaroslava Dobrá,Ji
ří Joran nebo všichni ti, kteří důstojně sedí za pulty Filharmonie, v orchestrech divadel a
kteří se stali z žáků učiteli.
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Dramatické odd.hrálo tehdy prim. Pan ředitel dr.Václav Holzknecht říkával:"Dramatické odděle
ní jsem měl velmi rád, ale od jisté doby pozoruji, že zde nejsou posluchači, ale dravá zvěř."
Ale představení té "zvěře"se mu líbila a věděli jsme, že nás má rád a že je na nás pyšný. Kdo
pak se mohl za války pyšnit vlastní zoologickou zahradou, že?
Nemohu přejít ty, kterým tolik vděčíme a kterým vděčí i ti, kteří už po nás přišli do zaříze
ného vlastního divadla, do své vlastní školy. V každé třídě, na každém prkýnku, které pro ško
lu vyškemrali a vymodlili, by měl být zlatý nápis:"Profesoři Dr.Miroslav Haller a František
Troster se zasloužili o tuto školu."
A pak naše útočiště, štít a pavéza, víc kamarád než profesor, žehlička všech malérů na konfe
rencích, Svatopluk Skýva, mistr republiky v šavli, náš tělocvikář a učitel šermu. A celé tableau profesorů: Zdeněk Štěpánek, Jiří Plachý, třídní Ladislav Pešek, Anna Iblová, Marie Bure
šová, Lola Skrbková, Miloš Nedbal, Julius Lébl, Jiří Frejka, František Salzer, Vladimír Hlava
tý, František Troster, dr.Rektorisová a nad tím vším ředitel Dr.Václav Holzknecht a rektor
Jaroslav Křička.
V I.roč.se moc hrát nesmělo, to jsme dělali jen na černo, ale v II.se pomalu začínalo. Hráli
jsme ve Vinohradském, Na poříčí, v Prozatimním/v Karlině/, v Komorním i v Národním, u svého
jména hvězdičku a dole poznámku:"s lask.svolením konzervatoře". Tomuto hraní jsme říkali"chodit na panské",protože za to byly první honoráře, ze kterých si mnozí platili celé studium.
A tak si nás asi deset kusů mužského pohlaví objednal do Národního režisér Dostal do "Nápad
níků trůnu". Byl mezi námi i dlouhán Peterka. Pan režizér nás seřadil podle velikosti, první
byl Peterka, oblékli nás do kožených sukýnek s třepením, na prsou kovové puklice, na hlavě
plechové helmy, v rukou kulatý štít a krátký meč. Režizér řekl:"Jak uslyšíte fanfáru, počítej
te si v duchu ráz-dva. Na ráz přiložíte štít na prsa, na dva opíšete mečem oblouk a přeloží
te jej přes štít." A tohle s námi ve zkušebně nazkoušel.
Přišla generálka. Vpochodovali jsme na jeviště, zazněla fanfára, všichni provedli úkol se
zdarem, jen Peterka se nehýbal. Režizér Dostal rád komolil jména:dirigentovi Poncovi říkal
"pane Ponec",garderobiérovi Tošovskému"pane Tovačovský" Pro Peterku měl jméno Petera. Zvolal
z hlediště:"Pane Petera co to jéé, říkal jsem fanfára a ráz-dva. štít a meč, pane Petera.
Zpátky!" Celá mašina se vrátila do výchozích pozic, fanfára, a znovu Dostálův nářek:"Pane Pe
tera, co to zase bylo? Meč a štít...!Znovu!" Třetí fanfára a ředitel se rozčílil: "To je na
prostá neschopnost, pane Petera! Zas mi nevyhověl!" Peterka zrudnul, na čele mu naskočila
zlověstná rýha a vykřikl:"Jak to mám udělat, když mi tuhle Karen překáží!" Lidi - to byl ma
lér! Hned tak si na větší nepamatuji.
Jeden z posluchačů posledního ročníku býval důvěrníkem a obstarával styk mezi školou a divad
lem. Při nějaké příležitosti nás káral:"Hoši, v divadle je stížnost, že prý neumíte pozdravit
Až příště někoho uvidíte, smeknout, vyseknout poklonu a nahlas:Dobrý den, Mistře! Jasné?!"
Narukovali jsme dopoledne do zkoušky a před divadlem v hloučku herců Jiří Steimar, nejen he
rec, ale i majitel penzionu v Cemošicích. Každý z nás vyštěkl své:"Dobrý den, Mistře!" Stei
mar si na pukrdlana nepotrpěl. Sundal klobouk a řekl:"Prdlajs Mistr, uličníci, hoteliér!"
Poslední ročník míval obvykle Na Slupl školní představení a pak závěrečný večírek. Kromě pro
fesorů byl pozván i ředitel a rektor. Odbývalo se to v učebně č.22 toho roku zvlášE bouřlivě.
