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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
listopad-měsíc zemřelých. Umírají nejen lidé, ale i instituce, státy, národy. V poslední do
bě se mnohým zdálo, že na smrtelné posteli leží i mystické Tělo Kristovo - Církev.
V dějinách bylo takových období víc. Už už si mnuli Kristovi nepřátelé ruce při pohledu na
ochablou Církev, slabého papeže, vyděšené biskupy, zrádné kněze, lhostejné věřící.
A přece '.'Stala znovu! Vstala krásnější a silnější než kdykoliv předtím. Po mučednickém obdo
bí prvních tří století začíná apoštolské období, pohanská Evropa přijímá křesťanskou kulturu.
Po temných dobách úpadku Církve ve středověku, bojích o papežský trůn, vytrhne mocná ruka
Boží Evropu z jejich kořenů, aby šla osvobodit svátý hrob - a zároveň sama sebe. Bojůvkami
šlechty poničené křesťanství zvedá hlavu, ohrožuje se. Zase se do ní vplíží přepych, nemrav
nost, světáctví renesance. Hluboká trhlina ve skále Církve-odpad severu-pohnul věrné křesťan

stvo ke stejně hluboké reformě na tridentském sněmu, tak hluboké, že vydržela dodnes.
A tecl útočí temné síly na Církev nejen zevně, ale hlavně zevnitř. Jako se z Trojského koně
vyhrnuli ozbrojení nepřátelé přímo do středu města Troje, vtrhly do katolických institucí,
časopisů, biskupských center, ba až do samého středu křesťanstva temné síly, které chtějí
město Boží zničit, nevěstu Kristovu - Církev - zhanobit.
A zase s nezdarem! Zástupcem Krista - Hlavy Církve - se stává hluboce zbožný, moudrý muz,
který zná Satanovu tvář lépe než lidé Západu, dává se hned - jako kdysi Polsko po I.svět.
válce - pod ochranu Panny Marie a začíná rychlou, obratnou a charismatic
kou reformu.
Od hlavy se šíří odvaha a ryzost dál. Nepřítel zuří - ať zrádní
"teologové" nebo bojovný ateismus. V duchu už viděl Církev vytrže
nou z rukou Kristových - a hle, najednou rostou nové instituce,
nové formy apoštolátu, do nichž nemůže dost dobře zatnout svůj je
dovatý spár, Buči jsou tajné - jako Církev v některých zemích za Že
leznými dráty - nebo jsou vůči jedu nepřítele imunní, protože jej
velmi dobře znají a nevšímají si ho, nebo jsou v tak těsné blíz

kosti Kristově, že je nic nemůže zničit!
Nastává předjaří Církve.Církev vstává z mdloby. Staré formy pa
storace ustupují novým nebo se přizpůsobují změněné struktuře
společnosti. "Kněžské bistro" v Paříži, o kterém jsme psali,
zachycuje psance společnosti a pomáhá jim najít, vlastní tvář.
V činžácích si najme byt skupinka mužů nebo žen a apoštolují ja
ko jednotlivci u jednotlivců - jejich společenství se sebou
navzájem i s Kristem jim dává sílu - a ovšem mešní oběť.
Sestry mění své kláštery v místa oddechu pro laiky i kně
ze, místa exercicií, duchovních obnov, školení ap. Seku- 1
lámí instituty mají členy, kteří se zasvětí práci pro Pá
na - v jakékoliv formě. Povolá-li je Pán k manželství, pracu
jí ve stejném institutu jako manželé. Z takových, Kristu za
svěcených rodin, vzejdou snad noví kněží, "druzí Kristové."
Jaro Církve už nezastaví ani posměch a pomluvy, ani pronásle
dování - ba ani válka. Přeskakuje jako jiskra z člověka na
člověka, který hledá cíl, hodný jeho lásky, který hledá Boha.
Uvažujme: snažíme se, aby naše rodina, naše osobnost, byla
ohništěm jisker, které oživují ochablé, nemocné duše kolem
nás?
Vaše
redakce

Je mu 75 let a zůstane až na další
víd.eňs kým a rcibis kupem.
V Estonsku mládež projevila víc sa
Po 4 nedělích skončilo 216 bis
mostatnosti - snad se nakazila od
kupů a řada manželů porady o
Polska? 20 studentů od 15-18 let bu
manželství a rodině v Říme. Se
de souzeno pro"chuligánství", 100
kretář synody arcibiskup J.Tomk
je vyloučeno z gymnasia. Na stadiopřečetl poselství, podle něhož
ně Dynamo nesměla skupina Propeller
jisté vlády a mezinárodní orga
koncertovat před 10 tis.tallinskými
nizace znásilňují práva rodiny,
diváky, protože písně byly vlaste
nerespektují náboženskou svobo
necké .
du a odpovědné rodičovství. Odmítá se pou
Podle londýnského "Latin American weekly report1,
žívání umělých prostředků proti početí a
byl z Církve vyobcován Jaime Guzman, katolický
přijímají se zásady encykliky Pavla VI. Huadvokát a poradce cilské vlády a novinář Carlo
manae Vitae. Výsledky synody, asi 50 pra
Vial Espantoso, protože kritizovali zaujaté
covních prvků, bylo předáno sv.Otci a kurii
stanovisko cilské biskupské konference vůči ne
k dalšímu projednání.Zatím se nezveřejnily.
dávnému hlasování o čilské ústavě.
Sv.Otec ví, že rodina je malá Církev. Nebu6.-11.10.se konal ve Frýburku 4.mezinár.kongres
de-li zdravá rodina, neuzdraví se ani Cír
cirk.práva na téma:Základní práva křesťana v
kev. Proto velmi často zdůrazňuje prvky,
Církvi a ve společnosti. Začal mší sv.před 400
z kterých žije zdravá křesťanská rodina.
členy kongresu, kázal biskup Mamie. Referát karé
Synodě o rodině vytýkají nevěrci, že tam
Ratzingera byl o svobodě a povinnostech v Cirk
rokovali o manželství neženatí lidé. Muse
vi. V pravoslavné kapli sv.Pavla, po nešporách
jí být lékaři nemocní, aby mohli rokovat o
v byzantské liturgii, jim podal metropolita
zdraví? Kriminalisté zločinci, aby mohli
Damaskinos přehled příprav na synod pravoslav
rokovat o kriminalitě? Zásady a zkušenosti
né církve. 250 účastníků přijal 13.10.JP.II.
v jisté oblasti se dají objektivně zjistit,
4.kongres bude asi v Ottawě-Kanada, za 3 roky.
aniž by odborník byl do této oblasti nějak
Letos slavíme 1300 výr.narození sv.Bonifáce,
zapojen.
apoštola Německa, v Crediton ve Vel.Britanii.
Přátelský kruh sv.Marie Goretti v Mnichove
Nový londýnský starosta je katolík.
/Planeggstr.22b/ žádá od politiků ochranu
Týdeník španělské katolické akce Ecclesia vy
lidské důstojnosti, práv nenarozených, man
dal 2000.číslo, v němž je vlastnoruční dopis
želství a rodiny a úctu k právům rodičů.
sv.Otce a text kard.Enrique y Taranconu. Týde
Od 1.1.81 budou zprávy v televizi bez mode
ník přináší každý týden náboženské zprávy.
rátorů, kteří zprávami manipulovali větši
V Čile žije matka 45 dětí - 38 žije - a čeká
nou levičáckým směrem.
další, ve 14 letech se jí narodila trojčata,od
Na půdě biskupského paláce Fienza u Sieny
té doby imoho dvojčat - ze stejného otce. Je
byl objeven obraz florentského řeholníka
jí 55 let a má už mnoho vnoučat.
Pra Bartolomeo Della Porta/1472-1515/ Otek
JP II přijal 9.10.účastníky I.mezinár.kongresu
do Egypta-113xl33 cm, ve velmi spatném sta
armádních duch.představených a promluvil k nim.
vu. Bude restaurován.
Biskupové z Mozart)iku vydali pastýřský list,
Episkopální/anglikánský/biskup z Neyarku/
ve kterém píší, jak je orientovaná Církev, po
New Jersey,USA/přerušil dialog s katol.Círk
vzbuzují věřící a mluví o obtížích, na které
ví. Obvinil ji, že míří v otázkách sexua
Církev naráží, vzdor zaručené nábož.svobodě.
lity k 19.stol. Během tří let opustilo to
V září se konal v Moskvě proces proti pravoslav
tiž tuto církev 63 duchovních a mnoho vě
nému laikovi, nehroženému bojovníkovi za nábož.
řících, kteří nesouhlasí se svěcením žen
svobodu - Lvu Regelsonovi. Měl stejného advoká
na kněžky. Pokud žádali tito duchovní o
ta jako Jakunin, i když si jeho paní přála jinépřijetí do katol.Církve, bude případ kaž
ho-mamě. Arcimandrita Josef svědčil - prý jako
dého prozkoumán a je-li kněžské svěcení
soukromá osoba, proti Glebu Jakuninovi, že po
platné, bude přijat po doplnění studia
mlouval věřící v SSSR a sovětský stát. Byl to
mezi kněze katol.Církve, jinak bude na
tiž členem sovětské delegace SRC, když Jakunin
kněze vysvěcen.
a Regelson předali shromáždění v Nairobi"poNový patriarcha Antiochie, celého východu
mlouvačné"doklady, jak žijí věřící v SSSR.
i nejvyšší hlava synodu pravoslavné církve
NOVOROČENKY SVU vydala i letos ,Švýc.skupina SVU
na světě, Ignác Zakka, byl intronizován
s barev.reprodukcí Marie s Ježíškem, zvané
14.9.v katedrále sv.Jiří v Damašku.
Assumpta z Deštné - gotické dílo.- Obj.:
Vítáme P.Petra Eliáše v Evropě!
Dr.E.M.Bosley, 66 Chemin du Devin,CH 1012
Kard.konig se vrátil ze SSSR. Lituje, že v
Lausanne(tel.večer 021-32 02 90).
SSSR neexistuje náboženská snášenlivost a
Vánočná dat-ceska nebo stovenská náboženská
dialog - nýbrž jen monolog.
kniha. Ptejte se a Vašich misionáhu. Nekte^e

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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se směj/ posátat do v tas ti’
.

OČISTEC
"Umírá,"zaslechla Anežka zděšený hlas. Ozvalo
se vzlykání a pláč. Chvílemi skřípal jako
vrzavý zámek, chvílemi svištěl jako vichr v
propasti nebo dunivě hučel mlhou. Pak do něj
vpadnul měkký hlas, který ji před chvíli smi
řoval s Bohem:"Pomodleme se za ni růženec..
Věřím v Boha, Otce všemohoucího.... "
Do šumění modlitby se náhle něco vmísilo.Byl
to hlas? Byl to obraz? Anežka věděla, že je
tu a věděla také, kdo tu je.
"Ach,"vzdychla v duši,"přišel jsi za mnou.
Proč? Aby ses ode mne odloučil? Ne neodcházej
pálilo by to.."Proč užila slova "pálilo" a ne
"bolelo"? V hloubi duše cítila, že je výstiž
nější. Na milióntou znásobené pálení, jaké
kdysi prožívala, když šel její milý na vojnu.
"Přišel jsem, abych tě vzal s sebou," pokra
čoval hlas.
"Mne? Tak špatnou ženu?" Znovu cítila pálení,
žízeň a bezmocnost. Bylo to nesnesitelné, ale spravedlivé, věděla to ."Nežila jsem tak, abych
si zasloužila, jít s tebou."
"Nikdo si to nezaslouží. Má láska je magnet, přitáhne každého, kdo má v sobě kousek lásky."
"Mám jí málo,"zděšeně řekla Anežka,"byla jsem nevěrná svému muži..Několikrát..." Polilo ji
nepopsatelné horko.
"Byl k tobě tehdy hrubý, vid? Odepřel ti lásku, na kterou jsi měla nárok, tak jsi ji hledala
jinde —" Anežce vyklouzla z oka slza a jako palčivá kulička proběhla vráskou.
"Byla jsem tvrdá k dcerce. Provdala se...za,.za rozvedeného muže, víš to přece!"
"Vím. Její manželství ztroskotalo. Přijalas ji bez výčitky zpět, přenechalas jí dva pokoje
a tísnila ses s mužem v pokojíčku. Těšilas ji, starala se o děti - a měla jsi nárok na klid'.'
"To bylo samozřejmé?" podivila se Anežka. "Ale kolikrát jsem rozdrtila, rozedrala, bičovala
tebe, můj Pane, ve svých bližních..Pomluvami, pýchou, domýšlivostí, tvrdostí, urážli...."
"Dost! Trpěl jsem dobrovolně na kříži, trpím dobrovolně i v lidech..."
"V kterých jsem tě znovu křižovala.. .s růžencem v rukou!" Anežce vyklouzla z oka druhá
žhavá kulička.
"Jak málo jsem dohlížela na to, do jaké školy chodí mé děti. Ztratily tam víru,. ."
"Tvoje modlitby a oběti jim pomohly, víru zase najít. Vzpomínáš, jak ses odstěhovala z místa,
kde ničil víru ve mne můj nehodný služebník? Kolik peněz to stálo, kolik přemlouvání manžela,
kolik práce se stěhováním,
loučení s milovaným místem. Víc ti záleželo na dětech...."
Hlas tyl lahodný, něžný, plný lásky. Právě to pálilo. Ale už ne tolik.
"Neměla jsem pro děti čas..Jela jsem na dovolenou s mužem - a rrůj nejstarší si přivedl milen
ku! Tehdy se mi zkazil....ach...Pane..Chtěla si zakrýt tvář rukou, ale ruka neposlechla.
"Omyl! Ona si vyčíhala dobu, kdy jste nebyli doma a přišla ho svést. Ostatně, musel si ji
vzít, protože čekala dítě, nedostudoval...1 ona ted stojí u tvé postele a modlí se za tvou
duši. Kolik hrubostí si vůči tobě dovolila, měla výčitky, nesud ji, a ty jsi byla mírná
"
"Měla jsem také výčitky svědomí,"řekla zmateně Anežka.
"Vzpomínáš, s jakou láskou jsi opatrovala své mongoloidní dítě? Už je u mne, těší se na tebe'.
"Můj miláček,"vzdychla Anežka. Slza, která se vyřinula z oka, už nepálila, ale hladila.
"Modlila jsem se roztržitě. Nemyslela jsem na tebe, ale na...na.."
"Na co jsi myslela? Abys mě urazila? Ne - do modlitby se ti vmísily starosti s dětmi, s mu
žem, se sousedy, s prací..Všechno jsi vtáhla do své modlitby, všechny. .To není roztržitost!"
"Proč omlouváš mé hříchy?"podivila se Anežka a pokusila se posadit. Ale tělo nechtělo. Kolem
se rozlévala čím dál jasnější záře, nepálila, nýbrž osvobozovala. Anežka dýchala dychtivě
něžnou líbeznost kolem:"Proč mě neodsoudíš? Nepotrestáš? Proč mě miluješ?"
"Právě ses sama soudila a trestala. Ted ti mohu darovat sám sebe...Lásku."
Do blaženého míru pronikla slova:"Zdrávas Maria, milostiplná, pros za nás hříšné...Dám jí
poslední požehnání..." zašeptal kněžský hlas v souzvuku s hlasem, který k ní mluvil.
Už dá^/no nic neviděla. Ale slzy vyschly, pálení úplně ustalo, pronikl jí pocit naprosté svo
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body, dokonalé lásky. Když vplula do jasu, zaslechla poslední slůvko na tomto světě:
"Amen!"
A.P.