Ve dvě hodiny v noci přišli první hosté, pan dr.Holzknecht a rektor Křička. Stanuli na prahu
a přehlíželi dílo zkázy. Václav špidla mlátil do piana, jedna posluchačka na piáně stepovala,
hlouček pedagogů byl pěkně rozjevený,v rohu kluci řvali nějaký šlágr, do toho hudba z gramofo
nu, tanec, halas a tartas, že nebylo vlastního slova slyšet. Za toho randálu přistoupil skla
datel Křička k pianu, opravil špidlovi prstoklad a řekl:"Es dur, pane špidla, ne G dur!"
To byla doba her a malin nezralých...
Bohumil BEZOUŠKA: TAJNOSTI ZÁKULISÍ

PŘED A ZA OPONOU
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"Co mi říkáš jde jedním uchem tam a druhým ven. "
"Já vím. Mezí nimi není nic, co by to mohlo
zachytit."_____
"Tati, až vyrostu, vezmu si mamu.""Ale chlapče,
přece si nemůžeš vzít svou vlastní maminku!""Proč
ne? Ty sis ji také vzal."_________________
Zákazník v knihkupectví:"Prosím vás, ten
"Bohužel mám jen dvě ruce!" šnatole France nenapsal už nic jiného v té
modré kožené vazbě?"
_____________
Začínající spisovatel napsal první román. Kamarád se ho ptá:"Jak jsi do
padl s rukopisem?""Má ohromnou popularitu.""?""Četlo ho už 96 nakladatelů.
Zloději se vloupali do bytu a pobrali, kde co bylo. Náhle si jeden všiml
stříbrného poháru, "Ten berem taky. "Druhý si na něj posvítil: "Raději ne.
Je to putovní pohár a museli bychom ho třikrát ukrást, než by byl náš. "
"Josef dbá přísně na kvalitu výrobků.""Ano, když krade materiál ze stav
by pro svou vlastní novou chalupu."
_ ___
Skončil tanec s užvaněným tanečníkem."Smím vám nabídnout nějaké občerstvení?" ptá se tanečník. "Ano. Nechte mě půl hodiny samotnou."
"SCaslný je muž, kLerý vydělá víc, než může jeho žena utratit.""A štasLná je žena, které se podaří takového muže najít."
_________________
"Co mám dělat, když mi kape v kuchyni vodovod. ""Máte dvě možnosti: bud
si dát kohoutek spravit nebo si dát vatu do uší."
"Včera po obědě jsme si vyšli s manželkou cestou necestou. ""Bydlíte také
v novém sídlišti?"______________________________ ________________________________ __
"Dnes jsem ohlásil konkurz. Máme 150 tisíc manko. ""A kolik zůstalo v pokladně?" &
se„u
"150 franků. Ty se mi bohužel včas nepodařilo ulít stranou."
porna u toc .
Muž se vrací z lovu s plným batohem."Konečně se ti podařilo něco ulovit,"jásá že
na.'^ kde máš psa?""V batohu."
___________________________________
Ideální muž nekouří, nepije, nehádá se a neexistuje.
Hádanka: Muži zemřela žena. Otec a syn si najali hospodyni. Za devět
měsíců se stali bratry. Jak je to možné? - Rozluštění: hospodyně vařila
tak mizerně, že otec a syn vstoupili do kláštera.
Na školní budově už zvenčí poznáme, zdali se v
ní pracuje. Stojí-li učitel u okna, žáci pracují. Nestojí-li tam, jsou prázdniny.
Američan se chlubí Appenzellákovi, že má tak ,
velký pozemek, že potřebuje celý den na to,
aby jej svým autem objel. Appenzellák klidně '
odpoví: "Jo, takové auto jsem měl kdysi také'.'
"Chtělas mit mermo "Včera mi spadlo písmenko ze světelné reklamy
mocí zahradu na
na hlavu. Ale měl jsem štěstí, bylo to měkké i.
střeše!"
"Představ si,mámo, předseda našeho klubu požá "Ještě chcete tvrdit,
dal nejen o ruku naší Mařenky, ale i o nohy našeho Pepíka."________ že to nebyl váš pes?"
"Ted. dělám ve zkušebně hodin. ""Ty tomu rozumíš?""Ne, ale na mně
zkoušejí, jestli budíky opravdu budí."
"Nešel byste se se ranou někam napít?""Samotnému vám nechutná?""To ne, ale potřebuji někoho,
kdo by za mne zaplatil."
_________________________________________
"Ta paní, co jste byl s ní včera v divadle, je vaše dce
ra? ""Ano. Ale neříkejte to mé ženě."