SOULAD A ZMATEK
Což kdyby někdo založil universitu. Úžas
ná věc. Ne? že je universita v každé zemi
a ne jedna? To ovšem nejsou university,
nýbrž mul ti-versi ty nebo pluri-versity.
Uni-versita neznamená jen skupinu studen
tů, ale jednotný záklacj vědění, společný
poklad zásad, které každý zná, přijímá je
a váží si jich. Multiversita má různé věd
ní obory, které spolu nijak nesouvisejí.
Specializace může jít tak daleko, že od
dělení pro biochemii nesouvisí s biologií
a obě nejsou jednotní v genetice. V před
náškách o filosofii se předkládají protikladná tvrzení či pojetí - jakoby se v ho
dinách architektury učily jen dějiny ar
chitektury, ale ne, jak se má postavit
dům. Doktorské práce z filosofie jsou tak
specialisované, že normální čtenář z nich
nemá nic, fakulta málo a student, který
práci napsal, z toho nemá prakticky také
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nic.
Přespecialisovanost trestá sama sebe.Dan
te tvrdí, že přirozený základ neúspěchu
byla babylonská věž. Rozmnožením jazyků
neproklel Bůh pyšné lidstvo, které chtě
lo svou silou dojít do nebe. Spíše dopus
til, že se stavitelé potrestali sami.Kaž
dá skupina pracovala na své práci, rozví
jela svou řeč a tak se zapletla do svého
oboru, že byla po čase neschopná vyměňo
vat si myšlenky s jinou, stejně zaplete
nou skupinou. Výsledek byl zmatek.
Pravá universita má základ vědomostí, kte
ré můžeme přirovnat k lidskému tělu. Můžeme žít bez prstů na noze, ale ne bez hlavy. Jako v
těle, tak i ve vědě je určité odstupňování, hierarchie, řád. Dnes se podobá věda bláznivému
vyšívání bez ladu a skladu - bez vzorku, mozaiky. Vzdělání má být jako pyramida, vyšší védy
ozařují nižší. Aristoteles praví, že matematika je vyšší než musika nebo fysika, Kde se ne
uzná společný základ, není jednota v názoru, k čemu je lidské vzdělání, rozbije se universi
ta jako se rozpadne lidské tělo, když ho opustí duše, v chemické prvky, Proč vychovávat člo
věka, když nevíme, k jakému cíli ho máme vychovat? Jen proto, aby si vydělal na živobytí?
Život je však důležitější než výdělek. Nebo sloužit demokracii? Větší část života sloužíme
jiným věcem. Největší myslitel všech dob napsal:"Láska k Bohu člověka zdokonaluje, poněvadž
sjednocuje jeho rozličná přáni: láska k sobě ho rozkládá, protože neřestmi se rozbiji člověk
na střepy." Mohl by dodat: a slouží různým bůžkům.
Věří-li lidé v jednoho Boha, je jejich vzdělání universální-jednotné. Věří-li v mnoho bůžků,
které si každý vyrobil sám pro sebe, od požitků po bohatství, vznikají pluriversity-nejedno
ta. V tom případě odpíráme právo na existenci specialisaci.
Americký filosof James viděl vztah mezi jednotným a roztříštěným životem. Zapsal si při jed
nom výletě na venkov:"V noci se mi zdálo, že všichni bůžkové přirodni mythologie se sesli v
mé hrudi s mravnim Bohem vnitřniho života. Bylo to nepopsatelné; tyto dva druhy božstev ne
máji nic společného. " - Co zažil William James v srdci, cítí a vidí dnes naše kultura. Roz
tříštěná duše dnešního človka je rozpolcená, nejednotná; ař to ví či neví - má v srdci pluriversitu. Povedou-li nás vychovatelé zpět k universitě, darují nám pokoj duše.
Autor užívá s1ova"uni verš ita"ve smyslu jednota, soulad, nejen škola Mluví tedy i o jednot
ných základech výchovy - ne pouze o vysoké škole, o které mluví ovšem také.

Fulton J. SHEEN
Poláci po I. svět. válce oslavili své osvobozeni tim, že celou zemi zasvětili Panně Marii.
Češi zahájili své osvobozeni tim, že strhli sochu Panny Marie na Staroměstském námesti.
/Z promluvy P J Skarvady na pouti ke sv Václavu pod Sántisem/

MŠE SVATÁ V LENINOVÝCH LODĚNICÍCH
Na co si nikdo netroufal ani myslet, se stalo letos na pobřeží východního moře: polští dělní
ci si vymohli na vlád.ě a straně podstatné hospodářské a politické výsady. Jak mocnou roli
hrála v tomto zápase víra dělníků a ,jejich věrnost Církvi, svědci tato zpráva:

Gdaňsko, 500 m od hlavního nádraží, šikmo vlevo obrovský nápis na konci ulice GDAŇSKÉ LENINO
VY LODĚNICE. Hlouběji, trochu nalevo, rudý transparent s bílými písmeny: Proletáři všech
podniků, spojte se!" Vpravo, nad zastřešeným bočním vchodem do továrny, obraz Panny Marie
Czenstochovské, menší než jediné pí sněno velkého nápisu, orámovaný květinami. Tak vypadala
brána č.2. v neděli 31.srpna 1980. Zdálky jako barevný koberec, zblízka-stěna z květin. Nej
víc prosté kytičky, pokorné, všední. Mezi nimi i polní kvítka, která asi házely děti otcům
za brány továrny...
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8,30 hod.ráno. - Tlampač je stále v provozu. Někoho volají k bráně, čeká na něj manželKa s
dětmi. Na jiného čeká matka. Mluvčí se opravuje: on čeká maminku. Dobře, že se opravuje.
Chladná slova jen zraňují. U květinami zdobených mříží dvě fronty lidí. Jednotlivci a malé
skupinky. Slyšet šeptání, někdy hlasitější slovo. Zpovídají se a brána připomíná obrovskou
zpovědnici. Přístav vyznání, dobrého slova, spolehlivosti. Slzy nevidíme. Dobře tak! Není tu
zed nářků, nepláče se nad minulostí. Nepláče ani skupinka žen v černém u brány. Všichni vědí
a jsou přesvědčeni, že na tomto místě, za branou, se kuje pro vlast lepší budoucnost. Tuto
věc nesvěřili jen lidské obezřetnosti, ale i "té, která je dána k ochraně polského národa"a
jejíž obraz zdobí pravý roh brány. Přeložila snad Naše Milá Paní v této neklidné době svůj
trůn z Jasné Gory do Gdaňska? Poláci k ní putují už staletí. I ona si zvykla putovat k nim,
kdykoliv je dějiny zabolí.
Nevládne tu jen Naše Milá Paní Czenstochovská , Na bráně visí spousta obrazů světců, skutečný
ikonostas, za kterým se slouží svátá služba: hledá se víc pravdy, víc spravedlnosti, víc lás
ky. Zde je obraz Matky Boží s dítětem, Matky Boží z profilu, zírající do dáli. V silném rámu
visí dva obrázky z modlitební knihy: Božské Srdce Páně a Kristus-dobrý Pastýř. Kousek dál
dva obrazy sv.Otce. Na jednom Jan Pavel II.při rozjímání. Na druhém rozpřahuje ruce, jako by
chtěl říci: Už ne brány, už ne přehrady pro Krista a mezi lidmi. Ani zdobené květinami ne!

8,40 hod. - Na obou stranách brány je už spousta lidí. Náhle zazní z tlampače:"Prosíme, udělejte místo, rozestupte se, at může projet přísun s chlebem." Nákladní vůz s čerstvými boch
níky si klestí namáhavě cestu. Není cítit výfuk z auta - vůně chleba je silnější. Auto už
projelo branou. Nyní jede opatrně kolem oltáře, který stojí hned za vchodem do továrny.
Výmluvné setkání. Chléb se setkává s oltářem. Tyto dvě hodnoty se oddělit nedají: Kristus
a chléb. Bez chleba by nebyl Eucharistický Kristus a bez Krista ztrácí chléb svou chu£.
Chléb je plod lidské práce. Není Krista bez práce a práce bez Krista už nemá svůj hluboký
smysl. Stává se prací Sisyfovou. "Krista nelze oddělit od. dělníků, "řekl jednou Jan Pavel II.,
ještě jako kardinál. A tento požadavek má své místo v seznamu požadavků dělníků.

8,50 hod. - Malé náměstí před branou je plné lidí. Nově příchozí, kteří se hrnou jako barev
né proudy ze všech stran k továrně, se musejí spokojit s nepohodlnými místy na okraji..Na
druhé straně brány, která je zároveň ikonostas, se shromáždilo dělnictvo. Převažují šedomod
ré haleny a kalhoty. Alej, vedoucí k oltáři, je plná..Tu a tam stojí nákladní auto, na jehož
ploše se usadili lidé..Vše tvoří oválný polokruh, podobně jako na druhé straně brány. Kdyby
nebylo brány, vzniknul by velký kruh. Navzájem se nevidí. SPOJUJE JE JEN MODLITBA. Na továr
ní straně visí květinami ozdobený obraz papežův. Panuje slavnostní, důstojná nálada,
8,55 hod.- Oltář je připraven pro mši svátou. Prostý stůl s pokrývkou, postavený na vlečňáku
potaženém balícím papírem. Proč jinak? Všechno tu dýchá prostotou a ryzostí. I pozadí oltáře
ukazuje prostotu života a denní práce. Z městské strany, od brány, je vidět koruny stromů a
dva velké bloky domů. V oknech jsou lidé. Bylo oznámeno, že všichni, kdo jsou na doslech,se
zúčastní mše sv. Na tovární straně jsou v pozadí správní budovy, tovární haly a stromy,
V dáli je vidět obrovské jeřáby a výtahy. Jejich nehybnost je odrazem neklidu, která otřásl
tímto místem, městem a zemí. Připomínají sevřené pěsti. Nebo snad k modlitbě sepnuté ruce,
vztažené k nebi? Že se tu děje něco neobvyklého hlásají nejen nehybné jeřáby. Na terase, na
zastřešeném vchodu do loděnic se hemží reportéři. Kamery bzučí. Jsou tu dokonce i Japonci.

9,00. - Svíčky na oltáři hoří. Z tisíců hrdel zní píseň:"Když zasvitnou červánky ,"NavaJí,
že je zataženo a vypadá to na déšf. Dnes vystupují červánky. Pak zní píseň:"Jak šfastné je
celé Polsko." Nálada se mění. Kříž není poslední slovo Boží - tím je ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.

Chór z farnosti Przymorze zpívá prastarou mariánskou píseň Bogurodzica. U oltáře stojí kanov
ník Jankowski, syn této země, farář farnosti sv.Brigity, na jejímž území leží továrna.
Ministrují tři dělníci. Mše se slaví s dovolením úřadů, na naléhavou prosbu biskupů.
"Pán s Vámi," zní hlasitý zpěv kněze a odráží se od pracovních hal a domů. "I s duchem tvým,"
odpovídají všichni jako jeden muž. Kněz Jankcwski oznamuje, že se slouží děkovná mše svátá.
JEŠTĚ PfiED PODEPSÁNÍM SMLOUVY! Uvádí shromážděné do ducha Kristovy Oběti. Zázrak u východního
moře umožnila jen víra prostých lidí z pobřeží. Je slyšet slova díků za příklad lásky a víry,
za klid a rozvahu, za to, že se myslelo na potřeby všech. Dělníci, lidé činu, nezapomněli
ani na ty, kdo jsou upoutáni na lůžko, na nemocné, a žádají pro ně mši sv.v rozhlase.
Kněz připomíná shromážděným, aby mysleli především na nebeskou říši, ostatní všechno jim bude
přidáno; mají vstoupit na cestu, která se ztělesnila v Kristu - a budou mít pravdu a život.
V přemíře! V hojnosti!
"Prosme Boha za odpuštění našich vin..." Prosme za odpuštění našich vin a vin těch, kteří ne
odpouštějí. Všichni jsme vinni, Bůh sám už rozdělí vinu na svědomí každého člověka podle jeho
činů, jak jsou zapsány v knize života. Nesedejme s Bohem na soudcovskou stolici, raději sed
něme ke společné hostině života, v lásce, pravdě a míru.
Na oltář padají první sluneční paprsky. Nebe se vyjasňuje. Snad se objeví duha? Četba je z
22.neděle roku. Jakoby byla zvolena právě pro tento okamžik. Zpěv žalmisty;"Ke své dobrotě
ses postaral o chudáka"/ Z 67./, uvádí
do evangelia. Čteme v něm, že nemáme
hledat první místa a čteme o duchu služ
by. Nemáme se roztahovat u stolu národů
na úkor slabých, mlčících. Neboř přijde
den, kdy nejmenší a bezmocní řeknou:
"Uvolni své místo.."/Lk 14/.
PROMENOVANÍ. - Kněz zvedá Tělo a Krev
Páně a dělá přitom krouživý pohyb, aby
zasáhl všechny, které dělí brána _ ba
celou zemi. Je čas, posilnit se Tělem
Kristovým.
Kněz nese Krista skrze bránu. Jiný kněz rozdává Krista dělníkům Leninových loděnic. Dnes
nemůže přijímat Tělo Páně dítě vedle otce, manžel vedle manželky. Kristus je nedělí - jde k
rozděleným. Svaté přijímání se rozděluje podél aleje továrny.
Dělníci stojí v řadách. Jeden dělník, asi padesát let, ve svetru, poklekne po přijetí Nejsvětější svátosti a lehce se sklání k zemi. Po líci mu kanou slzy. Vkládá tvář do dlaní.
Kolem běží reportér; chce fotografovat tváře těch, kdo se modlí....
Závěrečná modlitba. Za Církev, za svět. Kněz Jankowski dává požehnání. Shromáždění klekají.
Alej připomíná nyní koberec lidských tváří...Kněz připomíná na konci, že sloužil mši sv. v
ornátu, který mu věnovali v prosinci 1970 dělníci Leninových loděnic.Na ornátě je vyšit obraz
Matky Boží Czenstochovské. Té,"která je dána k ochraně národa".
V tvářích dělníků vidím pohnutí, tu a tam slzy v očích. Upracované ruce tisknou růženec. Zde
se za růženec nikdo nestydí, stejně jako se nestydí za pracovní nástroj. Někdo nosí růženec
na prsou jako zbraň.
"JDĚTE V POKOJI!"
"Bože, který Polsko chráníš..""Vlast, svoboda..""Neseme Polsko před tvé oltáře, Pane.."
Jděte v pokoji - k práci - k proměňování. Ano, další kolo proměňování. Ale i další "kolo"
modliteb. Tlanpač oznamuje, že mše sv. se koná v opravně podniku. Božské věci se mísí s lid
skými. A jen toto proplétání buduje trvalou lásku a mír mezi lidmi.
Stanislav Musial, SJ. - Zkráceno z Tygodnik Pouszechny, Krakov, 14.9.1980.
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VYZNÁNÍ. - "byla Jsem vychována ve velmi věřícím prostředí. Každou neděli Jsme šli
dvakrát do kostela, ráno, a odpoledne do nedělní školy. Během týdne Jsme převzali řadu
církevních činností, protože Jsme věřili, že by bylo špatné, věnovat příliš mnoho času
vlastní zábavě. Učili nás Jednat podle křesťanského svědomí a nikdy nevolit snadnou, ši
rokou cestu. Hlavní byl náš osobní vztah ke Kristu, který dává svou milost Jen když s
tím souhlasíme. dnes mají mnozí lidé pocit viny Jen proto, že se Jim dobře daří. Ale
Kristus nezavrhnul bohaté Jako takové, nýbrž Jen způsob, Jakým svého bohatství používají.
Zavrhnul ty, kdo vkládají celou svou naději a důvěru v bohatství."
MARGARET THATSCHER
"Budeme-li se my, Švýcaři, stydět za Boha a Jeho Syna Ježíše Krista, pak Je zánik našeho
státu, a celého národa už naprogramovaný. "
WILLY MESSMER, Nationalrat, /FDP/.

SVĚDOMÍ BEZ BOHA?
Jisté jsou lidé, které Boha popírají, a
přece jsou "slušní". Poznávají "Nekonečné
ho" v jiných hodnotách a tak slouží nevě
domky Bohu. Jsou tedy"náboženští" , i kdyby
se hlásili k ateismu. - O tuto otázku však
nejde, nýbrž o jinou:"MtlŽE EXISTOVAT NEKO
NEČNÁ POVINNOST, KDYŽ NEEXISTUJE NEKONEČNÝ
b8h? - Je-li důsledný ten, kdo Boha popírá,
musí popírat i povinnost a každé právo,
hodnotu, smysl života. S povinností padá
také odpovědnost, vina, pokání a svědomí.
BEZ BOHA NENÍ MRAVNOST DŮSLEDNÁ. Nemá to
tiž bez Boha žádný důvod k existenci. Po
slední, konečný důvod existence povinností
a práv, na které jsme vázáni v nejhlubším
nitru svědomí, je existence Boží - BUH.
Konečný smysl života můžeme poznat jen v
Nekonečnu - ve Věčnosti - u Boha.

dobrota, spravedlnost__
Takové náhražkové nábožen
ství hlásají ateisté, napr.
za francouzské revoluce,
zednáři ap. Tento humanis
mus je ovšem nedůsledný:
hlásá hodnoty ušlechtilého
člověka. Ale proč by se měl
zásadový ateista těmito
hodnotami řídit? Jaký má
důvod k úctě k lidem a jejich hodnotám?
Nezásadoví ateisté ovšem existují. Cítí závazky
svého svědomí - a přesto Boha popírají. V tom
je právě rozpor, protiklad, nedůslednost.

TAKÉ MÁ ATEISTA DŮVODY K POVINNOSTEM

"žiji proto svědomitě, protože je to k mému dob
ru. Bkodím-li společnosti, škodím sám sobě; jsem
na druhých přece závislý!"
To je pravda. Ale rutinovaného darenáka to ne
odradí, zneužívat důvěry druhých. Nejvýš se bu
de snažit, aby mu druzí neuškodili.
"Mám ohled k dobru ostatních, proto musím mítit
HODNOTY BEZ BOHA?
vědomí povinnosti." Ale proč by se druhým mělo
Tvrdíš: Hodnoty mě lákají: důstojnost člo
vést dobře? Po mně potopa!
věka, pravda, spravedlnost, společenství ap
’"Svědomitost odpovídá přirozenosti člověka."
Zavazují mě, vzdor tomu, ze v Boha nevěřím.
Proč však bych se měl řídit přirozenými instink
Ano, volání "ty máš!" vychází z hodnot sa
ty, když jsem svobodný člověk, mohu je měnit,
motných. Poznáš-li důstojnost, dobrotu,
ovládat atd?
lásku, věrnost a jiné ctnosti člověka, cí
Konečné existuje i důvod, jako je "smlouva všech
tíš, že tě tyto ctnosti zavazují. Z nich
lidí, aby šlo všechno lépe. "
vystupuje samočinně poznání hodnot tak, že
Ale proč bych měl tuto snlouvu dodržovat?
i popírači Boha cítí, jak je tyto hodnoty
POVINNOST POCHÁZÍ OD BOHA!
zavazují.
Avšak hodnota sama o sobě nemůže vnitřně
Jen od Boha víme, co je naše povinnost a za co
žádat ani zavazovat. Nemůže žádat od celé jsme odpovědni. Jen ten nám řekne, jestli jsme
ho člověka závazek. Hodnota je ko své "TY MÁš" zradili nebo splnili.
nečná, proto nemůže z vlastní sí ODŮVODNÍ ATEISTA PRÁVO?
ly přitahovat neohraničenou povin
Není-li bez Boha povinnost, není ani právo nost; nemůže vyslovit TY MÁŠ! Hod
jsou totiž nerozlučně spojeny. Právo existuje
nota je jen symbol Boha. Z této
tam, kde jsou druzí povinni mít úctu k mým prá
hodnoty povinnost sama nevychází;
vům. Jak však odůvodní svá práva ateista? Jako
vnitřní závazek svědomí vychází
positivní dohodu lidí. Tedy právní positivismus.
jen a jen z Boha - který je za
Právo je to, na čem se usnesla lidská vrchnost.
hodnotou, kterou poznáváš; z vlast
Ale jsou-li zákony jen lidské závazky, stačí být
ní síly tě zavazovat nemůže. Zava
chytřejší než policie, která je kontroluje. Mís
zuje jen síla, moc Boží. - Stejně
to DESATERA příkaz NESMÍŠ SE DÁT CHYTNOUT! - Zá
jako policista může zatknout jen
kony mě zavazují jen mám-li z toho výhodu.
v moci zákonodárce. Nemá vlastní
plnou moc, zatknout člověka a za PŘIROZENĚ PRÁVO OD BOHA
vřít ho.
Jako věřící lidé víme, že lidskou přirozenost
Hodnoty jsou jako kusy měkkého že stvořil Bůh. Tedy právo na život a svobodu, na
leza, které se drží magnetu. Nema rozvoj tělesných a duševních schopností, právo
jí sice vlastní magnetickou sílu, na vlastní názor a náboženství, na manželství a
ale působí nyní jako magnet, pro rodinu, na práci a svobodnou volbu povolání, na
tože získaly sílu od magnetu.
hmotná dobra, spravedlivou mzdu atd. Jsou to
ATEISTICKÝ"HUMANISMUS"JE NEDŮSLEDNÝ ^hodnoty, která poznáváme v naší lidské přiroze
nosti a zavazují nás. Proč mít ohled na lidská
Humanismem rozumíme řadu hodnot,
práva, neexistuje-li vnitřní povinnost je res
které mají vytvořit ušlechtilého
pektovat? Je nedůsledné kázat mravnost a popí
člověka: rozum, svoboda, lidská
rat Boha! Vnitřní závazek mravnosti musí být
důstojnost, společenství, soucit,
vázán jen na Boha a Bůh ho také kontroluje.
P.Herbert Madinger: Lebenskunde
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KRVAVÁ SOBOTA....

"Děkuji. Polož je na stůl". Chlapec poslechl a pak se usadil v
nohách postele a žvatlal. Náhle misionáře zbystřil sluch.
"Jedl jsi už lidské maso? Já jen třikrát. Včera. Dal mi ho ná
čelník To Lagagar, u kterého bydlím."
"Lžeš! Odejel před několika týdny do Nakanai. Člunem!"
"Včera se vrátil a přivezl dvě viru./V řeči domorodců dva za
vražděné/.Moc dobře chutnali. Byli to bainingerovci, přišli s
hor pro mořskou vodu a vápno. To Lagagar je zabil oštěpem. To
není nic zlého. Vždyt to ani nejsou lidé!"
"Bainingerové jsou lidé. Víš, že to nemáš jíst."
"Ne, Pater. Ale dobře chutnají. Mám ti oloupat banán?"
"Zatím ne, Matěji. Ted jdi!"
Před vánocemi 1896 odsloužil Malý lidožrout váhavě opustil chatu a kněze přešel spánek. Vě
P.Matěj Ratscher v dřevěném děl, že jeho ovečky jedí lidské maso, ale co chlapec nevinně
kostelíku mši sv.a ulehl se vybreptal, jím otřáslo. A z těch má udělat křestany! "Bože,
zimnicí. Náboženství převzal odpust jim, vždyř nevědí, co dělají!"povzdechl a myslel na ubo
bratr Tomáš.
hé bainingery v horách. Když se odvážili na pobřeží, hned je
Od pradávných dob žijí na
tam zajali za otroky nebo je prodali tam, kde museli nelidsky
Gazelím poloostrově piráti,
dřít nebo si vystrojili lidožroutskou hostinu. Ženy a děti
lupiči a otrokáři. Ani přís snědli obvykle hned. Bainigerům by rád misionář přinesl"radost
nému guvernérovi německé ko nou zvěst", už ted ho učil jejich řeči mladý otrok. Mnoho za
lonie Nové Pomořany se nepo jatců vykoupil guvernér, jiné osvobodil biskup Couppé a poslal
dařilo je od těchto neřestí do hor, děti dal do sirotčince.
odvrátit; přenechal tedy prá Za půl roku pověřil biskup P.Matěje založením stanice v horách.
10.května 1897 se nastěhoval do dřevěné chatrče s trochou prád
ci misionářům.
P.Matěj by si rád zdřímnul,
la, zásob, čajovou konvicí a tuctem tabákových tyček, které po
ale z verandy řvali domorod třeboval na mzdu bainigerům. Spal na pytli, naplněném banánový
ci: "Otče náš, jenž sedíš v
mi listy.
Horský lid přivítal misionáře s jásotem. Věděli, že chrání^
břichu oblohy! Je dobře,
když tě člověk na zemi po
otroky. Jejich radost sice brzo ochabla, ale přece pomáhali
slouchá, jako tě poslouchají stavět misii sv.Pavla. Jakmile ráno zazpíval pták Kau tik tak,
v nebi.."Pak cvičili kříž.
svolal obrovský roh z mušle muže a chlapce k práci. Při zvuku
Protože v kanakské řeči není rohu vyli psi daleko široko a vzbudili i zatvrzelé spáče.
slovo pro Ducha sv,,andělsky Za pár neděl byl kostelík pokryt slámou, políčka osázena zelím,
trpělivý bratr Tomáš užil
brambory, okurkami, fazolí a rajčaty. Bratr Karel i P.Matěj se
italského Spiritu santo.
zdokonalovali v řeči, bez mluvnice a bez slovníčku. Učil je si
Bohu díky! Vyučování skonči rotek Tavanes, nenasyta, který vylizoval i kočičí misky. Rád
lo! Žáci se s křikem a smí pomáhal na zahradě, ale naštval se, musel-li učit. Tvrdil, že
chem rozprchli. Jen starý li levupku jsou boty, druhý den zase, že je to nosorožec - a pak
dožrout Tilang se neustále
dostal výprask bambusovou holí. Potom dával"profesor"konečně
vracel a budil nemocného mi správné odpovědí.
sionáře, aby mu opakoval sloJakmile se P.Matěj naučil řeč, začal vyučovat děti náboženství.
va Spiritu santo. Když si je Také psaní a čtení. Děti dřepí, tabulky na kolenách a čmárají
konečně zapamatoval, misioná ABC. Vydrží jen půlhodinku, víc je zajímají papoušci a straky,
ře zase probudilo bosé děv krákající nad kryt-Qu verandou. Pak pracují na zahradě i na po
čátko Meri:"Te Mateo! Vstaň! li - nebo se rvou, až roztrhají na cucky kousky plátna kolem
Pokřtila jsem někoho, kdo
beder, a misionáři shánějí další. Několika chlapcům se líbí na
brzo umře. Zabiju ho a sním. stanici víc než u rodičů, ale P.Matěj si na ně dává pozor,jsou
Tělo přijde do mého žaludku, nenasytní, na posezení snědí ještěrku, seberou kočce myš a
sní ji i s kožešinkou - to je pochoutka!
duše do žaludku oblohy!"
Nejlepší žákyně nepochopila Po vánocích začíná Pater vyučovat čekatele na křest. O veliko
ještě, že ptáci se nekřtí.
nocích chce pár nejlepších hochů pokřtít. S dospělými počká,až
Kněz jí to vysvětlil. Ale
si odvyknou pohanské neřesti.
sotva dívenka zmizela, vplí- Nedaleko založil vesnici pro osvobozené otroky. Pod vedením
žil se chlapeček, kterého
bratra nařezali dříví z eukalyptů a vystavěli si na rovině hor
sám pokřtil na jméno Matouš. malé domečky. Žije tam i To Mária-Pavel; upadl do otroctví už
Ministroval mu při ranní mši. jako dítě, byl hrozne ztrýznený, řeholnice ho ošetřily, ale i
"Ubohý P.Matěj! Má bolesti v jako zdravý muž je uzavřený, urážlivý, vznětlivý a lenoch! P.
břiše! Přinesl jsem ti banány '.'Matěj s ním má soucit, proto mu leccos odpustí.
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Misie vzkvétá. P.Matěj s žáky vykácel 50 m
pralesa a vysadil kávové a kakaové plantá
že. Guvernér věnoval dalších 200 m^- tam