"Přeběhne vám krásná blondýnka přes cestu,"luští mladé
mu muži cikánka budoucnost.""To je malér. Jsem
totiž válcovač silnic."________________
"Od Smithů už odešla další kuchařka. Žádná tam
nevydrží déle než rok.""Tomu se nedivím. Vždyi
s každou zacházejí jakoby byla členem rodiny."
Učitel se snažil objasnit dětem kouzlo domova.
Zeptal se jednoho:"Kam pospíchá otec, když jde
"Co chcete, však
z práce?""Pane učiteli, to by chtěla vědět ma
jsem poplatek
o. . , _
minka také.2_
"Odtud je muj sef
zaplatil !"
takhle maličký1"
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PODZIMNÍ KUCHYNĚ
BRAMBOROVĚ KNEDLÍČKY S CIBULÍ. - 40 dkg bram
bor vařených ve slupce, 18-20 dkg krupice,
žloutek, žemle, lžička soli, malá cibulka,
2 lžičky másla, lžička sekané petržele. Uvařené brambory za horka prolisujeme a leh
ce smícháme s krupicí a se solí. Po prochlad;
nutí přidáme žloutek, jemně sekanou cibul- .
ku osmaženou na polovině másla. Utvoříme
14 knedlíčků a vaříme je 6-8 min. Po vyndá
ní je roztrhneme vidličkami. Podáváme omaštěné s opraženou strouhankou a se salátem.

KAPUSTA ZAPEČENÁ S RÍŽÍ A HOUBAMI. -15 dkg
rýže, středně velká kapusta, lžíce tuku, vět
ší cibule, 2 šálky nakrájených hub, lžička
másla, petrželová nač, sůl, strouhanka, 5 dkg sýra na strouhání. '
Opranou rýži vaříme v osolené vodě asi 10 min-od bodu vajru. Necháme odkapat, zpěníme na tuku cibuli a petr
želovou nat. Asi 1/3 této směsi vmícháme do rýže.
Na ostatním podusíme houby/máme-li sušené, namočíme den předtím do vo
dy/, přidáme máslo a nakrájenou kapustu. Dusíme do polomekka. Pak vrstvíne do vymaštěné zapékací mísy rýži, kapustu s houbami a opět rýži. Povrch pokapeme máslem a posypeme sýrem smíchaným se strouhankou. Pečeme do červena. /Mís
to hub dáme 4 míchaná vejce s petrželí nebo zbytky masa/.
ZAPÉKANÁ ZELENINOVÁ SMĚS, - Malý květák, 2 šálky pokrájené mrkve, 2 šálky hrášku,
4-5 rajčat, sůl, tuk a strouhanka na pekáč. Na omáčku: lžíce másla, lžíce hladké
mouky, šálek mléka, 2 žloutky, sůl, lžička petržel.natě, 3 dkg sýra na strouhání.
Růžičky květáku s hráškem a mrkví podusíme v malém rmožství vody do měkká. Dáme okapat,
odvar dáme stranou. Uděláme světlou jíšku a zalijeme ji po částech odvarem ze zeleniny a
mlékem až vznikne hustší omáčka, kterou necháme poněkud ochladnout. Přimícháme žloutky, petr
želovou nař a strouhaný sýr. Vymastíme a strouhankou vysypeme zapékací mísu, vložíme do ní
zeleninu, položíme na ni kolečka oloupaných nakrájených rajčat, přelijeme omáčkou a upečeme
do růžová. Podáváme s topinkami z bílého chleba.

SMAŽENĚ PAPRIKY. - 6-9 paprik, sůl, hladká mouka, 2 vejce, trochu sodovky nebo piva, olej.
Omyté papriky na plotýnce po všech stranách opečeme. Přelijeme je studenou vodou; oloupeme,
oddělíme stopku, rozpůlíme a vyjmeme jádřinec. Půlky paprik posolíme, obalíme
v hladké mouce a v těstíčku a hned je klademe do rozpáleného oleje. Sma
žíme po obou stranách.
T.TT.KY S MASEM. - 2 středně velké lilky,5 stř.vel.bram
bor, 5 větších rajčat, sůl, olej, 30 dkg mletého vepřo
vého masa, velká cibule, sůl, pepř,česnek, šálek mléka,
2 vejce. - Osmahneme nakrájenou cibuli, přidáme maso,
osolíme,opepříme, k tomu usekaný stroužek česneku, dusí
me 10 min. Lilek nakrájíme na kolečka, posolíme a nechá• me přiklopený změknout. Pak osušíme a prudce osmažíme,
stejně kolečka syrových brambor. Naklademe vrstvou do
ohnivzdorné mísy/brambory,maso,lilek/oloupaná rajčata,
posolíme, na ně vrstvu brambor.Až se pokrm peče, přili
jeme v osoleném mléce rozkvedlaná vejce a pečem do červena.

Sklizeň