"Bůh ti odpust, " zašeptal kněz a klesl mrtev.
Sestra Anna vtrhla zděšeně do místnosti a dosta
la ránu sekerou do hlavy, u kláštera utloukla
rostou palmy a gumovníky. Školní internát
banda sestru Žofii, vracející se z vesnice otro
je plný - ale přichází chřipka. Dobrý Otec ků. Trapistu Aloise se mamě snažil Tande zakrýt
ošetřuje ve dne v noci - přesto mu nemoc
vlastním tělem. Netvor zabil jeho i bratra Jana,
vyrvala dva nejlepší žáky.
pracujícího na betonových schodech ke kostelu.
Pak přichází pomoc: tesař bratr Eduard a
Bratra Eduarda utloukli kýji, sestře Agatě, kte
kněz P.Jindřich, oba Holandané. Jakmile se rá balila novorozenátko, rozbili sekerou hlavu.
naučí řeči domorodců, zastupují P. Mátě je,
Sestru Anežku utloukli, když zdobila oltář v kap
kterého čím dál častěji sužuje zimnice.
li sester květinami. Za pár minut nežil ani je
P.Jindřich s bratrem Janem založili asi
diný běloch v misii. Pak táhli do Nacharunep,
12 km vzdálenou stanici Nacharunep. Poté
kde zastřelili P.Jidřicha na verandě ; modlil
přišla nečekaná pomoc - dva trapisté, Alois se breviář. Na Mariánském vrchu nezastihli ni
Bley a Matouš Folger. Chtějí tu založit no koho, P.Matouš odejel do Vuna Márita sloužit
vý klášter. Než přijde schválení, pomáhají mši sv. Darebáci klášter zpustošili.
horlivě P.Matějovi. Na rybníce vystavěli
A tak našel misionář P.van der Aa na stanici jen
touženou pilu, bratr Alois má umělecký cit, těla mučedníků a několika domorodců, věrných
navrhl a začal stavět gotický kostelík.
křesťanů. Pět chlapců ze sirotčince vrazi odvlek
Brzo dostali schválení a budují vlastní
li, zabili a snědli. Ze svatostánku ukradli ka
klášter, nazvaný Mariánský vrch, ale pomá lichy, hostie rozházeli a rozdupali.
hají stále, neboř P.Matěj dostavuje nový
Křesťané s pláčem pohřbili oběti krvavé řeže.
kostel a dům pro sestry, kterým předal vý P.Kleintischen se modlil u hrobu s připravenou
chovu děvčat a ošetřování nemocných.
puškou.
Zatím se To Mária oženil. Jednou pracoval
Za několik dní vojsko vrahy pochytalo. To Máriu,
nepozorně na pile a kmen stromu ho těžce
který se bránil, zastřelili, ostatní odsoudili
poranil. Sestry ho ošetřily; když se uzdra bud k smrti nebo k dlouholetému žaláři. Misioná
ři připravili před popravou vrahy na smrt.
vil, nechtěl o práci ani slyšet. Otec Ma
těj mu půjčil svou pušku, aby mohl střílet Sv.Pius X. řekl P.Genocchiovi, prokurátorovi
holuby. Holandský misionář varoval Otce Ma misionářů Nejsvetějšího Srdce Páně v Římě:"Řekne
těje před vzdorovitým, snad i nenormálním
te členům obou společností/tedy i trapistů/ a
chlapcem, který zanedbával manželku a
příbuzným zavražděných, že papež sdílí jejich
štval proti misionářům a svému dobrodinci. smutek a ráno bude sloužit mši sv.za zemřelé,
V době, kdy měl být kostel vysvěcen, odeš jejich přátele a příbuzné. "
ly sestry Brigita a Dorota s dětmi do hlav
ního města pro biskupem darovaná bohoslužeb Wilhelm Hünermann: GESCHICHTE DER WELTMISSION
ná roucha, svícny, sochy a j.P.Matěj odsloužil ranní mši a ulehl se zimnicí.
Vstoupil Tande, hodný hoch, který pomáhal
"Bože, shlédni na tyto manžele,
při stavbě kostela:"Otče Matěji! To Mária
jejichž vzájemnou smlouvu jsi posvětil svou mi
poštval proti tobě chlapce. Chtějí tě za
lostí.
vraždit! "
Požehnej jim na těle i na duši, prohlub jejich
"Hlouposti! Sám jsem ho vychoval, ošetřo
la'sku, upevni jejich věrnost, která'spočívá' na
val, a ten by chystal proti mě něco zlého?"
Tvé věrnosti k člověku a na jejich věrnosti k
"Ano. Banda je schována v křoví za vesnicí
Tobě, jedinému, pravemy Bohu ve třech osobách.
otroků a čeká jen na znamení."
Jako kdysi posvětil Tvůj jednorozený Syn, Ježíš
"Milý Tande, vidíš to moc černě. Jdi radě
Kristus, svou přítomností svazek novomanželu
ji po své práci." Mladý muž svěsil hlavu a
v Káni Galilejské', proměn i těmto manželům vodu
odešel. Za chvíli vstoupil To Mária s otáz
vsedni ho života ve víno vzájemné lásky k sobe
kou, smí-li si vzít pušku. Je sobota.
i k dětem, které jim věnuješ.
"Jistě, puška je v koutě. Chceš střílet ho
Dekujeme Ti, Bože, za to, že tyto Tve' děti se
luby? S Bohem, a ať se ti lov zdaří!"
našly a rozhodly napodobit jednotu Tvého božské
I když se misionář bránil, Tandeovo varo
ho života v Nejsvětéjší Trojici, jednotu lásky
vání mu nešlo z mysli, "Pomodlím se za To
Jtce a Syna, která'je tak dokonala'a silná, že
Máriu růženec,"povzdechl a sáhl po šňůře
je osobou - Duchem svatyni.
perel, kterou mu kdysi věnovala maminka.
Tato Tvá laska, velký Bože, Duch svátý, at se
Sotva se domodlil, rozlétly se dveře. Na
stoupí na mladé manžele a povede je životem až
prahu stál To Mária a mířil puškou na kněze.
do tvé náruče za hranicemi Času, skrze Krista,
"To Mária, ty?"vztyčil se kněz."Co chceš?"
Pana našeho, Amen."
"Zastřelit dávno vyhlídnutého holuba,"zasy
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MODLITBA

čel To Mária a vystřelil.

ZA

NOVOMANŽELE

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ
Paní Rachmanové vypravuje její krajanka, provdaná za Rakušana, jak skončila její láska
k Dr.Halmoví, umělci a příteli jejího manžela. Maloval obraz její dcerky.
Vzpomínám si, že předešlý den byl pro mě velmi těžký. Muž mě přinutil, abych s ním šla tan
čit do kavárny. Publikum bylo všelijaké, každý pohyb těch, kdo se mnou tančili, mě urážel.
Když mě jeden po tanci políbil ruku svými vlhkými rty, požádala jsem Osvalda, aby mě odvedl
domů. Druhý den až do oběda mě zasypával výčitkami. Že chci ze sebe dělat princeznu, na kaž
dého se dívám spatra, vynáším se, v každé zdvořilosti vidím Bůh ví co a tak dále. Jako obvyk
le jsem mlčela, ale duše se mi plnila hořkostí. Ach, kdyby jen uměl Dr.Halm pochopit můj žal!
Kdybych ho mohla přinutit, aby viděl, co se mi děje v duši. Kdyby pochopil jen setinku mého
žalu, všechno by bylo dobré....
Několikrát jsem přešla kolem domu,než jsem se rozhodla vstoupit. Pomalu jsem šla po schodech
a opakovala si, co bych mu ráda řekla:"Nechci, abyste né považoval za lepší,než jsem, ale
smýšlíte o mně mnohem hůře, než si zasloužím."
Ale jak to říci? Jen tak, přímo? Mezi námi bylo všechno tak nezachytítelné, nevyslovitelné.
Můj rozum na to nestačil. Měla bych mít šestý smysl, který by mi osvítil stav srdce druhého.
Tak jsem se zmýlila hned na začátku svého labyrintu a ztratila jsem Dr.Halma dříve, než isem
ho našla.
Otevřel nám s hodinkami v ruce. Ze zachmuřeného pohledu jsem poznala, že zuří, protože jsme
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přišly o pět minut později. Mám ho oslovit Imed, nebo později? Ale kdy? Než jsem si rozváži
la, jak to říci, už jsem to řekla, mechanicky, doslovně. Sotva jsem domluvila bylo mi jasné,
že slova byla nevhodná a že je vůbec nemůže pochopit. Neuvědomila jsem si, že jen j á jsem
hledala cestu k němu, ale ne on ke mně. I mně zněla má slova cize, jako by to nebyl můj hlas.
Do této věty jsem vložila svá muka, nešťastné manželství, touhu po domově, osamělost, poníže
ní dlouhých let, chtěla jsem mu tak všechno osvětlit. Ale řekla jsem to zbytečně.
Nepochopil, co se za tím skrývá, jen na mne pozorně pohlédl V jednom okamžiku byl jeho po
hled hluboký a měkký, jemný a teplý, ale v zápětí jej uhasil - sám. Na tváři se mu objevil
kamenný, skoro vzdorovitý výraz; vzal děvčátko za ruku a vedl je k malířskému stojanu.
Kdybych mu řekla všeclmo o Osvaldovi, snad by mě pochopil. Byla by to jediná cesta k jeho du
ši. Ale zdržela mě pýcha. Odmítnul mě. Osvald mi nerozumí a já jím pohrdám; ale přesto ho mán
ráda a nechci o něm špatně mluvit - ani s Dr.Halmem ne!
Zvláštní - když k někomu přilnu, nemohu se od něho odloučit..Dr.Halm kreslil a já pozorovala
jeho obrazy. Snad vám už napadlo, že každého člověka je charakteristická jistá část dne.
Dr.Halm miloval večerní šero. Napadlo mi: miluje stmívání proto, že se v té době začíná pro
bouzet vnitřní život člověka, potlačený dnem, hlukem, prací a starostmi?
Náhle jsem si všimla podobizny mladé dívky. Pozorně jsem na ni pohlédla - a náhle mi bylo
jasné - nevím proč - že tuto dívku Dr.Halm miluje. Miluje ji tak, jak umí milovat jen on,
dokonale a hluboce. Dosud jsem viděla jen jeho duchovní, skoro asketické rysy charakteru.
Když jsme spatřila tuto podobiznu, věděla jsem, že umí prožít také lidské vášně. Dívčina tvář
ně vzrušila. Jsem jistá, že není téma, ke kterému by se už nedalo nic říci a není tvář, na
které by se nenašlo něco, co patří jen jí. Nápadný byl klidný jas a poctivost pohledu a milý
tvar úst. Jistě to byla žena, která svou přítomností vnášela teplo, protože v její duši je
mír, klid, ticho, plné, živé ticho..Měla pohled ženy, která zná smysl svého života a vidí
jej v tom, že plní jako žena své povinnosti.
Jako každá duše, i její mela svůj ráz. Nebyla to sportovní Mici, s kterou trávil čas Oskar,
ale pravá žena. Pochopila jsem, že Dr.Halm může milovat jen takovou ženu; byl v ní protiklad
jeho povahy, už ryze vně odlišné, tím víc vnitřně. Její duševní život je jistě plný harmonie,
můj život je disharmonický, plný protikladů. Dostane od života vše, co potřebuje, aby tím
mohla svůj život naplnit, a její život bude mít stále hlubší smysl, zatím co já budu sedět
stranou a domnívat se, že můj život je jen temný kout. Její život má smysl, můj život je ná
hoda...Když ji on tak miluje, musím z jeho života odejít. Nechtěla bych udělat milovanému
člověku bolest, vždy? jsem sama takovou bolest prožila. Ne, tuto ryzí harmonii nezničím.

Hovoří svýma očima tak mile. Dr.Halm odkryl zázrak této duše, jistě je šíastný. A nešťastní
mají jedinou útěchu - mohou se radovat ze štěstí druhých. Bez žárlivosti, bez hořkosti...
Všechny myšlenky, kterých byla plná má duše, pomalu mizely a udělaly místo radostí, že bude
s touto dívkou šÉastný - snad už šíastný je..Konec - řekla jsem si. "Neminem laede! Neškod
nikomu!" myslela jsem si - a je divné, že latinsky. V tom okamžiku jsem slyšela hlas Dr.Halma,
že obraz je hotov. Děvčátko se hlasitě zasmálo, seskočilo ze stoličky a já se snažila zakrýt
vše, co jsem prožila v této chvíli. Nechtěla jsem jeto štěstí zatennít, nechtěla jsem vnést
do jeho srdce trhlinu tím, že by se zaměstnával myšlenkami na nne. Přistoupila jsem k plátnu,
pochválila jeho práci a pohlédla mu klidně, skoro radostně do očí. Tu se mi zdálo, že mi poro
zuměl. Opětoval pohled stejně jasně a přátelsky a stiskl mi pevně, pevně ruku.
Když jsem sestupovala se schodů, vstoupily mi slzy do očí. Věděla jsem, že se zase vrátím do
své samoty, do svého smutku - navždy...A v uších mi znél verš, který jsem jednou při svém

útěku na Sibiř zaslechla:"Mu smysl, milovat hluboké zoufalství. A pít kalich z hořkých,
hořkých bylin. "
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bteZZ neúnaviie jxcujZ o 4vé
M I L Í P Ř Á T E L É,
diecéze nezad^zZ zánik Cá'k-t KDO
Církev nazýváme Tajemné Teto Kristovo. Zna ve v Evropě, nebuduu-ZZ
JAKO
mená to m.j., že Kristus mtuí v dějinách ávé mZf za óebou knéze. Knežr
BŮH
CÍ/tkue trpět stejné, jako za tvého pozemské jsou rozdětovateté svátosho pobytu. Pronásleduje ho Herodes, nenávidí Zt, .aZe mohou je. -i odehrát.
farizeové, zradí Jidáš, opustí. učednicí, ze- Májá htásat sLovo Božc,ate
míe jako zločinec na kříži. Tato období se
mohou je. také z^atsovat ne- ,
v dějinách opakují.. Nyní prožívá jeho Tajem bo zamtcet. Zastupujá Cárkev,
né Teto Olivovou horu, kde ho vydat Jidáš'
papeže, a báskupa u svého Li
nepřátelům a apoštolové-nekolík hodin po
da, Jdoa-Li nepostusné vLastkněžském vysvěcení-ho opustili. 11 se vráti nZ cestou, jsou schopni zpitilo. Kdo z nás je státe tak věrný, ze s^ ne toŠLt práci. nejSvetějŠáho pa
musí vracet ke Kristu? A kolík z tisíců kně peže a nejtepČách biskupu.
zi, kteří ho v posledních, letech. opustili,
17 mnoha krestánských. ženách
se vrátí? To závisí na našich modlitbách.
bude nutné. zato žát papežské
My, knězi, jsme největší risiko pří šíření senánáre, aby se odpomohLo ne
Božího království, Kristus na toto risiko
dostatku kněžstva. 17 jáných že
přistoupil, i když znal každého, koho chtěl rnách prábývá knežá tak, Že naptnúj-c četou C-crkev
ke kněžství povolat. Proto odmění všechny,
nadejá, Jsme Bohu vděčni, ze jim v tom naše dtto,
kdo toto risiko zmírnr tím, ze budou prová / Ostpráesterhát^e/ maže pomáhat.
zet modlitbami a obětmi kněžsky život.
Neztrácejte odvahu'. Církev je vetsá nez jeden
Nikdy nesmíme my, knězi, zapomenout, že Kris procesor z Tubángen nebo hrstka duchovnech vzbou
tus, světilo světa, nás postat na svět, aby řenců. a ^atesných jororoku, která zatám ovtádajá
chom vzdor svým slabostem zářili jako světlo hromadné sdČtovacr prostředky, Cárkev nemá hrani
a aby v nas poznali dáte žijícího Krista.
ce na zené a čerpá svou nezničitelnou životná srNeposílá nás proto, abychom se přizpůsobova tu ze zmrtvýchvstalého Krista v nebi, který ZebZ:
li světu, ale abychom Ho následovali. Proto "Az se to všechno začne dát, vzpřimte se a zdváhmusíme žít z víry a důvěry v nebeského Otce, nete htavu, protože se btcžá vaše vykoupené1,"
životem modlitby, sebezáporu a lásky až ke. /Lk 21,27/.
kříži, k životu, v němž přijímáme S čistým
Už byl napsán úvodník, když jsme dostali dvouněsrdcem slovo Boži a věrně ho hlásáme
K tomuto vznešenému postání je nutná pečlivá síčník Echo der Liebe s tímto článkem P.Werenpříprava, Sverená nejtepšim knéžím. Nezavi frieda van straatena. Jeho dobrodinci vymírají.
nili vsak zpustošeni bozi vinice dnes hlav Stará se o naše nakladatelství, seminář, o naše
doma, dodává léky.. .stará se o misijní země a o
ně ješ itní, vzpurní a domýšliví knězi,
svém obrovském dobročinném díle zdaleka tak hla
kteří z klíčových pozic ovlivňuji výchovu
sitě nemluví, jako jiní. Což kdybychom si odřekli
budoucích knězi? Jací knězi budou zítra
nějaký vánoční dárek a poslali mu 20 frs? Na švý
v zemi, kde 145 procesoru teologie se ve
carské konto PC 60-172 00 Liebeswerk Kirche in
řejné staví za profesora, který byt odsou
Not, Hofstr.l. ,6004 Luzem. Je nás asi 600, kaž
zen Sv.Otcem i biskupy? Nebo v zemi, kde
dý 20 frs - to znamená 12.000 frs. u Boha v nebi
tucty kněžských zrádců připravují budoucí,
kněze na jejich postání? Nebo tam, kde po neplatí to, co kdo nashromáždil, ale to, co kdo
dal na opravdu dobré dílo Boží. Dáváme to dvoj
lovina procesoru odešla, když sv.Otec nanásob do naší pokladny - do naší osobní a do
vštívil jejích katolický institut?
pokladny, která pomáhá šíření Království Božího.
Ani Duchem sv.vedený papež, který' hlásá
evangelium po četě zemi, ani. tisíce biskupu,

CO MY NA TO
EXISTOVALA SKUTEČ
NĚ POTOPA - NEBO TO
BYLA JEN VELKÁ ZÁPLAVA?
Existuje 68 zpráv o potopě,
Literé se odvolávají na starou

tradici a více méně se shodují
s tím, co víme o biblické poto
pě, ovšem v souladu s kulturou, která tuto
starou vzpomínku přijala. Známe tedy: 13
zpráv z Asie, 4 z Evropy, 5 z Afriky, 9 z
Austrálie a ostrovů Tichého oceánu a 37
z obou Amerik.
První psaný text bible vznikl asi v 7.st.
př.Kr. 0 potopě napsal zprávu i chaldejský
kněz Berossos v 4.st.př.Kr., čteme o ní na
chaldejských tabulkách a v asyrsko-babylonských textech o Gildamešovi. Texty se v
podstatě shodují s dobrodružstvím starozá
konního Noa. V řecko-latinské mytologii za
plavil zemi vodou Zeus-Jupiter. Na Islandu
vznikla voda z krve obra. V Persii se za
chránili lidé před potopou v podzemím hro
bě a po opadnutí vody zalidnili znovu zemi.
V Indii varovala před potopou jediného člo
věka ryba. Zachráněný dostal od bohů druž
ku, takže vzniklo nové lidstvo. Podle čín
ské tradice byla potopa r.2297 př.Kr. Za
chránil se jen muž, jeho žena a tři děti.
V Africe je dvojí verse, do jisté míry si
odporující. První pojetí je podobné jako v
bibli. Druhé vypravuje, že bohové byli roz
hněvaní zlobou lidí a zničili je až na ně
kolik mudrců; ti dosáhli modlitbami, že
syn Boží Pa jim odpustil. On zaplavil zemi
vodou, ale jen proto, aby ji znovu udělal
plodnou. Střední a jižní Amerika vypravuje,
že se lidé před potopou zachránili na vy
sokých horách. V Oceánii tvrdí, že možství
vody vyplivla žába a celý svět uuonul v mo
ři. Ale vždycky se zachránil muž nebo ně
kolik lidí - a ti katastrofu přežili.
Není tedy nerozumě přijmout zprávu, že
země byla kdysi postižena obrovskou zápla
vou, že už v té době byla obydlena lidmi ,
pár se jich zachránilo a předalo zprávu
dál, a že byla v některých knihách - tedy
i v Bibli - zpráva o potopě zapsána.

Vůle Boží určitě není šířit bojovnou nevěru-a
to je program marxismu, ať vystupuje pod jakým
koliv jnénem/sandinisté/. ''Poznáte je podle je
jich. ovoce"/Mt 7,20/. Ovoce marxismu známe pří
liš dobře, jinak bychom nežili ve vyhnanství.
Zlo marxismu zneužilo i tak svátého kněze,jako
byl kard.Beran. Na jeho přímluvu se už stala řa
da nevysvětlitelných uzdravení, a přece sloužil
slavné Te Deum - Bože chválíme tě - při nastou
pení presidenta Gottwalda. Za dva roky komunis
mus Církev zlikvidoval, všichni biskupové se
octli bud ve vězení nebo v internaci, téměř
všichni řeholníci v koncentrácích, mnoho ostat
ních kněží, řeholnic a laiků ve vězení. Máme
asi 38 mučedníků víry, které "daroval" Církvi
marxismus, tak opěvovaný oním knězem, který do
konce tvrdí, že marxismus a křesťanství je to
též! Stejně mate nevědomé lidi rozhlas, televi
ze, ba i tak zv.katol.časopisy jako je Sonntag!
Ví-li onen básník, komu slouží, je jeho opěvová
ní Krista ryzí rouhání a pokrytectví.
P.Adolf RODEWYK, jesuita, cituje ve své knize
Die Daironische Besessenheit/str.105, Pattloch
Verlag, Aschaffenburg/ nejslavnějšího teologa
minulého století P.Scheebena:"Ďábel trnů zneužit
mimořádné věci k tomu, aby zmátl člověka. Jordanus von Sachsen, dominikán, se setkal s posed
lým klášterním bratrem, jehož ústy dábel proná šel teologicky vynikající promluvy. Blahoslave
ný Jordanus sám vypravuje:" Často měl tak nadšená
a zbožná kázání, hluboká a vroucí, že dojala po
sluchače k slzám. Tělo posedlého bylo nezřídka
zaplaveno nádhernou vůní. I mně se snažil tímto
pokušením získat a tvářil se, že těmito vůněmi
trpí a že přicházejí od anděla z nebe. Ve skuteč
nosti chtěl vzbudit domněnku, jakoby jeho slova
a jednání byly projevy svatosti." - Trvalo DLOUHO
než ho Jordanus prohlédl. Pak náhle zmizela krás
ná vůně, dábel začal řádit a. ohavně mluvit. Dekl:
"Můj podvod je odkryt, ted budu veřejně pokračo

vat ve své zlobě."
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KRISTUS ŘÍKÁ V EVANGELIU, ŽE KDO CHCE ZA NÍM PŘI
JÍT, MÁ NA SEBE VZÍT KŘÍŽ..ALE TEHDY PŘECE PRO
LIDI NEZNAMENAL KŘÍŽ TO, CO ZNAMENÁ PRO NÁS?

Zdá se, že původní rčení bylo drastičtější. V
evangeliích/Mt 10,38, 12,24, Lk 9.23, Mk 8.34/
je v řečtině slovo "stauros"původně kůl, na kte
rý se "křižovaní"nabodávali, hl.političtí a j.
zločinci. Z východu přešel zvyk do Říma. Kristův
výrok znamená doslova:být připraven i na nejkru
SLYŠEL JSEM V TELEVIZI KNĚZE-MARXISTU, JAK tější smrt. Odsouzenci si nesli před smrtí dřevo
NÁDHERNĚ OPĚVUJE KRISTA. CO SI O TOM MYSLIT k popravě. První křesťané tomu zřejmě tak rozu
měli a z toho chápeme i jejich touhu po krvavém
V evangeliích jediní, kdo chválili Krista
mučednictví. Také následující slova o "zachráně
byli jeho nepřátelé:"Mistře, víme, že jst
ní a ztrátě života" dotvrzují, že při "nesení
pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle
kříže"jde o život.
Dr.V.T.
pravdy. Neznáš lidských ohledů, nehledíš
totiž na to, čím kdo je."/Mt 22,16/, Při
Je pravda, že komunista Jiří Pelikán má krásný
tom se chystali Krista zničit. Pán sám ty byt v papežském lateránském paláci v Římě?
to situace předvídal: "Ne každý, kdo mi říká Až pojedete do Říma, přesvědčte se o tom sami.
"Pane, Pane?" vejde do nebeského království,
jen, ž n iši kněží z kongregací se tísní v
nýbrž ten, kdo koná vůli mého nebeského
malých světničkách.
Otce."/Mt 7,21/.

na ředitele hotelu, na detektiva a na pojišťováka. "Svěřil jsem svůj diamant nejlepšímu detek
Klenotník pozvedl hlavu a za
tivovi. Nastěhoval se do nejlepšího hotelu. Po
strčil lupu do vesty. Zástupdepsal nejlepší pojistku! A diamant je pryč!
ce pojišťovny a soukromý detek Ten mi nenahradí ani tuna zlata!"
Verdie na něho význaimě pohlédl:"Všechny východy
tiv čekali na jeho posudek.
"Fantastický kámen,"řekl klenotník,"znám
jsou střežené, nikdo z hotelu neodešel. Jistě
jen jediný diamant, tomuto podobný. Je v
nemáte nic proti osobní prohlídce."
tresoru jednoho orientálního panovníka."
"Samozřejmě že ne,"odvětil klidně maharadža.
"Jakou má cenu?" zeptal se pojišťovák.
Za hodinu věděl Verdier, že diamant beze stopy
"Může mít 140 karátů, je skoro jako malá
zmizel. Přece to nebyl zázrak? Něco mu asi ušlo,
mandarinka. Jak podivuhodně jsou v něm uspo něco přehlédl.
řádány geny, jak úžasně se třpytí. To se
Maharadža stál netrpělivě u křesla. Chtěl odces
penězy vyjádřit nedá."
tovat nejbližším letadlem do Londýna. Verdier
"Aspoň přibližně!"
měl k dispozici několik minut - bud záhadu roz
"Mám zákazníka, který by za něj dal dva mi luští a noviny přinesou zprávu o jeho podivuhod
lióny dolarů!"
né schopnosti - nebo je ztracen! A přítel Mason
Detektiv a pojišťovák na sebe užasle pohléd také!
Detektiv povzdechl a sáhl po whisky, stojící
li. Jen maharadža zachoval lhostejný klid.
Napolo uzavřenýma očima, usazen v křesle,
vedle jeho lokte. Přilil vodu z karafy a napil
pozoroval scénu. Ind středních let, štíhlý, se. Poté si olízl rty a ještě jednou se napil.
elegantní, turban z fialového hedvábí, ji
"Pospíchám,"řekl maharadža hněvivé,"máte už
nak v evropském oděvu, vyzařovala z něho
stopu! Vrátíte mi můj diamant!"
"Jen trpělivost, Výsosti,"odpověděl nyní už
blahosklonná lhostejnost, jakoby se ho od
klidně Verdier. Mason na něho užasle pohlédl.
had diamantu vůbec netýkal.
Odsunul stříbrný tác s polo dojedenou vege "Je to neuvěřitelný příběh - a při tom je tak
tariánskou večeří, zapálil si zvolna orien dětsky jednoduchý,"řekl zvolna. Přistoupil k
jednomu ze svých lidí a zašeptal mu něco do
tální cigaretu a řekl: "Od diamantu se ne
odloučím. Do tresoru ho nedám. Převezmete
ucha. Mladík vyrazil ze dveří.
"Postupujme logicky. S diamantem v pokoji byl
toto riziko?"
Mason, generální zástupce pojišťovny váhal. pouze maharadža. Z místnosti nevyšel, nikdo k
Rád by ukázal své schopnosti, diamant, kte němu nevstoupil, hotel nikdo v noci neopustil.
rý měl pojistit na jedinou noc, měl mimořád A přece diamant zmizel! V pokoji není, prohleda
nou cenu - ale na takové obchody byl zvyklý. li jsme i hlínu v květináčích. Na balkon ne
vstoupil. Koupelnu nepoužil - a byl tam můj člo
Cím víc jich bylo, tím byl věhlasnější.
"Dobrá, Výsosti. Zde pojistka na 25 tisíc." věk ."
A Q
• O
Maharadža lhostejně podepsal pojistku, kle Vzal do ruky karafu s vodou.
notník a hoteliér se rozloučili a hbitý čís- "Diamant zmizel ve chvíli, kdy klenotník odcháník odnesl stříbrnou mísu.
zel. Ano - už tehdy byl pryč. Kde? Všimli jste
Pak se pustili pojišťovací specialisté do
si, jak číšník odnášel mísu s nedojedenou ve
práce. Prohledali každý koutek v místnosti. čeří? Byl tam i puding - v tom zmizel ve chvil-:
ce, kdy jsme se sloučili s klenotníkem, náš dia
Dvě hodiny poté seděli Mason a detektiv
Verdier v baru. "V poschodí je pět mých nej mant. Nahradil ho kus broušené soli, solného
spolehlivějších lidí,"řekl Verdier."Všechny krystalu. Číšník klenot odnesl - zřejmě společ
vchody jsou pod dohledem - dokonce v každém ník podvodníka - maharadži. V tomto okamžiku už
ho drží můj člověk za lineo!"
poschodí hotelu jsou dva moji chlapci."
Mason si oddechl:"Bude to výnosný obchod
"Ale my jsme přece imitaci klenotu nenašli?" po
pro nás oba. Pečlivá práce - diamant je v
divil se ředitel hotelu.
bezpečí! Loupež je vyloučena. Ovšem - když
"Jak jste na to přišel,"žasnul Verdier.
vzpomenu na případ s létající holí...."
"Velice jednoduše. Přivedla mě k tomu náhoda,"
"No, no, snad nevěříte na duchy, kamaráde!" pokračoval detektiv a stoupnul si ke dveřím, ne
boť maharadža se snažil, přiblížit se k východu.
Díky alkoholu spal Mason tvrdě a měl příjem
"Právě jsem se napil whisky s voy
né sny. Trvalo chvilku, než ho řinčení tele
dou. Ale whisky chutnala odpor
fonu probudilo. Ospale sáhnul po sluchátku.
ně. Proč? Solná napodobenina
"Cože? Kdy se to stalo?"
se rozpustila ve vodě, kterou
"Před několika minutami," rozčileně hlásil
jsem do whisky nalil. Tak, a
Verdier."Když do hodiny nenajdeme diamant,
ted jdeme..ano, už je tu policie,
nohu svou agenturu pověsit na hřebíček!"
vzpírat se nemá smysl, pane maMaharadža, v modrém županu, hledel pohrdavě
Maurice Roland
haradžo!"

MAHARADŽA

KRIMI

H A N U M A N
Brzo ráno se s námi malé letadlo odlepuje od země a letušky podávají druhou
snídaní, pečivo, obložené chlebíčky s pepmou pomazánkou, ovoce a pomeran
čovou šEávu. Let trvá dvě hodiny. Nakláníme se, kolísáme - až máme v žalud
ku revoluci, ale je to zážitek, ten horský řetěz Himalájí, s nejvyšší horou
Everestem, 8888 m vysokou, pokrytou věčným sněhem.
Na letišti v Kathmandu jsou i vojenská letadla nepalského království. Králi
je 35 let a královna je o 4 roky mladší. Náš hotel je nedaleko královského
paláce a zase dokonale přepychový. Sluhové odnášejí do pokojů naše zavazad
la a my míříme fotoobjektivy na slony, pomalu a důstojně kráčející hlavní
cestou. Pak jdeme na vlastní pěst prozkoumat okolí hotelu. Teprve odpoledne
nás odveze autobus k opičí hoře. Pěšky stoupáme k chrámu HANUMAN-DHOKA. Je
to pagoda s pozlacenými věžemi; tento styl přejala v 7.stol.z Nepalu Čína,
pak i jiné asijské země. Jen v Kathmandu a okolí je 2700 svatyní bohů. Jejich pozlacené stře
chy září na slunci duhovými barvami a střechy, prohnuté jako baldachýn, jsou zdobené umělecký
mi řezbami mimořádné krásy a umělecké i historické hodnoty. I ta nejmenší ulička vede k ně
jakému chrámu.
Opičí chrám Hanuman-Dhoka má rozsáhlé nádvoří se sochami Budhů a řadu svatyní. Všude se pro
hánějí houfy opic. Jsou "svaté", každá druhá má na hřbetě vřeštící opičku, které maminka sou
středěně hledá blešky v kožichu. I opičí tatínkové se o "děti"vzorně starají. Dvě opičí mamin
ky právě kojí své děti; tisknou je k sobě tak něžně, že nás to dojímá. Věřící přinášejí do
svatyně květinové věnce. Jedním se hned ozdobila opičí parádnice, další si berou obětované ba
nány. Před chrámem jsou sochy draků, pomalované pestrými barvami, do kamene vytesaní sloni,
jiní jsou ze dřeva, dále démoni s rozšklebenými tvářemi a čelenkami z umrlčích lebek...
Druhý den si prohlédneme Kathmandu, v lůně vysokých hor, Před vchodem našeho hotelu stojí ne
pohnutě dva strážci, jejichž šavle se dotýkají země. Vyměňujeme si peníze, za 50 US dolarů
595 rupií s exotickými obrázky a portrétem krále. Mezi dřevěnými i kamennými chrámy ve středu
města jsou sochy draků, u mnohých jsou schodiště lemovaná kamennými sochami slonů. Před Budhovými chrámy jsou ve výklencích na zdi připevněné dřevěné válečky. Několik desítek budhistických mnichů v jasně oranžových hávech otáčí podobnými válečky, na nichž je vyřezán nápis v ře
či Nepalců: 0 MANE PADNE HUM - což prý znamená asi "Bože, vyslyš naši prosbu." Válečkům se ří
ká modlící mlýnky, domorodci věří, že se samy za prosebníka modlí. Na průčelích chrámů je
tisíce zvonečků, které i při slabém vánku vydávají libou melodii. Kam se pohneme, všude houf
dětí i dospělých. Kupuji masky démonů z tvrdé lepenky, pomalované lakovými barvami. V domác
nostech slouží k odhánění zlých duchů....
Na náměstí s několika chrámy je z kamene a ze dřeva postavený palác. Brány, okna, verandy i
schodiště jsou mistrovsky vyřezávané - před dávnými věky. Kolem třetí je náměstí plné. Oteví
rá se okenice a vidíme tvář živé bohyně KUMARI. Je v purpuru, na hlavě zlatou, drahokamy po
sázenou korunku, oči šikmě prodlouženy a modře podmalovány. Jsou jí teprve tři roky; byla zvo
lena před měsícem, podle prastarého ceremoniálu, a stará bohyně odstoupila. Bude tu žít podle
národní i náboženské tradice nejméně 10 let, v přepychu sice, ale jako v zlaté kleci. Jednou
v roce ji nesou ve zlatém vyšívaném rouchu na drahocenných nosítkách a uctívají jako jedinou
žijící bohyni v zemi. Až doroste, vrátí se do normálního života a nastoupí další.
Než vstoupí věřící do chrámu a oddají se meditaci, umývají se podle předpisu v některém z čet
ných pramenů na vnitřních nádvořích. Věž se třinácti kruhovitými prstenci označuje různá sta
dia Budhy, než dosáhl největšího stupně blaženosti, Nirvány. Budhisté mají jeho sošky doma a
zdobí je věnci i na rozcestích. Státní náboženství v Nepalu je však hinduismus.
Na velkých hromadách suší ženy a muži rýži. Malá děvčátka chovají své mladší sourozence.
Pak jedeme úrodným údolím Bagmati do Dakshinkali. Zastavujeme u hliněných chatrčí, kde nás
domorodci nepalsky zdraví a my jim stejně odpovídáme. Potkáváme sluncem osmahlé rolníky se
slaměnými klobouky, po obou stranách cesty se do kopců zvedají terasy s růžovými políčky. Vi
dině černé buvoly, krávy, stáda ovcí a koz zvláštní rasy, rohy mají podivně zakrouceny a dlou
hou, temnou srst. V dálce vidíme zasněžené vrcholky Himalájí. Nebe je jasné, 25°je příjemněj
ší než indická vedra. Později navštívíme v Bodnah vesnici Tibetanů, kteří sem uprchli před
2000 lety před Číňany. Obratné prsty tibetských žen váží primitivním způsobem nádherné kober
ce s draky a obludami, květinami a národními ornamenty. Za jejich příbytky září jasnou červe
ní les rododendronů; mezi keři jsou sítě obrovských pavouků.
V příkopech popíjejí rodiny čaj, na trhu nám nabízejí do pyramid naskládané salátové a kapus
tové hlávky, sladké banány, ještě sladší, nazelenalé pomeranče, velké brambory s mnoha očkami
a barevné sárí nepalských žen lahodí naším očím. Domy plné obrázků a sošek bohů a bohyň, vyře
závané ze dřeva či odlité z mosazi; dědí se z generace na generaci.
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jsou unělecky s obdivuhod Pak je po několika přivádějí před oltář a tam se obětují bohům tak,
nou obratností zpracované. že se beránkům, kozlíkům nebo kohoutům uřeže hlava - úplně oddělí
Večer se rodiny s četnými od trupu. Krev stříká na sochy bohů i na ty, kdo zvířata obětují.
dětmi ukládají na rohože
To však patří k náboženským obřadům. Jiní věřící obětují jen ovoce,
ke spánku. Mladí se dojem květinové věnce, rýží či jiné plodiny.
ně starají o rodiče i pra Sedí tu brahmání s vousy, které jsou delší než metr. Přes rameno
rodiče, kteří s nimi žijí mají jakýsi růženec a provaz z usušených plodů, v ruce dlouhou hůl,
v jedné domácnosti.
I oni mají vedle sebe obrázky a sošky bohů, květinové věnce kolem
V takové chatrči jsem pot krku a nastavují věřícím i nám plechové, měděné či mosazné baňaté
kal asi třicetiletého, ne- nádobky, abychom jim dali milodar.
palského inženýra, který
Podivujeme se, když poutníci, kteří obětovali zvířata bohům, sedí
vystudoval na státní sti později kolem ohniště a na obětovaných zvířatech si pochutnávají.
pendium na brněnské tech Přiživují se i ti, kdo obětovat nemohli nebo dali jen hrnek rýže
nice a mluví dobře česky.
či květiny.
EMIL MUSIL
Ale i ctn uctívá bohy jako
jeho předkové.
VELKÁ
K R I S E
M0 DE R N Í H 0 S V Ě T A
Ráno nasedáme do autobusu
s nepalským průvodcem,
začala v říjnu 1917.
který mluví anglicky,fran MOSKVA - Mladá ruská šlechtična Marie Alexandrovna vyučuje v koste
couzský i německy,a šofér
le Panny Marie náboženství. Náhle vpadnou do chrámu mezi 200 dětí
řeže zatáčky prašnou ces vojáci na. koních, řítí se divoce středem, povalí mřížku, rozbijí
tou plnou výmolů- Napravo svaté obrazy, sochy, oltář a usmrtí řadu. dětí. Marie Alexandrovna
strmá stěna, nalevo přík vyběhne s pláčem z kostela; tuší, že začala, revoluce. Obrátí se
rá propast. Potkáme-li vo na velitele vojáků:"Stalo se něco hrozného. Při katechismu vjeli
zidlo, musí jeden z nás
do kostela jezdci a zabili mnoho dětí. " Velitel revoluce odpověděl'.
vycouvat na místo, kde se
"Vím. Sám jsem je tam poslal.
těžko, ale přece dá projet HlM - Ve stejný den znějí městem zvony. Právě byl posvěcen na bis
Po pár hodinách zastavuje kupa Evžen PACELLI, tehdy nepříliš známý muž, který se měl jednou
me v přírodě. A hned jsou stát největší duchovní silou proti tyranii komunismu. Po svém vy
tu opice. Žijí tam i stá svěcení přišel do Mnichova. Tam zahájili 7.dubna 1917 komunisté
da divokých slonů, leopar revoluci pod vedením Rudolfa. Egelhofera a dvou bolševických komisa
di, jeleni, šakalové, čer řů, Levina a Axelroda. Nastolili sovětskou, republiku. Nazývali se
ní i hnědí medvědi, ba i
spartakisté a vzrůstali pod vedením Karla Liebknechta a Rosy Lunosorožci a dikobrazové s xemburgové. Ulicemi chodili komunističtí revolucionáři, Založili
dlouhými ostny. Hadů je v rudou armádu, která 25. dubna, vyvraždila jen v Mnichově 325 lidí.
Nepalu hodně, na této pou Začali vyhrožovat člověku, který bez bázně vystoupil na kazatelnu
ti jsme potkali dva. Dru mnichovské katedrály - vzdor zákazu rudého komité. Konečně se roz
hý je téměř černý, jedova hodli, že ho zavraždí.
tý, přes dva metry dlouhý. Ve tři odpoledne 29,dubna se objevili přede dveřmi jeho domu-, veli
Sedláci na něho hodili
tel rudé armády na jihu Seiler a jeho pobočník Brongratz se skupi
své kaftany, do nich se
nou rudých námořníků. Měli nařízení Egelhofera, muže zavraždit.
had zamotal a pak ho umlá Vnikli do domu s ručními granáty, odjištěnými puškami a proklesti
li si cestu k jeho knihovně, čekali, až se objeví jejich obět.
tili holemi a kameny. Po
hezké chvíli, až se nehý Seiler stál těsně u dveří s pistolí v ruce, kolem v polokruhu vojá
bal, se odvážili k němu
ci, někteří s puškami, jiní s ručními granáty.
přiblížit.
Náhle se očekávaný muž objevil! Seiler napřáhl pistoli, vystřelil
Lidé bydlí až 3000 m nad
a zasáhl náprsní kříž biskupův. Stihlá postava kříž uchopila a zí
mořem, země je úrodná,
rajíc na napřažená pušky, řekla vlídně:"Zabijte mě! Ale nedosáhne
ročně jsou 2-3 úrody. Za
te ničeho. Vždy i se snažím Německo zachránit. "
monsunových dešfů se seje Pohlédli mu do očí a neodvážili se už střelit. Ani Seiler, ani
rýže v zimním období se
Brongratz, ani vojáci si nedovedli vysvětlit, proč vlastně nestří
sklízí pšenice. Pak kuku lejí. Nemohli pochopit, že jeho zrak, štíhlá postava s křížem a
řice.
vlídný hlas měly víc moci než jejich pušky, granáty a rozkazy.
Cím víc se blížíme k Phar- Jedna věc byla jistá. Od té doby se tento muž nebál ničeho na svě
pingu, tím víc potkáváme
tě. Jeho jméno? Evžen Pacelli, budoucí papež Pius XII.
rolníky s beránky, koz
FATIMA. - 23.říjen. Lucii, Jacintě a Františkovi, i 70 tis.diváků
lí čky, kohouty. V údolí
se zjevil podivuhodný, Pannou Marií slíbený "sluneční zázrak".
teče svátá řeka, na bře
Slíbila, že válka skončí oni ne za rok. Ale jestli se lidstvo ne
hu chrámový komplex,před
polepší, roznese Rusko svou hrůzovládu po celém světě, a. bude ješ
sochami bohů obětiště.
tě horší válka, než byla první. - Zatím se všechna její proroctví
oběti se nejdříve omyjí
splnila. Což kdybychom se polepšili?
Podle Fultona J.Sheena
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ve svatě řece.

JP II.přijal 20.10 v audienci knížete z Liechten
steinu s jeho paní a třemi syny.

Brzo budou zahájeny restaurační práce v milán
ském domu. Asi 2/3 kostela nebudou přístupné
veřejnosti. Otevřen bude k 600.výr.postavení,
Kardinál Felici sdělil 21.
t.j. až r.1986.
10.na bisk.synodě, že po
Příští rok v létě se bude v Einsiedelnu hrdi
r
17 letech a 6375 hodinách
Velké divadlo světa od Calderona de la Barcy.
oyl dokončen nový církevní
zákoník. 7 knih bylo zrevidová 5.5.1981 uplyne 300 let od jeho smrti. V té době
tam bude i symposium o jeho díle.
no na základě připomínek biskupů
celého světa za 7 posledních let. V národ.ústavu pro malomocné v Adzope/Pobřeží
Rádio Veritas Asia/AVA/ v Mani- slonoviny bude postaven ponník Raoula Follereau,
apoštola malomocných. Odhalí ho franč.president.
L le má 13 programů vil řečech
~a má úspěch - hlavně v Japonsku. Při Anděl Páně 28.9.se zmínil JP II o tom, že
"Sovětskája Litva"tvrdí, co budou brzo tvr 30.9.je 100 let od encykliky Grande Munus, kte
dit a částečně už tvrdí protináboženské ča rou Lev XIII. rozšířil pro celou Církev litur
gický kult sv.Cyrila a Metoda; býval to místní
sopisy na Západě, totiž že JP II.nepřinesl
nic nového, že je konservativní, že se chce svátek. JP II.popsal všechna dobrodiní našich
věrozvěstů a doporučil, abychom svěřili jejich
sblížit s Čínou a neodsuzuje militarismus
USA; že vyzval kněze, aby se nevěnovali po ochraně národy, kterým hlásali evangelium nebo
k jejichž evangelizaci nepřímo přispěli.
litice a schválil činnost"reakcionářských"
Letos vzpomínáme 1550 let od úmrtí velkého ka
kněží v latinské Americe.
jícníka a cirk.učitele sv.Augustina. Syn pohana
JP II.přijal 23.10 v krátké audienci Matku
Terezu a předal jí klíče domu, v němž se je a křesťanky Moniky, ztratil víru při vyšších
studiích a stal se manichejcem. Styk se sv.Ambro
jí misionářky budou starat o děti.
JP II.sloužil v září mši sv.u lurdské jesky žem v Miláně a j.vlivy ho přiměly k návratu ke
katolické víře. Jeho konkubína se vrátila do
ně ve vatikánských zahradách se skupinou
biskupů a kněží z nacistických koncentráků. Afriky, syn Adeodat zůstal u něho a brzo zemřel.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Ve Vittorio Veneto, první diecézi Albína LuciaPodle madridského El Pais'lze obdržet pro
niho, byla 21.9.odhalena jeho socha/JP I./
střednictvím zairských diecézí Lubumbashi
a Sakania-Kipuri padělaná potvrzení o anuta- V Avignonu se bude 8.-11.11.konat 4.pravosl.kon
ci manželství; tak je získaly stovky Španě gres záp.Evropy.
lů. V květnu t.r.byla tato zpráva potvrzena Rakousko doufá, že papež navštíví Vídeň r.1983,
u příležitosti katolického sjezdu.
dekretem Tribunálu apoštolské signatury,
kontrolující rozhodnutí církevních soudů na V Kumránu byl objeven Nahumův komentář, týkající
celém světě. V oněch diecézích není církev se událostí 2.-3.st.před autorem. Byl napsán po
ní úřad, oprávněný anulovat manželství a ta dobytí země Římany. Je poškozený a měří 68 cm.
ké tam žádosti ze Španělska nepřicházely. Z Arcibiskup Lefebvre otevřel v Paříži universitu
sv.Pia X.,soukromý ústav pro vyšší školství.
podvodu, mělo užitek několik advokátů. Tak
žijí prakticky podvedení manželé/až na něko Rektor - A Lorans, 26 let, letos vysvěcený v
Econe, pronesl akademický proslov, arcibiskup po
lik madridským arcibiskupstvím ratifikova
ných výjimek/ v mnohoženství a mnohomužství. světil místnosti a sloužil mši sv. Je tam 20 pro
fesorů a 50 studentů. Mají učit na vyšší škole.
Mniši z komplexu klášterů středního ŘeckaMeteorů-pokryli 16.10.část budov a skal ny Komoří kard.Bertoli, zástupce sv.Otce na národ,
lonem, aby znemožnili natáčení nemravného a mariánském sjezdu 8.-12.10 v Mendoze je oficiál
násilnického filmu Qnly for Your Eyes. Film ním hostem argentinské vlády. Při zahájení sjez
du sloužil mši sv.s čilským primasem kard.Silva
má stát 2 miliardy dolarů.
Henriguezem a s 80 biskupy před 50.000 věřícími.
Franc.min.kultury odhalil 20.10. v Rouenu
Sochu Panny Marie z Lujan u Buenos Aires doneslo
románskou památku, nejstarší židovskou bu
32 mladých pěšky - 1000 km cesty.
dovu ve Francii a snad na světě. Byla po
Krzysztof Zanussi natáčí v Krakově biografický
stavena cca 1100 ve středu žid.čtvrti měs
film o JP II, od dětství do jeho pouti do
ta a objevena 1976. Podle nápisu na dobře
vlasti pod názvem Ze země daleké.
zachovale spodní části se soudí,že to byla
V čínském vydavatelství soc.věd vyšel v Pekingu
synagóga nebo vyšší židovská škola
V basilice Božího hrobu vypukl pcžár od svíčprvní časopis o náboženství, čtvrtletník:Doku
ky. Její plamen poškodil velmi vzácný obraz. menty o náboženstvích ve světě. Změny v situaci
křesťanů v Číně jsou prý úžasné.
5.-9-10 se v Chevetogne/Belgie sešla jedna
z tří podkomisí smíšené komise pro teol.dia P.Dr .Karel Skalický, prof,na lateránské univer
sitě, vydal učebnici fundamentální teologie.
log mezi katol.a pravosl.Církví; rokovala
9.10.přijal sv.Otec Dalai-Lamu, který pak pobědo tématu tajemství Církve a Eucharistie ve
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světle Nejsv.Trojice.

val s představenými sekr.pro nekřesťany.

švýcarský plán
KATEŘINSKÁ VEi WINTERTHURU, inf.P.ŠIMČÍK, 22.11.
FUCHOWÍ OBNOVU S P.ŠKARVADOU, organizuje
a inforrrace podá P.Ant.Bemáček, OSA, 7834 Herolzheim 3-Bleichheim, t.0049-07643/400
6.12 - sobota v 18 hod.úvaha s debatou, v neděli
7.12, v 10 hod. - poté mše sv.s kázáním, ve 12 h.
společný oběd. Příležitost ke sv.zpovědi.
VÁNOČNÍ MŠE SV. s P.biskupem Dr.KALATOU, na sv.
Štěpána 26.12. v 18 hod. po ní vánoční beseda

kryptě/4.a 18.10, 1.,15.,29.11.,13.a 20.
12.-v 18.15 hodin / v sobotu /
BALEN-kaple sv.Šebestiána/ ve dle 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
9,30
V BADENU - každou 3.ne3.v 11,15 slovenská!
CURYCH-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.,ne
děle
- česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu,Wblfbachstr .15.1.pat
ino, neděle - SLOVENSKÁ MŠE SV,
9,30

C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon,farní kostol sv.Petra
3.ned.v mesiaci
10,00
FRIBOURG,v kaplnke sv.Jozefa pri kostole
sv.Petra, Av.Gambach,sobotu před I.ned.l8h
LAUSANNE-Boulcvard do Grancy 29.1.patro
4 .ned.v mesiaci
9,30
RpTI-TANN-kaple u katol.kostela,
dostanete pozvánky od P.Simčíka
9,30

s pohoštěním - inf .P.A.Bemáček. Mše sv.má P.Bernáček každou 4.neděli v měsíci v kapli St.Anna
Stift-Bolzmarktplatz 12, 78 Freiburg i.B.v 18 h.
Vyžádejte si od P.Bemáčka program!

ZINNÍ TÁBOR PRO MLÁDEŽ V SAAS ALMAGEL, pokud je
místo, mohou i dospělí,Inf.P.ŠIMČÍK 7. - 14.2.81.

EXERCICIE a REKREACE PRO MLÁDEŽ V JIŽ .TYRDlďaH V
našem domě VELEHRAD v St.Martinu. Povede P.KOLÁ
ČEK z Vatikánského rozhlasu. 16 frs za den.
Mladí nad 16 let. Vyžádejte si od svého misioná
ře přihlášky, počet je omezen. 26.12.večer až
3.1.1981 ráno. Duch.cvičení končí 31.12 ráno,
jinak se lyžuje, sáňkuje, zpívá atd.
VŘELE DOPORUCUJEME-BUDETE
MILE
PŘEKVAPENI!
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ V BETHANIEN u sester Dominikánek
Povede - určitě! - P.Cyril STAVĚL, emauzský bene
diktin, převor kláštera v Norci. Přihlášky u čes.
misionářů, hl.P.BIRKY v LUCERNU 26.-29.3.81.
DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU. Promluví redaktor

revue NA HLUBINU, kterou mozí zdarma dostávají,
profesor z Kolína n.R.P.Max KANDLER. Jedné jeho
LUZERN-St.Peterskapelle.neděle
19,00
duchovní obnovy jsme se zúčastnili a byli překva
peni úrovní přednášek. Přihl. P.šimčík, P.Vondra,
SCHAFFHAUSEN- kaple u kostela sv.Petra,
3.4.večer až 5.4.odpol
St.Peterstr.ll.Herblinqen, parkoviště pro
Cena v Bethanien cca 120 frs za celý pobyt, cena
ti kaplipbstanete pozvánky P.SimčíkaL0,00
SOLOTHURN, Spitalkirche, 12.,a 26.10, 9.
v Quartenu cca 86 frs za celý pobyt. 0 děti je
v Quartenu postaráno.
a 23.11., 7.a 21.12.
10,30
St.GALLEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
EXERCICIE PRO MLADĚ POD VEDENÍM P.ROBERTA KUNERKapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
TA, jesuity z Rakouska, v EINSIEDELN, přihlášky
Po mši beseda v Pferreiheimu-Gallusstr.34.
a inf. P.ŠIMČÍK a P.BIRKA
23.-26.4.81.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg,
SLOVENSKÉ EXERCICIE V MORSCHACHU - přihl.a inf.
česká mše sv. v sobotu
19,00
slovenští misionáři, P.Křivý, P.Baník
slov.mše l.sob.v měs.St.Urbankirche 18,45
ZENEVA,v kapli při kostole sv.Terezie
VELKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSIEDELN - slavnostní
14,avenue Peschier, 2 neděle v nes.9,30
kazatel P.Jar.ŠKARVADA z Říma
24.5.1981.
OTCOVÉ - MISIONÁŘI
KURS MLÁDEŽE - VELEHRAD, Již.Tyroly, inf.
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
P.ŠIMČÍK
5. - 8.6.1981.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KRIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Linden
Od 2. -8. května 81.
berg 21., tel.061-321944
Pojedeme vlastním vagonem, připojí se k nám i
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZORICH,Brauerstr.99.
krajané z Francie a snad i z NSR. Podrobné infor
tel.01-2415025, P.ANTON BANÍK, t.01-2414455
mace o ceně ap.s přihláškou vám pošlou čeští miP.MARTIN MAZÁK, 1110 MORQSS, La Longeraie
sionáři/cena za celý pobyt podle místa odjezdu
t.021-717713.
385-415 frs
ZÁJEMCI AŤ SE HLÁSÍ
P.VILÉM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
BRZO, poslední termín k placení je 24.březen!!!
1.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

POUŤ DO

L 0 U R D

PAN VYDRA
Na líčení si pan Vydra starší moc nepotrpěl. Jedna, dve čárky,
sem tam flíček, obočí jednou nahoru, podruhé dolů; ve všem
ostatním spoléhal na "musklmimiku."
Bývaly doby, kdy si každý začátečník opatřoval skříňku s líčidly,
"šminkastli", a ta ho provázela celý život, od štace ke štaci.
Herec byl automaticky povinen starat se o líčidla a paruky sám,
u společností museli mít herci i vlastní garderobu. Teprve moder
ní, popřevratová doba zavedla "erámí" líčidla a kostýmy. A tak
se stalo, že náš mistr líčení pan Cešpiva předložil panu Výdrovi
novou krabici s líčidly, první, kterou starý pán dostal po své téměř padesátileté divadelní
činnosti zadarmo." Propánička,"zaúpěl pan Vydra nad darem,"v životě jsem tolik líčidel ne
viděl!" A ten večer, jak může pan Cešpiva dosvědčit, byl pan Vydra tak zmalován, jako by
proletěl komínem.
Pan šéf Hilar režíroval Goethova "Fausta", titulní roli hrál Bedřich Karen, Mefista Václav
Vydra. V náladové scéně námluv, kdy přicházejí Mefisto s Faustem do zahrady za Martou a Markétkou, chtěl Hilar, aby v úvodu zaznělo několik taktů lyrické hudby, hrané v roztoužených
kytarových akordech. A hned tu byl samozřejmě ochotný pan Roland, který rád za honorář na
kytaru zahrál. Hilar se s Vydrou, jak praví ústní i písemná svědectví, neměli v lásce, a tak
během "Fausta"docházelo k drobným i větším potyčkám. Na generální zkoušce vešli Karen a vyd
ra do zahrady a za scénou zazněla Rolandova kytara.
"Stop!" vykřikl už z naplněného hlediště Hilar,"kdo to tam, prosím, vrže na tu kytaru?"
Roland se ukázal na scéně. "To nejde, pane, to není žádná muzika, to musí hrát nějaký hudeb
ník z povolání!" volal Hilar. "Par.e Snejkal,"vyzval hudebníka z orchestru,"jděte nahoru a
zahrajte to! Ten Roland, to není k poslouchání!"
Pan Smejkal putoval z orchestru na jeviště, Karen a vydra zašli zpátky za scénu, kde Roland
podával kytaru panu Smejkalovi, V posledním okamžiku k nim přiskočil Vydra a povídá:"Nechte
to, jak to bylo! AE klidně hraje Roland dál, on to stejné Hilar nepozná." Výstup začal zno
va, za Rolandova brnkání vstoupili opět Faust a Mefisto do zahrady.
"Fajt!" je nadšen Hilar,"fajn,pane Smejkal, to je hned jiný kafe!" A tu pan vydra vyběhl až
na rampu a vítězně křikl na Hilara:"A abyste věděl, zase to byl Roland!"
Václav Výdra hrál hlavní roli v jedné hře, v době, kdy byl ředitelem Národního divadla. Do
představení, ve kterém už byl jeden "plánovaný" záskok, přibyl další, když se z vyšší moci
nedostavil představitel jedné velké role. Ale představení běželo, poslat obecenstvo domů už
nešlo. Jeden z herců zaskočil - bez zkoušky a bez znalosti textu. Shodou okolností se oba
"záskokáři" octli spolu na scéně. To se ví - šlo to jako za dušičky, vypomáhali si vlastními
slovy, všelijaké zádrhele, ale v potu tváře to nakonec dovedli šEastně do konce. Pana ředi
tele Vydry se ptal druhý den kterýsi z kolegů, jak to těm zaskakujícím mládenečkům včera
šlo. Starý pan Vydra se zakrabatil, poškrabal se v zátylku a pak, aby naznačil všechnu pro
žitou hrůzu, vymyslel objevný, zcela nový příměr, který zastínil všechny "Sabace"."Lipany"
i "šlachtany", když odpověděl;"U Stalingradu nemohlo bejt hůř!"
Bohumil BEZOUŠKA:
TAJNOSTI ZÁKULISÍ
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H UMO R
Z E X E RC I C I Í
Jeden sovětský státník přišel
před soud Boží a měl si vybrat
kapitalistické nebo socialistické
peklo. "Jaképak je trápení v kapi
talistickém pekle?" zeptal se.
"Položí tě na hřebíky pobité prkno
a budou přejíždět parním válcem!"
"Tedy chci raději socialistické:
u nás nejsou ani hřebíky, ani
dost benzinu pro parní válce."
Honzík se učil v náboženství, že
tělo člověka je chrám Ducha sváté
ho, Otec mu dával právě výprask a
Honzík křičí:"Vždyt biješ thrár
Ducha svátého." Otec se zarazil a
pak řekl:"Biju jenom zákristii!"

Polovinu nemocných mají na svědomí špatné ku
chařky a polovinu dobré kuchařky.
"Ten dopis přišel přede třemi dny a vy mi ho dá
Divadelní kritik při
váte teprve dnes?"zlobí se podnájemník na bytnou.
šel do redakce s ová
"Nerozčilujte se, vždy i vám ta. vaše slečna píše,
zanou hlavou. "Co se
že přijede až zítra - tak času dost!"
stalo?""Ale napsal
"Kolik, je vám let?"ptá se soudce svědkyně. "Tři
jsem o jednom herci, cet šest.""Přede dvěma lety jste říkala totéž."
že neví, co dělat s
"Však nepatřím k těm, kdo mluví hned tak a hned
rukama."
zase jinak!"
"Pane vrchní, ha,rPovídal jste, že až budu na vrcholu, budu, vidět
'ló, pane vrchní!
krásnou krajinu,"zlobí se turista na průvodce.
1 Sedíte si na uších "A nevidíte ji?""Samozřejmě že ne. Jsem stejně
nebo co?""Okamžiček
krátkozraký, jako jsem byl dole."
zeptám se v kuchy
"Kdyby nebylo to pivo!" zlobí se pán v nejlep
ní. "
ších letech. "Máte něco proti pití.""To ne. Ale
|"Proč pláčeš?""Ale
kdyby nebylo pivo, řekl bych vám,
iprávě jsem dočetla
slečno, že jste mi milejší než
knížku se špatným
"Náš nový agent
všechno ostatní!"
koncem.""A jaký
pro zákazníky
"Včera jsem odešel z premié
od 18 do 25 let!"
měla název ?""Vklad
ry po druhém dějství."
ní knížka."
"Proč?""Po prvním děj
"Můžete mi dát stranou ten krásný norkový
ství byl u šatny velký
kožich, co máte ve výloze.""Jistě. A kdy
nával."
si pro něj přijdete.""Jen na odpoledne, jdu
"To jsou poměry. Člověk
s manželkou na procházku a nechci, aby si
si dá snídaní a 40 franků
ho všimla. "
je pryč.""A co jsi měl?"
Pan Novák vyplňuje na úřadě formulář s vel
"Nic zvláštního. šestkrát
mi rozskřípaným pérem. "Máte zde snad to pé
půl deci borovičky, dva
ro od první světové války?""Informace u
krát dvě deci rumu, pět
"Přišels pozdě!"
přepážky číslo třicet dva."
piv a rohlík."
"Milý pane, brzy se oženíte s krásnou, mla
"Ty ses skutečně provdala z čisté lásky?""S pří
dou a bohatou dívkou. ""A můžete mi, paní
měsí auta. a. vily."
jasnovidkyně říci, co udě Po premiéře přiběhne inspicient do zákulisí:
lám s tou ošklivou, starou
"Obecenstvo chce autora. "Kdosi prohodí:"Nebylo
a chudou, co mám doma?"
by dobré se zeptat, proč ho vlastně chce?"
"V kterou dobu na nne, dra
Na vesnici vyměřovali dálnici. Měla vést stodo
houšku, nejvíc vzpomínáš?"
lou jednoho sedláka. Dovedl inženýry na mlat a
"Večer, když se vleču s
řekl:"Dobrá, ale každému autu otvírat nebudu!"
plnými taškami z nákupu."
Novináři se jednou ptali Einsteina, jakých zbra
Jez do polosyta, pij do po- ní použijí lidé ve třetí světové válce:"To vám,
lopita, nebude tě trápit
pánové, říci nemohu. Ale řeknu vám, jaké zbraně
obezita.
"Vypadá úplně
budou používat ve čtvrté světové válce.""???"
Automobilista přejel slepi
jako člověk!"
"Takhle dlouhé dřevěné kyje z nové doby kamenné'.'
ci. Majitelka žádá 21 franků. "Proč právě
Jindy jel Einstein rychlíkem a šel pojíst do jí
jednadvacet?" ptá se udiveně automobilista.
delního vozu. Vzal jídelní lístek - ale zapomněl
"Protože dnes ještě nesnesla vejce."
v kupé brýle. Zeptal se černouška,
"Co řekl tvůj táta, že ses ulil ze školy?"
co mají k obědu, aby mu jídla pře
"Nic. Má právě ruku v sádře."
četl. Ten se zazubil:"Promiňte,
"Tati, co budeš dělat, až nebudeš moct hrát
pane, ale já také neumím
fotbal, budeš starý, slepý, hluchý a třebas
číst."
i němý.""Pak budu dělat rozhodčího."
Einsteina okradla služka a
Pan generální ředitel dělá řidičskou zkouš
zmizela. "A ny ji tak dů
ku. "Víte, co je to cylindr?"ptá se zkoušejí
věřovali ,"vzdychá učenec
cí uctivě. "Jistě. Ale k jízdě autem si beru
před policejním komisařem,
vždycky čepici."
který věc vyšetřuje.:"Inu,
"Proč jsi tak stísně
hlupáci nikdy na světě ne
ný?" "Právě jsem vy
vyhynou, " podotkne s kývnu
stoupil z autobusu."
tím policista.
"Obtíže v kanceláři,

HUMOR
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Z PRABABIČČINA
RECEPTÁŘE
Recepty z r.lMUZ. ťoKusme se - na míchání dnes máme stroje
a "tlučený cukr" nemusíme tlouci - je to hladký cukr._______
DORT Z MÁKU. - Roztluč 1/8 litru máku, spař jej vařící kávou a přidej k tanu co ořech velký kousek másla, 1/8 kg tlu
čeného cukru, z půl citrónu rozstrouhanou kůrku, lžičku sko
řice a lžíci rozstrouhaných mandlí. Přidávej k tomu 10 žlout
; ků/!!!/ a míchej tím CELOU HODINU, naposled přimíchej z 8
bílků sníh. Vymaž formu máslem, posyp ji strouhanou houskou,
vlij těsto do ní a peč dort pozvolna celou hodinu. - Vyklop
velmi pozorně a potři jej skořicovým ledem, který udělej
takto: Dvě lžičky prosáté skořice se smí
chají se 4 lžícemi utlučeného cukru a do
toho dej dva bílky, míchej tím asi půl
hodiny, až to ztuhne. Pomaž tím dort
a nech jej v troubě uschnouti.

SLADKÁ KULIČKY. - Na mísu
naměř 1/8 litry tlučeného
cukru, stejnou dávku se
kaných škvarků, 1/8 lit
"Copak tu nema'te ubrousky?"
ru sekaných mandlí se
švestkovými jádry smí
chané, posléz taktéž tolik strouhané žemličky. Míchej
tím půl hodiny a vmis k tomu 4 lžíce vody a jedno vej
ce, a míchej tím opět půl hodiny. Nyní z toho dělej
malé knedlíčky a klaň je na plech máslem pomazaný,
trochu je smáčkni a na vrch dej rozpůlenou mandli;
opět je máslem potři a rychle upeč.
"Smím si

vzít jeden játrový

BOŽÍ MILOSTI. - Do 1/2 kg pěkné mouky dej jak ořech
knedlíček jako těžítko?
velký kousek sádla, do mouky udělej důlek a vraz do
něho 2 celá vejce a 1 žloutek, 3 lžíce tlučeného cukru, zrnko soli, 2 lžíce vína a trochu
smetany. Zadělej to jako na nudle, propracuj dobře a rozválej to asi na stéblo tlustě. Roz
krájej těsto na čtyřhranné kousky a pěkně to usmaž. Upečené posyp hojné cukrem.

KOLÁČ K PIVU. - Do litru sladké smetany vmíchej 2 žloutky, 3 lžíce dobrých kvasnic
a trochu soli a náležitě vše promíchej, zadělej tím bílou vyraženou žitnou
moukou na tuhé těsto, přidej do toho lžičku přebraného anýzu. Míchej
tím tak dlouho, až se dělají puchýře a pak to nech dobře vykynout. Dej těsto pak na vál moukou posypaný a udělej co ta
líř velké koláče, asi na prst tlusté a nech na plechu
ještě kynouti, a v troubě pak rychle upeč. Upečený koláč
pomaž syrovou sladkou smetanou, aby byl vláčný. - Když
koláč vystydne, pomaž jej sekaným tlustým uzeným masem,
pak na úhledné kousky koláč nakrájej; přidej k tomu na
talíři pěkně umyté ředkvičky.
PEČENÝ HR/SEK.
- Uvařený hrách se rozředí a protlačí
skrz sýto; asi na talíř hrachu se dají 4 celá vejce, ci
bulka dobře usekaná, kousek sekaného uzeného masa, vše
náležitě propracuj, a na rozpálené slanině rychle do
červena upeč. Hodí se k tomu dobře hlávkový salát.

Možná, ze se Vám některá specialitka ze začátku století
podaří. Tedy
DOBRÉ
CHUTNÁNÍ

"A zde specialitka naší restau
race: účet!"

